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:مقـــدمــة
، تتشابه يف عناوينها 01أن هناك الكثري من املطبوعات يف موضع االقتصاد الكلي الشك

ا وختتلف بال شك يف أسلوب عرضها وتقدميها للقارئ ومبا أن االقتصاد الكلي هو الفرع الثاين . وموضوعا
لوب الذي يتعرف من خالله الطالب على علم االقتصاد، فقد استهدفنا يف هذه املطبوعة تقدميها بأس

وذلك العتقادنا بأن اهلدف األهم يف تدريس . بسيط وخاص يثري اهتمام القارئ ويتفهم حمتواها بسهولة
مقياس االقتصاد الكلي هو ليس إعطاء الطالب أفكارا ومبادئ ومفاهيم نظرية جمزأة ومشتتة، وإمنا إعطاءه 

ملي وواقعي حبيث يستطيع صورة متكاملة ومرتابطة ومبسطة لكيفية عمل االقتصاد الكلي يف إطار ع
.الطالب مستقبال أن يستفيد منها يف جمال ختصصه

إن ما حيصل من تغريات اقتصادية يف جمتمعنا وما يدور حوهلا من مناقشات وأحاديث، متس حياة 
تمع بشكل من األشكال وجبميع طبقاته وفئاته اإلنفاقفارتفاع املستوى العام لألسعار وختفيض . األفراد وا

كومي وزيادة الضرائب وارتفاع معدالت البطالة وتغري سعر صرف العملة الوطنية، كلها تغريات هلا تبعات احل
وباعتقادنا أن الطالب اجلامعي البد وأن يكون له اطالع وإملام بتأثريات . اقتصادية تؤثر يف حياتنا اليومية

:اليةلذلك توخينا يف هذه املطبوعة حتقيق األهداف الت. هذه املتغريات

تعريف الطالب باملفاهيم االقتصادية والعالقات النظرية يف االقتصاد الكلي واستخدام األمثلة التوضيحية - 
.والتطبيقية على ذلك دون احلاجة لألساليب الكمية املتطورة

إعطاء تفسري سلوكي للعالقات بني املتغريات االقتصادية الكلية كلما كان ذلك ممكنا ومالئما، ألن علم - 
قتصاد هو علم سلوكي يف اجلزء األكرب منه، فظاهرة الكساد أو النمو االقتصادي هي ليست ظاهرة اال

تمع ا وإمنا هي ظواهر سلوكية ترتبط بسلوك األفراد وا .طبيعية كشروق الشمس وغرو

التأكيد على توضيح كيفية عمل االقتصاد الكلي، والتدرج يف املواضيع االقتصادية من خالل مناذج - 
.مبسطة

تعريف الطالب باملبادئ األولية لالقتصاد الكلي، ليستطيع بعد خترجه أن يتفهم ما يكتب يف الصحف - 
الت وما يدور يف العامل من مناقشات حول هذه املواضيع .وا

فصول، خصصنا الفصل األول منها للبحث يف املفاهيم األساسية أربعةتتكون هذه املطبوعة من 
االقتصادي من خالل قياس النشاط ، أما الفصل الثاين فقد تناول بالبحث الكليةلنظرية االقتصاديةل
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التوازن االقتصادي الكلي وفق النموذج ، بينما استعرض الفصل الثالث مدخل حلسابات الدخل الوطين
.التوازن االقتصادي الكلي وفق النموذج الكينزيوحبث الفصل الرابع يف .يالكالسيك

مشلها عرض التكوين املربمج، قد يصعب حتقيقه تغطية مجيع املوضوعات اليتويتضح من هذا بأن
، لذا يستطيع األستاذ مدرس املقياس اختصار بعض )سداسي واحد(بالكامل خالل فصل دراسي واحد

.األجزاء من بعض الفصول بالطريقة اليت يراها مناسبة
احد أو جمموعة أشخاص، وإمنا إن املراجع االقتصادية كما هو معروف ليست من نتاج شخص و 

تراكمت وتطورت وتوسعت جبهود عدد كبري من األساتذة االقتصاديني، وال يستطيع أي مؤلف أن يدعي 
وهذا أقصى ما نصبوا إىل حتقيقه يف هذه . األصالة إال يف أسلوب تقدميها وتوضيحها وترابط عرض أفكارها

.املطبوعة



الفصل األول
. 

.أساسيةومفاهيمعاممدخل: الكليةاالقتصاديةالنظرية: األولالفصل



.
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:تمهيد
ا أصبحت جزءا ديناميكيا من حركة اليوميةنواجه يف حياتنا  العديد من الظواهر اليت نشعر أ

وأثارهتتحدث دائما عن التضخم ، والصحفوقد يكون عايشهافكلنا يسمع عن البطالة. التاريخ
، يةاإلنتاجو اإلنتاجيكون قد مسع عن مصطلحات النمو والتنمية و أنالكثري منا ال بد أناملختلفة، كما 

احلديث عن إىلوعادة ما ينتهي بنا املطاف . وجتري على ألسنتنا مصطلحات الدول املتقدمة والدول النامية
وكل هذه الظواهر السابقة سببها حركة . القوي واالقتصاد الضعيفواالقتصاد التجارةالعوملة وحترير 

.االقتصاد وإدارته

:مفهوم علم االقتصاد والنظرية االقتصادية: أوال
:مفهوم علم االقتصاد.1

.وهذه ما تسمى باملشكلة االقتصاديةيدور حول مشكلة ما،علم االقتصاد كغريه من العلومإن
ولعله من . ب تعريفا شامال يؤدي إىل فهم ظواهر وحمتوى املشكلة االقتصاديةإن فهم علم االقتصاد يتطلو 

ولعله . املفيد أن نتناول أركان تلك املشكلة حىت يتسىن لنا معرفة األساس الذي وجد من أجله هذا العلم
انقدم املشكلة االقتصادية على أنمن املفيد  .ائيةببساطة حمدودية املوارد يف مواجهة احلاجات الالأ

ومن هنا فان تتبع . وأي تعريف لعلم االقتصاد عليه أن يصب يف النهاية يف بوتقة حل املشكلة االقتصادية
:1تعريف علم االقتصاد يقودنا إىل أركان التعاريف املختلفة واليت انصبت على األمور التالية

اإلنتاجمن السلع واخلدمات وكيفية إنتاجهأن علم االقتصاد يهتم بتوزيع املوارد املتاحة حنو املطلوب - 
ا من هذا إشباعوالفئات املقصود  .اإلنتاجحاجا

تعين األخريةفاملوارد احملدودة حتتاج بدائل معينة، وهذه . علم االقتصاد هو علم االختيار والقراراتإن- 
.اكرب قدر ممكن من احلاجات غري احملدودةإلشباعضرورة االختيار مبعايري معينة 

، والناتج، والبطالة، والتجارة اخلارجية، مبا يسمح دوما األسعارأن االقتصاد علم فهم حتليل آليات عمل - 
.بالتعامل مع هذه املتغريات وفقا ملا يسهل حل املشكلة االقتصادية

.العلم الذي يهتم بآلية التبادل التجاري بني الدول واملنافع املشرتكة لذلك التبادلأنه- 

الطبعة العاشرة، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان األردن، ،مبادئ االقتصاد الكلي بين النظرية والتطبيقأمحد حسني الرفاعي وخالد واصف الوزين، 1-
.24، ص 2009
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األركان السابقة ظهر العديد من التعاريف لعلم االقتصاد اختلف بعضها باختالف املذاهب ويف إطار 
ا :أمههاومن .الفكرية ألصحا

دف تلبية -  هو العلم الذي يتمحور حول فهم سبل ختصيص املوارد بني االستخدامات املتعددة 
1.اإلنسانحاجات 

تمعات ملو -  2.اردها النادرةهو العلم الذي يتناول كيفية إدارة ا

هو العلم الذي يسعى إىل دراسة توظيف املوارد االقتصادية إلنتاج السلع واخلدمات إلشباع احلاجات - 
تمع 3.املتعددة ألفراد ا

هلا، واليت مفادها أن االقتصاد علم ميكن استخالص الفلسفة املشرتكةالسابقةمن خالل التعاريف 
ا الدول مواردها النادرة إلنتاج السلع واخلدمات ذات القيمة يف إشباع يهتم مبعرفة الكيفية اليت تستخدم 

تمعأفراداحلاجات مث توزيعها على  4.ا

:التعاريف السابقة هيأركانأنالقول إىلخنلص 
ندرة املوارد: الندرة- 

.اإلنتاجالتخصيص للموارد باستخدامها يف - 
.إشباعهااحلاجات اليت جيب - 

املوارد النادرة إلشباع اكرب قدر ممكن االقتصاد هو العلم الذي يهتم بتخصيصببساطة علمإذن
.من احلاجات غري احملدودة

: مفهوم النظرية االقتصادية.2
تعمل على فهم وتفسري الظواهر االقتصادية تتمثل يف جمموعة أفكار وفرضياتهي نظرية علمية
دية عن نشاط األفراد واجلماعات الذين يعيشون يف تنتج الظواهر االقتصا. بطريقة تبسيطية وجتريدية

كالعائالت ( وال ميكن فهم هذه الظواهر إال بتفهم نشاطات األفراد واخلاليا األساسية . جمتمعات معينة
هذه واملؤسسي بنيمن جهة، وكذلك العالقات املختلفة اليت خيلقها احمليط االجتماعي ...) واملشاريع

1- Mansfield.Edwin. Principles of Macroeconomics,6th.ed, W.W.Norton et Company. 1989, P 36
2-Mankiw,N, Gregory, Principles of Economics, the Dryden press, 1997, p 42

.04، ص 1994، الطبعة الثالثة، مطابع الفرزدق التجارية، الرياض، السعودية، مبادئ االقتصاد الكلييب، فايز بن إبراهيم احلب3-
4- Samuelson .Paul A, and William.D, Nordhaus, 1995, Economics,15th.ed,McGraw – Hill,Inc.
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موضوع النظرية االقتصادية اجلزئية واجلانب الثاين األولويشكل اجلانب .أخرىاألنشطة املختلفة من جهة
.يةموضوع النظرية االقتصادية الكل

:لنظرية االقتصادية الجزئيةا1.2.
:تم بدراسة وحتليل سلوك الوحدات االقتصادية الفرديةالنظرية االقتصادية، هي جزء من

والعالقات اليت تنتج بينها يف خمتلف األسواق اليت يتم فيها ،...روعكاملستهلك، املستثمر، املدخر، املش
سعر  ( األسعارواهلدف من هذه النظرية هو تفسري آلية تشكل . اإلنتاجتبادل السلع واخلدمات وعوامل 

النادرة اإلنتاجالنسبية هلا وكذلك ختصيص عوامل األسعارو ، )اإلنتاجكل سلعة أو خدمة مبا فيها عوامل 
اوتو  1"نظرية السعر"ولذلك يطلق على االقتصاد اجلزئي يف بعض املراجع ،زيعها بني خمتلف استعماال

: النظرية االقتصادية الكلية. 2.2
تم بدراسة وحتليل سلوك املتغريات االقتصادية الكلية  هي ذلك اجلزء من النظرية االقتصادية، واليت 

تمع ككلالتجميعية واالستثمار الكلياإلنتاج:مثل)أو اإلقليمي أو الدويلالوطين( على مستوى ا
، ميزان املدفوعات، أسعار عدالت التضخم والبطالةماالستخدام، العام، مستوى األسعارالكلي، مستوى 

إذن التحليل االقتصادي الكلي .والعالقة اليت تربط بني هذه املتغريات والعوامل اليت تؤثر عليها،...الصرف
ذات احلجم الرئيسيةاملواضيع االقتصاديةة النشاط االقتصادي للمجتمع من خالل دراسة يهتم بدراس
.االقتصادية للدولةاحلالةىوعلمستوى معيشة األفراد تؤثر يف الكبري واليت

:عالقة النظرية االقتصادية الكلية بالنظرية االقتصادية الجزئية. 3.2
، ففي الكلي واجلزئياالقتصادينيال اهتمام التحليلني يتضح لنا من خالل التعريفني السابقني، جم

حني يهتم التحليل االقتصادي الكلي بالتصرفات االقتصادية على املستوى الكلي، فان التحليل االقتصادي 
وبالرغم من هذا الفصل بينهما إال أنه . بدراسة وحتليل سلوك الوحدات االقتصادية الفرديةاجلزئي يهتم

نه يف الواقع من الصعب الوصول إىل ذلك، كما ال جيوز أن أل. ميي لضرورة الدراسة فقطفصل منهجي أكاد
ددـــــــــم اجليد لعـــــــن الفهألوال أن نشرتط دراسة إحدامها قبل األخرى،النظريتني على األخرىنفضل إحدى

.13، ص 2007م للنشر والتوزيع، عنابة، اجلزائر، ، دار العلو نظريات نماذج وتمارين محلولة:االقتصاد الكليبريبش السعيد، 1-
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كما أنه ،1كبري من املسائل االقتصادية ذات الطبيعة الكلية يتطلب البحث يف أسسها االقتصادية اجلزئية
ما إىل العالقات .املختلفةاالقتصاديةليس هناك نزاع بني النظريتني رغم وجود اختالف يف نظر

إن االنتقال من التحليل اجلزئي إىل التحليل الكلي ال يكون دائما واضحا وسهال، رغم كل هذا إال
فارتفاع أسعار الكلي، حيث أن ما هو صحيح على املستوى اجلزئي ليس بالضرورة صحيح على املستوى 

ا إىل العمل على زيادة إنتاجها، إال اإلنتاجالسلع واخلدمات يؤدي إىل تعظيم أرباح املؤسسة  ية، مما يؤدي 
انه  إذا عممت الزيادة يف السعر على املستوى الكلي يؤدي ذلك يف البداية إىل زيادة أرباح فئة معينة 

تمع هي املنظمون وأصحاب رؤو  ستؤدي إىل األسعارس األموال، ولكن هذه الزيادة العامة يف صغرية من ا
ارتفاع تكاليف املؤسسات يف مرحلة الحقة باإلضافة إىل اخنفاض القدرة الشرائية لفئة كبرية من األجراء مما 

ية وبالتايل دخول اإلنتاجسيؤدي إىل اخنفاض الطلب على السلع واخلدمات ومنه اخنفاض نشاط املؤسسات 
يف غري صاحل املؤسسات األسعارمنه سيصبح االرتفاع العام يف و . يف حالة انكماش اقتصادياالقتصاد

.2على املستوى الكلي
يعرتف االقتصاديون بصورة أدق، بأن النظرية اجليدة يف االقتصاد الكلي هي تلك اليت جيب أن 

الذي يوجد يف صلب كل يةاملثالمبدأتعتمد على عناصر النظرية االقتصادية اجلزئية، وباخلصوص على 
.تصرف اقتصادي

:النظرية االقتصادية الكلية بالنظرية االقتصادية الجزئيةأهم الفروق بين:01- 01جدول رقم 
النظرية االقتصادية الجزئيةالنظرية االقتصادية الكلية

معات االقتصادية   تم بفهم وتفسري كيفية حتديد ا
االستثمار الكلي،الكلي، الدخل الوطين، اإلنتاجك

حجم العمالة،االستهالك الكلي، االدخار الكلي، 
اخل...ملستوى العام لألسعارا

العرض والطلب على سلعة ما، :تم بدراسة وحتديد
حتديد سعر سلعة ما، التكلفة، الربح، قيد امليزانية، 

اخل...منحنيات السواء

رة تم بتحديد املستوى العام لألسعار والعوامل املؤث
.فيه

يهتم بدراسة سعر كل سلعة على حدى ومنه عدد 
بعدد أسواق السلعاألسعار

توازن سوق كل سلعة لوحدها وبالتايل عدد تم بعلى املستوى الكلي حيث عدد بالتوازنتم 

1- GORDON ,R.J, Macro-economics, Library of congress; cataloguing in publication Data, Canada, 1984, p 06.
، 2008-2007،جامعة الوادي، ، مطبوع علمية،  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلم التسيريالتحليل االقتصادي الكليحممد عبد املؤمن، 2-

.03ص



.

6
       

012017/2018

سوق السلع : أسواقأربعةاألسواق حمدد وهي 
واخلدمات، سوق العمل، سوق رأس املال، سوق 

.النقود

مبا فيها أسواق بعدد السلع ائيا وهويصبح ال األسواق
اإلنتاجعناصر 

التحليل الكلي يضع مناذج مستوحاة من النظام 
االجتماعي السائد فعال، وبالتايل هي أكثر واقعية 

وأقل دقة من مناذج التحليل اجلزئي

التحليل اجلزئي يضع مناذج جمردة تتميز بدقة عالية تعرب 
جهة نظر الوحدة االقتصادية عن الوضع األمثل من و 

)فرضية املنافسة احلرة الكاملة مثال(
تم بدراسة الدخل الوطين كمتغري رئيسي للتوازن 

.الكلي وكأداة للنمو االقتصادي
ربح أقصىتم بدراسة السعر وكيفية حتديده لتحقيق 

.ممكن

تم بدراسة سلوك الوحدات االقتصادية جممعة 
ع األعمال، وقطاع احلكومة، قطاع العائالت، وقطا (

)وقطاع العامل اخلارجي

تم بتحليل سلوك الوحدات االقتصادية اجلزئية منفردة 
كسلوك املستهلك، وسلوك املنتج، حتليل األسواق كل 

األسعارو اإلنتاجوالقرارات االقتصادية حول على حدى
اخل...يف املؤسسات االقتصادية

الباحثإعدادمن : المصدر

.الكلياالقتصاديأنواع التحليل :ثانيا
، على حسب األسس اليت يقوم عليها إىل أنواع خمتلفةالكيميكن تقسيم التحليل االقتصادي

.التحليل

:كن تقسيم التحليل االقتصادي إىل ثالثة أنواع هيمي: على أساس عنصر الزمن. 1

االعتبار تأثري عنصر الزمن عند دراسة هو التحليل االقتصادي الذي ال يأخذ بعني :التحليل الساكن.1.1
أي أن العالقات السببية يف . الظاهرة االقتصادية، فهو حتليل قائم على دراسة الظاهرة يف حلظة معينة

.الظاهرة املدروسة تكون مستقلة عن الزمن، مبعىن أن املتغريات املختلفة املتضمنة يف النموذج غري مؤرخة

ا هو:التحليل الساكن المقارن.2.1 التحليل االقتصادي الذي يدرس ظاهرة اقتصادية من خالل عالقا
ا االنتقال من الوضع األول إىل الوضع الثاين،  السببية يف وضعني خمتلفني دون االهتمام بالكيفية اليت مت 

د تغريت  مبعىن أن هذا التحليل هو مقارنة حالتني هلما نفس العالقات السببية ولكن قيمة املتغري اخلارجي ق
. احلالة األوىل واحلالة الثانية مع عدم أخذ الزمن بعني االعتباربني
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هو التحليل االقتصادي الذي يدرس ظاهرة اقتصادية مع األخذ :)الديناميكي(التحليل الحركي .3.1
تابع يف الظاهر بعني االعتبار لعنصر الزمن، أي الزمن الالزم ليتمكن املتغري املستقل من التأثري على املتغري ال

:إىلوينقسم هذا النوع من التحليل بدوره . االقتصادية املدروسة

يف هذا النوع من التحليل الزمن مير دون انقطاع، وأن كل متغري يصبح تابع : التحليل احلركي املستمر- 
.للزمن أي أنه مستمر ومنه يقبل االشتقاق والتفاضل والتكامل

ا حمددة ه: التحليل احلركي على فرتات-  و التحليل الذي يعترب الزمن كتدفق مقسم إىل فرتات متتالية مد
وثابتة وتؤخذ هذه املدة كوحدة قياس للزمن

:أنواع هيأربعةميكن تقسيم التحليل االقتصادي إىل : )األسلوب(على أساس الصياغة. 2

دية واملتغريات املؤثرة فيها هو الذي يدرس الظواهر االقتصا):النظري(الوصفي االقتصاديالتحليل.1.2
بصفة نظرية أو وصفية من خالل تقدمي شرح وتفسري مفصل للظاهرة حمل الدراسة بعيدا عن األساليب 
الرياضية أو الكمية اليت حتتاج إىل بعض الفرضيات لتحقيقها، ويتمتع هذا النوع من التحليل مبكانة بارزة 

لدراسات االقتصادية التحليلية النظرية تفيد الدراسة التحليلية خاصة إذا علمنا أن ا.1يف العلوم االقتصادية
.التطبيقية باعتبار األوىل مرشد يف اختبار نتائج الثانية

هو نوع من أنواع التحليل االقتصادي يعتمد على استعمال أداوت :الرياضياالقتصاديالتحليل.2.2
وقد بدأ التطور  األكثر . االقتصادية قيد الدراسةعلم الرياضيات يف حتليل العالقات بني متغريات الظواهر

مع التطورات اليت حدثت يف احلواسيب االلكرتونية إبان احلرب 1930وضوحا يف االقتصاد الرياضي منذ 
2.العاملية الثانية

أدوات  التحليل االقتصادي يعتمد على استخدام أنواعهو نوع من :التحليل االقتصادي القياسي.3.2
اإلحصاء يف التعبري عن العالقات االقتصادية املختلفة بني متغريات الظاهرة علم و لم الرياضياتكل من ع

االقتصادية املدروسة، من أجل القياس الكمي للعالقات اليت تربط بني خمتلف املتغريات ذات العالقة 
ومع ظهور وتطور ياسي، وقد أطلق على هذا الفرع من علم االقتصاد باالقتصاد الق. بالظاهرة حمل الدراسة

أجهزة احلاسوب والربامج احلاسوبية، أصبح استخدام هذا النوع من التحليل االقتصادي أكثر سهولة من 

.16، مرجع سبق ذكره، ص نظريات نماذج وتمارين محلولة:االقتصاد الكليبريبش السعيد، -1
07، بدون دار النشر، مصر، بدون سنة النشر، ص محاضرات في مبادئ االقتصاد الكليعبلة خباري، -2



.

8
       

012017/2018

حبركة املتغريات خالل تزويد الباحثني باألدوات الالزمة لالختبار الكمي للظواهر االقتصادي والتنبؤ
.االقتصادية

.دي الكليالتحليل االقتصا) أدوات(منهجية : ثالثا
إن أهم ما مييز التحليل االقتصادي الكلي، هو متلك أولئك الذين يعملون يف حقله ألدوات 

ا يف حتليل ودراسة الظواهر و العالقات االقتصادية على املستوى الكلييمتخصصة  .ستخدمو

دف فهم التدفق:النموذج االقتصادي-1 هو عبارة عن متثيل مبسط لبعض الظواهر االقتصادية 
ومن هنا قد يعرب عن النموذج االقتصادي يف شكل معادالت أو رسم . تبادل للعالقات بني تلك الظواهرامل

ولقد أصبحت النماذج وسيلة اقتصادية كربى تستخدم يف األحباث .وصفيبياين أو بشكل نظري
ية املطلوبة لتحقيق وضع االقتصادية احلديثة فتظهر لنا عالقة األسباب بالنتائج وتتنبأ لنا بالشروط االقتصاد

ويف وقتنا احلاضر أصبحت الصياغة الرياضية هي املتغلبة يف عملية بناء 1.حلل مشكلة اقتصادية ماأومعني 
.النماذج االقتصادية

العرض والطلب منوذج،بسط النماذج اليت نعرفها مجيعا من دراسة مبادئ االقتصاد اجلزئيأمن : مثال
:ندرس سوق القمح وتوفرت لدينا املعلومات التاليةأننالنفرضو ، لتحديد سعر السوق

الكمية حيثYودخل املستهلكني pواليت تعتمد على سعره QDكمية القمح املطلوبة يف السوق هي - 
.Pوعكسيا مع السعر Yاملطلوبة تتغري طرديا مع الدخل 

.Pوتتغري طرديا مع السعر QSكمية القمح املعروضة يف السوق هي - 
لة التوازن تكون الكمية املطلوب من القمح تعادل الكمية املعروضة منه، وميكن العبري عن كل يف حا- 

:ذلك بالنموذج التايل
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تفضيل إىلأوميكن إضافة الكثري من املتغريات لكل من الدالتني، ولكن االقتصادي عادة ما يلج
كرب من املتغريات أكما أن األخذ بعني االعتبار لعدد .جل تبسيط الواقع املعقدأمن عدد قليل من املتغريات

.27، ص 2007، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، الكليةالنظرية االقتصادية عبد الرمحان يسري امحد وآخرون، 1-
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إالفهمنا للظاهرة حمل الدراسة أمر غري مرغوب فيه وليس بسلوك اقتصادي إذا كان ذلك ال يزيد من 
بشكل هامشي، وهلذا ال يعين بأن النموذج الذي حيتوي على عدد كبري من املتغريات أحسن حتما من 

. قلأالنموذج الذي حيتوي على عدد 
ناكما ميكن.يربط النموذج االقتصادي ما بني بعض الظواهر االقتصادية على أساس عالقات سببية

ويرتكز كل منوذج على .أساس وضع آخر، وذلك دائما مع تبسيط الواقع املعقدمن تقدير وضع ما على
.مالحظات معينة حول ظاهرة معينة، هذا ما يؤدي إىل وجود أكثر من منوذج واحد لدراسة نفس الظاهرة

ا املختلفة .فالنماذج تتعدد بتعدد الظواهر ووضعيا

:النماذج االقتصادية على ثالث فرضيات تتلخص يفيرتكز بناء :فرضيات بناء النماذج االقتصادية-2

جل فهم وتوضيح العالقة بني متغريين أو أنه من أمبعىن : فرضية بقاء العوامل األخرى المؤثرة ثابتة- 
)املتغريات(تبقى العواملأن، البد معنيمنوذج اقتصاديإطارثالثة يف دراسة  ظاهرة اقتصادية معينة يف 

ن حترك مجيع العوامل األخرى املؤثرة جيعل النموذج غري صحيح، ومن هنا ألثابتةاهرةيف الظاملؤثرةاألخرى
يتم مثال دراسة أثر السعر على كل من الكمية املطلوبة والكمية املعروضة، مع فرضية بقاء العوامل األخرى 

.املؤثرة يف الكمية املطلوبة واملعروضة ثابتة أو جمردة باستثناء السعر

ا برشد اقتصادي لتحقيق : فرضية الرشد-  ا ونظريا مبعىن أن الوحدات االقتصادية تقوم بصياغة توقعا
.، من خالل استخدام كل الوسائل اليت تنسجم مع اهلدف املنشود وال تتعارض معهأهدافها املختلفة

كل وحدة اقتصاديةلأنهذه الفرضية تنسجم مع ساقتها، حيث إن:فرضية السعي إلى التعظيم- 
1.من خالل السعي إىل القدر األكرب من اهلدف وليس اجلزء البسيط منه. تسعى برشد لتحقيقههدف 

إن عملية النمذجة تستدعي بشكل عام الصياغة الرياضية، اليت : مكونات النموذج االقتصادي. 3
ريقة أصبحت متغلبة يف الوقت احلاضر وتتيح لعملية التحليل االقتصادي أن تتم بصورة دقيقة مقارنة بط

:الوصف النظرية، ويتكون النموذج االقتصادي يف ظلها مما يلي

:أمههااالقتصادية، النماذجهناك عدة أنواع وتقسيمات للمتغريات الداخلة يف بناء : المتغيرات. 1.3

فاملتغريات الداخلية هي املتغريات اليت حتدد قيمتها داخل :المتغيرات الداخلية والمتغيرات الخارجية- 
ا متغريات العالقة السببية، وهي تؤثر يف بعضها البعض وتتأثر النم وذج االقتصادي املدروس، أي أ

.39،  مرجع سبق ذكره، ص مبادئ االقتصاد الكلي بين النظرية والتطبيقأمحد حسني الرفاعي وخالد واصف الوزين، -1
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أما املتغريات اخلارجية فهي اليت تتحد قيمتها خارج النموذج . باملتغريات اخلارجية ولكنها ال تؤثر فيها
ا تتحكم فيها عوامل ليس هلا عالقة  وهي تؤثر يف . بالنموذجاالقتصادي أي خارج العالقة السببية أل

ا وكال النوعني من املتغريات تعترب تابعة أو اليت يراد تفسريها، إذا كانت . املتغريات الداخلية وال تتأثر 
موجودة يف الطرف األيسر من العالقات الدالية، وتسمى باملتغريات املستقلة أو املفسرة إذا كانت بالطرف 

.األمين من العالقات
ني املتغريات اليت ستعترب كمتغريات داخلية أو خارجية، فهذا يتعلق أساسا مبا يراد أما االختيار ب

دراسته وإظهاره، وعليه فمتغري داخلي يف منوذج ما ميكن أن يصبح متغريا خارجيا يف منوذج آخر، والعكس 
1.صحيح

ة حمل الدراسة، الظاهر هي ثوابت متيز العالقات السببية يف:(Paramètres)األوسطة أو المعلمات- 
وتستعمل كأوزان أو وسائط ربط ومتييز بني املتغريات ضمن معادالت النموذج االقتصادي، وال يسمح هلا 

.بالتغري الن تغريها يؤثر على الفرضيات املقدمة لدراسة الظاهرة االقتصادية

الذي ليس له د وهو املتغري املخزون ويسمى كذلك املتغري الرصي:متغيرات المخزون ومتغيرات التدفق- 
كمية النقود هي متغري خمزون، وكذلك الثروة متغري : بعد زمين مبعىن أنه يقاس عند نقطة زمنية معينة مثل

فهو املتغري " املتغري التيار"أما املتغري املتدفق). حلظة زمنية معينة(رصيد أو خمزون تقاس عند نقطة من الزمن
بة لفرتة معينة من الزمن مثل الدخل فهو متغري متدفق ألنه يقاس الذي له بعد زمين مبعىن أنه يقاس بالنس

ونفس الشيء .بالنسبة لفرتة معينة من الزمن فنقول الدخل يف الشهر أو يف السنة، أي يتدفق عرب الزمن
وهناك عالقة بني متغريات املخزون ومتغريات التدفق، حيث أن . اخل...بالنسبة لالستثمار واالستهالك

خزون تتغري فقط عن طريق التدفقات فمثال خمزون رأس املال ال يتغري إال عن طريق تيار متغريات امل
.االستثمار

ترتبط املتغريات االقتصادية ):أنواع العالقات بين المتغيرات(معادالت النموذج االقتصادي . 2.3
:الكلية بعضها ببعض حسب عدة أنواع من العالقات وهي

مثال يعرف الطلب . اليت تعرف متغريا ما باستعمال متغري أو أكثر آخرهي : المعدالت التعريفية- 
والطلب (C)يف منوذج كينز البسيط املكون من قطاعني بأنه جمموع  الطلب االستهالكي(Y)الكلي

Y= C+I: (I)االستثماري

.13، ص 2003ر، ، اجلزء األول، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائمحاضرات في النظرية االقتصادية الكليةحممد شريف إملان، 1



.

