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ييتم االقتصاد الكمي أساسا بدراسة وتحميل العالقات بين المتغيرات االقتصادية عمى مستوى 

واحدة، ويشمل دراسة  كتمةكمجموعة حمول نظرية تتعامل مع االقتصاد يمثل االقتصاد الوطني ككل، و 

المؤشرات المجمعة مثل إجمالي الناتج المحمي، ومعدالت البطالة، ومؤشرات األسعار لغرض فيم 

وال شك أن ذلك يساعد بدرجة كبيرة عمى تفسير العديد من الكيفية التي يعمل بيا االقتصاد ككل، 

المالئمة التي تساعد عمى  المشكالت التي يشيدىا االقتصاد، مما يسمح برسم السياسات االقتصادية

 حل تمك المشاكل، وبالتالي زيادة درجة األداء االقتصادي لممجتمع ككل. 

إن أىم خاصية تميز تحميالت االقتصاد الكمي ىو تحديد العديد من المتغيرات االقتصادية 

واالستثمار، ومثل الطمب الكمي والعرض  رواالدخاالرئيسية وبيان الترابط بينيا، مثل الدخل واالستيالك 

رائب واإلنفاق الحكومي، والبطالة والتضخم، ومثل الصادرات والواردات، ىذه المتغيرات ضالكمي، وال

ىي التي تؤلف النقاط األساسية التي تدخل ضمن دراسة االقتصاد الكمي. ويضاف إلى ذلك السياسة 

التأثير في تمك المتغيرات لضبط  ة التي تبين الطرق وأدواتالمالية والسياسة النقدية والوسائل المباشر 

 االقتصاد ومعالجة انحرافاتو وذلك بتنشيطو في حالة اإلبطاء وتقييده في حالة الجمود حتى يتجو

 وىو ما ستتناولو ىذه المطبوعة. ،االقتصاد نحو التوازن واالعتدال

فيم محتواىا دون  لمطالبيتسنى فصول متسمسمة وميسرة، ل ةلقد جاءت ىذه المطبوعة في ست

وكل ما يتعمق  نستيل المطبوعة بفصل تمييدي حول النظرية االقتصادية الكميةبذل جيد كبير. 

ة بعض المفاىيم والمجاميع الخاصة باالقتصاد سول لدرا، وخصصنا الفصل األبالنمذجة االقتصادية

الكمي كالناتج والدخل الوطني وطرق قياسيا، أما الفصل الثاني فتناول النظرية الكالسيكية في التوازن 

الثالث والرابع والخامس لدراسة النظرية الكينزية في التوازن الكمي، الفصل الكمي، في حين خصص 

دراسة نموذج اقتصادي مكون من قطاعين، ثم نضيف القطاع الثالث، فبغرض التدرج في التحميل نبدأ ب

لدراسة التوازن خصص الفصل السادس  أما لخامس نتعرض لدراسة اقتصاد مفتوح،الفصل افي و 

    .LMو ISاالقتصادي العام وىو ما يعرف بنموذج 

قد تناولنا الموضوعات  وفي الختام آمل أن تؤدي ىذه المطبوعة الغرض المطموب، وأن نكون

  .وعمى قصد السبيل ةأرجو أن أكون موفقو  ،استيعابو الطالبل عمى بأسموب يسي
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 تمهيد

ىناك مفاىيم عديدة لعمم االقتصاد تختمف باختالف االتجاىات الفكرية ألصحابيا فقد عرف  

آدم سميث االقتصاد في كتابو المشيور "ثروة األمم" بأنو العمم الذي يبحث في طبيعة الثروة وكل ما 

. وعرف يتصل بيا. أما بيجو فقد عرف االقتصاد بأنو العمم الذي يعنى بدراسة الرفاىية االقتصادية

رمينس عمم االقتصاد بأنو العمم الذي يدرس السموك اإلنساني عمى أنو عالقة بين أىداف ووسائل ذات 

استعماالت بديمة. أما سامويمسون عرف االقتصاد عمى أنو دراسة الكيفية التي يختار بيا األفراد 

وكيفية توزيع ىذه السمع عمى  والمجتمع توظيف الموارد النادرة إلنتاج السمع المختمفة في أوقات متعاقبة

 أو المجموعات المكونة لممجتمع. االستيالك الحاضر أو المستقبل وبين مختمف األفراد

وقد جرت العادة عمى أن ينظر إلى النظرية االقتصادية باعتبار أنيا تتكون من قسمين  

  رئيسيين ىما: التحميل االقتصادي الجزئي والتحميل االقتصادي الكمي.

I.  االقتصاد الكميمفهوم Le concept de la macroéconomie 
 Macroéconomieتنقسم الدراسة في عمم االقتصاد إلى فرعين أساسيين ىما االقتصاد الكمي  

ىو ذلك الفرع من النظرية االقتصادية والذي  االقتصاد الكميو  ،Microéconomieواالقتصاد الجزئي 

ييتم بدراسة العالقات بين المتغيرات االقتصادية الكمية وتحميميا كمستوى الناتج الكمي ومستوى التوظف 

والمستوى العام لألسعار والتضخم والكساد والتوازن الكمي لالقتصاد الوطني والنمو االقتصادي. وبشكل 

االقتصاد الكمي بأنو دراسة القوى أو العوامل التي تحدد المستويات الكمية أكثر تحديدا، يمكن تعريف 

 لمناتج، التوظف، واألسعار، ومعدالت تغيرىا عبر الزمن.

تعنى بدراسة سموك الوحدات االقتصادية عمى انفراد: المستيمك،  فالنظرية االقتصادية الجزئية  

بينيا في مختمف األسواق التي يتم فييا تبادل السمع  المشروع، العامل، المنتج،...والعالقات التي تحاك

وعوامل اإلنتاج. ىدف ىذه النظرية ىو تفسير آلية تشكل األسعار: سعر كل سمعة أو خدمة )بما فييا 

عوامل اإلنتاج( واألسعار النسبية ليا وكذلك تخصيص عوامل اإلنتاج النادرة وتوزيعيا العقالني بين 

 مختمف استعماالتيا.
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مثل  Agrégatsنيا تعنى بفيم وتفسير آلية تحديد المجمعات إف النظرية االقتصادية الكمية أما  

اإلنتاج أو الدخل الوطني، حجم العمالة )االستخدام(، المستوى العام لألسعار ...وكمك تغيرات ىذه 

 المجمعات خالل الزمن، أي التنمية االقتصادية.

لجزئية بسموك الوحدات االقتصادية منفردة: وكممة وىكذا بينما تعنى النظرية االقتصادية ا 

Micro  اإلغريقية تعني "صغيرا" تولي النظرية االقتصادية الكمية اىتماميا لمكميات وكممةMacro 

 اإلغريقية تعني "كبيرا أو ضخما". وبالتالي تتمثل أىم الفروق بينيما في:

ينصب التحميل في ظل االقتصاد الجزئي عمى تحميل سموك الوحدات االقتصادية التي تمثل  -1

كل واحدة منيا جزء من االقتصاد ككل مثال ذلك معرفة لماذا يتم إنتاج كمية )س( من األقمشة أو 

كمية )ع( من طعام معين ... ولماذا يختمف سعر سمعة عن أخرى. ولماذا يختمف دخل عامل في 

دخل موظف إداري... وىكذا إن كل ىذه األسئمة التي يتعرض ليا التحميل الجزئي  مصنع عن

تتعمق بمكونات أو جزيئات الناتج الكمي لممجتمع. أما االقتصاد الكمي فيو ييتم بدراسة سموك 

المتغيرات االقتصادية عمى مستوى المجتمع ككل مثل ذلك تحديد المستوى العام لألسعار وتحديد 

 ي، وتحديد مستوى العمالة.الدخل الوطن

وىذا يعني أن وحدة التحميل في ظل االقتصاد الجزئي ىي الوحدة االقتصادية التي تمثل جزء 

 من االقتصاد ككل، أما وحدة التحميل في االقتصاد الكمي فيي المجتمع ككل.

يختص االقتصاد الجزئي بمشكمتين أساسيتين ىما مشكمتي التخصيص والتوزيع. فيو يدخل  -2

اختصاصو دراسة كيفية تحديد سعر كل سمعة من السمع، وكيفية تحديد الكمية المنتجة منيا،  في

ومن ثم كيفية تخصيص الوارد بين السمع وفقا لما ينتج من كل منيا. ومن ناحية أخرى ييتم 

االقتصاد الجزئي بدراسة كيفية تحديد دخل كل عنصر من عناصر اإلنتاج عمى حدة، وبالتالي 

فية توزيع الدخل بين ىذه العناصر. أما االقتصاد الكمي فيو ييتم بمشكمتي الحجم الكمي يتطرق لكي

لممتغيرات االقتصادية والتغير في ىا الحجم. وما ينجم عن ذلك من مشاكل تتمثل في البطالة )عند 

تغير مستوى التشغيل( والتضخم )عند تغير مستوى األسعار( وعدم استقرار النمو )عند تغير 
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ل الوطني(. وىذا يعني أن االقتصاد الجزئي ييتم بييكل التغير أما االقتصاد الكمي فييتم الدخ

 بالحجم والتغير فيو.

قد يختمف مضمون التوازن في ظل التحميل الجزئي عنو في ظل التحميل الكمي. فالتوازن في  -3

صادية مثال ذلك ظل التحميل الجزئي غالبا ما يعبر عن الوضع األمثل من وجية نظر الوحدة االقت

توازن المستيمك الذي يتحقق عندما يصل ألقصى مستوى إشباع ممكن، وتوازن المنشأة الذي 

يتحقق عندما تصل ألقصى ربح ممكن، وتوازن السوق الذي يتحقق عند تساوي الطمب مع العرض 

ويختفي فائض الطمب وفائض العرض. ولكن التوازن في ظل التحميل الكمي قد ال يعبر عن 

وضع األمثل لممجتمع فالطمب الكمي قد يتساوى مع العرض الكمي بالرغم من وجود مشاكل بطالة ال

وتضخم في المجتمع. كما أن تحقيق أقصى ربح من قبل المنتجين المحتكرين عمى مستوى 

 المجتمع قد يترتب عميو أثار اجتماعية سيئة عمى المستوى الكمي مثال ذلك ارتفاع األسعار.

عالقة بين المتغيرات االقتصادية عمى المستوى الجزئي معيا عمى المستوى الكمي. ال تتماثل ال -4

فزيادة دخل الفرد قد يترتب عمييا زيادة في استيالكو، أما زيادة الدخل الوطني قد ال يترتب عمييا 

زيادة في االستيالك الوطني إذا كانت مصحوبة بزيادة دخل فئة من فئات المجتمع ونقص دخل 

، فإن الزيادة في استيالك الفئة األولى قد يمغيو نقص استيالك الفئة الثانية بحيث يظل فئة أخرى

 االستيالك الكمي ثابتا.

II. األهداف االقتصادية الكمية Les objectifs macroéconomiques   
 تتمثل أىم األىداف التي تسعى إلييا مختمف المجتمعات االقتصادية في:

يتحقق النمو االقتصادي عن طريق زيادة قدرة الوطن عمى إنتاج البضائع النمو االقتصادي:  -1

والخدمات. وكمما كان معدل نمو االقتصاد الوطني أكبر من معدل نمو السكان كمما كان 

 أفضل، ألن ذلك يؤدي إلى رفع مستوى معيشة األفراد.

بطالة وتحقيق االستخدام من أىم أىداف السياسة االقتصادية الكمية محاربة الاالستخدام التام:  -2

التام، إذ أن رفع مستوى معيشة األفراد يتطمب جعل االستخدام أكبر ما يمكن، أي توفير فرص 

 عمل لكل شخص قادر وراغب في العمل.
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إن ارتفاع المستوى العام لألسعار يؤثر عمى المدخرات، بعبارة أخرى فإن استقرار األسعار:  -3

ة األفراد خاصة ذوي الدخل المحدود. ليذا البد من التضخم يؤثر سمبيا عمى مستوى معيش

 تأمين استقرار األسعار وتجنب حدوث التضخم واالنكماش.

من بين األىداف التي ترمي إلييا السياسات االقتصادية الكمية ىي عدالة توزيع الدخول:  -4

عن  محاولة توزيع الناتج الوطني بشكل عادل أو عمى األقل قريب من العدالة. وىذا يتحقق

طريق مكافأة األفراد حسب إنتاجيتيم وجيودىم وبنفس الوقت يجب ضمان حد أدنى من الدخل 

 لكل فرد من أفراد المجتمع.

من بين األىداف األخرى التي تسعى إلى تحقيقيا السياسة التوازن في ميزان المدفوعات:  -5

فوعات عبارة عن االقتصادية الكمية ىي تأمين التوازن في ميزان المدفوعات. وميزان المد

ممخص لكل الصفقات االقتصادية القائمة بين الوطن والعالم الخارجي خالل فترة زمنية معينة، 

 وتشتمل الصفقات عمى الصادرات والواردات وتدفقات رأس المال المختمفة.

III. منهجية التحميل االقتصادي الكمي La méthodologie de l'analyse macroéconomique 
حتى يتمكن التحميل االقتصادي من تفسير األحداث والوقائع االقتصادية يمجأ إلى عزل أسباب  

 الظاىرة واختيار أىميا وجمعيا في نموذج. وغالبا ما تستخدم الصياغة الرياضية في عممية النمذجة.

 بناء النموذج -1

النموذج االقتصادي ىو عبارة عن تمثيل لمعالقات الفرضية بين المتغيرات الكمية في االقتصاد  

بشكل واضح ودقيق وذلك باستعمال المعادالت الرياضية، الغاية منو تبسيط الواقع وذلك باألخذ بعين 

اتج الكمي يكون االعتبار الظاىرة األساسية والمالئمة. وعمى سبيل المثال، فإنو عند تحميل مستوى الن

مفيدا أن نقسم االقتصاد إلى قطاعات اإلنفاق التالية: القطاع العائمي، قطاع األعمال، القطاع 

الحكومي، والقطاع الدولي. وبمجرد أن يتحدد السموك اإلنفاقي لكل ىذه القطاعات يتمكن االقتصادي 

 من التنبؤ بمستوى الطمب.

األعمال القطاع الحكومي والقطاع الخارجي قيمة السمع : يحدد إنفاق القطاع العائمي وقطاع 1مثال

 والخدمات.
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: العوامل المتدخمة في تحديد كمية القمح المنتجة: تقنية اإلنتاج، المساحة المخصصة لزراعة 2مثال

القمح، والظروف المناخية، السعر السائد وتغيراتو المتوقعة، ويمكن صياغة ذلك في شكل دالة:       

                 pxxxfQ ,...,, 321  

ولكن االقتصادي عادة ما يمجأ إلى تفضيل عدد محدود جدا من المتغيرات، فقد يفضل متغيرا  

 واحدا مثل السعر، وذلك عمى األقل في المرحمة األولى من الدراسة. لتصبح الدالة السابقة عمى شكل:

                       pfQ   
  variables et paramètres المتغيرات والمعممات -2

بعض المتغيرات بجعل المتغيرات األخرى  ييتم التحميل االقتصادي بدراسة العالقة القائمة بين 

ثابتة. فمثال عندما ندرس خصائص العالقة بين الدخل واالستيالك فإننا نفترض بأن المتغيرات األخرى 

التي يمكن أن تؤثر عمى االستيالك، كالذوق والمستوى االجتماعي...تبقى ثابتة. وبالتالي فإن 

عممات وىذا كمحاولة لتمييزىا عن المتغيرات التي تسمح المتغيرات التي ال يسمح ليا بالتغير تسمى م

 ليا بالتغير.

 المتغيرات الداخمية والمتغيرات الخارجية -3

تنقسم المتغيرات في مجموعة المعادالت االقتصادية إلى نوعيين رئيسيين: داخمية وخارجية.  

فترض فييا بأنيا تؤثر في والمتغيرات الداخمية ىي تمك المتغيرات التي تتحدد قيميا داخل النموذج وي

بعضيا البعض وتتأثر بالمتغيرات الخارجية ولكنيا ال تؤثر فييا. أما المتغيرات الخارجية فيي تمك 

 المتغيرات التي تؤثر عمى المتغيرات الداخمية، ولكنيا ال تتأثر بيا.

 (ك)استهاليالقطاع العائل

 قطاع األعمال)استثمار(

 القطاع احلكومي)إنفاق(

 اخلارجي)صايف الصادرات(

 اإلنفاق الكلي
قيمة السلع واخلدمات 

 ادلنتجة
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 التحميل الديناميكي والساكن -4

ة عن الزمن أي أن المتغيرات المختمفة يتميز التحميل الساكن بكون العالقات السببية مستقم 

 المتضمنة في النموذج غير مؤرخة. مثل دوال الطمب والعرض.

                         ypfQd ,  
بعكس التحميل السابق تتغير المتغيرات في التحميل الديناميكي مع الزمن، ىكذا يكون التحميل  

ين االعتبار عنصر الزمن. أي الزمن الالزم ليتمكن المتغير المستقل حركيا أو ديناميكيا عندما يؤخذ بع

ttمن التأثير عمى المتغير التابع. مثال:                                     YdC 80.0401  

 المعادالت السموكية والتعريفية -5

المعادالت السموكية وىي التي تتحدد وفقا لمتفاعل بين متغيرات مفسرة معينة ومتغير تابع معين  -

فمثال عندما نفترض بأن التغير في الدخل يؤثر عمى قرارات األفراد االستيالكية فيذا يعني أن 

الستيالكية االستيالك ىو دالة تابعة لمدخل. بمعنى آخر، إن سموك االستيالك أو تصرفات األفراد ا

0cycCتعتمد عمى سموك الدخل. وبالتالي فإن دالة االستيالك التالية:      تسمى بالدالة السموكية

 ألنيا تبين السموك الذي يسمكو االستيالك والمرافق لسموك الدخل.

خرى. مثال ذلك المعادالت التعريفية: ىي المعادالت التي تعرف متغيرا ما باستعمال المتغيرات األ -

scyالمعادلة التي تربط بين الدخل واستعماالتو: االستيالك واالدخار      ىذه المعادلة تسمى

 بالمعادلة التعريفية أي أنيا صحيحة بالتعريف.

 شرط التوازن -6

ويمثل حالة التوازن بين القوى المضادة أو المتعارضة فمثال في االقتصاد الكمي فان التوازن  

يمثل الحالة التي يكون فييا الطمب الكمي والعرض الكمي في توازن.  MXGICY  

0cycC           معادلة سموكية   

 I=I0          االستثمار متغير خارجي

 y=c+s                 معادلة تعريفية
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IV. السموك االقتصادي الكمي Le comportement macroéconomique 
 السموك االقتصادي الكمي ىو مجموع السموك الفردي. 

مثال: نفترض أن اقتصاد ما يتكون من خمس عائالت وأن اإلنفاق االستيالكي لكل عائمة محدد في 

 الجدول التالي:

 االستيالك دالة العائالت 
A 

dA yC 1  
B 

dB yC 9.010  
C 

dC yC 8.010 
D 

dD yC 85.05   
E 

dE yC 95.0  
 دالة االستيالك الكمية ىي عبارة عن مجموع دوال االستيالك الفردية:

dT

dT

yC

yC

9.025

5

5.4
25
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 تمهيد
من الميام الرئيسية لالقتصاد الكمي دراسة الدخل والناتج الوطني، إذ أن الناتج الوطني ىو  

مقياس إنتاج البمد من البضائع والخدمات، كما أنو من أىم المؤشرات العامة الدالة عمى تطور الوضع 

ب دراسة ما االقتصادي وعمى نجاح السياسة االقتصادية التي تسمكيا الدولة. ولفيم ىذه المسائل يج

يسمى بالحسابات الوطنية لمدخل، حيث توضح ىذه الحسابات كيفية قياس المتغيرات التجميعية 

 األساسية مثل: الناتج المحمي اإلجمالي، الناتج الوطني اإلجمالي، الناتج الوطني الصافي...الخ. 

I. الناتج الوطني Produit national 
تعريف الناتج الوطني بأنو" عبارة عن قيمة السمع والخدمات النيائية التي تم إنتاجيا  يمكن 

خالل فترة زمنية معينة )عادة سنة( باستخدام خدمات عناصر اإلنتاج الوطنية في ىذا البمد". يالحظ 

 عمى ىذا المفيوم ما يمي:

  عمى السمع والخدمات يشمل الناتج الوطني كل السمع والخدمات النيائية فقط وال يشتمل

الوسيطة. واليدف من استبعاد السمع والخدمات الوسيطة، ىو تفادي االزدواج الحسابي. ويمكن في 

الواقع العممي تجنب ىذه المشكمة باستخدام ما يسمى بطرية القيمة المضافة، حيث يتم احتساب 

اج. وتعرف القيمة المضافة القيمة التي يتم إضافتيا فقط إلى السمعة في كل مرحمة من مراحل اإلنت

 بأنيا الفرق بين القيمة اإلجمالية لإلنتاج ومستمزمات اإلنتاج الوسيطة المستخدمة.

  يتكون الناتج الوطني من قيمة إنتاج السمع والخدمات النيائية التي تم إنتاجيا في الفترة الحالية

سنة معينة يشمل السمع  فقط، والتي يجري بصددىا التقدير. وعمى ىذا فإن الناتج الوطني في

ال يشتمل  2001والخدمات النيائية التي تم إنتاجيا فقط خالل ىذه السنة، فالناتج الوطني لسنة 

 عمى سبيل المثال. 2000عمى سمع وخدمات تم إنتاجيا في سنة

  ليس كل ما يتم إنتاجو داخل الحدود الجغرافية لمبمد يعتبر إنتاجا وطنيا، فيناك بعض المشاريع

نبية التي تقام داخل البمد وتقوم بتحويل صافي العائد من إنتاجيا لمخارج، كما أن ىناك بعض األج

المواطنين أو بغض المشاريع الوطنية التي تعمل في الخارج ولكنيا تحول صافي العائد من إنتاجيا 

عناصر لمداخل. وبذلك الناتج الوطني يحتوي عمى كل ما يتم إنتاجو من منتجات نيائية باستخدام 
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اإلنتاج الممموكة لممواطنين بغض النظر عن مكان تواجدىم. ولذلك فإنو يحتوي عمى إنتاج 

 المواطنين المقيمين في الخارج ويستبعد إنتاج األجانب المقيمين في الدخل.

II. قياس الناتج المحمي اإلجمالي Le calcul du produit intérieur brut (PIB)  
من تعريف الناتج الوطني، يالحظ أنو يشتمل عمى ما تم إنتاجو من سمع وخدمات باستخدام 

خدمات عناصر اإلنتاج الممموكة لممواطنين، سواء تم في داخل البمد أو خارجيا. أما الناتج المحمي 

طنين أو اإلجمالي فيشمل كل ما تم إنتاجو محميا سواء باستخدام خدمات عناصر اإلنتاج الممموكة لمموا

 األجانب.

يتضح من ىذا التعريف أن الناتج الوطني اإلجمالي ينقص عن الناتج المحمي اإلجمالي  

بمقدار ما أنتجو األجانب في الداخل، كما أن الناتج الوطني اإلجمالي يزيد عمى الناتج المحمي 

 اإلجمالي بمقدار ما يضيفو المواطنين نتيجة لقياميم باإلنتاج في خارج البمد.

 

 

                                                   

 

 

 بثالث مراحل:ويمر الناتج المحمي اإلجمالي 

 مرحمة خمقو وفي ىذه المرحمة يطمق عميو الناتج. -1

 مرحمة اكتسابو وفي ىذه المرحمة يسمى الدخل. -2

 مرحمة إنفاقو وفي ىذه المرحمة يسمى اإلنفاق. -3

وليذا السبب يوجد ثالثة طرق لقياس الناتج أوليا مدخل الناتج وثانييا مدخل الدخل  

 وثالثيا مدخل اإلنفاق.

 

 

 عوائد عناصر اإلنتاج الوطنية املوجودة باخلارج + الناتج احمللي اإلمجايل الناتج الوطين اإلمجايل =

 عوائد عناصر اإلنتاج األجنبية املقيمة يف الدولة-
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 الناتج طريقة -1

وفقا ليذه الطريقة فإن الناتج المحمي ىو عبارة عن قيمة كافة السمع والخدمات النيائية المنتجة  

خالل فترة زمنية معينة )عادة سنة(. ولذلك يجب عدم احتساب قيم السمع األولية والسمع الوسيطة 

 قتين:ضمن إجمالي الناتج المحمي لتفادي التكرار. ويتم ذلك باستخدام إحدى الطري

 تج المحمي بطريقة القيمة المضافةحساب النا -أ

ووفقا ليذه الطريقة يتم احتساب القيمة التي يتم إضافتيا فقط إلى السمعة في كل مرحمة من  

 مراحل اإلنتاج. وبالتالي فإن الناتج المحمي ىو إجمالي القيمة المضافة.

