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اغبمد هلل كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ اهلل كبعد :
أكال نعتذر لعموـ زمبلئنا ا لطلبة كالطالبات عن التأخَت اغباصل ،ال ؾباؿ لذكر األسباب ىنا ،كنشكر صبيع من فرغ كساىم
يف إعداد كتقدمي ىذه اؼبادة كلو أهنا ليست باؼبستول اؼبطلوب ،لكن ضيق الوقت أجربنا على إخراجها هبذا الشكل َ .ف أقم
بالتدقيق الكامل ؽبذا اؼبستند ٓٓٔ %كَف أعوض كل الصور اؼبوضوع ة برسومات بيانية حيث َف يتسع الوقت كأيضان لكثرة ىذه
الصور ،لكٍت اجتهدت قدر اؼبستطاع كأسبٌت أف تكوف مفيدة للجميع .
MoZo
ٖ٘ٔٔ/ٓٗ/
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وصف المقرر
 - 1المفاهيم األساسية:

أ – مفاىيم االقتصاد اعبزئي :منحٌت إمكانات اإلنتاج ،العرض ،الطلب ،التوازف ،اؼبركنة ،اؼبفهوـ اغبدم.

ب -مفاىيم االقتصاد الكلي :الطلب الكلي ،العرض الكلي ،التوازف ،العبلقة بُت االقتصاد اعبزئي كالكلي ،مفهوـ الرصيد
كالثركة.
ج– بناء النماذج :الدكاؿ كاؼبعادالت ،اؼبتغَتات التابعة كاؼبستقلة ،التحليل الساكن كاغبركي.
 - 2طرق قياس النشاط االقتصادي:
أ -طريقة الناتج.
ب -طريقة الدخل.
ج -طريقة اإلنفاؽ.

د -األرقاـ القياسية لؤلسعار.
ىػ -أنبية حسابات الناتج الوطٍت كعيوهبا.
 - 3تحديد مستوى الدخل في اقتصاد من قطاعين :
أ -ربديد مستول الدخل التوازز بيانيان كجربيان.
ب -داليت االستهبلؾ كاالدخار.
ج -دالة االستثمار.
د -اؼبضاعفات.
 - 4تحديد مستوى الدخل في اقتصاد من ثالثة قطاعات :

أ -حلقة التدفق الدائرم.
أثَت على النشاط االقتصادم .
ب -أدكات اغبكومة يف الت
ج -ربديد مستول الدخل يف حالة كجود اإلنفاؽ اغبكومي فقط .
د -ربديد مستول الدخل يف حالة كجود اإلنفاؽ اغبكومي كالضرائب .
ىػ -السياسة اؼبالية.
ك -اؼبضاعفات.
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 - 5تحديد مستوى الدخل في اقتصاد من أربعة قطاعات :
أ -حلقة التدفق الدائرم.
ب -الواردات كالصادرات كمتغَتات مستقلة كمستول الدخل .
ج -داليت الواردات كالصادرات كربديد مستول الدخل .
د -اؼبيزاف التجارم.
ىػ -اؼبضاعات.
 – 6نظريات االستهالك.
 -7االستثمار والعوامل المؤثرة فيه.
 - 8التوازن في سوقي السلع والنقود.
 – 9التوازن الكلي.

أ -اؿطلب الكلي .
ب -العرض الكلي.
ج -التوازف.

 -10أسباب عد االستقرار االقتصادي :
أ -الركود ،الكساد.

ب -البطالة :تعريفها ،أنواعها ،تكلفتها االقتصادية بالنسبة للمجتمع.
ج -التشغيل الكامل كهدؼ للسياسات االقتصادية .
د -التضخم :تعريفو ،قياسو ،أنواعو ،تكلفتو االقتصادية بالنسبة للمجتمع.
ىػ -استقرار األسعار كهدؼ للسياسات االقتصادية.
ك -العبلقة بُت التضخم كالبطالة .
 -11الطلب الكلي:
أ -اشتقاؽ منحٌت الطلب.
ب -مسببات انتقاؿ منحٌت الطلب الكلي عند كينز كالنقديُت .
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أهداف المقرر
ٔ -تعريف الطالب دبوضوع االقتصاد الكلي كعناصره.
ٕ -إؼباـ الطالب بالنظريات كالسياسات االقتصادية الكلية .
ٖ -تعريف الطالب بآليات عمل السياسات كمدل فعاليتها بشكل مبسط .
ٗ -سبكُت الطالب من معرفة أدكات االقتصاد اإلسبلمي اؼبؤثرة يف بعض اؼبتغَتات الكلية .
الكتب والمراجع
ٔ -مبادئ االقتصاد الكلي
ٕ -اؼبساعد يف مبادئ االقتصاد الكلي

د .فايز إبراىيم اغببيب
د .أضبد سعيد باـبرمة ،د .ؿبمود ضبداف العصيمي
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محاضرة 1
مقدمة
يهتم االقتصاد الكلي بالقضايا الكليو فعندما نتكلم عن التضخم كعن اؿبطالة ىذه كثَتا ما تتكرر كترد كسبر علينا كثَتا سواء يف
اؼبختلف فلو اردنا التحدث عن التضخم .
ة
الصحف أك عرب كسائل االعبلـ
التضخم :ىو االرتفاع اؼبستمر يف اؼبستول العاـ لؤلسعار الحظ الفرؽ ىنا عندما نتكلم عن االقتصاد اعبزئي الذم سبق كدرسناه
يف اؼبستول الثاز نتكلم عن السعر كاؼبقصود بو سعر اؿسلعة اؿكاحدة أما ىنا يف االقتصاد اؿكلي عندما نتكلم عن السعر أك
اؼبستول العاـ لؤلسعار فنتكلم عن مستول متوسط أسعار صبيع السلع كاػبدمات كؽبذا يف االقتصاد الكلي نتكلم عن التضخم
حبكم االرتفاع يف مستول العاـ لؤل سعار .فإذا حصل ارتفاع يف سعر سلعة معينة فقد الوبدث ىذا يف اغبقيقو تضخم ألف ىناؾ
االؼ السلع فعندما نتكلم عن التضخم نتكلم عن متوسط أسعار السلع ىو يف ارتفاع فعبل ىكذا ىو التضخم .
اضف إُف ذلك قضايا كثَتة يف اغبقيقة هنتم هبا مثل..
البطال
ة

تؤدم إُف البفاض يف معدؿ النمو االقتصادم ألف االيدم العاملة من عناصر اإلنتاج ككجود اؿبطالة يؤدم البفاض يف معدؿ
النمواالقتصادم ألف بعض من عناصر اإلنتاج يف اغبقيقو غَت مستخدـ فلما نتكلم عن اؿبطالة قد نتكلم عن العنصر العملي أف
يكوف عندنا بطالة يف العمل يعٍت أف ىناؾ من يبحث عن العمل فبل هبده كىذا يسجل من ضمن اؿبطالة كؼبا نتكلم عن نسبة
اؿبطالة هنتم يف عدد العاطلُت عن ا لعمل الذين يبحثوف عن العمل يعٍت َف يتقاعسو مازالوا ضمن القول اؿعاملة ىذه النسبو يف
العمرم مابُت  ٔٙإُف ٓ ٙسنو تقريبا قد ىبتلف من دكلة إُف أخرل كىؤالء االشخاص الذين يبحثوف عن
ة
الغالب تكوف يف الفئو
عمل كال هبدكنو ضمن ىذا النطاؽ من العمر مابُت  ٔٙإُف ٓ ٙسنو فأخذ ىذا العدد مث نقسمو على القوة اؿعاملة كليس كل
عدد السكاف قوة عاملة فلما نتكلم عن القوة اؿعاملة نستبعد العجزه ككبار السن كاالطفاؿ كالصغار الذين ال يستطيعوف العمل
فالقوه اؿعاملة ىم االشخاص مابُت  ٔٙإُف ٓ ٙسنو كيرغبوف العمل أما االشخاص الذين ال يبحثوف عن عمل كىؤالء أيضا ال
ندخلهم مع القوة اؿعاملة يعٍت ليسوا من ضمن اؿبطالة أيضا الهنم اختارك النفسهم أف يكونو عاطلُت كباطلُت عن العمل .
النمو االقتصادي:
أم العوامل اليت تؤدم إُف ارتفاع معدؿ النمو االقتصادم ككل دكلو تبحث يف اغبقيقو يف االزدياد يف مبو اؼبعدؿ االقتصا دم قد
يكوف من أسباب ىذا النمو توظيف صبيع عناصر اإلنتاج أم عدـ كجود بطالة كأيضان التوظيف االمثل حىت كل عنصر إنتاج م
اؿراكم الرأظباِف فيكوف لدينا تراكم رأس ماِف كل ما يكوف لدينا يف اغبقيقو ىناؾ
يعطي افضل إنتاج يو باؿنسبو لو أضف إُف ذلك ت
كمدرب الشك أف ىذا
ة
اقتصادمكذلك التعليم كالتدريب كال شك عندما مؾكف لديك عماؿة ماىرة
ة
مقدرة على ربقيق معدالت مبو
سوؼ يزيد من إنتاج يتهم كباؿتاِف سيزيد من معدالت النمو االقتصادم كىذه اؼبواضيع سوؼ نتحدث عنها بكثب كأيضان موضوع
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اغبكومي كحالة العجز كحالة الفائض للميزانيو اٌفكومية أيضا اؼبيزاف التجارم كعندما نتكلم عن اؼبيزانيو اٌفكومية نقصد فيو
ة
اؼبيزانيو
ايرادات اٌفكومة ناقص انفاؽ اٌفكومة ،فإذا كاف االيراد أكرب من االنفاؽ ىنا سوؼ يصبح ىناؾ فائض .كإذا االيراد الكلي
يتسول مع االنفاؽ الكلي ىنا يكوف حالة توازف ال فائض كال عجز .كاغبالة األخرل عندما يكوف االنفاؽ اغبكومي أكرب من االيراد
ىنا يكوف عجز .كعندما يكوف ىناؾ عجز إؼف اٌفكومة هبب أف تبحث عن سبويل ؽبذا العجز كسوؼ نتطرؽ ؽبذا إبذف اهلل.
اؼبيزاف التجارم ىو مايسمى بالصادرات كىو مايصدر من السلع إُف اػبارج كنأخذ قيمة ىذه الصادرات مث نطرح منها مانستورده
من اػبارج.
قد يكوف ىناؾ فائض أيضا يف اؼبيزاف التجارم إذا كانت الصادرات أكرب من قيمة الواردات ىنا يكوف فائض.
كيف حالة التوازف إذا تساكت الصادرات كالواردات.
كيف حالة العجز إذا كانت قيمة الصادرات اقل من قيمة الواردات.
الرغبللتعلم يف االقتصاد الكلي كىذه اؼبيزة قد ال
كبكل اؼبقاييس قبد أف االقتصاد الكلي شيق جدا كوبسس الشخص أف لديو ة
قبدىا كثَتا يف االقتصاد اعبزئي .
أما األدكات كالوسائل اليت نستخدمها فهي الزبتلف كثَتا عن االقتصاد اعبزئي  .كسنستخدـ اؼبعادالت كالرسومات بأذف اهلل تعاُف
سوؼ نعطي بعض التطبيقات بقدر اؼبستطاع.

مفاهيم اقتصادية
علم االقتصاد:

ىو العلم الذم يدرس كيفية االستخداـ االمثل للموارد اال قتصادية اؼبحدكدة (النادرة) نسبيا إلنتاج السلع كاػبدمات من أجل اشباع
االهنائي.
ة
حاجات االفراد كاجملتمع

شرح التعريف :يعٍت عندنا حاجات التنتهي كعندنا موارد فريد استخداـ ىذه اؼبوارد استخداما امثل حىت نستطيع أف نليب معظم
اغباجات كبطبع من الصعب أك ردبا من اؼبستحيل أف نليب حاجات االنساف أك اجملتمع ككل كلكننا نستطيع أف نستخدـ ىذه
اؼبوارد اإلنتاج يو بأعلى كفائو ألجل االستفاده منها كنقدر أف نوظفها يف تلبيت حاجات أك اشباع حاجات االفراد أك اجملتمع.

كمن ىذا التعريف/
التضحي) ،يعٍت مواردنا
ة
اجملتمعي ربتم ضركرة (االختيار ك
ة
البشرم ك
ة
ؿبدكدم ؿؿحاجات
ة
االقتصادم من جهة كافًتاض اؿال
ة
ندرة اؼبوارد
التضحي كه ذا نسميو (تكلفة الفرصة البديلة).
ة
منتهي كباؿتاِف البد من عملية االختيار ك
نسبية ليست كثَتة كحاجاتنا كثَتة غَت ة
كىذه الفكرة سبق أف كضحناىا بعرض منحٌت امكانات اإل نتاج كقلنا يف االقتصاد اعبزئي عندما تكلمنا عن منحٌت امكانات
اإلنتاج كقلنا انو يربط بُت النقاط اؼبختلفو من Xك Yكاليت يستطيع اجملتمع أف ينتجها بشرطُت.
اج .
ٔ .إذا كظف صبيع عناصر اإلنت
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ٕ .إذا استخدمها بأعلى كفائو فبكنة.
ىكذا نكوف على منحٌت امكانات اإل نتاج.
إذا صبيع النقاط على اؼبنحٌت سبثل اقصى مايبكن إنتاج ق من السلع يف ظؿ استخداـ صبيع عناصر اإلنتاج بأعلى كفاءة فبكنة.
س /ىل يبكن إنتاج أعلى من منحٌت امكانات اإلنتاج؟
موظف على منحٌت امكانيات
ة
ج /عندما نرسم منحٌت اـكانات اإل نتاج نرظبو بظؿ موارد إنتاج يو ؿبددة إذا صبيع عناصر اإلنتاج
كفائ فبكنة كعند مستول معُت من التقٍتة.
اإلنتاج كاستخدامو بأعلى ة
إذان اليبكن اإلنتاج فوؽ منحٌت امكانات اإلنتاج .اال إذا عناصر اإلنتاج زادت أم زاد عندنا العمل كزاد عندنا رأس اؼباؿ أك أف

مستول التقنيو حصل فيو ربسن كباؿتاِف صار العماؿ إنتاج يتو أكثر من ذم قبل .ىنا فبكن أف اؼبنحٌت ينتقل إُف االعلى لكن يف
اؼبقابل كاف اإلنتاج داخل منحٌت امكانات اإلنتاج ىذا يعٍت أحد احتمالُت.
1-أما أف تكوف عناصر اإلنتاج َف يستخدمها كاملة أم ىناؾ بطالة.

2أف يكوف استخدمنا عناصر اإلنتاج لكن َف نستخدمها بأعلى كفاءة فبكنة.أك ردبا االثنُت معا كىنا نكوف كظفنا معظـ عناصر اإل نتاج كبقي القليل كأيضان َف نستخدـ عناصر اإلنتاج باالستخداـ االمثل كفبا
أيضا سبق كمر علينا يف االقتصاد اعبزئي.
الطلب والعرض:
الطلب /ىوالكميات اليت يرغب كيستطيع اؼبستهلك شرائها عند األسعار اؼبختلفو .إذان البد أف يكوف ىناؾ رغبو يف شراء اؿسلعة

كأيضان البد أف يكوف ىناؾ استطاعو كاالستطاعو تعٍت انو لديك قوة شرائيو فبلبد من توفر شرط الرغبو كؾذلك شرط االستطاعو.
كيف اغبقيقو البد من كجود الرغبو ألنو لو كجد شخص يستطيع شراء اؿسلعة لكنو اليرغبها .كىنا ال يكوف طالب للسلعة .
الرغبفقط فيجب أف يستطيع أف يشًتيها كىنا ال يعترب طالب للسلعة  .إذا
كاالستطاعو فبلبد أف يستطيع ألنو لو رغبها ال تنفعو ة
الرغبكاالستطاعة ليصبح عندنا طلب كأيضان فبا ذكرناه يف اؼبستول الثاز يف االقتصاد اعبزئي عن الطلب كعن
البد من توفر ة
ؿبددات الطلب كسعر اؿسلعة نفسها كأسعار السلع األخرل أف كانت ىناؾ سلع بديلة أك سلع مكملة
كقلنا أيضا من العوامل اليت تؤثر يف الطلب دخل اؼبستهلك كعدد السكاف كالتوقعات.
الدخل بكل تأكيد عندما يزيد دخلؾ يزيد طلبك على السلع اؿعادية كعندما يقل دخلك يقل طلبك على السلع اؿعادية كفرقنا بُت
عكسي مع
ة
السلع اؿعادية كالسلع الدنيا .قلنا السلع اؿعادية ىي اليت ترتبط بعبلقة طردية مع الدخل كالسلع الدنيا ترتبط بعبلقة
الدخل .كمن ؿبددات الطلب األ خرل ىو سعر اؿسلعة اؿبديلة كسعر اؿسلعة اؼبكملة.
إذا ارتفع سعر اؿسلعة اؿبديلة  yاؼبستهلك سيقوـ بشراء اؿسلعة  Xيعٍت يزيد من استهبلؾ اؿسلعة  Xكيقلل من اؿسلعة y
أما السلع اَفكملة فمن الطبيعي السلعتُت ىنا xك yاهنما مكمبلت لبعض مثل (الفرشاة  )xك(معجوف االسناف  )yكباؿتاِف إذا
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ارتفع سعر اؿسلعة  yسوؼ يقل الطلب على اؿسلعة  xكإذا البفض سعر اؿسلعة  yسوؼ يزيد الطلب على اؿسلعة  yك xمعا.
كأيضان إذا زاد عدد السكاف أم عدد اؼبستهلكُت سوؼ يزيد الطلب على ىذه اؿسلعة .

كنبلحظ يف االقتصاد اعبزئي عندما نتحدث عن سعر اؿسلعة كطلب اؼبستهلك أك طلب اؼبستهلكُت نبدء بطلب اؼبستهلك مث
قبمع طلبات اؼبستهلكُت فيكوف عندنا إصباِف طلب السوؽ أك طلب اؼبستهلكُت لكن طلب اؼبستهلكُت على ماذا؟
على سلعة كاحدة فقط بينما يف االقتصاد الكلي عندما نتكلم عن الطلب الكلي نتكلم عن طلب صبيع االفراد على صبيع السلع
ىذا ىو الفرؽ كيف االقتصاد اعبزئي نقوؿ طلب نقصد يف طلب صبيع اؼبستهلكُت لكن على سلعة كاحدة.
اؼبختلف.
ة
العرض :ىو الكميات اليت يرغب كيستطيع اؼبنتجوف عرضها عند األ سعار
كمن أىم ؿبددات العرض سعر اؿسلعة نفسها كأسعار عناصر اإلنتاج ألف اؼبنتج يف اغبقيقة ينظر إُف تكاليف صناعة اؿسلعة
كالتكاؿيف تتمثل يف أسعار عناصر اإلنتاج كأسعار السلع اَفكملة كاؿبديلة يف اإلنتاج.
عكسي بُت
ة
كمن العوامل اؼبؤثرة يف العرض التوقعات .نذكر يف القانوف العاـ للطلب حسب القانوف العاـ للطلب ىناؾ عبلقة
اؼبطلوب.
ة
اؿكمية اَفطلوبة كسعرىا يعٍت إذا ارتفع السعر البفضت اؿكمية اَفطلوبة كإذا البفض السعر زادت اؿكمية
اؼبعركض كإذا البفض
ة
كالقانوف العاـ للعرض ىناؾ عبلقة طردية بُت اؿكمية اؼبعركضة كسعرىا يعٍت إذا ارتفع السعر زادت اؿكمية
السعر قلة اؿكمية اَفعركضة.
التوازن في االقتصاد الجزئي:

يعٍت التقاء العرض مع الطلب يعٍت تقاطع منحٌت اؿعرض مع منحٌت الطلب كىذه النقطة نقطة التقاطع مهمة جدا نسميها توازف.
ؼباذا نسميها توازف؟ ألهنا النقط الوحيدة اليت يلتقي عندىا رغبات اؼبستهلكُت الذم يبثلهم منحٌت الطلب كرغبات اؼبنتجُت الذم
يبثلهم منحٌت العرض .كإذا تبلقت الرغبات أصبح ىناؾ توازف كل من اؼبنتج كا ؼبستهلك مقتنع بالسعر يعٍت اؿكمية اليت ينتجها
اؼبنتجوف ىي نفسها اليت يرغبها اؼبستهلكوف.