11
       

012017/2018

ا ال تستلزم العالقة السببية بني طرفيها عىن ال مب.واملعادالت التعريفية صحيحة بالتعريف أي أ
.شرطا حىت تكون صحيحة فهي متطابقة وليست معادلةأوتستلزم سببا 

هي املعادالت اليت تبني سلوك متغري اقتصادي كلي تبعا ):المعادالت الوظيفية(المعادالت السلوكية - 
أناليت مفادها وفقا للنظرية الكينزية (C)مثال دالة االستهالك الكلية.لسلوك متغري كلي آخر أو أكثر

، فتكون لدينا ، وعندما يتغري الدخل يتغري االستهالك(yd)استهالك العائالت دالة تابعة لدخلها املتاح
:العالقة السلوكية التالية

  0: 
d

d y

C
yfC




.فهي تعرف بالعالقة الدالية اليت تستلزم سببا أو شرطا بني الطرفني

التوازن بني القوى وشرط التوازن ميثل حالة . رط التوازنهي العالقات اليت تعرب عن ش:عالقات التوازن- 
عادة ما ينطلق التحليل االقتصادي من حالة التوازن، أي أن شرط التوازن يصبح . املتضادة أو املتعارضة

اليت تعرب عن شرط التوازن تقابل ما بني ) العالقة(واملعادلة . الفرضية اليت تعتمد عليها النظرية االقتصادية
ويف االقتصاد الكلي فان التوازن ميثل احلالة اليت يكون فيها الطلب الكلي مساويا للعرض ،يتنيني سببعالقت
).تعادل(الكلي

، )املعادالت السلوكية، املعادالت التعريفية، عالقات التوازن( تسمى كل هذه املعادالت أو العالقات 
.الكليباملعادالت البنيوية اليت تشكل بنية النموذج االقتصادي 

يتم بناء مناذج التحليل االقتصادي الكلي يف ثالث :مراحل بناء نماذج التحليل االقتصادي الكلي. 4
:مراحل هي

اختيار وتصنيف الوحدات االقتصادية، وقد اختلفت هذه املرحلة باختالف املدارس : المرحلة األولى.1.4
بالشكل الوظيفي ملختلف الوحدات االقتصادية، ولكن التحليل االقتصادي الكلي احلديث اكتفى

استقاللية اختاذ القرار فيما يتعلق بالطلب "مثال يتلخص يف " كينز" االقتصادية، فمقياس التصنيف عند 
ية اليت تستثمر وتنتج، العائالت اليت تستهلك وتدخر، اإلدارات اإلنتاجهكذا، يفرق بني املشاريع ". النهائي

و القطاع اخلارجي، وهي بشكل عام الوحدات االقتصادية اليت ...ع الدخلأو الدولة اليت تنفق وتعيد توزي
1.تعتربها احملاسبة الوطنية

.22، مرجع سبق ذكره، ص محاضرات في النظرية االقتصادية الكليةحممد شريف إملان، -1
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:وهي مرحلة ميكن تقسيمها إىلاختيار أسباب الظاهرة وتبسيط الواقع: المرحلة الثانية.2.4

.حتديد املتغريات اليت  تؤثر يف الظاهرة بصفة عامة- 

املستقلة والتابعة، : تعارض مع ما يراد الربهنة عليه مع تعيني املتغريات الداخليةانتقاء املتغريات اليت ال ت- 
ا التأثريية ضعيفة. واملتغريات اخلارجية .ويف نفس الوقت االستغناء عن بعض املتغريات األخرى اليت قو

ت الكلية بعضها حتديد العالقات بني خمتلف املتغريات السابقة، وترتبط املتغريا:المرحلة الثالثة.3.4
عالقات التعريف، عالقات السلوك، : ببعض من خالل عدة أنواع من العالقات كما ذكرنا سابقا وهي

.وعالقات التوازن

:مبا يليالتحليل االقتصادي الكلييتميز: مميزات التحليل االقتصادي الكلي. 5

القتصادية الكلية هي تلك اليت اليت تشكل موضوع النظرية االظواهر إن: الظواهر االقتصادية الكلية-1
: ، ميكن أن نذكر من بني هذه الظواهر)تنتج عن النشاط القتصادي للمجتمع(ختص اجلماعة كلها

البطالة، التضخم، تقلبات النشاط االقتصادي، املبادالت االقتصادية بني الدول، النمو االقتصادي، التنمية 
.اخل...االقتصادية

معات االقتصادية: يةالكلالمتغيرات االقتصادية-2 lesوتسمى ا Agrégatsالكلي، اإلنتاج،ك
العام، حجم العمالة األسعارالدخل الوطين،االستهالك الكلي، االدخار الكلي، االستثمار الكلي، مستوى 

.اخل...والبطالة، رأس املال الكلي،التضخم،معدل الفائدة، معدل صرف العملة

.الكليةاالقتصاديةالسياساتأهداف : رابعا
تسعى النظرية االقتصادية الكلية إىل شرح املشاكل االقتصادية اليت يواجهها اقتصاد وطين أو دويل 

غري أنه قبل دراسة ووضع . نه ال مفر من وضع سياسة اقتصاديةأوإعطاء احللول املناسبة هلا، وهذا يعين 
ية الكلية لالقتصاد املعين بالدراسة، ألنه السياسة االقتصادية الكلية فإنه البد من حتديد األهداف االقتصاد
أن أهداف السياسات ومن الواضح. ال ميكن وضع سياسة اقتصادية معينة دون أهداف حمددة هلا

نه ميكننا حتديد أهم األهداف اليت تسعى إليها خمتلف أإال . االقتصادية ختتلف من اقتصاد إىل أخر
تمعات االقتصادية .ا

ية من السلع اإلنتاجيقصد بالنمو االقتصادي الزيادة املستمرة يف الطاقة :ستقرالنمو االقتصادي الم-1
ومستمرة عرب فرتة ممتدة من زيادة تراكميةالدخل احلقيقي، فهو عملية يتم فيها زيادةواخلدمات القتصاد ما
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مما يؤدي إىل حدوث زيادة يف متوسط نصيب الزمن حبيث تكون هذه الزيادة أكرب من معدل منو السكان
.الفرد من الدخل احلقيقي أي حتسن قدرته الشرائية وبالتايل مستوى معيشة األفراد

تمع مجيع مواردتخدام نظريا اسيقصد بالتشغيل الكامل):االستخدام التام(التشغيل الكامل -2 ا
وهو هدف يصعب الوصول إليه يف ،استخداما كامال وامثال ومن مث الوصول مبعدل البطالة إىل الصفر

وذلك بربطه مبعدل النمو الواقع العملي وهذا ما جيعلنا نقبل وجود معدل بطالة عادي أو طبيعي
ا اخل، أي أن معدل البطالة الطبيعي هو ذلك الذي ي...والتضخم سمح وجوده بتسكني العمالة يف مؤهال

معدل أن2ويليام بيفيريدجوقد ذكر االقتصادي الربيطاين الذي عاش يف القرن العشرين 1.املالئمة
%2وقد ذكر بعض االقتصاديني اآلخرون تقديرات بني . يعد توظيًفا كامالً %3الذي يصل إىل البطالة

واملصطلح الشائع يف .، اعتماًدا على الدولة والفرتة الزمنية وامليول السياسية لالقتصاديني املختلفني%13و
املتوفرة فعال حسب الظروف أوعدد املناصب املتاحة أي" ستخدام املتاحاال"التحليل املعاصر هو 

.االقتصادية السائدة

ال يعين حتقيق معدل تضخم األسعارإن استقرار :)التحكم في معدل التضخم(األسعاراستقرار -3
إىل %01يساوي صفر، وإمنا احملافظة على معدل تضخم ثابت عند مستوى منخفض نسبيا يف حدود 

وإمنا أن تكون تلك الزيادة مربرة اقتصاديا مثل زيادة تكاليف األسعار، وهذا ال يعين عدم زيادة 03%
يف احملافظة على القدرة األسعارويتمثل استقرار . اخل...أو زيادة أسعار املواد األولية املستوردةاإلنتاج

من معدل السنوي أكربلفرد الشرائية للمستهلكني، حيث جيب أن يكون معدل الزيادة يف متوسط دخل ا
التضخم، ألنه لو حدث العكس سيؤدي إىل اخنفاض القدرة الشرائية للمستهلكني ومنه اخنفاض الطلب 

.الكلي ومن مث حدوث الركود االقتصادي

تمع: عدالة توزيع الدخول-4 .واملقصود هنا هو حماولة توزيع الناتج الكلي بشكل عادل بني أفراد ا
تمع، بل مكافأة األفراد حسب جمهودهم وهذا ال يعين توز  يع الدخل بشكل متساوي بني كل أفراد ا

ويف هذا اإلطار فإنه من العدالة يف . ونشاطهلكل فرد حسب عملهأيومسامهتهم يف العملية االقتصادية 
تمع .توزيع الدخل ضمان حد أدىن من الدخل لكل فرد عامل من أفراد ا

.38، ص1997، الدار اجلامعية للكتاب، القاهرة، النظرية االقتصادية الكليةعبد القادر حممد عبد القادر عطية، -1
يف نوفمرب (معروف بتقريره الربملاين) 1963-1879(تصادي وسياسي بريطاين اق):William Henry Beveridge(وليام هنري بيفيريدج-2

.حول اخلدمات االجتماعية واخلدمات ذات الصلة) 1942
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يعرف ميزان املدفوعات بأنه السجل األساسي املنظم و املوجز الذي :اتالتوازن في ميزان المدفوع-5
مواطنني و مؤسسات حملية لبلد ما مع القتصادية اليت تتم بني حكومات و تدون فيه مجيع املعامالت ا

ا لبلد أجنيب خالل فرتة معينة عادة سنة واحدة .مثيال
، مما جيعله من الناحية احملاسبية متوازنا أي يقوم إعداد ميزان املدفوعات على مبدأ القيد املزدوج

ا على إيرادات من العامل تندرج حتته كافة املعامالت اليت حتصل الدولة من خالهل) إجيايب(جانب دائن 
لعامل خالهلا مدفوعات إىل اجانب مدين تنطوي حتته مجيع املعامالت اليت تؤدي الدولة مناخلارجي، و 

.اخلارجي
وهذا نادر مع املدفوعاتاإليرادات تلقائي مليزان املدفوعات يف حالة تساوي اتزاننظريا حيدث 

ويف حالة زيادة ميزان املدفوعاتاإليرادات عن املدفوعات حيدث فائض ويف حالة زيادة ،احلدوث
هو املتمم التزان ميزان الفائض أوالعجز أنأيعجز ميزان املدفوعاتحيدث اإليراداتاملدفوعات عن 

.فوعاتاملد
ا للمدفوعات تكون مضطرة باستمرار الختاذ إجراءات  وهلذا فإن الدول اليت تعاين عجزا يف ميزا

ا أن حتقق فائضا يف ميزان املدفوعات أو على األقل موازنته .حمددة من شأ

.بعض الصعوبات التي تواجه التحليل االقتصاد الكلي:خامسا
:بعضها، وهيأو إىلشاكل اليت البد من اإلشارة إليها يواجه التحليل االقتصادي الكلي بعض امل

ا عناصر : مشكلة التجميع-1 يكون من اخلطأ معاملة العناصر االقتصادية عند التجميع على أ
ا ليست كذلك، فمثال الزيادة يف االستهالك الوطين ال تعين بالضرورة زيادة استهالك   متجانسة يف حني أ

تمع من أجل الوصول إىل حكم أقرب للواقع فانه البد من اللجوء إىل عملية و .كل فرد من أفراد ا
.التجميع للمتغريات اجلزئية آخذين بعني االعتبار الكثري من املالحظات

) العالقات الدالية(ومن الواضح أن جتميع القوانني . متس عملية التجميع كال من املقادير والقوانني
وتتمثل العملية العامة للتجميع يف إحالل منوذج خمتصر حمل ).تغرياتامل( أعقد بكثري من جتميع املقادير

.منوذج مفصل
حيتوي النموذج املفصل على عدد كبري من العالقات اليت يصعب التعامل معها وتقديرها، وهلذا 

قل عدد ممكن من أيكون هذا النموذج غري عملي، وبالتايل ال بد من تعويضه بنموذج عملي حيتوي على 
معة اليت يفرتض إىل ذلك عادة ما يلجأجل الوصول أومن .قاتالعال االقتصاديون إىل إدخال املقادير ا
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ا دوال للمقادير الفردية، فمثال دالة االستهالك الفردية هي : وأما دالة االستهالك الكلية فهيc= f(y(: أ
)C= F(Yحيث:

 
 n

i iyY 1 ,  
 n

i icC 1

نالحظ أن عملية التجميع الكامل أمر مستحيل وهو غري ممكن يف حالته العامة، وهلذا عادة ما و 
1.مع قبول اخلطأيلجأ االقتصاديون إىل التجميع التقرييب

ا عن طريق املتوسطات إن بعض املتغريات االقتصادية:مشكلة األوساط الحسابية-2 يتم حسا
ت األجور، ومعدالت الفائدة، ومبا أن من اخلصائص الرياضية ، ومعدالاألسعارمعدالت : احلسابية مثل

.املتغري االقتصادي متثيال دقيقاأو ال يعرب عنللوسط احلسايب تأثره بالقيم القصوى أو الشاذة، فإنه ال ميثل

واملقصود هنا هو أن ما هو صاحل على املستوى اجلزئي ال يعين بالضرورة أنه صاحل على :خطأ التركيب-3
توى الكلي، فمثال ارتفاع سعر سلعة واحدة له نتائج اقتصادية ختتلف كثريا عن النتائج اليت حيدثها املس

، فعلى املستوى اجلزئي يؤدي ارتفاع سعر السلعة إىل تعظيم أرباح املؤسسة كل السلعأسعارارتفاع 
يادة يف معدالت التضخم نه على املستوى الكلي قد يرتجم االرتفاع العام لألسعار إىل ز أية، إال اإلنتاج

كما أن زيادة ادخار فرد ما قد يكون مفيد له، لكن زيادة .وبالتايل دخول االقتصاد يف مشاكل معقدة
تمع رمبا تؤدي يف النهاية إىل ختفيض االدخار الوطين  ).الكلي(مدخرات كل أفراد ا

.نبذة حول نشأة التحليل االقتصاد الكلي: سادسا
قد استخدمت ألول مرة من طرف االقتصادي النروجيي الشهري Macro-économieعبارة إن

Ragnar Frischوتعين كلمة .19332وكان ذلك سنةmacroأي اليت أخذت من اللغة اليونانية كبري
ولكن التحليل .التجميعيأواالقتصاد الكبري والذي اصطلح فيما بعد على تسميته باالقتصاد الكلي 

.غلب املدارس االقتصاديةأملعىن الواسع قدمي قدم التحليل االقتصادي وجنده عند االقتصادي الكلي با

استخدم رواد هذه املدرسة مفهوما اقتصاديا كليا يف حتليلهم االقتصادي وهو : المدرسة التجارية-1
م جيب أن حيقق فائضا حىت يكون يف صا)العالقات التجارية الدولية(امليزان التجاري حل والذي وفق نظر

وبالتايل فقد اهتم التجاريون بتحقيق مصلحة الدولة وليس مصلحة الفرد ، كما نادوا بتدخل .الدولة
.االقتصادي للدولة وعدم ثقتهم يف قدرة النشاط االقتصادي الفردي على حتقيق مصلحة الدولة مبفرده

.27، مرجع سبق ذكره، ص نظريات نماذج وتمارين محلولة:االقتصاد الكليبريبش السعيد، -1
.22مرجع سبق ذكره، ص ، محاضرات في النظرية االقتصادية الكليةحممد شريف إملان، 2
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سة النشاط على التحليل االقتصادي الكلي يف درااعتمدت هذه املدرسة: المدرسة الطبيعية-2
Françoisفرنسوا كيناي الفرنسيولعل اجلدول االقتصادي الذي قدمه املفكر. االقتصادي Quesney ،

تمع تمع الفرنسي إىل ثالث ،1وفيه يبني كيفية توزيع الناتج الصايف بني طبقات ا وقد قسم كيناي ا
ويعترب . ي احلرف األخرى غري الزراعةطبقات هي طبقة الزراعيني، طبقة املالك، والطبقة العقيمة وتشمل ذو 

.اجلدول االقتصادي أول بداية حتليلية لوضع مناذج للتوازن الكلي لالقتصاد الوطين

ظهرت مع ظهور الفكر إن النماذج االقتصادية بأمت معىن الكلمة، : المدرسة الكالسيكية-3
وغريهم، واليت ت مالتسروبر آدم مسيث ودافيد ريكاردو و : وهذا من خالل أعمال كل منالكالسيكي

اهتمت بإنتاج الدخل وتوزيعه بني الطبقات االجتماعية، وبالتنمية االقتصادية و التنبؤ مبستقبل النظام 
.الرأمسايل

وحتقيق العدالة االجتماعية اإلنتاجاهتمت هي كذلك بامللكية اجلماعية لوسائل : المدرسة الماركسية-4
) 1883- 1818(كارل ماركس : ومن أهم روادها. د يوجد من أجل الدولةوأن الفر اإلنتاجواملركزية يف توجيه 

).1895-1820(وفريديرك اجنلز 

التحليل، حل التحليل االقتصادي احلدي حمل 1870ابتداء من سنة :المدرسة النيوكالسيكية-5
وقد .هكذا تكونت وازدهرت املدرسة الكالسيكية احلديثة. ، بل حمل اقتصاد ريكاردواالقتصادي الكلي

)1930- 1870(سادت هذه املدرسة سيادة كاملة على التحليل االقتصادي خالل ما يناهز الستني سنة 
- 1840(، كارل منجر )1910- 1834(، ليون فالراس )1924-1842(د مارشال يفر لا: ومن أهم روادها

توى اجلزئي على املسوقد توسع هذا التحليل إىل أن أصبح يعاجل معظم املشاكل االقتصادية). 1921
اوالكلي، وكانت هذه املدرسة تزعم  إىل أن وجدت نفسها . تستطيع تفسري كل األحداث االقتصاديةأ

1929عاجزة عن ضبط وتفسري األوضاع واألزمات اليت تلت احلرب العاملية األوىل وباخلصوص أزمة 

النظام الرأمسايل يوجد دائما يف من أهم فرضيات املدرسة النيوكالسيكية هي أن أنخاصة أننا نعلم .الكربى
.اإلنتاجحالة توازن االستخدام الكامل لوسائل 

وتفاقم األوضاع االقتصادية لسنوات طويلة، وخاصة فيما 1929إن استمرار أزمة :المدرسة الكينزية-6
ى، يتعلق بالبطلة من جهة، والنجاح النسيب للسياسات االقتصادية القائمة على تدخل الدولة من جهة أخر 

وهذا على يد االقتصادي االجنليزي شكلت جماال مناسبا لظهور نظرة جديدة يف التحليل االقتصادي

47، ص 1995، الطبعة األوىل ، دار الشروق، مصر، دليل الرجل العادي إلى تاريخ الفكر االقتصاديحازم الببالوي، -1
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الذي " النظرية العامة للعمالة والفائدة والنقود"من خالل كتابه الشهري John Maynard Keynesالشهري
ديدا لتطوره، فتكونت دفعا جوأعطاهالتحليل االقتصادي الكلي للميدان أعاد، والذي 1936صدر سنة 

.النظرية االقتصادية الكلية احلديثة
التحليل الكلي يف تلك إىلاجته بشكل منظم الذي األولليس Keynesأنإىلاإلشارةوجيب 

الذي اصدر كتابا سنة ) Knut Wicksell)1851-1926السويدي : ، بل ظهر عدة مفكرين أمههمالفرتة
حيث وجد هناك تشابه كبري بينه 1936واملرتجم إىل االجنليزية سنة " اراألسعالفائدة و "حتت عنوان 1889

".كينز"وبني كتاب 
شكلت " كينز"هكذا، ورغم اختالف املؤرخني حول أبوية االقتصاد الكلي احلديث إال أن أعمال 

.حافزا هاما يف تطوره، وهي اليت استقطبت الكثري من أنظار اجلامعيني ورجال السياسة
:، ميكن تلخيصها فيما يلي"كينز"األفكار األساسية اليت تقوم عليها نظرية هم أأما 

أن النظام االقتصادي الرأمسايل ليس دائما يف حالة توازن االستخدام التام، بل على العكس من ذلك، - 
د حالة يرى كينز أن احلالة األكثر وقوعا هي حالة توازن االستخدام غري الكامل، وميكن أن يعرف االقتصا

كما ميكن أن يعرف حالة توازن االستخدام .توازن االستخدام الكامل، إال أن هذه حالة عرضية وغري دائمة
.عموميتها باعتبارها تلقي الضوء على كل احلاالتأساسياتإحدىوهكذا اكتسبت نظرية كينز . الزائد

لكلي قد يكون غري كايف الطلب هو أساس التحليل االقتصادي وليس العرض الكلي، وأن الطلب ا- 
، وهلذا يقرتح كينز زيادة النفقات احلكومية أي زيادة تدخل الدولة يف النشاط اإلنتاجالمتصاص كل

.االقتصادي وبشكل فعال بغرض إرجاع االقتصاد إىل حالة التوازن

الوحدات لتوضيح التوازن اعتمد كينز على اختيار وعزل عدد حمدد من املتغريات الكلية اهلامة وبعض- 
.  االقتصادية مع إعطاء األسبقية لبعض العالقات السلوكية

ايف احلياة االقتصادية أساسيللنقود دور أنرفض فكرة حيادية النقود، ويعترب -  تؤثر على املتغريات وأ
.االقتصادية احلقيقية

.تركيز التحليل االقتصادي على الفرتة القصرية- 
التوازن االقتصادي : املدرسة الكينزية، عندما نتناول يف الفصول الالحقةوسنستعرض باقي مبادئ وأفكار

املدرسة الكينزية، مل تتوقف النظرية االقتصادية الكلية عن التطور أفكارومنذ ظهور .الكلي وفق منوذج كينز
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اجي بني كينزية جديدة، نقدية، وتيار اندم: والتحسن، وذلك على األقل يف ثالثة اجتاهات نظرية أساسية
.النظرية الكينزية والنظرية الكالسيكية

لنظرية كينز، كون االقتصاد يف األساسيةواملبادئ لألفكاروالذي بقي وفيا :التيار الكينزي الجديد-7
وتأييد تدخل الدولة يف االقتصاد عن طريق حالة التشغيل غري الكامل، رفض فكرة حيادية النقود،

.دة حالة التوازن املرغوبةالنشيطة إلعاالسياسات املالية

ابتعدت هذه املدرسة عن التحليل الكينزي، لتعود إىل املذهب :الحديثةالمدرسة النقدي-8
عدم تواجد االقتصاد الرأمسال يف حالة االستخدام غري : النيوكالسيكي من خالل أفكارها وفلسفتها مثل

مع إدخاهلم بعض املتغريات .خدام الكاملالكامل بشكل دائم، وأنه يتجه بشكل آيل إىل حالة توازن االست
كما اهتمت املدرسة النقدية . اليت قبلها مثل الذمة أو الثروةاملدرسة النيوكالسيكية واملدارس اليت جتاهلتها

والذي .بالنقود، من خالل النظرية الكمية للنقود اجلديدة اليت طورها زعيم هذه املدرسة ميلتون فريدمان
بالتغري يف عرض النقود ) الناتج احلقيقي ومعدل البطالة(كامل، تتأثر متغرياته احلقيقية اعترب أن التوظيف ال

.فقط يف املدى القصريـ أما على املدى الطويل فيعترب حمايدا
يقللون من فعالية احلكومة يف االقتصاد عن أما فيما خيص السياسة االقتصادية، فرواد هذه املدرسة 

واضعني كل ثقتهم يف آليات امل تكن مصحوبة ومدعومة بسياسة نقدية توسعية، طريق السياسة املالية، م
يرفضون ،جندهم من جهة،هكذا. السوق وفعاليتها فيما يتعلق بسري االقتصاد ماعدا ما يتعلق بالنقد

، ومن جهة أخرى، يعرتفون بفعالية النقد تدخل الدولة وبالتايل رفض األسلوب الكينزي يف معاجلة األزمة
يرون بضرورة إخضاع اجلهاز املصريف لرقابة السلطات يف بعض األحيان جيعلهموهو ما . السياسة النقديةو 

.النقدية

يستمد هذا التيار جذوره من : )تيار األسس االقتصادية الجزئية لالقتصاد الكلي(التيار االندماجي -9
النظريتني دام عشرات السنني، حاول وبعد انقسام وتعارض بني. النظرية الكينزية والنظرية النيوكالسيكية

أخرىالنيوكالسيكية للنظرية الكينزية، وتارة النظريةبعض االقتصاديني دجمهما وذلك تارة مبحاولة استيعاب 
.1يف الوقت احلايلاألقوىهو األخريوالتيار . مبحاولة استيعاب النظرية الكينزية للنظرية النيوكالسيكية

من مؤسسي هذا ) 1933(Axel Leijonhufvudو ) ClowerRobert W.)1926-2011ويعترب كل من
.األسس االقتصادية اجلزئية لالقتصاد الكلي، نظرية الالتوازن: التيار الذي اخذ عدة تسميات

.40، مرجع سبق ذكره، ص محاضرات في النظرية االقتصادية الكليةحممد شريف إملان، 1
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.سلسلة تمارين حول الفصل األول: سابعا
:التاليةأجب على األسئلة :األولالتمرين 

هي املشكلة اليت يعاجلها ؟ما هو املقصود بعلم االقتصاد، وما -1
ما هو املقصود بالنظرية االقتصادية ؟-2
النظرية االقتصادية الكلية والنظرية االقتصادية اجلزئية ؟: وضح الفرق بني كل من-3

وعرف دفعة جديدة حنو تطوره منذ سنة يل االقتصادي الكلي إىل امليدانلقد عاد التحل:التمرين الثاني
1929

؟1929ن عليه التحليل االقتصادي الكلي قبل سنة اشرح باختصار ما كا-1
؟1929ما هو السبب وراء عودة االهتمام بالتحليل االقتصادي الكلي  بعد سنة -2

:أجب باختصار على األسئلة اآلتية:التمرين الثالث
أذكر جمال اهتمام التحليل االقتصادي الكلي ؟-

ما هي أهداف السياسة االقتصادية الكلية ؟-

أهم الصعوبات اليت تواجه التحليل االقتصاد الكلي؟ما هي -

:أعط مفهوما دقيقا للمصطلحات التالية:الرابعالتمرين 

.املتغري الكلي الداخلي واملتغري الكلي اخلارجي- 

.املعدالت السلوكية واملعادالت التعريفية- 
.النموذج االقتصادي الكلي- 

:أجب على األسئلة التالية:الخامسالتمرين 

؟يف جمموعة املعادالت االقتصاديةو الفرق بني املتغريات الكلية الداخلية و املتغريات الكلية اخلارجيةما ه-
اشرح كل من متغريات التدفق ومتغريات املخزون ؟ مث أعطي مثاال عن كل نوع ؟-
ما هي أنواع التحليل االقتصادي الكلي حسب معيار الزمن ؟ مث حسب معيار الصياغة ؟-

فرضيات بناء النموذج االقتصادي الكلي ؟ما هي أهم -



الفصل الثاني
. 

.الوطنيالدخللحساباتمدخل: االقتصاديالنشاطقياس: الثانيالفصل
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:تمهيد
تم بدراسة النش جمتمعاط االقتصادي يف لقد رأينا يف الفصل األول، أن النظرية االقتصادية الكلية 

والعوامل اليت تؤثر بني هذه املتغرياتمعني وذلك بدراسة املتغريات االقتصادية الكلية والعالقة اليت تربط 
كيفية حتديد هذه املتغريات جيب أن نفهم أيضا طبيعة هذه األخرية وكيفية قياسها عمليا، ولفهم. عليها

وتصنيفها وتبويبها خلاصة بإمجايل النشاط االقتصادي للمجتمعولذلك فإنه من الضروري جتميع البيانات ا
على اختاذ القرارات املتعلقة بالنشاط االقتصادي واالقتصاديني والباحثني، السياسينيبالشكل الذي يساعد 

، حيث تعطي لنا هذه األخرية قيم الناتج يتم استعمال حسابات الدخل الوطينوللوصول إىل ذلك.الكلي
والناتج الوطين (PNB)و الناتج الوطين اخلام(PIN)والناتج الداخلي الصايف(PIB)خلامالداخلي ا

ويدخل ضمن هذه . (RD)والدخل املتاح(RP)والدخل الشخصي(RN)والدخل الوطين(PNN)الصايف
للمشروعات االقتصادية وحسابات اإلنتاجالوطنية حسابات منفردة تتناول حسابات الدخل و احلسابات
لألفراد، وجمموع اإليرادات والنفقات احلكومية واحلسابات مع العامل اخلارجي، وحسابات اإلنفاقو الدخل 

.نياإلمجالياالدخار واالستثمار 
املفكرين االقتصاديني بدراسة حسابات الدخل الوطين بدأ بعد احلرب اهتمامأنإىلاإلشارةوجتدر 

عد أزمة الكساد الكبري واليت كان هلا انعكاسات كبرية على ب،العاملية الثانية يف ظل اتساع الفكر الكينزي
وقد دفع ذلك . جممل االقتصاديات الصناعية يف أوربا بشكل خاص وعلى االقتصاد العاملي بشكل عام

تمع وبالتايل قياس ومقارنة مستويات املعيشة االقتصاديني إىل البحث عن وسيلة  لقياس مدى أداء واجناز ا
عامة من وقت ألخر ومن مكان ألخر، ولتحقيق ذلك اجتهت معظم اجلهود حنو فكرة الدخل أو الرفاهية ال

.وحماولة تقديره وقياسه على أساس سليمالوطين 
دف من خالل هذا الفصل فكرة واضحة عنإعطاءالتعمق يف احلسابات الوطنية بل نريد ال 

اميعبعض ذلك على القراءة االقتصادية للمحاسبة باعتبار أن اليت تستعملها احملاسبة الوطنية، مركزين يفا
اميع املستخدمة تشكل أدوات لتحليل وحتديد املسار االقتصادي الكلي ألي اقتصاد .ا

الوطين، سنحاول يف للدخلونظرا ملا يقع فيه البعض من اخللط والتشابك بني املفاهيم  املختلفة 
يد العالقات بينها، وانطالقا مما سبق دبني تلك املفاهيم وحتهذا الفصل حتديد الفواصل الدقيقة للتمييز 

وحمددات هذه دخل الوطينالناتج الوطين والرأسهاسوف نتطرق ملفهوم املؤشرات االقتصادية وعلى 
.والبحث يف الصعوبات اليت تواجه طرق القياساملؤشرات والتعرف على طرق قياسها
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:مفاهيم أساسية للحسابات الوطنية: أوال
، يقوم كل اقتصاد بإنتاج أنواع وكميات خمتلفة من السلع واخلدمات باستخدام املوارد االقتصادية املتاحة

وللحصول على صورة أكثر تناسبا مع الواقع، جيب على االقتصاديني أن يتوفروا على إحصائيات جدية 
تمع، وحتاول احلسابات الوطنية توفري األساسي ات واملفاهيم الرئيسية اليت جيب حول وضعية االقتصاد يف ا

معات إىلتقود أن 1.الكربىاإلحصائيةبناء ا

. اإلجماليالمحليوالناتجاإلجماليمفهوم الناتج الوطني .1
تمع اهلادفإن نشاط  والذي اإلنتاجإىل حتويل املوارد االقتصادية إىل سلع وخدمات يطلق عليه با

.اإلمجايلهو الناتج اإلنتاجوحصيلة هذا .يستخدم لسد احلاجات وإشباع الرغبات
يقوم كل اقتصاد بإنتاج أنواع وكميات خمتلفة من السلع واخلدمات باستخدام املوارد االقتصادية املتاحة، 

ية املتوفرة للحصول على أكرب كمية ممكنة من السلع اإلنتاجمزج العناصر اإلنتاجحيث تتطلب عملية 
فعنصر العمل . يةاإلنتاجعلى مقابل مادي نظري مسامهتها يف العملية اجاإلنتوحتصل عناصر . واخلدمات

على ريع، وحيصل عنصر رأس املال على ) مالك األرض(حيصل على أجر، فيما حيصل عنصر األرض 
ي على دخل نظري مسامهته اإلنتاجإذاً، حيصل العنصر . الفائدة، بينما حيصل املنظم على جزء من األرباح

.يةنتاجاإليف العملية 

واخلدمات املنتجة من طرف النهائية هو القيمة السوقية للسلع :)PNB(اإلجماليالناتج الوطني .1.1
.جمتمع ما، خالل فرتة زمنية معينة عادة السنة

اإلمجايلحىت يدخل يف حسب الناتج الوطين اإلنتاجأساسية جيب توفرها يف مخسة شروطوهناك
ائي، وإنتاج مسوقإنتاج اقتصادي، إنتاج : وهي .وطين، إنتاج جاري، إنتاج 

الوطين ال يتضمن إال املنتجات االقتصادية، واليت جيب أن اإلمجايلمبعىن أن الناتج :إنتاج اقتصادي- 
.حتقيق منفعة ونادرة نسبيا وقابلة للتداول: تتضمن ثالثة شروط هي