 

 

 

 حيث:

 

 

 

 مثال:

 المضافة القيمة قيمة السمع الوسيطة القيمة السوقية لإلنتاج مرحمة اإلنتاج
 100 0 100 القطن
 50 100 150 غزل
 100 150 250 نسيج

 VAPIBPM / / 250 

 بطريقة إضافة المنتجات النهائية حساب الناتج المحمي -ب

ىذه الطريقة فإن الناتج المحمي عبارة عن مجموع قيم السمع والخدمات النيائية المباعة  وحسب 

إلى مختمف قطاعات المجتمع، إضافة إلى المخزون من السمع الوسيطة التي لم تستعمل في العممية 

 اإلنتاجية.

 المضافة الناتج المحمي اإلجمالي بسعر السوق= مجموع القيمة

 
 

 مستمزمات اإلنتاج الوسيطة المستخدمة –القيمة المضافة= القيمة اإلجمالية لإلنتاج 
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 طريقة الدخل -2

ف دخل فرد ما بأنو القيمة النقدية لمكاسبو من الخدمات اإلنتاجية التي تؤدى في يعر تيمكن  

الفترة الجارية بواسطتو شخصيا أو بواسطة أمالكو. ووفقا ليذه الطريقة فإن المصدر الوحيد لمدخل ىو 

عناصر المساىمة في العممية اإلنتاجية، ولذا فإن قيمة الناتج المحمي تساوي مجموع الدخول المستحقة ل

اإلنتاج نتيجة لمساىمتيا في العممية اإلنتاجية. وتنقسم عناصر اإلنتاج وفقا لمنظرية االقتصادية إلى 

( Ry( األرض )الريعIy( رأس المال )الفائدة Wyأربعة عناصر أساسية: العمل )األجور والرواتب

 (. وبالتالي:Pyالتنظيم )الربح 

                        

 

 

 

 طريقة اإلنفاق -3

لتقدير الناتج المحمي اإلجمالي بطريقة اإلنفاق فإننا نقوم بتقسيم االقتصاد الوطني إلى أربعة 

قطاعات رئيسية. قطاع العائالت، قطاع األعمال، القطاع الحكومي، القطاع الخارجي، وأخذ مجموع  

 إنفاق ىذه القطاعات عمى السمع والخدمات النيائية. وىكذا فإن:

 

 

 

   

ويشمل اإلنفاق االستيالكي إنفاق القطاع العائمي عمى السمع المعمرة كالسيارات واألثاث، والسمع 

غير المعمرة مثل السمع الغذائية والمالبس، وكذلك اإلنفاق عمى الخدمات كالتعميم والصحة. ويشتمل 

ية لالقتصاد الوطني اإلنفاق االستثماري عمى إنتاج اآلالت والمعدات التي تؤدي إلى زيادةالقدرة اإتا

كبناء المباني والمصانع والمنشآت. أما اإلنفاق الحكومي فيشتمل عمى مشتريات الحكومة من السمع 

 الريع+ الربح الناتج المحمي بسعر تكمفة عوامل اإلنتاج=األجور والرواتب+ الفائدة+

 
 

+اإلنفاق  اإلنفاق االستثماري + اإلجمال بسعر السوق=اإلنفاق االستهالكيالناتج المحمي 
 الحكومي +صافي الصادرات
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والخدمات كاألثاث واألدوات المكتبية وأجور الموظفين واإلنفاق عمى بناء المدارس والمستشفيات. 

في حين تمثل قيمة الواردات إنفاق  وتمثل الصادرات اإلنفاق الذي ينفقو األجانب عمى السمع الوطنية

المواطنين عمى شراء منتجات البالد األجنبية. وليذا السبب نضيف صافي التجارة الخارجية إلى بنود 

 .المحمي اإلجمالياإلنفاق الكمي عمى الناتج 

III. مقاييس الدخل الوطني  Les mesures du revenu national 
 السوق وسعر تكمفة عوامل اإلنتاج الناتج المحمي اإلجمالي بسعر -1

إن الناتج المحمي اإلجمالي بسعر السوق يتضمن الضرائب غير المباشرة التي تدفعيا  

 المؤسسات لمحكومة كما أنيا ال تتضمن اإلعانات التي دفعتيا الحكومة لممؤسسات لذلك فإن:

 

 

 

 

 الناتج الوطني الصافي -2

أرض ورأس مال  يتطمب اإلنتاج استخدام األصول اإلنتاجية المختمفة المتاحة في المجتمع من 

نشاءات مختمفة وغيرىا. ولممحافظة عمى قيم أصول المجتمع اإلنتاجية، يجب تخفيض جزء من قيمة  وا 

 إنتاج ىذه األصول لمواجية النقض في قيمتيا ويعرف ذلك بإىتالك رأس المال وعميو فإن:

 

 

 

ويعرف االىتالك الرأسمالي عمى المستوى الوطني بأنو قيمة ما يجب أن يخصص من الناتج  

 الوطني اإلجمالي لممحافظة عمى الطاقة اإلنتاجية في المجتمع ثابتة.

 

 

الضرائب - بسعر السوق الناتج المحمي بسعر تكمفة عوامل اإلنتاج=الناتج المحمي اإلجمالي
 +اإلعانات غير المباشرة

 

 رأس المال اهتالك -الناتج الوطني الصافي= الناتج الوطني اإلجمالي
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 الدخل الوطني  -3

يعرف الدخل الوطني لبمد ما بأنو ذلك التيار من المدفوعات أو العوائد الكمية الصافية الذي  

يتدفق خالل فترة زمنية معينة عادة سنة، والذي يستحق ألصحاب خدمات عناصر اإلنتاج الوطنية، 

 وذلك مقابل مساىمتيا في األنشطة اإلنتاجية، سواء داخل البمد أو خارجيا. بمعنى أن:

 

 

 

 الدخل الشخصي  -4

أن الدخل الوطني يمثل عوائد عناصر اإلنتاج المختمفة مقابل مساىمتيا في تحقيق الناتج  رغم 

الوطني، إال أن عناصر اإلنتاج ال تتسمم كل الدخول أو العوائد التي تكون الدخل الوطني وذلك 

 لألسباب التالية:

ك األرباح عادة، ال توزع كل األرباح عمى مستحقييا من أصحاب المشروع، بل تحتجز من تم -1

جزء الستخدامو في توسيع حجم المشروع وزيادة طاقتو اإلنتاجية، أو كاحتياطي في ميزانية 

المشروع لمواجية أي زيادة طارئة في التكاليف وغيرىا، ىذا الجزء يعرف باألرباح المحتجزة أو غير 

 الموزعة.

الدولة في صورة ىنالك جزء من إجمالي األرباح التي تحققيا المشروعات يذىب لميزانية  -2

 ضرائب عمى أرباح الشركات وبالتالي ال يتسممو األفراد.

يقضي نظام التأمينات االجتماعية أو المعاشات اقتطاع جزء من الرواتب أو التأمينات من  -3

أجل ضمان دخل ليؤالء العاممين بعد وصوليم سن التقاعد، وىذه االقتطاعات ال يحصل عمييا 

 األفراد إال عند التقاعد.

د ترى الدولة ضرورة إعانة بعض فئات المجتمع إما النخفاض دخوليم أو عدم مقدرتيم عمى ق -4

الكسب، كالعجزة والمسنين وغيرىم لتحسي أحواليم المعيشية. ويعرف ذلك بالمدفوعات التحويمية، 

 تمك المدفوعات ال تمثل جزءا من الدخل الوطني ألنو ال يقابميا مساىمة في اإلنتاج. ولكنيا تمثل

 دخل الوطني = الناتج الوطني الصافي بسعر التكمفةال
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جزءا مما يتسممو األفراد من دخول ولذلك تضاف إلى الدخل الوطني لمحصول عمى ما يعرف 

 بالدخل الشخصي.

 ولذلك: 

 

 

 

 المتاح الدخل -5

ال يمثل الدخل الشخصي، الدخل الذي يمكن لألفراد أن يتصرفا فيو سواء باستخدامو في شراء  

مختمف أنواع السمع والخدمات أو االدخار. ويرجع ذلك إلى وجود الضرائب المباشرة عمى الدخول، تمك 

شرة من الضرائب التي تفرض عمى دخول األفراد وتخصم منيا قبل تسمميا. وبعد خصم الضرائب المبا

 الدخل الشخصي، نحصل عمى الدخل المتاح أو الممكن التصرف فيو، أي أن:

                                         

 

 

 وحيث أن الدخل المتاح ىو ما يستطيع األفراد التصرف فيو بين االستيالك واالدخار فإن:

 

 

 

أحسب الناتج المحمي  1979من المعطيات التالية المتعمقة بالجزائر سنة  انطالقا تطبيقي:مثال 

 اإلجمالي بكل الطرق الممكنة:

 م.د.ج56216.6استيالك نيائي فردي لمعائالت  -م.د.ج           175526.2قيمة النتاج الكمي -

    م.د.ج4246.2استيالك نيائي لإلدارات العمومية  -

 م.د.ج41981.6واردات السمع والخدمات  -م.د.ج         40235.6صادرات السمع والخدمات  -

]ضريبة عمى أرباح الشركات + أرباح غير  -الدخل الشخصي= الدخل الوطني 
 موزعة + احتياطات التأمينات االجتماعية[ +المدفوعات التحويمية لألفراد

 

 الضرائب المباشرة عمى الدخل -الدخل المتاح = الدخل الشخصي

 

                                                     الدخل المتاح = اإلنفاق االستهالكي الخاص + ادخار األفراد
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 م.د.ج.62319االستيالك اإلنتاجي  -م.د.ج           23528.2صافي الضرائب غير المباشرة  -

 الحل:

 حساب الناتج المحمي اإلجمالي بطريقة اإلنتاج: -1

  CIVPTPIB PM  

            =175526.6-62319 =113207.2 

 حساب الناتج المحمي اإلجمالي بطريقة اإلنفاق: -2

 MXGICPIBPM   
 حساب إجمالي االستثمار الخاص المحمي:

 نحن نعمم أن قيمة اإلنتاج الكمي:

 MXGICCIVPT   

175526.2=62319+56216.6+I+4246.2+40235.6-41981.6 

4.54490 I  
PIBPM=113207.2 

 الناتج المحمي اإلجمالي بطريقة الدخل:حساب  -3

sbTxPIBPIB IPMCF   

         =113207.2-23528.2 

         =89679  

IV. الدخل الوطني االسمي والحقيقي Le revenu national nominale et réel 
أن الدخل الوطني عبارة عن حاصل جمع البضائع والخدمات النيائية المنتجة خالل فترة  بما 

 زمنية معينة مضروبة في أسعارىا أي:

                                                  RNQPQPQPQP
n

i

IInn  
1

2211 ... 

 .1تمثل سعر البضاعة رقم  P1حيث:
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Q1  1تمثل الكمية المنتجة من البضاعة رقم. 

P2  2تمثل سعر البضاعة رقم. 

Q2  2تمثل الكمية المنتجة من البضاعة رقم. 

... 

... 

... 

Pn  تمثل سعر البضاعة رقمn. 

Qn  تمثل الكمية المنتجة من البضاعة رقمn. 

إذا كان الدخل الوطني  ( أو كالىما معا. وبالتاليP( أو )Qيتغير عندما يتغير ) RNلذا فإن 

في سنة معينة كبيرا مقارنة مع الدخل الوطني لسنة سابقة فيذا ال يعني بالضرورة أن ىناك زيادة في 

إنتاج البضائع والخدمات ولكن ربما تكون ىذه الزيادة عبارة عن ارتفاع في األسعار فقط. وبما أن 

س مدى التحسن والتطور الذي أحرزه االقتصاد الزيادة في الدخل الوطني نتيجة الرتفاع األسعار ال تعك

الوطني، لذلك البد من استبعاد أثر تغير األسعار حتى تكون لدينا فكرة صحيحة عن الدخل الحقيقي 

وتطوراتو عبر الزمن. ويمجأ االقتصاديون إلى استخدام األرقام القياسية الستبعاد أثر التغير في قيمة 

ني الحقيقي نقسم قيمة الدخل الوطني االسمي المقدرة باألسعار الحالية النقود. وإليجاد قيمة الدخل الوط

 عمى الرقم القياسي لألسعار، أي:

 

 

 

 

 

 

 

 100الدخل الوطني الحقيقي= )الدخل الوطني االسمي/ الرقم القياسي االستهالكي لألسعار( *
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 لرقم القياسي االستهالكي لألسعارا -1

يعكس الرقم القياسي االستيالكي لألسعار أسعار البضائع والخدمات المشتراة من قبل  

المستيمكين. وبالتحديد فإن الرقم القياسي االستيالكي يقيس التغير المئوي في تكمفة مجموعة من 

رقام البضائع والخدمات المختارة لفترة زمنية معينة مقارنة مع فترة زمنية أخرى. وىناك العديد من األ

 القياسية، من بينيا:

الرقم القياسي البسيط: وىو عبارة عن مجموع أسعار السمع في سنة المارنة مقسوما عمى مجموع  -أ

 أسعار السمع في سنة األساس.

الرقم القياسي البسيط=



0

*100
P

Pn 

 الرقم القياسي لباش: ويتم ترجيح األسعار بكميات سنة المقارنة: -ب

ياسي باش=الرقم الق
n

nn

QP

QP




0

*100 

 الرقم القياسي السبير: حيث يتم ترجيح األسعار بكميات سنة األساس -ت

الرقم القياسي السبير=
00

0
*100

QP

QPn


 

 الرقم القياسي لفيشر: وىو عبارة عن الوسط اليندسي لمرقميين القياسيين باش السبير -ث

الرقم القياسي فيشر=







00

0

0 QP

QP

QP

QP n

n

nn 

 مدخل الوطنيلمعدل النمو االسمي   -2

من أجل تبيان األىمية النسبية لمتغيرات في الدخل الوطني يتم تحويل القيمة المطمقة لمتغيرات  

 في الدخل الوطني إلى نسب مئوية، وذلك وفقا لممعادلة التالية:
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 النمو الحقيقي الدخل الوطني معدل -3

 

 

 

انطالقا من المعطيات في الجدول أحسب معدل النمو االسمي والحقيقي باعتبار سنة مثال تطبيقي: 

 سنة األساس. 2006

 

 السنة
الدخل 
 الوطني

المستوى العام 
 لألسعار

معدل النمو 
 االسمي

الرقم القياسي 
 لألسعار

الدخل الوطني 
 الحقيقي

النمو  معدل
 الحقيقي

2006 3500 350 - 100% 3500 - 
2007 5000 370 42.86% 105.71% 4729.29 35.12% 
2008 7000 380 100% 108.57% 6447.45 84.21% 
2009 10000 400 185.71% 114.82% 8709.28 148.83% 
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 تمارين حول الفصل األولمجموعة 

 فيما يمي المعمومات المستخرجة من المجموعة اإلحصائية لبمد ما: (:1تمرين )

 35217 االستثمار 151042 االستيالك 

 29839 الربح 165192 األجور والرواتب

 15757 الريع 55151 االنفاق الحكومي

 30613 االىتالكات 6988 صافي الصادرات

 37610 الضرائب غير المباشرة صافي 1004 صافي التحويالت من الخارج

 : حساب:المطموب

 .بطريقة االنفاق الناتج المحمي اإلجمالي بسعر السوق -1

 الناتج الوطني اإلجمالي بسعر السوق. -2

 الناتج الوطني اإلجمالي بسعر تكمفة عناصر اإلنتاج. -3

 الدخل الوطني. -4

 وطريقة االنفاق.رسم جدول يبن حساب الدخل الوطني بطريقة الدخل  -5

 : إذا كانت لديك المعمومات التالية عن اقتصاد ما )مميون وحدة نقدية((2تمرين )

 482 اىتالك رأس المال 4261 الناتج الوطني اإلجمالي بسعر السوق

 90 أرباح غير موزعة 371 مجموع الرسم عمى القيمة المضافة

 54 تحويالت حكومية 61 ضرائب عمى أرباح الشركات

 165 ضرائب عمى الدخل 41 أقساط التأمينات االجتماعية

الدخل  –الدخل الوطني  –: أحسب المتغيرات الكبرى ليذا االقتصاد )الناتج الوطني الصافي المطموب

 الدخل المتاح( –الشخصي 

(، الصناعة Aإذا افترضنا أن اقتصاد ما يتكون من ثالث قطاعات رئيسية ىي: الزراعة ): (3تمرين )

(I( الخدمات ،)S وتوفرت لديك المعمومات التالية لسنة ،)2010: 
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 االستيالكات الوسيطةكمية  القطاعات
 94 (Aالزراعة )
 32 (Iالصناعة )
 52 (Sالخدمات )

  ( بالمعادلة التالية:              Xحيث قدرت كمية الناتج اإلجمالي )
    √

 

 
     

 √     
 

استثمارات المقيمين في الداخل والتي قدرت بـ  %15المقيمون في الخارج مبمغا يفوق  استثمر -

 م.و.ن. 1500

م.و.ن  12000االىتالك يحسب بالطريقة الخطية بحيث بمغت التكمفة االجمالية لرأس المال الثابت  -

 .1/1/2006سنوات، وكان تاريخ الشراء  8بمدة استعمالية قدرت بـ 

كضرائب غير  %30م.و.ن كإعانات لممؤسسات مقابل أن تدفع منيا  1800مبمغ حولت الحكومة  -

 .10باعتبار أن المستوى العام لألسعار ثابت ويساوي  مباشرة.

 .2010وذلك لسنة  -RN-          PNNPM-          PNBPM-           PIBPM: أحسب أوال

م.و.ن، أما عوائد الشركات  196بمغت : إذا عممت بأن عوائد األشخاص )ريع، ربح وفوائد( ثانيا

م.و.ن، مجموع التكوين اإلجمالي لرأس  260م.و.ن، في حين كان االستيالك العائمي  117فكانت 

من الناتج الوطني  %14م.و.ن، أما الواردات فمثمت نسبة  106المال الثابت لكل القطاعات 

 اإلجمالي بسعر السوق. من الناتج المحمي  %10االجمالي بسعر السوق، أما الصادرات 

 باستعمال المعطيات السابقة، أحسب: 

 الناتج المحمي الصافي بتكمفة عناصر اإلنتاج. -

 مبمغ األجور والرواتب لمقطاع األسري. -

 حدد حسابيا مقدار تدخل الدولة في النشاط االقتصادي عن طريق السياسة المالية. -

زودناك بالمعمومات التالية والمقدرة بمميون  ،2012سنة  : بغية تحميل وضعية اقتصاد ما(4تمرين )

 وحدة نقدية:
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بنية االقتصاد تتكون من أربعة قطاعات: الزراعة، الصناعة، الخدمات، الصيد البحري. فإذا عممت  -

 .6500، 12487، 74812.5، 32625أن قيمة االنتاج الكمي كانت عمى التوالي: 

، %50زراعة فاقت قيمة االستيالك الوسيط لقطاع الصيد البحري بـقيمة االستيالك الوسيط لقطاع ال -

قيمة االستيالك الوسيط لقطاع الزراعة، أما ¼ وبمغت قيمة االستيالك الوسيط لقطاع الخدمات 

إلى استيالك ىذه القطاعات قدرت  باإلضافةالصناعة فقد استيمكت ضعف استيالك قطاع الزراعة. 

. كما أن 163ولم تستعمل في العممية االنتاجية بـ 2012سنة مستمزمات االنتاج التي انتجت خالل 

 القيمة المضافة لقطاع الصيد البحري معدومة.

عن قيمة االستثمارات األجنبية بالداخل والتي قدرت بـ  %15زادت االستثمارات الوطنية بالخارج بـ  -

9580. 

 .130إعانات:  -       280ضريبة غير مباشرة:  -       813االىتالكات:  -

 : أحسب: أوال

 الناتج المحمي اإلجمالي بسعر السوق. -1

 الناتج المحمي اإلجمالي بسعر تكمفة عناصر اإلنتاج. -2

 الناتج الوطني اإلجمالي بسعر تكمفة عناصر اإلنتاج. -3

 الدخل الوطني. -4

ذا أعطيت الجدول التالي والذي سيساعدك عمى إجراء دراسة  باإلضافة: ثانيا إلى المعطيات السابقة، وا 

 مقارنة:

 

 

 :34قدر بـ 2012سنة األساس، وأن مستوى األسعار خالل سنة  2010باعتبار أن سنة 

 .2012، 2011االسمية لمسنوات أحسب معدالت النمو  -1

 .2012، 2011أحسب معدالت النمو الحقيقية لمسنوات  -2

 عمق عمى النتائج اقتصاديا.  -3

 2011 2010 السنة
 78192 70500 الدخل الوطني االسمي

 27 25 مستوى األسعار



 

  



        الكمي الكالسيكية في التوازنالنظرية : الثانيلفصـل ا  

 
27 

 تمهيد

غرار أغمب التحاليل االقتصادية، فإن النموذج الكالسيكي المستعمل في تحديد مستوى  عمى

التوازن الكمي، مشتق من النظرية االقتصادية الجزئية وبالضبط من تحميل األسواق، ويمكن شرحو 

 باستعمال العرض والطمب.

I. افتراضات المدرسة الكالسيكية Les hypothèses de l'école classique 
 ثالثة فروض ىامة تشكل أساس التفكير االقتصادي الكالسيكي وىي: ىناك

 زن بين الطمب الكمي والعرض الكميافتراض حتمية التوا -1

والذي يمكن تمخيصو بعبارة موجزة في أنو " البد لمعرض  "قانون ساي لممنافذ"الذي يستند إلى 

أن كل عمل متعمق باإلنتاج يخمق بالضرورة طمبا فعاال كافيا  أن يخمق الطمب المساوي لو ". بمعنى

لشراء منتج ىذا العمل. حيث أن الزيادة في العرض )اإلنتاج( سوف تشكل دخال لكافة المساىمين في 

العممية اإلنتاجية، وىذه الدخول تعتبر كافية بالضرورة لشراء ما سبق وأنتجوه من السمع. وبالتالي ال 

 القتصاد إلى أزمات.يمكن أن يتعرض ا

 ودوما عند مستوى التشغيل الكامل التوازن يتحقق تمقائيا -2

في أسواق السمع النيائية.  المنافسة الكاممة، وتوافر شروط مرونة األجور واألسعارنتيجة 

. وكما تتحدد قيمة التوازن فالتفاعالت في السوق ىي التي تحدد األسعار وفقا لقانون العرض والطمب

بين العرض والطمب عمى المنتجات النيائية يتحدد الطمب والعرض عمى عناصر اإلنتاج بما فييا 

 األجور.

 حياد النقود -3

وفقا لمنظرية الكالسيكية فإن الدور الوحيد الذي تؤديو النقود يتمثل في تسيير النشاط االقتصادي 

وال تطمب لذاتيا، وبالتالي ليس ليا  وسيط في التبادلىي سوى  دون أن تؤثر عمى مستواه. فالنقود ما

 ."حياد النقود"أي تأثير في االقتصاد 
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II. التوازن العام عند الكالسيك 
L’équilibre macroéconomique chez les Classiques 

التسمسل المنطقي لمنموذج الكالسيكي في التوازن الكمي ينطمق من سوق العمل الذي يتحدد  إن

فيو حجم العمل والذي يحدد بدوره حجم اإلنتاج، فسوق السمع والخدمات الذي يتحدد فيو حجما االدخار 

لمنظرية واالستثمار. وباستقالل عن ذلك، يتحدد المستوى العام لألسعار في سوق النقد، وىذا وفقا 

 الكمية لمنقود.