اختالل التوازن :ـتى يكوف ىناؾ اختبلؿ؟ ىبتل التوازف يف الواقع عندما يتغَت أحد العوامل اؼبؤثرة يف الطلب أك العوامل اؼبؤثرة يف

العرض فعندما نرسم منحٌت العرض كمنحٌت الطلب يكوف ىناؾ السعر على احملور الرأسي كاؿكمية على احملور االفقي كباؿتاِف
العوامل األخرل ماعدا السعر ألنو موجود على احملور الرأسي فنجد فيما ىبص الطلب إذا ارتفع الدخل كتكوف اؿسلعة عادية

سينتقل منحٌت الطلب إُف أعلى كمعو سوؼ يزيد السعر كاؿكمية التواززة سوؼ تزيد ،إذا ىنا اختل التوازف كانتقل إُف توازف جديد
كنفس الشيء يف أحد عوامل العرض لو زادة مثبل عناصر اإلنتاج قبد أف منحٌت العرض سينتقل إُف اليسار كاؿكمية التوازنيو يف ىذه
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اغباؿ سوؼ تقل كالسعر سوؼ يرتفع كىنا ىبتل التوازف كننتقل إُف توازف جديد كيف بعض االحياف نقوؿ أف ىناؾ توازف متسقر
ة
كىناؾ توازف غَت مستقر.
مىت يكوف التوازف مستقر طبعا إذا رظبنا منحٌت العرض كمنحٌت الطلب باالشكاِفة اليت اعتدنا عليها ىنا يعترب التوازف مستقر يعٍت
أم خركج من نقطة التوازف ىناؾ عوامل ذاتيو سوؼ تعيد السعر كاؿكمية إُف توازف مرة أخرل.
مثبل لو أصبح السعر أكرب من السعر التوازز يعٍت سعر التوازز ٓٔ لكن ارتفع السعر إُف ٕٔ سيكوف عندنا اؿكمية اَفعركضة أكرب
من اؿكمية اَفطلوبة دبعٌت أف اؼبنتجُت عندىم كمية فائضة كباؿتاِف ىم يرغبوف يف بيعها كليس اامهم إال زبفيض السعر حىت يرغموا
اؼبستهلكُت على شرائها .ألف إذا كاف السعر ٕٔ اؼبستهلكُت يطلبوف  ٛكحدات فقط كاؼبنتجُت يعرضوف ٕٔ كحدة فيكوف ىناؾ
فائض ٗ كحدات اليستطيعوف بيعها كبتاِف يقوموف بتخفيض السعر ألجل بيع الوحدات اؼبتبقيو فإذا اخفضوا السعر سيستقر السعر
عند السعر التوازز اِف ىو ٓٔ.
أما التوازف الغَت مستقر ىذا عندما تكوف القول ال تعيد السعر كاؿكمية إُف كضعهم التوازز كإمبا تبعدىم أكثر كأكثر كىذا يف
حاالت عندما يكوف منحٌت العرض شكلو ىبتلف عن الشكل الطبيعي يكوف سالب كىذه اغباالت تدرس يف مقررات الحقة.

محاضرة 2
الطلب الكلي والعرض الكلي
الطلب الكلي ىو إصباِف اإلنفاؽ اؼبخطط لكافة اؼبشًتين يف اقتصاد معُت .ما اؼبقصود بإصباِف اإلنفاؽ؟دبعٌت إصباِف إففاؽ

القطاعات االقتصادية اؼبختلفة.
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مكونات الطلب الكلي:
ٔ .اإلنفاؽ االستهبلكي أك االستهبلؾ الكلي.
ٕ .اإلنفاؽ االستثمارم.
ٖ .اإلنفاؽ اغبكومي(قطاع يكوف لو مشًتيات يكوف لو إففاؽ ).
ٗ .صايف الصادرات (نقصد بو الصادرات ناقص الواردات .
العرض الكلي ىو مرتبط باإلنتاج إذا ىو ؾبموع السلع كاػبدمات اليت ينتجها اجملتمع -االقتصاد -خبلؿ فًته زمنيو معينة .الحظ
ىنا نتكلم عن العرض الكلي ىنا ىبتلف الكلي عن اعبزئي يف اعبزئي (نتكلم عن عرض سلع معينة سواء نتكلم عن عرض منتج
كحيد ؿسلعة معينة أك نتكلم عن إصباِف عرض اؼبنتجُت لسلعة معينة).
يتحقق التوازف يف االقتصاد بالتقاء الطلب الكلي مع العرض الكلي  ،كسيفصل يف ىذا الحقان.
التدفق  Flowالرصيد :Stock

التدفق (التيار)ىو التغَت خبلؿ فًته زمنيو معينة.
أما الرصيد فهو كمية ثابتو يف غبظو معينة.
كعلى ذلك فإف الدخل ،الناتج ،اإلنفاؽ كاالستهبلؾ كغي ذلك كلها متغَتات تنتمي إُف فئة التدفقات أك التيارات ،أما اؿثركة
كرأس اؼباؿ كالتوظيف عباره عن أرصده يبكن ربديدىا يف غبظو معينة.
الدخل والثروة:

الدخل (Incomeىو تدفق نقدم ىبلق قوة شرائيو لدل الفرد) أما يف االقتصاد اعبزئي فنقصد بالدخل ىو دخل اؼبستهلك أما

يف االقتصاد الكلي فنعٍت الدخل الكلي إصباِف الدخل اؼبتحصل يف صبيع عناصر اإل نتاج كلو طرؽ متعدده للقياس سنتطرؽ ؽبا
الحقان أف شاء اهلل.
الثركة  Wealthرصيد الفرد يف غبظو معينة.

ينقسم التحليل االقتصادي إلى قسمين:
ٔ  -التحليل االقتصادم اعبزئي.
ٕ  -التحليل االقتصادم الكلي.
كلي كعندما أتكلم عن السعر يف االقتصاد اعبزئي Microeconomic
كالفرؽ اعبوىرم بينهما أف االقتصاد الكلي يعاًف قضايا ة
يقصد سعر سلعة معُتة .أما عندما أتكلم عن السعر يف االقتصاد الكلم فهو يتكلم عن اؼبستول العاـ لؤلسعار كىو متوسط أسعار
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صبيع السلع كاػبدمات يكوف لو متوسط سعر ينتج عن ذلك ما نسميو بالتضخم الذم ىو االرتفاع اؼبستمر يف األ سعار ،قضايا
أخرل أيضا مهمو كقضايا النمو االقتصادم قضايا اؿبطالة ىذه كلها من قضايا االقتصاد الكلي كذلكالنا تج احمللي اإلصباِف كالناتج
القومي اإلصباِف سيمر علينا طريقة قياسهما ىذه كل اؼبصطلحات من اىتمامات االقتصاد الكلي  ،أما االقتصاد اعبزئي يهتم بالفرد
كفرد سواء كاف مستهلك أك منتج كيهتم باؼبنشئو كيسمى يف بعض األحياف االقتصاد اعبزئي باالقتصاد الوحده ألنو يأخذ قطاع
كاحد لوحده (منتج سلعة معُتة ،مستهلك سلعة معينة،سعر سلعة معُتة..كىكذا).
االقتصاد اعبزئي يتعامل مع الوحدات الفرديو يف االقتصاد كىي عادة الفرد كاألسره كاؼبنشأه حيث يركز على سلوؾ اؼبستهلك
كبالكيفيو اليت توزع هبا األسره دخلها باإلنفاؽ على ـبتلف السلع اػبدمات كم يهتم
االقتصاد اعبزئي بتحديد مستول اإلنتاج الذم يبكن اؼبنشأه من تعظيم أرباحها  .كعلى النقيض من ذلك قبد االقتصاد الكلي
يتناكؿ الدراسو اؼبواضيع االقتصادية ذات اغبجم الكبَت فيتعامل مع االقتصاد القومي يف ؾبموعو متجاىبلن الوحدات الفرديو ككثَت

تاجهها كبالًتكيز على االقتصاد القومي يف ؾبملو فإف االقتصاد الكلي يهتم بالناتج الكلي لبلقتصاد كاؼبستول
من اؼبشاكل اليت ك
العاـ لؤلسعار كليس بالناتج كمستول األسعار يف كل منشأة على حدة.
مفهوم االقتصاد الكلي:
فبا سبق يبكن القوؿ أف االقتصاد الكلي ىو أحد فركع االقتصاد الرئيسو اؿذم يتعامل مع اقتصاد الدكلو ككل فهو يركز على
القضايا الكليو كالتضخم كاؿبطالة كالنمو كالتجاره اػبارجيو كاإلنتاج احمللي كاإلصباِف.
تربز أنبية االقتصاد الكلي من خبلؿ تركيزه على قضيتُت أساسيتُت :

أحدنبا فهم النمو االقتصادم يف األجل الطويل كالعوامل خلف االرتفاع يف مستول اؼبعيشو يف االقتصاديات اغبديثو على سبيل
اؼبثاؿ قبد الدكؿ الغٍتة أك الدكؿ اؼبتقدـة دخل الفرد فيها كبَت بينما الدكؿ النامية متوسط دخل الفرد فيها قليل ىذا يعترب من
اىتمامات االقتصاد الكلي ككبن ىنا نتكلم عن متوسط دخل الفرد أنو حىت يف الدكؿ الناميو قبد أشخاص دخلهم كبَتة جدا
كناس يعيشوف ربت خط الفقر ككذلك يف الدكؿ اؼبتقدمو قبد أناس دخلهم منخفض عندما تريد قياس متوسط دخل الفرد تأخذ
الدخل اإلصباِف مث تقسمو على عدد السكاف .
ثانيا فهم التقلبات االقتصادية من البفاض كارتفاع يف األنشطو االقتصادية عرب الزمن يعٍت كم ا يعرؼ الدكره اال قتصادية اليت يبر هبا
االقتصاد ،ماىي العوامل اليت تسبب مثل حصوؿ الدكره اال قتصادية؟ قبد يف فًته من الفًتات الدخل مرتفع ارتفاع كبَت أم معدؿ
مبو مرتفع مث بعد ذلك يكوف فيو البفاض كردبا يكوف البفاض شديد مث يعود مرة أخرل كيرتفع ىذه تقلبات يف الدخ ؿ كىي
تقلبات غَت ؿببذة إمبا يف اغبقيقة االقتصاد الكلي يسعى إُف ربقيق معدؿ مبو مستقر ليس يكوف ىناؾ تذبذبات أك تقلبات كبَتة
فالسياسات اليت تستخدـ سواء السياسات االقتصادية سواء اَفالية أك اؿنقدية كثَتا ما رباكؿ أف تعاًف عملية عدـ االستقرار يف
النمو االقتصادم يعٍت التقلبات بُت انتعاش اقتصادم مث ركود كردبا يستمر الركود فًته طويلو كيكوف انكماش كيتحوؿ إذا استمر
إُف كساد اقتصادم.
ىذه اؼبصطلحات مصطلحات مهمو الذم ىو مصطلح الركود االقتصادم كاالنتعاش كالركاج االقتصادم ككذلك االنكماش .
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نبدأ أكالن باالنتعاش االقتصادم االفتعاش يعٍت بداية ربسن االقتصاد بشكل عاـ يعٍت بداية مبو اإل نتاج احمللي كبذلك توظيف اؼبزيد
العاؼبي اليت نعيشها منذ سنة كاملة قبد أف
ة
من اؿعمالة كبالتاِف اؿبطالة سوؼ تقل كىذا يف الوقت اغباضر كقت األزـ ة اَفالية
االقتصاد يسعى للتأكد ىل خرجنا فعبل من عنق الزجاجو ىل بدأنا يف االنتعاش االنتعاش يأخذ فًتة طويلة لكنو إذا بدأ يف الواقع
العامل النفسي كعودة الثقة لبلقتصاد من جديد سوؼ تزيد من قوة ىذا االنتعاش كمن استمراريتو كبالتاِف معدالت البطالة سوؼ
تبدأ بااللبفاض مث ندخل مرحلة ما يسمى بالركاج االقتصادم إذا االنتعاش يأخذ لو كقت حىت يصل إُف الركاج االقتصادم.
بالذات إذا كاف الركود أك االنكماش الذم سبق االنتعاش قوم جدا كعندما يكوف الركاج االقتصادم تكوف الدكؿة كظفت صبيع
عناصر اإلنتاج أم تكوف نسبة اؿبطالة منخفضة جدا كيكوف مستول النمو يف الدخل القومي كبَت مث بعد ذلك يأيت أف مسألة
الركاج يقل تدرهبيا مث يبدأ االقتصاد يف انكماش تدرهبي ىذا يسمى ركود كيف بعض األحياف انكماش أم البفاض يف مستول
األنشطة االقتصادية مث إذا كصل إُف القاع يسمى قاع الركود االقتصادم كعندما نصل إُف القاع يكوف ىناؾ معدؿ مبو منخفض
بعي نقوؿ مثبل أف مستول اإلنتاج
جدا يكوف ىناؾ انكماش عندما تقارف ىذه السنة بالسنة اليت قبلها كإذا تكلمنا عن النتائج الر ة
يف الربع الثاز أقل من اؼبستول الذم سبقو كىكذا عندما نصل إُف القاع يبدأ االقتصاد يف الدخوؿ يف دكرة جديد ة ،كىناؾ ما
يسمى بالكساد االقتصادم كيفرؽ االقتصاديوف بُت الكساد اال قتصادم كالركود االقتصادم أف الركود فًتتو قصَتة ،كااللبفاض فيو
معدلو قليل أما الكساد كيكاد هبمع االقتصاديوف يف القرف اؼباضي أنو كاف فقط يف فًتة الثبلثينيات كىو ما يسمونو بالكساد
باإلضاؼإُف أف اؼبدة طالت.
ة
العظيم ،البفض الناتج أك الدخل البفاض كبَت كمستول اؿبطالة كبَت
ىذا حوؿ الدكرة االقتصادية كاؼبصطلحات اؼبتعلق هبا.
الدوال والمعادالت:

الدكاؿ تشمل معادالت كتشمل غَتىا أم أف الدكاؿ أعم.
اَفعادلة فيها زبصيص.
مثاؿ:
u = f (x،y)_1
كثَتا من األحياف نرمز ( (uللمنفعة كيسمى متغي تابع.
 Xك yمتغَت تابع.
داؿ.
 fيعٍت ة
أم أف دالة اؼبنفعة تعتمد على مايستهلك من الدالة xكمايستهلك من الدلة .y
داؿ اعطتنا فقط معلومة اعتماد اؼبنفعة على اؿكمية اؼبستهلكة من  xك yلكن ما طبيعة اؿعبلقة ىل بالفعل زيادة
ىذه تسمى ة
الداؿ َف تعطينا ىذه الفائدة أك ىذه اؼبعلوـة بينما
استهبلؾ  xيؤدم إُف زيادة اؼبنفعة أك زيادة استهبلؾ  xسيقلل من اؼبنفعة ىذه ة
فالداؿ فقط تبُت لك العوامل اؼبؤثرة يف اؼبتغَت التابع الذم ىو اؼبنفعة ،اؼبتغَت التابع يعتمد على
ة
اؼبعادلة تعطي اؼبعلومات األدؽ  .إذا
التغَتات اليت ربدث يف اؼبتغَتات اؼبستقلة .
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Q = f (P،I،T،N)-2
 Qىي اؿكمية كلكن اؼبقصود ىنا اؿكمية اَفطلوبة.
 Fيعٍت دالة.
 Pيعٍت السعر.
 Iيعٍت الدخل.
 Tيعٍت الذكؽ.
 Nيعٍت عدد اؼبستهلكُت أك األفراد.
ىذه أظبيها دالة تعطينا فقط معلوـة الدالة تعتمد على السعر كتعتمد على الدخل كعلى الذكؽ كعلى عدد اؼبستهلكُت.
C = f (Y،W،r)-3
 Cيعٍت االستهبلؾ.
 Yالدخل W ،اؿثركة r ،سعر اؿفائدة .
االستهبلؾ يعتمد على الدخل كاؿثركة كسعر اؿفائدة ،إذا ىذه العوامل اَفؤثرة يف االستهبلؾ الكلي.
لكن لو تكلمنا عن اَفعادلة اليت فيها زبصيص مثاؿ:
u = xy_1
ىذه تعترب معادلة اعطتنا بالفعل معلومات دقيقة مثبل زيادة  xسيؤدم إُف زيادة اَفنفعة كزيادة  yستؤدم إُف زيادة اَفنفعة.
Q =0.5I – P+N _2
للداؿ ػؼ Qتعتمد على .I
ىذه تعترب معادلة ـبصصة ة

محاضرة 3
استكمال..الدوال والمعادالت:
 ؾؿ معادلة فبكن نطلق عليها دالة لكن ليس كل دالة نطلق عليها معادلة. -اؼبعادلة تعطي معلومات دقيقة بُتما الداؿة بشكلها العاـ تعطي معلومات عامة .
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دالة )U = f (x، y
دالة)Q = f (p، I، T، N
دالة)C = f (Y، W، r
ألف Cمقصود فيها االستهبلؾ الكلي يعتمد الفونقشن دالة معتمدة على الدخل الكلي كعلى Wاللي ىو الثركة كعلى سعر
الفائدة ىذا ؾبرد ملخص للعوامل اؼبؤثرة عُف االستهبلؾ لكن ما طبيعة تأثَتىا كما مقدار التأثَت ىذه الدالة بشكلها العاـ ال
تعطي ىذه اؼبعلومات بينما اؼبعادلة تعطي )
( U = xyىذه دالة كيف نفس الوقت معادلة:
ؼبا تكوف  Uاؼبنفعة تعتمد على  xكعلى  Yأكالن تعطينا معلومة طبيعة العبلقة طردية زادت  xتزيد اؼبنفعة زادت  Yتزيد اؼبنفعة،
مقدار التأثَت لو زادت  xدبقدار كحدة كاحدة كم مقدار الزيادة باؼبنفعة قبده يساكم  Yكمقدار التأثَت كاضح من اؼبعادلة إذانكما
نسمي مقدار التغَت يف  Uاللي ىو اؼبنفعة نتيجة لتغَت  xيساكم )Y
معادؿ Q = 0. 5 I - p + n
ة
(:ىذه دالة كيف نفس الوقت
 Qتساكم نصف مضركب يف أم اللي ىو الدخل ناقص  pاؼبعامل لو ىنا اللي ىو السعر اللي ىو ناقص كاحد ألف إذا كاف
اؼبعامل كاحد ما نكتب شيء زائد  nكىنا اؼبعامل كاحد ،طبيعة العبلقة بُت الدخل كالكمية اؼبطلوبة طردية حبكم اإلشارة اللي
تسبق الدخل موجبو بينما العبلقة بين السعر كاؿكمية عبلقة عكسية ككذلك مقدار التأثَت يبكن استنتاجو من اؼبعادلة )
 c( C = a + by + fw - drاالستهبلؾ الكلي تساكم  aاللي ىو مقدار ثابت زائد  bاؼبعامل يعُت اللي يقيس درجة التغَت
يف االستهبلؾ نتيجة لتغَت الدخل لو تغَت الدخل دبقدار لاير كم مقدار التغير يف االستهبلؾ مقداره  bكقد نضع لو رقم مثبلن c
تساكم بدؿ  aألف زائد bكىو يعترب كسر يعٍت أكرب من الصفر كأقل من الواحد مثبلن لو قلنا  bتساكم ثبلث أرباع يعٍت طبس
مئ مث بعد
كسبعُت من مئو إذا ارتفع الدخل دبقدار لاير كاحد االستهبلؾ سيزيد دبقدار طبس كسبعُت ىللة يعٍت طبس كسبعُت من ة
ذلك  wكتعٍت الثركة ك fيقيس درجة استجابة االستهبلؾ ألم تغَت وبدث يف الثركة كاؼبعامل سيكوف أكرب من الصفر كاقل من
الواحد كالعامل اؼبؤثر ىو  rسعر الفائدة كـعاملة )d
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( اؼبعادلة تقوؿ إذا ارتفع سعر الفائدة االستهبلؾ سوؼ ينخفض ما اؼبربر ؽبذا معٍت طبيعة ؼبا اقل إذا زاد الدخل زاد
االستهبلؾ إذا زادت الثركة زاد االستهبلؾ ىذم كلها فهمها سهل لكن بالنسبة الرتفاع سعر الفائدة كيف يؤثر على االستهبلؾ
نقوؿ إذا ارتفع سعر الفائدة يعٍت أف تكلفة االقًتاض اآلف مرتفعو كبالتاِف الشخص يف الواقع لن يقوـ اؼبستهلك با القًتاض من
أجل االستهبلؾ خاصة استهبلؾ السلع اؼبعمرة الذم يأيت إشًتائو بالتقسيط فإذا طلع سعر الفائدة سيقلل من استهبلكو للسلع
اؼبعمرة كذلك إذا ارتفع سعر الفائدة سيقوـ اؼبستهلك أيضا بعملية إحبلؿ االستهبلؾ اؼبستقبل ؿبل االستهبلؾ اغباِف دبعٌت انو
سوؼ يؤجل استهبلكو اآلف سوؼ يدخر ليستفيد من ارتفاع سعر الفائدة ألجل أف يستهلك يف اؼبستقبل العبلقة عكسية بُت
االستهبلؾ كبُت سعر الفائدة)