تنشط داخل الوطن أو وطنية سواء كانتجإنتا بواسطة عناصر إنتاجهمبعىن كل ما يتم :وطنيإنتاج- 
.خارجه، مبعىن تلك اليت حتمل اجلنسية الوطنية بغض النظر عن مكان نشاطها

األسعارباإلضافة إىل تقييمه ب) اجلارية(الذي مت إنتاجه يف الفرتة احلالية اإلنتاجأي ذلك :إنتاج جاري- 
).فرتة الدراسة( اجلارية أي أسعار الفرتة احلالية

.33، ص 2004ر أسامة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، ، دامبادئ التحليل االقتصادي الكليتومي صاحل، -1
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.يةاإلنتاجالذي ال يعاد استخدامه مرة أخرى يف العملية اإلنتاجمبعىن ذلك :إنتاج نهائي- 

.بأسعار السوق الذي تعرض فيه السلع واخلدماتاإلنتاجمبعىن قيمة :إنتاج مسوق- 

هو عبارة عن الناتج االقتصادي الداخلي اجلاري من السلع : )PIB(اإلجماليالناتج المحلي.2.1
ويسمى بالداخلي أو احمللي ألنه . النهائية مقومة بسعر السوق خالل فرتة زمنية معينة عادة السنةواخلدمات

يعكس نتائج النشاط االقتصادي اليت حيققها األعوان االقتصاديني املوجودين داخل بلد ما بغض النظر عن 
م أودي النهائي احملقق داخل البلد االقتصااإلنتاجيعرب عن قيمة اإلمجايلمبعىن أن الناتج احمللي . جنسيا

.اإلنتاجالرقعة اجلغرافية بصرف النظر عن جنسية مالك عناصر 
مع األول هو الناتج الوطين : ومنه سيكون أمامنا جممعني أساسيني يعرب عن ما هو اإلمجايلا

مع الثاين هو الناتج الداخلي  .يعرب عن ما هو حملياإلمجايلوطين، وا

أساسهالنشاط الداخلي إن:اإلجماليوالناتج الداخلي اإلجماليقة بين الناتج الوطني العال.3.1
وتوجد عالقة . اإلنتاججنسية عناصر أساسه وطين أيالرقعة اجلغرافية بينما النشاط االقتصادي الوطين 

معني حيث يتوقف االنتقال من احدمها إىل األخر على الفرق احلسايب بني دخ ل عناصر إنتاج متينة بني ا
، ودخل عناصر إنتاج وطنية )RV()لدوهلا األصلية( أجنبية العاملة بالرتاب الوطين واملوجه أو املدفوع للخارج

يطلق اإلمجايلوالناتج الداخلي اإلمجايلالفرق بني الناتج الوطين و . )RR(عاملة باخلارج واملوجه للداخلال
)صايف دخل امللكية( ن واىل اخلارجماإلنتاجعليه كذلك بصايف دخل ملكية عناصر 

الوطنية العاملة اإلنتاجعوائد عوامل + اإلجماليالناتج الداخلي = اإلجماليالناتج الوطني .
.األجنبية العاملة بالتراب الوطنياإلنتاجعوائد عوامل -بالخارج

PNB = PIB + RR – RV

PNB = PIB +

عوائد عوامل - الوطنية العاملة بالخارجاإلنتاجعوائد عوامل = )(كيةصافي دخل المل.
.األجنبية العاملة بالتراب الوطنياإلنتاج

.صافي دخل الملكية+ اإلجماليالناتج الداخلي = اإلجماليالناتج الوطني .
والدخل احمللي، وهناك جممعات إحصائية أخرى تقرن مبصطلحي الوطين واحمللي كالدخل الوطين

.واليت تعاجل بنفس الطريقة
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تمع من : اإلجماليالدخل الوطني 4.1 نتيجة النشاط إيراداتهو عبارة عن جمموع ما حيصل عليه ا
خالل فرتة زمنية معينة عادة السنة، أو هو جمموع الدخول املدفوعة أو املوزعة على أصحاب االقتصادي

1).يةاإلنتاجالعملية ( النشاط االقتصادي للمجتمعنظري مسامهتهم يفاإلنتاجعناصر 

، اإلمجايليف إنتاج السلع واخلدمات اليت متثل الناتج اإلنتاجية تستخدم عناصر اإلنتاجإن الوحدات 
نظري اإلنتاجالذي حيصل عليه أصحاب عناصر اإلمجايلوهذا األخري ميثل يف الوقت نفسه الدخل 

من اإلمجايلينظر إليه من زاوية اكتسابه والناتج اإلمجايلحيث أن الدخل . يةاإلنتاجمسامهتهم يف العملية 
.زاوية إنتاجه

:أهمية قياس النشاط االقتصادي الكلي.2
تعترب دراسة حسابات الدخل الوطين ذات أمهية كبرية، فهي من أهم املؤشرات اليت تعطي صورة 

ل التدفقات واملعامالت االقتصادية اليت تتم بني واضحة للنشاط االقتصادي يف جمتمع ما بشكل يظهر هيك
تم بقياس وحتليل عناصر اإلنتاجالوحدات االقتصادية اليت تتخذ قرارات  ا  واالستثمار واالستهالك، أي أ

:وتتمثل أمهية دراسة احلسابات الوطنية فيما يلي. الدخل الوطين وأوجه استخداماته

الجتاهات املتحملة اليت ميكن أن يتجه إليها االقتصاد، وهو ما تساعد احلسابات الوطنية على تقدير ا-
.يساعد على وضع اإلجراءات املناسبة جلعل األحوال تتجه أو تقرتب من األهداف املطلوبة

تقدم احلسابات الوطنية بيانات منظمة عن التدفقات االقتصادية املهمة بني القطاعات االقتصادية -
ا  .تساعد على تفهم العالقات اإلحصائية بني تلك التدفقاتضمن نظام حسايب شامل، وأ

بني فرتة تقدير جناح السياسات االقتصادية للدول، من خالل مقارنة تقديرات حسابات الدخل الوطين-
.2تطبيق السياسة االقتصادية والفرتة السابقة هلا

.ي للمجتمعتسمح لنا بإلقاء الضوء على مسامهة كل قطاع اقتصادي يف النشاط االقتصاد-

مبعىن التعرف على منط توزيع . اإلنتاجتكشف لنا نتائج توزيع الدخل الوطين بني أصحاب عناصر -
تمع .الدخل الوطين بني أفراد ا

3.وسيلة تساعد يف بناء وصياغة النماذج االقتصادية واختبارها-

.49، مرجع سبق ذكره، ص نظريات نماذج وتمارين محلولة:االقتصاد الكليبريبش السعيد، -1
.29- 28، ص 1994، اجلزائر، 1994، ديوان املطبوعات اجلامعية، طبعة )االقتصاد الكلي(التحليل االقتصادي الكليعمر صخري، -2
.47، ص 2010، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، مدخل إلى التحليل االقتصادي الكليشعيب بونوة و زهرة بن خيلف، -3
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.اوغريه..وسيلة تساعد يف التنبؤ ببعض الظواهر االقتصادية كالتضخم، البطالة-
قياس مستوى معيشة األفراد من خالل متوسط الدخل الفردي احلقيقي والذي يعطي صورة دقيقة عن -

.التغريات اليت تطرأ على مستوى املعيشة

:قطاعات االقتصاد الوطني.3
وظيفة (االقتصاد الكلي، يتم جتميع الوحدات االقتصادية اليت هلا سلوك متشابهعلى مستوى 

طاعات اقتصادية معينة، ويف العادة ميكن تقسيم االقتصاد إىل أربع قطاعات ، وفق ق)وخصائص متقاربة
:أساسية كما يلي

تمع املدروس، وهو يعد أهم قطاع الحتوائه على  :قطاع العائالت1.3 يتكون من كل عائالت وأفراد ا
تمع :يتميز باخلصائص التاليةكما ،  كافة أفراد ا

عمال ورأمساليني ومنظمني ومالك األراضي، حيث يعتربون  فهو يرتكب مناإلنتاجاملالك الوحيد لعناصر - 
تمع املدروس بغض النظر عما ميلكون .كلهم كأفراد داخل ا

، وحيصل مقابل ذلك )العمل، األرض، رأس املال، والتنظيم(اإلنتاجخبدمات عناصر اإلنتاجإمداد قطاع - 
.ريع، فوائد، وأرباحمن أجور، اإلنتاجعلى ما يعرف بعوائد عوامل 

إن النشاط األساسي هلذا القطاع هو استهالك السلع واخلدمات االستهالكية النهائية، هلذا يطلق عليه - 
.يف بعض األحيان بالقطاع االستهالك

جمتمعة ما هو إال الدخل الوطين بتكلفة عوامل اإلنتاجإن ما يتحصل عليه هذا القطاع من عوائد عوامل - 
الذي يقوم به القطاع اإلنفاقلذي يستخدمه يف اقتناء السلع واخلدمات االستهالكية، ويسمى ، وااإلنتاج

.االستهالكياإلنفاقالعائلي ب

اليت تقوم بعمليات االقتصاديةاملؤسساتيتكون من ):أو المؤسساتاإلنتاجقطاع (قطاع األعمال 2.3
:خلصوصيات التالية، ويتميز هذا القطاع باإنتاج السلع واخلدمات املختلفة

، وحيصل عليها من طرف قطاع العائالت، ويدفع مقابلها ما يعرف اإلنتاجميلك عناصر هذا القطاع ال- 
األجر بالنسبة لعنصر العمل، الفائدة مقابل رأس املال، الربح مقابل التنظيم، : وهياإلنتاجبعوائد عوامل 
.األوليةواملواد األرضوالريع مقابل 
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إلنتاج السلع واخلدمات، إلشباع قطاع األفراد اإلنتاجمن خالل دمج عناصر اإلنتاجة ينظم عملي- 
.النهائية، وقطاع األعمال بالسلع الوسيطة والرأمساليةاالستهالكيةبالسلع واخلدمات

ية أو الرفع منها من خالل عملية االستثمار لتعويض اإلنتاجيعمل هذا القطاع على احملافظة على الطاقة - 
.ية للمجتمعاإلنتاجية أو الرفع من الطاقات اإلنتاجتلك يف العملية هما أ
.االستثمارياإلنفاقالذي يقوم به هذا القطاع باإلنفاقيسمى - 

ويضم كل مؤسسات وهياكل الدولة، اليت تقدم خدمات ):قطاع اإلدارة أو الدولة(الحكومةقطاع .3.3
كما يقوم القطاع احلكومي بشراء .اسية اليت ال يوفرها قطاع األعمالبتوفري املشاريع واملرافق األسعمومية

ويسمى .إداراتهعلى تسيري اإلنفاقبو السلع واخلدمات من قطاع األعمال من أجل استهالكه اخلاص،
االستهالكي احلكومي، اإلنفاق: والذي يشتملاحلكومياإلنفاقالذي يقوم به القطاع احلكومي باإلنفاق
وحيصل القطاع احلكومي على املوارد املالية الالزمة لتمويل .اجلارياإلنفاقستثماري احلكومي، و االاإلنفاق
وميكن للحكومة أن تقوم . اليت إن مل تكفي تلجا احلكومة إىل القرض العامعن طريق فرض الضرائبإنفاقه

إعانات لقطاع تقدميأولي،والتأثري على جانب العرض الكاإلنتاجلتشجيع اإلنتاجبتقدمي إعانات لقطاع 
.االستهالكي والتأثري على جانب الطلب الكلياإلنفاقالعائالت لتشجيع 

ال يوجد بلد يف العامل يستطيع أن يغلق أبوابه ويكتفي بإنتاجه، بل إن كل : قطاع العالم الخارجي.4.3
عائالت، (ادية األجنبية اقتصاد له عالقات مع العامل اخلارجي، فالعامل اخلارجي هو الوحدات االقتص

وفيما يتعلق بالنشاط االقتصادي .واليت هلا عالقة اقتصادية مع الوحدات املقيمة) مؤسسات، حكومات
ويتمثل إنفاق العامل اخلارجي فيما . يرتبط االقتصاد الوطين بالعامل اخلارجي من خالل الصادرات والواردات

.1"ح منها قيمة الوارداتقيمة الصادرات مطرو "يعرف بصايف الصادرات وهو 

:لدخلللناتج واحلقة التدفق الدائري.4
يتميز النظام االقتصادي احلديث بالتشابك بني الوحدات االقتصادية املختلفة، ويتمثل هذا 

، ونتيجة تفاعل هذه ربعةقطاعاته األالتشابك املتبادل يف العالقات اليت تقوم داخل النظام االقتصادي بني 
عضها البعض يتم حتديد النشاط االقتصادي للمجتمع، وهذا ما يؤدي إىل حدوث تدفقات القطاعات مع ب

ومن أجل التبسيط سنحاول التطرق إىل طبيعة هذه التدفقات يف ظل ثالثة مناذج .حقيقية ونقدية بينها
:اقتصادية كما يلي

.19، مرجع سبق ذكره، ص محاضرات في مبادئ االقتصاد الكليعبلة خباري، -1
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تصاد ويعرف االقتصاد بقطاعني هو أبسط اق:في حالة نموذج اقتصادي مكون من قطاعين.1.4
مكون من قطاعني فقط ) اقتصاد ال دور للحكومة فيه وال يتعامل مع العامل اخلارجي(غلق مباقتصاد خاص 

:، ويكون التفاعل بني هذين القطاعني من خالل سوقني مهاقطاع العائالت وقطاع املنتجني: مها
.اإلنتاجيبيعها قطاع الذي يشرتي منه املستهلكون السلع واخلدمات اليت: سوق السلع واخلدمات- 

.اليت يبيعها القطاع العائلياإلنتاجالذي يشرتي منه قطاع األعمال عوامل ): املوارد(اإلنتاجسوق عوامل - 
. وتتشكل دائرتان اقتصاديتان، دائرة اقتصادية للمعامالت احلقيقية ودائرة اقتصادية للمعامالت النقدية

وجود عدممع افرتاض ،الناتج يف هذا النموذج االقتصاديدخل و والشكل التايل يوضح التدفق الدائري لل
على السلع النهائية ينفق جزءا من عوائدهالعائالتوقطاع أرباحهيوزع كل اإلنتاجاهتالكات وقطاع 

.ويدخر اجلزء املتبقيواخلدمات
.الناتج في نموذج اقتصادي مكون من قطاعينو حلقة تدفق الدخل: )01-02(م الشكل رق

.14، ص 2016، جامعة حممد بوضياف املسيلة، االقتصاد الكلي محاضرات وتمارين محلولةحممد صالح، : المصدر

من الشكل نالحظ أن هناك تدفقات نقدية وتدفقات حقيقية  بني قطاع العائالت وقطاع األعمال كما 
:يلي

.لقطاع األعمال) عمل، رأس املال، تنظيم، واألرض(اإلنتاجيوفر قطاع العائالت خدمات عناصر -

خدمات عناصر اإلنتاج

سلع نهائية وخدمات

قطاع اإلنتاجالسوق المالي استثمارادخار العائالت

الدخل المحلي= عوائد عناصر اإلنتاج 

إجمالي الناتج =دمات مجموع قيم السلع النهائية والخ
المحلي

القطاع العائلي
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عوائد لقطاع العائالت، واملتمثلة يف األجور والريع اإلنتاجقطاع األعمال سيدفع مقابل خدمات عناصر -
.واألرباح والفوائد، وجمموع هذه العوائد نطلق عليه الدخل الوطين

ائاإلنتاجقطاع األعمال سيستخدم عناصر - منها السلع االستهالكية واليت ية وخدمات،يف إنتاج سلع 
ائية سيطلب قطاع العائالت .توجه للعائالت والسلع االستثمارية واليت توجه لقطاع األعمال سلع 

.األعمالوخدمات واليت يوفرها قطاع 

ويطلق على قيمة إمجايل السلع . قطاع العائالت سيدفع قيمة السلع النهائية واخلدمات لقطاع األعمال-
".الوطيناإلمجايلالناتج "اخلدمات النهائية املنتجة و 

القطاع العائلي يدخر جزء من دخله ويوجهه حنو السوق املايل واليت من أهم وظائفها متويل قطاع -
.األعمال بالقروض اليت تستخدم يف متويل االستثمار

لد دخال يتمثل يف عوائد من السلع واخلدمات النهائية سيو اإلمجايلما ميكن استخالصه هو أن الناتج 
على الناتج من السلع واخلدمات اإلنفاق، وسيقوم القطاعني باستخدام هذا الدخل يف اإلنتاجعوامل 
: أنمبعىن . وهكذا

.الكلياإلنفاق= الدخل الكلي= الناتج الكلي

عند إضافة القطاع احلكومي للقطاعني:في حالة نموذج اقتصادي مكون من ثالثة قطاعات2.4
.اقتصاد مغلققطاعات وهوالسابقني، نكون أمام منوذج اقتصادي مكون من ثالثة 

احلكومي على السلع اإلنفاقاالقتصادية يكون أساسا من خالل إن تدخل الدولة يف التدفقات 
واخلدمات من قطاع األعمال، وعملية فرض الضرائب على قطاع العائالت وقطاع األعمال، باإلضافة إىل 

إذن نشاط القطاع احلكومي .لقطاع األعمالاإلنتاجت احلكومية إىل قطاع العائالت وإعانات التحويال
من خالل خمتلف السياسات االقتصادية اليت تنتهجها سيؤثر على حلقة التدفق الدائري للدخل والناتج

.1احلكومة

افة إىل القطاعات يضم هذا النموذج باإلض:قطاعاتأربعةفي حالة نموذج اقتصادي مكون من 3.4
. ، ويصبح االقتصاد أكثر واقعيةالعامل اخلارجيطاعق) العائالت، األعمال، احلكومة( الثالثة السابقة

:وتظهر التدفقات الدائرية للدخل وفق الشكل التايل

.06، ص 2008م التجارية، مطبوعة دروس، جامعة الوادي، ، كلية العلوم االقتصادية والعلو التحليل االقتصادي الكليحممد عبد املؤمن، -1
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.قطاعاتأربعةحلقة التدفق الدائري للدخل في نموذج اقتصادي مكون من : )02–02(الشكل رقم

.16، ص مرجع سبق ذكره، االقتصاد الكلي محاضرات وتمارين محلولةحممد صالح، : المصدر

إن التدفقات الدائرية للدخل اليت حتدث بني القطاعات االقتصادية يف هذا النموذج هي نفسها 
له واالسترياد الل التصديراليت حدثت يف النموذج السابق، ويضاف إليها التعامل مع العامل اخلارجي من خ

وميكن تلخيص التدفق الدائري للدخل يف حالة .منه يف إطار سياسة التجارة اخلارجية اليت تنظمها احلكومة
:كاأليتربعةالقطاعات األ

القطاع العائلي ينفق جزء من دخله الذي حيصل عليه من قطاع األعمال على استهالك السلع النهائية - 
.اإلنتاججلزء يذهب مباشرة إىل قطاع واخلدمات، وهذا ا

واليت من أهم وظائفها متويل قطاع القطاع العائلي يدخر جزء من دخله ويوجهه حنو السوق املايل- 
.األعمال بالقروض اليت تستخدم يف متويل االستثمار

ها يف متويل يستعملاألخري، وهذا يدفع القطاع العائلي وقطاع األعمال صايف الضرائب للقطاع احلكومي- 
.النفقات العامة

ادخار

الصادراتقيمة .القطاع الخارجيقيمة الواردات

.الحكوميالقطاع 

.اإلنتاجالقطاع .العائليالقطاع 

ضرائبضرائب

إنفاق استهالكي

ادخار
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، ويف يدفع قطاع العائالت قيمة وارداته من السلع واخلدمات غري املتوفرة حمليا إىل قطاع العامل اخلارجي- 
.على قيمة الصادرات من السلع واخلدمات واليت يدفعها قطاع العامل اخلارجياإلنتاجاملقابل حيصل قطاع 

من جهة، اإلنتاجة والنقدية تظهر فكرة تدفق الدخل الذي مصدره وكحوصلة لكل هذه التدفقات احلقيقي
من جهة أخرى، ويف األخري فان هذه التدفقات ما هي إال حصيلة للنشاط االقتصادي اإلنفاقوتدفق 

من سلع وخدمات اإلنتاجتولد دخال وكل دخل خيلق إنفاقا على اإلنتاجبالتايل فالقيام بعملية . للمجتمع
.وهكذا

.رق قياس النشاط االقتصادي للمجتمعط:ثانيا
تم كثريا بقياس النشاط االقتصادي للمجتمع ملا له من أمهية يف  لقد أصبحت كل دول العامل 

املتزايدة لتقديرات الناتج لألمهيةونظرا . معرفة الوضعية االقتصادية وعند وضع السياسات االقتصادية للدول
، قامت العديد من الدول بإنشاء وتقنية عاليةإحصائيةكبريا ومهارات واليت تتطلب جهدا  اإلمجايلالكلي 

أجهزة مركزية لإلحصاء تقوم جبمع وتبويب وتنسيق اإلحصاءات عن األنشطة االقتصادية املختلفة لتصل 
.إىل التقدير الدقيق للحسابات الوطنية وباستخدام احدث األساليب والطرق

اإلنتاجدفق الدائري للنشاط االقتصادي، أن القيام بعملية الحظنا من خالل دراستنا حللقة الت
وبالتايل هناك ثالث طرق حلساب النشاط . اإلنفاقيؤدي إىل تولد دخل والذي بدوره يؤدي إىل خلق 

والذي يرجح طريقة على أخرى .اإلنفاق، طريقة الدخل، وطريقة اإلنتاجطريقة : االقتصادي للمجتمع هي
.لومات والبيانات اليت تتطلبها هذه الطريقة أو تلكهو مدى توفر ودقة املع

.حلقة التيار الدائري للدخل: )03-02(الشكل رقم

.الباحثإعدادمن : المصدر

:اإلنتاجطريقة .1
تقوم هذه الطريقة على أساس قياس القيمة النقدية لكل املنتجات النهائية من السلع واخلدمات 

تمع مقومة بأسعار السوق خالل فرتة زمنية معينة عادة سنةاالق ومبا أن هذه الطريقة .تصادية اليت أنتجها ا
، فالبد من االنتباه إىل مشكلة االزدواجية تعتمد على مجع قيمة املنتجات النهائية اليت أنتجت خالل سنة

:جمتمع معنيكانت لدينا املعطيات التالية عن إذافمثال . والتكرار يف احلساب

اإلنفاقالدخلجاإلنتا 
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النهائي لكل مؤسسةاإلنتاجقيمة يةاإلنتاجالمؤسسات 
210املؤسسة املنتجة للسلعة أ

300املؤسسة املنتجة للسلعة ب

400املؤسسة املنتجة للسلعة ج

810الناتج الكلي

ذه الطريقة سيكون إن كل نألبقدر التكرار يف احلساب،مبالغ فيهحساب النشاط االقتصادي 
مضخم بقدر ما 810، وعليه سيكون الرقم مؤسسة إنتاجية قد تكون استعملت منتج مؤسسات أخرى

يتعني إتباع )التكرار يف احلساب(ولتجنب االزدواجية .استخدمته املؤسسات من إنتاج املؤسسات األخرى
:التالينياألسلوبنيأحد 

عند كل مرحلة من املراحل اإلنتاجقيمة نعين بالقيمة املضافة الفرق بني: طريقة القيمة المضافة-
.ية للسلعة وقيمة السلع الوسيطة اليت تدخل يف تركيب هذه السلعة عند كل مرحلةاإلنتاج

)اإلنتاجمستلزمات (اإلنتاجقيمة السلع الوسيطة المستخدمة في –القيمة النهائية لإلنتاج = القيمة المضافة 
CI–VA= VPT

.قيمة االستخدامات الوسيطة: CI، النهائياإلنتاجقيمة : VPT، فةالقيمة املضا: VAحيث
تم هذه الطريقة بتقدير الزيادات اليت يضيفها كل قطاع خالل العملية  ية على قيمة اإلنتاجو

املدخالت اليت يتسلمها من القطاعات األخرى، مث إضافة مجيع هذه الزيادات لكافة القطاعات املشكلة 
إىل ) خريات(هذه الطريقة بطريقة القيمة املضافة ألن كل قطاع اقتصادي يضيف قيمة ومسيت.لالقتصاد
اإلمجايلوتعد هذه الطريقة من أفضل الطرق املستعملة يف حساب الناتج الداخلي . يةاإلنتاجالعملية 

. لتميزها بالسهولة ولتجنبها االزدواجية يف احلساب
القطاع األول هو قطاع املزارع واملنتج ملادة القمح أما وبالعودة إىل املثال السابق مع فرضية أن

أنالقطاع الثاين هو قطاع املطاحن املنتج للدقيق والقطاع الثالث هو قطاع املخابز املنتج للخبز مع فرضية 
:، وعليه يصبح اجلدول السابق كما يليإنتاجهكل يبيعكل قطاع 
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القيمة المضافةدامات الوسيطةقيمة االستخالنهائياإلنتاجقيمة القطاعات
210-----210)السلعة أ (قطاع املزارع 

30021090)السلعة ب( قطاع املطاحن 

400300100)السلعة ج(قطاع املخابز 

910510400اإلجماليالناتج 

. ج النهائيميثل قيمة املنتإنتاجيةجمموع القيم املضافة عند كل مرحلة أنأعالهنالحظ من اجلدول 
،اإلمجايلنكون قد حصلنا على تقدير للناتج األخرىوباستخدام نفس الطريقة بالنسبة للسلع واخلدمات 

هو جمموع القيم املضافة لكل قطاع عند مجيع مراحل إنتاج السلع اإلمجايلوعليه الناتج الداخلي 
. واخلدمات

PIB = n = ∑ VPT - ∑ CI

.قطاع اقتصاديتصاد يتكون من أن االقباعتبار
لذا جيب حتميله مبا فرض مقيم بأسعار السوق اإلمجايلولكن ومن خالل التعريف جيب أن يكون الناتج 

ا تزيد من القيمة السوقية للمنتج(عليه من ضرائب غري مباشرة  واليت تتمثل على اخلصوص يف الرسم )أل
، كما جيب استبعاد قيمة ما استفادت منه الرسوم اجلمركية على الوارداتعلى القيمة املضافة واحلقوق 

ا ستخفض (واليت تتمثل على اخلصوص يف إعانات التصدير ية من إعاناتاإلنتاجخمتلف املؤسسات  أل
:، وذلك وفقا للعالقة التالية)سعر املنتج

الحقوق والرسوم +المضافةالرسم على القيمة+مجموع القيم المضافة= الناتج الداخلي الخام
.اإلنتاجإعانات تصدير -الجمركية

PIB = ∑ VA + TVA + DTM - SUBx

:حيث
∑ VA :جمموع القيم املضافة.

TVA :الرسوم على القيم املضافة.
DTM :احلقوق والرسوم اجلمركية على الواردات.

SUBx : اإلنتاجإعانات تصدير.
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، يف ذه الطريقة، واليت متكننا من جتنب االزدواجية يف احلسابتتمثل ه: طريقة المنتجات النهائية-
املوجهة عن طريق مجع القيمة السوقية لكل السلع واخلدمات النهائيةاإلمجايلحساب الناتج الداخلي 

املنتجة خالل سنة، واملباعة إىل خمتلف القطاعات االقتصادية شرط استبعاد السلع لالستخدام النهائي
ا تستعمل يف اإلنتاجتستخدم مرة أخرى كمستلزمات يف واخلدمات اليت ا منتجات وسيطة حبكم أ أل

ائية بالنسبة للمؤسسة خمزون آخر (التغري يف املخزونكما جيب حساب.إنتاج سلع أخرى حىت وان كانت 
. ، كما نضيف السلع اليت تؤدي إىل زيادة رأس املال املنتج)خمزون أول املدةناقصاملدة 

:قة الدخلطري.2
حيز إىلالكلي اإلنتاجحسب هذه الطريقة جيب مجع كل الدخول الناجتة عن عملية ظهور 

الكلي النهائي من السلع واخلدمات هو حصيلة  التعاون بني عناصر اإلنتاجوكما هو معلوم فإن ،1الوجود
احلصول على إمكانيةخل يف وبذلك تتمثل طريقة الد.العمل، األرض، رأس املال، والتنظيم: ربعةاألاإلنتاج
ية يتطلب تضافر اإلنتاجمن خالل الدخول اليت تولدت من الناتج، فالقيام بالعملية اإلمجايلاحملليالناتج 

وكأن قيمة الناتج هنا . يتطلب دفع مقابل هلااإلنتاجاصر ، واحلصول على خدمات عناإلنتاجعناصر 
ية، ويكون اإلنتاجنظري مسامهتها يف العملية اإلنتاجعناصر تتجلى يف صورة الدخول املدفوعة واملوزعة على 

:ذلك كما يلي

هي عائد عنصر العمل، وتشمل األجور واملرتبات واملعاشات اليت حيصل عليها األفراد :)w(األجور-
م ويت. املختلفةواهلبات واملزايا املادية والعينية والعموالتنظري قيامهم بالعمل، باإلضافة إىل املكافآت 

، لكن ال يتم حساب املدفوعات التحويلية اليت تقدمها الضرائب واالقتطاعاتحساب كل ذلك قبل خصم 
م حصلوا عليها دون مسامهته يف العملية )اخل...كإعانات العجزة، منح البطالة(الدولة لإلفراد  ، أل

.ية اجلاريةاإلنتاج

ائد الذي حيصل عليه مالك األراضي او هو عائد عنصر األرض، وهو عبارة عن الع: )اإليجار(الريع -
املساكن أواملزارع أواألراضيإجيار، وهو بذلك يشمل يةاإلنتاجاملوارد اململوكة نظري املسامهة يف العملية 

ا، وما حيصل عليه أصحاب إىلإضافةهذا . واحملالت التجارية قيمة تقديرية للمساكن اليت يقطنها أصحا
.تأليفبراءة االخرتاع وحقوق ال

.46، مرجع سبق ذكره، ص مبادئ التحليل االقتصادي الكليتومي صاحل، -1
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هي عائد عنصر التنظيم، وتشمل أرباح الشركات واملؤسسات ويتم حساب ذلك قبل : )π(األرباح-
وينقسم تعبري األرباح يف حسابات الدخل الوطين . خصم الضرائب وكذلك قبل خصم اجلزء املعاد استثماره

:جزأين مهااىل

ركات مسامهة كدخل هو عبارة عن دخل قطاع األعمال الذي ليس على شكل ش: دخل المالك
.املؤسسات الفردية والتضامنية وكذلك التعاونية

:وهي األرباح اليت حتققها شركات املسامهة، واليت يتم توزيعها كما يلي: أرباح الشركات
.ومتثل ذلك اجلزء من األرباح اليت تدفعه الشركات يف صورة ضرائب: ضريبة دخل الشركات-

.ارة عن األرباح اليت توزع على املسامهني يف الشركةوهي عب: أرباح األسهم-

أو احملتجزة وهي اجلزء من األرباح الذي ال يوزع و يودع يف خزينة الشركة: األرباح غري املوزعة-
.ملواجهة بعض االلتزامات اليت تواجه املؤسسة

س املال من مؤسسات هي عائد عنصر رأس املال، وهي العائد الذي حيصل عليه أصحاب رأ: الفوائد-
.األعمال أو البنوك نتيجة عملية اإلقراض

ما يعرف الناتج الوطين الصايف أو، حنصل على تقدير للدخل الوطين اإلنتاجوجبمع عوائد عناصر 
ما هي إال تكلفة ما وظف من يد عاملة وتنظيم واملعرب عنها اإلنتاجالتكلفة، ألن تكلفة عناصر بسعر 

يف الريع والفوائد، وجمموع هذه املركبات واملتمثلمال ورأسأوليةا استخدم من ماد ومواألرباحباألجور 
.واليت تعرف بالدخل الوطيناإلنتاجكعوائد عوامل العائالتما حيصل عليه قطاع إالما هي ربعةاأل

.خل الملكيةصافي د+ مجموع الريع + مجموع األرباح+ ائدمجوع الفو + مجوع األجور والرواتب= الدخل الوطني

RN= ∑W+ ∑i+ ∑π+ ∑R+ΔRR"

وليس بأسعار التكلفة، لذا نضيف الضرائب مقيما بأسعار السوق ولكنننا نريد هنا إمجايل الناتج
كما نضيف إىل التقدير السابق  خمصصات اهتالك رأس . إن وجدتاإلنتاجغري املباشرة، ونطرح إعانات 

بطريقة اإلمجايلاحملليوعليه ميكننا حساب الناتج . وليس الصايفاإلمجايلاملال الثابت ألننا نريد الناتج 
:كما يليالدخل

+ مجموع الريع+ مجموع األرباح+ مجوع الفوائد+ مجوع األجور والرواتب= بطريقة الدخلاإلجماليالمحليالناتج 
.اهتالك رأس المال الثابت+ اإلنتاجإعانات -الضرائب غير المباشرة

PIB= ∑W+ ∑i+ ∑π+ ∑R + TXi - TRP + AM
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:حيث

∑W :جمموع األجور والرواتب.