 توازن سوق العمل وحجم اإلنتاج: " استبعاد الكالسيك إلمكان حدوث البطالة" -1

مع افتراض الكالسيك ثبات عنصر رأس المال ومستوى المعرفة الفنية أصبح حجم اإلنتاج  

اإلنتاج الكمي الشكل عمى متغير واحد وىو "العمل" ومن ثم تأخذ دالة  -في الفترة القصيرة-الكمي يعتمد

                         التالي: Nfy  

بمعنى أن زيادة العمالة -ودالة اإلنتاج ىذه تعد بمثابة دالة متزايدة بالنسبة لعنصر العمل  

أن ىذه الزيادة في اإلنتاج تكون بمعدل متناقص نظرا لسيادة ظاىرة  تؤدي إلى زيادة اإلنتاج. غير

تناقص الغمة. ومعنى ذلك أن اإلنتاجية الحدية لمعمل تعد موجبة ولكنيا تتناقص بصفة مستمرة. ويمكن 

 التعبير عن ذلك بأن المشتقة األولى لدالة اإلنتاج موجبة في حين المشتقة الثانية سالبة.

 الطمب عمى العمل - أ

بمعنى  -دالة متناقصة لمعدل األجر الحقيقي -في النموذج الكالسيكي-عتبر الطمب عمى العمل ي

آخر، أن الطمب عمى العمل يتوقف عمى تكمفة العمل أي عمى معدل األجور الحقيقية 







p
w  والذي

. ويمكن التعبير عن ذلك (p)منسوبا إلى المستوى العام لألسعار  (w)يساوي معدل األجور النقدية 

   عمى النحو التالي:







p
wDND :0حيث








p
wD 

ويالحظ أن وجية النظر الكالسيكية ىذه تعتمد عمى تصرف المنتج في ظل المنافسة الكاممة، 

إلى الحد الذي فيذا المنتج يقتاد بمبدأ تعظيم األرباح والذي يجعمو يعمل عمى زيادة الطمب عمى العمل 

 تتساوى عنده قيمة اإلنتاجية الحدية لمعمل مع نفقتو الحدية. مع مالحظة أن:
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ىي الزيادة في اإليرادات التي يمكن لممشروع أن يحققيا من بيع  قيمة اإلنتاجية الحدية لمعمل 

 الناتج اإلضافي الراجع إلى استخدام وحدة إضافية من عنصر العمل. والذي يحسب بضرب الناتج

 الحدي لمعمل في المستوى العام لألسعار. 

فتمثل الزيادة في النفقات نتيجة لتشغيل وحدة إضافية من عنصر  النفقة الحدية لمعملأما 

العمل وىي تساوي األجر االسمي المدفوع ليذه الوحدة. ومن ثم فإن األرباح تصل إلى أقصاىا حينما 

            يتحقق الشرط التالي:

 

 

 عرض العمل - ب

ويقصد بو كمية العمل التي يقبل األفراد تقديميا لممشروعات مقابل األجور السائدة في السوق. 

والعالقة بين عرض العمل ومعدل األجور الحقيقية ىي عالقة طردية. ويمكن التعبير عن ذلك عمى 

النحو التالي:  
P

WONO  :حيث  0
P

WO ويالحظ أن اعتماد الكمية المعروضة من العمل .

عمى معدل األجر الحقيقي وليس النقدي يرجع إلى الفرض الكالسيكي الذي وفقا لو ال يخضع العمال 

يقية لمنقود وييتمون بمعنى أنيم ال يخمطون بين القيمة االسمية والقيمة الحق بالخداع النقديلما يسمى 

 أساسا بالقوة الشرائية التي تتيحيا ليم أجورىم النقدية وليس بتمك األجور في حد ذاتيا.

 توازن بين عرض العمل والطمب عميهال -ج

المشتق من دالة اإلنتاج  يتحدد التوازن في سوق العمل من تقاطع منحنى الطمب عمى العمل

بتحديد حجم التشغيل الذي يتساوى عنده عرض  تقاطع المنحنيينمنحنى عرض العمل. وتسمح نقطة و 

 العمل مع الطمب عميو DO NN .باإلضافة إلى معدل األجور الحقيقية التوازنية 

 

 

 

 

 

 



        الكمي الكالسيكية في التوازنالنظرية : الثانيلفصـل ا  

 
30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ويالحظ أنو وفقا لمتحميل الكالسيكي يعد المستوى التوازني لمعمل بمثابة المستوى الذي يتحقق 

األجر السائد ال يوجد عامل يبحث عن عمل  العاممة ويقصد بذلك أنو عندعنده التشغيل الكامل لمقوة 

من العمال في العمل عند األجر السائد سيجد طمبا كافيا المتصاص  دون أن يجده، فكل من يرغب

أن تكون بطالة  ومن ثم فحين يتحقق التوازن فإن البطالة التي يحتمل وجودىا حينئذ ال يمكن عممو.

نما ىي إمكان وجود العمال في حالة بطالة حيث  بطالة اختيارية. ومن ىنا استبعد التقميديون إجبارية وا 

األجور مما يدفع المنتجين إلى زيادة الطمب عمى العمال  إن وجود ىذه األخيرة يؤدي إلى انخفاض

 ومن ثم عودة االقتصاد إلى حالة التوازن من جديد.  فزيادة اإلنتاج والطمب الفعمي

يتحدد مستوى التشغيل الكامل بيذا الشكل يمكن تعويضو في دالة اإلنتاج بغرض  وعندما 

الحصول عمى حجم اإلنتاج الحقيقي الذي يمكن ليذا المستوى من التوظيف من أن يقوم بإنتاجو. 

 ويمثل ىذا الحجم من الناتج الحقيقي منحنى العرض الكمي في النظرية الكالسيكية.

 

 

األجر 

 الحقيقي

 

 

         كمية العمل 
حجم 

 اإلنتاج

 

 

          كمية العمل 
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سوق المنتجات والخدمات: "افتراض التشغيل الكامل الركيزة األساسية التي يقوم  التوازن في -2

 عميها الفكر الكالسيكي"

انطالقا من خاصية دالة اإلنتاج قصيرة األجل اتضح أن تحديد المستوى التوازني لمتشغيل  

ذا كان الدخل ى و أساس الطمب، يحدد تمقائيا حجم اإلنتاج الحقيقي الذي يطابق تماما حجم الدخل، وا 

فيل ىناك ما يضمن أن يكون الطمب الذي يولده ىذا الدخل كاف الستيعاب كل ما تم إنتاجو من 

 .جواب الكالسيك إيجابي بطبيعة الحال ويعتمد استدالليم عمى عنصرين ىما: السمع والخدمات؟

 قانون ساي لممنافذ -أ

تجونو من سمع وخدمات بسمع مادام األفراد يقومون باإلنتاج أساسا بغرض مبادلة ما ين

وخدمات أخرى، فإن أي سمعة يتم إنتاجيا سوف تمثل في نفس الوقت طمبا عمى غيرىا من المنتجات 

ووسيمة لمحصول عمى ىذه األخيرة. ومن ىنا واستنادا إلى ىذا المنطق استبعد الكالسيك احتمال 

في العرض الكمي منيا. فمو حدوث عجز في الطمب الكمي لممجتمع عمى السمع والخدمات أو فائض 

تصورنا وفقا لممنطق الكالسيكي  حدوث أزمة إفراط إنتاج تختص بفرع معين من فروع النشاط 

االقتصادي فسوف يترتب عمى زيادة المعروض من السمعة المنتجة بواسطة ىذا الفرع انخفاض في 

عناصر اإلنتاج ليا الفرع  أسعارىا وبالتالي انخفاض األرباح الناتجة عنيا مما يؤدي إلى ترك بعض

 ومن ثم ينخفض اإلنتاج بحيث يتساوى العرض مع الطمب. 

ذا قام بعض األفراد بادخار جزء من  واآلن نصل إلى سؤال ميم : إذا كنا في ظل اقتصاد نقدي وا 

فيل يترتب عمى ذلك حدوث عجز في الطمب الكمي دخميم بدال من إنفاقو عمى شراء السمع والخدمات، 

ولقد أجاب الكالسيك بالنفي نظرا ألن االدخار ال  يساوي الجزء الذي تم ادخاره من الدخل؟بمقدار 

يمثل بالنسبة ليم سوى صورة أخرى من صور اإلنفاق عمى شراء سمع االستثمار. وبالتالي ال يترجم 

االدخار بانخفاض في الطمب الكمي. ويالحظ أن تحول االدخار إلى استثمار مضمون بفضل سعر 

ائدة والذي يحتل مكانة ىامة في النظرية الكالسيكية حيث أنو يمثل الوسيمة التي بفضميا يظل قانون الف

 ساي قائما وصالحا لمتطبيق في ظل اقتصاد نقدي. مما يتطمب دراستيا. 
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 رية االدخار واالستثمار والفائدةنظ -ب

المستمد من اإلنتاج لقد كان االقتصاديون الكالسيك يدركون أنو ال يتم توجيو كل الدخل 

مباشرة إلى اإلنفاق عمى السمع والخدمات. فقد يدخر بعض األفراد جزءا من دخميم بدال من إنفاقو كمو 

عمى االستيالك الحالي. ومع ذلك فإن ىؤالء االقتصاديين لم يعتقدوا أن ىذا سوف يسبب مشاكل في 

كل وحدة نقدية مدخرة في نياية  المدى الطويل، ألن مرونة أسعار الفائدة سوف تعمل عمى توجيو

األمر إلى تيار اإلنفاق، كاستثمار في القطاع األعمال، وفقا لمفاىيم العرض والطمب في ىذا الشأن. 

فإذا كانت مدخرات القطاع العائمي أكثر من استثمارات صانعي القرارات في قطاع األعمال، بصورة 

عر الفائدة. وعندما ينخفض سعر الفائدة مؤقتة، فإن فائض عرض المدخرات يؤدي إلى انخفاض س

تجد منشآت األعمال أن التوسع في االستثمار يولد ربحا أكبر، بينما يرى المدخرون أن االدخار قد 

بات أقل ربحية. وفي نياية األمر فإن التوازن يتحقق عند سعر الفائدة األدنى. ويعد االدخار شأنو في 

في سعر الفائدة، كما يعد االستثمار شأنو في ذلك شأن أي ذلك شأن أي عرض بمثابة دالة متزايدة 

 طمب دالة متناقصة في سعر الفائدة.

 ومنو يمكن التعبير عن دالتي االدخار واالستثمار عمى النحو التالي:                                                      

معادلة االستثمار:            - iII           حيث  0 iI  

معادلة االدخار:             - iSS           حيث  0 iS      

ومنحنى  ويتحدد سعر الفائدة التوازني بتقاطع منحنى الطمب عمى رأس المال )االستثمار(

  العرض )االدخار( عمى النحو الموضح في الشكل:

 

 

 

 

 

 

معدل 

 الفائدة

 

 

 
            S , I 
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 توازن السوق النقدي -3

النظريات. ويقوم مضمون ىذه النظرية عمى أن التغير في كمية  تعد النظرية الكمية لمنقود أقدم 

النقود يؤدي إلى تغير مستوى األسعار بنفس المعدل واالتجاه. ولقد ساىم العديد من االقتصاديين 

 الكالسيك في وضع ىذه النظرية وتطويرىا. ومن أىميا: 

 معادلة التبادل -أ

 ".                   1947-1867لالقتصادي األمريكي "فيشر" "معادلة التبادل 

( المستوى العام لألسعار، P( سرعة دوران وحدة النقد، )V( كمية النقود المتداولة، )Mحيث تمثل: )

(Q.مجموع المعامالت التي تمت خالل السنة ) 

مة السمع والخدمات ىي معادلة تعريفية ألنيا تبين بأن الطرف السمعي )قي التبادلومعادلة  

P.Q ( البد أن تساوي الطرف النقدي )كمية النقد المتداولة مضروبة بمعدل دوران وحدة النقدM.V .)

ويفترض فيشر ثبات سرعة دوران النقد وذلك لثبات واستقرار عادات وطبائع األفراد المتعمقة باحتفاظيم 

جل القصير ألنو يكون دائما عند مستوى بالنقود، وكذلك ثبات حجم المعامالت )حجم اإلنتاج( في األ

التشغيل الكامل. وعميو تتطابق معادلة التبادل مع النظرية الكمية لمنقود، حيث تصبح معادلة لتحديد 

مستوى السعر كاآلتي:  
Q

VM
P

.
   ويتضح من ىذه العالقة أن مستوى األسعار يعتمد كمية عمى

 كمية النقود المتداولة. 

 معادلة كمبردج -ب

تحولت معادلة التبادل من معادلة تعتمد عمى مجموع المعامالت إلى معادلة تعتمد عمى 

 .الدخل

YPVM ..  
 

 كما تمت صيغتيا في شكل دالة لمطمب عمى النقد عمى النحو التالي:

  

M.V=P.Q 
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وىي تساوي مقموب سرعة  نسبة االحتفاظ بالسيولة، kوتسمى بمعادلة كمبردج، حيث يمثل 

دوران النقد
V

1. 

 

 

 

 

 

ذا كان الطمب عمى النقد متغيرا داخميا في يعتبر متغيرا  OMفإن عرضو  النموذج الكالسيكي، وا 

 .خارجيا تحدده السمطات النقدية وذلك بشكل مستقل عن التغيرات االقتصادية أي أن 

والتوازن النقدي يتم عندما يتساوى عرض النقد بالطمب عمييا:  
0.. MYPKMM Od  

III. التوازن اآلني لالقتصاد الكمي L’équilibre macroéconomique Instantané 
 يمكن تمخيص ترابط ىذا النموذج في تطوره كما يمي:

 مة األولى: توازن القطاع الحقيقيالمرح

إن األجر الحقيقي -
p

w  :ومستوى العمالة يتحدد بتوازن سوق العمل وفقا لمشرط التالي 

 

 

في الفترة القصيرة نجد أن رصيد رأس المال والمستوى الفني يمكن اعتبارىا ثوابت، أما حجم اإلنتاج  -

والدخل فيتحدد بمستوى العمالة :  Nfy  العمل يمكننا من تحديد حجم اإلنتاج  .فتوازن سوق

 الكمي.

DYإن حجم الدخل يكون معموما وبالتالي فإن معادلة التوازن في سوق السمع والخدمات تكون  -  

ICDحيث:  :ومنو فإن شرط التوازن يصبحICY   أي أنCyI   ولكن الدخل

cySالمحصل عميو فإن جزءا منو ينفق عمى االستيالك والجزء الباقي يدخر أي أن:   بما أن .

0MM O 

P .Y  

 

 

 
 

 

  

= 
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CyI  وcyS : فإنSI  وىو الشرط الثاني لمتوازن في سوق السمع والخدمات . وتحدد

دل الفائدة والطريقة التي ينقسم بيا الطمب الكمي عمى طمب السمع االستيالكية والطمب ىذه المعادلة مع

 عمى السمع االستثمارية.

 ة الثانية: توازن القطاع النقديالمرحم

تحديد مستوى اإلنتاج وكذلك المستوى العام لألسعار من توازن السوق النقدي يمكن تحديد  بعد

..0كمية النقود وفق معادلة التوازن في السوق النقدي:   MYPKMM Od  

IV.  ية ظرية الكالسيكنالتقييمL'évaluation de la théorie classique 
عمى الرغم من أن النموذج  الكالسيكي متكامل ومتسق إال أنو غير كاف ليكون كمؤشر 

لمسياسة العامة لمدولة وىذا يعود أساسا لمفرضيات التي يفترضيا والتي ال تتالءم مع الواقع العممي 

ل ومن ىذه الفرضيات ىي حتمية وتمقائية التوازن التي تخيميا الكالسيك وكذلك ضمان مستوى التشغي

الكامل، وثبات الناتج الوطني وعدم مرور االقتصاد بأزمات إفراط في اإلنتاج أو كساد. إال أن أزمة 

أثبتت العكس. كما أن نظرية كمية النقود التي كانت ترى بأن كمية النقود ىي العامل المسيطر  1929

د، ومن أىم عمى مستوى األسعار قد تعرضت كما تعرضت النظرية االقتصادية بمجمميا لالنتقا

االنتقادات الموجية إلى النظرية الكمية لمنقود افتراضيا بأن تأثير التغير في كمية النقود، ينصرف فقط 

إلى المستوى العام لألسعار، بينما ال يمكن أن يؤثر التغير الحاصل في المستوى العام لألسعار عمى 

 كمية النقود ذاتيا.
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 الثانيتمارين حول الفصل مجموعة 

 

 نتاج الكمي قصير األجل التالي:من جدول اإل: (1تمرين )
 116 115 114 113 112 111 111 كمية مدخالت العمل

 1141 1125 1115 1175 1141 1111 951 االنتاج الكمي

 

 أوجد:

 كمية االنتاج اإلضافي الراجع إلى كل وحدة إضافية من مدخالت العمل -1

 و.ن. 6اإليراد اإلضافي الناجم عن كل وحدة عمل إضافية إذا كان مستوى األسعار  -2

و.ن. ما ىي كمية العمل التي  135إذا كان األجر اإلسمي الذي يحصل عميو كل عامل ىو  -3

 ستطمبيا المؤسسة.

 : إذا كانت دالتي الطمب عمى العمل وعرضو ممثمتين بالعالقتين التاليتين:(2تمرين )

           ⁄                                      ⁄ 

 ميز بين معادلة الطمب ومعادلة العرض مع تبرير اإلجابة. -1

 و.ن: 2.5و.ن. وأن مستوى األسعار ىو  6.25بافتراض أن األجر االسمي ىو  -2

 التوازني؟ىل سوق العمل ىذا في حالة توازن أم ال؟ ولماذا؟ وماذا يستوجب لتحقيق الوضع  - أ

 ما ىو األجر الحقيقي لمتوازن؟ - ب

 وضح الحالتين بيانيا؟ - ت

و.ن. وضح  3و.ن، وأن المستوى العام لألسعار ىو  11.5بافتراض أن األجر النقدي ارتفع إلى  -3

 ماذا حدث لعرض العمل.
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 انطالقا من المعمومات التالية حول اقتصاد ما: : (3تمرين )

            دالة اإلنتاج الكمي:  -

 ⁄         دالة عرض العمل:  -

 إيجاد دالة الطمب عمى العمل. -1: المطموب

 األجر الحقيق المحقق لمتوازن. -2           

 مستوى التشغيل عند التوازن. -3          

 مستوى االنتاج الكمي عند التوازن. -4          

  M=100=0.5PYكمية النقود  مستوى األسعار مع العمم أن -5          

 عمى األسعار واألجر االسمي. 151ما ىي آثار زيادة كمية النقود إلى  -6          

لحساب الدخل تحمل عمى إثر التغيرات الذاتية في  المحاسبيةإذا عممت أن المعالجة : (4تمرين )

والقطاع الحكومي والقطاع  االنفاق عمى الدخل وتتعمق أساسا بإنفاق القطاع العائمي وقطاع األعمال

 الخارجي. باستعمال معادلة فيشر لمتوازن:

     C=505   I=120المعمومات التالية:  لديكإذا توفرت احسب سرعة دوران النقود  -1

G=80       (X-M)=15       MO=150       P=1         

 بيا من مجمل الموارد المتاحة؟ اظالتي يرغب األفراد االحتفما ىي نسبة النقود  -2

 ما ىي كمية النقود المطموبة؟ -3

 و.ن: 111ن عرض النقود يقدر بـأبافتراض  -4

 حدد مستوى األسعار المناسب مع توازن عرض وطمب النقود. - أ

 .%11حدد مستوى األسعار إذا زاد عرض النقود بـ  - ب
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 لالقتصاد الكمي ومؤشراتو:اقتصاد يخضع لفرضيات النموذج الكالسيكي : لدينا (5تمرين )

            دالة اإلنتاج: 

 ⁄         دالة عرض العمل: 

       المعروض من النقود: 

    سرعة دوران النقود: 

 أحسب عند التوازن كل من: -1

 األجر االسمي. -مستوى اإلنتاج          -مستوى التشغيل          -األجر الحقيقي       -

 بعين االعتبار السؤال األول أدرس التغيرات التي تحدث في كل حالة من الحاالت التالية: أخذا -2

  %51تتزايد الكتمة النقدية المعروضة بـ  - أ

            يرتفع مستوى إنتاجية العمل حيث تصبح دالة اإلنتاج  - ب

 %11معدل األجور اإلسمية بنسبة  عيرتف - ت
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 تمهيد

لقد أدت أزمة "الكساد الكبير" في الثالثينات وامتدادىا لفترة طويمة إلى فقداف الثقة في النظرية  

تمخضت عف نقص في الطمب بطريقة واضحة، أعقبو ىبوط في مستوى  االقتصادية الكالسيكية. فقد

اإلنتاج والدخؿ الوطني واضمحالؿ النشاط االقتصادي بصفة عامة وتفشي البطالة. وقد استمر ىذا 

الركود في الظروؼ االقتصادية عقدا مف الزمف، ولـ يؤد انخفاض األجور إلى انتعاش االقتصاد 

 الوطني.

ظيرت أفكار "جوف ميرنارد كينز" مستندة بصفة أساسية عمى ظروؼ وفي ظؿ ىذه الظروؼ  

 ما بيف الحربيف العالمييف وعمى فترة الكساد العظيـ.

I. أهم أفكار كينز Les idées les plus importantes de Keynes 
إف ظيور كتاب "النظرية العامة لمتشغيؿ والفائدة والنقود" قد أدى إلى إحداث تغيرات عميقة في  

 كر االقتصادي كاف ليا أثر بعيد عمى النظرية االقتصادية. وأىـ ما ميز تحميؿ كينز ما يمي:الف

تميز تحميؿ كينز بأنو تحميؿ نقدي بحيث يصعب الفصؿ في تحميمو بيف االقتصاد العيني  :أوال

نية واالقتصاد النقدي. فعؿ عكس النظرية الكالسيكية يصعب تقسيـ تحميؿ كينز إلى مرحمتيف مرحمة عي

نما يعبر منذ البداية عف العوامؿ العينية بقيـ نقدية. مما يساعد عمى تحقيؽ الوحدة في  ومرحمة نقدية وا 

 النظرية االقتصادية الكمية.

وجو كينز اىتمامو إلى دراسة الطمب عمى النقود لذاتيا، وانتقد أحد أىـ فرضيات الكالسيكية  :ثانيا

فراد قد يفضموف االحتفاظ بالنقود لذاتيا )أي االحتفاظ بيا المتمثمة في حياد النقود. ووضح أف األ

عاطمة( دوف إنفاقيا عمى االستيالؾ أو االستثمار ويرجع ذلؾ إلى تفضيؿ السيولة. وبالتالي فإف 

الطمب عمى النقود يكوف إما بدافع الوفاء باالحتياجات الخاصة بالمعامالت أو بدافع االحتياط أو بدافع 

تمد كينز عمى ىذا التحميؿ بشكؿ كبير في بياف عدـ صحة المنطؽ الذي استند عميو المضاربة. وقد اع

الكالسيؾ فيما يتعمؽ بحتمية التوازف بيف الطمب الكمي والعرض الكمي فما دمنا قد تقبمنا إمكاف احتفاظ 

 األفراد بأرصدة نقدية لغرض السيولة فسوؼ تزوؿ الثقة في قدرة جياز السوؽ عمى تحقيؽ التوازف

التمقائي بيف العرض الكمي والطمب الكمي واالحتفاظ بو عند مستوى التشغيؿ الكامؿ واستعادة ىذا 
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التوازف إذا ما تعرض لالختالؿ. كما أف البطالة التي قد تنتج عف قصور الطمب الكمي عف العرض 

امؿ( الكمي يمكف أف تستمر عند مستوى منخفض مف الدخؿ )أقؿ مف المستوى الخاص بالتشغيؿ الك

وذلؾ إذا ما استمر جزء مف الدخؿ يتسرب لتكويف أرصدة عاطمة مكتنزة لدى األفراد بدال مف أف يتدفؽ 

 إلى المشروعات في شكؿ إنفاؽ استيالكي أو استثماري.

تعد النظرية الكينزية أوؿ نظرية توضح وجود فجوة بيف فكرة جزئية وفكرة كمية، فرغـ أف  ثالثا:

ـ عمى االقتصاد ككؿ وليس عمى وحدات اقتصادية جزئية، ولكف بالنسبة ليـ الكالسيؾ أقاموا تحميمي

كانت القوانيف التي تحكـ االقتصاد الكمي تمثؿ مجموع القوانيف التي تنطبؽ عمى كؿ وحدة اقتصادية 

أو محصمتيا. أما كينز فقد بيف عمى العكس مف ذلؾ أف القوانيف الصالحة لمتطبيؽ عمى االقتصاد 

فتخفيض  ،طبيعة مختمفة عف تمؾ التي تحكـ التصرفات الخاصة بأي عنصر اقتصادي ككؿ تعد ذات

أجر فرد عاطؿ يمكف أف يؤدي إلى تشغيمو ولكف حدوث تخفيض عاـ في األجور ليس مف المؤكد أف 

 يعيد التشغيؿ الكامؿ نظرا ألف المشروعات بتوقعيا لوجود طمب منخفض عمى منتجاتيا لف تقبؿ عمى

ومف ىنا يعد كينز أوؿ مف طرح مشكمة التجميع أي االنتقاؿ مف  عمى األيدي العاممة،زيادة طمبيا 

 التصرفات الجزئية إلى القوانيف االقتصادية الكمية.