اإلنتاج المحلي اإلجمالي Measuring Gross Domestic product :

أىم مقياس شائع لئلنتاج الكلي لبلقتصاد ىو اإلنتاج احمللي اإلصباِف  GDPكىو القيمة السوقية الكلية للسلع كاػبدمات النهائية
اؼبنتجة داخل االقتصاد يف أم سنو معطاة( .اإلنتاج احمللي اإلصباِف يفرؽ عن اإلنتاج القومي اإلصباِف بأنو داخل االقتصاد).
القيمة السوقية الكلية تعود إُف كمية السلع مضركبا بأسعارىا.
(ؼبا نتكلم عن اإلنتاج نتكلم عن القيمة السوقية ألننا الستطيع أف قبمع منتجات يف القطاع الزراعي مع منتجات يف القطاع

الصناعي البد أف يكوف يف كحدة للحساب كىي النقود كبالتاِف نضرب القيمة السوقية الكلية كتعود إُف كمية السلع مضركبا
بأسعارىا مثبلن نأيت للمواد الغذائية كل مادة على حده نضرهبا بسعرىا مث قبمعها مع اؼبادة الغذائية األ خرل مث نأخذ السلع
الصناعية نضرب السعر يف الكمية مث قبمع كىكذا يف بقية القطاعات كىنا يكوف عندنا الناتج احمللي اإل صباِف)
كاستخداـ األسعار يسمح لنا التعبَت عن قيمة كل شي ء يف كحدة قياس متعارؼ عليها .
مثل :ؼبا نتكلم عن النقود تكوف كحدة متعارؼ عليها سواء الرياؿ أك الدكالر كما إُف ذلك.

 ما الفرؽ بُت الناتج احمللي اإل صباِف  GDBكالناتج القومي اإلصباِف GNP؟الناتج احمللي اإلصباِف  :GDBيبثل القيمة النقدية إلصباِف ما أنتج يف االقتصاد كضمن حدكد البلد اؼبعٌت من سلع كخدمات سواء
من قبل اَفكاطنُت أـ غَتىم خبلؿ فًته زمنية معينة .ىذا التعريف يستبعد ما يعود على اؼبواطنُت من عوائد مالية كربويبلت نقدية
من اػبارج نظَتم مساعدات أك استثمارات ؽبم يف اػبارج ،ككذلك دخل اؼبواطنوف الذمف يقيموف يف اػبارج .
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الناتج القومي اإلصباِف  :GNPفإنو يبثل القيمة النقدية إلصباِف ما أنتجو اؼبواطنوف فقط سواء كاف اإل نتاج ضمن حدكد البلد
اؼبعٍت أك يف اػبارج ،إضافة إُف العوائد اؼبالية كالتحويبلت النقدية من اػبارج نظَت مساعدات أك استثمارات ؽبم يف اػبارج  .كىو
بذلك يستبعد قيمة إنتاج غَت اؼبواطنُت حىت لو كانوا ضمن حدكد البلد اؼبعز
(اإلنتاج احمللي ىو قيمة صبيع السلع كاػبدمات اؼبنتجة داخل الوطن سواء أنتجت بعناصر إنتاج ية كطٍتة أك غَت ذلك ،كما وبصل
عليو اؼبواطنُت من اػبارج سواء كاف شخص استثمر أمواؿ يف اػبارج كأتت العوائد أرباح كفوائد جاءت لو ىذه ال ربسب ضمن
الناتج احمللي اإلصباِف ألهنا خارج الوطن أيضا عندما وبصل على مساعدات كمعونة من اػبارج ىذم ال تدخل يف الناتج احمللي
اإلصباِف.
الناتج القومي يركز على إنتاج ية عناصر اإلنتاج الوطنية سواء أنتجوا داخل الدكلة أك خارجها ،مثاؿ السعودية يعٍت إنتاج
السعوديُت سواء كاف سعوديُت مقيمُت يف السعود ية أك مقيمُت يف دكلة أخرل يعٍت البد أف هبمع صبيع عناصر اإلنتاج السعوديُت،
كعند استخداـ الناتج القومي نستبعد إنتاج ية العمالة الغَت سعودية ).
(النقطة األساسية أف اإلنتاج احمللي اإلصباِف يهتم دبا أنتج داخل الوطن بغض النظر عمن أنتجو يعٍت ىو ما أنتج يف السعودية
سواء شارؾ فيو مواطنوف أك أجانب كيتعلق بإنتاج داخل ال ُقطر أم الوطن سواء كاف اؼبشاركُت يف اإل نتاج عناصر إنتاج ؿبليو أـ
غَت ؿبليو ..بينما الناتج القومي اإلصباِف فهو يهتم دبا قاـ بإنتاج ق اؼبواطنوف فقط من سلع كخدمات سواء كانوا بداخل السعودية
أك خارجها سواء كافكا بالدكؿ األخرل يتقاضوف مرتبات أك يستثمركف أمواؽبم أك وبصلوف على عوائد كما إُف ذلك).

حسابات الدخل القومي:
اإلنتاج القومي اإلصباِف من أكثر اؼبقاييس شيوعان كاستخدامان لقياس األداء اإلقتصادم كمقدرة اإلقتصاد على إنتاج ـبتلف السلع
كاػبدمات .كعندما كباكؿ إعطا ء قيمة نقدية للسلع كاػبدمات اؼبنتجة من قبل اقتصاد معُت خبلؿ فًتة معينة  ،فإف ؾبموع تلك
القيم ىو مايعرب عنو بالناتج القومي .

كيركز النموذج على اعتبار أف كل لاير ينفق من قبل شخص يبثل يف الوقت نفسو دخبلن لشخص آخر .
كلتوضيح ذلك نفًتض ابتداء اننا نواجو اقتصاد بسيط مغلق (يعٍت ليس ىناؾ صادرات كال كاردات ) كاقتصاد الدكر للحكومة فيو
كال يتعامل مع العاَف اػبارجي مكوف من قطاعُت فقط:
قطاع العائبلت Households Sector
قطاع اؼبنتجُت producers Sector
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ىذا مع افًتاض أف الدخل الذم وبصل عليو القطاع العائلي سوؼ ينفق على السلع كاػبدمات اليت ينتجها القطاع اإلنتاج م.
إذا قطاع االستثمار فبثل بقطاع اإلنتاج كقطاع العائلي فبثل باالستهبلؾ..
فالقطاع العائلي ىو الذميقوـ بشراء السلع كبالتاِف يدفع مقابل ذلك كل مالديو للمنتجُت كاؼبنتجُت يقوموف بإعطاء لعناصر اإلنتاج
بالعملي اإلفتاج ةم مث يقوموف بإنتاج سلع مرة أخرل.
ة
اليت شاركت
كيتلخص ىذا النموذج يف التدفقات التالية:
ٔ  -يقدـ القطاع العائلي خدمات عناصر اإل نتاج من عمل ،ارض ،رأس ماؿ ،تنظيم للقطاع اإلنتاج م.
ٕ  -وبصل القطاع العائلي يف مقابل خدماتو من القطاع اإل نتاج م على عوائد كدخوؿ عناصر خدمات اإلنتاج كاؼبتمثلة يف
األجور ،الريع ،الفوائد كاألرباح كؾبموع ىذه الدخوؿ نطلق عليها الدخل القومي .
ٖ  -يقدـ القطاع اإلنتاج م سلع هنائية كخدمات للقطاع العائلي.
ٗ  -يقوـ القطاع العائلي بشراء السلع النهائية كاػبدمات كيدفع قيمتها للقطاع اإل نتاج م كيطلق على قيمة إنتاج السلع
كاػبدمات اؼبنتجة (الناتج القومي).

 #مبوذج حلقة التدفق الدائرم للدخل (يف اقتصاد ذم قطاعُت)
الصفحة التالية
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القطاع العائلي يعرض اؼبوارد للقطاع اإلنتاج م،القطاع اإلنتاج م يوظف ىؤالء مث يقوـ بإهباد اؼبنتجات مث بعد ذلك يقوـ بدفع
دخوؿ القطاع العائلي مرة أخرل مث تدكر العمليو مرة أخرل ،يأخذ القطاع العائلي ماحصل عليو من دخوؿ مث يشًتم السلع
كىكذا،إذا كما نبلحظ األسهم تنبأ لك أف القطاع العائلي يقوـ بعرض اؼبوارد اإل نتاج ية للقطاع اإلنتاج م كالقطاع اإلنتاج م يقوـ
ببيع اؼبنتجات السلع النهائية كخدمات القطاع العائلي ككذؿؾ عملية الدكراف التدفق الدائرم خطو ة خلف األخرل ،كيف ىذا
النموذج نفًتض أف ليس ىناؾ ادخار صبيع ما وبصل عليو القطاع العائلي يقوـ ينفقو على صبيع السلع كبالتاِف يستلم اؼبنتج قيمة
ىذه السلع للقطاع العائلي كيعطيها عناصر اإل نتاج كعناصر اإلنتاج تقوـ بإنتاج السلع مرة أخرل كيبيعها مرة أخرل للقطاع العائلي
كىكذا تدكر العمليو باستمرار كقبد يف النموذج ىنا أف ليس ىناؾ ادخار صبيع ماوبصل عليو القطاع العائلي ينفقو من أجل شراء
السلع كاػبدمات اإلستهبلكية.

 #مبوذج آخر مطور ليس فيو فقط القطاع اإل نتاج م كالعائلي ال بل يوجد فيو القطاع اغبكومي كالقطاع اػبارجي الذم يتمثل يف
الصادرات كالواردات
الصفحة التالية

- 20 -

ملتقى طالب وطالبات جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

www.imam1.com

ماوبدث ىنا الدخل القومي اللي ىو دخوؿ عناصر اإل نتاج ستولد الناتج القومي من السلع النهائة كاػبدمات مث تنفق من جديد .

محاضرة 4
نواصل اغبديث عن ما بدأف ا بو يف اغبلقة اؼباضية ألنو يف اغبلقة اؼباضية بدأنا عن تدفق النقد كيف يف اغبقيقة يتم بُت قطاعُت
كافًتضنا للتبسيط يكوف عندنا قطاعُت فقط اللي ىو القطاع العائلي كالقطاع اإل نتاج م العائلي يقوـ بتقدمي خدمات عناصر اإل نتاج
اليت يبلكها كيقدمها للمنتج كاؼبنتج يعطي ق ؤالء دخوالن مث يقوـ القطاع العائلي بشراء السلع اليت ينتجها اؼبنتجوف مث تستمر العملية

تدكر هبذا الشكل ؼبا نفًتض أف االقتصاد يتكوف من أربع قطاعات ال زبتلف كثَتان يف الواقع النتيجة كاحدة سيكوف عندنا القطاع
العائلي كالقطاع اإلنتاجي ككذلك القطاع الخارجي كالقطاع الحكومي كالقطاع اغبكومي يدخل ىنا عن طريق ما ينفقو اللي ىو

اإلنفاؽ اغبكومي كيدخل أيضا ما وبصل عليو من دخل اللي ىو عن طريق الضرائب ألف مصدر الدخل للدرجة األكُف بالنسبة

للحكومة ىو الضرائب كإف كاف ىناؾ بعض الدكؿ اليت سبلك يف اغبقيقة البًتكؿ ال تعترب الضرائب يف اغبقيقة أنبيتها قليلة أك شبو
منعدمة أما يف الدكؿ األخرل قبد أف الضرائب يف اغبقيقة تشكل اؼبصدر األساسي يف سبويل اإلنفاؽ اغبكومي نعود إُف الشروبة مرة
أخرل سنجد أف ىناؾ يف اغبقيقة قبل أف ندخل يف الرسم سنوضح نفس ما سبق كضحناه ...
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أف الواقعية تقضي بكوف القطاع العائلي ال ينفق دخلو بأكملو على استهبلؾ ما ينتج من سلع كخدمات بل أف ىناؾ جزء من
الدخل يتسرب يف صورة مدخرات توجو لؤلغراض االستثمارية سواء استثمار يف اآلالت أك العدد أك اؼبباز.
ٔ .ينفق القطاع العائلي جزء من دخلو الذم وبصل عليو على استهبلؾ السلع كاػبدمات اؼبنتج ة ،ىذا اعبزء يذىب مباشرة
إُف قطاع اؼبنتجُت.
ٕ .يدخر القطاع العائلي جزء من دخلو كيوجهو إُف السوؽ اؼباِف كالبنوؾ كاليت من كظيفتها إمداد اؼبستثمرين بالقركض اليت
يستخدموهنا يف شراء سلع استثمارية من القطاع اإل نتاج م.
ىو أف الواقعية تقضي بكوف القطاع العائلي اآلف ال ينفق دخلو بأكملو .اؼبرة اؼباضية قلنا أنو ينفق صبيع دخلو ىنا  .....إُف الواقع
كنقوؿ ينفق جزء من دخلو كيدخر اعبزء اآلخر إذا ال ينفق دخلو بأكملو على استهبلؾ ما ينتج من سلع كخدمات بل أف ىناؾ
جزءن من الدخل يتسرب يف صورة مدخرات توجو لؤلغراض االستثمارية سواء استثم ار يف اآلالت أك العدد أك اؼبباز .استثمار يعٍت

ؼبا أقوؿ ادخار يكوف موجهان لبلستثمار كهبب ىنا أف نفرؽ بُت االكتناز كاالدخار االكتناز يعترب ظاىره مرضية يف االقتصاد كأما
االدخار فيعترب ظاىره صحية ألف االدخار أنت تدخر اؼباؿ ىذا لكنو يف اغبقيقة توظف ىذا اؼباؿ ألجل يستفيد منو اؼبستثمرين
كالقطاع اإلنتاج م فبالتاِف كظفت اؼباؿ بينما عندما تكتنز اؼباؿ يف الواقع أم رببسو عن التداكؿ يعٍت عطلت موردان من موارد
مرغوب.
ة
اإلنتاج ككأف عندنا بطالة يف أحد عناصر اإلنتاج إذا االكتناز يعترب ظاىره مرضية بينما االدخار يعترب ظاىرة صحية

إذا نبدأ ماذا يعمل القطاع العائلي  ..ينفق القطاع العائلي جزء من دخلو الذم وبصل عليو على استهبلؾ السلع كاػبدمات اؼبنتجة
ىذا اعبزء طبعان يذىب مباشره إُف قطاع اؼبنتجُت .نبلحظ مرنة أخرل أف القطاع العائلي يف اغبقيقة ىو الذم يقوـ بعرض عناصر
اإلنتاج يعرض العمل كيعرض رأس اؼباؿ كاألرض كالتنظيم فيعرضها للمنتجُت مث وبصل مقابل ذلك على دخل لكنو يف اؼبرة ىذم
اآلف ىو ال ينفق صبيع دخلو على االستهبلؾ بل ينفق جزء منو على االستهبلؾ كجزء آخر على االدخار ككذلك جزء ثالث
سنرل انو سيذىب إُف من إُف اغبكومة بشكل بصورة ضرائب.
إذا منفق القطاع العائلي جزء من دخلو الذم وبصل علية على استهبلؾ السلع كاػبدمات اؼبنتجة ىذا اعبزء يذىب مباشرة إُف
قطاع اؼبنتجُت اللي ىو اإلنفاؽ االستهبلكي مث بعد ذلك يدخر القطاع العائلي جزء من دخلو كيوجهو إُف السوؽ يعٍت ليس
اكتناز ال يوجهو إُف السوؽ اؼباِف كالبنوؾ كاليت بوظيفتها إمداد اؼبستثمرين سبويل اؼبستثمرين بالقركض اليت يستخدموهنا يف شراء
السلع االستثمارية من القطاع اإل نتاج م طبعان الصورة اغبالية يف اغبقيقة ككفقان لكثرة كجود البنوؾ الربويو التقليدية قبد أف اؼبدخر
يدخر نقوده لدل البنوؾ كالبنوؾ يف اغبقيقة تعطي ا ؼبدخر فوائد كمث تقوـ بإقرار ىذا اؼببلغ للمستثمرين كتأخذ منهم فوائد كالفرؽ
بُت الفائدة اليت تعطيها للمدخر كالفائدة اليت تأخذىا من اؼبستثمر تعترب مكسب يف اغبقيقة ؼبن ! للبنك .لكن ىذه الصورة يعٍت
يف ظل كجود أما قطاع استثمارم مباشر كطريقة يف اغبقيقة كسيط ماِف ممكن يتعامل يف اغبقيقة باألسلوب الشرعي اؼبتبع اللي ىو
يف اغبقيقة أما أف يدخل كشريك يعٍت يقوـ مثبلن البنك يكوف ىو كمستثمر فقد يدخل مع مستثمر آخر كقد يقوـ بعملية
االستثمار بنفسو فهنا يقوـ بعملية التمويل الشرعي اليت أجازىا الفقهاء كاؼبراحبة ككبو ذلك ىنا إذا اؿقطاع العائلي يأخذ جزء من
دخلو كيضعو لدل البنوؾ كادخار لكنو ال يكتنزه مث ىذه البنوؾ طبعان سبوؿ اؼبستثمرين تقرض اؼبستثمرين .
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اعبزء الثالث ماذا يعمل بو القطاع العائلي نبلحظ ...
ٖ .يدفع القطاع العائلي صايف الضرائب للقطاع اغبكومي كالذم يستخدمها بدكره يف سبويل إنفاؽق على ما يشًتيو من سلع
هنائية كخدمات من قطاع اؼبنتجُت .ىذا علمان بأف صايف الضرائب ىو عبارة عن إصباِف الضرائب اليت يدفعها القطاع العائلي
مطركحان منها ما يتسلمو ىذا القطاع من مدفوعات الضماف االجتماعي .
ٗ .يقوـ القطاع العائلي بدفع قيمة كارداتو من السلع كاػبدمات ا لغَت متوفرة ؿبليان للعاَف اػبارجي  ،كمقابل ذلك قبد اؼبنتجُت
وبصلوف على قيمة السلع كاػبدمات اؼبنتجة ؿبليان كاؼبصدرة لقطاع العاَف اػبارجي .