∑i :جمموع الفوائد.

∑π :جمموع األرباح.

∑R :جمموع الريع.

TXi :الضرائب غري املباشرة.

TRP : حتويالت إىل قطاع األعمال(اإلنتاجإعانات إىل قطاع.(

AM :اهتالك رأس املال الثابت.

:اإلنفاقطريقة .3
اإلنتاجالكلي على اإلنفاقحساب على اإلمجايلقة يف تقديرها للناتج احمللي تعتمد هذه الطري

الكلي ما هو إال الطلب الكلي على اإلنفاقو . من طرف القطاعات األساسية لالقتصاد الوطينالنهائي
تمع خالل فرتة زمنية معينة  عادة السلع واخلدمات النهائية من قبل األعوان االقتصاديون واملنتجة يف ا

.سنة
فإنه البد من مجع إنفاق كل قطاع اقتصادي، ويتلخص اإلمجايلإذا لتقدير قيمة الناتج الداخلي 

:يف اآليتاإلنفاقهذا 

ويتمثل يف جمموع القيم النقدية ، cويرمز له بالرمز):االستهالكياإلنفاق(إنفاق قطاع العائالت -
غري وسلع ،هاكشراء سيارة أو أثاث وغري فراد، من سلع معمرةللسلع النهائية واخلدمات اليت يستهلكها األ

.كخدمات الطبيب واملعلم وغريهاباإلضافة إىل اخلدمات املختلفة،الغذائيةمعمرة كمختلف السلع 

اإلنفاق، ويتمثل يف جمموع قيمة Iويرمز له بالرمز ):اإلجمالياالستثمار (األعمالإنفاق قطاع -
والذي يتضمن ويسمى إمجايل االستثمار احمللي)يةاإلنتاج(ام على السلع الرأمسالية االستثماري اخلاص والع

:ما يلي

اخل، وكذلك النفقات على ..على السلع الرأمسالية اجلديدة يف نفس السنة كاآلالت واملعداتاإلنفاق:أ
إمجايل تكوين رأس : مىاخل واليت تس..مجيع اإلنشاءات من مصانع ومشاريع وبناء اجلسور والطرقات واملباين

.املال الثابت FBCF
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ائية ومواد : التغري يف املخزون:ب اإلنتاج(ووسيطةأوليةويقصد به التغري يف املخزون السلعي من سلع 
، فاإلضافة إىل احملزون جزء من الناتج ال بد من إضافته عند حساب )الذي مل يتم بيعه يف سنة إنتاجه

.من املخزون جزء من إنتاج الفرتة السابقة لذا جيب طرحه، والسحب اإلمجايلالناتج 
االستثماري إمجايل االستثمار وليس صايف االستثمار والفرق بينهما يتمثل يف قيمة رأس اإلنفاقويقصد ب

ية والذي حيل حمله سلع استثمارية جديدة وهو ما يعرف باالستثمار اإلنتاجاملال الذي اهتلك يف العملية 
املالرأساهتالك أواالحاليل 

1)اهتالك رأس المال الثابت(االستثمار االحاللي+ االستثمار الصافي = اإلجمالياالستثمار 

ا من السلع واخلدمات للقيام Gويرمز له بالرمز :الحكومياإلنفاق- ، وميثل إنفاق الدولة على احتياجا
:بوظائفها املختلفة، و يتكون من

.والذي يتعلق بدفع األجور واملرتبات للموظفني والعمال ومصاريف التسيري:اجلارياحلكومياإلنفاق: 1

هو ما تقوم احلكومة بإنفاقه على األصول الرأمسالية كبناء املدارس : االستثمارياحلكومياإلنفاق:2
.شروعات املختلفةواملستشفيات والطرق وامل

كومة من السلع واخلدمات االستهالكية اليت ويتكون من مشرتيات احل: االستهالكياحلكومياإلنفاق: 3
.حتتاجها

، ويتمثل فيما يعرف بصايف (X-M)يرمز له بالرمز ):صافي الصادرات(العالم الخارجيإنفاق-
فكما نعلم أن ما ينتج داخل الدولة . (M)مطروحا منها قيمة الواردات(X)قيمة الصادراتوهوالصادرات 

ل جزء منه إىل اخلارج يف صورة صادرات حيصل عليها األجانب مقابل ال يستهلك بأكمله حمليا إمنا يرس
للدولة، من ناحية أخرى حتتاج الدولة إىل ختصيص اإلمجايلميثل جزء يضاف إىل الناتج إنفاق من اخلارج
وعلى ذلك فإن ما تستورده . للحصول على واردات من سلع وخدمات منتجة يف اخلارججزء من إنفاقها 

. حمليإنتاجلكونه إنفاق ال يقابله اإلمجايلة يف اخلارج هو جزء جيب طرحه من الناتج احمللي وتنفقه الدول
.الواردات–الصادرات = إنفاق العالم الخارجي: وعلى ذلك يكون

كما ربعةات الكلية يف القطاعات األاإلنفاقيساوي جمموع اإلنفاقوعليه فان الناتج احمللي اخلام  بطريقة 
:يلي

، جامعة حممد بوضياف، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، املسيلة، محاضرات في النظرية االقتصادية الكليةبوتيارة عنرت، -1
.19، ص 2017
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.العالم الخارجيإنفاق+ الحكومياإلنفاق+ االستثمارياإلنفاق+االستهالكياإلنفاق= اإلجماليالمحلي الناتج

PIB =  C + I + G + X-M

:النشاط االقتصاديصعوبات قياس -4
إن احلصول على قيمة حقيقية وممثلة للناتج الداخلي اخلام أمر يف غاية األمهية، ألنه من خالهلا يتم 

وبالرغم من أن قياس الناتج الداخلي . ى مستوى األداء الوطين والنشاط االقتصادي للمجتمعاحلكم عل
اخلام واضح من حيث العناصر املكونة له إال أن هناك العديد من الصعوبات واملشاكل اليت تعرتض عملية 

:أمههاقياس النشاط االقتصادي من 

قيقة جلميع القطاعات االقتصادية، باإلضافة إىل نقص وعدم توفر املعلومات والبيانات اإلحصائية الد-
أو من ) من أجل االستفادة من اإلعفاءات واإلعانات أو للتهرب الضرييب(التصريح ببيانات مشوهة بقصد 

.دون قصد نظرا لعدم استعمال وسائل تقدير حديثة

خدمات (انية استبعاد بعض النشاطات االقتصادية لعدم القدرة على قياسها كاخلدمات الشخصية ا-
مما يؤدي إىل . العائلي ملخصص لالستهالك العائلياإلنتاجو ) اخل...، إصالح الرجل لسيارتهربات البيوت

.احلصول على أرقام للناتج أقل من احلقيقية
ا مثل- ا، : إدراج بيانات بعض األنشطة رغم عدم توفر بيانات خاصة  ريع املنازل اليت يقطنها أصحا

ا بنوع من السريةوبعض اخلدمات  انية كالدفاع واألمن واليت تتميز نفقا .احلكومية ا

بدون مقابل مثل اإلعانات األفرادوهي مجيع املبالغ اليت حيصل عليها ( مشكلة املدفوعات التحويلية -
حصلوا األفرادن وهذه املدفوعات جيب استثنائها من حسابات الناتج الداخلي اخلام، أل). اخل...واملنح

.عليها دون مسامهة يف الناتج اجلاري
صعوبة حساب قيمة السلع القدمية اليت تستعمل لعدة سنوات، إذ جيب إدراجها ضمن حسابات الناتج -

.لسنوات اليت تستعمل فيهااقيمة االستخدام يفالداخلي بقدر
الرأمسالية املستعملة  استثناء عمليات بيع وشراء األوراق املالية قدمية اإلصدار، وكذا إعادة بيع السلع -

ا عمليات ال تعدو أن تكون جمرد حتويل ألصول موجودة فعال وليس إجياد  كاآلالت واملعدات واملباين، لكو
1.أصول جديدة

.43، ص 2006، دار احلامد للنشر والتوزيع، األردن، مبادئ وتطبيقات: االقتصاد الكليإبراهيم سليمان قطف ونزار سعد الدين العيسى، -1
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من فرتة إىل أخرى، األمر الذي يؤدي إىل التباين يف تقديرات األسعارمشكلة التقلبات يف مستوى -
.الناتج احمللي

رمسي ( بني الدول ووجود أكثر من سعر للعملة الوطنية الوطنيةمالتمشكلة اختالف قيم الع-
.يف بعض الدول، مما جيعل املقارنة بني الدخول الوطنية للدول غري دقيقة) وحقيقي
، وما متثله من خسائر )األنشطة االقتصادية غري الرمسية(صعوبات تقدير نشاطات السوق املوازية-

.لالقتصاد الوطين الرمسي

:  النشاط االقتصاديالحسابات الوطنية األخرى المستعملة في  تحليل : ثالثا
اللذين تطرقنا هلما سابقا، ) PNB(اإلمجايلوالناتج الوطين ) PIB(اإلمجايلباإلضافة إىل الناتج احمللي 

هناك بعض املفاهيم األخرى اليت تدخل يف احلسابات الوطنية

بسعر السوق ال يصل اإلمجايلالناتج الوطين إن): PNN.m(الناتج الوطني الصافي بسعر السوق-1
ية وهذا اإلنتاجحيث خيصص جزء منه لتعويض ما اهتلك يف العملية اإلنتاجبأكمله إىل أصحاب عناصر 

تمعاإلنتاجللمحافظة على الطاقة  وبالتايل يصبح الناتج الوطين الصايف بسعر السوق هو عبارة عن . ية يف ا
.)Am(بسعر السوق مطروحا منه خمصصات اهتالك رأس املال الثابتايلاإلمجالناتج الوطين 

PNN.m = PNB.m – Am

بأكملهال يصل اإلمجايلكذلك فان الناتج احمللي ):PIN.m(الناتج المحلي الصافي بسعر السوق-2
يف املسامهني يف حتقيقه، حيث خيصص جزء منه لتعويض النقص الذي حيدثاإلنتاجعناصر أصحابإىل

:وعليهية يف االقتصاد احمللي،اإلنتاجوذلك حفاظا على الطاقات األصول الرأمسالية
.مخصصات اهتالك رأس المال الثابت- بسعر السوق اإلجماليالناتج المحلي =الناتج المحلي الصافي بسعر السوق

PIN.m = PIB.m – Am

هناك أيضا بعض القيم السوقية اليت ال ): PNN.f(اإلنتاجالناتج الوطني الصافي بسعر تكلفة عناصر -3
، لذا البد من استبعادها ومثال ذلك الضرائب غري املباشرة اليت تدفعها اإلنتاجمتثل دخوال لعناصر 

ويف نفس الوقت . املؤسسات لكنها ال تتحملها حيث حتوهلا للمستهلك الذي يتحملها عن طريق السعر
وهذه األخرية جيب إضافتها اإلنتاجت للمؤسسات كدعم لتكلفة العامل اخلارجي إعاناأوتقدم احلكومة 

:وعليه. عند حساب الناتج الوطين الصايف بسعر التكلفة
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اإلنتاجإعانات +الضرائب غير المباشرة -الناتج الوطني الصافي بسعر السوق = الناتج الوطني الصافي بسعر التكلفة 
واالستغالل

PNN.f = PNN.m – TXI + TRP

.الضريبة غري املباشرةبصايف اإلنتاجيسمى الفرق بني الضرائب غري املباشرة وإعانات :ظةمالح
).تحويالت إلى قطاع األعمال(اإلنتاجإعانات –الضرائب غير المباشرة = صافي الضريبة غير المباشرة 

ايف بسعر السوق وعليه ميكن القول أن الناتج الوطين الصايف بسعر التكلفة يساوي الناتج الوطين الص
.مطروحا منه صايف الضريبة غري املباشرة

:كما يلياإلنتاجكما ميكننا إجياد الناتج احمللي الصايف بسعر تكلفة عناصر 
اإلنتاجإعانات +الضرائب غير المباشرة -الناتج المحلي الصافي بسعر السوق = الناتج المحلي الصافي بسعر التكلفة 

واالستغالل

PIN.f = PIN.m – TXI + TRP

ميكن االنتقال من احلسابات الوطنية بسعر السوق إىل احلسابات الوطنية بسعر التكلفة وذلك :وكقاعدة
:وعليهاإلنتاجبطرح الضرائب غري املباشرة وإضافة إعانات 

إعانات +ة الضرائب غير المباشر - بسعر السوق اإلجماليالناتج المحلي = بسعر التكلفة اإلجماليالناتج المحلي 
.واالستغاللاإلنتاج

PIB.f = PIB.m – TXI + TRP

اإلنتاجإعانات +الضرائب غير المباشرة -بسعر السوق اإلجماليالناتج الوطني = بسعر التكلفة اإلجماليالناتج الوطني 
.واالستغالل

PNB.f = PNB.m – TXI + TRP

اإلنتاجسب من قبل أصحاب عناصر هو الدخل املكت: RN)الدخل المكتسب(الدخل الوطني-4
اإلنتاجية، مبعىن هو الدخول املدفوعة أو املوزعة فعال على عوامل اإلنتاجنظري مسامهتها يف العملية الوطنية
1.يةاإلنتاجاملسامهة يف العملية الوطنية

.الملكيةئدعواصافي + مجموع األرباح+ مجموع الفوائد+ مجموع الريع+ األجورمجموع = الدخل الوطني 

R.N = ∑W + ∑R + ∑i + ∑π +ΔRR"

.52، مرجع سبق ذكره، ص مدخل إلى التحليل االقتصادي الكليشعيب بونوة و زهرة بن خيلف، -1
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وبالتايل جند أن الدخل اإلنتاجتكلفة عناصر الذي ميثلهناك طريقة ثانية حلساب الدخل الوطين، 
املتحصل اإلمجايلألن القيمة النقدية للناتج الوطين الوطين ما هو إال الناتج الوطين الصايف بسعر التكلفة 

:كدخول للقطاع العائلي وذلك لألسباب التاليةعليها ال تصل بأكملها

.اإلنتاجالثابت واليت ال تدفع كدخول لعناصر ضرورة دفع خمصصات اهتالك رأس املال- 
.اإلنتاجهناك أعباء أخرى كالضرائب غري املباشرة واليت متثل دخوال لعناصر - 

واليت متثل دخال إضافيا ألصحاب ية اإلنتاجكما أن بعض املؤسسات حتصل على إعانات لدعم العملية - 
ذه الطريقة هو نفسه الناتج الوطين الصايف بسعر تكلفة عناصر .اإلنتاجعناصر  وعليه فان الدخل الوطين 
:أياإلنتاج

الضرائب غير المباشرة -الصافي بسعر السوق الوطنالناتج = الصافي بسعر التكلفة الوطنيالناتج =الدخل الوطني 
.واالستغاللتاجاإلنإعانات +

R.N = PNN.f = PNN.m – TXI + TRP

إن الدخل الوطين ليس الدخل الذي تستلمه العائالت، :R.P)الدخل المستلم(الدخل الشخصي-5
، )أقساط الضمان االجتماعي(وإمنا ستقتطع منه عدة عناصر ألسباب خمتلفة كالتأمينات االجتماعية 

وهذه كلها تشكل اقتطاعات من ).احملتجزة(واألرباح غري املوزعةوالضرائب على دخل وأرباح الشركات، 
ويف نفس الوقت فان هذا القطاع حيصل على إعانات .الدخل الوطين ال يتسلمها قطاع العائالت

من احلكومة أو العامل اخلارجي أو من هيئات أو منظمات خمتلفة، وهي إضافة للدخل الذي ) حتويالت(
تمع .يتسلمه أفراد ا

تمع نتيجة التحويالت وطرحنا منه االقتطاعات  فإذا أضفنا للدخل الوطين ما حيصل عليه أفراد ا
.املفروضة عليه فإننا حنصل على ما يسمى الدخل الشخصي أو كما يسمى الدخل املستلم

همات الضمان مسا+ الشركات وأرباحضرائب على دخل + غير الموزعة األرباح(–الدخل الوطني= الدخل الشخصي 
.المدفوعات التحويلية لألفراد) + االجتماعي

R.P = R.N - ( +Txπ + TxSS) + TRF

ن الدخل الشخصي ال ميثل ذلك الدخل الذي إكذلك ف: R.D)الدخل التصرفي(الدخل المتاح-6
تمع التصرف فيه بكل حرية سواء باستهالكه  لوجود نوع آخر من ك ، ويرجع ذلادخارهأوميكن ألفراد ا

الضرائب اليت تفرض على الدخل واليت جيب دفعها وهي الضرائب املباشرة أو ضرائب الدخل، فإذا خضمنا 
).التصريف(هذه الضرائب من الدخل الشخصي حنصل على الدخل املتاح 
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.الضرائب المباشرة على الدخل–الدخل الشخصي= الدخل المتاح 

R.D = R.P - Txd

م وعليهإن املس :تهلكني يوزعون دخلهم املتاح بني إنفاقهم االستهالكي ومدخرا
.االدخار الشخصي الخاص+ االستهالكي الخاصاإلنفاق= الدخل المتاح 

R.D = C + S

االدخار الكلي: Sاالستهالك الكلي اخلاص،: Cحيث



 

42        

012017/2018



 

43        

012017/2018

.األسعاروتقلبات اإلجماليالناتج : رابعا
:اتج الحقيقيالناتج االسمي والن.1

من فرتة إىل أخرى، ) الزيادة أو النقصان(سواء احمللي أو الوطين معرض للتغري اإلمجايلإن الناتج 
ية، وبذلك اإلنتاجعن حتسن يف القدرات اإلمجايلويف كثري من األحيان ال تعرب الزيادة احملققة يف الناتج 

اإلمجايللذلك جيب التأكيد على أن الناتج .عارتظهر هذه الزيادة يف شكل ارتفاع يف املستوى العام لألس
ال ميكنه أن يعطينا صورة دقيقة عن التقلبات االقتصادية اجلارية يف االقتصاد ما مل يتم األخذ بعني االعتبار 

.األسعارتقلبات 
مع بقاء املنتجةالكمياتقد تكون حقيقية مبعىن زيادة يف اإلمجايلاحلاصلة يف الناتج فالزيادة

دون الكميات، أو قد جتمع بني زيادتني يف األسعارثابتة، وقد تكون نقدية متمثلة يف ارتفاع سعاراأل
.أو العكساألسعاركرب من الزيادة يف أاإلنتاجحبيث تكون نسبة الزيادة يف األسعارو اإلنتاج

يتوجب علينا تشوه التقييم احلقيقي للنشاط االقتصادي، فإنهاألسعارومبا أن الزيادة يف مستوى 
.الناتج االمسي والناتج احلقيقي: التمييز بني مفهومني للناتج مها

هو كمية السلع واخلدمات املنتجة خالل فرتة زمنية معينة مقيمة ):الناتج النقدي(الناتج االسمي1.1
، ويتم حسابه من خالل مجع حاصل ضرب 1اإلنتاجالسائدة يف سنة األسعاراجلارية أي األسعارب

.اجلارية املقابلةيات املختلفة يف أسعارهاالكم
PIB = Q1×P1 + Q2×P2 + ……. + Qn×Pn = ∑ Qi×Pi

هو كمية السلع واخلدمات املنتجة خالل فرتة زمنية معينة مقيمة بأسعار ثابتة أي :الناتج الحقيقي1.2
وهو .سعاراألأي بعد استبعاد تأثريات . تسمى سنة األساساإلنتاجأسعار سنة أخرى سابقة غري سنة 

.لألسعارحاصل قسمة الناتج االمسي على الرقم القياسي 

=الناتج الحقيقي
االسميالناتج 

×100 الرقم القياسي لألسعار

:مقياس التغير في المستوى العام لألسعار.2
حىت يتسىن لنا معرفة النمو احلقيقي للمجمعات االقتصادية جيب استبعاد اثر التغريات السعرية 

.يكون ذلك عن طريق استخدام ما يعرف بــ األرقام القياسية لألسعارو 

.160، ص 2001، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، د الكليمبادئ االقتصانزار سعد الدين العيسى، -1
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يستخدم إحصائي نه مؤشر أيعرف الرقم القياسي بصفة عامة على :القياسية لألسعارمفهوم األرقام.1.2
فهو يستخدم مثال لقياس . أو االجتماعيةيف قياس التغري الذي يطرأ على ظاهرة من الظواهر االقتصادية 

والرقم القياسي هو رقم .اخل...يف كميات املبيعات منهاأويف أسعار السلع أو يف حجم إنتاجها التغري
نسيب أو ملخص لعدة أرقام نسبية ناتج عن قياس التغري يف أي ظاهرة بالنسبة ألساس معني سواء أكان 

.هذا األساس فرتة زمنية معينة أو مكان معني

يف قياس املستوى العام رقم القياسي االستهالكي لألسعارالويستخدم االقتصاديون بشكل أكثر 
لألسعار، هذا الرقم يعكس التغري املئوي يف تكلفة جمموعة من السلع واخلدمات املختارة لفرتة زمنية معينة  

.المقارنةوتسمى الفرتة اجلارية بفرتة األساسمقارنة بفرتة زمنية أخرى، تسمى فرتة األوىل بفرتة 
، أي يتم على %100ى الرقم القياسي لألسعار يف فرتة األساس قيمة حتكمية تساوي يعط: مالحظة

.مع الفرتات السابقةاألسعارأساسها املقارنة يف 
:أمههااألسعارويستخدم االقتصاديون عدة صيغ لألرقام القياسية فيما خيص 

ع واخلدمات االستهالكية يف هو عبارة عن نسبة جمموع أسعار السل: )I.P(الرقم القياسي البسيط2.2
.السنة اجلارية إىل أسعارها يف سنة سابقة تسمى سنة األساس

جمموع أسعار السنة اجلارية=الرقم القياسي البسيط
x100 جمموع أسعار سنة األساس

100.
0

1 



P

P
I p

لنسبية ملختلف السلع نه ال يأخذ بعني االعتبار األمهية اأومن عيوب الرقم القياسي البسيط 
واخلدمات املعتربة ضمن الرقم القياسي كما ال يأخذ بعني االعتبار اختالف السعر الناشئ عن اختالف 

.القياسية املرجحةاألرقاموالستدراك هذه العيوب ظهرت .املقاييس واألوزان

خلدمات االستهالكية املرجحة للسلع وااألسعارويتم حسابه بقسمة جمموع : الرقم القياسي المرجح3.2
. املرجحة لنفس السلع واخلدمات يف سنة األساساألسعارعلى جمموع ) سنة املقارنة(يف السنة اجلارية 

=المرجحالقياسيالرقم
الجارية)الترجيحيةاألوزانxأسعار(مجموع

x100 األساس)الترجيحيةاألوزانxأسعار(مجموع
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لقياسي يأخذ األمهية النسبية للسلعة بعني االعتبار، وتظهر أمهية السلع أن الرقم اوتعين كلمة مرجح
ا املستهلكة .كل سلعةبكمياتاألسعاروعليه يتم ترجيح .االستهالكية من خالل كميا

تسمى األرقام القياسية ة املرجحة بكميات سنة األساس وهي وسنتناول األرقام القياسي
قياسية املرجحة بكميات سنة املقارنة وهي تسمى األرقام القياسيةواألرقام ال، )Laspeyers(السبير

).Fisher(فيشرا األرقام القياسيةواخري ، )Pache(باش
يستخدم هذا الرقم كميات سنة األساس كأوزان مرجحة، : )Laspeyers(السبيرالرقم القياسي .1.3.2

كة يف فرتة األساس هي نفسها يف فرتة كما لو بقيت الكميات املستهلاألسعاروهو يعرب عن التغري يف 
نسبة جمموع قيم كميات سنة األساس بأسعار سنة املقارنة إىل جمموع قيم : املقارنة، وتكون صيغته كما يلي

.نفس كميات سنة األساس بأسعار سنة األساس

=المرجح بكميات سنة األساسالرقم القياسي االستهالكي
ر سنة المقارنةقيم كميات سنة األساس بأسعامجموع

x100
قيم  نفس كميات سنة األساس بأسعار سنة األساسمجموع

C.P.L = × 100

.ميثل أسعار سنة املقارنةP1iو. ميثالن على التوايل أسعار وكميات سنة األساسQ0iو P0i: حيث

كأوزان مرجحة، وهو يعرب املقارنةة يستخدم هذا الرقم كميات سن):Pache(باش الرقم القياسي 2.3.2
الكميات املستهلكة يف فرتة املقارنة هي نفسها قد استهلكت يف فرتة كانتكما لو  األسعارعن التغري يف 

نسبة جمموع قيم كميات سنة املقارنة بأسعار سنة املقارنة إىل جمموع قيم : ، وتكون صيغته كما يلياألساس
.سنة األساسنفس كميات سنة املقارنة بأسعار

=المقارنةالمرجح بكميات سنة الرقم القياسي االستهالكي
قيم كميات سنة المقارنة بأسعار سنة المقارنةمجموع

x100
قيم  نفس كميات سنة المقارنة بأسعار سنة األساسمجموع

C.P.p = × 100

.األساسميثل أسعار سنة P0iو. سنة املقارنةميثالن على التوايل أسعار وكميات Q1iو P1i: حيث

غاية العقد إىلبعد استمرار اجلدل حول فعالية الرقمني السابقني ):Fisher(األمثل الرقم القياسي 3.3.2
Irvingالثاين من القرن العشرين، جاء  Fisher واقرتح رقما قياسيا جديدا هو عبارة عن الوسط اهلندسي

:ي بطريقة السبري وبطريقة باش، وتكون صيغته كما يليلكل من الرقم القياس
C.P.F = = ( C.P.L × C.P.p )1/2
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:وكقاعدة عامة نقول
قد ارتفعت مبقدار الفارق األسعارفهذا يعين أن %100إذا كان الرقم القياسي للسنة اجلارية أكرب من -

%100من 

قد اخنفضت مبقدار الفارق األسعارفهذا يعين أن %100من إذا كان الرقم القياسي للسنة اجلارية أقل -
%100من 

.مل تتغرياألسعارفهذا يعين أن %100إذا كان الرقم القياسي للسنة اجلارية يساوي -

.سلسلة تمارين حول الفصل الثاني: خامسا
:أجب باختصار على األسئلة اآلتية:التمرين األول

؟اإلمجايلالسلع واخلدمات الداخلة يف حساب الناتج الوطين ما هي الشروط اليت جيب توفرها يف -

الوطين ؟اإلنفاقحدد على ماذا يعتمد تقدير كل من الناتج الوطين و الدخل الوطين و -
و الناتج الوطين الصايف ؟اإلمجايلما الفرق بني الناتج الوطين -

؟ ايلاإلمجو الناتج الوطين اإلمجايلما هو الفرق بني الناتج احمللي -

االمسي ؟اإلمجايلاحلقيقي والناتج الوطين اإلمجايلملاذا يكون من املهم جدا أن منيز بني الناتج الوطين -

:جب على ما يليأمن خالل دراستك حلسابات الدخل الوطين، :التمرين الثاني
هل ميثل الناتج الوطين مقياسا كميا أم نوعيا ؟ اشرح ؟-

؟لألسعارستخدام األرقام القياسيةاالقتصاديون إىل اأملاذا يلج-
؟ وما هي ميزته األساسية ؟اإلمجايلما هي أمهية مقياس الناتج الوطين -

؟ و ملاذا ؟اإلمجايلهل تدخل الصادرات ضمن الناتج الوطين -

ما هي أهم االنتقادات اليت يواجهها الناتج الوطين كمقياس للنشاط االقتصادي للدول ؟-
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:لتكن لدينا املعلومات التالية عن اقتصاد بلد ما:الثالثالتمرين 
: احلكومياإلنفاقوحدة نقدية، 900: اإلمجايلوحدة نقدية، االستثمار 8000:اإلمجايلالناتج احمللي 

وحدة نقدية، الضرائب غري 5000: وحدة نقدية، االستهالك400: وحدة نقدية، االستثمار الصايف1300
.وحدة نقدية150:املباشرة

:حسب ما يليأ: المطلوب
الناتج احمللي الصايف -

إنفاق العامل اخلارجي؟-

الدخل احمللي-

مليون وحدة : الوحدة(2013لتكن لدينا املعطيات التالية عن اقتصاد بلد ما خالل عام :التمرين الرابع
):نقدية

40صافي الصادرات1400اإلجماليالناتج الوطني 

900لدخل المتاحا380اإلجمالياالستثمار 

320الضرائب على أرباح الشركات60الضرائب المباشرة

80اهتالك رأس المال الثابت210االدخار الشخصي

100ضرائب غير مباشرة60إعانات االستغالل

60الواردات600االستهالكياإلنفاق

: حساب كل من:المطلوب
.احلكومياإلنفاق-1
.اإلنتاجبسعر تكلفة عناصر الصايف الناتج الوطين-2
.الدخل الشخصي-3
.الفوائد املدفوعة بواسطة املستهلكني-4
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يف دولة تقوم على إنتاج سلعة واحدة فقط، جاءت بيانات النشاط االقتصادي على :التمرين الخامس
).مليون دينار : الوحدة(:النحو التايل

200لوارداتا100أرباح غري موزعة10)مليون وحدة(اإلنتاجكمية 

240الصادرات60إعانات حكومية لإلنتاج240)دينار(سعر الوحدة 

140الفائدة40األرباحالضرائب على 400إنفاق العائالت

180الريع واإلجيار160أرباح موزعة360االستثماراتإمجايل

180دخل املالك40اهتالك رأس املال340واملرتباتاألجور

400احلكومياإلنفاق80مباشرةضرائب غري 

بطريقة الدخل-3اإلنفاقبطريقة - 2اإلنتاجبطريقة -1: حساب الناتج الداخلي اخلام:المطلوب

.لتكن لدينا بيانات حول أسعار ثالث سلع والكميات املباعة من كل سلعة: التمرين السادس

السلع
الفترة الثانيةالفترة األولى

Q1الكمية P1السعر Q0مية الكP0السعر 

60100005515000السلعة األولى

80400009035000السلعة الثانية

45600006055000السلعة الثالثة

:المطلوب
املؤشر العام لألسعار ؟) Laspeyres(لالسبريلألسعارالرقم القياسي بحسأ-

؟paacheأحسب الرقم القياسي لألسعار لباش -
لكل فرتة، مث احسب الناتج احلقيقي للفرتة الثانية ؟) اجلاري(تج االمسيأحسب النا-



الفصل الثالث


الكالسيكيالنموذجوفقالكلياالقتصاديالتوازن: الثالثالفصل
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:تمهيد
كي حديث النشأة نسبيا، حيث يعود الفضل يعترب مصطلح النموذج االقتصادي الكلي الكالسي

ففي كتابه . يف استعماله أول مرة لالقتصادي جون مينارد كينز بدءا من الثالثينيات من القرن العشرين
كافة " النموذج الكالسيكي"مجع كينز يف مصطلح " النظرية العامة للتشغيل، الفائدة والنقود"الشهري