عمى نظرية التوظؼ الكالسيكية، والتي فشمت في تشخيص أسباب الكساد الكبير.  اعترض كينز :رابعا

ووضح أف األسعار واألجور لـ تعد تتسـ بالمرونة التي افترضيا الكالسيؾ، ويالحظ أف التوازف في 

 سوؽ العمؿ وفقا لكينز يتـ بتساوي العرض والطمب الخاصيف بعنصر العمؿ.

ينز يتفؽ مع الكالسيؾ في كوف دالة الطمب عمى العمؿ وفيما يتعمؽ بعنصر العمؿ فإف ك 

بحيث أف انخفاض  متناقصة في معدؿ األجور الحقيقية،مشتقة مف دالة اإلنتاج، ويعد ىذا الطمب دالة 

 العمؿ ومف ثـ زيادة حجـ التشغيؿ. ىذا األخير ىو الذي يمكف مف زيادة الطمب عمى

 عف الكالسيؾ في أمريف: أما فيما يتعمؽ بعرض العمؿ فإف كينز يختمؼ 

رفض كينز اعتبار العمؿ دالة لمعدؿ األجر الحقيقي فيو يرى أف العماؿ ييتموف باألجور  - أ

النقدية أكثر مف اىتماميـ باألجور الحقيقية فاألجور النقدية المرتفعة تعتبر في نظرىـ ىي 
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 -وفقا لكينز-األجور المناسبة بصرؼ النظر عف مستوى األسعار ومف ىنا يخضع العماؿ 

 لمخداع النقدي، ويعد عرض العمؿ الكينزي دالة في معدؿ األجور النقدية.

جمود األجور بالذات في اتجاه االنخفاض وليس مرونتيا تحت تأثير نقابات  افترض كينز - ب

العماؿ ]وأي محاولة تبذؿ مف جانب المشروعات في ىذا الصدد تواجييا مقاومة مف جانب 

العماؿ[ ومف ثـ فاألجر النقدي لـ يعد متغيرا مرنا قابال لالنخفاض بؿ يعتبر بمثابة قيمة معطاة 

بات العماؿ الذيف يعبروف ع إرادة العماؿ. وتتدخؿ الدولة في كثير مف ويتوقؼ عمى إرادة نقا

األحياف لوضع حد لألجور تتطمبو نقابات العماؿ وال تقبؿ أف تتنازؿ عنو، ويمثؿ بالنسبة ليا 

الحد األدنى لممعيشة. وبالتالي فمنحى عرض العمؿ يأخذ شكال منكسرا كما ىو موضح في 

 الشكؿ:

 

 

 

 

 
 

في حيف أف األسعار تتمتع بالمرونة والقابمية لمتغير في تحميؿ الكالسيؾ فإف كينز قد افترض  :خامسا

أف كثيرا مف األسعار تخضع لجمود كبير سواء مف حيث االرتفاع أو مف حيث االنخفاض. ومف ثـ 

نما عف طر  يؽ فإف المساواة بيف طمب وعرض السمع قد ال يتحقؽ دائما عف طريؽ تغيرات األسعار )وا 

 تغيرات المخزوف السمعي( خاصة في فترات الكساد.

II.  ية الطمب الفعال نظرLa théorie de la demande effective 
لممنافذ وبيف عدـ وجود نظاـ آلي يستند إلى اليد الخفية والقوانيف  رفض كينز قانوف ساي 

الطبيعية يتكفؿ بإبقاء الطمب بصفة مستمرة عند مستوى التشغيؿ الكامؿ. كما رفض كينز افتراض 

التشغيؿ الكامؿ كأساس لمتحميؿ وأقر بوجود البطالة اإلجبارية ووضح أف ىذه البطالة سوؼ تظؿ 
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الطويؿ ما لـ تتدخؿ الدولة لعالج األزمات التي يتعرض ليا االقتصاد الوطني  مشكمة قائمة في األجؿ

وىنا اقترح بعض السياسات المالية )مثؿ زيادة اإلنفاؽ الحكومي( والنقدية )مثؿ زيادة كمية النقود والتي 

لى تسمى بسياسة النقود الرخيصة أو التمويؿ عف طريؽ التضخـ( ألف زيادة كمية النقود سوؼ تؤدي إ

 انخفاض أسعار الفائدة مما يكوف بمثابة حافز ىاـ في تشجيع االستثمارات ومف ثـ زيادة اإلنتاج

 ومستوى التشغيؿ.

وعمى عكس الفكر الكالسيكي الذي ركز عمى جانب العرض في تحقيؽ التوازف اىتـ كينز  

التي يخضع ليا بدراسة جانب الطمب حيث استخدـ فكرة الطمب الفعاؿ لتفسير أسباب عدـ التوازف 

النظاـ الرأسمالي وموجات البطالة واالنكماش التي يمر بيا. وقد اعتبر النموذج الكينزي أف العرض 

معطى ومستوى األسعار الذي يحدد العرض ثابتا لذلؾ ركز اىتمامو بدراسة الطمب الكمي لتحديد 

 شروط التوازف. 

بؿ قطاعات المجتمع المختمفة ويقصد بالطمب الفعاؿ اإلنفاؽ المخطط أو المرغوب مف ق 

)العائالت، األعماؿ، الحكومة، القطاع الخارجي( عند المستويات المختمفة لمدخؿ الوطني مع ثبات 

العوامؿ األخرى. ويالحظ أف الطمب الفعاؿ يشير إلى اإلنفاؽ الذي يرغب األفراد والمؤسسات القياـ بو 

ؿ رغبة لـ تتحقؽ مدعمة بقدرة شرائية، ومف ثـ فإف وىو يختمؼ بذلؾ عف اإلنفاؽ الفعمي. فالطمب الفعا

الطمب الفعاؿ قد يكوف أكبر مف اإلنفاؽ الفعمي أو أقؿ منو أو مساو لو. فقد أوضح كينز أف المنتجيف 

سوؼ يعرضوف كميات السمع التي تكفي فقط لمواجية الطمب المخطط مف قبؿ المستيمكيف 

 دد الطمب الفعاؿ مستوى اإلنتاج والتشغيؿ. والمستثمريف  والحكومة واألجانب. وبذلؾ يح

III. قطاعين يذ القتصادديد الدخل الوطني تح 

Déterminer le revenu national d’une économie à deux secteurs 

سوؼ نركز عمى شرح مكونات الطمب الفعاؿ بافتراض أوال أف االقتصاد يتكوف مف قطاعييف فقط 

 وىما قطاع العائالت وقطاع األعماؿ.
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 التدفق الدائري في نموذج اقتصادي مكون من قطاعين وليس به مدخرات:: الحالة األولى

 

 مداخيؿ خدمات عناصر اإلنتاج                                         

 خدمات عناصر اإلنتاج                                             

 

 إنفاؽ الدخؿ عمى شراء السمع والخدمات                                    

 الحصوؿ عمى السمع والخدمات                                

 

الشكؿ الممثؿ لمدائرة االقتصادية البسيطة التدفؽ الدائري لمدخؿ واإلنتاج ما بيف  يمخص

القطاعيف ويوضح الشكؿ وجود تدفؽ في المعامالت أو المبادالت التي تجري بيف القطاع االستيالكي 

 وقطاع المنتجيف. ويتمثؿ ىذا التدفؽ فيما يمي:

 يممكيا لقطاع األعماؿ. يقدـ قطاع العائالت خدمات عناصر اإلنتاج التي -

يشغؿ المنتجوف عناصر اإلنتاج في العممية اإلنتاجية إلنتاج السمع والخدمات التي تمثؿ قيمتيا  -

 الناتج الوطني.

 يحصؿ القطاع العائمي عمى عوائد مقابؿ مساىمتو في العممية  اإلنتاجية. -

لتي ينتجيا المنتجوف وىذا اإلنفاؽ ينفؽ القطاع العائمي ىذه المداخيؿ في شراء السمع والخدمات ا -

 يمثؿ الطمب الكمي.

وىكذا أصبح لدينا تدفؽ مف قطاع يقابمو تدفؽ مف قطاع آخر مساو لو في القيمة. فالناتج  

الوطني الذي أنتجو قطاع األعماؿ عف طريؽ استخداـ عناصر اإلنتاج تـ شراءه بواسطة القطاع 

    Y=Dمقابؿ خدمات عناصر اإلنتاج. أي أف:  العائمي عف طريؽ المداخيؿ التي حصؿ عمييا

 

 

 قطاع العائالت قطاع األعمال
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 : التدفق الدائري في نموذج اقتصادي مكون من قطاعين وبه مدخرات:الحالة الثانية

 مداخيؿ خدمات عناصر اإلنتاج                                    

 خدمات عناصر اإلنتاج                                        

                       

 إنفاؽ الدخؿ عمى شراء السمع والخدمات                                   

 الحصوؿ عمى السمع والخدمات                                       

 

يعتبر ادخار القطاع العائمي تسربا في حمقة تدفؽ الدخؿ. وتوضح حمقة تدفؽ الدخؿ أف ادخار  

القطاع العائمي ال ينجـ عنو بالضرورة نقص في اإلنفاؽ الكمي إذا تـ إقراضو لقطاع األعماؿ لتمويؿ 

واالدخار وأيضا اإلنفاؽ االستثماري. وبذلؾ ستعتمد قيمة اإلنتاج عمى قرار القطاع العائمي لالستيالؾ 

 Y=D=C+Iعمى الرغبة مف جانب قطاع األعماؿ في االستثمار ويصبح شرط التوازف:

  Y=C+Sحيث:      

 S=Iأي أف الشرط الثاني لمتوازف:  

 اإلنفاق االستهالكي -1

 دالة االستهالك قصيرة األجل - أ

 عمى الرغـ مف أف االستيالؾ يتوقؼ عمى عوامؿ كثيرة منيا عوامؿ ذاتية )تتمثؿ في

التفضيالت التي تتأثر باإلعالنات، وجاذبية المنتج، والتوقعات المتعمقة بمستويات األسعار، والعادات 

والتقاليد في المجتمع...الخ( وعوامؿ موضوعية )تتمثؿ في توزيع الدخؿ، حجـ الثروة، سعر 

المتاح ىو الدخؿ  الفائدة...الخ( إال أف كينز اعتبر الدخؿ المتاح المحدد الرئيسي لالستيالؾ. والدخؿ

 الباقي بعد اقتطاع الضرائب مف طرؼ الدولة.

  ويمكف أف تكتب دالة االستيالؾ، بشكؿ عاـ كما يمي: dyfC   :حيثxd tyy  

 قطاع األعمال

 إنفاق استثماري

 قطاع العائالت

 ادخار القطاع العائلي
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yydوباعتبار أننا لـ ندخؿ الدولة في التحميؿ بعد فإننا نعتبر أف   ويتـ تقريب دالة .

doاالستيالؾ في المدى القصير بدالة خطية مف الشكؿ:  yccC  

( االستيالؾ الخارجي أو المستقؿ عف الدخؿ، ويعبر عف الحد األدنى coحيث يمثؿ )

يمكف التنازؿ عنو ولو كاف الدخؿ صفرا. أـ تمويمو فيتـ عف طريؽ السحب مف  لالستيالؾ، أي ما ال

ار السابؽ أو عف طريؽ االقتراض. ويتمخص سموؾ المستيمكيف فيما يعرؼ بالميؿ الحدي االدخ

 لالستيالؾ والميؿ المتوسط لالستيالؾ.

 الميل الحدي لالستهالك( :PMC)propension marginale  

األفراد إلى إنفاؽ جزء مف دخميـ عمى السمع والخدمات  ويوضح الميؿ الحدي لالستيالؾ ميؿ

االستيالكية. وىو عبارة عف التغير في االستيالؾ الناجـ عف التغير في الدخؿ. أي أف: 

Y

C
PMC




 

ذا فرضنا أف دالة االستيالؾ مستمرة وقابمة لالشتقاؽ فإف الميؿ الحدي لالستيالؾ يساوي   وا 

cأي أف:  yبالنسبة لػالمشتقة األولى 
dy

dc
PMC   

10حيث:   c  وىذا يعني بأف الزيادة في الدخؿ سوؼ تؤدي إلى زيادة االستيالؾ لكف

 بمقدار أقؿ مف الزيادة في الدخؿ.

 :الميل المتوسط لالستهالك (PmC)  propension moyenne 

عبارة عف نسبة االستيالؾ الكمي إلى الدخؿ الكمي، أي أف:    وىو
Y

C
PmC  

وعمى عكس الميؿ الحدي لالستيالؾ الذي تبقى قيمتو ثابتة فإف الميؿ المتوسط لالستيالؾ  

القانوف النفسي أو السيكولوجي ومفاده أ األفراد  تتناقص قيمتو بزيادة الدخؿ. وىذا ما أطمؽ عميو كينز

يقوموف في المتوسط بزيادة استيالكيـ عندما يزيد دخميـ، ولكف بمقدار أقؿ مف المقدار الذي زاد بو 

 الدخؿ.

 

 



 التحميؿ الكمي الكينزي )اقتصاد ذو قطاعيف(       : الثالثلفصػؿ ا  

 
47 

 دالة االستهالك في األجل الطويل  - ب

اإلنفاؽ  بعد الحرب العالمية الثانية، اىتمت بعض الدراسات التطبيقية بدراسة العالقة بيف 

االستيالكي ومستوى الدخؿ المتاح في الفترة الطويمة، مف بينيا دراسة سيموف كوزنتس 

S.KUZNETS  الذي أجرى دراسة عمى مجموعة كبيرة مف األسر األمريكية، وأوضحت 6491عاـ .

ؿ نتائج ىذه الدراسة أنو رغـ تحقيؽ زيادة كبيرة في مستوى الدخؿ خالؿ فترة الدراسة، إال أف المي

المتوسط لالستيالؾ ظؿ ثابتا ومساويا لمميؿ الحدي لالستيالؾ، وكذلؾ وجد أف العالقة بيف الدخؿ 

واالستيالؾ عالقة تناسبية ]أي أف دالة االستيالؾ في األجؿ الطويؿ تبدأ مف نقطة األصؿ بميؿ 

وعف وجود ثابت[. وكانت ىذه النتائج معارضة آلراء كينز عف الميؿ الحدي والمتوسط لالستيالؾ. 

عالقة غير تناسبية بيف االستيالؾ والدخؿ المتاح. نتيجة لذلؾ ظيرت عدة نظريات الحقة حاولت 

تفسير سموؾ المستيمؾ وفي نفس الوقت تحقؽ التوافؽ بيف دالتي االستيالؾ في األجؿ القصير واألجؿ 

 الطويؿ منيا:

 جيمس ديزنبري: نظرية الدخل النسبي J.DUESNBERY  

 ري في تفسيره عمى مجموعة افتراضات منيا:اعتمد ديزنب 

يتأثر حجـ االستيالؾ الحالي بمستوى الدخؿ في الفترة الحالية بؿ يتأثر أيضا بمستويات  ال -

االستيالؾ المحققة في فترات سابقة.]وىذا يعني بأف انخفاض الدخؿ يؤدي بالفرد إلى تخفيض نسبة 

 مدخراتو إلى دخمو وذلؾ لممحافظة عمى نسبة االستيالؾ إلى الدخؿ ثابتة[.

لالستيالؾ ىو الدخؿ النسبي لألسرة مقارنة بدخؿ األسر األخرى المحيطة أف المحدد الرئيسي  -

بيا، فاألسرة تقوـ بتقميد األسر األخرى المجاورة ليا. فإذا انخفض دخؿ األسرة عف متوسط دخؿ األسر 

األخرى المحيطة بيا، فإنيا سوؼ تخصص نسبة كبيرة مف دخميا لالستيالؾ وذلؾ تماشيا مع معدؿ 

سائد حوليا ويترتب عمى ذلؾ أف تكوف نسبة استيالكيا إلى دخميا مرتفعة، أي أف الميؿ االستيالؾ ال

المتوسط لالستيالؾ يكوف مرتفعا. والعكس عندما تحقؽ األسرة مستوى دخؿ أعمى مف متوسط دخؿ 

األسر المحيطة بيا ]ستحاوؿ إنفاؽ جزء ضئيؿ مف دخميا عمى السمع والخدمات بحيث تحافظ عمى 

كيا متالئما مع النمط االستيالكي المألوؼ لدى األسر المحيطة بيا وبالتالي تكوف نسبة نمط استيال
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استيالؾ األسرة إلى دخميا منخفضة، أي أف الميؿ المتوسط لالستيالؾ يكوف منخفضا[. وىذا يعني 

أف الميؿ المتوسط لالستيالؾ يكوف متناقصا مع تزايد الدخؿ مما يتفؽ مع تفسير كينز لمسموؾ 

ستيالكي في األجؿ القصير. ولكف أضاؼ ديزنبري أف التوزيع النسبي لمدخؿ يبقى ثابتا في األجؿ اال

 الطويؿ ومف ثـ فإف الميؿ المتوسط لالستيالؾ يبقى ثابتا في األجؿ الطويؿ.

نستخمص مف ذلؾ أف نظرية الدخؿ النسبي ترى أنو طالما كاف الدخؿ متزايدا فإف دالة 

طويؿ ىي الدالة األساسية وذلؾ خالفا لنظرية كينز، أما إذا حدث وانخفض االستيالؾ في األجؿ ال

الدخؿ فإف األسرة سوؼ تدافع عف مستوى االستيالؾ الذي حققتو وذلؾ بتخفيض إنفاقيا بمعدؿ يقؿ 

عف معدؿ االنخفاض في الدخؿ وذلؾ باستخداـ جزء مف مدخراتيا. وىكذا تنقؿ إلى دالة االستيالؾ 

يرة األجؿ( وتبقى األسرة عمى نفس الدالة حتى يعود الدخؿ إلى الزيادة وذلؾ إلعادة غير النسبية )قص

بناء مدخراتيا حتى يصؿ مستوى دخميا إلى مستواه السابؽ قبؿ االنخفاض فيعود المجتمع مرة أخرى 

 إلى التحرؾ عمى دالة االستيالؾ الطويمة األجؿ. 

 :نظرية الدخل الدائم M.FRIEDMAN 

أف الدالة األساسية لالستيالؾ ىي دالة تناسبية مثمو في ذلؾ مثؿ ديزنبري، إال يرى فريدماف  

أف فريدماف يجد أف ىذه الدالة ليست عالقة بيف الدخؿ الجاري واالستيالؾ الجاري الذي أشار إليو 

فرض كينز ولكف العالقة بيف ما أسماه الدخؿ الدائـ واالستيالؾ الدائـ. وتقوـ نظرية الدخؿ الدائـ عمى 

أساسي وضعو فريدماف بأف االستيالؾ الدائـ نسبة ثابتة مف الدخؿ الدائـ. حيث أف الدخؿ الدائـ لدى 

فريدماف ىو ذلؾ المستوى مف الدخؿ المتحقؽ خالؿ فترة طويمة مف الزمف والذي يتضمف حجـ الدخؿ 

دخؿ الدائـ بناءا عمى والثروة المتوقع الحصوؿ عميو في المستقبؿ. وقد اقترح فريدماف أف يتـ قياس ال

 متوسط الدخوؿ المكتسبة في سنوات عديدة ماضية.

ولقد أوضح فريدماف في تفسيره لتناقض نتائج كوزنتس وكينز، بأف الدخؿ الكمي أو الفعمي  

 الذي يحصؿ عميو الفرد يمكف تقسيمو إلى الدخؿ دائـ ودخؿ مؤقت أو طارئ ومف ثـ يكوف:

 الدخل المؤقتالدخل الكمي= الدخل الدائم+ 
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فظيور ظروؼ طارئة قد تؤدي إلى وجود دخؿ مؤقت وبالتالي يصبح الدخؿ الكمي أكبر مف  

أو أقؿ مف الدخؿ الدائـ. ولكف ىذه الظروؼ أو التغيرات تكوف قصيرة األجؿ وتختفي في الفترة 

 الطويمة. وبذلؾ يصبح الدخؿ الكمي مساو لمدخؿ الدائـ.

االستيالؾ الفعمي إلى عنصر دائـ وعنصر طارئ. فاالستيالؾ وبنفس الطريقة يقسـ فريدماف  

الدائـ ىو االستيالؾ الذي يتحدد بالدخؿ الدائـ. أما االستيالؾ االنتقالي فقد يفسر باعتباره استيالكا 

غير متوقع مثؿ فاتورة الطبيب. وبذلؾ فإف االستيالؾ الفعمي قد يكوف مساو أو أكبر أو أقؿ مف 

 االستيالؾ الدائـ.

ويرى فريدماف أف مشكمة التوفيؽ بيف الدالة قصيرة األجؿ غير التناسبية مع الدالة طويمة  

األجؿ التناسبية غير موجودة في نظرية الدخؿ الدائـ. ذلؾ أف النسبة بيف االستيالؾ الدائـ والدخؿ 

يالؾ طارئ الدائـ تبقى ثابتة أي أف الميؿ المتوسط لالستيالؾ يبقى ثابت. وظيور دخؿ طارئ أو است

قد يؤدي إلى تناقص الميؿ المتوسط لالستيالؾ خالؿ الفترة القصيرة. ليعود إلى الثبات فيما بعد عند 

 زواؿ ىذه الظروؼ.

 نظرية دورة الحياة :ANBO MODIGLIANI 

نظرية دورة الحياة ترى أف األفراد يخططوف الستيالكيـ عبر فترة زمنية طويمة وذلؾ بالطريقة  

أفضؿ استيالؾ أمثؿ خالؿ أو طيمة حياتيـ المتوقعة، وعمى ذلؾ ترى ىذه النظرية أف التي تحقؽ ليـ 

عممية االدخار التي يقوـ بيا األفراد ترتبط أساسا برغبة ىؤالء األفراد في الحفاظ عمى نفس مستويات 

 مؿ.االستيالؾ المعيودة والتي تعودوا عمييا عندما يتقدـ بيـ العمر ويحالوف إلى التقاعد عف الع

فالدخؿ الذي يحصؿ عميو الفرد يكوف منخفض نسبيا عند بداية ونياية حياتو المتوقعة، وذلؾ  

بسبب انخفاض مقدرتو اإلنتاجية، ومف ناحية أخرى فإف ىذا  الفرد سيحاوؿ الحفاظ عمى مستوى معيف 

ال يمكف أف  مف االستيالؾ طيمة حياتو وذلؾ تحت قيد معيف وىو أف القيمة الحالية الستيالكو الكمي

تزيد عف القيمة الحالية لدخمو الكمي. فالفرد في بداية حياتو يقوـ بعممية اقتراض لتمويؿ إنفاقو 

االستيالكي المخطط والذي بالتأكيد سيزيد عف دخمو المنخفض نسبيا في بداية حياتو، بينما يقـو 

بيا سيكوف أكبر مف استيالكو بعممية ادخار في المرحمة الوسطى مف حياتو نتيجة ألف دخمو المرتفع نس
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المخطط، أما في المرحمة األخيرة مف حياتو المتوقعة فسوؼ يقوـ بعممية سحب مف مدخراتو السابقة 

 لتمويؿ إنفاقو االستيالكي المخطط والذي سيزيد بالتأكيد عف دخمو المتوقع خالؿ تمؾ المرحمة.

افترضنا سابقا بأف قيمة االستيالؾ الكمي لمفرد طيمة حياتو ال يمكف أف تزيد عف قيمة  وطالما 

 الدخؿ الكمي فيذا يعني بأف االستيالؾ الكمي لمدخؿ ستكوف ثابتة. 