يدفع القطاع العائلي صايف الضرائب للقطاع اغبكومي كالذم يستخدمها بدكره يف سبويل إنفاقو على ما يشًتيو من سلع هنائية
كخدمات من قطاع اؼبنتجُت اغبكومة مثلها مثل الفرد ىي تنفق فبالتاِف البد يكوف دخل حىت تستطيع أف تنفق يعٍت البد ؽبا من
سبويل يبوؽبا يف اغبقيقة للقطاع العائلي عن طريق دفع الضرائب إذا جزء من دخل القطاع العائلي يذىب للحكومة ىذا علمان بأف

صايف الضرائب ىو عبارة عن إصباِف الضرائب اليت يدفعها القطاع العائلي مطركحان منها ما يتسلمو ىذا القطاع من مدفوعات
الضماف االجتماعي ألننا ؼبا نأخذ القطاع العائلي جزء من القطاع العائلي يدفع الضريبة لكن جزء آخر ال يستطيع دفع الضريبة
فبالتاِف مقابل ذلك وبصل على معونات أك مساعدات أك ربويبلت الضماف االجتماعي فلما نقوؿ صايف الضرائب يذىب
للحكومة نقصد فيها الضرائب ناقص اإلعانات اليت تدفع للقطاع يعٍت جزء من القطاع العائلي يدفع الضرائب كلكن ىناؾ بعضان

منهم يأخذ إعانات فالصايف اللي يذىب للحكومات اللي ىو إصباِف الضرائب ناقص ىذم اإلعانات .
مث أيضا يقوـ اؿقطاع العائلي بدفع قيمة كارداتو من السلع كاػبدمات الغَت متوفرة ؿبليان للعاَف اػبارجي  ،إذا اآلف االستهبلؾ عندما
يقوـ القطاع العائلي باإلنفاؽ على السلع كاػبدمات االستهبلكية  .ما ينفقو على السلع اؼبستهلكة ؿبليان كاعبزء اآلخر ينفقو على
السلع كاػبدمات اؼبستوردة إذا ىناؾ اآلف صار القطاع العائلي يف اغبقيقة يوزع دخلو عرب أربع قنوات :
ٔ  -استهبلؾ السلع كاػبدمات لئلنتاج احمللي.
ٕ  -االدخار.
ٖ  -صايف الضرائب.

ٗ  -اإلنفاؽ على السلع كاػبدمات اؼبستوردة من اػبارج كيقصد هبا الواردات .
إذا يقوـ القطاع العائلي بدفع قيمة كارداتو من السلع كاػبدـ ات الغَت متوفرة ؿبليان للعاَف اػبارجي  ،كمقابل ذلك قبد اؼبنتجُت
وبصلوف على قيمة السلع كاػبدمات اؼبنتجة ؿبليان كاؼبصدرة لقطاع العاَف اػبارجي  .أم بعبارة أخرل أف اؼبنتجُت يقوموف أيضا ىم

ببيع السلع يف الداخل كىناؾ سلع أيضا يبيعوهنا يف اػبارج فاللي يبيعوهنا يف ا ػبارج الدخل سيصل إُف ىؤالء اؼبنتجُت إذا
الناتج القومي ىو " القيمة السوقية عبميع السلع النهائية كاػبدمات اليت أنتجها اجملتمع خبلؿ فًتة زمنية معينة ىي يف الغالب سنة
"
الدخل القومي ىو " ؾبموع دخوؿ عناصر اإلنتاج اليت سانبت يف العملية اإل نتاج ية خبلؿ فًتة زمنية معينة ىي يف الغالب سنة "
يعرؼ اإلنفاؽ الكلي بأنو عبارة عن " الطلب الكلي يف اجملتمع كاؼبتمثل يف إنفاؽ القطاعات األربعة اؼبكونة لبلقتصاد " كىذه
القطاعات األربعة ىي:
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القطاع العائلي (قطاع اؼبستهلكُت).
قطاع رجاؿ األعماؿ (القطاع اإلنتاج م).

ٖ .القطاع اغبكومي.
ٗ .قطاع العاَف اػبارجي.
قلنا الدخل القومي ما ىو الدخل القومي ىو " ؾبموع دخوؿ عناصر اإلنتاج كبن نتذكر يف اغبلقة اؼباضية كذكرنا الدخل القومي
اإلصباِف كقلنا أنو ىو يف اغبقيقة صبيع أك قيمة السلع كاػبدمات اؼبنتجة بواسطة اؼبواطنُت من عناصر اإل نتاج ىنا كسنأيت إُف ذلك
الحقان عن طريقة كيف كبسب الدخل القومي اللي ىي طريقة حسابو عن طريق الدخوؿ اللي ىو دخل عناصر اإل نتاج طريقة
أخرل فهنا ؾبموع دخوؿ عناصر اإلنتاج اليت سانبت يف العملية اإل نتاج ية خبلؿ فًتة زمنية معينة ىي يف الغالب سنو إذا نتكلم
عن الدخل القومي مرة أخرل ؾبموع دخوؿ عناصر اإلنتاج طبعان عناصر اإلنتاج ىم اؼبواطنُت اليت سانبت يف العملية اإل نتاج ية

خبلؿ فًتة زمنية معينة ىي يف الغالب سنو كعندما نتكلم عن الناتج احمللي اإل صباِف يكوف ؾبموع دخوؿ عناصر اإلنتاج داخل
ؼ اإلنفاؽ الكلي بأنو عبارة عن "الطلب الكلي يف اجملتمع كاؼبتمثل يف إنفاؽ القطاعات األربعة
االقتصاد احمللي مث بعد ذلك يػُ َعَر ْ

اؼبكونة لبلقتصاد" إذا مصطلح الطلب الكلي بعض األحياف نعرب عنو باإلنفاؽ الكلي كىو يشمل اإلنفاق االستهالكي كاإلنفاق
االستثماري كاإلنفاق الحكومي كاإلنفاق على القطاع الخارجي اللي هو صافي الصادرات إذا ىذه القطاعات األربعة ىي
مرة أخرل القطاع العائلي يتمثل يف قطاع اؼبستهلكُت أك اإلنفاؽ االستهبلكي كقطاع رجاؿ األعماؿ اؼبتمثل يف القطاع اإل نتاج م
يت عن
كاؼبستثمرين اللي ىو اإلنفاؽ االستثمارم مث ثالثان القطاع اغبكومي كرابعان اللي ىو قطاع العاَف اػبارجي الذم يف اغبقيقة ـ
طريق الصادرات كالواردات ىذا اؼبلخص يف اغبقيقة يف ىذا النموذج يبُت لنا كيف تدكر حلقة االقتصاد
نموذج التدفق الدائري للدخل في اقتصاد ذي أربع قطاعات
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فنبدأ مثبلن ىنا يف القطاع العائلي نبلحظ القطاع العائلي ىناؾ يف الواقع أربعة أسهم زبرج من القطاع العائلي السهم األكؿ إنفاؽ

استهبلكي خاص كيذىب مباشرة إُف القطاع اإلنتاج م ؼباذا ألف القطاع العائلي ىو الذم يشًتم السلع من القطاع اإل نتاج م مث
االدخار كاالدخار كين يذىب  ،يذىب إُف القطاع العائلي للسوؽ اؼباِف (بنوؾ ،أسهم )....،كفبكن كمثيل أيضا للشخص يدخر
عن طريق شراءه لؤلسهم مثبلن فهذا القطاع العائلي إذا يذىب كادخار للسوؽ اؼباِف سواء كاف بنوؾ أك أسهم أك كبو ذلك رقم
ثبلثة جزء أيضا من الدخل الذم يبلكو القطاع العائلي كصايف الضرائب كصايف الضرائب نعرؼ أهنا تذىب ؼبن للحكومة كؽبذا
السهم يذىب إُف كما نبلحظ القطاع اٌفكومي الرابع يف اغبقيقة اللي ىو الواردات ............ىذم الواردات ىي يف اغبقيقة
طلب القطاع العائلي السلع كاػبدمات من اػبارج كؽبذا تذىب إُف من إُف قطاع العاَف اػبارجي مث بعد ذلك ؼبا ننظر إُف السوؽ
اؼباِف اللي ىو البنوؾ قبد يف اغبقيقة أهنا تأخذ اؼبدخرات مث تحكؽبا الستثمار عن طريق القطاع اإل نتاج م إذا ارتباط سوؽ اؼباؿ يف
اغبقيقة ىو من خبلؿ االدخار كاالستثمار طيب القطاع اغبكومي نبلحظ أنو يرتبط يف ماذا صايف الضرائب اللي ىو يعترب دخل
اإلنفاؽ اغبكومي ككذلك اإلنفاؽ العاـ صايف الضرائب يأخذىا من القطاع العائلي مث ينفق القطاع اغبكومي ىذا الدخل أك صايف
الضرائب ينفقها على شراء السلع كاػبدمات من القطاع اإل نتاج م أيضا بالنسبة لقطاع العاَف اػبارجي صحيح أنو اللي نشًتم منو
سلع كنستورد كأيضان ىو يقوـ بشراء السلع من اؼبنتج احمللي ،يشًتل ِمن َمن؟

من القطاع اإلنتاج م ،كبالتاِف نسميو ا قطاع العاَف اػبارجي  .إذا ىناؾ القطاع اػبارجي أيضا مرتبط بأربعة أسهم ،السهم األكؿ
اللي ىو ما يأتيو من اإلنفاؽ االستهبلكي  ،كالسهم الثاز ما يأتيو من العبلقة باالستثمار مث اإلنفاؽ العاـ مث الصادرات بعد ذلك
حىت تكتمل الصورة كيكتمل مبوذج التدفق الدائرم للدخل ىذا التدفق الدائرم يضع القطاع اإل نتاج م اآلف ما وبصل عليو من

منتجات كقيم ىذه اؼبنتجات تذىب كدخوؿ لؤلجور كالريع كالفوائد كاألرباح ىذه الدخوؿ تذىب ؼبن للقطاع العائلي إذا نقوؿ
القطاع العائلي مرة أخرل يقوـ بتقسيم دخلو إُف كاحد كاثنُت كثبلثة كأربعة أربع تقسيمات اإلنفاؽ االستهبلكي ،االدخار ،صايف
الضرائب ،الواردات مث عملية التدفق تستمر هبذا الشكل إذا ىذا مبوذج التدفق الدائرم للدخل يف اقتصاد ذم أربع قطاعات .
ننتقل للشروبة األخرل نبدأ يف اغبقيقة بطرؽ قياس الناتج القومي .

طرق قياس الناتج القومي
يبكن قياس الناتج القومي بثبلث طرؽ ىي:
ٔ .طريقة الناتج .ٕ .طريقة اإلنفاؽ .ٖ .طريقة الدخل.
أوالً :طريقة الناتج:

تقوـ ىذه الطريقة على أساس قياس كل السلع النهائية كاػبدمات اليت أنتجت خبلؿ العاـ  .كلكي يتم ذبميع كافة اؼبنتجات من
سلع كخدمات البد من صبع القيم السوقية لتلك اؼبنتجات  ،فإنو من غَت ذم معٌت أف يكوف اعبمع على أساس الكميات  .الحظ
الفرؽ بُت السلع الوسطية كالسلع النهائية كما يف ىذا اؼبثاؿ :
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فمثبلن لو كاف لدينا سلعة هنائية كاؼببلبس القطنية اعباىزة  ،فإف اؼبادة األكلية (اػباـ)ىي القطن .فلو باع مزارع قطن دببلغ ٕٓ ألف
لاير ؼبصنع غزؿ كنسيج ،ؽاـ بصنع قماش ليبيعو ؼبصنع اؼببلبس اعباىزة دببلغ ٖٓ ألف لاير مث قاـ ذلك األخَت بصنع اؼببلبس
القطنية كباعها يف السوؽ دبا قيمتو ٓ٘ ألف لاير.
ؼبا نريد أف كبسب الناتج احمللي أك الناتج القومي بشكل عاـ قبد أف ىناؾ ثبلث طرؽ ىي ـبتلفة كمسميات لكنها يف النهاية
تؤدم إُف إنتاج موحد يعٍت نفس الناتج يف الواقع فالطرؽ الثبلثة لعملية قياس الناتج القومي قبد طريقة الناتج كطريقة اإلنفاؽ
كطريقة الدخل نعرج على ىذه الطرؽ باختصار طريقة الناتج ؼبا نريد أف كبصل اإلنتاج يكوف للدكلة مثبلن نقوـ بعملية حساب

قيمة اإلنتاج النهائي للسلع كا ػبدمات يعٍت السلع كاػبدمات النهائية قبمع قيمتها يعطينا الناتج كؽبذا قلنا السلع النهائية ؼباذا قلنا
السلع النهائية ىذه نقطو مهمة حىت ما يكوف فيو ازدكاجية يف اغبساب عندما تأتيك بعض السلع يكوف فيها سلع كسيطة يعٍت
مثبلن لو أخذنا اؼببلبس مثبلن اؼببلبس اليت تصنع من القطن قبد يبدأ يف يد اؼبزارع يف زراعتو للقطن يبيع ىذا القطن للمصنع لنفرض

اللي باعو بػ ٕٓ لاير اؼبصنع قاـ بعملية نسج القطن كصناعتو مث باعو بػ ٓ٘ رياالن مث بعد ذلك اؼبنتج النهائي نقوؿ مثبلن اػبياط يقوـ
خبياطة الثوب مثبلن كقاـ ببيعو مثبل بػ ٓٓٔ لاير أنا اَف أجي احسب الناتج النهائي احسب ٓٓٔ لاير فقط كناتج هنائي ال أقوـ
حبساب قيمة الثوب لدل اػبياط ٓٓٔ لاير مث أقوـ حبساب قيمة القطن مث أقوـ حبساب قيمة اؼبصنع اللي قاـ بنسج القماش
كجعلو يف صورتو النهائية إذا حسبتو هبذه الطريقة يكوف عندم كأز حسبت مرتُت حسبت الػ ٓٓٔكالػ ٓٓٔ جزء منها داخل يف
قيمة القطن كجزء منها داخل يف قيمة الغزؿ كالقطن اؼبصنع اللي قاـ بعملية صنع للقماش فيكوف عندنا ٓٓٔ ٘ٓ+ ٕٓ +
بالتاِف يكوف ىناؾ يف اغبقيقة ازدكاجية يف اغبساب إذا البد عند حساب الدخل الكلي البد من الًتكيز على حساب السلع
النهائية طبعان السلع النهائية ؽبذا نقوؿ ىي األسلوب الناتج  .طريقة أخرل نستطيع أف نصل إُف نفس النتيجة كىو أف كبسب ما

يسمى بالقيمة اؼبضافة نبدأ القيمة اؼبضافة عندؾ اؼبزارع مثبلن ٕٓ لاير اللي ىي قيمة القطن اؼبصنع اللي قاـ بصناعة القطن اللي
يباع بػ ٓ٘ يعٍت أضاؼ ٖٓ لاير للػ ٓ٘ ىو باعو بػ ٓ٘ لكنو دفع ٕٓ للمزارع إذا حسبنا اؼبرة األكُف ٕٓ كبسب يف اؼبرة الثانية
ٖٓ مث خياط مثبل ؼبا خاط الثوب كم أخذ فائدة ٓٓٔ ٘ٓ -ىو أخذ ٓ٘ اػبياط لو صبعنا ما أضافو اؼبزارع ٕٓ مث ما أضافو
اؼبصنع ٖٓ ىذم ٓ٘ مث ما أضافو اػبياط ىذم ٓ٘ تعترب هبا إذا سواء نقوـ حبسابو الناتج النهائي الثوب مباشرة ٓٓٔ ندخلو
ضمن الناتج القومي أك ندخل إُف حساب القيمة اؼبضافة فنحسب كم مقدار ما ساىم بو ىذا العنصر من قيمة إنتاج يو اؼبزارع
ساىم بػ ٕٓ اؼبصنع ساىم بػ ٖٓ اػبياط ساىم بػ ٓ٘ ىنا قبمع ٕٓ  ٘ٓ + ٖٓ +هبذه الطرؽ نتناكؿ عملية ازدكاج اغبساب
يعٍت عدـ تكرار اغبساب أكثر من مرة إذا ىذه طريقة الناتج..

طريقة اإلنفاؽ أيضا ؼبا كبسب اإلنتاج الكلي عن طريق اإلنفاؽ يعٍت من أنفق لشراء ىذا اؼبنتج فكما قلنا قبل قليل قبد يف اغبقيقة
عندنا أربع قطاعات كعندنا مثبلن ؼبا كبسب إصباِف الناتج اللي فبكن يف اغبقيقة كبسب ما دفعو اؼبستهلكُت اللي ىو شراء السلع
كاػبدمات االستهبلكية مث نضيف ؽبا يف اغبقيقة ما دفعة اؼبستثمرين اللي ىو اإلنفاؽ االستثمارم بشراء السلع الرأظبالية
االستثمارية مث بعد ذلك نضيف ما قامت اغبكومة بإنفاقو على السلع كاػبدمات مث رابعان ما نسميو بصايف الصادرات يعٍت

الصادرات ناقص الواردات إذا صبعنا ىذه األربعة العناصر هبب أف يعطينا قيمة مساكية لقيمة الناتج اللي حسبناه يف الطريقة األكُف
اللي ىي طريقة الناتج إذا ىذه الطرؽ اللي ىي طريقة الناتج أك طريقة اإلنفاؽ أك الطريقة الثالثة طريقة الدخل أيضا يبكن
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استخدامها يف الواقع يف حساب الناتج الكلي للوطن أك للقطر كيف عملية الدخل نأيت يف الواقع لعناصر اإل نتاج اليت سانبت يف
العملية اإلنتاج ية كم حصلت عليو من دخل العمل مثبلن حصل على دخل معُت مث بعد ذلك رأس اؼباؿ حصل أيضا على عائد

رأس اؼباؿ أم كاف اظبو سواء كاف فائدة أك أجره أك ما إُف ذلك مث بعد ذلك العنصر الثالث اللي ىو اؼبوارد الطبيعية أك األرض
كما حصل عليو من ريع مث بعد ذلك العنصر الرابع التنظيم كما حصل علية من أرباح إذا صبعنا األجور  +الريع األرض  +الفوائد
اللي تدفع رأس اؼباؿ  +األرباح ىنا يكوف عندنا حسبنا النا تج هبذه الطريقة طريقة الدخل كهبب أف وبصل على نفس اؼبقدار
كنفس القيمة للناتج إذا ىذه ىي طرؽ ثبلثة غبساب الناتج كمؤداىا ىي نتيجة كاحدة ستعطي رقمان متماثبلن يف أم طريقة كانت.