1.ة على االقتصاد الكلي واليت بزغت بداية من القرن الثامن عشراملسقطاألعمال واألفكار االقتصادية

ويعترب هذا النموذج هو نتاج أفكار ومسامهات كبار االقتصاديني املنتمني إىل التيارين الكالسيكي 
آدم مسيث، دافيد ريكاردو، جون ستيوارت ميل، ليون والراس، ألفرد مارشال : والنيوكالسيكي ومن أبرزهم

.بيقووآرثر

.مدخل للتحليل االقتصادي الكلي في النموذج الكالسيكي: أوال
نظام التحليل االقتصادي الذي نشأ يف بريطانيا والواليات املتحدة إىليشري النموذج الكالسيكي 

وال يشري هذا األمريكية منذ ظهور العامل االقتصادي دافيد ريكاردو وحىت الثالثينات من القرن العشرين، 
نظرية متكاملة باملعىن الدقيق، ألنه، وبالرغم من وجود أفكار كثرية ومتفرقة كما سبق ذكره يف  النموذج إىل

كالسيك والنيوكالسيك تتعلق باملستوى التوازين للناتج الكلي وحجم التوظف، إال الكتابات االقتصاديني 
مل تظهر ألي منهم نظرية وبالتايل . أن أيا منهم مل يوضح العوامل األساسية اليت حتدد هذه املتغريات

.متكاملة يف التحليل االقتصادي الكلي
وهلذا السبب فان احلديث عن النظريات االقتصادية الكلية لالقتصاديني الكالسيك هو أمر غري 
دقيق من الناحية التارخيية، ومع هذا فمن املفيد من الناحية التحليلية مناقشة هذه النظريات وتوضيحها، 

نا على فهم النظريات املعاصرة اليت جاءت بعد الكالسيك، وقد قام االقتصاديون ألن ذلك يساعد
املعاصرون بالكثري من اجلهود لربط اآلراء الكالسيكية يف كيان واحد إلعطاء تفسري منطقي للكيفية اليت 

ا مستوى الدخل والتوظيف طبقا للنظرية الكالسيكية .يتحدد 

I-أسس وافتراضات النموذج الكالسيكي.
إن النموذج الكالسيكي مبين على جمموعة من املبادئ واالفرتاضات اليت تشكل أساس النظرية 

:الكالسيكية يف التوازن الكلي، وأمهها

.37، ص 2014، اجلزء األول، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، االقتصاد الكلي المعمقحممد بوخاري، -1
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، وبالتايل عدم اإلنتاجمبعىن التشغيل الكامل لكافة عناصر : االقتصاد دائما يف حالة توازن التشغيل التام-
.إجباريةوجود بطالة 

وذلك حسب املبدأ األساسي لسميث ادية وعدم تدخل الدولة يف النشاط االقتصادياحلرية االقتص-
."دعه يعمل دعه مير"
مبعىن أن كل األعوان االقتصادية تتصرف وفق الرشادة االقتصادية :الرشادة االقتصادية ومبدأ اليقني-

.واليقني وذلك من خالل الدراية املسبقة بأوضاع السوق
، مما يعين اإلنتاجعناصر حلرة الكاملة يف أسواق السلع واخلدمات النهائية وخدماتتوفر شروط املنافسة ا-

، فالبائعون واملشرتون متلقون لألسعار وال األسعارعدم قدرة بائعي هذه السلع واخلدمات يف السيطرة على 
.واألجورراألسعاهي اليت حتدد ) العرض والطلب(قوى السوق يستطيعون التأثري عليها، بل أن تفاعالت

نسبة للعامل الفرنسي جون باتيست ساي، والذي ينص " ساي"يسمى كذلك بقانون : قانون املنافذ-
وبالتايل . اإلنتاج، وبالتايل االقتصاد ال يعرف أبدا فائضا يف املساوي لهعلى أن العرض خيلق دوما الطلب 

يتجه دائما ملساواة العرض يكون العرض الكلي هو أساس التحليل االقتصادي الكلي والطلب الكلي 
.الكلي

حيث تكون أو ما يعرف بفكرة التوازن التلقائي لألسواق : التوازن اآلين لألسواق وفكرة اليد اخلفية-
األسواق متوازنة وإن حدث هناك اختالل فإن قوى السوق اليت تسمى اليد اخلفية واملتمثلة يف قوى العرض 

إىل حالتها الطبيعية واملتمثلة يف وضعية التوازن عند التشغيل ، كفيلة بإرجاع األوضاعاألسعاروالطلب و 
.التام

.)النموذج الكالسيكي منوذج قصري األجل( األجلمبعىن التحليل يف الفرتة القصرية : الفرتة القصرية-
ا ال تؤثر يف املتغريات االقتصادية احلقيقية ب: حيادية النقود- ل يعترب الكالسيك أن النقود حيادية أي أ

متس فقط املستوى العام لألسعار، هذا يعين أن الطلب على النقود ينحصر فقط يف استعماهلا كوسيط 
.للمبادالت ال غري

يقوم الفكر الكالسيكي على فرضية املرونة الكاملة لألسعار، حيث يعتقدون : املرونة الكاملة لألسعار-
، وهذه املرونة هي اليت تصحح ادة أو النقصانهي قابلة للزي) سعر العمل(مبا فيها األجوراألسعارأن كل 

.االختالل وحتقق التوازنات
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، مبعىن اإلنتاجيعتمد التحليل الكالسيكي على فكرة قانون الغلة املتناقصة لعناصر :قانون تناقص الغلة-
يف ظل ثبات كلما وظفنا وحدات إضافية من هذا العنصراإلنتاجتناقص إنتاجية كل عنصر من عناصر 

.األخرىاإلنتاجر عناص

II-منهجية التحليل في النموذج الكالسيكي.
1"ليون والراس"واليت تعتمد على قانون خاصةالتحليل يف النموذج الكالسيكي مبين على منهجية إن

.)نقدي/حقيقي(وفكرة االزدواجية االقتصادية 

:قانون والراس-1
فيستحيل عدم توازن سوق إذا كانت ينص هذا القانون على ارتباط األسواق بني بعضها البعض، 

العمل أسواقكانت إذانه أ، هذا يعين األربعاألسواقعلى إسقاطا.األسواق األخرى يف حالة توازن
.يف حالة توازناألموالوالسلع واخلدمات والنقود يف حالة توازن فحتما ستكون سوق رؤوس 

كي إىل ثالث أسواق، فالسوق الرابعة هذا القانون يسمح لنا بتضييق دراسة النموذج الكالسي
هلذا السبب سنبحث عن التوازن يف أسواق . ستكون حتما متوازنة يف حالة توازن األسواق الثالثة األوىل

.العمل، السلع واخلدمات والنقود

):نقدي/حقيقي:االزدواجية(ثنائية التحليل-2
توازن حقيقي : كون هناك توازنانحيادية النقود هي مسلمة يف النموذج الكالسيكي، فسيأنمبا 

، وتتجلى هذه االزدواجية يف يتحدد بالوحدات احلقيقية وتوازن نقدي للحصول على املتغريات النقدية
.فالقيم احلقيقية تستخلص من سوقي العمل والسلع واخلدمات.التعامل مع التوازنات يف األسواق املختلفة
أما توازن سوق النقود . للتشغيل واالدخار واالستثمار واالستهالكواليت تسمح لنا مبعرفة الكميات التوازنية 
وبعد حتديد كل القيم احلقيقية التوازنية واملستوى العام لألسعار .فيحدد لنا املستوى العام لألسعار التوازين

2.التوازين، ميكن حساب القيم االمسية لكل املتغريات احلقيقية

.النموذج الكالسيكيتوازن القطاع الحقيقي في : ثانيا
يتحقق التوازن العام حسب النموذج الكالسيكي على مرحلتني، األوىل ويتم فيها توازن القطاع 

.احلقيقي فقط، أما املرحلة الثانية فيتم ضم القطاع احلقيقي إىل القطاع النقدي

1- Léon walras (1834-1910), est un économiste français.
.42، ص 2014، اجلزء األول، مرجع سبق ذكره قتصاد الكلي المعمقاالحممد بوخاري، -2
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ق من إن النموذج الكالسيكي الذي يبحث يف حتديد مستوى التوازن االقتصادي الكلي مشت
، ويهتم هذا التحليل بسوق العمل وسوق السلع 1النظرية االقتصادية اجلزئية وبالضبط من حتليل األسواق

ومستوى االستخدام حسب الكالسيك بتفاعل الطلب على اإلنتاجواخلدمات، ويتحدد كل من مستوى 
ر من طرف العائالت الذي يصدر عن املنتجني وفق مبدأ تعظيم الربح، وعرض هذه العناصاإلنتاجعناصر 

العام التوازين األسعاروباستقالل عن ذلك يتحدد مستوى ). تعظيم الدخل(وذلك وفق مبدأ تعظيم املنفعة 
.يف سوق النقود

توازن سوق العمل، مث توازن سوق السلع واخلدمات وهذا يف القطاع : هكذا سندرس على التوايل
مث يف املرحلة األخرية جنمع كل عناصر النموذج ونبني  . قدياحلقيقي، مث توازن سوق النقود يف القطاع الن

.كيف تتم عملية التوازن الكلي

I- اإلنتاجتوازن سوق العمل وحجم.
القطاع (والطلب الكلي) القطاع احلقيقي(ريق العرض الكلييتحقق التوازن عند الكالسيك عن ط

على فكرة " ساي"ستهالك حيث يقوم قانونواالاإلنتاجويتمثل جانب العرض حتمية التوازن بني ،)النقدي
تمع طاقات عاطلة أنلب املساوي له، وبالتايل ال ميكن طجوهرية وهي أن كل عرض خيلق ال توجد يف ا

ن االقتصاد يكون دائما يف حالة توازن االستخدام التام مهما كان مستوى السعر وبالتايل يتحقق التوازن أل
ا يكون منحى العرض الكلي يف النموذج الكالسيكي على شكل خط ومن هن. بشكل مستمر يف االقتصاد

:عمودي كما هو موضح يف الشكل التايل
منحى العرض الكلي حسب النموذج الكالسيكي: )01-03(الشكل رقم 

.40، ص 1994، مرجع سبق ذكره،)االقتصاد الكلي(التحليل االقتصادي الكليعمر صخري، :المصدر

.90، مرجع سبق ذكره، ص محاضرات في النظرية االقتصادية الكليةحممد شريف إملان، -1

P2

PE

P1

C

A

B

PE

السعر

As

الناتج
الحقيقي
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عند مستوى اإلنتاج، مشريا إىل استقرار عمودينالحظ أن منحى العرض الكلي يأخذ شكل خط 
التغريات يف و .يرتفع إىل أن يصل إىل مستوى العمالة الكاملة مث يتوقفاإلنتاجالعمالة الكاملة معىن هذا أن 

اخلط (ىنآخر على طول املنحسواء بالزيادة أو النقصان تؤدي إىل االنتقال من وضع إىلاألسعار
األسعاروليس على النسبيةاألسعاروذلك ألن الكالسيك يعتمدون على . اإلنتاجدون تغيري) العمودي

.اإلنتاجيشمل أسعار السلع وأيضا أسعار عوامل P2إىل Pe، حيث أن التغري يف السعر من املطلقة

: الكليةاإلنتاجدالة -1
وهلذا . الكليةاإلنتاجحتليله للتوازن االقتصادي الكلي ينطلق من دالة إن النموذج الكالسيكي يف 

.اإلنتاجوعالقتها بعناصر اإلنتاجدرسوا دالة 
اإلنتاجاحلقيقي وعوامل اإلنتاجالتقنية اليت تربط بني حجم عن العالقة املبسطةاإلنتاجدالة تعرب

العمل ورأس املال، رغم اعرتاف : ن األساسينيوعلى رأسها العنصرياإلنتاجاملستخدمة يف حتقيق هذا 
ا عن طريق العبارة...االقتصاديني مبتغريات عديدة أمهها حجم التكنولوجيا، العادات، مع "اخل، واليت يستثنو

:كما يلياإلنتاجدالة، وهكذا ميكن كتابة "بقاء األشياء األخرى ثابتة
Y= F (L ,K)

.الكلياإلنتاجحجم : Yحيث 
L :عنصر العمل.
K :عنصر رأس املال.

وباعتبار أن الكالسيك عاجلوا املوضوع يف إطار فرضية الفرتة القصرية اليت يرتتب عنها أن عنصر 
دالة ملتغري واحد هو عنصر اإلنتاجرأس املال سيصبح ثابتا يف حني عنصر العمل يبقى متغريا، فتصبح دالة 

ية املنطقية ليس هناك أي مشكلة يف اعتبار عنصر رأس املال متغريا نه من الناحأمع مالحظة ( العمل
م يدرسون سوق العمل ).وعنصر العمل ثابتا، ولقد اعتمد الكالسيك احلالة األوىل نظرا لكو

الكلي يتحدد يف الفرتة القصرية األجل بعنصر العمل فقط وبالتايل تصبح اإلنتاجوعليه فان حجم 
:على الشكل التايلالسابقةاإلنتاجدالة 

Y= F ( L)

بالنسبة للتحليل الكالسيكي هناك عالقة طردية بني مدخالت عنصر العمل 
:وهذا نفسره رياضيا،الكلي بزيادة عنصر العملاإلنتاجالكلي يف الفرتة القصرية، حيث يزيد اإلنتاجو 
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Yˈ= ˃ 0

الكلي اإلنتاجقصرية موجبة ولكنها متناقصة، مبعىن أن ونقول أن إنتاجية عنصر العمل يف الفرتة ال
اإلنتاجيتزايد مبعدل متناقص كلما وظفنا عنصر عمل جديد وهذا يفسر رياضيا بكون املشتقة الثانية لدالة 

=ˈˈY>0:لعنصر العمل سالبةبالنسبة 

:يما يلاإلنتاجويكون شكل دالة 
الكلي حسب النموذج الكالسيكياإلنتاجمنحى دالة :)02-03(الشكل رقم 

.92، مرجع سبق ذكره، صمحاضرات في النظرية االقتصادية الكليةحممد شريف إملان، :المصدر

فنا وحدات عمل الكلي يتزايد مبعدالت متناقصة كل ما وظاإلنتاجوميكن تفسري الشكل أعاله بأن 
األخرى وتواجدنا يف الفرتة القصرية، مث اإلنتاججديدة، بسبب قانون تناقص الغلة  يف ظل ثبات عناصر 

األعظم اليت تكون عندها إنتاجية أخر عامل معدومة، وبعد بلوغ اإلنتاجالذروة وهي مستوى إىليصل 
ا غري جمديةيف التناقص كلما وظفنا يداإلنتاجالقصوى يبدأ اإلنتاجقيمة  تكلفتها أكرب (عامة إضافية أل

).من قيمة إنتاجيتها
األمثل، فالبد من البحث أوال عن توازن اإلنتاجومبا أن حجم العمل األمثل هو الذي حيدد حجم 

.سوق العمل الذي يتحدد فيه حجم اليد العمالة املستخدمة يف فرتة ما

:تحليل سوق العمل-2
ومستوى )مستوى التشغيل التوازين(ىل حتديد حجم العمل املستخدميهدف حتليل سوق العمل إ

.تفاعل عرض العمل والطلب عليهيف سوق العمل من خالل ويتحدد كل هذا .احلقيقية التوازنيةاألجور

الحقيقياإلنتاجحجم 
Y

L*
L العمل

Y*
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: الطلب على العمل.1.2
األجر، وهو يرتبط عكسيا مبعدل )العمل، أرباباملؤسسات(يصدر طلب العمل عن املنتجني 

ويعين . ، مبعىن أن أصحاب املؤسسات ال يطلبون عماال جدد إال يف ظل اخنفاض األجور احلقيقيةاحلقيقي
معدل األجر احلقيقي نسبة األجر االمسي إىل املستوى العام لألسعار وهو يعرب عن القوة الشرائية لألجر 

واىل األجر ) p(العام بالرمز عاراألسواىل مستوى ) w(هكذا فإذا رمزنا إىل األجر االمسي بالرمز. االمسي
W:  ، فان هذا األخري يتحدد كما يلي)W(احلقيقي بالرمز =

:ورياضيا يكون الطلب على العمل هو دالة متناقصة يف األجر احلقيقي كما يلي
Ld = F ( ).

Ldˈ=> 0:  حيث

ميل دالة الطلب (الطلب على العمل ومعدل األجر احلقيقيوهذا يؤكد وجود عالقة عكسية بني
:   ن وميكن متثيلها بيانيا كما يلي)سالب

.للتوازنيمنحنى دالة الطلب على العمل حسب النموذج الكالسيك: )03-03(الشكل رقم 

.164، مرجع سبق ذكره، ص ادي الكليمدخل إلى التحليل االقتصشعيب بونوة و زهرة بن خيلف، :المصدر

نالحظ أن منحىن الطلب على العمل يشبه منحىن الطلب على أي سلعة، وهو يعرب عن العالقة 
ويعتمد االستدالل ).معدل األجر احلقيقي(وسعرها) Ld(العكسية بني الكمية املطلوبة من العمل

واملرتكز على ،تسودها املنافسة احلرة الكاملةالكالسيكي هنا على السلوك العقالين للمنتج الفرد يف سوق
مساوية لإليراد الذي تكون فيه التكلفة احلديةاإلنتاجتعظيم الربح الذي يتحقق عند حجم قاعدة 
ومبا أن العمل هو املتغري الوحيد، بالتايل تصبح التكلفة احلدية تساوي األجر النقدي ). MC=MR(احلدي

)األجر الحقيقي ).

Ld

Ldالطلب على العمل 
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)MC=w( ،ية احلدية للعملاإلنتاجساوي قيمة اإليراد احلدي فيأما)MR= MPL × P ( وعليه تكون
:العالقة

MC=MR

MPL × P = w

MPL= ( )

)األجر االمسي، : wالسعر، : Pاحلدية للعمل، يةاإلنتاجMPL: حيث .احلقيقياألجر: (
وإذا عمم االستدالل اجلزئي على . 1وبالتايل تصبح العالقة األخرية هي شرط تعظيم الربح ملنتج ما

: ياحلقيقاألجراحلدي للعمل تساوي معدل يةاإلنتاج: فإن شرط التوازن يكون كالتايل.االقتصاد ككل
MPL= ( )

هذه العالقة تعكس لنا معادلة الطلب على العمل حيث أن املنتجني يتوقفون يستمرون يف توظيف 
أنومبا . أن يصبح األجر احلقيقي املدفوع ألخر عامل مساويا لإلنتاج احلدي لهإىل) طلب العمل(العمال
زيادة يف الطلب على العمل تستلزم أية، فإن احلدية احلقيقية للعمل متناقصة يف ظل الفرتة القصريةيةاإلنتاج

دالة الطلب على وميكن اشتقاق. ظل احرتام قاعدة تعظيم الربحا يفاحلقيقي، وهذاألجراخنفاضا يف معدل 
ية اإلنتاجوبالضبط فان منحى الطلب على العمل ما هو إال منحىن . ية احلدية للعملاإلنتاجالعمل من 

.احلدية للعمل

:عرض العمل.2.2
وهو يرتبط اجيابيا مبعدل األجر احلقيقي، وهكذا ) أو العائالت(عن العمال يصدر عرض العمل

:ك كما يليتكون دالة عرض العمل عند الكالسي

Ls = f ( ).

والعالقة بني عرض العمل ومعدل األجر احلقيقي طردية وهذا معناه أن املشتقة األوىل لدالة عرض العمل 
: بالنسبة لألجر احلقيقي موجبة

0>=ˈLs

:كما هو مبني يف الشكل التايلبيانياالعملوميكن متثيل دالة عرض 

.41، ص 1994، مرجع سبق ذكره )االقتصاد الكلي(التحليل االقتصادي الكليعمر صخري، -1
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.منحنى دالة عرض العمل حسب النموذج الكالسيكي للتوازن: )04-03(الشكل رقم

.43، مرجع سبق ذكره، ص التحليل االقتصادي الكليعمر صخري، :المصدر

نالحظ أن منحىن عرض العمل يشبه منحىن عرض أي سلعة، وهو يعرب عن العالقة الطردية بني 
على ويعتمد االستدالل الكالسيكي هنا). معدل األجر احلقيقي(وسعرها ) LS(العملالكمية املعروضة من

:فرضيتني مها

مالعمال حبكم عقالنيتهم غري معرضني للخداع النقدي، ،الكالسيكحسب- أنببساطة يفرتضون أل
االجتاه ونفس كون املستوى العام لألسعار يتحرك يف نفس الوقت ونفس القوة الشرائية للدخل تظل ثابتة

النسبة مع حترك األجر النقدي وهذا ما جيعل العامل عند الكالسيك حيتفظ بنفس السلوك رغم تغري 
.مستوى األجر النقدي

م فهم يبحثون عن تعظيم دخلهم يف سوق تسودها املنافسة احلرة الكاملة، - عندما يعرض العمال خدما
ال ال يتخلون عن وحدات الراحة إال إذا مت حتفيزهم وهي فرضية تنبثق من قاعدة تعظيم املنفعة، فالعم

ذا كلما أُريد احلصول على مقدار أكرب من عنصر العمل، تطلب . بوحدات إضافية من األجر احلقيقي و
وذلك لتعويض اخنفاض رغبة العمال يف العمل واخنفاض املنفعة احلدية أعلىذلك معدل اجر حقيقي 

.املنفعة احلدية للراحة من جهة أخرىعارتفا من جهة،  ومواجهة لدخوهلم

:التوازن في سوق العمل.3.2
ويتحدد يف نفس ،)Ls=Ld(يتم توازن سوق العمل عندما يتساوى عرض العمل مع الطلب عليه

والذي يعرب عن وحجم العمالة التوازيناحلقيقي التوازين الذي يقبله العمال واملنتجنياألجرالوقت معدل 
ذا األجر احلقيقي التوازينذلك املستو  أما ما بقي من عمالة .ى من االستخدام لليد العاملة اليت ترضى 

)األجر الحقيقي ).

LS

Lsالطلب على العمل 
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ا تفضل عدم التضحية بالراحة مقابل هذا األجر احلقيقي التوازين وبالتايل فهي بطالة اختيارية وليست  فإ
.إجبارية

. سوق العمل تنعدم عنده البطالةواحد للتوازن يفن هناك حل إوبناء على فرضيات النموذج الكالسيكي ف
:ل ذلك بيانيا كما يلييوميكن متث

.التوازن في سوق العمل حسب النموذج الكالسيكي: )05-03(الشكل رقم 

.44، مرجع سبق ذكره، ص التحليل االقتصادي الكليعمر صخري، :المصدر

، )E(عند النقطة حىن الطلب عليهيتحدد توازن سوق العمل عندما يتقاطع منحىن عرض العمل مع من
.)اإلجباريةال وجود للبطالة (ويكون هذا التوازن توازن التشغيل التام

:ثالث مستوياتإىليقسم النموذج الكالسيكي من خالل الشكل السابق عامل الشغل 

وهو .الةويكون هذا التوازن توازن االستخدام التام حيث ال وجود للبط) E(عند النقطة : وضع التوازن-
.الوضع السائد حسب فرضيات النموذج الكالسيكي

عندما يكون الطلب على العمل أكري من عرض العمل، أي أن سوق العمل يعاين من عجز يف اليد -
السوق املبنية على قابلية األجر احلقيقي للتغري لتعيد سوق ات، وهنا تتدخل آلي)ABيقدر باملسافة (العاملة 

.املثايلالعمل لوضع التوازن 

املسافة ( كرب من الطلب عليه، وهذا يؤدي إىل خلق فائض يف اليد العملأعندما يكون عرض العمل -
CD (وهنا تتدخل كذلك آليات السوقوجود بطالةأي ،) لتعيد االقتصاد ) مبا فيها األجوراألسعارمرونة

.بشكل تلقائي لوضع التوازن

LD
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املوافق لذلك، كما هو اإلنتاجتعطينا تلقائيا حجم نتاجاإلن دالة إوهكذا إذا مت حتديد حجم العمل، ف
:موضح يف الشكل البياين التايل

.حسب النموذج الكالسيكياإلنتاجسوق والعالقة بين سوق العمل: )06-03(الشكل رقم 

.76، ص 2004، الدار اجلامعية، مصر، مقدمة في االقتصادي الكليحممد فوزي أبو السعود، :المصدر

اإلنتاج، فان حجم )E:النقطة(دما يتحقق التوازن يف سوق العملنه عنأيالحظ من الشكل 
ونظرا للفرضيات السابقة يكون التوازن توازن االستخدام التام، وبالتايل يكون . يتحقق مباشرة) *Y(التوازين
.عند االستخدام التاماإلنتاجهو حجم ) *Y(الكلياإلنتاجحجم 

ظته هو أن حجم العمل يف التوازن، حسب النموذج الكالسيكي، هو نفسه حجم ومما جتدر مالح
كما أن معدل األجر احلقيقي يف التوازن هو نفسه معدل ). التشغيل الكامل لليد العاملة(االستخدام التام

وهذا معناه أن أي شخص يقدر ويرغب يف العمل ميكنه احلصولاألجر احلقيقي يف حالة االستخدام التام،
وأي شخص ال يرغب يف العمل عند ذلك األجر احلقيقي على وظيفة عند معدل األجر التوازين السائد،

:وذلك لسببني أساسيني)إراديةبطالة (إرادتهالتوازين فهو عاطل عن العمل مبحض 

إذا بقي العمال بدون عمل عند مستوى التوازن، فهذا يرجع إىل أن معدل األجر احلقيقي احملدد من -
w/p(ية احلدية للعمل اإلنتاجلهم يكون اكرب من قب >MPL( م، وبذلك تكون البطالة اختيارية، حيث أ

LD
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يف ظل ثبات مستوى (إذا قبلوا بتخفيض أجورهم االمسية فإن ذلك سيؤدي إىل ختفيض األجور احلقيقية 
.وبالتايل تشجيع املنتجني على طلب يد عاملة أكثر) يف الفرتة القصريةاألسعار
مبنية على فرضية املنافسة احلرة الكاملة، حيث تكون األجور االمسية مرنة حنو النظرية الكالسيكيةنأ-

ن كل بطالة توجد عند إاالخنفاض مما يؤدي إىل حتديد األجور احلقيقية وفق حجم االستخدام، وبذلك ف
1.مستوى معني من األجر احلقيقي التوازين هي بطالة إرادية

II- والخدماتتوازن سوق السلع:
اإلنتاجلقد رأينا سابقا أن النموذج الكالسيكي يف حتليله للتوازن االقتصادي الكلي ينطلق من دالة 

وبالتايل مبجرد حتديد حجم العمل األمثل . الكلية واليت تعتمد يف الفرتة القصرية على عنصر العمل
ق متاما حجم الدخل الكلي ألي احلقيقي الذي يطاباإلنتاجاملستخدم نكون قد حددنا تلقائيا حجم 

وطاملا أن الدخل الكلي هو الذي حيدد الطلب الكلي على خمتلف السلع واخلدمات االستهالكية .اقتصاد
والرأمسالية، يبقى لنا أن نعرف ما إذا كان الطلب الكلي يكون دائما يف املستوى الذي يستوعب العرض 

هل الطلب الكلي يكون دائما كافيا : بعبارة أخرى. اتالكلي ملختلف السلع واخلدماإلنتاجالكلي، أي 
المتصاص كل العرض الكلي من السلع واخلدمات املنتجة ؟

:نعم، ويستدلون على وجهة نظرهم بالعنصرين التاليني: حسب الكالسيك اجلواب

):SAYقانون ساي(قانون المنافذ-1
و ينص هذا ، Jean-Baptiste Say"2"نسبة للمفكر االقتصادي الفرنسي جون باتسيت ساي

، مبعىن أن كل عملية إنتاج تؤدي إىل خلق دخل "كل عرض خيلق الطلب املساوي له"القانون على أن 
املنتجات أنأي،)منفعة النقد املباشرة معدومة( وهذا الدخل يتجه إىل التحول إىل طلب على إنتاج أخر

. جات وما النقد إال وسيط للتبادلتبادل باملنت
ال (هو الذي يفتح املنافذ اإلنتاجاقتنعنا بفكرة املنتجات تبادل باملنتجات، فسيكون إذاو  ا
ملنتجات أخرى حيث عندما ننتهي من إنتاج سلعة سيتولد عنها دخال نقديا والذي هو ليس ) لتصريف

اليا أو غاية يف حد ذاته، بل سيفتح منفذا لغريها من املنتجات أي سينفق على سلع وخدمات أخرى ح
فيصبح الطلب على السلع واخلدمات النهائية يتجه دائما إىل مقابلة العرض وفق املنظور مستقبال، 

1- PIERRE ALAIN MUET, théories et modèles de la macroéconomie, tome 01, l’équilibre de courte période,
Ed, économisa, paris, 1994, p54-55.
2- Jean-Baptiste Say: (1767-1832), est le principal économiste classique français.
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ومبا أن سلوك . االقتصادينياملتعاملنيتطابق متاما املداخيل املوزعة على اإلنتاجن قيمة الكالسيكي، أل
دخلهم على السلع واخلدمات النهائية يف األفراد العقالين يهدف إىل تعظيم املنفعة فيتجهون إىل إنفاق كل 

.اإلنتاجوبالتايل االقتصاد ال يعرف أبدا فائضا يف ) االدخار( احلاضر أو املستقبل
، فقد يكون هناك نقص يف متوازنةاألسواقكل أنال يعين " ساي"إن حتقيق التوازن حسب قانون 

اختالل يف بعض (سلعة أو خدمة ما مة ما، كما قد يكون هناك نقص يف عرضخدأوالطلب على سلعة 
ن توجد أزمة يف الطلب على املستوى الكلي، أي ال ميكن أن أال ميكن " ساي"، إال انه  حسب )األسواق

1.على املستوى الكلياإلنتاجتكون هناك أزمة يف 

:نظرية االستثمار، االدخار ومعدل الفائدة-2
ألفراد وحيادية النقود يؤدي إىل حتول كل النقد ينطلق هذا االستدالل من كون السلوك العقالين ل

إذا قامت بعض الوحدات االقتصادية هل : ولكن السؤال الذي يطرح هنا هو.اإلنتاجإىل طلب كلي على 
بادخار جزء من دخلها بدال من إنفاقه على السلع واخلدمات، سيؤدي ذلك إىل نقص يف الطلب الكلي  

.خر ؟بقيمة مساوية إىل قيمة الدخل املد
إن إجابة الكالسيك على هذا السؤال كانت بالنفي، ألنه حسب رأيهم االدخار ما هو إال شكل 

وبتعبري أخر فان كل ادخر ال . الرأمساليةاملسبق، وسينفق على شراء السلع واخلدمات اإلنفاقمن أشكال 
.استثمارأليا إىل بد أن يتحول 

الدخار هو عدم استهالك جزء من الدخل حاليا، ليس حسب رأي الفكر الكالسيكي، ا: االدخار.1.2
جل االحتفاظ به يف شكله النقدي، بل من أجل توظيفه واحلصول على مردود، والعنصر الذي يشكلأمن 
ولكن يف اية .، فاالدخار إذن هو دالة ملعدل الفائدة)i(هو معدل الفائدة احلقيقي واملوجباملردودهذا

عالقة؟
دالة االدخار هي دالة متزايدة أنأي،االدخار ومعدل الفائدة عالقة طرديةقة بني عرض الالع

، ألن األفراد إذا قاموا بادخار جزء هام من دخلهم فسيؤدي ذلك إىل اخنفاض االستهالك يف ملعدل الفائدة
عناه أن احلاضر وارتفاعه يف املستقبل، ومبا أن االستهالك خيضع إىل قانون تناقص املنفعة احلدية والذي م

مت التنازل يف احلاضر ترتفع يف الوقت نفسه الذي ) الدينار مثال( املنفعة احلدية لكل وحدة استهالك
ويف هذه الشروط، ال ميكن للمدخرين . تنخفض فيه املنفعة احلدية لكل وحدة استهالك إضافية يف املستقبل