 دالة االدخار -2

عمى عكس الكالسيؾ فإف كينز يرى بأف االدخار ىو الجزء المتبقي مف الدخؿ بعد أف يستيمؾ 

cySفيو. بناءا عمى ذلؾ يمكف تعريؼ االدخار عمميا كما يمي:         األفراد ما يرغبوف   

بقيمتيا نجد:                   cبتعويض  dyccyS  0 

dyccySأي أف:                                      0 

dyyوبما أف                        :فإف  01 cycS  

csبوضع     0cysSنجد:                   1           :10حيث  s   

الصيغة العامة لدالة االدخار والتي توضح بأف االدخار ىو دالة تابعة لمستوى الدخؿ أي  وىي       

أف:   yfS       

 الميل الحدي لالدخار 

يعكس الميؿ الحدي لالدخار قيمة التغير في االدخار الناتج عف تغير الدخؿ، ويساوي ميؿ دالة 

sاالدخار أي أف: 
y

s
PMS 




 

ويالحظ أف مجموع الميؿ الحدي لالستيالؾ والميؿ الحدي لالدخار يساوي الواحد الصحيح، أي: 

1 PMSPMC 
 الميل المتوسط لالدخار 

والذي يمثؿ نسبة االدخار إلى الدخؿ:        
y

s
PmS  
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ويالحظ أف الميؿ المتوسط لالدخار يرتفع عندما يرتفع الدخؿ. وبالتالي فإف الميؿ المتوسط 

          لالدخار مكمؿ لمميؿ المتوسط لالستيالؾ الذي رأينا بأنو يتناقص عندما يرتفع الدخؿ، أي أف: 

1 PmSPmC 
 التمثيل البياني لدالة االستهالك ودالة االدخار:

 

 

 

 

 

 

 اإلنفاق االستثماري -3

األصوؿ اإلنتاجية الجديدة وعمى زيادة المخزوف  يقصد باالستثمار اإلنفاؽ عمى شراء وتكويف

مف المواد األولية. أي أف لالستثمار شكمييف ىما: االستثمار الثابت الذي يتكوف مف األصوؿ المعمرة 

مف السمع الرأسمالية )اآلالت والمعدات...( والتي تزيد الطاقة اإلنتاجية، وكذلؾ االستثمار في المخزوف 

 ات في المواد األولية.والذي يتكوف مف الزياد

 وامل المحددة لإلنفاق االستثماريالع 

 يتحدد اإلنفاؽ االستثماري حسب كينز بعامميف ىما: 

: والذي تربطو عالقة عكسية باالستثمار، أما قيمتو فتتحدد عف طريؽ عرض سعر الفائدة -

 النقود والطمب عمييا. 

: ]ال يعد سعر الفائدة المحدد الوحيد لمقرار االستثماري. فطالما أف الكفاية الحدية لرأس المال -

المستثمريف يسعوف لتعظيـ أرباحيـ فإف مف أىـ العوامؿ المحددة لالستثمار معدؿ العائد 

المتوقع مف االستثمار. فال يكفي أف يكوف معدؿ الفائدة منخفضا حتى يقبؿ المشروع عمى 

نما يتعيف أف يكوف معدؿ العائد المتوقع مف االستثمار  االستثمار في مجاؿ مف المجاالت. وا 

C,S 
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أعمى أو عمى األقؿ يساوي سعر الفائدة وىذا ما تقرره نظرية الكفاية الحدية لرأس الماؿ[ والتي 

توضح أنو حتى يقبؿ المشروع عمى االستثمار يجب أف تكوف الكفاية الحدية لالستثمار أعمى 

دة والذي يمثؿ تكمفة االقتراض. وتعرؼ الكفاية الحدية مف أو تساوي عمى األقؿ سعر الفائ

 لالستثمار عمى أنيا معدؿ العائد الصافي المتوقع مف إضافة وحدة استثمار جديدة. 

 ويمكف اتخاذ القرار االستثماري بطريقتيف:

 :  قاعدة صافي القيمة الحاليةأوال

% فإف قيمة ىذا المبمغ في نياية 9ا بفائدة سوية مركبة قدرى 6111إذا قاـ شخص بإقراض مبمغ قدره 

 السنة األولى ىي:

                              
1040

04.010001000





S

S                                    

 

 iPS

iPPS





1
 

 + )القيمة الحالية . سعر الفائدة( القيمة الحالية = القيمة المستقبمية          أي أف:

 (i+1القيمة الحالية ) =                                      

 S=1040 (1+0.04)=1416                   كما يحصؿ في نياية السنة الثانية عمى: 

 أي أف القيمة المستقبمية في نياية السنة الثانية لمبمغ حالي ىي:   
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n         :وبالتالي فيو يحصؿ في نياية السنة  niPS  1 
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عادة تسمية سعر الفائدة باسـ سعر  . ويعاد Sلمبمغ مستقبمي Pوتوضح ىذه المعادلة القيمة الحالية 

الخصـ أي المعدؿ الذي تخصـ بو القيمة المستقبمية لتنخفض إلى القيمة الحالية. وبذلؾ تأخذ المعادلة 

( الشكؿ التالي:            6)
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( 2ذ المعادلة )ىذا في حالة الفوائد السنوية، أما إذا كانت الفوائد نصؼ سنوية أو ربع سنوية فتأخ

 الشكؿ التالي:

  

















n

m
r

SP
1

1 

 ىي عدد المرات التي تدفع فييا الفائدة في السنة. m: حيث

         n .ىي عدد الفترات التي تحصؿ فييا الفائدة خالؿ فترة االستثمار 

كما أف القيمة 
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 يمكف حسابيا باستخداـ جدوؿ الكفاية الحدية لرأس الماؿ. 1

أما عندما ال تعاد المبالغ في موعد معيف واحد في المستقبؿ، ولكف في مجموعة مف الفترات،  

 فالقيمة الحالية لمتدفؽ يمكف إيجادىا بجمع القيمة الحالية لكؿ مبمغ.

في نياية السنة الثانية،  211سنة األولى وفي نياية ال 611مثاؿ: إذا كاف مشروع يحقؽ تدفقا قدره 

 %:8في نياية السنة الثالثة، فالقيمة الحالية ليذا المشروع إذا كاف معدؿ الخصـ السنوي ىو  011و
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 212.2القيمة الحالية لتدفؽ ثالث سنوات     =                           

 ومنو فإف القيمة الحالية لمجموعة مف التدفقات ىي:
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ذا كانت   فإف الصيغة تصبح:  S1=S2=S3=…=Snوا 
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حيث القيمة         
  










n
rr 1

1
1

1
 يمكف استخراجيا مف الجدوؿ. 

بعد تحديد القيمة الحالية لمتدفقات المستقبمية يجب مقارنتيا مع تكمفة الشراء مف أجؿ اتخاذ القرار 

0IPVANاالستثماري. وذلؾ بحساب القيمة الحالية الصافية:                    

 القيمة الحالية لمتدفقات المستقبمية. Pحيث تمثؿ: 

            I0 مار.تكمفة االستث 

 فإف القرار االستثماري يكوف بالموافقة. 0VANفإذا كانت: 

             0VAN .فإف القار االستثماري يكوف بالرفض 

 قاعدة معدل اإليراد الداخمي )الكفاية الحدية لرأس المال( ثانيا:

تكمفة مشروع استثماري والقيمة الحالية لممردود المستقبمي  وىو معدؿ الخصـ الذي يساوي بيف 

ليذا المشروع. أي أنو معدؿ الخصـ الذي يعدـ القيمة الحالية الصافية. ويتخذ القرار االستثماري 

iTRIمع سعر الفائدة فإذا كاف:  TRIبمقارنة معدؿ اإليراد الداخمي والذي نرمز لو ب    يقبؿ

 ر.االستثما

                            iTRI  .يرفض المشروع 

سنوات ومف المتوقع أف  61، يبمغ عمرىا اإلنتاجي 61111آلة جديدة تكمفة شرائيا وتركيبيا  مثال:

وتوجد  011. وتبمغ تكاليؼ اإلنتاج األخرى و.ف 2وحدة ويتـ بيع كؿ وحدة ب 6211تنتج سنويا 

% عمى المتحصالت بعد خصـ النفقات. أحسب الكفاية الحدية لرأس 21ضريبة دخؿ شركات قدرىا 

 الماؿ:  

 حساب التدفقات السنوية: -6: الحل

150023000      اإليرادات اإلجمالية:                 
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  011                   مصاريؼ التشغيؿ:             -

 6111مخصص االىتالؾ:                              -

 6011= الحصيمة بعد المصاريؼ:                       

 121الضريبة:                                         -

 121    = صافي المتحصالت بعد خصـ الضرائب:     

      6111:                            + مخصص االىتالؾ

 6121= المتحصالت السنوية الصافية:                 

 . 6121شراء ىذه اآللة اإلنتاجية سيحقؽ لمشركة إيراد سنوي صافي قدره: 

حساب الكفاية الحدية لرأس الماؿ:                -2
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 %.61أي:  1.61تقريبا  rومف الجدوؿ المالي 

IV.  المضاعفLe multiplicateur 
ليكف لدينا اقتصاد مكوف مف قطاعيف حيث اإلنفاؽ االستيالكي محدد حسب الدالة التالية 

yC 6.060 100وقمة اإلنفاؽ االستثماريI                                                   فإف قيمة الدخؿ عند التوازف

400

1006.060





Y

yY 

. عند ذلؾ تصبح قيمة الدخؿ التوازني 21لنفرض أف قطاع األعماؿ قاـ بزيادة استثماره بواقع 

 فكيؼ حدث ذلؾ ؟ 921الجديد 
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لقد تمت ىذه العممية ألف ىناؾ في االقتصاد تدفؽ دائري مستمر. فإنفاؽ شخص معيف ىو 

ستمر ىذه العالقة بيف في نفس الوقت دخؿ لشخص آخر ينفقو ليصبح دخؿ لفرد ثالث وىكذا. وت

اإلنفاؽ والدخؿ مف خالؿ جممة مف الحمقات المتتابعة التي تؤدي إلى ارتفاع الدخؿ عدة مرات قياسا 

يؤدي إلى زيادة دخوؿ عناصر اإلنتاج بيذا  21إلى حجـ الزيادة في اإلنفاؽ. فزيادة االستثمار بمقدار 

إف زيادة دخوؿ عناصر اإلنتاج تؤدي إلى ف 1.1المقدار. وبما أف الميؿ الحدي لالستيالؾ يساوي 

يزداد إنتاج السمع والخدمات  62. ومع زيادة اإلنفاؽ االستيالكي ب62زيادة اإلنفاؽ االستيالكي ب

االستيالكية وبالتالي تزداد الدخوؿ بقيمة ىذه الزيادة في اإلنتاج. ومع زيادة الدخوؿ يزداد اإلنفاؽ 

كذا تستمر الزيادات المتتالية في اإلنفاؽ واإلنتاج ومف ثـ . وى0.2االستيالكي مرة أخرى بمقدار 

 الدخوؿ بنفس الطريقة حتى تصغر وتصؿ إلى الصفر. 

إف مجموع ىذه التغيرات في اإلنفاؽ تسمى بأثر المضاعؼ. ومعدؿ التغير في الدخؿ إلى 

يادة اإلنفاؽ التغير في اإلنفاؽ يسمى المضاعؼ ويعرؼ بأنو العدد الذي يتضاعؼ بو الدخؿ نتيجة ز 

 بوحدة نقدية واحدة.

 المضاعف الساكن  -1

يمكف أف نشتؽ قيمة المضاعؼ بقسمة التغيرات الناتجة في الدخؿ عمى التغيرات المستقمة في 

 اإلنفاؽ وذلؾ حسب القطاعات المشكمة لالقتصاد.

yccC، وأف اإلنفاؽ االستيالكي تمثمو المعادلة: 0Iنفرض أف اإلنفاؽ االستثماري ىو  ومنو 0

 وانطالقا مف شرط التوازف نجد: 

 00

00
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1
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 ولو افترضا وجود تغيرات في االستيالؾ المستقؿ فإف قيمة التغيرات في اإلنتاج ىي: 
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 قيمة مضاعؼ االستيالؾ:          ومنو
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ولو افترضا وجود تغيرات في االستثمار المستقؿ فإف قيمة التغيرات في اإلنتاج ىي: 
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 ومنو قيمة مضاعؼ االستثمار:
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 المضاعف الديناميكي  -2

يتميز التحميؿ الديناميكي بإدخاؿ عنصر الزمف في التحميؿ أي بافتراض وجود فجوة زمنية بيف  

في االعتبار المتغير التابع والمتغير المستقؿ. وفي دراستنا لمفيـو المضاعؼ الديناميكي سنأخذ 

 فرضيتيف أساسيتيف:

نفرض بوجو عاـ وجود فاصؿ زمني بيف لحظة الحصوؿ عمى الدخؿ وفترة إنفاقو،  الفرضية األولى:

 وفترة اإلبطاء ىذه تعرؼ بتأخير روبرتسوف أو فترة إبطاء االستيالؾ.

وتخص الفترة الالزمة إلعادة التوازف بيف اإلنتاج والطمب الكمييف حيث يمكف افتراض  الفرضية الثانية:

ر الطمب الكمي ولحظة حدوث التحديد الالـز في حجـ اإلنتاج لمقابمة وجود فاصؿ زمني بيف لحظة تغي

 ىذا التغير في الطمب الكمي، وىذا الفاصؿ الزمني يسمى بتأخير الندبرغ أو فترة إبطاء اإلنتاج.

ولنقبؿ  y0لنفرض أف الدخؿ الوطني القتصاد معيف في الفترة صفر )سنة األساس( يساوي  

وعميو فإف الدخؿ في الفترة األولى  Iاد حجـ االستثمار المستقؿ بمقدار بأنو خالؿ الفترة األولى ز 

يساوي حجـ الدخؿ في الفترة صفر مضافا إليو حجـ االستثمار اإلضافي وذلؾ ألف اإلنفاؽ بقصد 

شراء سمع استثمارية جديدة سوؼ يؤدي إلى زيادة دخؿ منتجي ىذه السمع بمقدار حجـ ىذا اإلنفاؽ 

 وعميو فإف الدخؿ الجديد يصبح:

                                              IYYIYY  0101 
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وفي فترة ثانية نالحظ أف منتجي السمع الرأسمالية سوؼ يزيد إنفاقيـ عمى شراء السمع  

وسوؼ يؤدي ىذا اإلنفاؽ اإلضافي عمى شراء السمع االستيالكية إلى زيادة Icاالستيالكية بمقدار 

 بنفس المقدار، وىكذا فإف الدخؿ الكمي في الفترة الثانية يكوف:دخؿ منتجي ىذه السمع 

IcYY  12 
IYYوبما أف:                                     01 

IcIYYفإف:                                  02 

إلى زيادة استيالكيـ Icاالستيالكية بوفي فترة ثالثة سوؼ يؤدي زيادة دخؿ منتجي السمع  

بمقدار  Icc  أيIc 2 :ومنو فإف الدخؿ الكمي في الفترة الثالثة يكوف 

                                       IcYY  2

23 

 نجد: y2وبالتعويض بقيمة 

                            IcIcIYY  2

03 

ذا كاف عدد الفترات   كما يمي: nتصبح قيمة الدخؿ الكمي في الفترة  nوا 

IcIcIcIYY n

n  12

0 ... 
 12

0 ...1  n

n cccIYY 

وىكذا يمكف تمثيؿ عممية المضاعفة في شكؿ متتالية ىندسية متناقصة حيث أف الزيادة في  

 فترة ىي: nالدخؿ بعد 

 12 ...1  ncccIY 

 12 ...1 



 nccc

I

Y 

 مف الفترات ىو:  nبعد  kdeومنو قيمة المضاعؼ الديناميكي: 

                            12 ...1 



 n

de ccc
I

Y
k
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، اإلنفاؽ االستيالكي واالستثماري تمثمو 921ىو  tإذا كاف المستوى التوازني لمدخؿ في الفترة مثال: 

dyCالمعادلتيف:  8.040  50وI  :وقيمة الناتج يحصؿ عمييا القطاع العائمي، أي أفyyd 

 سنفترض حالتيف:

 انقضاء فترة زمنية ما بيف اإلنفاؽ والدخؿ أي أف: سنفترض عدـ الحالة األولى:

11 8.040   tt yC 

 نجد:  t+1. وعميو في الفترة t+1في الفترة  61ونفترض حدوث زيادة في اإلنفاؽ االستثماري قدرىا 

500

608.040

1

11

111













t

tt

ttt

Y

yY

ICY

 

عدـ وجود تغيرات أخرى فإف مستوى الدخؿ سيصؿ إلى مستوى توازني جديد في  وبافتراض 

 نفس الفترة الزمنية التي تحققت فييا الزيادة االستثمارية.

: نفترض تأخر اإلنفاؽ االستيالكي عف الدخؿ بفترة زمنية واحدة. أي أف: الحالة الثانية

tt yC 8.0401  في الفترة   وأف اإلنفاؽ االستثماري سيزيدt+1  61بمقدار : 

t+1                                                             :111في الفترة    ttt ICY 

                                                                       608.0401  tt yY 

450ty                                                                   4601حيث  tY 

t+2                                                             :222في الفترة    ttt ICY 

                                                                      608.040 12   tt yY 

4601حيث  ty                                                                 4682 tY 

t+3                               :                               333في الفترة    ttt ICY 

                                                                      608.040 23   tt yY 

4682حيث  ty                                                               4.4743 tY 

وباستخداـ  211لتوازني أال وىو وفي كؿ فترة متتالية يقترب مستوى الدخؿ مف المستوى ا 

 المضاعؼ فإف قيمة التغير في الدخؿ بعد ثالثة فترات ىي:
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                                              dekIY * 

 21 ccIY  

  2
8.08.01  IY 
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 مجموعة تمارين حول الفصل الثالث

 أثبت ما يمي: :(1تمرين )

cPMCالميؿ الحدي لالستيالؾ ىو نفسو ميؿ دالة االستيالؾ أي أف:  -6  

sPMSالدخار ىو نفسو ميؿ دالة االدخار أي أف: الميؿ الحدي ل -2  

0-                   9-                      

2-                        1-                

انطالقا مف الجدوؿ التالي والذي يبيف المستويات المختمفة مف الدخؿ والمسػتويات المقابمػة : (2تمرين )

 ليا مف االستيالؾ:

 921 041 001 011 201 291 621 1 الدخؿ

 041 021 061 241 201 221 601 41 االستيالؾ

 حساب االدخار عند كؿ مستوى مف مستويات الدخؿ. -6: المطموب

 حساب الميؿ المتوسط والحدي لالستيالؾ واالدخار عند كافة مستويات الدخؿ. -2   

 االدخار.االستيالؾ و استخرج كؿ مف دالتي  -0    

 .01التوازنية لكؿ مف الدخؿ، االستيالؾ واالدخار إذا كاف االستثمار يساوي أوجد القيـ  - 9        

و.ف ودخمػػو  91%، واسػػتيالكو المسػػتقؿ ىػػو 81يسػػتيمؾ مسػػتيمؾ مػػف الزيػػادة فػػي دخمػػو  :(3تمرررين )

 . 0911، 0011، 0211، 0611و.ف، ويرتفع إلى المستويات التالية: 0111المتاح ىو 

 ستيالؾ.استخراج دالة اال -6: لمطموبا

 حساب الميؿ المتوسط لالستيالؾ المرافؽ لمزيادة في الدخؿ. -2   

 وؾ االستيالكي ينسجـ مع السموؾ النفسي لكينز أـ ال.محدد ما إذا كاف ىذا الس -0   

 حسابيا وبيانيا. و.ف.21أوجد المستوى التوازني لمدخؿ عندما يكوف االستثمار مساويا لػ  -9   

و.ف، فإذا عممت بأف معدؿ  622021تنوي مؤسسة اقتصادية شراء آلة وتركيبيا ب : (4تمرين )

سنوات، وزودناؾ بالمعمومات التالية التي تحسب  2وفترة االستخداـ ىي  %1الفائدة السائد في السوؽ 

∑               عماؿ السنوي المحقؽرقـ األ       
    



 التحميؿ الكمي الكينزي )اقتصاد ذو قطاعيف(       : الثالثلفصػؿ ا  

 
62 

 ؿتمثؿ احتماؿ تحقيؽ رقـ االعما  Pحيث: 

 Xi تمثؿ الربح المتوقع 

ليؾ الجدوؿ التالي الذي يوضح ذلؾ  :وا 
 2118 2110 2111 2112 2119 2110 السنوات

 11111 21111 91111 01111 21111 61111 الربح المتوقع
 %5 %10 %30 %25 %15 %61 رقـ األعماؿ احتماؿ تحقيؽ
 :المطموب

 RTعماؿ المحقؽ سنويا أحسب رقـ األ -6

 احسب القيمة الحالية لرقـ األعماؿ خالؿ خمس سنوات -2

و.ف 211احسب مقدار االيراد السنوي الصافي المتوقع إذا اعتبرنا أف تكمفة االستغالؿ ىي  -0

 %9ومعدؿ الضريبة 

عمى رقـ األعماؿ المحقؽ ما ىو عدد السنوات الالزمة حتى يسترد المستثمر القيمة  بناء -9

 الحالية لممشروع.

 قررت استعمالو فتوفرت أماميا إمكانيتيف: 211111مؤسسة بحوزتيا مبمغ  :(5تمرين )

 .%61: توظيؼ المبمغ في البنؾ بمعدؿ فائدة اإلمكانية األولى

سػنوات تحقػؽ إيػرادات سػنوية صػافية  2: شراء حافمة لنقؿ المسافريف تيتمػؾ عمػى مػدى اإلمكانية الثانية

11111. 

 المطموب:

 سنوات إذا اتبعت اإلمكانية األولى؟ 2عميو المؤسسة بعد  ما ىو المبمغ الذي ستحصؿ -6

ما ىو المبمغ الذي ستحصؿ عميو بعد نفس المدة إذا قامػت بشػراء الحافمػة وتوظيػؼ اإليػرادات   -2

 ؟%61السنوية التي ستحصؿ عمييا بفائدة 

 ما ىو االختيار العقالني في استخداـ المبمغ المتوفر بحوزتيا؟ -0

يمػة الحاليػة الصػافية لمشػروع الحافمػة موجبػة أو سػالبة، ومػا ىػي القيمػة استنتج مػا إذا كانػت الق -9

 أعمى منيا. TRIالتي يكوف 



 التحميؿ الكمي الكينزي )اقتصاد ذو قطاعيف(       : الثالثلفصػؿ ا  

 
63 

 : شركة لسيارات األجرة تنوي شراء سيارة جديدة وفقا لممواصفات التالية:(6)تمرين 

بعد السنتيف  02111مدة االستعماؿ سنتيف فقط ثـ يعاد بيع السيارة ب  601111الشراء  ثمف

في السنة الثانية تكمفة تأجير السائؽ  00211في السنة األولى و 82111تكمفة الصيانة والبنزيف 

االيرادات الكمية المتوقعة  %00.09لكؿ سنة الضريبة عمى الربح الخاـ لكؿ سنة  601111

 في السنة الثانية. 011111ولى والسنة األ في 011111

 :المطموب

 احسب مبمغ االيرادات الصافية المتوقعة لكؿ سنة -6

 %1الكمية الصافية ليذا المشروع إذا كاف سعر الخصـ  لإليراداتاحسب القيمة الحالية  -2

ليذا المشروع ثـ عمؽ عمى النتيجة تعميقا اقتصاديا وبيف ما ىو القرار الذي يجب  TRIاحسب  -0

 اتخاذه بشاف المشروع.

 مالحظة: قيمة االىتالؾ معدومة.

مف المتوقع أف ىذه اآللة لف يكوف ليا قيمة في نياية  61111آلة تكمفة شراءىا وتركيبيا : (7تمرين )

وحدة مف المنتجات سنويا والتي تباع بسعر  6211سنوات ومف المتوقع أف تنتج  61عمرىا الذي يبمغ 

 %.21سنويا. وتوجد ضريبة دخؿ شركات قدرىا  و.ف 011لموحدة. تكاليؼ تشغيؿ اآللة ىي  و.ف 2

 :لمطموبا

 حسب كينز ماذا تمثؿ الكفاية الحدية لرأس الماؿ. -6

 احسب الكفاية الحدية لرأس الماؿ. ثـ عمؽ عمى النتيجة تعميقا اقتصاديا. -2

وضح ماذا يحدث  %،61رات في شكؿ إعفاء ضريبي قدرة إذا قررت الحكومة دعـ االستثما -0

 لمكفاية الحدية لرأس الماؿ.