محاضرة 5

طرق قياس الناتج القومي اإلجمالي أو الناتج المحلي اإلجمالي
قلنا أف ىناؾ ثالث طرؽ يبكن إتباعها كبالتاِف للوصوؿ إُف نفس النتيجة الطريقة األكُف طريقة حساب الناتج القومي
اإلصباِف أك الناتج احمللي اإلصباِف من خبلؿ استخداـ أسلوب الناتج كأسلوب الناتج ىناؾ طريقتُت يبكن إتباعهما لوصوؿ إُف
القياس السليم للناتج القومي اإلصباِف.
عملي حساب قيمة السلع النهائية اؼبوجودة يف االقتصاد خبلؿ الفًتة الزمٍتة اليت يراد قياسها كيف مثل ىذه اغبالة
الطريقة األكُف ىي ة
هبب حساب فقط السلع النهائية كنستبعد صبيع السلع الوسيطة على سبيل اؼبثاؿ إذا أتينا كبسب قيمة بناء معُت كنستخدـ كسلع
هنائية نأخذ قيمو ىذا البناء كال نأخذ مكونات ىذا البناء ككبن نعلم أف عند بناء منزؿ مكونات البناء يدخل فيها االظبنت كاغبديد
كالسباكة كاٍف ىذه ال كبسبها ضمن الناتج إذا استخدمنا أسلوب الناتج باستخداـ السلع النهائية ألهنا دخلت كشبنت دخل ىذه
السلع النهائية كؽبذا نطلق عليها حساب قيمة السلع النهائية كنستبعد السلع الوسيطة تبليف ؼبا يسمى ازدكاجية اغبساب ألننا لو
حسبنا قيمو اؼبنزؿ كأدخلنا قيمو اغبديد كمواد البناء معٌت ذلك حسبناىا مرتُت أما إننا كبسب قيمو السلع النهائية كنستبعد كل ما
ستخدـ من استخدـ يف إنتاج ىذه السلعة من السلع الوسيطة كىذا أسلكب السلع النهائية أك نستخدـ الطريقة األخرل ىو
استخداـ القيمة اؼبضافة كىي ككبن نعلم أف القيمة اؼبضافة يف كثَت من السلع على سبيل اؼبثاؿ القطن يبدأ أكال فاؼبزارع يزرع القطن
ىذا لو قيمو اآلف كافرض أف كضعنا لو عشرين الف تنتقل القطن إُف مصنع النسيج كالغزؿ كىنا ـثبل اؼبصنع سوؼ يضيف أضافو
جديدة كنفرض انو باع ما أنتجو بثبلثُت الف مث باعها إُف مصنع اؼببلبس اعباىزة صنع اؼببلبس مث باعها خبمسُت إذا استخدما
اسلوب اؿسلعة النهائيو مباشره نأخذ قيمة اؼببلبس اعباىزة طبسُت الف كانتهينا أما إذا أردنا أف نأخذ القيمو اؼبضافو نقوؿ اؼبزارع
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اخذ عشرين الف كصاحب مصنع النسيج كالغزؿ باع بثبلثُت الف لكن أضاؼ فقط عشر الف إذا ٓٔ ٖٓ +ٕٓ+القيمة اليت
أضافها صاحب اؼببلبس اعباىزة كباعها خبمسُت لكنو أضاؼ فقط عشرين إذا عندا ٕٓ اؼبزارع زايد عشرة مصنع زايد عشرين
مبلبس جاىزة صار اجملموع طبسُت إذا ىذا األسلوب القيمة اؼبضافو يتساكل مع قيمة اؿسلعة النهائية كنعمل ىذا الشي بكل
السلع كاػبدمات اؼبوجودة يف االقتصاد يعطينا ما نسميو قيم ة الناتج احمللي أك الناتج القومي اإلصباِف ننظر إُف الشروبة يف احملاضر
(كىي شرح معاد ؼبا يف األعلى ) أكال طريق الناتج كىي تقوـ علل أساس قياس كل السلع النهائيق كاػبدمات اليت أنتجت خبلؿ
العاـ ألننا نقيس الناتج احمللى خبلؿ العاـ غالبا كاف كاف يف األ كنو األخَتة يقاس الناتج احمللي ربعي الربع األكؿ كالربع الثاز كالربع
الثالث كالربع الرابع ..كيف النهائيو سيكوف الناتج خبلؿ السنة اؼبعنية كؿكي يتم ذبميع كافو اػبدمات من سلع كخدمات البد من
صبع القيم السوقية من تلك اؼبنتجات ؼباذا؟ ألنو يف اغبقيقة ال بد بعض اؼبرات قبمع صبيع ما انتجة االقتصاد من سلع كخدمات ال
بد أهنا تثمف بثمن لكن ال تستطيع أف ذبمع سلع ـبتلفة متنوعة مع سلع أخرل لبد من كحدة للقياس كحدة منضبطة كىي النقود
إذا من غَت ذم معنا أف بكوف اعبمع على أساس الكميات  ،دبعٌت انو ال يعقل أف قبمع ٓٓٔ كحدة من القطاع الصناعي كٓٓٔ
كحدة من القطاع الزراعي كما إُف ذلك ال بد من تثمينها بالنقود مث قبمعها ككذلك الحظ الفرؽ بُت السلع الوسيطة كالسلع
النهائية.
كما قلنا قبل قليل ككما اؼبثاؿ إِف قبل قليل مثاؿ القطن كلو أنا أخذنا حساب اؿسلعة النهائية كىي طبسُت الف لاير ؼبا أخذنا ما
أضاؼ اؼبزارع كما أضاؼ مصنع النسيج ال ىنا فقط أخذنا طبسُت كنسميو طريقة حساب السلع النهائية أما إذا استخدما القيمة
اؼبضاؼفانا البد ننظر إُف ما أضافو اؼبزارع كما أضافو مصنع النسيج كالغزؿ كما أضافو مصنع اؼببلبس كاػبدمات كما ذكرنا
ة
باألرقاـ كنظر إُف الشريحة األخرل يتم حساب الناتج القومي اإلصباِف بطريقة الناتج من خبلؿ إتباع أحد الطريقتُت التاليتُت:
اؼبضاؼAdded Value Approach :
ة
اسلوب القيمة
تعٍت اسلوب أك اؿطريقة Approach .تعٍت القيمو اؼبضافو Added Value
كيقوـ اسلوب القيمو اؼبضافو على تقدير قيم اإلضافات اعبزئية للمنتج النهائي كعدـ حساب القيم ة النهائية للمنتج ففي اؼبثاؿ
السابق يعٍت ؼبا نستخدـ اسلوب القيمو اؼبضافو نقدر قيم ة اإلضافات اعبزئية فقط أم كم اضاؼ اؼبزارع كم اضاؼ مصنع اؿنسج
كالغزؿ كمصنع اؼببلبس اعباىزة فقط مثل ما حصل يف اَفثاؿ السابق قبمع ما حصل عليو اؼبزارع مع صايف ما حصل عليو مصنع
الغزؿ كالنسيج مع صايف ما حصل عليو مصنع اؼببلبس اعباىزه كنعمل نفس الشئ للسلع األ خرل.
أما اسلوب الناتج النهائي فعترب فقط قيم اؼبنتجات النهائيو مستبعدين قيم السلع الوسيطة طبعا لتبليف عمليو االزدكاجيو يف
اغبساب حىت ال ربسب مرتُت كيف اؼبثاؿ السبق نأخذ قيمو اؼببلبس اعباىزه فقط مت نعمل نفس الشي يف اؼبنتجات األ خرل كهبذا
نستطيع ذبنب القيد اؼبزدكج.Double counting ..
الشريحق األخرل اؼبوضوع اعبانيب
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ماذا وبسب ضمن الناتج القومي اإل صباِف؟ كماذا يستبعد عند حسابو؟كىذه نقطو مهمو ألنو التقييم كما قلنا من خبلؿ األسعار
أك القيم "النقود" كىناؾ سلو ال تدخل السوؽ مثل سلع يبكن يقوـ اؼبزارع بإنتاج جزء ما انتجة كيف يقيو ىل تدخل يف الناتج
القومي اإلصباِف ننظر إِف مثل ىذه اؼبوضوعات اعبانبية ىل تدخل أكال يف الناتج القومي اإلصباِف كىنا نقوؿ كما ىو كاضح يف
الشروبو للتعرؼ على السلع كاػبدمات اليت يتعُت حساهبا ضمن الناتج القومي اإل صباِف ،كتلك اليت نستبعدىا،البد كاف نتطرؽ إُف
ما يعرؼ بالعمليات الغَت سوقية كىي" :العمليات التي تتضمن سلع وخدمات ال ترد إلى األسواق وال تتم مبادلتها بالنقود".
فحساب السلع السوقية اليت ربدد ؽبا قيم يف األسواؽ كىو أمر ال يشكل أم صعوبة كلكن ىناؾ أيضا سلع غَت سوقيو فهي ال

ترد إُف األسواؽ كال ربدد ؽبا أشباف فيها كبذلك قد ال يتضم هنا الناتج القومي باعتباره يقيس القيمة السوقية لئل نتاج فهل تدمج أـ
تستبعد عند حساب الناتج القومي اإل صباِف؟
مم أنتجو من سلع" إذا السلع اليت استهبلكها بواسطة منجيها
السلع اليت استهبلكها بواسطة منتجيها "مثاؿ اؼبزارع يستهلك جزء ا
كال تصل إُف األسواؽ ،ىي السلع سبثل جزء من الناتج القومي البد من إضافتها كفق إصباع االقتصاديُت  ،أم ال بد أف تضاؼ إُف
الناتج القومي اإلصباِف ألهنا حىت كإف َف تدخل السوؽ كتثمن باألسعار السوقية جزء من الناتج القومي كال بد من اعتبارىا على
أف ربسب قيمتو على أساس أسعار مثيبلت تلك السلع يف السكؽ.يعٍت نثمنها حسب السعر السائد للسلع اؼبماثلة ؽبا .
*خدمات اإلسكاف إذا كاف الشخص يسكن يف مكاف فبلوؾ لو ىل وبسب من ضمن الناتج القومي اإل صباِف أـ ال ألنو ال يدفع
أجار للمالك اؼبباز األ خرل تدفع االجار كربسب األجرة كربسب ضمن الناتج اإل صباِف أما ىنا إذا كنت تسكن يف اؼببٌت كساكن
كتقطن فيو كيف ىذه اغبالة هبب أف وبسب ضمن الناتج القومي اإل صباِف كيثمن كما لو كاف مستأجرا كقبد أف خدمات السكاف
أك اؼبساكن اليت يقطنها مبلكها ىي أيضا خدمات هبب أف ربسب ضمن الناتج القومي اإل صباِف،كيتم تقييمها كأمبا يؤجرىا
أصحاهبا أم لو كانت أجره اؼبنزؿ الذم تقطن فيو سنويا طبسُت الف لاير إذا وبسب طبسُت الف لاير ضمن الناتج القومي
اإلصباِف.
*اػبدمات اغبكومية اجملانية كالدفاع اؼبدز كاألمن كالشرطة كالصحة كالتعليم كلها خدمات مهمو تقدمها الدكلة ال بد كأف تدخل
يف حساب الناتج القومي اإلصباِف كيف تقيـ؟ تقيم على أساس التكاليف كم كلفنا اؼبرفق التعليمي كبسب تكاليفو  ،كم كلفنا
اؼبرفق الصحي أيضا كبسب تكاليفو ،كىكذا.
ننتقل إُف الشريح األخرل..
اآلف ماذا يستبعد تكلم اف قبل قليل ماذا يدخل اآلف ماذا يستبعد؟ أم ال وبسب ضمن الناتج القومي اإل صباِف؟ يستبعد
الناتج اؿقومي اإل صباِف عدد من السلع كاػبدمات اليت ال يبكن حصر قيمتها أم ىناؾ بعض السلع كاػبدمات ؽبا قيمو اقتصادية
كمهمو جدا كلكنها ال تدخل ضمن الناتج القومي اإل صباِف ليس ألهنا غَت مهمو ال كلكن لصعوبة حساهبا كمن أىم ذلك ما تقوـ
بو ربات البيت من العمل يف اؼبنزؿ سواء من إعداد الطعاـ كترتيب اؼبنزؿ كتريبة األطفاؿ ىذه كلها خدمات كبَتة كعظيمة جدا
لكنو لؤلسف ال نستطيع حساهبا ضمن الناتج القومي اإل صباِف لصعوبة تدكينها كلو قلنا أف لواحد خدمات اؼبنزلية كاػبدمات اليت
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يقوـ هبا اؼبرء دكف تقدير قيمتها نفس الشي الشخص الذم يقوـ بعمل داخل منزلو ال وبسب داخل الناتج القومي أم لو كاف
صاحب اؼبنزؿ قاـ بإصبلح كهربا أك بعض األشياء البسيطة ىنا يف اغبقيقة اضاؼ بعض األ شياء البسيطة لكن ال تضاؼ قيمتها.
ماضي مثبل لو أخذنا سلع معمرة مثل السيارة كالثبلجة
ة
كأيضان ما يستبعد السلع اؼبستعملة أك السلع اليت سبق إنتاج ىا يف سنة
صحيح أهنا تعطي منفعة مستمرة مع ذلك ال تدخل يف الناتج القومي اإل صباِف ألهنا منتج ة من السنة اؼباضية.
مث موضوع آخر مهم جدا كىو ال يدخل الناتج القومي اإل صباِف ما يسمى االقتصاد اػبفي أك االقتصاد الغَت قانوز أك االقتصاد
الغَت مرخص لو ىنا نجد االقتصاد اػبفي سواء كاف يقوـ على إنتاج سلع كخدمات كجائزة مباحة كال غبار عليها لكنها غَت
مسجلو أك غَت مرخص ؽبا كىناؾ بعض السلع كاػبدمات يقوـ عليها االقتصاد اػبفي (اقتصاد سرم) مثل السوؽ السوداء يقوـ
بإنتاج سلع كخدمات فبنوعة على اؼبستول الدكِف مثل بيع اؼبخد رات على سبيل اؼبثاؿ كىذه طبعا ال تدخل يف الناتج القومي
اإلصباِف.
كاالقتصاد اػبفي يف اآلكنة األخَتة تزايد حجمو يف بعض االقتصاديات يتجاكز حجمو ٕٓ %من الناتج القومي اإلصباِف
عندما كبسب القومي اإلصباِف قبد جزء كأنشطو موجودة كلكن غَت داخلو كؿبسوبة يف الناتج القكمي اإلصباِف .كعندما نتكلم عن
البطالة يف سبيل اؼبثاؿ بعض األحياف نقوؿ أف البطالة تساكم ٕٔ  %كيف الواقع كبن ال كبسب االقتصاد اػبفي ردبا جزء العماؿ
الذين حسبناىم يف البطالة ىم يعملوف يف االقتصاد اػبفي كبالتاِف إذا قلنا البطالة ٕٔ%قد يكوف كاقع البطالة ىو  %ٛكٗ%
الباقية يعملوف يف االقتصاد اػبفي.
مث بعد ذلك ننتقل إُف اؿطريقة األخرل لقياس الناتج القومي اإلصباِف كىي طريقة اإلنفاؽ يعٍت حساب الناتج القومي
اإلصباِف يبكن أف وبسب عن طريق اإلنفاؽ كىناؾ أربع قطاعات رئيسة مكونات اإلنفاؽ على اؿسلعة كاػبدمات اؼبوجودة يف
االقتصاد من أىم ىذه القطاعا ت القطاع العائلي أك االستهبلؾ الكلي كقبده جزء من اإلنفاؽ الكلي يف االقتصاد كىناؾ سلع
كخدمات تستهلك كبالتاِف يكوف اإلنفاؽ االستهبلكي أحد مقومات اإلنفاؽ .عندما نقيس الناتج احمللي اإل صباِف نضع للضبط
االستهبلكي بنود اإلنفاؽ الرئيسية اإلنفاؽ االستهبلكي :يشمل اإلنفاؽ على سلع معمره ،كغَت معمره ،ككذلك إنفاؽ على
اػبدمات إذا اإلنفاؽ االستهبلكي يتضمن السلع االستهبلكية اؼبعمرة مثل السيارة تعطيك منفعة على مركر عدد من السنوات
 Durable Goodsالسلع االستهبلكية الغَت معمرة اليت تنتهي من خبلؿ استهبلكها مثل اؼبأكل كاؼبشرب مثل لو أكلت
خبزة خبلص انتهت ،عكس اؼبعمرة إِف سبكث اؿسلعة سنوات Nondurable Goods
الخدمات" " Services

كىذه جزء من اإلنفاؽ االستهبلكي كصبيع ىذه السلع اػبدمات إما منتجة ؿبليا أك مستوردة من اػبارج؟ ىي تدخل ضمن
اإلنفاؽ االستهبلكي سواء أنتجت ؿبليا أك أنتجت خارج اغبدكد .
كالقسم الثاز ىو اإلنفاؽ االستثمارم كىو يشمل ثبلثة أقساـ :
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ٔ .اإلنفاؽ النهائي يف شراء اؼبعدات كاألجهزة كاآلالت كإنشاء اَفخازف كسواء كانت اؼبصانع كاآلالت منتج ة ؿبليا أك مستوردة
من اػبارج يعترب من قبيل اإلنفاؽ االستثمارم
ٕ .اإلنفاؽ اؿهنائي يف إنشاء اؼبباز كالوحدات السكنية إذا أقامت اؼبباز كاؼبساكن كالعمارات كما إُف ذؿؾ يعترب من االستثمار
االستهبلكي.
ٖ .التغَت يف اؼبخزكف كىو يعترب من قبيل االستثمار مثبل قد تنتج سلع كخدمات مث مع هناية السنة اؼبعارض كاحملبلت كاؼبصانع َف
تبع كل ما أنتجو يبقل ـبزكف ىذا اؼبخزكف ىذا اؼبخزكف يدخل ضمن حسابات الناتج القومي اإلصباِف كيسمى استثمار ألنو
كلد أنتج سلع قائمو موجودة َف تطلب ىذه السنو ستطلب يف السنو القادمة إذا من مكونات االستثمار التغَت يف اؼبخزكف إذا
كاف التغَت إجايب أم إذا زاد يف اؼبخزكف أم انو زاد االستثمار بالتاِف زاد الناتج احمللي اإل صباِف أما إذا نقص اؼبخزكف كاف
عندم ـبزكف دبقدر مثبل مليار كيف السنو اليت بعدىا نصف مليار يعٍت أف اؼبخزكف تغَت بالسالب إذا أضفت إِف اؼبخزكف
يكوف التغَت باؼبوجب أما إذا نقص اؼبخزكف فهو تغَت بالسالب .
مث ننتقل بعد ذلك إُف القسم الثالث كىو اإلنفاق الحكومي كىو أحد مكونات الطلب عندما نقوـ قياس الناتج احمللي

اإلصباِف قلنا اؿطريقة األكُف الناتج اؿطريقة الناتج كالطريقة الثانية اإلنفاؽ ،كقلنا اإلنفاؽ االستهبلكي كاإلنفاؽ االستثمارم كبقي
اإلنفاؽ اغبكومي كاإلنفاؽ اػبارجي.
كنكملها يف احملاضرة التالية.
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محاضرة 6
القسم الرابع
صافي الصادرات :للمعلوـ أف كل دكلة تستورد سلع كخدمات كيف اؼبقابل تصدر سلع كخدمات  ،فصايف الصادرات هو
إجمالي قيمة الصادرات ناقص إجمالي قيمة الواردات .إذا كاف لدينا قيمة الصادرات أكرب يكوف صايف اؿصادرات موجب،
كإذا كانت قيمة الواردات أكرب يكوف صايف الصادرات بالسالب .
كنبلحظ أف الواردات بالسالب ألف صايف الصادرات ىو  xالذم ىو الصادرات ناقص الواردات فالواردات بالسالب ألف
كل جزء من اإلنفاؽ الذم ذكرناه سواء اإلنفاؽ االستهبلكي أك اإلنفاؽ االستثمارم أك اإلففاؽ اغبكومي جزء من اؼبستورد
فبالتاِف كبن نقيس الناتج احمللي اإلصباِف الذم ينتج داخل القطر فبالتاِف البد أف تستبعد ما إستوردناه من سلع من اػبارج لكن
يف اؼبقابل نضيف ما انتجنا يف الداخل مث بعناه للخارج كىو الصادرات فتكوف قيمة الناتج احمللي تعكس ما أنتج داخل القطر.
الطريقة الثالثة من طرق حساب الدخل القومي :
طريقة الدخل :كىو أف نعرؼ أف كل من ساىم يف اإل نتاج وبصل على قيمة مسانبتو يف العملية اإل نتاج ية ،فالعماؿ يسانبوف يف
الناتج فبالتاِف وبسب ؽبم أجورىم  ،كذلك رأس اؼباؿ ،يساىم يف اإلنتاج كيأخذ مستحقاتو ،سواء كانت ىذه اؼبستحقات فوائد
ربويو أك إذا كاف من ضمن رأس اؼباؿ الذم يؤجر  ،كذلك األرض يأخذ أجرتو  ،مث اؼبنظم الذم يأخذ اإلرباح  .ىذه عناصر
اإلنتاج ،فلو صبعنا كل ما حصل عليو كل عنصر قبد أننا نصل يف النهاية إُف أننا حسبنا قيمة الناتج احمللي اإلصباِف من خبلؿ
استخداـ أسلوب الدخل.