.169سبق ذكره، ص ، مرجعمدخل إلى التحليل االقتصادي الكليشعيب بونوة و زهرة بن خيلف، -1
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ن تلك هي معدل الفائدة احلقيقي، ألارتفعإذاإالالدخل اجلاري، إطاريزيدوا من حجم االدخار يف أن
1.الطريقة الوحيدة لتعويضهم عن اخلسارة املتزايدة يف كل وحدة استهالك حالية مت التنازل عنها

S = f(i): نإ، فiومعدل الفائدة احلقيقي بالرمز Sإذا رمزنا إىل االدخار بالرمز 

:نه يكون لدينا االدخار احلدي سالبإتقاق، فوإذا قبلنا بأن دالة االدخار هي دالة مستمرة وقابلة لالش

0 >
di

dS
 '=S ' = f(i)

:بيانيا كما يليوميكن متثيل دالة االدخار
.منحنى دالة عرض االدخار حسب النموذج الكالسيكي للتوازن: )07-03(الشكل رقم 

.214، ص 2000ندرية، ، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكالتحليل االقتصادي الكليأمحد فريد مصطفى، :المصدر

األخري، وتأكيدا ملا سبق ذكره، أن عرض االدخار ما هو إال الطلب على األصول ذات نالحظ يف 
أي أن املدخرين يفضلون هذه األصول اليت تدر عليهم دخال إضافيا بدل االحتفاظ بالنقد السائل . املردود

.الذي ال يدر أي شيء

سب الكالسيك هو عرض للموارد النقدية ويف نفس الوقت طلب إذا كان االدخار ح: االستثمار.2.2
على األصول ذات املردود، فإن االستثمار ما هو إال طلب على هذه املوارد النقدية ويف نفس الوقت عرض 

يصدر هذا الطلب عن املؤسسات االقتصادية لتمويل بعض أنشطتها، فتقوم بإصدار . لألصول ذات املردود
ومنه فاالستثمار هو دالة يف الرحبية املتوقعة من املشروعات .حتت تصرف املدخرينأسهم وسندات تضعها 

. أخرىمن جهة ويف سعر الفائدة من جهة 

.113، مرجع سبق ذكره، ص محاضرات في النظرية االقتصادية الكليةحممد شريف إملان، -1
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وما دام سعر ) كل ما زاد االستثمار نقصت الغلة(ومبا أن هذه الرحبية تصطدم بقانون تناقص الغلة 
املستثمرين ال يزيدون يف أنمار ، فهذا يعين الفائدة يقيس تكلفة رأس املال املستخدم لتمويل االستث

م  املنتظرة من املروديةل زيادة يف سعر الفائدة تؤثر على قل ، فكأقبل املدخرون سعر فائدة إذاإالاستثمارا
:  كما يلييف معدل الفائدةمتناقصة االستثمار دالة أنونستنتج مما سبق .املشاريع االستثمارية

I= f(i)حيث:I حجم االستثمار، وiمعدل الفائدة احلقيقي.
ا دالة مستمرة يف معدل الفائدة وقابلة لالشتقاق، يكون املشتق األول  االستثمار (وإذا قبلنا بأ

سالب)احلدي
I ' = f(i) '= dI/di < 0

:أما شكلها البياين يكون كما يلي
.النموذج الكالسيكي للتوازنمنحنى دالة الطلب على االستثمار حسب: )08-03(الشكل رقم 

.215، مرجع سبق ذكره، ص التحليل االقتصادي الكليأمحد فريد مصطفى، :المصدر

نالحظ من الشكل أعاله أن االستثمار هو دالة متناقصة يف معدل الفائدة احلقيقي، حيث يزداد 
وجتدر اإلشارة إىل أن االقتصاديون مييزون بني .صحيحاالستثمار كلما اخنفض معدل الفائدة والعكس

سعر الفائدة االمسي وسعر الفائدة احلقيقي، خاصة يف فرتات التضخم أو الكساد أي يف فرتات عدم 
، إذ أن سعر الفائدة االمسي هو ذلك املعدل الذي يدفعه املستثمرون عند اقرتاض األموال، األسعاراستقرار 

.حلقيقي هو سعر الفائدة االمسي مصحح من أثار التضخمبينما سعر الفائدة ا

):توازن سوق األموال المعدة للقرض(توازن سوق السلع والخدمات-3
)Yd(اإلمجايلمع الطلب )Ys(اإلمجايلإن توازن سوق األموال املعدة للقرض يكون بتعادل العرض 

:، ويدرس الكالسيك هذا التوازن من ناحيتنياإلمجايلمع الدخل 

i

I

I =f(i)
i1

I 1

i2

I2
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) s(نعلم أن الدخل يف النموذج البسيط ينقسم إىل استعمالني أساسيني مها االدخار: ن جانب العرضم-
وحسب التصور الكالسيكي، يقوم األفراد بتحديد االدخار وفق معدل الفائدة احلقيقي ). c(واالستهالك

حسب السائد يف السوق، مث يستهلكون ما تبقى من دخلهم، أي أن االدخار يسبق االستهالك 
YS= S + C:   الكالسيكي

من ) c(الطلب السوقي عند الكالسيك يف الطلب على السلع االستهالكيةيتمثل : من جانب الطلب-
Yd= C + I: من جهة أخرى) I(جهة، والطلب على السلع االستثمارية

ع على السلاإلنفاق، وهو اإلنفاقومبا أن االدخار وفق هذا النموذج ما هو إال شكل من أشكال 
الطلب االدخار مععرضية، وعليه حيدث توازن سوق السلع واخلدمات عند تساوياإلنتاجواخلدمات 

.االستثمارعلى
YS= S + C:العرض الكلي

Yd= C + I:الطلب الكلي

S = I:شرط التوازن

ما إذن إذا كان االدخار هو إنقاص للطلب احلايل على السلع واخلدمات االستهالكية، فاالستثمار
).يةاإلنتاج(هو إال الطلب على السلع واخلدمات االستثمارية

بيانيا حيدث التوازن يف سوق السلع واخلدمات عند نقطة تقاطع منحى دالة االدخار مع منحىن 
ن يكون أالسوق تضمن  بوآلية، )*i(التوازينيدالة االستثمار، ويتحدد يف نفس الوقت سعر الفائدة احلقيق

.يداحلل واحد ووح
.التوازن في سوق السلع والخدمات حسب النموذج الكالسيكي: )09-03(الشكل رقم 

.217، مرجع سبق ذكره، ص التحليل االقتصادي الكليأمحد فريد مصطفى، :المصدر
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نالحظ من الشكل، انه عند نقطة تقاطع املنحنيني املمثلني لداليت االدخار واالستثمار، يتحدد حجما 
).*i(ومعدل الفائدة الذي يضمن التوازن) *I(واالستثمار) *S(االدخارالتوازن لكل من

III- توازن القطاع احلقيقي املكون من سوق العمل وسوق السلع (: من التوازناألولىالمرحلة
).واخلدمات

، ألن الكالسيك  يقسمون )لوحده(ميكن إجياد التوازن الكلي بالنسبة للقطاع احلقيقي على حدة 
القتصاد على فرضية القطاع احلقيقي والقطاع النقدي، ويرتكز هذا االنقسام الثنائي ل: قسمنياالقتصاد إىل

احيادية النقود أي .1ال تؤثر على ما حيدث يف القطاع احلقيقيأ
، أي العالقات على كل العالقات األساسية الالزمة حللهحيتوي النموذج الذي ميثل القطاع احلقيقي

حجم العمل : يم املتغريات االقتصادية الكلية احلقيقية الداخلية عند التوازن واملتمثلة يفالالزمة لتحديد ق
، سعر الفائدة احلقيقي )*Y(، حجم الدخل احلقيقي التوازين)*W(، معدل األجر احلقيقي)*L(التوازين
). *C(ك التوازين، وحجم االستهال)*S(، حجم االدخار التوازين)*I(، حجم االستثمار التوازين)*i(التوازين

:وتتمثل العالقات األساسية هلذا النموذج يف

Y= F(L):للفترة قصيرة اآلجلاإلنتاجدالة -

: سوق العمل-
Ls: عرض العمل = F ( )

Ld:الطلب على العمل = F ( )

Ld =Ls:                          شرط توازن سوق العمل

:سوق السلع والخدمات-
S = F(i):عرض االدخار

I = F(i):                              الطلب على االستثمار

S = I:                        شرط توازن سوق السلع واخلدمات

.121، مرجع سبق ذكره، ص محاضرات في النظرية االقتصادية الكليةحممد شريف إملان، -1
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C = Y:تعريف االستهالك- – S

ذا توازن حيدث التوازن الكلي يف القطاع احلقيقي عندما تتوازن السوقان معا يف الوقت ذاته، و
احلقيقي، وتوازن سوق السلع واخلدمات ميكننا من توزيع هذا اإلنتاجديد حجم سوق العمل ميكننا من حت

الدخل بني االدخار واالستهالك، وميكن متثيل احلل بيانيا بوضع الرسوم البيانية املختلفة جنبا إىل جنب كما 
:يلي

.التوازن في القطاع الحقيقي حسب النموذج الكالسيكي: )10-03(الشكل رقم 

.176ذكره، ص مرجع سبقمدخل إلى التحليل االقتصادي الكلي، يب بنوة، زهرة بن خيلف، شع:المصدر

.توازن القطاع النقدي: ثالثا
الفصل بني القطاع احلقيقي والقطاع (يقوم التحليل الكالسيكي على االزدواجية االقتصادية

تمثل يف وسائل إنتاج حقيقية بشرية  واليت تبالنسبة إليهم يتحدد بعوامل حقيقيةاإلنتاج، ومستوى )النقدي
لديهم يتحدد بعوامل اإلنتاجفإذا كان حجم . ويكون دائما عند مستوى التشغيل التامكانت أو طبيعية

حقيقية فما هو دور النقود ؟
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اثر على القطاع احلقيقي والتأثري الوحيد للنقود يتمثل يف أيوفقا للتحليل الكالسيكي ليس للنقود
، حيث على أساس )هذا ما حاولت النظرية الكمية للنقود توضيحه(1ى املستوى العام لألسعارالتأثري عل

ا يف السوق سيتحدد املستوى العام لألسعار ا أو ندر .األسعاروالذي ما هو إال متوسط وفر

I.الفرضيات الكالسيكية في الجانب النقدي:
كالسيك فيما يتعلق بدور النقود يف النشاط النقل اهتمام، إن تطور التحليل الكالسيكي للنقود

االقتصادي من السؤال عن قيمة النقود إىل سؤال آخر هو ملاذا حيتفظ األفراد بالنقود ؟، وهذا ما جعل 
وقد ارتكزت هذه النظرية على . التحليل الكالسيكي ينتقل من دراسة عرض النقود إىل دراسة الطلب عليها

:الفرضيات التالية

ا حيادية،: لمعامالتثبات حجم ا-1 وال تؤثر على التوازن تعترب النقود يف النظرية الكالسيكية على أ
ودورها الوحيد هو تسهيل عملية التبادل، إذا النقود تبقى حيادية التأثري على مستوى االقتصادي

وعليه تفرتض النظرية الكالسيكية أن حجم املعامالت ومستوى النشاط. االستخدام والناتج ككل
.املتغريات اليت حتدث فيهاأواالقتصادي يتم حتديده بعوامل موضوعية ليس هلا عالقة بكمية النقود 

نقصد بسرعة دوران النقود معدل متوسط عدد املرات اليت تنتقل فيها وحدة : ثبات سرعة دوران النقود-2
وتقوم هذه الفرضية على  . ةالنقد من يد إىل يد أخرى يف تسوية املبادالت االقتصادية يف فرتة زمنية معين

ا حتدد بعوامل بطيئة التغري ومستقلة أساس أن سرعة دوران النقود هي ثابتة على األقل يف املدى القصري أل
كثافة السكان وتطور التعامالت املصرفية ومستوى تطور وتقدم اجلهاز املصريف : عن كمية النقود منها

2.القصرياألجلل كلها  ال تتغري يف املالية والنقدية، وهذه العوامواألسواق

تقوم النظرية النقدية الكالسيكية على : ارتباط تغير المستوى العام لألسعار بتغير كمية عرض النقود-3
افرتاض جوهري مفاده ا ناي تغري يف كمية النقود املعروضة سيحدث تغريا بنفس النسبة و يف نفس االجتاه 

، وذلك األسعارهناك عالقة طردية تناسبية بني كمية النقود ومستوى يف املستوى العام لألسعار، أي أن 
.بافرتاض ثبات حجم املعامالت وسرعة دوران النقود

.57، ص 1998، اإلسكندرية، مصر، مؤسسة شباب اجلامعة، االقتصاد النقديضياء جميد املوسوي، -1
.467، ص 1981، دار النهضة العربية، مصر، مقدمة في النقود والبنوكحممد زكي الشافعي، -2
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II.سوق النقود عند الكالسيك:
به كل من سوق يف النموذج الكالسيكي، ويتمحور حول حتديد التوازنآخريعترب سوق النقود 

.ملستوى العام لألسعارعرض النقود والطلب عليها وكذا إجياد ا

حجم النقود (يتمثل عرض النقود على مستوى االقتصاد يف كمية النقود املتاحة فيه:عرض النقود-1
تمع :ووسائل الدفع واليت تتكون منأدواتجمموع ما هو متداول من ، أي )املعروض يف ا

عدنية واليت يصدرها البنك هي النقود الورقية والنقود امل: )القانونتتداول بموجب(نقود قانونية-
M1ز هلا بالرمز م، وير )السلطات النقدية(املركزي

هي نقود الودائع وتسمى كذلك النقود املصرفية، وتتمثل يف ):تتداول بموجب الثقة(نقود ائتمانية-
. اخل...موميةتلك النقود املودعة بالبنوك التجارية، باحلسابات الربيدية اجلارية، باحلسابات اجلارية باخلزينة الع

M2ويرمز هلا بالرمز 

إن العالقة بني النقود القانونية والنقود االئتمانية حيددها البنك املركزي من خالل ما يعرف مبعدل -
االحتياطي القانوين الذي هو أساس مضاعف االئتمان، وعليه النقود القانونية هي مصدر خلق النقود 

.االئتمانية
السلطات النقدية اليت بدورها تتعرض وإمناوحدات االقتصادية، إن عرض النقود ال حتدده ال

، واليت جتعل من الصعب فهم آلية )اخل...ثقافيةسياسية، اجتماعية، اقتصادية، ( لضغوط عديدة ومتنوعة
طرح النقود والتحكم فيها من قبل السلطات النقدية، ولذلك يعترب عرض النقود عند الكالسيك متغريا 

.)يتحدد خارج النموذج االقتصادي( سلطات النقديةحتدد الخارجيا
M = M0

.عرض النقود:Mحيث
M0 :كمية معينة من النقد املعروض.

:بيانيا كما يليوميكن متثيل عرض النقود
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.منحنى عرض النقود حسب النموذج الكالسيكي للتوازن: )11-03(الشكل رقم 

.128ص ، مرجع سبق ذكره،محاضرات في النظرية االقتصادية الكليةملان، إحممد شريف :بتصرف:المصدر

إال من خالل ما تقوم به كأداة إن الكالسيك ال يرون ضرورة يف طلب النقود :الطلب على النقود-2
ة من عملية ، ومنه ستستخدم النقود لشراء املنتجات املتدفقلقياس قيمة السلع واخلدمات ووسيط يف التداول

وبالتايل الطلب على النقود ما هو إال طلب النقد إلمتام مجيع الصفقات . األسعاروحتديد اإلنتاج
.الوطين خالل فرتة من الزمن ولتكن سنةاإلنتاجواملعامالت االقتصادية لتصريف كل 

بدورها مشتقة من يعتمد النموذج الكالسيكي على النظرية الكمية لتحديد دالة الطلب على النقود واليت 
.كمية النقود يف حلظة زمنية معينةM: حيثM.V= P.T:املعادلة الكمية التالية

V :النقود) تداول(سرعة دوران.
T : إلنتاجاكمية املبادالت احلقيقية من.
P :املستوى العام لألسعار.

:مهاتطرح هذه املعادلة إشكالية التفسري النظري هلا وهذا ما جتاوزه النموذج الكالسيكي يف مرحلتني

كعامل النقوداعتبارتقوم النظرية الكمية للنقود على أساس:معادلة التبادل لفيشر ونظرية كمية النقود-
ة ساعكأيالنقود  أنوتعترب هذه النظرية لألسعار،حتديد املستوى العام أوأساسي وحاسم لتفسري النقود 

من السلع حتدد قيمتها بتفاعل عرضها مع الطلب عليها، فالزيادة يف عرض النقود مقارنة بالطلب عليها 
ارتفاع أسعار السلع واخلدمات، أما إذا ارتفع مستوى سيؤدي إىل اخنفاض قيمتها وهذا ما يؤدي بدوره إىل

ارتفاع قيمتها واخنفاض مستوى إىلالطلب على النقود على مستوى املعروض منها فان هذا سيؤدي 
ومنذ القرن السادس عشر طور العديد من العلماء هذه النظرية وعلى رأسهم جون .األسعار

الدخل النسبي 
PY

M0 النقدية الكتلة

M= M0
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ن عشر جون لوك ودافيد هيوم وجون ستيوارت ميل الذي اقروا ، بينما جاء يف القرن الثامJ.Bodoinبودان
.تتناسب عكسيا مع كميتهاالنقودقيمةنأب

، Irving Fisherأما يف القرن التاسع عشر فقد دافع عن هذه النظرية العامل األمريكي ارفينج فيشر 
أكد من خالهلا على ، حيث1عرفت باسم معادلة التبادلا التحليل النقدي يف شكل معادلة، وصاغ هذ

ومعادلة . وجود عالقة طردية بني كمية النقود املعروضة من جهة واملستوى العام لألسعار من جهة أخرى
حتقق التساوي بني القيم املدفوعة والقيم ) الطلب عليها(التبادل هذه تفيد بأن النقود كوسيلة للتبادل

:2ذات طرفنياملقبوضة، وهكذا ميكننا االستنتاج أن عملية التبادل

.كمية النقود املدفوعة مضروبة يف سرعة تداوهلا: وميثل النقود املدفوعة ويعرب عنها بـ: طرف نقدي-
أسعارهاكمية السلع مضروبة يف : قيمة السلع املتبادلة ويعرب عنها بـميثل : طرف سلعي-

السلع أسعار: Pاملنتجة، كمية السلع : Qسرعة دوران النقود، : Vهي كمية النقود، : Mأنافرتضنا فإذا
:املنتجة، فان معادلة التبادل ميكن صياغتها بالشكل التايل

M . V = ∑ P . Q

: وقد طر فيشر هذه العالقة وصاغها على النحو التايل
M . V =  P . T

.املستوى العام لألسعار: P، وهي دالة يف مستوى الدخل احلقيقيحجم املبادالت: Tحيث 
، وذلك على يد  )Y(انتقلت إىل معادلة تعتمد على الدخل احلقيقي) T(تمد على املعامالتمث من معادلة تع

)A.C. Pigou(بيقوأرثر سيسل و ) A. Marshall(الفريد مارشال: كل من
M . V =  P . Y

ومبا أن فرضيات الكالسيك ترتكز على ثبات حجم الناتج عند مستوى التشغيل التام، كما أن 
ومنه سيكون أي تغري يف . ثابتة كذلك) V(ثابتة يف الفرتة القصرية أي أن سرعة تداول النقدعادات الدفع 

سواء بالزيادة أو النقصان يف حجم الكتلة النقدية سيؤدي إىل تغري مماثل  يف املستوى العام لألسعار بنفس 
:النسبة ويف نفس االجتاه

M . V̅ = P . Y̅

.09، ص 2003، بدون مكان النشر، محاضرات في االقتصاد الكلي المعمقساكر حممد العريب، -1
.68، ص 2017املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ، ديوان محاضرات وتمارين: النظرية االقتصادية الكليةحممد زرقون وأمال رمحان، -2
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ؤثر يف املستوى العام لألسعار وليس العكس، أي أن مستوى كما يفرتضون أن النقد هو الذي ي
= P: هو دالة يف كمية النقد املعروضةاألسعار f( M)وهي دالة متزايدة.

. وكمية النقود املتداولة يف االقتصاداألسعارالعالقة امليكانيكية املوجودة بني مستوى فيشرلقد بني 
غري املستوى العام لألسعار يف حال تغري عرض النقود وليس الطلب بالتايل معادلته جاءت كنظرية مفسرة لت

.1عليها

تعترب هذه النظرية امتداد للتحليل الكالسيكي، وروادها ): معادلة االرصدة النقدية(معادلة كمبرج -
وأكدت ارثر بيجو مارشال والفريد: أمثالعرفوا باسم الكالسيكيون اجلدد والذين كانوا من جامعة كمربج 

كما . ذه النظرية أن التقلبات يف املستوى العام لألسعار يعود إىل تغري كل من الطلب على النقود وعرضهاه
ا خمزنا للقيمة اي أداة للوفاء باملدفوعات اآلجلة حيث يرغب . رأو أن الطلب على النقود يرتبط بكو

حيث يكون . Kأطلق عليها األفراد يف االحتفاظ بالنقود يف صورة أرصدة نقدية حاضرة وهذه النسبة 
: مستقرا إذا تساوت الكمية املطلوبة من النقود مع الكمية املعروضة وفقا للمعادلة التاليةاألسعارمستوى 

KYMd ومبطابقتها مع صيغة فيشر يكون، حيث
V

K
1
 أي أنK سرعة الدوران، متثل مقلوب

ا يف صورة رصيد نقدي سائل ن الدخل النقديوهي عبارة عن النسبة م اليت يرغب األفراد يف االحتفاظ 
pyYأما . 2ملواجهة مشرتيات السلع واخلدمات، وتعرف كذلك بنسبة التفضيل  حيثY متثل الدخل

لعالقة من وعليه تصبح ا. pالدخل احلقيقي مضروب يف املستوى العام ألسعار yالنقدي، والذي يساوي 
KpyMdالشكل  .

yوحبكم أن مارشال من رواد املدرسة النيوكالسيكية واليت هي األخرى تؤمن بأن الناتج احلقيقي 

يتحدد جبانب العرض كما هو احلال عند الكالسيك مع مستوى التشغيل الكامل، فسيصبح الدخيل 
تكاد تكون Kومبا أن . لثبات عنصر العمل خالل هذه الفرتةاحلقيقي ثابتا كذلك يف الفرتة القصرية وهذا 

سرتتفع األسعارثابتة أيضا يف اآلجال القصرية فقد توصل إىل نفس النتائج اليت وصل إليها فيضر، إذ أن 
النسبية اليت تبقى ثابتة واليت تتحدد األسعاراطالقا على زيادة الكمية املعروضة من النقد وهذه لن تؤثر 

مل دون سواها، ومنه تؤكد هذه النظرية االعتقاد الذي كان سائدا وهو أن النقد حيادي ال يؤثر على بالعوا
.وال على العالقة بني خمتلف السلعاإلنتاجحجم 

.57، ص 2014، اجلزء األول، مرجع سبق ذكره االقتصاد الكلي المعمقحممد بوخاري، -1
.328ص، 2006، دار األمني للنشر والتوزيع، صنعاء، مقدمة في االقتصاد الكليحممد أمحد أفندي، -2
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التمثيل البياني لمعادلة األرصدة النقدية: )12-03(الشكل رقم 

.، بتصرف128ص ، مرجع سبق ذكره،ت في النظرية االقتصادية الكليةمحاضراملان، إحممد شريف :المصدر

:أهم االختالفات بين معادلة األرصدة النقدية ومعادلة فيشر
تقرر معادلة فيشر وجود عالقة ميكانيكية بني كمية النقود وبني املستوى العام وهي عالقة طردية 

عالقة بني كمية النقود والدخل النقدي حبيث التغريات وتناسبية بينما تقرر معادلة األرصدة النقدية وجود 
.على املستوى العام لألسعاراإلنتاجالنقدية على حجم 

تتفق املعادلتان يف أن العالقة بني الطلب على النقود واملعروض منها حيددان التوازن االقتصادي ألن 
ا املستوى العام لألسعار سواء كان بصورة مباشر  ) حبسب ما يقرره فيشر يف معادلة املبادلة(هذه حتدد بدو

).حبسب ما يقرره مارشال يف األرصدة النقدية(أو بصورة غري مباشرة 

:التوازن في سوق النقد عند الكالسيك-3
MsMdيتحدد التوازن يف سوق النقد بتساوي الطلب على النقود وعرضها   حيث املعروض

.يعد متغرية خارجية حتدد من طرف السلطات النقدية0Mالنقدي 

0MMSKpyMdMsMd 

:وميكن متثيل التوازن بيانيا كما يلي

Md=KY

Y

y

MD

d

K
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:التمثيل البياني لتوازن سوق النقد الكالسيكي: )13-03(الشكل رقم 

.، بتصرف128، مرجع سبق ذكره،ص ة االقتصادية الكليةمحاضرات في النظريملان، إحممد شريف :المصدر

ثابت، تصبح من Yالعالقة بني كمية النقد واملستوى العام لألسعار بافرتاض أن احلجم الدخل احلقيقي 
الشكل  MfP  ومن املعادلة يصبح ،

Ky

M
P  ومبا أن املقدار ،Kyابت فإن ثP يرتبط مباشرة

فهي عالقة عكسية، وهذا موضح يف yو pبكمية النقد والعالقة بينهما طردية وتناسبية، أما العالقة بني 
.التمثيل البياين املوضح للعالقة بني ناتج احلقيقي واملستوى العام

.مالتمثيل البياني للعالقة بين مستوى الناتج والمستوى العا: )14-03(الشكل رقم 

.183ص،1994، وكالة االهرام للتوزيع، القاهرة، المفاهيم والنظريات األساسية: نظرية االقتصاد الكليسامي خليل، :المصدر

من خالل التمثيل البياين يتضح جليا أن التغري يف كمية النقد املعروضة قد تغريت لسبب من 
سلطة النقدية فإن هذا سيؤدي حتما إىل زيادة املستوى العام لألسعار بنفس األسباب وفقا لقرارات ال

ا كمية النقد، وذلك ألن الدخل يوجد يف مستواه األقصى  وال ) االستخدام الكامل(النسبة اليت ارتفعت 
.ميكن أن يتغري
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.للقطاعين الحقيقي والنقديالكليالتوازن : رابعا
I-نحنى العرض الكلي عند الكالسيكاشتقاق منحنى الطلب الكلي وم

إن التوازن الكلي يف التحليل الكالسيكي يتحدد بتساوي الطلب الكلي والعرض الكلي، ومن اجل 
.جتسيد هذا التوازن وجب حتديد هذين اجلانبني

:اشتقاق منحنى العرض الكلي عند الكالسيك-1
، ومن األسعارمرونة األجور االمسية و تفرتض النظرية الكالسيكية سيادة حالة املنافسة التامة، و 

يف التحليل الكالسيكي، العرض الكلي هو الذي يعرب عن اإلنتاجخالل كل من سوق العمل ودالة 
1:ويتعمد منوذج العرض الكلي على جمموعة من املعادالت

1. LfY 

2.
p

w
W 

3.)(WLL ss 
4.)(WLL dd 
5.*LLL ds 

.92-89: ، ص ص2005، 3، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، طتحليل االقتصادي الكليال-النظرية االقتصاديةضياء جميد املوسوي، -1
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التمثيل البياني الشتقاق منحنى العرض الكلي في النموذج الكالسيكي: )15-03(الشكل رقم 

.334،  صمرجع سبق ذكره، مقدمة في االقتصاد الكليحممد أمحد أفندي، :المصدر

منحىن العرض الكلي يتبني أن عملية االشتقاق تنطلق من قمن خالل التمثيل البياين الشتقا
حتديد حجم العمالة التوازين يف سوق العمل واليت تتحقق عند تساوي العرض والطلب على العمل عند 

ويف . واليت عندها تكون فرص العمل متوفرة لكل من يرغب يف العمل*Wمستوى األجور احلقيقية التوازنية 
، وحتديد حجم التشغيل التام يعين حتديد حجم )1الشكل (ك حالة تشغيل تام هذه النقطة تكون هنا

حلجم التوازنيتني، وكال القيمتني )2الشكل (اإلنتاج، وذلك من خالل دالة  *Yاألقصى أو التوازين اإلنتاج
اإلنتاج(تتحدد مبتغريات حقيقية هلذا فإن منحىن العرض الكلي ) *Y*،W(اإلنتاجالعمالة وحجم 

بالتايل فما هو دور هذا األخري يف . ال يتغري مهما تغري املستوى العام لألسعار ارتفاعا أو اخنفاضا) احلقيقي
النموذج؟ 
توجد 4للشكل املستوى العام لألسعار متغري نقدي وال يؤثر إال يف العوامل النقدية، حيث وفقاإن

ألسعار لكن ويف ظل الوضعية التوازنية لسوق عالقة عكسية بني كل من األجر احلقيقي واملستوى العام ل

L
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فإن األجر احلقيقي لن حيدث بتغري املستوى العام لألسعار لكن ويف ظل الوضعية التوازنية لسوق العمل 
بتغري املستوى العام لألسعار، لذلك فإن األجر النقدي سيتغري ارتفاعا يتغريالعمل فإن األجر احلقيقي لن 

وبالتايل فتحديد العرض ). األسعارمرونة األجور و (ات املستوى العام لألسعار واخنفاضا توافقا مع تغري 
، )عرض العمل، الظروف الفنية لإلنتاج(يكون من خالل العوامل احلقيقية فقط ) اإلنتاجمستوى (الكلي 

ليته النسبية، ما جعل منحىن العرض الكلي شاقوليا الستقالاألسعاروتعتمد كل التعديالت على التغري يف 
.التامة على املستوى العام لألسعار

:الطلب الكلي عند الكالسيك-2
وهو ميثل الطلب على السلع واخلدمات اليت يتم انتاجها، وهذا الطلب يتحدد بالعالقة العكسية 

، وهذه العالقة العكسية مستمدة من النظرية الكمية للنقود، فالتغري يف كمية النقد اإلنتاجو األسعاربني 
، أو ميكن التعبري عن ذلك من اإلنتاجوهذا األخري بدوره سوف يؤثر على حجم اإلنفاقر على حجم سيؤث

وذلك لثبات عادات األفراد املتعلقة حبفظهم (جانب آخر، إذا كانت سرعة دورات وحدة النقد ثابتة 
ت كمية النقود ثابتة ، فإذا كانP.Y.M: فإنه ميكن احلصول على عالقات بني املتغريات املتبقية وهي) للنقود
سوف يتغريان عكسيا، وبالتايل يكون منحىن الطلب الكالسيكي سالب ) P(األسعارو ) Y(اإلنتاجفإن 
:وميكن توضيح هذا املنحىن بيانيا كما هو موضح يف الشكل التايل. 1امليل

التمثيل البياني لمنحنى الطلب الكلي عند الكالسيك: )16-03(الشكل رقم 

.286، مرجع سبق ذكره، ص التحليل االقتصادي الكليأمحد فريد مصطفى، :المصدر

.48-47ص ص، )االقتصاد الكلي(التحليل االقتصادي الكليعمر صخري، -1

P
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AD
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:التوازن في التحليل الكالسيكي- 
يتحدد مستوى الدخل اإلنتاجيتحدد حجم العمالة التوازين يف سوق العمل، وبتعويضها يف دالة 

و سوق النقد، وهذا ما جيسد مفهوم االزدواجية إىل سوق السلع واخلدمات أاإلشارةدون *Yالتوازين 
، يف حني أن شروط اإلنتاجشروط العرض حتدد مستوى يف النموذج الكالسيكي مبعىن أن االقتصادية

.1األسعارالطلب حتدد مستويات 
.منحىن الطلب الكلي مع منحىن العرض الكليلتقاءاببالتايل حيدث التوازن 

.لب الكلي مع منحنى العرض الكليمنحنى الط:)17-03(الشكل رقم 

.287، مرجع سبق ذكره، ص التحليل االقتصادي الكليأمحد فريد مصطفى، :المصدر

:نقد النظرية الكالسيكية-3
:لقد برزت على اثر أزمة الكساد العاملي انتقادات كثرية للفكر الكالسيكية منها

يل لالستهالك، ما جيعل جزء من الدخل ال يوجه لالستهالك وهذا وفقا لنظرية كلما زاد الدخل نقل امل- 
ا ماركس؛ االستهالك املتناقص اليت جاء 

األفراد بطبعه ميالون لالدخار، ما جيعل جزء من السلع واخلدمات ال جيد طلبا موازيا له وفق ما رأى - 
ألفريد مارشال؛

.التام وهذا ما توصل إليه كينز، وانتقد بذلك قانون سايالتوازن ممكن أن حيدث دون مستوى التشغيل - 
األفراد يتعرضون للخداع النقدي وال يولون اعتبارا لألجر احلقيقي بل لألجر النقدي، فعرض العمل - 

بالتايل ليس دالة يف األجور احلقيقية بل يف األجور االمسية؛

.92، مرجع سبق ذكره، صالتحليل االقتصادي الكلي-النظرية االقتصاديةضياء جمدي املسوي،-1
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؛)عامالت، االحتياط، املضاربةامل(النقود هلا دور مهم يف االقتصاد وهي تطلب لثالث دوافع - 
سعر الفائدة ظاهرة نقدية تتحدد بعرض النقود والطلب عليها؛- 
يف اقتصاد نقدي وهذا ما قام عليه فكر كينز؛اإلنتاجو ميكن حتديد مستوى الدخل - 

يعد كني زوال من مشكلة اإلطارال تؤدي بالضرورة إىل التوازن الكلي، ويف هذا التوازنات اجلزئية - 
يع؛التجم

االدخار ليس فضيلة اقتصادية بل أنه قد يؤدي إىل ختفيض الطلب الكلي مما يؤدي إىل حدوث البطالة؛- 
هناك بطالة إجبارية ما يفرض تدخل الدولة إلعادة التوازن يف االقتصاد وذلك من خالل سياسة التمويل - 

.بالتضخم

:لفصل الثالثاحولتمارينسلسلة: خامسا
:التمرين األول

:األسئلة التاليةأجب عن

ما هي أهم الفرضيات اليت يقوم عليها التحليل الكلي الكالسيكي؟- 

كيف ميكن القضاء على ظاهرة البطالة وفقا للتصور الكالسيكي؟- 

؟ وملاذا؟"الطلب ينشأ عرضه"لألسواق على العكس أي " ساي"هل ميكن أن ينص قانون - 

ضة بني السلع، هل ميكن تطبيقه على لألسواق وضع أساسا ليقوم على املقاي" ساي"قانون - 
االقتصاديات النقدية؟ فسر ذلك؟

وضح ملاذا؟- 
مرونة منحىن العرض الكلي ثابت عند الكالسيك.
 بكمية التوازن مع العملاإلنتاجيتحدد حجم.
يتناسب مستوى العام لألسعار تناسبا طرديا مع كمية النقود املعروضة.