س المػػػاؿ عنػػػد اسػػػتفادة المشػػػروع مػػػف تػػػدعيـ حكػػػومي قػػػدره مػػػا الػػػذي يحػػػدث لمكفايػػػة الحديػػػة لػػػرأ -9

 مف ثمف شراء التجييزات مع فرضية بقاء الدخوؿ الصافية عمى حاليا. 6111

( وىو أقؿ مف nـ.و.ف في السنة ) 21111إذا افترضنا أف الدخؿ الوطني لدولة ما بمغ  :(8)تمرين 

ـ.و.ف. فإذا عممت أنو يجب  69911مستوى التشغيؿ الكامؿ، بينما بمغ استيالؾ قطاع العائالت 
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ذا افترضنا بأنؾ 61زيادة الدخؿ ب % خالؿ السنوات القادمة لموصوؿ إلى مستوى التشغيؿ الكامؿ، وا 

ؾ في تحريؾ الطمب مكمؼ بيذا الممؼ عمى مستوى ديواف السيد وزير االقتصاد فإنؾ ستفكر بدوف ش

 في ىذا اإلطار أجب عف ما يمي: االستثماري.

ماذا يحدث في ىذا االقتصاد إذا زاد مستوى اإلنفاؽ االستثماري بالقيمة  -6: أوال I. 

بأنو إذا كاف االستيالؾ يتخمؼ عف الدخؿ بفترة زمنية واحدة فإف زيادة الدخؿ الوطني  برىف -2

الناتجة عف زيادة االستثمار  I بالميؿ الحدي لالستيالؾ ثـ  ةتساوي مجموع قيـ مرتبط

 استخرج العالقة واذكر ماذا تمثؿ؟ وما معناىا؟

ICYانطالقا مف العالقة  -6: ثانيا   استخرج صيغة المضاعؼ الساكف في نموذج

 اقتصادي مكوف مف قطاعيف، عمؿ أصؿ التسمية. 

 ما ىي شروط عمؿ المضاعؼ. -2

حدد مقدار زيادة الدخؿ الوطني الناتجة عف أثر المضاعؼ عمما بأف الزيادة في االستثمار  -0

 1.02ف الميؿ الحدي لالستيالؾ ىو .و.ف، وأـ 211بمغت 

باسػػػػتخداـ المضػػػػاعؼ السػػػػاكف حػػػػدد قيمػػػػة االسػػػػتيالؾ وكػػػػذلؾ الميػػػػؿ المتوسػػػػط لػػػػو فػػػػي السػػػػنة  -9

(1+6). 

 ما ىي مقدار الزيادة المطموبة في االستثمار لتحقيؽ مستوى التشغيؿ الكامؿ. -2

واالسػتيالؾ يتخمػؼ عػف الػدخؿ بفتػرة زمنيػة  1.4يسػاوي : إذا كاف الميؿ الحدي لالستيالؾ (9تمرين )

 واحدة. 

 و.ف، احسب:21بػ  t+1انخفض االستثمار بصفة دائمة في الفترة  إذا -6

 t+1 ،t+2 ،t+3مضاعؼ االستثمار لمفترات  - أ

 t+1 ،t+2 ،t+3االنخفاض في مستوى الدخؿ لمفترات  - ب

 ثـ عاد مرة أخرى لمستواه السابؽ، احسب: t+1و.ف في الفترة 61إذا زاد االستثمار بمقدار  -2

 t+1 ،t+2 ،t+3مضاعؼ االستثمار لمفترات  - أ

 t+1 ،t+2 ،t+3الزيادة في مستوى الدخؿ لمفترات  - ب
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بعد أن تعرضنا في الفصل السابق إلى التحميل الكمي الكينزي في نموذج مكون من قطاعين،  

 .سنقوم في ىذا الفصل بإضافة القطاع الثالث وىو القطاع الحكومي

I. متغيرات القطاع الحكومي Les variables du secteur public  
 -الضرائب -تؤثر الحكومة في الحياة االقتصادية بأساليب متعددة، منيا:  اإلنفاق الحكومي

 التحويالت.

 :اإلنفاق الحكومي ( ونرمز لو بالرمزG) 

. سواء كانت وىو عبارة عن إنفاق قطاع الخدمات العامة عمى مشترياتو من السمع والخدمات 

استيالكية أو إنتاجية أو إلتمام استثمار اجتماعي كإقامة الطرق والمدارس... وغيرىا من المرافق. 

وبذلك ينطوي اإلنفاق الحكومي عمى تدفق نقدي من قطاع الحكومة لمقطاعات األخرى في المجتمع 

نفاق الحكومي متغير يقابمو تدفق سمعي من قطاعات المجتمع األخرى لمقطاع الحكومي. ويعتبر اإل

خارجي ألنو يخضع العتبارات سياسية وال يمكن تحديد أثر العوامل االقتصادية عمى ىذا اإلنفاق 

 G=G0بطريقة ثابتة. لذلك يمكن اعتباره متغيرا خارجيا، أي أن : 

 :الضرائب 

الضرائب مصدرا أساسيا من مصادر اإليراد الحكومي. ويمكن التمييز بين حالتين من  تمثل 

 فرض الضرائب تمجأ الحكومة لتطبيقيا:

فرض ضرائب جزافية وفي ىذه الحالة تعتبر الضرائب متغير خارجي. وعميو تكتب دالة  :الحالة األولى

 Tx=Tx0الضرائب كما يمي: 

 لدخلضريبة مرتبطة با الحالة الثانية:

وفي ىذه الحالة ولمتسييل نفترض بأن الضريبة دالة خطية  لمستوى الدخل. وبالتالي تكون دالة 

ytTxTxالضرائب كما يمي:    10حيث  0  t  وتشير دالة الضرائب ىذه عمى أن ىناك عالقة

زاد الدخل زادت الضرائب لكن الزيادة في الضرائب تكون أقل من  طردية بين الضرائب والدخل. فكمما

 الزيادة في مستوى الدخل.
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 :التحويالت 

تمثل المدفوعات التحويمية إنفاق ذو طبيعة مختمفة حيث تتمثل في التحويالت النقدية من قبل  

اإلعانات االجتماعية الحكومة لألفراد والتي ال يقابميا تدفقات سمعية في االتجاه اآلخر. ومن أمثمتيا 

لمفقراء والمسنين وتعويضات البطالة... وغيرىا. ومثل ىذه المدفوعات تؤثر عمى الدخل المتاح لألفراد 

ومن ثم عمى الطمب الكمي لممجتمع. وكما ىو الحال بالنسبة لمضريبة يمكن التمييز بين حالتين من 

 التحويالت:

 تحويالت جزافية الحالة األولى:

وفي ىذه الحالة تعتبر متغير خارجي مساو لقيمة محددة وبذلك تكون دالة التحويالت كما  

 Tr=Tr0يمي: 

 مدفوعات تحويمية مرتبطة بالدخل الحالة الثانية:

عمى عكس الضرائب ترتبط التحويالت سمبيا بمستوى الدخل وفقا لمدالة التالية:  

yrTrTr  10حيث  0  r  وتشير ىذه الدالة إلى ارتباط التحويالت عكسيا بمستوى الدخل فكمما

 ارتفع مستوى الدخل تنخفض مقدار المدفوعات التحويمية.

II.  القطاع الحكوميتحديد الدخل التوازني بإضافة 

Déterminer le revenu national en ajoutant le secteur public 

شرط التوازن في نموذج اقتصادي مكون من ثالثة قطاعات بإدراج دالة اإلنفاق الحكومي يصبح 

GICYكما يمي:         

التحويالت فيدخالن في النموذج من خالل دالة االستيالك، لذلك ال بد من ئب و أما الضرا 

 تعديل دالة االستيالك السابقة لتصبح دالة تابعة لمدخل المتاح، أي الدخل بعد اقتطاع الضرائب

ضافة المدفوعات التحويمية.  وا 

  رائب والتحويالت متغيرات خارجيةنعتبر الض  -1

 وىنا أيضا يمكن التمييز بين طريقتين:

 حساب الدخل التوازني بطريقة:      الطمب الكمي= العرض الكمي                                                            الطريقة األولى:
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GICY     لدينا شرط التوازن:                              

0GG    حيث:  ،0II  ،dyccC  0                           

000    بالتعويض نجد:   GIyccY d                           

00                   حيث:   trtxyyd   

      ومنو: 
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 : حساب الدخل التوازني بطريقة: التسربات = اإلضافاتالطريقة الثانية

TrGITxSلدينا شرط التوازن:              

0cysSحيث:                                   ي  

00عمما أن:                            trtxyyd  
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 ضرائب والتحويالت مرتبطة بالدخلال  -2

GICYلدينا شرط التوازن:                                      

000بالتعويض نجد:                              GIyccY d                           

حيث:                                yrtryttxyyd
 00 

                                     yrtryttxyyd
 00 

ومنو:       

 

 

 00000

00000

00000

00000

1

1

1

GItrctxcc
rctcc

Y

GItrctxccyrctcc

GIyrctrcytctxcyccY

GIyrtryttxyccY












 



        (ثالث قطاعاتاقتصاد ذو ) التحميل الكمي الكينزي: الرابعلفصـل ا  

 
69 

 

III. الة اقتصاد مكون من ثالثة قطاعاتالمضاعف في ح 

 Le multiplicateur dans le cas d'une économie à trois secteurs 

 في حالة ضرائب وتحويالت جزافية  -1

لدينا قيمة الدخل عند التوازن:            00000
1

1
GItrctxcc

c
Y 


 

 وباشتقاق ىذه الدالة بالنسبة لممتغير الذي حدثت فيو التغيرات نجد:

مضاعف االستثمار:                                 
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  مضاعف التحويالت:                             
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مضاعف الميزانية المتوازنة: ويطمق عمى األثر الناجم عن التغيرات المتساوية في اإلنفاق الحكومي 

ذا افترضنا تغيرات متساوية في كل من اإلنفاق الحكومي والضرائب فإن التغير في  والضرائب. وا 

                مي:يالمستوى التوازني لمدخل يمكن التعبير عنو كما 
c

txcG
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txGحيث:   الميزانية: نتواز  نتيجة افتراض  
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1فإن المضاعف لتغيرات متساوية في كل من اإلنفاق الحكومي والضرائب ىو:  ومنو 
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 لة ضرائب وتحويالت مرتبطة بالدخلفي حا  -2

لدينا قيمة الدخل عند التوازن:            00000
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مضاعف االستثمار:                                 
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مضاعف التحويالت:                              
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كن اشتقاقو من المعادلة التالية: مضاعف الميزانية المتوازنة: يم
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 وىو اقل من الواحد الصحيح.
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 مجموعة تمارين حول الفصل الرابع

 إذا عممت أن اقتصاد افتراضي معرف بالدوال التالية: :(1تمرين )

 دالة االستيالك، دالة االستثمار، اإلنفاق الحكومي، ضريبة جزافية، تحويالت مرتبطة بالدخل

 :المطموب

 أعط الصيغة الرياضية لمدوال السابقة -1

 استخرج قيمة الدخل التوازني انطالقا من شرط التوازن -2

 أحسب: dC=40+0.8y ،I=60 ،G=20 ،Tx=20: إذا عممت أن (2تمرين )

 المستوى التوازني لمدخل بطريقتين. -1

و.ن، وزادت التأمينات الخاصة  11المستوى الجديد لمدخل إذا انخفض االستثمار بمقدار  -2

 النخفاض مستوى الدخل. و.ن كنتيجة5الحكومة بـ بالبطالة التي تدفعيا 

 حتى يعود الدخل إلى مستواه السابق.ما ىي التغيرات الواجبة في االنفاق الحكومي  -3

مميون أيضا فيل  31مميون وزادت الضرائب بمقدار  31إذا زاد اإلنفاق الحكومي بمقدار  :(3)تمرين 

 ينجم عن ىذا الوضع زيادة أم نقص في الدخل، ومتى تحدث ىذه الحالة؟

 5..1العمم أن الميل الحدي لالستيالك يقدر ب  مع

و.ن، ومستوى التشغيل الكامل يتحقق عند 511إذا كان المستوى التوازني الجاري لمدخل  :(4)تمرين 

ذا لم ترتبط الضرائب بالدخل، وكان الميل الحدي لالستيالك 551دخل   1.0و.ن، وا 

مستوى التشغيل الكامل عمى افتراض أن  بكم يزيد االنفاق الحكومي حتى يتحول االقتصاد إلى -1

 الدولة التزمت بسياسة توازن الميزانية؟

 بافتراض أن الدولة راغبة أن تعمل مع عجز في الميزانية فما ىي التغيرات المطموبة في: -2

 اإلنفاق الحكومي، - أ

 الضرائب، حتى يصل االقتصاد إلى مستوى التشغيل الكامل. - ب

، كم الزيادة المطموبة في االنفاق الحكومي حتى %11سبية تقدر بـ بافتراض وجود ضريبة دخل تنا -3

 يتحول االقتصاد إلى مستوى التشغيل الكامل:
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 إذا التزمت الدولة بسياسة توازن الميزانية. - أ

 إذا رغبت أن تعمل مع عجز في الميزانية.  - ب

 انطالقا من المعطيات التالية: :(5تمرين )

C=10+0.75Yd        I=80         G=70         Tx=0.2Y      

 أحسب الدخل التوازني بطريقة التسربات=االضافات -1

حسب مستوى أ 21قدرىا  t+1إذا كانت ىناك زيادة مستديمة في االنفاق الحكومي في الفترة  -3

 : t+3, t+2, t+1الدخل في الفترة 

 .عن الدخل بفترة زمنية واحدة مع افتراض أن االستيالك والضرائب تتخمف - أ

مع افتراض نسبة ابطاء مختمفة حيث تحصل الضرائب في فترة المكاسب )أي عند الحصول  - ب

 عمى الدخل(
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إضافة القطاع ، أي بتحديد الدخل التوازني في نموذج اقتصادي مكون من أربعة قطاعاتإن 

 ردات:االخارجي يدفعنا إلى دراسة الصادرات والو 

 :دالة الصادرات 

الصادرات جزءا من الناتج الوطني المحمي المباع إلى العالم الخارجي بمعنى آخر فيي  تمثل

تمثل جزء من الطمب عمى الناتج الوطني. ولذلك فيي تدخل مباشرة في دالة الطمب الكمي. وتعامل 

الصادرات في نموذج الدخل الوطني كمتغير خارجي وىذا الن الطمب الخارجي عمى الناتج الوطني 

0XXلة تابعة لدخول العالم الخارجي. وعميو تكتب دالة الصادرات كما يمي: ىو دا  

  :دالة الواردات 

ردات الطمب عمى البضائع والخدمات المنتجة في العالم الخارجي. وبما أن زيادة اتمثل الو  

نيا تطرح من قيمة الواردات سوف تؤدي إلى تخفيض الطمب عمى البضائع والخدمات المحمية لذا فإ

ردات عمى عكس الصادرات ترتبط بمستوى الدخل الوطني وفقا لمدالة اإجمالي الناتج الوطني. والو 

ymmMالتالية:   10حيث  0  m 

I.  القطاع الخارجي بإضافةتحديد الدخل الوطني 

Déterminer le revenu national en ajoutant le secteur extérieur 

 يصبح شرط التوازن كالتالي: والوارداتبعد إضافة كل من الصادرات  

MXGICYلدينا شرط التوازن:                                      

0XXحيث:   ،ymmM  0 

ymmXGIyccYبالتعويض نجد:                              d
 00000                          

yrtryttxyydحيث:                                                    
 00 

ومنو:       

 

 

 0000000

0000000

0000000

0000000

1

1

1

mXGItrctxcc
mrctcc
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mXGItrctxccymrctcc

ymmXGIyrctrcytctxcyccY

ymmXGIyrtryttxyccY












 

نضع:               mrctc 
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ومنو:                          0000000
1

1
mXGItrctxcc

c
Y 





 

XTrGIMTxSالشرط الثاني لمتوازن:   

II. مفتوحالة اقتصاد المضاعف في ح 

 Le multiplicateur dans le cas d'une économie ouverte 

لدينا قيمة الدخل عند التوازن:  0000000
1

1
mXGItrctxcc

c
Y 





 

حيث:   mrctc 

 :باشتقاق ىذه المعادلة نجد

مضاعف االستثمار:                                  








cI

y
ke

1

1 

مضاعف اإلنفاق الحكومي:                       
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مضاعف التحويالت:                              
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مضاعف الصادرات:                                 
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مضاعف الوردات:                                 
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            مضاعف الميزانية المتوازنة:                    
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III. الفجوة التضخمية والفجوة االنكماشية Gap déflationniste et gap inflationniste  
أىم المشاكل  إذا قارنا مستوى الناتج الفعمي بمستوى الناتج المحتمل يمكن التعرف عمى 

االقتصادية التي يعاني منيا المجتمع في األجل القصير. فإذا كان ىناك قصور في الطمب الكمي 

ذا  بدرجة تجعمو غير كاف الستيعاب كل الناتج المحتمل فإن ىذا يؤدي لوجود بطالة في المجتمع، وا 

تيعاب كل الناتج المحتمل كان ىناك إفراط في الطمب الكمي بدرجة تجعمو أعمى من المستوى الالزم الس



        (مفتوحاقتصاد ) التحميل الكمي الكينزي: الخامسلفصـل ا  

 
76 

فإن ىذا يؤدي لوجود تضخم في المجتمع. وعمى ىذا األساس فإن الفجوة في التحميل الكينزي تعرف 

بأنيا الفرق بين الطمب الكمي الجاري والطمب المحتمل. ويعرف الطمب المحتمل بأنو ذلك المستوى من 

تحميل يمكن التفرقة بين نوعين من الفجوات: الطمب الالزم الستيعاب كل الناتج المحتمل. ووفقا ليذا ال

 الفجوة االنكماشية، والفجة التضخمية.

 الفجوة االنكماشية -1

توجد ىناك فجوة انكماشية إذا كان الطمب الكمي الجاري أقل من الطمب المحتمل أو طمب 

 العمالة الكاممة. والمنحنى التالي يوضح ذلك: 

 

 

 

 

 

 

 

إلى الطمب المحتمل، أو طمب العمالة الكاممة ذلك 1Dإلى الناتج المحتمل و 1yحيث تشير 

ىو الطمب 0Dألنو المستوى من الطمب الكمي الالزم الستيعاب الناتج الكمي المحتمل. فإذا كان 

الحالة ويالحظ في ىذه  0yويتمثل في Aالجاري فإن مستوى الدخل التوازني الفعمي يتحدد عند النقطة 

األمر الذي يوحي  1yأقل من مستوى الناتج المحتمل  0yأن مستوى الدخل أو الناتج التوازني الفعمي 

بوجود فجوة انكماشية. وتقاس الفجوة االنكماشية في ىذه الحالة بالفرق بين الطمب الجاري والطمب 

  (BC)حتمل، أي بالمسافة المحتمل عند مستوى الناتج الم

 الطمب الجاري –الفجوة االنكماشية = الطمب المحتمل 

 1yإلى 0yفإن الدخل الكمي يزداد من  1Dإلى 0Dويالحظ عموما أن الطمب الكمي إذا زاد من 

 أن: بداللة المضاعف. أي

 

 اإلنفاق

D 

 

 الدخل

 

 

{ 
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 الناتج الجاري(/ المضاعف –الفجوة االنكماشية = )الناتج المحتمل 

 الفجوة التضخمية -2

تبدأ الفجوة التضخمية في الظيور عندما يفوق الطمب الكمي الجاري مستوى الطمب المحتمل، 

ذلك ألن األسعار ال ترتفع إال بعد وصول المجتمع لمستوى الناتج المحتمل. ويعبر الشكل التالي عن 

 الفجوة التضخمية: 

 

 

 

 

 

 

 

يشير إلى الطمب 1Dأو الناتج المحتمل فإن  يشير إلى مستوى الدخل 1yإذا افترضنا أن 

وىو 0yيشير إلى الطمب الكمي الجاري فإن مستوى الناتج الحالي ىو0Dالمحتمل. ومن ثم فإذا  كان 

قياسيا بالمسافة  أعمى من مستوى الناتج المحتمل. األمر الذي يوحي بوجود فجوة تضخمية يمكن

(BC:ووفقا لممعادلة التالية ) 

 الناتج المحتمل(/ المضاعف –الفجوة التضخمية = )الناتج الجاري 
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. والميل 0011والدخل التوازن الحالي  0011ب : إذا كان مستوى دخل التشغيل الكامل يقدرمثال

في اقتصاد مشكل من قطاعين. حدد نوع الفجوة، وما ىو التغير الواجب في  0..1الحدي لالستيالك 

 اإلنفاق االستثماري لعالجيا.

 الدخل المحتمل >نوع الفجوة ىو فجوة تضخمية ألن الدخل الجاري 

فإن     75.0cوبما أن  011أن الدخل يجب أن يتغير ب أي 011=0011-0011

4
75.01

1

1

1








c
ke 

100
4

400
 I 

 لعالج الفجوة التضخمية. 011ومنو يجب تخفيض اإلنفاق االستثماري ب 

IV. نظرية المعجل La théorie de l’accélérateur 
تعرضنا لشرح المضاعف في الفصول السابقة كنا ندرس أثر تغير االستثمار عمى  عندما

الدخل الوطني، فيقوم االستثمار بدور المحرك لمنشاط االقتصادي أي يعتبر السبب في تغير الدخل. 

بينما نظرية المعجل تتناول الحالة العكسية، وىي الحالة التي يكون فييا االستثمار متغير تابع بمعنى 

ننا ندرس أثر تغير الدخل عمى االستثمار. وتنص نظرية المعجل عمى أن حجم االستثمار الصافي أ

يتحدد بمقدار التغير في الدخل بمعمومية ما يسمى بمعامل المعجل. وتتمثل أىم افتراضات ىذه النظرية 

 في:

يالكية تعمل عدم وجود طاقات إنتاجية عاطمة أي أن الشركات المنتجة لمسمع والخدمات االست -0

 دائما بطاقتيا الكاممة.

نسبة رأس المال إلى اإلنتاج ثابتة وىذا يعني أن إنتاج كمية معينة من الناتج تحتاج إلى كمية  -0

ثابتة معينة من رأس المال وال تتغير ىذه النسبة بتغير مستوى اإلنتاج. ويعبر عن ىذا بافتراض ثبات 

 معمل رأس المال إلى الناتج.

اضات السابقة نخمص إلى أن مخزون رأس المال الضروري إلنتاج مستوى معين ومن االفتر 

 من اإلنتاج في فترة زمنية ما ىو محدد بالعالقة التالية: 
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                                                                   (0   ....)
tt YW  

حيث: 
tW  مخزون رأس المال                    تمثل

tY     مستوى اإلنتاج 

      نسبة رأس المال إلى الناتج في الفترة(t)  3وتسمى بمعامل المعجل وىي ثابتة وتساوي تقريبا 

 في الدول النامية. 00و 9في الدول المتقدمة وتتراوح بين 

( يتضح أنو إذا ظل مستوى الدخل ثابتا يظل مستوى الطمب الكمي ثابتا ومن 0) ومن المعادلة 

ثم يظل مستوى الناتج ثابتا وال يكون ىناك حاجة لتغيير حجم الطاقة اإلنتاجية، ولذلك يظل رصيد 

رأس المال ثابتا، وكل ما يتم من استثمار في ىذه الحالة يتمثل في االستثمار اإلحاللي الالزم 

 عمى رصيد رأس المال ثابتا، ولكن االستثمار الصافي معدوم. لممحافظة

فإن ىذا يؤدي لزيادة الطمب عمى السمع والخدمات، وبما أن yأما إذا زاد الدخل بمقدار  

الطاقة اإلنتاجية القائمة مستغمة استغالال كامال فإن ىذا سوف يدفع المشروعات اإلنتاجية إلى القيام 

باستثمارات جديدة لتوسيع الطاقة اإلنتاجية بغرض مقابمة الزيادة في الطمب، ومن ثم فإن زيادة الدخل 

 يترتب عمييا في ىذه الحالة زيادة في رصيد رأس المال أو بمعنى آخر استثمار صافي.