ثالثا /طريقة الدخل:
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عرفنا الدخل القومي بأنو عبارة عن ،ؾبموع دخوؿ عناصر اإلنتاج اليت سانبت يف العملية اإلنتاج ية خبلؿ فًتة زمنية معينة ىي يف
الغالب سنة ،كتشتمل:
ٔ  -األجور والمرتبات (جزء مهم كرئيس كىي أحد مكونات الناتج القومي)
ٕ  -األرباح :تنقسم األرباح يف حسابات الدخل القومي إُف حسابُت أساسيُت نبا:
 oدخل المالك :كىو عبارة عن الدخل من نشاط اؼبؤسسات الفردية كالبسيطة .
 oأرباح الشركات :كىي األرباح اليت ربققها الشركات اؼبسانبة  ،كاليت يتم توزيعها على النحو التاِف:
ٔ .ضرائب دخل الشركات :كسبثل ذلك اعبزء من األرباح الذ م تدفعو الشركات للحكومة يف شكل
ضرائب.

ٕ .أرباح األسهم :عبارة عن األرباح اليت توزع على اؼبسانبُت يف الشركة كالذين ىم اؼببلؾ األصليُت للشركة .
ٖ .األرباح المحتجزة أك الغَت موزعة :ككىي اعبزء من األرباح الذم ال يوزع إمبا وبتجز يف خزانة الشركة
ؼبواجهة أم التزامات.

ٖ -الريع أو اإليجار :يعود على مدفوعات خدمات األرض كعناصر اإل نتاج األخرل اليت تؤجر سواء كانت فبلوكة للمستخدـ
أـ ال.

ٗ -الفوائد :كتشمل الفوائد الربوية اؼبصريفة (من الودائع) اليت يعطيها البنك لعمبلئو عندما يودعوا مدخرات لدمق ككذلك
تشمل الفوائد اليت تدفعها الشركات لؤلشخاص اؼبقًتضُت ؽبا  .ألف الشركات تصدر سندات كتبيعها فلما تصدرىا ىذا دين يعٍت
تقوؿ الشركة انا مدين غبامل ىذا السند بقيمتو فعندما تصدر سندات فبل بد أف تعطي فوائد عليها ربوية فهذه الطريقة اغبديثة
لبلقًتاض.
٘ -اإلهالك :نعرؼ أف اآلالت مع مركر الوقت ربتاج لصيانة أك ؽطع غيار أك استبداؿ أك حل مكاهنا جبديدة كىذا ىو

اإلىبلؾ كىو ما ينفقو رجاؿ األعماؿ يف التعويض عن آليات بليت ،أك استبداؿ أجزاء منها بأجزاء جديدة من أجل اإلنتاج.

- ٙالضرائب الغير المباشرة على الشركات كىي تدخل عند حساب الناتج القومي اإل صباِف.
كىناؾ مصطلحات قريبة ـف الناتج القومي اإلصباِف:


صايف الناتج القومي = الناتج القومي اإلصباِف – اإلىبلؾ



الدخل القومي = صايف الناتج القومي – الضرائب الغَت مباشرة

فالدخل القومي أصبح يشتمل على أربع مكونات أساسية
ٔ .األجور كالركاتب
ٕ .األرباح
ٖ .الريع كاإلهبار
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ٗ .الفوائد


الدخل الشخصم :ىو الدخل الشخصي أك الدخل اؼبستلم فهو ىبتلف عن الدخل القومي أك اؼبكتسب ،حيث

أف الدخل الشخصي ىو عبارة عن  ،،الدخل القومي بعد خصم العوائد اليت َف يستلمها العنصر اإل نتاج م.
الدخل الشخصي = الدخل القومي – ضرائب أرباح الشركات – اإلرباح احملتجزة – أقساط معاشات التقاعد  +مدفوعات
التحويبلت.
(ارجوا االستماع للمحاضرة لوجود شرح مفصل)


الدخل اؼبتاح :كىو مهم جدا سنعتمد عليو كثَتا عندما ندرس التوازف فالدخل اؼبتاح يرتبط بالدخل الشخصي

كلكن ىو الدخل الذم يبكن التصرؼ فيو بإنفاقو على االستهبلؾ كاالدخار فاغبكومات عادة ما تقوـ بفرض ضرائب على
دخوؿ اإلفراد تعرؼ بالضرائب اؼبباشرة أك ضرائب الدخل اؼبتاح ،أم..
الدخل اؼبتاح = الدخل الشخصي – الضرائب اؼبباشرة على الدخل.
كعليق فإف الدخل اؼبتاح ىو الدخل الشخصي بعد خصم الضرائب اؼبباشرة منو .
عيوب الناتج القومي اإلجمالي كمعيار للرفاهة:

ٔ  -ال يشتمل إنتاج ربة األسرة اليت تعتٍت بأطفاؽبا كبيتها كالقياـ بتجهيزات الوجبات الغذائية بشكل مستمر (فهذه أعماؿ ؽبا
قيمة اقتصادية كلكن ال ربسب من الناتج القومي اإل صباِف كبناء علية فيعترب معيار غَت سليم لرفاىية )
ٕ  -ال يبكن مقارنة الناتج القومي اإل صباِف لدكلة عدد سكاهنا كبَت ـ ع دكلة عدد سكاهنا قليل (لو أخذنا مثاؿ اؼبملكة العربية
السعودية كاؽبند فالناتج القومي اإلصباِف أكرب من اؼبملكة لكن ال يعٍت أف رفاىية مواطنيها أفضل من رفاىية مواطٍت اؼبملكة ألف
سكاهنا عددىم كبَت)كوباكلوف االقتصاديوف استبداؿ الناتج كمعيار للمقارنة بُت الدكؿ باستخداـ بديل عنو ىو الناتج القومي
اإلصباِف بواقع الشخص يعٍت نأخذ الناتج القومي اإل صباِف كنقسمو على سكاف اؼبملكة كنقارنو بالناتج القومي اإل صباِف يف اؽبند
كنقسمو على عدد سكاهنا كقبد الفرؽ كبَت
ٖ  -أف حسابات الناتج القومي اإلصباِف ال تتضمن أكقات الراحة كاؼبتعة اليت ؽبا تأثَت كبَت يف رفاىية اجملتمع (رفاىية اجملتمع
يعترب جزء مهم منها أكقات الراحة )
ٗ  -أف حسابات الناتج القومي اإلصباِف ال تأخذ يف حساب التحسينات كالتطورات يف السلع كاػبدمات ،كاليت ال يزاؿ التطور
اؼبعريف كالتكنولوجي يضيف ؽبا فمثبل التلفاز كانت موجودة سابق ؿكن مواصفاهتا زبتلف عن الوقت اغباضر
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محاضرة 7
تابع عيوب الناتج القومي اإلصباِف كمعيار للرفاىية
٘  -حسابات الناتج القومي اإلصباِف ال تضيف اؼبنافع اؼبتدفقة من السلع اؼبعمرة (عندم مثبل باؼبنزؿ ثبلجة أك سيارة منذ
السابق فهذه تعطي منافع مستمرة) كاؼبنتجة يف سنوات سابقة.
يضمن يف حسابات الناتج القومي اإل صباِف كقيمة سلبيو كاليت تقلل من رفاىية
 - ٙأف التلوث الذم يصاحب اؼبنتجات ال ّ

اجملتمع.
 - ٚأف حسابات الناتج القومي اإلصباِف ال تشمل النشاط اإلنتاج م الغَت نظامي أم الغَت رظبي (االقتصاد اػبفي) كالذم ينمو
بشكل مستمر.
كىذه األنشطة قد تقدـ سلع كخدمات مباحة كلكنها غَت مرخص ؽبا أم غَت مسجلة نظاميا  ،كقد تقدـ سلع كخدمات فبنوعة
دكليا .أف عدـ حساب االقتصاد اػبفي – كالذم يصعب تقديره – ضمن الناتج القومي اإلصباِف يدؿ على أف الناتج القومي
اإلصباِف ال يعكس اإلنتاج الكلي اغبقيقي للدكلة ،كبالتاِف يكوف مقياسا ضعيفا للرفاىية .
(ارجوا الرجوع للمحاضرة)
الناتج القومي الحقيقي والناتج القومي النقدي أو االسمي:
الفرؽ بينهما:
عندما نتكلم عن الناتج القومي اغبقيقي يعٍت نتكلم عن الزيادة اغبقيقية يف إنتاج السلع كاػبدمات ،بينما عندما نتكلم عن الناتج
القومي االظبي فإذا زاد الناتج القومي االظبي يف ىذه السنة عن السنة اؼباضية فقد يكوف بسبب زيادة السلع كاػبدمات أم زيادة
تضخمي..
ة
حقيقية ،كقد يكوف بسبب زيادة يف األسعار زيادات
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إذان عند احتساب القيمة من الناتج القومي اإل صباِف ىي القيمة النقدية االظبية للناتج القوـ م مقوما باألسعار اعبارية فلو كانت
قيمة الناتج القومي مقوما باألسعار اعبارية لعاـ  ٕٓٓٚـ ىي ٓٓٔ مليوف لاير ،كيف عاـ  ٕٓٓٛأصبحت ٓ ٔٙمليوف لاير يف
القيمة اعبارية.
س /ؼباذا ارتفعت قيمة الناتج القومي يف عاـ  ٕٓٓٛعما كانت عليو يف عاـ ٕٓٓٚ؟ج /ىو ارتفاع األسعار أك زيادة الناتج
اغبقيقي أك نبا معا.
كاؼبتخصصوف يف حسابات الدخل القومي اغبقيقي ي ّكمشوف الناتج عندما تتجو األ سعار كبو االرتفاع الستبعاد أثر االرتفاع  ،بينما

يضخموف الناتج عندما تتجو األسعار كبو االلبفاض ،الناتج القومي اغبقيقي بفصل اثر التغَت يف األسعار عن أثر التغَت يف
الكميات ،كبذلك يستبعد التغَت األكؿ كيسمح للكميات فقط بالتغَت  ،كنظرا ؽبذه السمة فإف االقتصاديُت ينظركف باىتماـ أكرب
إُف الناتج القومي اغبقيقي كليس االظبي (لتوضيح أكثر ارجوا الرجوع للمحاضرة)
مقارنو بُت الناتج اغبقيقي مقابل االظبي Real Versus Nominal GDP
السعر

السنة

الكمية اؼبنتجة

GDP
االظبي

الكمبيوتر

السيارات

الكمبيوتر

السيارات

Year

ٓٓٓ٘ٗ$

ٓٓٓ٘$

ٓٓٓٓٔ$

ٔ

ٗ

ٕٗٓٓ

ٓٓٓ٘$ٚ

ٓٓٓ٘

ٕٓٓٓٔ

ٖ

٘

ٕ٘ٓٓ

ىنا نضرب عدد (الكمية) الكمبيوترات بقيمتها (السعر) أم ٔ×ٓٓٓ٘=ٓٓٓ٘
كنضرب عدد السيارات بقيمتها أم ٗ×ٓٓٓٓٔ=ٓٓٓٓٗ
كيف النهاية نقوـ جبمع الناتج ٓٓٓ٘ٗ٘ٓٓٓ= ٗٓٓٓٓ+
كىكذا
غبساب  RGDPنستخدـ األسعار الثابتة لعاـ ٕٗٓٓ
السعر

السنة

الكمية اؼبنتجة

GDP
اغبقيقي

الكمبيوتر

السيارات

الكمبيوتر

السيارات

Year

ٓٓٓ٘ٗ$

ٓٓٓ٘$

ٓٓٓٓٔ$

ٔ

ٗ

ٕٗٓٓ

ٓٓٓ٘$ٙ

ٓٓٓ٘

ٓٓٓٓٔ

ٖ

٘

ٕ٘ٓٓ

حساب معدؿ النمك يف RGDP
CALCULATING THE GROWTH OF REAL GDP
REAL
الكمية اؼبنتجة
السعر
GDP
السيارات
الكمبيوتر
السيارات
الكمبيوتر
ٓٓٓ٘ٗ$

ٓٓٓ٘$

ٓٓٓٓٔ$

ٔ
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ٖ

٘

ٕ٘ٓٓ

نريد أف كبسب معدؿ النمو:
باستخداـ اؼبعلومات من اعبدكؿ احسب معدؿ النمو يف REAL GDP
نأخذ اإلنتاج اغبقيقي يف سنة ٕ٘ٓٓ كىو ٓٓٓ٘ٙ
ٓٓٓ٘ ٙنطرح منها الناتج اغبقيقي لعاـ ٕٗٓٓ كىو ٓٓٓ٘ٗ
مث نقسم الفرؽ بينهما على الناتج اغبقيقي يف عاـ ٕٗٓٓ
فالفرؽ بُت ٘ ٙك٘ٗ ىو ٕٓٓٓٓ
إذا قسمناه على ٘ٗ سنجد انو مساكم ٗٗٗ يعٍت حواِف ٗٗ %زيادة
)000،000 - $45،$65( or 44.4%،000 =.444،/$45
إذان ىذا ىو معدؿ النمو اإل صباِف اغبقيقي.
مكمش الناتج احمللي اإل صباِف GDP
كذلك نستطيع قياس التغَت يف األسعار عرب الزمن .باستخداـ رقم قياسي يسمى ّ
Deflator
الرقم القياسي اؼبوضوع عند ٓٓٔ يف سنة معطاة ،يعٍت لبتار سنة اساس كنضع أف السعر = ٓٓٔ مثل سنة ٕٗٓٓ ،يسمى
بسنة األساس .األسعار يف السنوات األخرل تقارف بأسعار سنة ٕٗٓٓ.
كنقارهنا بالسنوات األخرل مثل ٕ٘ٓٓ نقارهنا بػ ٕٗٓٓ
 ٕٓٓٚنقارهنا بػ ٕٗٓٓ كىكذا..
مكمش الناتج احمللي اإلصباِف يف ٕ٘ٓٓ =
[100 × ])NGDP in 2005( /)(Real GDP in 2005
الناتج احمللي االظبي يف ٕ٘ٓٓ نقسمو على الناتج احمللي اإل صباِف اغبقيقي يف عاـ ٕ٘ٓٓ
100 ×000)= 100،000 \$65،$75( × 1.15 = 115
تعٍت أف األسعار ارتفعت دبقدار ٘ٔ ])115-100( /100[ %بُت السنتُت.
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محاضرة 8
توقفنا يف احملاضرة السابقة حوؿ قياس ُـكمش األسعارُ ،ـكمش الناتج احمللي اإل صباِف ..كقلنا أف اَفُكمش يبُت لنا نسبة

التغَت يف األسعار بُت سنة كأخرل .يف ىذه اغبلقة سنبدأ يف دراسة " النموذج الكينزي " خرجت اؼبدرسة الكينزية مع فًتة

الكساد العظيم عاـ ٜٕٜٔـٜٖٔٓ-ـ كما بعدىا ألكثر من أربع سنوات ،يف كقت ىذا الكساد العظيم كانت معدالت البطالة

مرتفعة جدان ككذلك يف انكماش كبَت يف الناتج القومي اإلصباِف.
ك ظبي كساد عظيم ألف ىناؾ البفاض كبَت يف األنشطة االقتصادية كالبطالة ذباكزت ٕ٘ ،%كأيضا استمر فًتة طويلة
كنتذكر حينما قارنا بُت فًتة الركود كالكساد قلنا أف الركود البفاض يف األنشطة االقتصادية لفًتة من الزمن قد تكوف ربعُت أك ثبلثة
أرباع السنة أك تزيد قليبلن .أما الكساد يكوف البفاض األنشطة االقتصادية البفاض كبَت ،كمعدالت البطالة مرتفعة جدان ،كيأخذ
فًتة زمنية أطوؿ .كؽبذا عندما بدأت األزمة االقتصادية العاؼبية ككاف ُىبشى أف تكوف كساد عظيم ثاز إال أنو كاف ىناؾ جهود
منظمة من الدكؿ على ضركرة إنقاذ االقتصاد العاؼبي من ىذه الكارثة .
نظرية كينز:
يف الثبلثينات خرج االقتصادم الشهَت " ليو كينز " بنظرية تقوؿ :أن االقتصاد بحاجة إلى إعادة الثقة ومع وجود درجة عالية
فاؤل من قبل المستثمرين والمستهلكين ال مناص من تدخل الدولة وإعادة الثقة باالقتصاد وأن تقوم
من التشاؤم وعدم الت
بإنفاق حكومي كبير إلنقاذ االقتصاد.