اإلنتاجلألسعار، حسب النموذج الكالسيكي، الرفع من حجم هل ميكن للزيادة يف املستوى العام- 
ومستوى العمالة؟
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االزدواجية "ملاذا يطلق على التحليل االقتصادي الكالسيكي بأنه حتليل ثنائي موضحا معىن - 
؟"Dichotomieالكالسيكية االقتصادية

:التمرين الثاني
:سوق عمل هلا اخلصائص التالية كما يليلتكن لدينا املعطيات املتعلقة باقتصاد كالسيكي، يف ظل 

معادلة عرض العمل sN:  30/4  PWN s

معادلة الطلب على العمل dN PWND /670

والعالقة بني املستوى العام لألسعار  P التاليةتعطي بالعالقةاإلنتاجومستوى:
 YPM 21 276حيث الكتلة النقديةM الكلية معرفة كما يلياإلنتاج، ودالة:

NY 4 حيثNمتثل وحدات العمل.

:المطلوب
ن؟أوجد قيمة كل من األجر احلقيقي والناتج احلقيقي وعدد العمال عند التواز - 

؟االمسيوالناتج االمسيأوجد قيمة كل من األجر - 
مثل بيانيا العالقة بني املتغريات الكلية؟- 

:التمرين الثالث
:إذا كانت داليت الطلب على العمل وعرض العمل ممثلني بالعالقتني التاليتني

















P

W
N

P

W
N

3,173,195

5.6112

:المطلوب
ة؟ميز معادلة الطلب من معادلة العرض مع تربير اإلجاب- 

5,2وحدة نقدية وأن املستوى العام لألسعار هو 25,6لوحدة العمل هو االمسيبافرتاض أن األجر - 

هل حالة سوق العمل متثل وضع التوازن أم ال وملاذا؟ وما يستوجب ذلك لتحقيق الوضع وحدة نقدية، 
التوازين؟
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.ا؟ اي حالة عدم التوازن وحالة التوازنين، وضح احلالتني بيانما هو األجر احلقيقي للتواز - 
وحدة 03هو األسعارون لوحدة العمل وأن مستوى 50,10فرتض أن األجرة النقدية ارتفعت إىل ن- 

نقدية، وضح ما حيدث لعرض العمل وملاذا؟

:التمرين الرابع
ا ب دينار للوحدة واليت جيب عليها أن تدفع 20سعر لنفرتض أن مؤسسة ما تستطيع بني منتجا

يف األجل القصري هلذه املؤسسة اإلنتاجولنفرض أن دالة . دينار يف الساعة120ملوظفيها أجرا يساوي 
:تكون معرفة باملعطيات التالية

012345678910الموظفين

011213038455156606365اإلنتاج

:المطلوب
احلدي؟إلنتاجاأحسب - 
ما هو األجر احلقيقي املدفوع من طرف املؤسسة لتحقيق مستوى التشغيل األكثر رحبية؟- 

ا إىل -  فما هو إذا مستوى التشغيل؟. دينار للوحدة15لنفرض أن املؤسسة خفضت سعر منتجا



الفصل الرابع
 

التوازن االقتصادي الكلي في النموذج الكينزي:الرابعالفصل 
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:تمهيد
:إن النموذج الكالسيكي املبين على فرضيات واليت من أمهها

، وبالتايل ال ميكن أو توجد يف )قانون ساي(واالستهالك اإلنتاجبني ) التوازن التلقائي (حتمية التوازن -1
تمع طاقات ع اعتبار العرض الكلي هو املتغري ) (االقتصاد دائما يف حالة توازن االستخدام التام(اطلة ا

)األساسي
، ويبقى دورها متمثل )املتغريات االقتصادية(حيادية النقد، أي أن النقود ال تؤثر على احلركة االقتصادية -2

ا وسيط للتبادل .يف كو
.اقتصادية من طرفهاأي عدم بلورة سياسية: عدم تدخل الدولة-3
.قانون املنافذ-4
.املنافسة احلرة الكاملة-5
.العرض الكلي هو أساس التحليل االقتصادي-6
.املرونة الكاملة لألسعار-7

يعترب غري كايف ليكون مؤشرا للسياسة العامة للدولة نتيجة لفرضياته اليت ال تتالءم مع الواقع 
.العملي

، ظهرت املدرسة النيوكالسيكية اليت اعتمدت على التحليل احلدي بعد املدرسة الكالسيكية
ا ...) بطالة، تضخم، منو(مث توسعت لتشمل املشاكل االقتصادية الكلية ) التوازن اجلزئي( وكانت تزعم أ

قادرة على تفسري كل الظواهر، إال أن وجدت نفسها عاجزة عن تفسري األزمات اليت تلت احلرب العاملية 
.األوىل

بسبب ارتكاز (ونتيجة لفشل االقتصاد الكالسيكي والنيوكالسيكي يف تفسري احلياة االقتصادية 
م على قضية ان االقتصاد الرأمسايل يوجد دائما يف حالة توازن ، ظهر االقتصاد الكينزي الذي اهتم  )نظر

ية االقتصادية وتفادي كثريا بالتحليل الكلي وبالسياسيات االقتصادية اهلادفة إىل زيادة معدالت التنم
.األزمات 

ال ميكن أن تقتصر دراستنا اليوم على آراء كينز فقط بل سنحاول عرض أفكار هذه النظرية وما 
.دار حوهلا من تعديل وإضافة
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: أسس وفرضيات النظرية الكينزية: أوال
أعطى دفعا جديد لتطور التحليل ) John Maynard Keynes(كينز هو اقتصادي اجنليزي 

، وهذا من )أبو االقتصاد الكلي(القتصادي الكلي، مما أدى إىل تكوين النظرية االقتصادية الكلية احلديثة ا
م، ومن األفكار األساسية 1936عام " النظرية العامة لالستخدام والفائدة والنقد" خالل كتابه الشهري 

:لنظرية كينز نذكر
مسايل دائما يف حالة توازن االستخدام الكامل، بل أن من اخلطأ االعتقاد بأن النظام االقتصادي الرأ-1

احلالة األكثر وقوعا هي حالة التوازن غري الكامل، وميكن لالقتصاد أن يكون يف حالة االستخدام الكامل 
.ولكنة لفرتة قصرية وبالتايل نظرية كينز تلقي الضوء على كل احلاالت

األفضلية للعالقات السلوكية إعطاءعلى ) م الغري الكاملتوازن االستخدا(يعتمد كينز يف اظهر التوازن -2
) .الوظيفة(
يف الفرتة القصرية التوازن يكن على أساس الكميات (يركز التحليل الكينزي على الفرتة القصرية األجل -3
).األسعاروليس ) الطلب(
نشيطة وتؤثر على احلركة يرفض كينز فكرة حيادية النقود يف التحليل االقتصادي، بل يرى أن النقود -4

يتم التوازن عند كينز بني القطاعني احلقيقي والنقدي يف آن (االقتصادية أي تؤثر على املتغريات احلقيقية 
).واحد

نظرا لكون االقتصاد يف أغلب األحيان (ضرورة تدخل الدولة بشكل فعال، بواسطة سياسات اقتصادية -5
....).النفقات العمومية، سياسات االستثمار، االدخارسياسة) (يف حالة االستخدام غري الكامل

).الكلياإلنتاجالطلب الكلي هو الذي حيدد مستوى (الطلب الكلي هو أساس التحليل االقتصادي -6
).خاصة األجور(اإلنتاجميا فيها أسعار عوامل األسعارعدم وجود مرونة تامة يف -7
.1الواقععدم وجود املنافسة احلرة الكاملة يف -8

النظام الرأمسايل الذي كان يعيش ظروف صعبة خالل إلنقاذهكذا جاء كينز باقرتاحات جديدة 
.الفرتة ما بني احلربني العامليتني

.98، مرجع سبق ذكره، صنماذج وتمارين محلولة- نظريات: الكلياالقتصاد بريبش سعيد، -1
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إن كينز من خالل انتقاداته ألسس وفرضيات التحليل الكالسيكي يكون قد توصل إىل أنه ومن 
ب الطلب الكلي وليس على جانب العرض أجل إحداث التوازن االقتصادي، جيب الرتكيز على جان

.الكلي، فالعرض بالنسبة إليه جيب أن يكون خاضعا للطلب وليس العكس
عدم كفاية (وجد بأن أسبب األزمة تكمن يف جانب الطلب 1929حيث عند حماول معاجلة أزمة 

اسة جانب هلذا كان اهتمامه منصبا على در ) اإلنتاجوجود فائض يف (وليس يف جانب العرض ) الطلب
طلب على سلع :الطلب فقط من خالل دراسة وحتليل مركبات هذا الطلب حيث الطلب عنده نوعان

ائية وطلب على النقود .وخدمات 
وفقا برنامج التكوين سنركز يف هذا الفصل على توازن سوق السلع واخلدمات من خالل عدة مناذج 

.النماذج األكثر واقعيةتكون االنطالقة من النموذج البسيط مث االنتقال إىل

المكون من قطاعينالتوازن االقتصادي الكلي في النموذج الكينزي :ثانيا
اإلنتاجالذي حيدد مستوى وإن النموذج الكينزي مبين  على فرضية هامة هي أن الطلب الكلي ه

دراسة مكونات فالبد إذا من ) املتاحةاإلنتاجبالنسبة لقدرات (على أساس أن الطلب الكلي غري كايف 
.الطلب الكلي فبل دراسة آلية حتديد مستوى العرض

سوف نستعرض النموذج الكينزي يف مرحلتني وسوف نضع بعض الفرضيات حسب كل جزء من 
، اقتصاد مغلق، عدم تدخل )يف الفرتة القصرية(فرتة قصرية األجل، ثبات املستوى العام لألسعار (املرحلتني 

).الدولة

ا أن تقرب النموذج من الواقعىج إىل هذا النموذج متغريات أخر سوف ندر :مالحظة .من شأ

:التوازن في سوق السلع والخدمات- 
، والطلب هنا هو )املشروعات(قطاع العائالت وقطاع األعمال : نعترب يف هذا النموذج قطاعني فقط مها

.االتفاق سواء بالنسبة للعائالت أو املشروعات
IYC 

الطلب الكلي: Y:حيث
C : استهالك، انفاق(طلب قطاع العائالت(

I : استثمار) انفاق(طلب قطاع األعمال.
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I-دالة االستهالك الكلية:
، األسعارالدخل الوطين، معدالت الفائدة ، مستوةى : هناك عوامل تؤثر على االستهالك منها

دخل الوطين يعترب احملدد األساسي لالستهالك، أي إخل إال أن ال... حجم السكان، معدالت الضرائب، 
.أن االستهالك دالة تابعة للدخل

C= f(y):نكتب إذن

)الوطين(االستهالك الكلي : Cحيث أن
y :الدخل الوطين.

ة معادل(وميكن متثيل العالقة بني االستهالك والدخل بصورة ادق مبعادلة من الدرجة األوىل يف املدى القصري 
)خط مستقيم

byaC 

0a10:حيث  b

.التمثيل البياني لدالة االستهالك): 01-04(الشكل رقم 

:حيث
a : رياضيا متثل نقطة تقاطع دالة االستهالك)C ( مع احملور العمودي)حمو االستهالك(
a :اقتصاديا متثل االستهالك التلقائي، أو املستقل عن الدخل، ويعرب عن احلد األدىن لالستهالك الذي ال

.متثل قيمة االستهالك عندما يكون الدخل يساوي صفرaميكن التنازل عنه وبعبارة أخرى

C=a+by

الدخل

y

Cاالستھالك 
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قصري ألنه ال موجود يف املدى ال(أما متويله فيتم عن طريق السحب من االدخار أو عن طريق االستدانة 
).ميكن االعتماد على االستدانة أو االدخار يف املدى الطويل

b : يف املدى (وباعتبار الدالة خطية فهو ثابت ) ميل دالة االستهالك(متثل رياضيا ميل اخلط املستقيم
).0= املشتق ) (القصري

b :بوحدة نقدية واحدةمتثل اقتصاديا التغري يف االستهالك الناجم عن التغيري يف الدخل الوطين.
10  b ألن املتغري الذي حيدث يف االستهالك أقل من تغري الدخل الذي تسبب فيهYC 

األفراد يقومون بزيادة استهالكهم عندم يزيد دخله، ولكن بمقدار أقل من : حسب قانون كينز السيكولوجي
.المقدار الذي زاد به الدخل

):Propension Marginale a Consommer((MPC): لميل الحدي لالستهالكا-1
هو ميل األفراد إىل إنفاق جزء من دخله على السلع واخلدمات النهائية ويعرف علميا بأنه التغيري 

).رمز التغري هو (يف االستهالك الناتج عنه التغيري يف الدخل 
.1لسلوك الذي يستجيب به املستهلكون ألي تغري حمدد يف الدخلكما ميكن القول أنه ا

=الميل الحدي لالستهالك
االستهالك في التغير

الدخل في التغير

Yالتغري يف االستهالك الناجم عن التغري يف : C:حيث

Y :التغري يف الدخل

Y

C
MPC





وبافرتاض دالة االستهالك هي دالة مستمر وقابلة لإلشتقاق والتفاضل، فانه ميكن أن نعرب عن امليل احلدي 
)MPC=b(Yبالنسبة للدخل ) C(لالستهالك مبشتق الدالة 

1- P.A. Samuelson: Economics, 9th ed. New York: Mc Graw-Hill 1973. CH.11
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منحنى دالة االستهالك): 02-04(الشكل رقم 

التغري العمودي إىل التغري األفقيميل اخلط املستقيم هو عبارة عن نسبة

=ميل الخط المستقيم
التغير في االستهالك

=
Y

C


=ميل دالة االستهالك.

التغير في الدخل

سيكون دائما ثابت يف  ) b(مبا أن ميل اخلط املستقيم دائما ثابت، فإن امليل احلدي لالستهالك 
.أي يف كافة مستويات الدخلكافة نقاط اخلط املستقيم 

)جبريا: (استخراج الميل الحدي لالستهالك رياضيا- 
byaC:معادلة االستهالك )1(

فإن العادلة C+ΔCإىل Cوبالتايل ارتفاع لالستهالك من Y+ΔYإىل Yإذا افرتضنا أن الدخل ارتفع من 
:تصبح ) 1(

 

ybC

ybCCC

ybbyaCC

yybaCC






y

C
b




C=a+by

Y

C

ΔC

ΔY
α ظلα=

Y

C


 لالستهالكامليل احلدي =
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):Propension Moyen à Consommer((APC)الميل المتوسط لالستهالك -2
هو عبارة عن ذلك اجلزء من الدخل املنفق على االستهالك، أو هو اجلزء املستهلك من الدخل منسوب إىل 

الدخل نفسه أي نسبة االستهالك إىل الدخل

=الميل المتوسط لالستهالك
االستهالك

الدخل

y

C
APC 

:حيث
C :االستهالك
y :الدخل

:العالقة بين الميل الحدي لالستهالك والميل المتوسط لالستهالك-3
byaC:ليكن لدينا دالة االستهالك 

yنقسم طريف املعادلة على 

y

bya

y

C 


b
y

a
APC 

MPC
y

a
APC  )1(

هو مقدار ثابت وموجب و MPCمبا أن 
y

aمقدار موجب فإن :MPCAPC

1ينخفض مع ارتفاع الدخل والعكس صحيحAPCأن ) 1(كما نستنتج من املعادلة 

II- دالة االدخار(S):
املتبقي من الدخل ذلك اجلزء من الدخل الذي ال ينفق على االستهالك أي أنه اجلزءاالدخار هو 

CYSبعد االستهالك 

.157، مرجع سبق ذكره، صمحضرات في النظرية االقتصادية الكليةحممد شريف إملان، -1
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S :متثل االدخار
C :االستهالك
Y :الدخل

:نعوض دالة االستهالك يف السابقة
 byayS 

byay 

 ybaS  1
bs: نفرتض أن  1 جند:

syaS 

10و0a:حيث s

s : ميل اخلط املستقيم(رياضيا هي ميل دالة االدخار(
s :اقتصاديا هي امليل احلدي لإلدخار قيمة التغيري يف االدخار الناتج عن التغيري يف الدخل (
a : حمور االدخار(رياضيا نقطة تقاطع مستقيم دالة االدخار مع احملور العمودي(
a :خار الذي ال يتبع الدخلاقتصاديا متثل ذلك اجلزء من االد.

.التمثيل البياني لدالة االدخار): 03-04(الشكل رقم 

Y

S

-a
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هو مقدار االدخار على الدخل:الميل المتوسط لالدخار

y

S
APS 

، وميكن القول )y(تج عن تغري الدخل النا) S(هو العالقة بني تغري االدخار :الميل الحدي لالدخار
تمع لالدخار كلما زاد الدخل مبقدار حمدد .أنه يعرب عن نزعة أفراد ا

y

S
MPSs





:العالقة بني امليل املتوسط لالدخار وامليل احلدي لالدخار
syaS 

yنقسم الطرفني على 

 ybaS  1

s
y

a
APS 




MPS
y

a
APS 




مقدار ثابت وموجب بينما MPSمبا أن






 
y

a مقدار سالب فإننا نستنتج أن :APSMPS 

:تمرين تطبيقي
.عادلة من االستهالك ليكن لدينا اجلدول التايل الذي يبني املستويات املختلفة من الدخل واملستويات امل

وامليل املتوسط لالستهالك MPCأحسب امليل احلدي لالستهالك - 1
APC

)الشكل العام(أوجد دالة االستهالك الكلية - 2
اوجد املستويات املختلفة من االدخار املقابلة لكل من مستويات - 3

.الدخل واالستهالك
رأحسب امليل احلدي لالدخار وامليل املتوسط لالدخا- 4
).الشكل العام(أوجد دالة االدخار الكلية - 5
.حدد العالقة بني امليل احلدي لالستهالك وامليل احلدي لالدخار- 6
.حدد العالقة بني امليل املتوسد لالستهالك وامليل املتوسط لالدخار- 6

االستهالك
)ماليني الدينارات(

الدخل
)ماليني الدينارات(

900

170120

250240

270270

290300

310330

350390

390450
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:حل التمرين
Y C MPC APC S MPS APS

0 90 2/3 - -90 1/3 -
120 170 2/3 1 2/5 -50 1/3 -0,41
240 250 2/3 1,04 -10 1/3 -0,041
270 270 2/3 1 0 1/3 0
300 290 2/3 0,96 10 1/3 0,033
330 310 2/3 0,93 20 1/3 0,06
390 350 2/3 0,89 40 1/3 0,102
450 390 2/3 0,86 60 1/3 0,133

:إيجاد الشكل العام لدالة االستهالك الكلية-1
byaC 

C=aجند y=0عند : aايجاد 

a=90إذن C=90جند y=0من اجلدول عند 

bMPCهو امليل احلدي لالستهالك من اجلدول : bايجاد  3
2

yCالشكل العام لدالة االستهالك الكلية هو  3
290 

:إيجاد المستويات المختلفة من االدخار-2
SCyCyS: لدينا  901إذن S

502 S

:ايجاد دالة االدخار الكلية-3
syaS 

90: لدينا aوs هو امليل احلدي لالدخار يساوي
3
1

yS: إذن 3
190 

MPSو MPCالعالقة بين -4

من اجلدول نالحظ أن
1MPSMPC1: أي sb

1 APSAPC
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SCy:رياضيا-  

:yنقسم كال الطرفني على 

y

S

y

C

y

y


APSAPC 1
SCy ) نضع زيادة يف الدخل اما تذهب إىلC أوS(

III-دالة االستثمار :
األموال االستثمار هو تلك األموال املخصصة إلنتاج اآلالت واملعدات واملباين وما شابه ذلك و 

.املخصصة لزيادة املخزون
متغري خارجي، أي أن قيمته حتدد خارج النموذج وهو يساوي قيمة أن االستثمارنفرتض يف املرحلة األوىل

.1ثابتة عند كافية مستويات الدخل
:وعليه نأخذ دالة االستثمار الصيغة اآلتية

0II  00حيثI

I :االستثمار
0I :مستوى معين من االستثمار

:الشكل البياني لدالة االستثمار
دالة االستثمار كمتغير خارجيمنحنى :)04-04(رقم الشكل

.157، مرجع سبق ذكره، صية الكليةمحضرات في النظرية االقتصادحممد شريف إملان، -1

Y

I

I=I0I0
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ين ال يؤثر على ميثل منحىن االستثمار خط مستقيم أفقي ومعىن ذلك أن حجم الناتج الوط
.االستثمار بل هو كمية معينة ثابتة

IV-الطلب الكلي والعرض الكلي:
) C(االستهالك : ذكرنا سابقا أن منوذج كينز البسيط يتكون من عنصرين):Yd(الطلب الكلي -1

إذن الطلب الكلي يتعلق بقطاع األعمال وانفاق قطاع العائالت) I(واالستثمار
C+ I = الكلياإلنفاق(الطلب الكلي(

منحنى الطلب الكلي): 05-04(الشكل رقم 

مبا أن الطلب الكلي هو جمموع االستهالك واالستثمار فإن ميكن مجع الدول اخلاصة هلذين 
واحملور األفقي ميثل الدخل (C+I)العنصرين يف رسم واحد، حيث احملور العمودي ممثل الطلب الكلي 

.طينالو 

العرض الكلي يف منوذج كينز البسيط هو عبار عن املستويات املختلفة املرغوبة ):YS(العرض الكلي -2
تمع أنه يبيع  ستنتج 150وحدة وإذا توقع بيع 10وحدة فإن سينتج 100واملمكن انتاجها مبعىن أنه توقع ا

تمع يف ميثل ال° 45نستنتج من ذلك أن خط . وحدة وهكذا150ستنتج 150 عرض الكلي حيث ينتج ا
.1)العرض الكلي ما هو إال الدخل الكلي(هذا اخلط ما يستهلك 

.68مرجع سبق ذكره، صالتحليل االقتصادي الكلي،عمر صخري،-1

Y

C, I

الطلب 
الكلي

C=a+byI0

C+I

I=I0

الطلب الكلي

I0

aa+ I0

)الناتج الكلي(الدخل الكلي 

منحىن الطلب الكلي يكون موازيا ملنحىن دالة 
االستهالك ولكن أعلى منه
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.منحنى العرض الكلي): 06-04(الشكل رقم 

V-في نموذج كينز البسيط المكون من قطاعين: الدخل الكلي التوازني
الطلب الكلي يساوي (: الكلي يقابل العرض الكليتحديد الدخل التوازني بطريقة الطلب-1

)العرض الكلي
عندما يكون الطلب الكلي مساويا ) توازن سوق السلع واخلدمات االستهالكية واالستثمارية(يتحقق التوازن 
للعرض الكلي

YS=YS = C + I

Yالعرض الكلي ما هو إال الدخل الكلي الذي رمزنا إليه بالرمز 

Y=YS

ادة كتابة شرط التوازنهكذا ميكن إع
I+C=Y

: حيث
C :االستهالك الوطين
Y :الدخل الوطين
I : متغري خارجي(االستثمار(

Ys

C

الطلب 
الكلي

Ys=C

100

150

100 150
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تحديد دخل التوازن رياضيا- 1-1
ICYلدينا شرط التوازن )1(

byaCدالة االستهالك )2(
0IIالستثماردالة ا )3(

:جند1يف ) 3(و ) 2(نعوض 

 

  0

0

0

0

0

1
1

1

)(

Ia
b

Y

IabY

IabYY

IbyaY

IbyaY

ICY













   0
*

1
1

Ia
b

Y 




:يف دالة االستهالك ممكن أن نتحصل على مستوى االستهالك التوازينY*عندما نعوض: مالحظة

التوازن هندسيا عند نقطة تقاطع منحىن العرض الكلي حيدث :تحديد الدخل التوازني هندسيا- 2-2
.مع منحىن الطلب الكلي

تحديد الدخل الكلي التوازني بيانيا): 07-04( الشكل رقم

Y

C , I

C+I

C=a+by

ǈƶƲƵǚ ƶƖ Ƶǚ

Y=C

نقطة التعادل

الطلب الكلي

Y*

a

ǚ
ل

Ɠ
ل

ǜ

ǚ
ل
ك
ل

a+I0

C*+I

الطلب 
الكلي

)الطلب الكلي(

الطلب الكلي

الناتج أو
الكليالدخل 

45°
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هناك نقطة واحدة ليتعادل أو يساوي فيها العرض الكلي مع الطلب الكلي هو نقطة التعادل وبواسطتها 
وازنيتم حتديد الت

تحديد الدخل الكلي التوازني بطريقة التسربات االدخارية تساوي اإلضافات االستثمارية-2
:تحديد الدخل الكلي التوازني رياضيا- 2-1

:لدينا
)1(ICY من زاوية الطلب الكلي.
)2(SCY  و إال الدخل الكليالعرض الكلي ما ه(من زاوية العرض الكلي(

:إذن) 2) = (1: (لدينا

SCIC 

)3        (SI يسمى شرط التوازن يف منوذج مكون من قطاعني
:جند) 3(من 

yaS

II


 0

syaI 0

 0
1

Ia
s

Y مستوى الدخل التوازين

bs: ن الدروس السابقةلدينا م 1

 0*

1
1

Ia
b

Y 




:تحديد دخل التوازن هندسيا-2

syaS:لدينا

II


 0
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.تحديد الدخل الكلي التوازني بيانيا بطريقة االستثمار يقابل االدخار): 08-04( الشكل رقم

:كن لدينا دالة االستهالك الكلية التاليةلي:مثال تطبيقي

yC 8.050 

50I U.m

:المطلوب

اوجد الدخل التوازين رياضيا؟- 

mUأوجد مستوى الدخل التوازين هندسيا؟-  .