وىذا يعني أن نظرية المعجل تقرر أن التغير في رصيد رأس المال أي االستثمار الصافي دالة  

في التغير وليس في حجم الدخل نفسو. فميما كان حجم الدخل، فما لم يزد، فإن رصيد رأس المال لن 

 يزداد. ويمكن شرح المعجل جبريا كما يمي:

ttلدينا:                              YW   

وبالتالي فإن مخزون رأس المال 1tyلنفرض أن الدخل في الفترة التالية ارتفع مستواه وأصبح  

11ال بد أن يرتفع أيضا كما ىو مبين في العالقة التالية:          tt YW  

 إذا التغير في مخزون رأس المال من فترة إلى أخرى يكون: 

         tttttt YYYYWW   111  

 إذا:netIأن التغير في مخزون رأس المال ما ىو إلى عبارة عن االستثمار الصافي  وبما

   YYYWWI ttttnet    11 

 وىي تشير إلى أن االستثمار الصافي دالة تابعة لمتغير في مستوى الدخل.
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آلة.  011 وحدة في اليوم، ولنفرض أن االقتصاد يمتمك 011لنفرض أن آلة معينة تنتج  مثال:

وحدة. ولنفرض أيضا أن العمر اإلنتاجي لكل آلة  01111وبالتالي فإن اإلنتاج الكمي في اليوم سيكون 

آالت بمعنى يجب  0سنة مما يعني أن االستثمار المخصص لتعويض رأس المال الميتمك سيبمغ  01

ن لنفرض أن الطمب آلة. واآل 011آالت كل سنة وىذا لتعويض رأس المال القائم والمقدر ب 0شراء 

% في السنة القادمة. من ىنا نستنتج أنو باإلضافة إلى شراء 01عمى اإلنتاج سوف يزداد بمقدار 

آالت إضافية أخرى لمواجية  01آلة األصمية فإنو البد من شراء  011آالت سنويا لتعويض ال0

 وحدة. إذا االستثمار اإلجمالي سيكون:   0111الطمب اإلضافي والمقدر ب 

 الستثمار اإلجمالي = االستثمار المخصص لتعويض رأس المال المهتمك + االستثمار الصافيا 

 01+  0آلة =  00   

% 011% أدت إلى زيادة االستثمار ب 01وىكذا نالحظ أن زيادة الطمب عمى اإلنتاج ب  

خصص ألنو لو بقي الطمب عمى اإلنتاج ثابت فمن يكون ىناك استثمار صافي بل يكون استثمار م

 لتعويض رأس المال فقط.

 :االنتقادات الموجهة لنظرية المعجل 

من أىم االنتقادات الموجية لنظرية المعجل افتراضيا عدم وجود طاقات إنتاجية عاطمة. غير  

أنو في الواقع العممي إذا كانت بعض التجييزات والمعدات غير مستعممة فإنو يمكن التوسع في اإلنتاج 

س المال. وىكذا تصبح العالقة بين االستثمار الصافي والتغير في المخزون غير بدون زيادة مخزون رأ

سارية المفعول. كما أن نظرية المسارع تفترض أن نسبة رأس المال إلى اإلنتاج ثابتة، لكن في الواقع 

دة العممي فإن نسبة رأس المال إلى اإلنتاج ليست ثابتة حيث يمكن زيادة إنتاجية آلة ما باستعماليا م

 أطول. 

كما تفترض نظرية المعجل أيضا بأن مفعول المعجل مباشر وفوري، أي أنو عندما يزداد  

الطمب بنسبة معينة فإن المنتجين يسعون لزيادة إمكانيات اإلنتاج في الحال، في حين أن عممية اتخاذ 

لتجييزات، تكمفة ىذا القرار تعتمد عمى عوامل كثيرة، منيا مدى توفر األموال الالزمة لشراء ىذه ا

 التجييزات ...الخ. 
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 الخامسمجموعة تمارين حول الفصل 

 انطالقا من المعطيات التالية:: (1تمرين )

  
dyC 8.0100        168I          100G          yTx 25.010       

   yTr 2.0200          150X            yM 1.010  
 أحسب الدخل التوازني  ومختمف متغيرات النموذج ورصيد الميزانية والميزان التجاري. -0

 ىل يعمل قطاع الحكومة بعجز أم فائض؟ -0

الحكومة في إحداث توازن في الميزان التجاري، ما ىي قيمة مستوى الدخل المحقق ليذا  ترغب -3

 التوازن؟       

% دون تغيير 01عندما اقتربت االنتخابات قررت الحكومة تخفيض معدل االقتطاع اإلجباري إلى  -0

مستوى الدخل. عمما أن معدل االقتطاع اإلجباري يحسب بالعالقة 
Y

Tx فكم تصبح قيمة ،t. 

 :(A)إذا اعتبرنا بأن المعادالت التالية تمثل وضعية اقتصاد افتراضي لبمد : (2)تمرين 

   C=20+0.8Yd      I=100     G=120        Tx=00.0      X=40     M=10+0.0y 

 : المطموب

 التوازن في ىذا النموذج بطريقتين حدد شرط -0:أوال

 حدد المتغيرات الداخمية والخارجية -0     

 أحسب الدخل التوازني -3     

إذا افترضنا بأن ىذا االقتصاد يعاني من مشكمة بطالة بحيث قدر عدد العاطمين عن العمل  ثانيا:

منصب عمل جديد لكل ألف  011بمميون عاطل، وأن الخصائص الييكمية ليذا االقتصاد تسمح بخمق 

 المطموب منك: 01ارتفاع في الدخل بمقدار 

 لمقضاء نيائيا عمى البطالة. (A)حساب مستوى التغير الالزم في االستثمار المستقل لمبمد  -

يمثل العالم  (B)و  (A)بحيث أن كل من البمديين  (B): إذا افترضنا اآلن أن ىناك بمد آخر ثالثا

نو، وأن الميزان التجاري لكال البمدين متوازن بحيث أن الميل الحدي الخارجي الذي يصدر ويستورد م

 :  ..1بينما الميل الحدي لالستيالك يساوي  1.0ىو  (B)لالستيراد في البمد 
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 عمى رصيد الميزان التجاري لكال البمدين؟ (A)ما ىي انعكاسات القضاء عمى البطالة في البمد  -

و.ن، والسموك االقتصادي وفقا  011: إذا عرف مستوى التشغيل الكامل عند دخل (3تمرين )

dyC  لممعادالت التالية:  9.010       60I         35G         yTx 1.05      

 ما ىو المستوى التوازني الجاري لمدخل؟ -0

 ما ىي مستويات االستيالك والضرائب عند ذلك المستوى؟ -0

 ىل ىذا المستوى من الدخل يشكل فجوة انكماشية أم تضخمية؟ حدد حجميا؟ -3

 ما ىو التغير الواجب في اإلنفاق الحكومي حتى يحقق االقتصاد مستوى التشغيل الكامل؟ -0

.ن، والسموك االستيالكي وفقا و 011إذا عرف مستوى التشغيل الكامل عند دخل : (4تمرين )

dyC  لممعادلة التالية:  9.010  00، والضريبة 00، واالنفاق الحكومي 01واالستثمار .

 :المطموب

 أوجد المستوى التوازني لمدخل؟ -0: أوال

 ما نوع الفجوة؟ وما حجميا؟ -0

االقتصادية، ما ىو التغير الواجب في إذا استخدمنا االنفاق الحكومي عمى أنو متغير السياسة  -3

 اإلنفاق الحكومي حتى يحقق االقتصاد مستوى التشغيل الكامل؟

 ىل الميزانية الحكومية مازالت في حالة عجز؟ -0

 : لو افترضنا أن الضرائب ىي متغير السياسة االقتصادية:ثانيا

 التشغيل الكامل؟ما ىو التغير الواجب في الضرائب حتى يحقق االقتصاد مستوى  -0

 ما ىو حجم العجز الحكومي بعد تخفيض الضرائب؟ -0
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افترض النموذج المبسط لتحميل التوازن الكمي استبعاد تثير سعر الفائدة ودور النقود عمى  

قرارات العناصر االقتصادية. والواقع أن النظرية الكنزية ال تؤمن بحياد النقود عمى غرار ما تراه 

النظرية الكالسيكية بل ترى أن التوازن االتصادي الكمي ال يتحقق إال عند تحقيق التوازن في سوق 

 السمع والخدمات إلى جانب التوازن في سوق النقد.

I. ومعادلة  توازن سوق السمع والخدماتIS 
L’équilibre du marché des biens et services et l'équation IS 

 سوق السمع والخدماتجديدة لتوازن شروط  -1

ىو شرط توازن سوق السمع والخدمات الذي عرفناه في     في نموذج مكون من قطاعين 

الفصل السابق، حيث يمثل االدخار جية العرض ويمثل االستثمار جية الطمب، مع مالحظة أن 

 االستثمار ىو الذي يمعب الدور الفعال والمحدد لمحركة االقتصادية. 

        كما رأينا أن دالة االدخار ىي دالة تابعة لمدخل من الشكل               

وافترضنا أن االستثمار متغير خارجي يتحدد بسموك المنظمين الذي يتأثر بعدة متغيرات  

)كالدخل الكمي وتوزيعو، الطمب الكمي وتغيراتو، حجم مخزون رأس المال، معدل الفائدة في 

من بين ىذه المتغيرات ال يحتفظ التحميل الكينزي إال بمعدل الفائدة، ومنو فإن دالة السوق...الخ(. 

        االستثمار ىي دالة تابعة لسعر الفائدة:   

  ويرتبط االستثمار عكسيا بسعر الفائدة أي أن         وىي تتخذ الشكل 

  
   

بمعدل اإليراد المتوقع من المشروع )الكفاية الحدية  وكما سبق ورأينا فإن قرار القيام باالستثمار يتعمق

لرأس المال( وبما أن االستثمار يمول عادة جزئيا أو كميا بأموال خارجية، وتتمثل تكمفة التمويل 

الخارجي بمعدل الفائدة، وبالتالي زيادة تكمفة االستثمار مقارنة بالعائد تؤدي بالمنظمين إلى تخفيض 

 حجم االستثمار.

ن توازن سوق السمع والخدمات يتم عندما يتساوى االدخار المخطط مع االستثمار وبما أ 

المخطط، وباعتبار أن كال منيما يرتبط بمتغير مختمف، فإنو ال يمكن رسم منحنييما في مستوى واحد 
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( والتي ISما يسمى بمعادلة ) Hansen (1949)مباشرة. لذلك ابتكر االقتصادي الكينزي األمريكي 

 تخراجيا من شرط توازن سوق السمع والخدمات كما يمي: يمكن اس

MXGICY                                                لدينا شرط التوازن:      

حيث: 
dyccC  0

      giII  0
       

0GG        ytTxTx  0
       yrTrTr  0

 

0XX                    ymmM  0
                                      

ymmXGgiIyccYبالتعويض نجد:                              d
 00000                          

yrtryttxyyd:                                                    حيث
 00 

ومنو:       

 

 

 0000000

0000000

0000000

0000000

1

1

1

mXGgiItrctxcc
mrctcc

Y

mXGgiItrctxccymrctcc

ymmXGgiIyrctrcytctxcyccY

ymmXGgiIyrtryttxyccY












 

وبارتباط االستثمار عكسيا مع سعر الفائدة، يتغير الدخل المتوازن عكسيا مع سعر الفائدة. 

ويطمق عمى منحنى الدخل المتوازن المتسق مع األسعار المختمفة لمفائدة اسم منحنى التوازن السمعي 

(IS):والذي يتخذ الشكل التالي ،  

 

  

 

 

 

 

 

 

وعميو فإن منحنى التوازن في سوق اإلنتاج عبارة عن تمك التوافيق التوازنية لمدخل والفائدة 

 والتي من شأنيا أن تحقق التعادل ما بين العرض والطمب في سوق السمع والخدمات.

D  

i0 

i1 

i2 

Y0              Y1                 Y2 Y0              Y1                 Y2 

Y Y 

IS 

i 
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 لنموذج اقتصادي مكون من قطاعين، حيث: ISمثال: أوجد معادلة 
                                      8    75                    6       

 ISاالنتقاالت في منحنى  -2

توضح طريقة استنتاج منحنى التوازن السمعي بأن كل من مكونات الطمب الكمي تؤثر في  

. وحيث أن منحنى ISشكل ىذا األخير، وتؤدي التغيرات الذاتية في اإلنفاق إلى انتقال مواز لممنحنى 

IS فإن حجم االنتقال يحكمو التغير الذاتي في اإلنفاق وقيمة مضاعف ىو منحنى دخل توازني ،

                  اإلنفاق:

نحو اليمين عند  IS. وينتقل منحنى            مقدار التغير في اإلنفاق التمقائي    حيث 

 زيادة أحد مستويات اإلنفاق الذاتي، بينما ينتقل نحو اليسار في الحالة العكسية. 

 20مثال: لنفرض فيي المثال السابق زيادة في االستثمار المستقل بـ

 ISما اتجاه ومقدار االنتقاالت في منحنى  -

 الجديدة ISأوجد معادلة  -

II.  ومعادلة  سوق النقدتوازنLM  
L'équilibre du marché monétaire et l'équation de LM 

 منحنى تفضيل السيولة -1

األرصدة النقدية االسمية عدد أو مقدار الوحدات النقدية التي تكون في حيازة الفرد أو العائمة  تمثل

أو المجموعة كميا في وقت ما. أما األرصدة النقدية الحقيقية فإنيا تعبر عن القدرة الشرائية ليذه النقود، 

عند طمبيا لمنقد ىو قدرتو أي ما يمكن أن يقتني بيا من سمع وخدمات. وما ييم الوحدات االقتصادية 

 الشرائية وليس مقدار أو عدد وحداتو.

والدراسات حول الطمب عمى النقد عادة ما تنطمق من الفرضية التي مفادىا أن ىذا الطمب ينصب 

عمى األرصدة النقدية الحقيقية، مما يعني أن الطمب الحقيقي عمى النقد ال يتأثر بتغيرات المستوى العام 

نما يرتبط بالمتغيرات الحقيقية كالدخل الحقيقي، معدل الفائدة الحقيقي، والثروة الحقيقية.  لألسعار، وا 
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ورغم أن كينز يعتبر أن االحتفاظ بالنقود سائمة يعتبر تصرف غير عقالني يفوت عمى صاحبو فرصة 

 استثمارىا، إال أن ىناك دوافع وراء تفضيل السيولة، وىي:

 دافع المعامالت 

ع الوحدات االقتصادية إلى طمب األرصدة النقدية لممعامالت والذي قدمو كينز إن السبب الذي يدف

 ىو عدم تزامن اإليرادات والنفقات، حيث يحصل الدخل في بداية الفترة وينفق خالل كل الفترة.

، تنفق دخميا بشكل منتظم بحيث يكون إنفاقيا 7200مثال: بافتراض أن أسرة ما ذات دخل سنوي 

 ون. 20اليومي 

وتتسممو صباح يوم السبت وبالتالي  150لحالة األولى: تحصل األسرة عمى دخميا أسبوعيا والمقدر بـ ا

 فإن األرصدة النقدية التي تكون بحوزة األسرة في نياية كل يوم ىي:

 الجمعة الخميس  األربعاء الثالثاء االثنين األحد السبت

130 110 90 70 50 30 10 

 70=490/7متوسط الرصيد النقدي المحتفظ بو =  ومنو فإن

وتتسممو صباح يوم السبت  300يوما والمقدر بـ  14الحالة الثانية: تحصل األسرة عمى دخميا كل 

 وبالتالي فإن األرصدة النقدية التي تكون بحوزة األسرة في نياية كل يوم ىي:

 الجمعة الخميس  األربعاء الثالثاء االثنين األحد السبت األسبوع

 160 180 200 220 240 260 280 األول

 20 40 60 80 100 120 140 الثاني

 150=2100/14ومنو فإن متوسط الرصيد النقدي المحتفظ بو = 

وبافتراض نمط منتظم لإلنفاق فإن متوسط األرصدة النقدية التي تحتفظ بيا األسرة من اجل  

 المعامالت يحسب وفقا لممعادلة التالية:

   
 

 
(

 

 65
)   

 عدد األيام في فترة الدفع.  حيث: 
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ويالحظ أن متوسط األرصدة التي تحتفظ بيا األسرة يزيد مع زيادة عدد األيام في فترة الدفع،  

وبما أن ىذا األخير ثابت عموما فإن متوسط األرصدة النقدية المحتفظ بيا لممعامالت ىو دالة طردية 

 لمستوى الدخل من الشكل: 
         

 دافع االحتياط 

يعكس دافع االحتياط عدم اليقين أو تقمبات الحياة االقتصادية التي تتعرض ليا الوحدات 

االقتصادية مما يؤدي إلى احتمال وقوع الوحدة االقتصادية في حالة عدم السيولة إذا واجيتيا معاممة 

كان الدخل يتحصل عميو  ولم يكن لدييا النقد الالزم ألدائيا. وىناك حاجة أقل ألرصدة نقدية إذا

 بتكرارية أكبر، لذلك فإن محددات الطمب بدافع االحتياط شبيية بالطمب عمى المعامالت.

 دافع المضاربة 

وىو يمثل اإلضافة التي جاء بيا كينز بالنسبة لمدرسة كمبردج، وقد استخدمو كينز لتفسير إمكانية 

ساسا متينا لنقد قانون ساي لممنافذ. ويربط كينز اختالل التوازن بين االدخار واالستثمار مشكال بذلك أ

ىذا الطمب بمعدل الفائدة، وبدال من كون معدل الفائدة عند الكالسيك ثمن التنازل عن االستيالك، 

أصبح عند كينز ثمن التخمي عن السيولة. ويتحدد معدل الفائدة عند الكالسيك في سوق السمع 

ثمار(، فيو بالتالي متغير حقيقي، بينما يتحدد عند كينز في والخدمات )بتقاطع منحنى االدخار واالست

سوق النقد، فيو بذلك متغير نقدي. ونظرا لتأثر االستثمار بمعدل الفائدة )في المدى القصير(، يصبح 

ىذا األخير ىمزة وصل بين سوق السمع والسوق النقدي. ويفترض كينز بأن كل فرد يحتفظ إما بالنقد 

وقعاتو اليقينية لمعدل الفائدة، فيحول كل محفظتو إلى نقد إذا توقع معدال منخفضا أو بالسندات وفقا لت

 )فخ السيولة(، ويحوليا كميا إلى سندات إذا توقع معدال مرتفعا.

فإن إيجاد السعر الحالي  %5وسعر فائدة  1000سنوات بقيمة اسمية  5مثال: افترض سند مدتو 

 ة لمسند عند سعر الفائدة الجاري يكون كاآلتي:لمسند بخصم العوائد النقدية المستقبمي

  
 

 
[  

 

      
]  
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 فإن: i=6%إذا كان 

                                   p=60(4.212)+1000(0.747)=999.72 

 فإن: i=8%إذا كان 

                                   p=60(3.993)+1000(0.681)=920.58 

 فإن: i=10%إذا كان 

                                   p=60(3.791)+1000(0.621)=848.46 

ويالحظ أن السعر الحالي لمسند يتناسب عكسيا مع سعر الفائدة الجاري في السوق، فإذا توقع 

مستثمر أن تزيد الخسارة عند بيع السند، يفضل االحتفاظ بالنقود طالما أن ىناك عائد سمبي عمى 

ظ بالسندات. ويتباين األفراد فيما يتعمق بالتوقعات حول سعر الفائدة في المستقبل، لذلك االحتفا

 فاألرصدة النقدية لممضارب تعتمد عمى سعر الفائدة الحالي وتنوع الرأي حول مستقبل سعر الفائدة.

 الطمب المشترك عمى النقود -2

استنادا إلى الدوافع السابقة يمكن استنتاج دالة الطمب عمى النقود والتي تعبر عن األغراض  

 الثالثة: 

         الطمب عمى النقود بدافع المعامالت واالحتياط                                -

         الطمب عمى النقود بدافع المضاربة                                           -

         وبذلك يكون الطمب المشترك عمى النقود                                        
          وعميو فإن:                                                                       

 وتبين العالقة السابقة وجود عالقة طردية بين الطمب عمى النقود والدخل  

 وعالقة عكسية بينو وبين معدل الفائدة. والشكل التالي يوضح

 دالة الطمب الكمي عمى النقود:

  iminويالحظ من الشكل أنو عند حد أدنى لسعر الفائدة 

 يكون الطمب عمى النقود من أجل المضاربة مرنا تماما، 

 أن تكمفة االحتفاظ بالسيولة تكون أقل من إنفاقيا  ثحي

i% 

imax 

 

 

 

 

imin 

Md 
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 في شراء سندات بسعر مرتفع ويسمى ىذا الحد: مصيدة أو فخ السيولة.

يصبح الطمب عمى النقود ألجل المضاربة غير مرن تقريبا،  imaxوعند حد أعمى لسعر الفائدة  

حيث يعمل ارتفاع سعر الفائدة عمى تحفيز الطمب عمى شراء األوراق المالية، وقد يكون ذلك عمى 

حساب الطمب عمى النقود ألجل الدوافع األخرى، ولتبسيط الدراسة سيتم افتراض بأن دالة الطمب عمى 

 النقود ىي دالة خطية.

 بافتراض أن:   مثال:
                                 5     8         

   5    وأن األفراد يحتفظون بالنقود عند  

 y=2000كتب معادلة الطمب الكمي عمى النقود عمما أن أ -

 أحسب سعر الفائدة األقصى وسعر الفائدة األدنى. -

 عرض النقود -3

جتمع والتي تشمل العمالت بشكمييا )المعدنية والورقية( ويمثل كمية النقود المتداولة في الم

والودائع تحت الطمب، ويعتبر تحديد حجم الكتمة النقدية المتداولة من ميمة السمطات النقدية )ممثمة 

 عادة في البنك المركزي( بناء عمى طبيعة السياسة االقتصادية المتبناة، انكماشية كانت أو توسعية.

رجوة يعتمد البنك المركزي مجموعة من األدوات التي تسمح لو بفرض ولتحقيق السياسة الم

 رقابتو عمى مستوى عرض النقود، ومن أىميا:

 :نسبة االحتياطي القانوني 

يفرض البنك المركزي عمى البنوك التجارية االحتفاظ بنسبة معينة من سيولتيا كضمان. ويمكن 

لمتأثير عمى مستوى عرض النقود، حيث يمكنو لمبنك المركزي استخدام نسبة االحتياطي القانوني 

في حالة وجود ظاىرة تضخم مطالبة البنوك التجارية برفع نسبة االحتياطي القانوني، األمر الذي 

يقمل من حجم السيولة لدييا وبالتالي يقمل من قدرتيا عمى منح القروض واالئتمان وبذلك يتقمص 

 حجم النقود المعروضة.
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السمطات النقدية سياسة توسعية يمكن لمبنك المركزي تشجيع البنوك وعمى العكس إذا تبنت 

عمى توزيع القروض وتوسيع االئتمان وذلك عن طريق تخفيض نسبة االحتياطي المطموب من 

 البنوك التجارية، بما يسمح ليذه األخيرة بعرض أحجام أكبر من النقود.

 :عمميات السوق المفتوحة 

عمميات السوق المفتوحة تدخل البنك المركزي كبائع ومشتر لألوراق المالية الحكومية  تمثل

بيدف التأثير في مستوى حجم المعروض من النقود. فقد يعمد البنك المركزي إلى شراء سندات 

حكومية من السوق المالية من أجل زيادة المعروض من النقود. أما في حالة رغبتو تقميص حجم 

 عروضة فإنو يتعين عمى البنك المركزي القيام ببيع السندات.النقود الم

 :سعر إعادة الخصم 

ويمثل السعر الذي تخصم بو البنوك األوراق التجارية لدى البنك المركزي. ففي حالة فرض 

البنك المركزي سعر إعادة خصم منخفض، فإن ىذا السعر يكون محفزا لمبنوك التجارية عمى 

كو من أوراق تجارية، وفي ىذه الحالة يكون أمام البنوك فرصا أكبر لمنح اإلقبال عمى خصم ما تمم

القروض، مما يؤدي إلى زيادة عرض النقود، ويحدث العكس إذا لجأ البنك المركزي إلى رفع سعر 

 إعادة الخصم.