قبد يف ىذه األزمة االقتصادية العاؼبية اليت ربدث اآلف أف ىذا ما حصل فعبلن ،حيث طبقت اؼبدرسة الكينزية فنجد ىناؾ
إنفاؽ كبَت جدان يف جميع الدكؿ العاؼبية ،ألهنا تريد أف تنقذ اقتصادىا فاغبكومة األمريكية كضعت خطة لئلنقاذ كالدكؿ األخرل
نفس الشيء ،فكاف ىناؾ إنقاذ حكومي فهذا ىو السبيل إلعادة الثقة باالقتصاد كلو َف تتدخل الدكؿ سوؼ تكوف ىذه األزمة
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أطوؿ كسنرل معدالت البطالة مرتفعة جدان .فاستفادكا من التجارب السابقة كالدكؿ تكاتفت مع بعضها البعض  ،ككحدت قراراهتا
كتعاكنت للخركج من ىذه األزمة َ .ف يكن ىذا التكاتف موجودان يف كقت الكساد العظيم ألف الًتابط اآلف ىبتلف عن الًتابط يف

عاـ ٜٕٜٔـٜٖٔٓ-ـ ،كضرر الكساد العظيم َف يكن منتشران لكل الدكؿ كما ىو يف األزمة االقتصادية اغبالية ألف دكؿ العاَف
اآلف أكثر انفتاحان يف ظل االقتصاد العاؼبي اعبديد فأم اىتزاز وبصل يف االقتصاد األمريكي قبد صبيع الدكؿ يهتز اقتصادىا أما يف
تصدر بشكل كبَت كما ىو اآلف فقد ربملت أمريكا
السابق عاـ ٜٕٜٔـٜٖٔٓ-ـ كانت الكارثة يف أمريكا بدرجة رئيسية كَف ُ
العبء الكبَت كإف تضررت بعض اؿد كؿ القريبة منها لكن ليس بنفس الشكل.
اؼبدرسة الكنمزية إذا تقوـ على أساس ضركرة التدخل اغبكومي ككاف الفكر االقتصادم السائد يف ذلك الوقت ىو "اؼبدرسة
الكبلسيكية" اليت تقوؿ :ال تدخل للدولة ودع االقتصاد يعمل بحرية دون تدخل ا لدولة واالقتصاد سيحل أي إشكالية .أم

أف آلية السوؽ ستجد اغبلوؿ اؼبناسبة ألم خلل .
عندما أتى كينز بنظريتو قاؿ إذا أردنا أف ننتظر حىت يصحح االقتصاد سنأخذ كقت طويل ككبن نريد أف نعاًف باألجل القصَت
هبب أف لبرج من الكارثة بأقل فًتة فبكنة  ،كقاؿ مقولتو اؼبشهورة" The long run we are all dead" :
دبعٌت يف األجل الطويل سنكوف متنا ،فما الفائدة؟!
فهو بٌت نظريتو على أساس ؿباكلة تصحيح اػبلل اؼبوجود يف األجل القصَت كؽبذا التدخل اغبكومي الذم نادل بو كىو ما يسمى
بالسياسة اؼبالية الكنزية) فهي تقوـ على اإلنفاؽ اغبكومي كالضرائب فهو طالب بزيادة اإلنفاؽ اغبكومي كزبفيض الضرائب
ػ(
ألجل إنعاش االقتصاد كبالتاِف إعادة الثقة باالقتصاد تدرهبيان كعودة اؼبستثمرين كاؼبستهلكُت إُف كضعهم الطبيعي كاستمرار عملية
الشراء كبالتاِف تيار تدفق الدخل سيتحرؾ من جديد .
عندما بنا كينز نظريتو يف تلك الفًتة عاـ ٜٕٜٔـٜٖٔٓ-ـ كانت األسعار ليست مشكلة ككاف االقتصاد يعمل عند
مستول أقل من مستول التوظف الكامل بكثَت ،كاف ٖٓ  %أك أكثر من اؼبوارد االقتصادية معطلة كبالتاِف َف يكن ىناؾ خوؼ
من زيادة الطلب الكلي عند زيادة الطلب الكلي لن ترتفع األ سعار ألف عناصر اإلنتاج معطلة كَف يتم استغبلؽبا كلها بالتاِف َف
يكن اؼبستول العاـ ألسعار مهمان ألف حسب توقعات اؼبدرسة الكينزية أف األسعار ستبقى ثابتة ألننا بعيدين كل البعد عن مستول
التوظف الكامل فمن اؼبمكن استخداـ عناصر اإلنتاج كزيادة اإلنتاج الكلي كاألسعار لن ترتفع إُف أف نقًتب من مستكل التوظف
الكامل ىنا األسعار تبدأ باالرتفاع.
اؼبدرسة الكينزية استمرت كؽبا أتباع إُف كقتنا اغباضر كىم ما يسموف بػ " الكينزيوف اعبدد " فنجد أف أساسياهتم قائمة
على اؼبدرسة الكينزية مع إحداث بعض التطورات يف ذلك  .أيضا اؼبدرسة األخرل الكبلسيكية أك التقليدية كافت سائدة قبل
مدرسة كينز كانت ترفض تدخل الدكلة يف األنشطة االقتصادية كتقوؿ دعوا االقتصاد يعمل كتعطي اغبرية الكاملة األسعار
كاألجور كىي اليت ستزيل أم خلل كاالقتصاد سيعود إُف كضعو التوازز .ىذه اؼبدرسة الكبلسيكية قبد من يتبعها يف الوقت
اغباضر مع تطوير يف منهج اؼبدرسة فنجد مثبلن " اؼبدرسة النقدية " التابعة لػ ميلنت فيدماف ىؤالء جذكرىم تابعة للمدرسة
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الكبلسيكية لكن مع إحداث بعض التطورات االقتصادية .أيضا "الكبلسيك اعبدد" أصحاب التوقعات الرشيدة جذكرىم قائمة
على اؼبدرسة الكبلسيكية.
سندرس اؼبدرسة الكينزية من خبلؿ استخداـ مبوذج مبسط سنبدأ فيو بقطاعُت فقط  ،نبا قطاع االستثمار (قطاع رجاؿ األعماؿ)
كقطاع اإلنفاؽ االستهبلكي (القطاع العائلي) .مث بعد ذلك نطور األمور تدرهبيان كندخل القطاع اغبكومي كالقطاع اػبارجي لكنها
خطوة تدرهبية حىت نفهم التحليل الذم سنتبعو .
قبد ىنا أف الطلب الكلي يتكوف من عنصرين رئيسُت نبا اإلنفاؽ االستهبلكي كاإلنفاؽ االستثمارم ..ال كجود لئلنفاؽ
اغبكومي كال القطاع اػبارجي أم ال كجود لصايف الصادرات  ،كعندما نقوؿ ال كجود للقطاع اػبارجي يعٍت نقوؿ أنو اقتصاد
مغلق ..منغلق على نفسو ال تصدير كال استَتاد ما ينتجو من سلع داخل القطر ىي اليت يستهلكها فبل يستورد أكثر من ذلك.
نبدأ بالنموذج الكينزي:
النموذج الكينزي وتحديد الدخل التوازني:
الطلب على السلع كاػبدمات وبدد اإل نتاج ،أك مستول اإلنتاج احمللي اإلصباِف ،على األقل يف األجل القصَت.األجل القصَت ىو الفًتة من الزمن اليت ال تتغَت األسعار خبلؽبا أك تتغَت بشكل طفيف جدايف االجل القصَت اؼبنتجوف يعرضوف صبيع اإل نتاج اؼبطلوبيف األجل القصَت يتعدؿ االقتصاد بسرعة من أجل الوصوؿ إُف مستول التوازف حبيث الطلب الكلي يساكم اإل نتاج.أم يبلحظ من اؼبدرسة الكبلسيكية كاؼبدرسة الكينزية أف كينز يركز على الطلب الكلي بينما الكبلسيك كاف تركيزىم على
س م) يقوؿ" :أف العرض ىبلق طلبو اػباص " .ىذا عند اؿكبلسيك .يعٍت هبب أف هنتم
جانب العرض .ك ؽبذا كفقان لقانوف ( ِا
بالعرض كنركز بو ،ننتج سلع كسنجد من يشًتيها .الطلب َف يكن مشكلة عند الكبلسيك  .ككاف عندىم اإل نتاج ىو الذم وبدد
الطلب.
بينما كينز كفقان للظركؼ اليت ظهرت نظريتو فيها قبد أف اؼبشكلة كانت الطلب الكلي ،ألف ىناؾ تشاؤـ كالبفاض كبَت
بالطلب الكلي .فبنا كينز نظريتو على أساس أف الطلب الكلي ىو األساس يعٍت الطلب ىو الذم ىبلق عرضو اػباص  ،أم نوجد
طلب كإذا كجد سيكوف ىناؾ من ينتج ىذه السلع لتلبية ىذا الطلب  ..كعندىم أف الطلب ىو الذم وبدد اإل نتاج.
* األجل القصير هو الفترة من الزمن التي ال تتغير األ سعار خاللها ،أو تتغير بشكل طفيف جداً.
ىذا كما قلنا موضوع األسعار عند كينز َف يكن يهتم بو كثَتان ،،كيفًتض أف األسعار تقريبان شبو ثابتة.

 يف األجل القصَت ،اؼبنتجوف يعرضوف صبيع اإلنتاج اؼبطلوب. يف األجل القصَت ،يتعدؿ االقتصاد بسرعة من أجل الوصوؿ إُف مستول التوازف ،حبيث الطلب الكلي يساكم اإلنتاج.أم إذا كاف ىناؾ أم خلل كليس ىناؾ توازف سيعود مرة أخرل للتوازف من خبلؿ ما سنعرفو الحقان.
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النموذج الكينزي األبسط The Simplest Keynesian
يف ىذا النموذج سيكوف عندنا قطاع استثمارم كقطاع استهبلكي فقط.
أم أف الطلب الكلي يتكوف من االستهبلؾ الكلي كاالستثمار.
اػبطوة األكُف :هبب فهم العبلقة بُت اؼبتغَتين على طوؿ خط ٘ٗ يف الرسم ،كمية اإلنتاج تساكم كمية الطلب.
سنرسم خط يُنصف عندما نرسم احملور األفقي كالرأسي ىناؾ خط ينصف الزاكية القائمة اليت تساكم ٓ ٜدرجة كىو نصفها خط
٘ٗ درجة كسنستخدمو كثَتان يف النموذج الكمنزم كيسمى خط ٘ٗ درجة كىو يبثل ظلينان منحٌت العرض عند كينز .
ىذا اػبط لو ميزة كىي :أف الكمية اؼبوجودة على احملور األفقي تساكم القيمة اؼبوجودة على احملور الرأسي .

الطلب الكلي
AD

ْ45

300

ك نرل ىذا يف الرسم:

200
100

اإلنتاجy

100 200

300

خط ٘ٗ درجة كضعنا على احملور الرأسي (الطلب الكلي )ADك كضعنا على احملور األفقي (اإلنتاج  )Yقسمنا الزاكية القائمة ٜٓ
درجة باػبط األزرؽ (خط ٘ٗ درجة) نبلحظ أف الكمية باإلنتاج ٓٓٔ هبب أف سباثلها بنفس اؼبسافة ٓٓٔ يف اإلنتاج يف احملور
الرأسي كىكذا ٕٓٓ سباثلها ٕٓٓ كٖٓٓ سباثلها ٖٓٓكىذه ىي خاصية اؿ٘ٗ درجة .لو أردنا إضافة منحٌت الطلب الكلي
( )ADإُف خط ٘ٗ درجة كبافًتاض أف ال كجود للقطاع اغبكومي كال للقطاع اػبارجي ،كأف الطلب علل اإلنتاج يتألف من
كميات ثابتة من االستهبلؾ ( )Cك االستثمار ( ،)Iيعٍت الطلب الكلي يتكوف من االستهبلؾ كاالستثمار كاالستهبلؾ نفًتض انو
ثابت ال يعتمد على أم متغَت .نستطيع القوؿ أف (تقاطع الطلب الكلي مع خط ٘ٗ ،يعٍت أف كمية اإلنتاج تساكم كمية الطلب
أم أف نقطة التقاطع تعٍت التوازف االقتصادم.)AD=Y :
الطمب الكمي
AD
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يتحقق عند  Eحيث اإلنتاج يساكم الطلب الكلي .نبلحظ أف احملور الرأسي الذم يقيس الطلب الكلي صبعنا االستهبلؾ مع
االستثمار كبعد اعبمع رظبنانبا باػبط األصفر خط موازم للمحور األفقي ظبيناه (دالة الطلب الكلي  .)Demandعند فقطة
إلتقائهما عند النقطة ( Eالتوازف) قبد أف العرض الكلي = الطلب الكلي أم (اإلنتاج = الطلب الكلي).
ك كما قلنا أف ٘ٗ درجة يبثل عند كينز منحٌت العرض الكلي ألف اؼبشكلة ليست بالعرض فالعرض يستجيب استجابة مباشرة
للطلب الكلي كىو يركز نظريتو على دعم الطلب الكِف أكجد الطلب الكلي كاالقتصاد سيستجيب مباشرة ؼبا تطلبو.
لو ذباكزنا مستول اإلنتاج التوازز أم زاد اإلنتاج دبقدار أكرب .فماذا سيكوف عندنا بعد أف ابتعدنا عن التوازف؟ سيكوف

العرض الكلي أك اإلنتاج أكرب من الطلب الكلي كبالتاِف سيكوف ىناؾ تراكم باؼبخزكف أم أف اَفنتجوف سيخزنوف ما
فاض عن الطلب كىذا مؤشر إُف أف اؼبنتجوف هبب أف يقلصوا إنتاج ىم ،إذا البد للمنتجُت أف يقلصوا إنتاج ىم
كبالتاِف يعود التوازف مرة أخرل إُف ( )Eؼبا يكوف ىناؾ ابتعاد عن التوازف سنجد أف ىناؾ آليات تعمل على إعادة
التوازف فسيكوف على اليمُت فائض عرض (إنتاج) يعٍت تراكم باؼبخزكف عندما وبس اؼبنتجوف أف اؼبخزكف فية زيادة
سيقللكا اإلنتاج .باؼبقابل على اليسار من  Eسنجد الطلب الكلي أكرب من اإلنتاج أم أف ىناؾ سحب للمخزكف
السابق كىذا مؤشر للمنتجُت أف يقوموا بزيادة إنتاج ىم كبالتاِف العودة مرة أخرل للتوازف .إذا التوازف عند  Eحيث
التقاء الطلب الكلي مع خط ٘ٗ درجة كأم ابتعاد عنها القول ستعمل سواء تزايد أك تناقص اؼبخزكف كلها سًتجع
االقتصاد إُف كضعو التوازز األصلي.
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محاضرة 9
ذكرنا يف اغبلقة السابقة مدخل للمدرسة الكنزية كربدثنا عن النموذج البسيط كيف يتكوف التوازف عندما
نقوؿ أف االقتصاد يتكوف من االستهبلؾ كاالستثمار كافًتضنا أف كبلنبا ثابتُت مث نذكر من خبلؿ الرسم التاِف:
التوازف يتحقق عندEحيث اإلنتاج يساكم الطلب الكلي .قلنا أف النقطة  Eيتحقق عندىا التوازف ألف الطلب الكلي
يتقاطع مع خط الػ ٘ٗ درجة الذم يبثل العرض

الطمب

الكلي أيضا كقلنا أف االبتعاد عن ىذه النقطة
ْ45

ابتعاد عن التوازف فإُف اليمُت ىناؾ قول ستعمل
على عودة االقتصاد للتوازف مرة أخرل ففي اليمُت

الكمي
AD

C+I

E

يكوف اإلنتاج أكرب من الطلب كسيكوف فيو تراكم

C+I

يف اؼبخزكف ىذا مؤشر للمنتجُت ألف يقللوا من
إنتاج ىم كإُف اليسار سيكوف ىناؾ الطلب أكرب

االنتاج y

من اإلنتاج لسحب اؼبخزكف كىذا إشارة للمنتجُت

y

بأف يقوموا بزيادة إنتاج ىم مث بعد ذلك:
 إذا كانت كمية اإلنتاج ليست * ،Yيتعدؿ االقتصاد تلقائيان كبسرعة ذباه التوازف *.Y

 إُف اليمُت من نقطة  ،Eيوجد فائض إنتاج كمن مث يًتاكم اؼبخزكف ككردة فعل تقوـ اؼبنشات بتخفيض اإلنتاج.
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 إُف اليسار من نقطة  ،Eإنتاج غَت كاؼ حيث الطلب الكلي أكرب من اإلنتاج ،ككنتيجة لذلك ستقوـ اؼبنشات
بتزكيد إنتاج ىا.
 يبيل االقتصاد للتحوؿ كبسرعة ذباه التوازف.

كيف الشكل التاِف نقوؿ:
عند  E1يكوف ىناؾ إنتاج Excess Production
كعند  E2يكوف ىناؾ إنتاج غَت كاؼ  ،Insufficient Productionأم فائض يف الطلب.
(يعٍت أف الطلب الكلي أكرب من اإلنتاج)

مث ننتقل بعد ذلك إلعطاء بعض التفسَت لدالة االستهبلؾ.
إذا كما قلنا يف النموذج األبسط الكنزم باختصار يتكوف من القطاع العائلي اؼبتمثل يف االستهبلؾ كقطاع رجاؿ
األعماؿ اؼبتمثل يف االستثمار.
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ىذا الطلب الكلي حيث قلنا ال يوجد أنفاؽ حكومي كال كجود لصايف الصادرات يعٍت (اقتصاد مغلق)
فيمكن النظر لدالة االستهبلؾ دالة تعتمد على الدخل دبعٌت أف االستهبلؾ سيتكوف من شقُت
ٔ  -االستهبلؾ الثابت :الذم ال يعتمد على الدخل
ٕ  -استهبلؾ يعتمد على الدخل كيزيد مع زيادة الدخل.

دالة االستهالك :Consumption Function
C=Ca + by

 :Cاالستهبلؾ تساكم  Caاالستهبلؾ الثابت أك التلقائي فهذا اعبزء من االستهبلؾ ال يعتمد على الدخل
فبلبد من كجكد استهبلؾ حىت لو كاف الدخل=صفر سواء على مستول الفرد أك الدكلة ،فلو كاف على الفرد عُف
سبيل اؼبثاؿ فقد ال يوجد عند الشخص دخل كأف يكوف عاطل عن العمل فيكوف عنده استهبلؾ ثابت  Caكىذا
يأيت من مدخرات سابقة عندما كاف يعمل أك قد يكوف عنده أسهم مث قاـ ببيعها حىت يستهلك فهناؾ جزء من
االستهبلؾ يكوف استهبلؾ ثابت ال يعتمد على الدخل سواء على مستول الفرد أك على مستول الدكلة
 Caاالستهبلؾ الثابت سيكوف موجود حىت لو كاف الدخل=صفر عوض باؼبعادلة:
C=Ca + by
 yتساكم صفر إذان الشق األيبن  = byصفر
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إذان C=Ca
اعبزء األخر :استهبلؾ اؼبستحث بواسطة الدخل أك اؼبعتمد على الدخل فاؼبعامل الذم يربط بين االستهبلؾ
كالدخل ىو  bالذم ىو  m p cكىو اؼبيل اغبدم لبلستهبلؾ ،كتعريفو :هو مقدار التغير في االستهالك نتيجة
لتغير الدخل .يعٍت لو تغَت الدخل لاير كاحد كم مقدار يتغَت يف االستهبلؾ ،كؽبذا من البديهي افًتاض أف اؼبيل
اغبدم لبلستهبلؾ سيكوف أقل من الواحد كأكرب من الصفر ،يعٍت لو زاد دخلك دبقدار لاير كاحد فأنت ستستهلك
جزء من الرياؿ كستدخر اعبزء اآلخر فنفرض أف اؼبيل اغبدم أقل من الواحد كأكثر من الصفر مثبلن ستة من عشرة
أك سبعو من عشرة كىكذا.
c
تعريف اؼبيل اغبدم لبلستهبلؾ رياضيان y
اؼبيل اغبدم لبلستهبلؾ = مقدار الزمادة يف االستهبلؾ نتيجة زيادة الدخل .