أحسب مستوى االستهالك الكلي عند التوازن؟- 

:الحل
:إيجاد الدخل التوازني- 

العرض الكلي= ب الكلي الطل: لدينا شرط التوازن

 

UmYY

y

y

yY

yY

ICY

500500
2,0

100
1002,0

1008,01
1008,0

508,050

**

*











Y

S

-a

I=I0

Y*

I0

S=-a+sy
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:هندسيا- 

)*C: (حساب مستوى االستهالك عند التوازن- 
** byaC 

)500(8,050* C

UmC 450* 

:االستثمار كمتغير داخلي-3
غري خارجي، غري أن هذا االفرتاض ال ميثل واقع العالقات لقد افرتضنا سابقا أن االستثمار مت

الدقيقة بني االستثمار والدخل ، حيث أن االستثمار مثل االستهالك يتناسب طرديا مع مستوى الدخل 
:وميكن متثيل العالقة بني االستثمار والدخل الداخلي بالعالقة التالية

dyII  10حيث 0 d

0I : حمور (هو االستثمار التلقائي ورياضيا ميثل نقطة تقاطع منحىن دالة االستثمار مع احملور العمودي
)االستثمار

d : اقتصاديا هو التغري يف االستثمار الناتج عن التغري يف الدخل بواحدة ، رياضيا هو ميل منحىن
الميل الحدي لالستثمارهوdن االستثمار إذ

Y
Id



Y

C , I
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التمثيل البياني لدالة االستثمار): 09-04( الشكل رقم

:ليكن لدينا النموذج التايل: مثال

yI

yC

1,020
8,030




.ازنأوجد بطريقتني خمتلفتني الدخل يف التو : المطلوب

: الحل

:العرض الكلي-طريقة الطلب الكلي
العرض الكلي= الطلب الكلي

ICY شرط التوازن

UmY

yY

yyY

500
1,0

50
9,050

1,0208,030

* 




االدخار-طريقة االستثمار
SI شرط التوازن

:استخراج دالة االستثمار
syaS 

yS

sbs

aa

2,030
2.08,011

3030




UmYy

yy

500
1,0

501,050

1,0301,020





UmY 500* 

I=I0+dy
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ΔI

ΔY

I0
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VI-المضاعفات في نموذج ذي قطاعين:
Richard Kahnأول من ابتكر مفهوم املضاعف هو االقتصادي :مفهوم المضاعف-1

خالل دراسة 1
له حول أثر االستثمار على خلق مناصب الشغل، حيث وجد أن القيام باالستثمار أدى إىل مضاعفة 

".مضاعف"جم العمال ومن هنا جاء مصطلح ح

، وتعتمد على وجود متغريات )أو الدخل الكلي(اإلنتاجهي عملية مضاعفة :عملية المضاعفة-2
.ي، فينتقل مستوى التوازن إىل نقطة أخرىاإلنتاجخارجية يف النموذج حبيث يؤثر حتركها على اجلهاز 

لي ويف النموذج البسيط املكون من قطاعني تتمثل بالضبط يف تنتمي هذه املتغريات املستقلة إىل الطلب الك
، هكذا عندما حيدث اي تغيري يف )a(، واجلزء املستقل من االستهالك )كمتغري خارجي) (I0(االستثمار 

)I0 ( أو)a ( الكلي اإلنتاجأو يف كليهما، يتغري الطلب الكلي، ويؤدي هذا إىل تغري)إذن. 2)الدخل:

سواء إنفاق استهالكي أو إنفاق (املستقل اإلنفاقيبني لنا أثر التغريات يف هو الذي:المضاعف
.على مستوى التوازين للدخل) استثماري

)أثر االستهالك في الدخل(مضاعف االستهالك -3
byaC: لدينا حيث :a :استهالك تلقائي

فما )Δy(وكنتيجة لذلك تغري الدخل الوطين مبقدار ) Δa(تغري مبقدار ) a(االستهالك التلقائي أنلنفرتض 
)ما هي قيمة التغري يف الدخل(؟ Δyهي قيمة 

لدينا معادلة التوازن:Δyقيمة  إيجاد

 01
1

Ia
b

Y 


)1(

و aيت نعوض قم) +Δyyأي أصبح (Δyتغري مبقدار yو ) +Δaaأي أصبح (Δaتغري مبقدار aلدينا 
y 1(بقيمتهما يف املعادلة(

 01
1

Iaa
b

YY 


)2(

Δyألننا نبحث عن ) 2(من ) 1(نطرح 

).1989-1905(اقتصادي بريطاين -1
2 - Gordon – Robert.J, Macroeconomics, Fifth edition. Scott, foresman little, brown-higher education CH6.
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   00 1
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1

Ia
b

Iaa
b

YYY 







:التغري يف مستوى الدخل

 a
b

Y 



1

1

التغري يف مستوى الدخل يساوي مقدار التغري يف االستهالك التلقائي مضروب يف الكسر أي
b1

1

ويسمى الكسر 
b1

)Ka(مبضاعف االستهالك 1

a

y

b
Ka 







1
1

:لتكن لدينا املعلومات التالية:مثال

50
8,040




I

yC

:المطلوب
.احسب الدخل التوازين.1
.يف التوازنون فماذا حيدث للدخل الوطين20مبقدار aإذا ارتفعت قيمة االستهالك التلقائي .2

:الحل
:لدينا معادلة التوازن
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Y
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2a ن أي .و20ارتفع مبقدارΔa=20
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8,01
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وحدة نقدية وهلذا 20ن الرتفاع االستهالك التلقائي مبقدار .و100إن الدخل يف التوازن سريتفع مبقدار 
:يصبح الدخل الوطين اجلديد يف التوازن 
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ǃƻY

yYY

.550100450*
1
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التمثيل البياني ألثر المضاعف
طريقة الطلب الكلي يساوي العرض الكلي: توضيح أثر التغري يف االستهالك على الدخل

.ادخار–طريقة االستثمار –التلقائي على الدخل التوازين اإلنفاقتوضيح أثر التغري يف 

)اثر االستثمار على الدخل(مضاعف االستثمار -4
، )I+ΔI(فأصبح )0ΔI(قد تغري مبقدار ما هو : لنفرض أن االستثمار الذي هو متغري خارجي

؟)ΔY(، فما هي قيمة )Y+ΔY(أي يصبح )ΔY(فهذا سوف يؤدي إىل تغري الدخل مبقدار 
:الستثمار على مستوى الدخل نتبع اخلطوات التاليةاليت تعكس اثر تغري ا) ΔY(لتحديد قيمة  

Y

I,S

'SS

*
1Y

Ɩ Ƶǚ
لب 
ƲƵǚ
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*Y
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:لدينا معادلة التوازن

 0
*

1
1

Ia
b

Y 


)1(

:فيصبح لديناIو Yنعوض القيم اجلديدة لكل من 

 IIa
b

YY 


 01
1)2(

:حنصل على) 2(من ) 1(يطرح 

 I
b

Y 



1

1

التغري يف مستوى االستثمار مضروب بالقيمة أي أن التغري يف مستوى االستثمار يساوي






 b1
1

.مضاعف االستثمارواليت تسمى 

01
1

I

y

b
K I 







:الفجوة االنكماشية والفجوة التضخمية-5
تؤدي إىل زيادة إمجايل الناتج الوطين، ولكم هذه الزيادة قد ) اإلنفاق(إن زيادة الطلب الكلي 

وحيدث االحتمال األول إذا كانت هناك موارد عاطلة أي هناك جمال لزيادة . و امسيةتكون حقيقية أ
أما إذا كانت مجيع املوارد مشغلة تشغيال كامال وزاد الطلب الكلي فإنه يرتتب على ذلك ارتفاع يف . اإلنتاج

احلقيق ألن وإذا اخنفض الطلب الكلي اخنفض الناتج الوطين امجايل احلقيقي. املستوى العام لألسعار
.1غري مرنة عند اخنفاضها بسبب عدم قابلية بعض التكاليف لالخنفاض كاألجوراألسعار

:الفجوة االنكماشية- 
إذا كان الطلب الكلي اقل مما جيب لتشغيل مجيع املوارد املتاحة ويبلغ  0IC  مثال كما هو

*(موضح يف الشكل أدناه، فإن الناتج الوطين 
EY( سيكون أقل من الناتج الوطين املستطاع)*

FY( . والناتج
الوطين املستطاع هو عبارة عن أقصى حجم للناتج الوطين احلقيقي الذي ميكن الوصول إليه عن طريق 

تمع، وستكون يف هذه احلالة فجوة يف  **(تقدر بـ جاإلنتا استخدام مجيع املوارد املتاحة يف ا
FE YY .(

).AB(وبالتايل تظهر الفجوة االنكماشية اليت تقدر باملسافة 

.95مرجع سبق ذكره، صتصادي الكلي،التحليل االقعمر صخري، -1
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التلقائي الضروري إلعادة االقتصاد إلى حالة اإلنفاقوالفجوة االنكماشية تبين ذلك المقدار من 
.االستخدام الكامل

:ميكن حساب الفجوة االنكماشية باستخدام العالقة التالية

=فجوة االنكماشيةال
اإلنتاجفجوة 

اإلنفاقمضاعف 

:الفجوة التضخمية- 
إذا كان الطلب الكلي أكرب مما جيب لتحقيق االستخدام الكامل ويبلغ  0IC  كما هو موضح

يف الشكل أدناه، فإن  الدخل الكلي التوازين *EYسيكون أكرب من الدخل الكلي املمكن *FY ومبا أنه ال ،
ألن كل املوارد املتاحة مستخدمة استخداما كامال فإن الزيادة احلاصلة يف قيمة الدخل اإلنتاجميكن زيادة 

جوة اضافية يف الكلي التوازين هي إال عبارة عن ارتفاع يف املستوى العام لألسعار وستكون يف هذه احلالة ف
تقدر بـاإلنتاج **

EF YY  وبالتايل تظهر الفجوة التضخمية واليت تقدر باملسافة)MD.(
التلقائي الذي يجب التخلص منه إلعادة االقتصاد إلى اإلنفاقوالفجوة التضخمية تبين ذلك المقدار من 

.حالة االستخدام الكامل

:دام العالقة التاليةميكن حساب الفجوة التضخمية باستخ

=الفجوة التضخمية
اإلنتاجفجوة 

اإلنفاقمضاعف 

Y

االنفاق
C + I

Y=C+I
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:وباختصار ميكن متييز ثالث حاالت
.إذا زاد الطلب الكلي عن احلد الالزم نتج عن ذلك تضخم-1
.إذا قل الطلب الكلي عن احلد الالزم نتج عن ذلك بطالة-2
لب الكلي مع الناتج الوطين املستطاع فستكون هناك عمالة تامة وهي احلالة املعروفة إذا تعدل الط-3

.باالستقرار االقتصادي

.التوازن في نموذج كينز المكون من ثالثة قطاعات: ثالثا
I-أدوات تدخل الحكومة:

ي احلكومة يف النموذج االقتصادي البسيط، نتحول من منوذج ذي قطاعني إىل منوذج ذبإدخال
:هيأساليبثالثة قطاعات، وميكن للحكومة أن تؤثر يف مستوى الدخل بعدة 

تمع ونرمز له بالرمز إطاريتكون مما تنفقه احلكومة يف : الحكومياإلنفاق-1 ا أمام ا )G(التزاما

)T(واملؤسسات ونرمز له بالرمز األفرادوهي متثل ما تستلمه احلكومة من : الضرائب-2

مثل )  R(وتتكون مما تدفعه احلكومة لألفراد واملؤسسات ونرمز هلا بالرمز : الحكوميةالتحويالت -3
).مدفوعات الضمان االجتماعي، تأمني البطالة(

يف ) حكوميوإنفاقضرائب وحتويالت (ميزانية الدولة بإدراجسنقوم اآلن : رصيد ميزانية الحكومة-4
.طاعاتق3النموذج البسيط السابق حبيث يصبح مكون من 

RGTBs 

Y

االنفاق
C + I

Y=C+I
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II- مع وجود ضرائب وتحويالت(قطاعات 3الدخل التوازني في نموذج مكون من:(
اإلنفاقاحلكومي باعتبارات سياسية ولذلك ميكن اعتباره متغريا خارجيا، وعليه تصبح دالة اإلنفاقيرتبط 

:احلكومي كما يلي
0GG 

احلكومياإلنفاقمستوى معني من : 0Gحيث 

:بعد ذلك يصبح منوذج الدخل الوطين كما يلي
GICY 

0

0

GG

II

byaC





، اليت تصبح تابعة للدخل )C(أما الضرائب والتحويالت فيدخالن يف النموذج من خالل دالة االستهالك 
كما تدفع جزء منه على شكل ) T(كل ضرائب ه احلكومة على شألن جزء كبري من الدخل تستلمالتصريف

:، لذلك البد من تعديل دالة االستهالك لتصبح تابعة للدخل املتاح، أي)R(حتويالت 

RTYYd 

0TTنعترب هنا أن الضرائب والتحويالت هي متغريات خارجية:مالحظة  ،0RR  ما يساويان أي أ
.كميات ثابتة عند كافة مستويات الدخل

:بعد ذلك يصبح النموذج كما يلي
GICY 

Y

G

G=G0
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dYbaY .)حيث) دالة االستهالك:RTYYd 

0II )دالة االستثمار (
0GG ) اإلنفاقدالة (

0TT )دالة الضرائب (
0RR )دالة التحويالت (

:ولتحديد الدخل يف التوازن نستخدم طريقتني

:طريقة الطلب الكلي يساوي العرض الكلي-1
:نعلم أن شرط التوازن يف االقتصاد هو

ليالعرض الك-الطلب الكلي
GICY 1شرط التوازن

:بالتعويض جند

00 GIbyaY d 

):الدين RTYYd  نعوضها يف املعادلة السابقة(

  0000 GIRTYbaY 

0000 GIbRbTbyaY 

0000 GIbRbTabyY 

0000)1( GIbRbTabY 

 0000
*

)1(
1

GIbRbTa
b

Y 


الدخل يف التوازن

حممد رضا العدل ومحدي رضوان عبد العزيز، ديوان املطبوعات : ، ترمجةسلسلة ملخصات شوم، النظرية االقتصادية الكليةديوليو،.يوجني أ-1
.37، ص1993اجلامعية، اجلزائر، 
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التسربات (الحكومي والتحويالت تساوي االدخار والضرائب اإلنفاقطريقة االستثمار و -2
):االدخارية تقابل اإلضافات االستثمارية

1:شرط التوازن
TSRGI 

االدخار تصبح دالة تابعة للدخل مبا أن الدخل املتاح يوزع ما بني االستهالك واالدخار فهذا يعين أن دالة 
RTYYdاملتاح أي تكتب  dsYaS 

:لدينا شرط التوازن

TSRGI 

:نعوض كل قيمة بقيمتها
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:لتكن لدينا املعلومات التالية: مثال

dYC 6,030

100I ،60G ،50T ،10R.

:المطلوب
أحسب الدخل التوازين.1
أحسب االستهالك يف التوازن.2

.37ص،رجع سبق ذكرهم، سلسلة ملخصات شوم، النظرية االقتصادية الكليةديوليو،.يوجني أ-1
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:الحل
:العرض الكلي–طريقة الطلب الكلي -1

 0000
*

)1(
1

GIbRbTa
b

Y 




:بالتعويض جند

    60100106,0506,030
)6,01(

1* 


Y

 6010063030
)4,0(

1* Y

mUY .415* 

:الحكومي تساوي االدخار والضرائباإلنفاقطريقة االستثمار والتحويالت و -1

 000000
* 1

RGITsRsTa
s

Y 

    601001050104,0504,030
)4.0(

1* Y

mUY .415* 

III-آثار المتغيرات الخارجية في الدخل:
):لحكوميااإلنفاقمضاعف (الحكومي في الدخل اإلنفاقأثر -1

، فما هي قيمة )ΔY(وأدى هذا إىل تغري يف الدخل بـ ) ΔG(احلكومي قد تغري مبقدار اإلنفاقلنفرض أن 
)ΔY(
:لدينا معادلة الدخل التوازين- 

)1                      ( 0000)1(
1

GIbRbTa
b

Y 




)Y+ΔY(بـ yو )G+ΔG(بـ Gنعوض قيمة 

)2              ( 00000)1(
1

GGIbRbTa
b

YY 
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:جند) 2(من ) 1(بطرح املعادلة 

   000000000 )1(
1

)1(
1

GIbRbTa
b

GGIbRbTa
b

YYY 







0)1(
1

G
b
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هو حاصل ضرب التغري يف االتفاق : احلكومياإلنفاقفق لتغري واأي أن التغري يف مستوى الدخل الوطين امل
b1احلكومي بالقيمة

وتسمى القيمة 1






 b1
.1الحكومياإلنفاقمضاعف بـ 1

G

y

b
KG 







1
1

):أثر الضرائب في الدخل(مضاعف الضرائب -2
ذا )Y+ΔY(إىل Yوتبعا لذلك سيغري الدخل من ) T+ΔT(إىل Tلنفرض أن الضرائب قد تغريت من  و

:يكون

)3              ( 00000)1(
1

GIbRTbbTa
b

YY 




:جند) 3(من ) 1(بطرح 

    0000000000 )1(
1

)1(
1

GIbRTbbTa
b

GIbRTTba
b

YYY 







0)1(
1

Tb
b

Y 




اي أن التغري يف الدخل يساوي التغري يف الضرائب مضروب يف الكسر 









b

b

ويسمى هذا الكسر 1
.بمضاعف الضرائب

010 T

y

b

b
KT 









):أثر التحويالت في الدخل(مضاعف التحويالت -3
)Y+ΔY(إىل Yوتبعا لذلك سيغري الدخل من ) R+ΔR(إىلRلنفرض أن التحويالت قد تغريت من 

ذا يكون :و

.40ص،، مرجع سبق ذكرهسلسلة ملخصات شوم، النظرية االقتصادية الكليةديوليو،.يوجني أ-1
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)4              ( 00000)1(
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:جند) 4(من ) 1(بطرح 

    000000000 )1(
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يكون هو نفسه إن التحويالت هلا أثر معاكس ألثر الضرائب ، لذا فإن مضاعف التحويالت س
موجبة ومنه فإن التغري يف الدخل يساوي التغري يف التحويالت مضروب يف بإشارةمضاعف الضرائب لكن 

الكسر 






 b

b

.ويسمى هذا الكسر مضاعف التحويالت1

010 R

y

b

b
KR 







: مضاعف الميزانية المتعادلة-4
.والضرائب على مستوى الدخل ) G(احلكومي اإلنفاقيف التغريات املتساويةهو يقيس لنا تأثري

احلكومي والضرائب يف آن واحد وبنفس املقدار اإلنفاقوعليه لنفرتض أن احلكومة قررت زيادة كل من 
؟فما هو اثر ذلك على مستوى الدخل) متعادلةتبقى بالتايل فإن ميزانية الدولة (

قابلها زيادة مماثلة اإلنفاقلك اثر طاملا أن الزيادة يف من احملتمل أن يظن البعض بأنه لن يكون هنا
أو بنفس زيادة (احلكومي اإلنفاقيف الضرائب لكن هذا خطأ، ألن مستوى الدخل سيزداد بنفس زيادة 

.1)التلقائيةالضرائب

:رياضيا

G: لدينا أثر مضاعف القطاع احلكومي يف الدخل هو
b

Y 



)1(

1

T: الضرائب يف الدخل هولدينا اثر مضاعف 
b

b
Y 





)1(

:وبالتايل فإن األثر املتساوي هلذين املضاعفني يف آن واحد هو مجع هذه املضاعفني

.111مرجع سبق ذكره، صالتحليل االقتصادي الكلي،عمر صخري،-1
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11

1

ΔG=ΔT: لدينا

G
b

b
G

b
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11

1

G
b

b
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1
1

GY 

ستؤدي إىل زيادة مستوى الدخل مبقدار تلك الزيادةTو Gيف هذا يعين أن الزيادة املتساوية 

1
1
1






b

b
K

sB

يسمى الكسر 
b

b




1
مضاعف الميزانية المتوازنة1

ماذا يحدث للدخل إذا زادت كل من التحويالت والضرائب بنفس القيمة في نفس الوقت؟-5

Rلي هولدينا اثر مضاعف التحويالت يف الدخل الك
b

b
Y 




)1(

T:لدينا اثر مضاعف الضرائب يف الدخل الكلي هو
b

b
Y 




)1(

:جنمع هذين األثرين

T
b

b
R

b

b
Y 







)1()1(

ΔT=ΔR: لدينا

R
b

b
R

b

b
Y 







)1()1(

0Y

.قت ترتك الدخل الكلي كما هوهذا يعين أن زيادة التحويالت والضرائب بنفس املقدار ويف نفس الو 
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IV-الضرائب كدالة تابعة للدخل:
إن الضرائب يف الواقع ترتبط مبستوى الدخل، ولسهولة الدراسة نفرض أن العالقة بني الضرائب والدخل هي 

:خطية وبالتايل تكون دالة الضرائب كما يلي

tyTT  0

10: حيث t

y : وليس تصريف(الدخل الوطين(
.تشري هذه الدالة إىل أن هناك عالقة طردية بني الضرائب والدخل الوطين

0T : نقطة تقاطع دالة الضرائب مع احملور العمودي : ، ورياضيا)ضرائب تلقائية(مقدار مستقل من الضرائب
)حمور الضرائب(
t :نسبة التغري يف الضرائب الناجتة عن تغري الدخل بوحدة واحدة: اقتصاديا: امليل احلدي للضرائب

:الدخل الكلي في التوازن عندما تكون الضرائب دالة تابعة للدخل-1
:يصبح لدينا النموذج التايل

GICY 

dYbaY .

0II 

0GG 

0RR 

tyTT  0

:الطلب الكلي= طريقة العرض الكلي - 1-1
GICY 

GIYbaY d  .
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):تسربات ادخارية تساوي إضافات استثمارية(ادخار/طريقة استثمار- 1-2
TSRGIلدينا شرط التوازن 

dsYaS 

0II 

0GG 

0RR 

tyTT  0
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الدخل التوازين

:ليكن ليدنا النموذج التايل: مثال

dyC 75,050 

yT

G

I

3
140

250
120
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.حساب الدخل التوازين بطريقتني: المطلوب
.و ن، اوجد الدخل التوازين50احلكومي مبقدار اإلنفاقإذا تغري 

:الحل

 0000
*

1
1

GIbRbTa
btb

Y 




780* Y

:المضاعفات عندما ترتبط الضرائب بالدخل-2
عندما ترتبط حصيلة الضرائب مبستوى الدخل، فسيكون هناك تسرب ادخاري يؤدي إىل تغيري األثر 

.اإلنفاقات املتنقلة يف املضاعف للمتغري 

ونتيجة هلذا تغري )ΔG(احلكومي قد تغري مبقدار اإلنفاقلنفرض أن : الحكومياإلنفاقمضاعف - 2-1
).ΔY(الدخل مبقدار 

)1          ( GGIbRbTa
btb

Y 


 00001
1

)2        ( GGIbRbTa
btb

YY 


 00001
1

:جند) 2(من ) 1(بطرح 

G
btb

Y 



1

btbومنه 1
KG 


1
1

.إذا افرتضنا تغري مستقال يف الضرائب فهذا يؤدي إىل تغري يف الدخل التوازين: مضاعف الضريبة- 2-2

)3        ( GGIbRTbbTa
btb

YY 


 000001
1

:جند) 3(من ) 1(بطرح 

T
btb

b
Y 





btbومنه1

b
KT 




1

تغري مستقال يف التحويالت وأدى هذا إىل تغري يف الدخل إذا افرتضنا: مضاعف التحويالت- 2-3
:فإنه يكون لدينا. التوازين

)4        ( GGIRbbRbTa
btb

YY 


 000001
1
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R):4(من ) 1(بطرح 
btb

b
Y 




btbومنه1

b
K R 


1

التحويالت فهذا يؤدي إىل إذا افرتضنا تغري متساويا يف الضرائب و : مضاعف الميزانية المتوازنة- 2-4
.تغري يف الدخل التوازين

GT:لدينا 

G
btb

b
G

btb
Y

T
btb

b
G

btb
Y



















11
1

11
1

G
btb

b
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1

ومنه 1
btb

b
KBs 




1
وهو أقل من الواحد الصحيح1

.قطاعاتأربعةكون من التوازن في نموذج كينز الم: ابعار 
، ويف هذا )اي ذلك االقتصاد مل يتاجر مع دول اخرى(مع اقتصاد مغلق لقد كنا حىت اآلن نتعامل

الفصل سنحلل أثر التجارة الدولية على مستوى الدخل يف الدولة، وهذه التجارة تتمثل يف صفقات 
.التصدير وصفقات االسترياد

.ر واقعيةليصبح أكث) قطاع العامل اخلارجي(إذن سوف ندخل يف النموذج االقتصادي القطاع الرابع 

I- دالة الصادرات)X( : الصادرات هي ذلك اجلزء من الناتج الوطين احمللي املباع إىل العامل اخلارجي
ا متثل جزء من الطلب على الناتج الوطين  ) .اي تدخل مباشرة يف دالة الطلب الكلي(مبعىن أ

XGICY  حيثX :متثل الصادرات
ري خارجي، وهذا ألن الطلب اخلارجي على الناتج الوطين هو دالة تابعة تعامل الصادرات كمتغ

.1لدخول العامل اخلارجي وإىل سياسات التجارية بني الدول وإىل معدالت الفائدة للعامل اخلارجي
ومبا أن هذه العوامل تتحدد بعوامل خارجية، لذلك نفرتض أن الصادرات متغري مستقل، وعليه 

:نكتب دالة الصادرات 

0XX 

.358، ص1994قاهرة، للتوزيع، الاألهرام، وكالة المفاهيم والنظريات األساسية: نظرية االقتصاد الكليسامي خليل، -1
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II-دالة الواردات:
متثل الواردات البضائع واخلدمات املنتجة يف العامل اخلارجي ولكنها مستهلكة داخل البلد، ومبا أن 

ا تطرح قيمة  مجايلإزيادة الواردات سوف تؤدي إىل ختفيض الطلب على البضائع واخلدمات احمللية لذا فإ
املنتج داخل حدود الوطن، وعليه تصبح معادلة اإلنتاجالناتج الوطين ميثل فقط إمجايلالناتج الوطين ألن 

:الطلب الكلي كما يلي
MXGICY  حيثM :متثل الواردات.

اردات والواردات على عكس الصادرات ترتبط مبستوى الدخل الوطين ، وللسهولة نفرتض العالقة بني الو 
:ومستوى الدخل هي عالقة خطية، وميكن التعبري عن هذه العالقة جربيا كما يلي

myMM  0

:حيث
M0 : 0مستوى الواردات عندما يكون الدخل يساوي.
m :امليل احلدي لالسترياد.
y :الدخل الوطين.

Y

X

X=X0X0
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III-الميزان التجاري :
ان التجاري للدولة بأنه صايف الفرق بني الصادرات والواردات وعندما تفوق الصادرات يعرف امليز 

والواردات يكون هناك فائض يف امليزان التجاري وعندما تفوق الواردات الصادرات سيكون هناك عجز يف 
.، ويكون امليزان متوازنا عند تعادل الصادرات مع الوارداتامليزان التجاري

IV-لواردات وتحديد الدخل الكلي التوازنيالصادرات وا:
:إن النموذج يكون كما يلي

MXGICY 

dbyaC 

myMM

XX

tyTT

RR

GG

II
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0

0

0

0

0

:الطريقتنيإحدىولتحديد الدخل الوطين يف التوازن نتبع 

:طريقة الطلب الكلي يساوي العرض الكلي-1
MXGICY شرط التوازن
myMXGIbyaY d  0000

M=M0+my

Y

M

ΔM

ΔY
α

M0
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ميكن التعبري عن دخل التوازن يف اقتصاد مفتوح يف املعادلة : طريقة االستخدامات تساوي الموارد-2
:التالية

MTSRGIX 1شرط التوازن
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V-المضاعفات عند وجود قطاع العالم الخارجي:
الحكومياإلنفاقمضاعف -1

mbtb
KG 


1
1

مضاعف الضريبة-2

mbtb

b
KT 




1

:مضاعف التحويالت-3

mbtb

b
K R 


1

.مضاعف الميزانية الموازنة-4

mbtb

b
K B 




1
1

:)مضاعف التجارة الخارجية(ادراتمضاعف الص

mbtb
K X 


1
1

.367، مرجع سبق ذكره، صالمفاهيم والنظريات األساسية: نظرية االقتصاد الكليسامي خليل، -1
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:اتمضاعف الوارد

mbtb
KM 




1
1

VI-اآلثار التبادلية للصفقات الخارجية:
حنن نعلم أن واردات دولة ما تكون صادرات دولة أو دول أخرى وبالتايل فأن مستويات الدخل 

فقات االقتصادية الدولية، ويطلق على أثر الصفقات الوطين ترتبط مع بعضها البعض من خالل الص
اآلثار التبادلية : "التجارية الدولية لبلد ما على مستويات الدخل الوطين لبلدان أخرى تتعامل معه

"للصفقات الخارجية
:طبيعة األثر التبادلي للصفقات الخارجية-1

ومتثل االقتصاد األجنيب ) B(دولة متثل االقتصاد الوطين وال) A(الدولة : لنفرض أن هناك دولتني
مما يؤدي ) A(لنفرض يف البداية أن هناك زيادة تلقائية يف االستثمارات احمللية يف االقتصاد ) بقية العامل(

، ولكن زيادة )نتيجة ألثر مضاعف االستثمار) (A(غلى زيادة أكرب يف مستوى الدخل الوطين للدولة 
ة يف الواردات نظرا الرتباط الواردات بالدخل الوطين وهكذا تكون الدخل الوطين ستؤدي بدورها إىل زياد

:النتائج يف االقتصاد الوطين كما يلي

AAA MYI 

، وكما نعلم فإن زيادة صادرات )B(يعين زيادة صادرات الدولة ) A(غري أن زيادة وإرادات الدولة 
مبقدار أكرب نتيجة ألثر مضاعف التجارة ) B(يها ستؤدي إىل زيادة مستوى الدخل الوطين ف) B(الدولة 

ا وهكذا تكون نتائج األحداث يف ) B(اخلارجية، وزيادة الدخل الوطين يف الدولة  تؤدي إىل زيادة وإراد
.االقتصاد األجنيب

BBB MYI 

وهكذا يستمر ) A(ستؤدي إىل زيادة مستوى الدخل الوطين يف الدولة ) B(وزيادة واردات الدولة 
.من خالل الصادرات والواردات) B(باقتصاد الدولة ) A(األثر واالنعكاس بشكل يرتبط فيه اقتصاد الدولة 

يوضح األثر القوي للتغذية العكسية كيف تنتشر احلاالت التضخمية واالنكماشية بني اقتصاديات 
.العامل
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سلسة تمارين حول الفصل الرابع: خامسا
: يكن لدينا النموذج االقتصادي التايلل: األولالتمرين 

C=20+0,75y

I= 30+0,1y

:المطلوب
أوجد دالة االدخار الكلية ؟-1
استثمار ؟/ ادخار: احسب الدخل التوازين بطريقة-2
.العرض الكلي/ الطلب الكلي: احسب الدخل التوازين بطريقة-3
و االدخار يساوي الواحد الصحيح ؟اثبت رياضيا أن جمموع امليلني احلديني لالستهالك-4
اثبت رياضيا أن جمموع امليلني املتوسطني لالستهالك و االدخار يساوي الواحد الصحيح ؟-5

c= 50+0:  ليكن لدينا:الثانيالتمرين  .7y   ،I= 20+0.2y

:المطلوب
زن ؟الدخل، االستهالك، االستثمار و االدخار، عند التوا: احسب قيم-1
ون، ما هو اثر ذلك على القيم التوازنية السابقة ؟10: إذا ارتفع االستهالك التلقائي مبقدار-2
ا بالنتيجة - ون، ما اثر ذلك على القيم التوازنية السابقة ؟10: إذا ارتفع االستثمار التلقائي مبقدار-3 قار

السابقة ؟
احسب قيمة مضاعف االستهالك واالستثمار-4

لتكن لدينا املعطيات التالية عن اقتصاد ما:ين الثالثالتمر 
C=1000+0,6Yd   , I=200   , G=500   ,  R=100  , T=600

اكتب شرط التوازن هلذا االقتصاد ؟-1
استخرج عبارة الدخل التوازين ؟-2
احسب الدخل التوازين و االستهالك و االدخار املوافق له ؟-3
ية ؟، علق عليه ؟احسب رصيد امليزان-4



 

123        

012017/2018

، ما هي حالة االقتصاد ؟2800:إذا كان الدخل يف التشغيل التام يساوي-5
حدد طبيعة الفجوة ؟ مث احسبها ؟-6
إذا علمت أن الضريبة أصبحت مرتبطة بالدخل، مبعدل السدس -7








6
1 ،

؟ أحسب الدخل التوازين اجلديد- 

زانية ؟ما هي حالة االقتصاد  واملي- 

: الرابعالتمرين 
ون ، وان السلوك االستهالكي يعرب 600: إذا عرفنا مستوى التشغيل الكامل بأنه عند مستوى

، بينما حصيلة G=35:احلكومياإلنفاق، و I=60: ، وان االستثمار هوC=10+0,9Yd: عنه
.T=5+0,10Y: الضرائب هي

:المطلوب
ما هو املستوى التوازين للدخل ؟-1
االستهالك ، االستثمار ، و الضرائب ، عند ذلك املستوى من  الدخل ؟: ما هي مستويات-2
تضخمي ام انكماشي ؟ ، و ملاذا ؟: هل هذا املستوى من الدخل الوطين-3
احلكومي حىت يتحقق هدف التشغيل الكامل ؟اإلنفاقما هو التغري الواجب يف -4

:الخامسالتمرين 
: ملعلومات التالية عن اقتصاد مفتوح لبلد معنياذا كانت لدينا ا

C=220+0,75Yd ,     I=100  ,      G=75  ,     T=40  ,     X=10  ,      M=5+0,02Y

:المطلوب
حساب دالة االدخار الكلي يف هذا النموذج ؟-1
احسب الدخل الوطين التوازين ؟-2
وى االستهالك الكلي التوازين ؟حساب الدخل الكلي ألتصريف التوازين ؟ مث مست-3
ون، ماذا حيدث للدخل الوطين التوازين ؟ و للدخل 05: إذا قررت الدولة زيادة الواردات مبقدار-4

ألتصريف التوازين ؟
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:السادسالتمرين 
:لتكن لدينا املعلومات التالية عن اقتصاد معني

S= -35+0,5yd   ,  G= 100   ,   I= 50+0,2y   ,   M= 50+0,05y   ,   T= 20%

:المطلوب
أحسب الدخل الكلي التوازين يف هذا االقتصاد ؟-1
علق عليه اقتصاديا ؟- أحسب رصيد امليزانية ؟ -2
مَثل امليزانية احلكومية بيانياَ ؟-3
ما هي قيمة الصادرات ؟_ إذا كان امليزان التجاري متوازنا عند الدخل التوازين-4
ون45:بـGإذا ارتفعت -5

؟ ) تبعا للسؤال األول( ما هو األثر على الدخل التوازين- أ
؟) تبعا للسؤال الرابع( ما هي وضعية امليزان التجاري- ب

=Yf: إذا كان مستوى التشغيل التام عند-6 320

؟)تبعا للسؤال األول(شغيل الكامل ما هو التغري الالزم يف االستثمارات التلقائية للوصول إىل الت- 
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