ومواز وبيانيا يتخذ منحنى عرض النقود شكل مستقيم عمودي عمى محور الكتمة النقدية  

 لمحور سعر الفائدة الفتراض االستقالل التام بينيما.
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 LMالتوازن في سوق النقد ومنحنى  -4

يحدث التوازن في سوق النقد عندما يتساوى عرض النقد مع الطمب عمييا، فإذا كان الطمب عمى  

 النقود بدافع المعامالت واالحتياط ممثال في المعادلة: 
                                                                                  
          والطمب عمى النقود بدافع المضاربة ممثال بالمعادلة:                      

ذا اعتبر عرض النقود متغير خارجي حيث:                                        وا 

    ⁄             شرط التوازن ىو:                                            فإن 

         وعميو فإن:                                                                     

وفي ظل عرض معين لمنقود توجد توليفات من سعر الفائدة والدخل يحدث عندىا التوازن بين  

ض النقود والطمب عمييا. وتشكل تمك التوليفات من سعر الفائدة والدخل المتسقة مع التوازن في عر 

عن مختمف النقاط التوازنية لتغيرات سعر الفائدة  LM. ويعبر منحنى LMأسواق النقود منحنى 

مختمفة لسوق النقد بناء عمى  ومستويات الدخل المقابمة ليا، فيو بالتالي يعبر عن وضعيات توازنية

تغيرات أسعار الفائدة. ويالحظ أن ىذا المنحنى يكون مرنا تماما عند المستويات الدنيا ألسعار الفائدة 

نظرا ألثر مصيدة السيولة، بينما يكون الجزء العموي منو مستقيما عموديا حيث ينعدم الطمب عمى 

ط بسبب ارتفاع سعر الفائدة، ويمثل وسط المنحنى النقود ألجل المضاربة ويكون ألجل المعامالت فق

 عالقة طردية بين تغيرات الدخل ومستويات سعر الفائدة. ويمكن توضيح ذلك بيانيا كما يمي:
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من الشكل السابق يتضح أن ارتفاع مستوى الدخل يؤدي إلى ارتفاع الطمب عمى النقود بدافع 

المعامالت )عالقة طردية( مما يؤدي إلى ارتفاع الطمب الكمي عمى النقود ومع افتراض أن عرض 

ل عندما يكون الدخ i1النقود ثابت فإن التوازن بين الطمب عمى النقود وعرضيا يحدث عند سعر فائدة 

y1  وسعر فائدةi2  عندما يكون الدخلy2  وعند سعر فائدةi3  عندما يكون الدخلy3 وتمثل التوليفات .

 (.iوy( والتي توضح وجود عالقة طردية بين )LM( معادلة التوازن النقدي )معادلة iوyمن )

 إذا كان: LM: استخرج معادلة مثال
                                                      5     5       

 LMاالنتقاالت في منحى  -5

يؤثر كل من التغير في الكمية المعروضة أو المطموبة من النقود عمى منحنى توازن سوق  

 .LMالنقد

  :التغير في عرض النقود 
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سبقت اإلشارة إلى أن الكمية المعروضة من النقود ىي متغير مستقل تحدده السمطة النقدية، وزيادة 

 MS0عرض النقد تعني اتخاذ ىذه السمطة قرار رفع مستوى الكتمة النقدية المعروضة من مقدار 

 .LMمثال، وليذا اإلجراء تأثيره عمى سوق النقد ومنو عمى المنحنى  MS1إلى 

 

 

 

 

 

 

إلى يمين وأسفل وضعو السابق  LMإن زيادة المعروض من النقود تؤدي إلى انتقال منحنى 

بشكل مواز، وعمى العكس عند انخفاض عرض النقود فإن ىذا المنحنى ينسحب نحو اليسار ليقع 

 أعمى وضعو السابق.

 :التغير في الطمب عمى النقود 

إن تغير سموكات األفراد والمؤسسات اتجاه تفضيل السيولة تؤثر عمى توازن سوق النقد ومنو 

نحو اليسار أعمى  LMزيادة الطمب عمى النقود تؤدي إلى انتقال منحنى ، فLMعمى المنحنى 

 المنحنى السابق بشكل مواز كما ىو موضح في الشكل التالي:
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 LMافتراض الحالة العكسية التي تمثل حالة انخفاض الطمب عمى النقود فإن منحنى  وعند

لى أسفل وضعو السابق.  ينتقل نحو اليمين وا 

مضروبا في مقدار التغير  K/1يساوي مضاعف النقود  LMويكون مقدار االنتقال في منحنى 

 .  في كمية النقود 

 .220إلى  200تغير من  : نفترض في المثال السابق أن عرض النقودمثال

 LMما اتجاه ومقدار االنتقاالت في منحنى  -

 الجديدة LMأوجد معادلة  -

III. التوازن اآلني في سوقي النقود والسمع 
 L'équilibre instantané des deux marchés  

سوق السمع والخدمات المتزامن مع التوازن في السوق النقدية. نالحظ من الشكل  ونعني بو التوازن في

 y1يحدث التوازن بين عرض النقود والطمب عمييا عند مستوى دخل  i1المقابل أنو عند سعر فائدة 

. وىناك سعر فائدة واحد y2بينما التوازن بين الطمب عمى السمع والخدمات وعرضيا يحدث عند دخل 

(. ويتحدد ىذا السعر لمفائدة *yحيث تتوازن سوق النقود والسمع عند نفس مستوى دخل ) (*i)فقط 

، أي ان شرط التوازن اآلني في السوقين ىو:                                       LMو ISبتقاطع المنحنين 
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 لمدخل والفائدة مثال: انطالقا من المعطيات التالية، أوجد القيم التوازنية
                              9    6 5                     5    5  

                       8                              5     5       
 

IV. أثر التغيرات المستقمة عمى التوازن اآلني في السوقين 
L'impact des variables indépendantes sur L'équilibre instantané des deux marchés  

إن التغيرات المستقمة التي تعرفيا المجاميع االقتصادية الكمية، مثل تغيرات االستيالك أو االستثمار أو 

لي تؤثر عمى ، وبالتاLMو ISاإلنفاق الحكومي أو الكتمة النقدية تؤثر عمى وضع كل من المنحنين 

 التوازن اآلني في السوقين.

 التغيرات المستقمة في الطمب االستثماري -1

مما يؤثر عمى القيم  ISتؤدي التغيرات المستقمة في الطمب االستثماري إلى انتقال منحنى  

إلى اليسار نتيجة انخفاض االستثمار ينتج عنو  ISالتوازنية ألسعار الفائدة والدخل، فانتقال منحنى 

إلى اليمين يزيد من مستوى الدخل وسعر  ISى أقل لمدخل وسعر فائدة أقل، وانتقال منحنى مستو 

 .ISالفائدة، إال أن التغير الفعمي في المستوى التوازني لمدخل أقل من االنتقال في منحنى 

ي راجع إلى ارتفاع في الطمب االستثمار  ISلنفرض في الشكل أدناه أن االنتقال إلى اليمين في منحنى 

إذا بقي سعر          المبين في الجزء األول، نتيجة ليذا االنتقال يزيد االستثمار بالقيمة 

بدل          فإن حجم االستثمار يزيد بـ  i1، فإذا ارتفع سعر الفائدة إلى i0الفائدة ثابتا عند 

         . 

               وعميو بينما يسبب ارتفاع مستقل في االستثمار انتقاال إلى اليمين وقدره 

بدال من  Y1، يؤدي ارتفاع سعر الفائدة المرافق ليذا االنتقال إلى ارتفاع الدخل إلى ISفي المنحنى 

Y2 . 
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فالتغيرات في سعر الفائدة تخفف من األثر الذي تنطوي عميو التغيرات في االستثمار المستقل  

عمى المستوى التوازني لمدخل وىو ما يعرف بأثر المزاحمة، ويتوقف حدود تأثير سعر الفائدة عمى 

 االنفاق عمى حساسية الطمب االستثماري لسعر الفائدة.التغيرات المستقمة في 

 7.5: لنحتفظ بمعطيات المثال السابق مع افتراض ارتفاع االستثمار بـمثال

 lmو ISما اتجاه ومقدار االنتقاالت في منحنى  -

 أوجد القيم التوازنية الجديدة لمدخل والفائدة. -

 المالية(التغيرات في االنفاق الحكومي والضرائب )السياسة  -2

، فمثال زيادة االنفاق ISتسبب التغيرات في االنفاق الحكومي والضرائب انتقاالت في المنحنى 

، إال أن التغير في المستوى التوازني         الحكومي تنقل المنحنى إلى اليمين بالمقدار 

النقود ألجل  لمدخل أقل من مقدار االنتقال، فزيادة مستوى الدخل تعمل عمى زيادة الطمب عمى

تستمزم انخفاض الطمب عمى األوراق  Mtوبافتراض أن عرض النقود ثابت فإن زيادة  Mtالمعامالت 

المالية، وىو ما يؤدي بدوره إلى زيادة سعر الفائدة، ويؤدي ىذا األخير إلى انخفاض الطمب 

ية لإلنفاق الحكومي، االستثماري مما يترتب عميو إلغاء جزء من حجم الدخل المترتب عن الزيادة األول

 وىذا ما يسمى بأثر المزاحمة.  
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فيو يؤدي إلى  -مثال إذا كان باتجاه الزيادة-وكذلك فإن تغيرا مستقال في مستوى الضرائب  

انخفاض مستوى الدخل وسعر الفائدة التوازنين، ولكن بسبب أثر المزاحمة فإن االنخفاض في الدخل 

 يكون أقل. 

ة المالية التوسعية تؤدي إلى ارتفاع الدخل وسعر الفائدة التوازنين، وخالصة القول أن السياس 

بينما تؤدي السياسة المالية االنكماشية إلى انخفاضيما. وعمى العموم فإنو يمكن لمدولة استخدام 

السياسة المالية من أجل التأثير عمى مستوى الدخل التوازني وسعر الفائدة التوازني، لكنو بسبب أثر 

 فإن آثار التغير األولي المحدث في السوق السمعية عمى الدخل ال تكون كاممة. المزاحمة

 التغيرات في كمية النقود المعروضة )السياسة النقدية( -3

، فعمى سبيل المثال فإن زيادة عرض LMإن التغير في المعروض من النقود يؤدي إلى انتقال منحنى 

حيث يتحدد الوضع التوازني        نحو اليمين بالمقدار  LMالنقود تعمل عمى نقل منحنى 

 كما ىو مبين في الشكل الموالي. i1و Y1الجديد عند 

 

 

 

 

 

 

 

 

والواقع أن زيادة عرض النقود يترتب عنيا فائض في النقد، وىو ما يؤدي إلى تخفيض سعر  

الفائدة، مما ينجم عنو زيادة في االستثمار وبالتالي زيادة الدخل التوازني وفقا ألثر المضاعفة، أي أن 

السياسة النقدية التوسعية تؤدي إلى ارتفاع الدخل وانخفاض سعر الفائدة، ويحدث العكس عند انخفاض 

 المعروض من النقود )سياسة نقدية انكماشية(.

LM0 

i0 

i1 

Y0     Y1             Y2 

Y 

IS 

i 

LM1 



 التوازن االقتصادي العام       : السادسلفصـل ا  

 
99 

V. سياسة النقديةفعالية السياسة المالية وال 
Efficacité de la politique budgétaire et monétaire 

 LMو ISإن سموك العناصر االقتصادية في النموذج ىو الذي يحدد وضع كل من المنحنى  

ويمكن التعبير عن ىذا الوضع بمعرفة درجة انحدار كل منحنى أو بتعبير آخر مدى مرونتو لتغيرات 

 سعر الفائدة.

 السياسة الماليةفعالية  -1

 ISانحدار منحنى  - أ

تتوقف عمى مدى استجابة الطمب االستثماري في سوق السمع  ISإن درجة انحدار منحنى  

والخدمات إلى سعر الفائدة، فإذا كان االستثمار مرنا بالنسبة لسعر الفائدة فإن ذلك يعني أن تغيرا 

ضعيف  ISثمار وىو ما يجعل منحنى نسبيا في سعر الفائدة يترتب عنو تغير معتبر في حجم االست

 االنحدار.

فيعمل عمى تحريكو،  ISسبقت اإلشارة إلى أن تغيرا معينا في اإلنفاق يؤثر عمى وضع منحنى  

لكن          نحو اليمين وذلك بالمقدار  ISفإن أي زيادة في االنفاق المستقل تنقل منحنى 

األثر النيائي لذلك التغير في االنفاق المستقل سيحد من قيمتو أثر المزاحمة الذي يحدث تفاعال بين 

السوقين السمعية والنقدية عن طريق التغير الذي يحدث في سعر الفائدة وسموكات العناصر االقتصادية 

 باتجاه ىذا التغير.
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عن طريق أثر  Y2-Y1ويبين الشكل السابق الجزء الممغى من الدخل والذي يمثل الفرق  

( -أ–ضعيف االنحدار )جزء  ISالمزاحمة، حيث نالحظ أن ىذا الجزء يكون كبيرا عندما يكون منحنى 

شديد االنحدار أي عندما  ISوىو ما يعني أن أثر السياسة المالية يكون مرتفعا عندما يكون منحنى 

 يكون الطمب االستثماري ضعيف المرونة إلى تغير معدل الفائدة. 

 LMانحدار منحنى   - ب

، غير أن ISمع وضعية معينة لمنحنى  LMنفترض في الشكل الموالي حالتين النحدار منحنى 

باتجاه اليمين ويتحدد مستوى الدخل  ISتغيرا معينا عمى مستوى االنفاق االستثماري ينقل منحنى 

 .LMالتوازني الجديد بأحجام مختمفة تبعا لمدى انحدار منحنى 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضعيف  LMيالحظ أن أثر ىذه السياسة التوسعية عمى الدخل التوازني يكون كبيرا إذا كان منحنى 

 كبير المرونة إلى سعر الفائدة.  LM( أي إذا كان منحنى -أ-االنحدار )جزء

 فعالية السياسة النقدية -2

 ISانحدار منحنى -أ

وتغيرا معينا في السوق النقدية، ولتكن زيادة عرض  ISفي ىذه الحالة نفرض منحنى واحد  

لكن األثر النيائي        نحو اليمين بالمقدار  LMالنقود مثال. إن مثل ىذا اإلجراء ينقل منحنى 

 استجابة االستثمار إلى التغير الذي يعرفو سعر الفائدة. عمى القيم التوازنية الكمية يتوقف عمى مدى
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عمى  LMشديد االنحدار فإن أثر انتقال منحنى  ISيبين الشكل السابق أنو إذا كان منحنى  

ضعيفا فإن ذلك األثر  ISمستوى الدخل التوازني الجديد يكون ضعيفا، بينما إذا كان انحدار منحنى 

 يكون كبيرا.

ومن ذلك نخمص إلى أن السياسة النقدية وعن طريق تخفيض سعر الفائدة تعمل عمى استمالة  

ضعيف المرونة بالنسبة لسعر الفائدة فإن فعالية السياسة النقدية تكون  االستثمار، فإذا كان ىذا األخير

 محدودة، أما إذا كان االستثمار كبير المرونة إلى سعر الفائدة فإن السياسة النقدية تكون أكثر فعالية.

 LMانحدار منحنى  -ب

نحو اليمين كما سبقت اإلشارة لذلك،  LMإن زيادة عرض النقود مثال تؤدي إلى انتقال منحنى  

 لكن األثر النيائي ليذا اإلجراء يخضع لدرجة استجابة عناصر السوق النقدية لتغيرات سعر الفائدة.
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نحو اليمين، لكنو نتيجة أثر المزاحمة والذي  LMأن زيادة عرض النقود تنقل منحنى  نالحظ 

–يستفزه تأثير تغير سعر الفائدة عمى سوق السمع والخدمات يكون تأثير ىذه الزيادة معتبرا في الجزء 

 .LMالذي يفترض انحدارا ضعيفا لمنحنى  -أ

مما كان الطمب عمى النقود ضعيف المرونة منحدرا، أو ك LMوالنتيجة ىي أنو كمما كان منحنى  

إلى سعر الفائدة، كمما كان أثر التغير في الكمية المعروضة من النقود كبيرا عمى مستوى الدخل 

 التوازني.

VI. التوازن االقتصادي العام L’équilibre macroéconomique général 
ي أن العمال يخضعون يرى كينز بأن عرض العمل ىو دالة لألجر االسمي وليس الحقيقي، أ 

لموىم النقدي، كما الحظ بأن مرونة عرض العمل تكون باتجاه ارتفاع معدل األجر فقط، أما عند 

 انخفاض ىذا األخير فإن ىناك مستوى أدنى لألجر يفقد فيو ىذا المنحنى تناسبو ليكون أفقيا.

تقميدي أي أن الطمب أما بالنسبة  لمطمب عمى خدمات العمل فال يختمف التحميل الكنزي عن ال 

عمى العمل يكون دالة عكسية في معدل األجر الحقيقي، ويفترض كل من التحميمين حالة المنافسة 

الكاممة وأن المنظمون يسعون لتعظيم أرباحيم، ويتحقق التوازن في سوق العمل عند تقاطع منحنى 

ام لألسعار مما يسمح العرض ومنحنى الطمب عمى العمل، وليذا الغرض نفترض ثبات المستوى الع

بالتعبير عن دالة العرض باألجر الحقيقي بدل االسمي، ومنو مقابمة دالة العرض ودالة الطمب في 

 معمم واحد.

وبإضافة سوق خدمات العمل يتطمب توازن التوظف الكامل توازنا آنيا في أسواق النقود والسمع  

لسمع عند مستوى دخل أدنى من ذلك الذي والعمل، فمن الممكن أن يحدث التوازن في سوق النقود وا

يمثل التوازن في خدمات العمل، ومن ثم تكون ىناك امكانية لبطالة اجبارية إذا كان األجر الحقيقي 

 أعمى من األجر الحقيقي التوازني، أو إذا كان ىناك أجر حقيقي توازني ولكن مع نقص في اإلنفاق.
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 مجموعة تمارين حول الفصل السادس

          C=100+0.8y      600i-I=150 بافتراض نموذج ذو قطاعين حيث:           : (1) تمرين

          Ms=200             Ma=50-400i                Mt=0.2y 

 :أوال :المطموب

 .ISايجاد معادلة التوازن السمعي  -1

 .LMايجاد معادلة التوازن النقدي  -2

 وسعر الفائدة.ايجاد المستوى التوازني لمدخل  -3

 واالستثمار عند التوازن. االستيالكاحسب مستوى  -4

 :G=10: إذا أضيف إنفاق حكومي إلى النموذج حيث ثانيا

 ؟LMو ISما اتجاه ومقدار االنتقاالت في المنحيين  -1

 أوجد المستوى التوازني الجديد لمدخل. -2

 اشرح ماذا يحدث لمستوى االستيالك واالستثمار. -3

حـــي يبقـــى مســـتوى  I=100-100i: بتغييـــر معادلـــة االســـتثمار فـــي الســـؤال األول إلـــى المعادلـــة: ثالثاااا

 . أحسب: 950الدخل 

 .10المستوى التوازني لمدخل إذا أضيف انفاق حكومي لمنموذج قدره  -1

 مستويات االستيالك واالستثمار الجديدة. -2

أن ىنـاك زيـادة متسـاوية لماذا تختمف مستويات الدخل في الحالة الثانية والثالثـة رغـم  -3

 في االنفاق الحكومي في الحالتين؟ 10قدرىا 

         =y5+0.150C=      00i4-200I  انطالقا من المعطيات التالية:  (:2تمرين )

          Ms=180             Ma=50-100i                Mt=0.25y 

 واالستثمار.أحسب المستوى التوازني لمدخل واالستيالك  -1

 20بافتراض أن عرض النقود زاد بـ  -2

 ؟LMو ISما اتجاه ومقدار االنتقاالت في المنحيين  - أ
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 أوجد المستوى التوازني الجديد لمدخل.  - ب

 اشرح ماذا يحدث لمستوى االستيالك واالستثمار.  - ج

 0.6بافتراض ن الميل الحدي لالستيالك يزيد إلى  -3

 ؟LMو ISن افي أي اتجاه ينتقل المنحي - أ

 .واالستيالك واالستثمار المستوى التوازني الجديد لمدخل ما  - ب

 .140ما الذي يتعين عمى البنك المركزي عممو لمحفاظ عمى االستثمار عند   - ح

 .140ما التغير المطموب في عر النقود لحفاظ عمى االستثمار عند  - خ

     C=100+0.8Yd      600i-I=150لــيكن لــدينا المعطيــات التاليــة عــن اقتصــاد مــا:   (:3تماارين )

G=100    Tx=0.25y        Ms=200            Ma=50-200i                Mt=0.2y 

 :أوال: المطموب

 المستوى التوازني لمدخل وسعر الفائدة. أوجد -1

 ؟فائضأم  بعجز ةلحكوماقطاع  يعملىل  -2

 : 100نفترض أن الحكومة قررت زيادة نفقاتيا ب   :ثانيا

 ؟LMو ISومقدار االنتقاالت في المنحيين  ما اتجاه -1

 أوجد المستوى التوازني الجديد لمدخل. -2

 نوع ىذه السياسة؟ وما تأثيرىا عمى االستيالك واالستثمار؟ ما -3

 متوازنة؟اآلن ىل الميزانية  -4

  dC=60+0.75y      2000i-I=250     G=Tx=24        إذا كان (:4تمرين )

          Ms=250             Ma=134-500i                Mt=0.25y 

وحدة عمل موظفة ومستوى  375والتوازن بين عرض العمل والطمب عميو يحدث عندما يكون 

 . حدد ما إذا كان ىناك توازن آني في أسواق السمع والنقود وخدمات العمل؟624االنتاج 

            =0.8Yd40C=      00i5-I=150        G=20 Tx+:   : إذا كــــــــــــــــــــــــــــــان(5ن )ريتماااااااااااااااااااااااااااااا

Ms=250             Ma=146-400i                Mt=0.2y 
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 أوال:: المطموب

 .ISأوجد معادلة التوازن السمعي  -1

 .LMأوجد معادلة التوازن النقدي  -2

 أوجد المستوى التوازني لمدخل وسعر الفائدة. -3

 :750عرض العمل والطمب عميو يحدث عند مستوى دخل  إذا كان التوازن بين : ثانيا

 ىل ىذا االقتصاد في حالة توظف كامل؟ -1

 ما التغير في االنفاق الحكومي أو الضرائب الذي يحقق لالقتصاد التوظف الكامل؟ -2
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 Produit intérieur brut (PIB) الناتج المحمي اإلجمالي

 Produit intérieur net (PIN) الناتج المحمي الصافي

 Produit national brut (PNB) الناتج الوطني اإلجمالي

 Produit national net (PNN) الناتج الوطني الصافي

 Aux prix du marchés (pm) سعر السوق 

 Aux cout des facteurs (cf) سعر تكمفة عوامل االنتاج

 Revenu national (RN) الدخل الوطني

 Revenu personnel (RP) الدخل الشخصي

 Revenu disponible (RD) الدخل المتاح )الدخل الممكن التصرف فيه(

 Valeur de produit totale (VPT) الناتج الكمي قيمة

 Consommation intermédiaire (CI) االستهالك الوسيط )االنتاج الوسيط(

 Consommation privée (Cp) االستهالك الخاص

 Consommation publique (Cpb) االستهالك العام

 Consommation totale (Ct) االستهالك الكمي

 Amortissement (AM) هتالكاتاإل

 Taxes directs (Txd) ضرائب مباشرة

 Taxes indirects (Txi) ضرائب غير مباشرة

 Subventions (Sb) اإلعانات

 Valeur ajoutée (VA) القيمة المضافة

 Revenu des facteurs reçus du reste du عوائد عناصر اإلنتاج الوطنية الموجودة بالخارج

monde (RR)  

 Revenu des facteurs versés aux restes du عوائد عناصر اإلنتاج األجنبية المقيمة في الدولة

monde (RV)  

 Salaires (Yw) األجور والرواتب

 Intérêt (Yi) الفائدة
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 Rente (YR) الريع 

 Profit (Yp) الربح

 Exportations (X) الصادرات

 Importations (M) الواردات

 الخام االستثمار
 )التكوين اإلجمالي لرأس المال الثابت(

Investissement brut (Ib) 

(Formation brute de capital fixe) (FBCF) 

 االستثمار الصافي
 )التكوين الصافي لرأس المال الثابت(

Investissement net (IN) 

(Formation nette de capital fixe) (FNCF) 

 Offre et demande globale (O) (D) الطمب الكميالعرض و 

 Propension moyenne à consommer (PmC) الميل المتوسط لالستهالك

 Propension marginale à consommer (PMC) الميل الحدي لالستهالك

 Epargnes (S) االدخار

 Dépenses publiques (G) االنفاق الحكومي

  Multiplicateur المضاعف

 Accélérateur المعجل

 Soldes publics (Spb) رصيد الموازنة

 Inflation تضخم

 Dépression كساد

 Chômage بطالة

 Taux d'intérêt (i) سعر الفائدة

 Taux d'actualisation (r) سعر الخصم

 Gap déflationniste فجوة انكماشية

 Gap inflationniste فجوة تضخمية

 Balance des paiements (X-M) ميزان المدفوعات
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