فإذا مثبل اؼبيل اغبدم االستهبلكي= 0.9فلو زاد الدخل دبقدار لاير كاحد فإف االستهبلؾ سيزيد  0.9كما تبقى من
الواحد سيذىب إُف االدخار يف ظل افًتاض مبوذج ال كجود للحكومة كال كجود لصايف الصادرات .فمن خبلؿ
الرسم نستطيع أف نرسم دالة االستهبلؾ كىي دالة خطية تقطع احملور الرأسي عند قيمة االستهبلؾ الثابت فلو كاف
االستهبلؾ الثابت= ٓٓٔ ستقطع احملور الراسي عند ٓٓٔ
فطبيعة ميلها من الذم وبدده ىو اؼبيل اغبدم لبلستهبلؾ فإذا كاف كبَت فستكوف شديدة االكبدار فزيادة يف الدخل
دبقدار لاير كاحد فيذىب جزء كبَت منها لبلستهبلؾ ،أما إذا كاف اؼبيل اغبدم لبلستهبلؾ قليل معٌت ذلك إذا زاد
الدخل دبقدار لاير سيذىب منها مقدار قليل لبلستهبلؾ .إذا كما نبلحظ من الرسم التاِف:
C=Ca + by
= b = mpcاؼبيل اغبدم لبلستهبلؾ مقدار الزيادة يف االستهبلؾ نتيجة زيادة الدخل 0 >b>1
 bأقل من  1كأكرب من 0

عوامل التغير في دالة

االستهالك Changes in the consumption Function

كىو يأيت من خبلؿ االستهبلؾ الثابت كميل حد االستهبلؾ
ٔ  -تأثَت ارتفاع االستهبلؾ الثابت سيكوف انتقاؿ ألعلى بسبب:
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أ  -زيادة الثركة كتشمل :ارتفاع قيمة األسهم أك ارتفاع قيمة السندات أك ارتفاع قيمة السلع اؼبعمرة اؼبملوكة
بواسطة اؼبستهلكُت (كلها تؤدم لزيادة الثركة)
ب -ثقة اؼبستهلك (عندما يكوف اؼبستهلك أكثر ثقة باؼبستقبل فهنا يكوف االستهبلؾ الثابت أكرب) (كعندما
يكوف متشائمان فيكوف االستهبلؾ الثابت أقل ألنو يريد أف يدخر من أجل اؼبستقبل)
ٕ  -تأثَت ارتفاع اؼبيل اغبدم لبلستهبلؾ من خبلؿ( :عندما يرتفع اؼبيل اغبدم لبلستهبلؾ الثابت كجدنا أف
منحٌت دالة االستهبلؾ ستنتقل بشكل موازم) فإذا تغَت اؼبيل اغبدم لبلستهبلؾ تغَت ميل دالة االستهبلؾ فالذم
يؤثر يف ارتفاع اؼبيل اغبدم لبلستهبلؾ:
أ) التقديرات الشخصية للزيادة يف الدخل كىل ىي دائمة أك مؤقتة فالدراسات التطبيقية أثبتت انو إذا
كانت الزيادة يف الدخل يتوقع أف تكوف دائمة كبشكل مستمر فإف اؼبيل اغبدم لبلستهبلؾ سيزيد
عكس الزيادة اؼبتوقع أهنا مؤقتة فإذا كانت الزيادة يف الدخل اؼبتوقع أف تكوف مؤقتة فاؼبيل اغبدم
لبلستهبلؾ لن يستجيب أم َف يزيد ألهنا مؤقتة
ب) البفاض ضريبة الدخل .يعٍت ىذا زيادة يف اؼبيل اغبدم لبلستهبلؾ فعندما ندخل للقطاع اغبكومي
سندخل معها الضرائب فإذا البفضت ضريبة الدخل فاف اؼبيل اغبدم لبلستهبلؾ سيزيد.
ونوضح هذا بالرسم وارجوا الرجوع للمحاضرة

ارتفاع الميل الحدي لالستهالك تأثير ارتفاع االستهالك الثابت
سنجد عندنا رظبُت :فالرسم األكؿ الزيادة اليت حصلت ىي تأثَت ارتفاع االستهبلؾ الثابت يعٍت دالة االستهبلؾ
انتقلت إُف أعلى كبشكل موازم بسبب زيادة االستهبلؾ التلقائي أك الثابت إذا نبلحظ أننا كضعنا سهم أهنا
انتقلت إُف أعلى بينما لو كاف التغَت يف االرتفاع ىو ميل اغبدم لبلستهبلؾ سنبلحظ أننا رظبنا دالة االستهبلؾ
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األكُف مث نفرض اؼبيل اغبدم لبلستهبلؾ زاد فنبلحظ أف االنتقاؿ أنزحاؼ يف الواقع حبيث أف نقطة تقاطعو مع
احملور الرأسي َف تتغَت  caىي نفسها كلكنو زحف إُف أعلى كصار اؼبيل اآلف أكرب للحدم لبلستهبلؾ.
فنبلحظ الفرؽ بُت اؼبيل اغبدم لبلستهبلؾ األكؿ كاؼبيل اغبدم لبلستهبلؾ الثاز من خبلؿ السهم فيدؿ على ميل
اغبدم لبلستهبلؾ كأنزحافها لليسار األكُف قلنا  bكاؼبرة الثانية قلنا bبرامي يعٍت شرطو موجودة على b

العالقة بين االستهالك واالدخار:
S=y-c
فمن النموذج البسيط الذم ذكرناه االقتصاد يتكوف فقط من قطاعُت قطاع رجاؿ األعماؿ كيبثلو االستثمار
كالقطاع العائلي كيبثلو االستهبلؾ فنجد عندنا الدخل القومي أك اؼبوجود ىو الدخل اؼبتاح ألنو ال يوجد ضرائب كال
إعانات فيتطابق الدخل القومي مع الدخ ؿ اؼبتاح فهنا سيكوف اعبزء اؼبتبقي من الدخل بعد االستهبلؾ ىو
االدخار .كالعبلقة بينهما قبل أف نتحدث عنها نريد أف نؤكد على نقطة مهمة كىي موضوع اػببلؼ أك الفرؽ بُت
مرضي كتعطيل
االدخار كاالكتناز فاالدخار ظاىرة صحية كمطلوبة لتحقيق النمو االقتصادم كاالكتناز يعترب ظاىرة ة
ؼبوارد اجملتمع .فعندما نقوؿ أف ىناؾ اكتناز مثل ما نقوؿ أف ىناؾ بطالة ألننا جعلنا عدد من عناصر اإلنتاج اللي
ىو العمل جعلتو ال يعمل كبالتاِف كاف عاطبلن فلم يستخدـ يف العملية اإلنتاج ية.
كنفس الشيء عندما تعمل اكتناز ألموالك فقد حبستها عن التداكؿ كعن الوظيفة اإلنتاج ية اليت يبكن أف تقوـ هبا
فهنا نقوؿ ظاىرة مرضية كالعاطلة كالبطالة بينما االدخار يعترب ظاىرة صحية كمطلوبة لتحقيق معدالت عالية من
النمو االقتصادم فاالدخار يذىب لتمويل االستثمار .فالفرؽ أف االكتناز كنزتو كحبستو بينما االدخار ال قمت
مثبل بوضعو يف البنوؾ كالبنوؾ سوؼ تستخدمو كستوظف ىذا اؼباؿ كىو صحيح ردبا يكوف لتحقيق مصلحو خاصة
بالبنك كلكن يف النهاية سوؼ وبقق مصلحة للمجتمع ككل فهي ستقوـ مثبل بإقراضو للمستثمرين كاؼبستثمرين
سيوظفوف ىذا اؼباؿ ألجل األنفاؽ على السلع االستثمارية .
فالعالقة بين دالة االستهالك ودالة االدخار:
فنجد أف االدخار = الدخل (اؼبتاح الذم ال يوجد فيو تدخل حكومي كال فيو صايف صادرات) -االستهبلؾ.
فلو ذىبنا لدالة االستهبلؾ قبد أف دالة االدخار كتبناىا بصيغة تشابو دالة االستهبلؾ
S=-Sa +dy
 sكىو االدخار  Sa-كىو االدخار الثابت كىو سالب
MPS=1-MPC
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Y=0 and C= Ca S=-Sa
Y=C  S=0
فنربط بُت  Saيف دالة االدخار كبُت  Caيف
دالة االستهبلؾ فنجد أهنما نفس اؼببلغ لكن
ىناؾ يف اؼبوجب لبلستهبلؾ كىنا بالسالب.
س /من أين يأيت االستهبلؾ الثابت؟
ج /يأيت من مدخرات سابقة .كيعٍت ذلك
أنك سحبت من مدخرات سابقو إذا
االدخار يكوف بالسالب  Sa-ىي نفس قيمة
االستهبلؾ الثابت لكن بالقيمة السالبة.
س d /ما عبلقتها باؼبيل اغبدم لبلستهبلؾ؟
ج /إذا كانت ال ػ  bىي اؼبيل اغبدم
لبلستهبلؾ إذا الػ  dىي اؼبيل اغبدم
لبلدخار.
س /ما العبلقة بُت اؼبيل اغبدم لبلستهبلؾ كاؼبيل اغبدم لبلدخار؟
ج /اؼبيل اغبدم لبلدخار = ٔناقص اؼبيل اغبدم لبلستهبلؾ .إذا كاف اؼبيل اغبدم لبلستهبلؾ مثبل ٛ( 0.8من
عشرة) يكوف اؼبيل اغبدم = ٔ 0.2 = 0.8-يعٍت لو أرتفع الدخل دبقدار لاير فإف ٓ ٛىللة ستذىب لبلستهبلؾ
كٕٓ ىللة ستذىب لبلدخار.
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محاضرة 10
إذا كجدت عندؾ دالة االستهبلؾ تستطيع أف تكتب دالة االدخار مباشرة على سبيل اؼبثاؿ  :أف دالة االستهبلؾ
 100( C=100ىو االستهبلؾ الثابت أك االستهبلؾ التلقائي) Y × 0.8 +كيف نكتب دالة االدخار نقوؿ ببساطة عند
االستهبلؾ الثابت  100من أين أتت؟؟من ادخارات سابقة إذا نكتب دالة االدخ ار :
C=(-100)+(b=0.8)X Y
 =bاؼبيل اغبدم لبلستهبلؾ ككاحد ناقص شبانية من عشره يساكم اثنُت من عشرة إذا دالة االدخار مرة أخرل ىيC=100- :
+ 0.2 X Y

العبلقة بُت االستهبلؾ كاالدخار S=-Sa +dy
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 Sكىو االدخار  Sa-كىو االدخار الثابت كىو سالب dىو اؼبيؿ اغبدم لبلدخار اؼبيل اغبدم لبلدخار ىو :مقدار

التغَت يف االدخار نتيجة لتغَت الدخل أك بعبارة أخرل مقدار الزيادة يف االدخار نتيجة لزيادة الدخل  ،فلو زاد الدخل دبقدار كاحد
لاير مث زاد االدخار دبقدار ٕٓ ىللة نقوؿ أف اؼبيل اغبدم لبلدخار = ٕٓ.
MPS=1-MPC
 =MPSاَفيل اغبدم لبلدخار = MPCاؼبيل اغبدم لبلستهبلؾ.
يف مثالنا السابق إذا كاف اؼبيل اغبدم لبلستهبلؾ =ٓ.ٛ
فاف اؼبيل اغبدم لبلدخار ىو  MPS=1-0.8:إذا ()MPS=0.2
مث بعد ذلك نظرنا إُف الرسم فنجد عندما يكوف الدخل يساكم صفر

Y=0 and C= Ca S=-Sa
Y=C  S=0
طيب ىنا  Y=0اليت ىي نقطة األصل سنجد أف:
 Caالذم ىو االستهبلؾ الثابت.
كيف اؼبقابل يف القسم السفلي قبد أف  =S( S=-Saاالدخار)كاؼبسافة يعٍت اؼبسافة بالقوس األسود ىي نفس اؼبسافة اؼبوضحة
بالقوس األضبر ألف قيمة االستهبلؾ الثابت باؼبوجب ىو نفس قيمة االدخار بالسالب .
مث بعد ذلك نقطة أخرل عندما يكوف االستهبلؾ = الدخل يعٍت نقطة تقاطع دالة االستهبلؾ مع خط ْ 45تعٍت ماذا؟؟ أف
االستهبلؾ = الدخل معنا ذلك أننا استهلكنا صبيع الدخل أم أف االدخار=صفر لذلك غبظ الربط بُت الرظبُت يف الرسم العلوم
عند نقطة تقاطع دالة االستهبلؾ مع خط ْ 45كاف االستو الؾ = الدخل عند *.Y
كيف اؼبقابل يف الرسم السفلي يكوف االدخار = صفر كؽبذا غبظ أف دالة االدخار تقاطعو مع احملور األفقي أم أف قيمة االدخار =
صفر إذا ىنا الربط بُت دالة االستهبلؾ كدالة االدخار .الرسم العلوم يبُت دالة االستهبلؾ كالرسم السفلي يبثل دالة االدخار .
تكلمنا عن نقطتُت:
النقطة األكؿ :عندما يكوف نقطة التقاطع الرأسي بالنسبة لدالة االستهبلؾ الذم ىو االستهبلؾ الثابت نفس اؼبسافة ىذه تقابل
نفس اؼبسافة بالنسبة لبلدخار الثابت إال أف ذاؾ يف االستهبلؾ باؼبوجب كىذا يف االدخار بالسالب  .مسافة القوس األسود ىي
نفس مسافة القوس األضبر لكنها موجبو يف األكؿ كسالبة يف الثاز .
النقطة الثانية :قبد دالة االستهبلؾ يف الرسم العلوم تقاطعو مع خط ْ 45يعٍت أف االستهبلؾ=الدخل كل الدخل مت استهبلكو إذا
كم بقي من االدخار=صفر كؽبذا لو نزلنا ربت يف الرسم السفلي قبد نفس النقطة يتقاطع دالة االدخار مع احملور األفقي كبالتاِف
يكوف االدخار=صفر.
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بعد ذلك لو زاد الدخل عن * Yسيبدأ يكوف االدخار موجب ألف الدخل سيكوف أعلى من االستهبلؾ كؽبذا نرل أف االدخار
سيكوف موجب عند مستويات دخل أعلى من * Yيف اؼبقابل إُف اليسار من * Yقبد أف االستهبلؾ أكرب من الدخل ؾيف
يكوف االستهبلؾ أكرب من الدخل عن طريق كما قلنا السحب من اؼبدخرات السابقة .
الفرؽ بُت االدخار كاالكتناز:
االدخار :ظاىرة صحية كمرغوبة كاالكتناز :ظاىرة مرضية غَت مرغوبة .
ىنا اآلف مثاؿ يف األرقاـ يوضح دالة االستهبلؾ

دالة االستهبلؾ كتبناىا كما تبلحظ )C=50+0.75(Yيعٍت بعبارة أخرل:
االستهبلؾ الثابت=.50
اؼبيل اغبدم لبلستهبلؾ = .0.75
يف اؼبقابل إذا أردت أف اكتب دالة االدخار سأكتب االدخار الذم ىو
)S=-50+0.25*(Y
لو نظرنا إُف األرقاـ من خبلؿ سبثيل ىذه الدالة قبد عندنا :
 =Caاالستهبلؾ الثابت = ٓ٘.
 =bاؼبيل اغبدم لبلستهبلؾ = ٘ٓ.ٚ
لو أردنا أف ننظر لبلستهبلؾ كلبلدخار معان:
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قبد أف عندما يكوف الدخل=صفر يف العامود األكؿ الذم ىو Yكىو يبثل
الدخل أك اإلنتاج قبد أف االستهبلؾ=ٓ٘ الذم ىو ((Cاالستهبلؾ الثابت
كاالدخار= 50-عندما يزيد الدخل يصبح بدؿ صفر يكوف ٓ٘ إذا عوضت
يف دالة االستهبلؾ ستجد إذا عوضتٓ٘ عن الدخل ستجمع ٓ٘ مث
داؿ
تضرب75.0يف50سيعطيك..االستهبلؾ=  87.5إذا ذىبت إُف ة
االدخار كعوضت دالة االدخار اليت باألسفل

Y*=200
d =0.25

Ca =50
b= 0.75

s

c

y

-50.0
-37.5
-25.0
-12.5
0.0
12.5
25.0

50
87.5
125
162.5
200
237.5
275

0
50
100
150
200
250
300

)S=-50+0.25(Y
يعٍت نضع بدؿ()Yالذم ىو الدخل ٓ٘
= 37.5كإذا صبعت .٘ٓ=87.0+ 37.5-كإذا انتقلنا إُف نقطة أخرل ٓٓٔ مثبل قبد إذا كاف الدخل ) ٔٓٓ=(Yكعوضنا يف دالة

االستهبلؾC=50+0.75(100)=125:
كإذا عوضنا يف دالة االدخار S=(-50)+0.25(100)=-25.0:يعٍت ما زاؿ االدخار بالسالب كمازاؿ االستهبلؾ أكرب من
الدخل .مث إذا زاد الدخل ( ٔ٘ٓ)Yسنجد أف االستهبلؾ سيزيد إُف ٘ ٕٔٙ.كاالدخار سيكوف بالسالب ٕٔ.٘-كمازاؿ
االستهبلؾ ىنا أكرب من الدخل ألننا الزلنا نسحب من اؼبدخرات لتمويل االستهبلؾ .
مث عندما يكوف الدخل ) ٕٓٓ=(Yماذا وبدث؟؟عوض ٕٓٓ يف دالة االستهبلؾ C=50+0.75(200)=200:إذا ىنا
نقوؿ االستهبلؾ=الدخل كؽبذا الحظ نقطة تقاطع دالة االستهبلؾ مع خط ْ 45خط الػْ 45باألزرؽ كدالة االستهبلؾ بالربتقاِف.
عند ىذه النقطة ٕٓٓ نبلحظ يف نفس الوقت أيضا أف االدخار=صفر ألف االستهبلؾ=الدخل.
إذا زاد الدخل ()Yأيضا من ٕٓٓ إُف ٕٓ٘ ماذا سيحدث؟سنجد أف االستهبلؾ سيزيد إُف ٕٖ٘ٚ.كسيكوف اقل من الدخل
قارف بُت ٘ ٕٖٚ.مع ٕٓ٘ ىنا سيبدأ االدخار يكوف باؼبوجب لو صبعنا اآلف االستهبلؾ (٘+)ٕٖٚ.االدخار(٘)ٕٔ.لوجدنا
اجملموع = ٕٓ٘.
مث إذا استمرت زيادة الدخل من ٕٓ٘ إُف ٖٓٓ قبد أف االستهبلؾ ٘ ٕٚكاالدخار ٓ ٕ٘.إذا صبعنا ٘ ٖٓٓ=ٕ٘.ٓ+ٕٚأم
يساكم اإلنتاج.
االستهبلؾ  +االدخار = اإلنتاج.
* ىنا الدخل التوازز يف اقتصاد يتكوف من قطاعُت :
)y=C+I output (y)=demand(C+I
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أالف سنتكلم عن التوازف كىو :الطلب الكلي = العرض الكلي .الطلب الكلي يبثلو االستهبلؾ ككذلك االستثمار .
العرض الكلي يبثلو خط ْ 45أك اإلنتاج سواء قلنا العرض الكلي أك اإلنتاج نفس الشيء .إذا التوازف يتحقق كما تبلحظ ىنا يف
الشروبةy=C+I :
=Yاإلنتاج=c .الطلب الكلي.
إذا كتبنا دالة االستو الؾ بشكلها اؼبعتاد  C=Ca +by:كيف نستطيع حل التوازف الػ )(iطبعا مازلنا نفًتض أف )(iيف ىذا النموذج
يعترب استثمار ثابت مستقل كؽبذا رظبناه كخط أفقي أك خط مستقيم موازم للمحور األفقي ككضعنا يف احملور الرأسي ؿبور
االستثمار.
اآلف رظبنا دالة االستثمار يف رسم مستقل كد الة االستهبلؾ يف رسم مستقل أخر فلو أردنا أف قبمع بُت االثنُت سيكوف عندنا دالة
الطلب الكلي اليت ىي C+I:يعٍت االستهبلؾ+االستثمار سنرظبها كدالة الطلب الكلي انظر ماذا سيحدث :
ربديد مستول الدخل التوازف * Yيف ظل اقًتاض قطاعُت:
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رظبنا خط ْ 45كاذكر خط ْ 45يقسم الزاكية القائمة إُف قسمُت ٘ٗ ك٘ٗ كبالتاِف اؼبسافة على احملور الرأسي هبب أف تتساكل
مع اؼبسافة على احملور األفقي.
ىنا اآلف رظبنا الػ ()Cحالة االستهبلؾ موضح بدالة االستهبلؾ  C=Ca + byؼبا أردنا رسم دالة الطلب الكلي أضفنا إُف
االستهبلؾ الثابت الذم ىو  Caاالستثمار الثابت كقلنا Ca + iككضعنا نقطو على احملور الرأسي إذا نقطة التقاطع بُت الطلب
الكلي كبُت ؿبور تبدأ من مقدار قيمة االستهبلؾ الثابت مع االستثمار الثابت ىنا اآلف نبلحظ نقطة تقاطع دالة الطلب الكلي
اؼبتمثل يف االستهبلؾ مع االستثمار تقاطعها مع ْ 45ىذا وبدد التوازف يعٍت أف القيمة ( *)Yاؼبوجودة على احملور األفقي تتساكل
مع * C+Iألف ىذه النقطة على ْ45كاذا كانت على ْ 45فتكوف اؼبسافة األفقية تتساكل مع اؼبسافة الرأسية إذا كانت
)* ٔٓٓٓ=(Yفا * C+Iالبد أف تساكم ٓٓٓٔ إذا ىذه ىي نقطة التوازف اليت أكدنا عليها أف التوازف وبدث عندما يكوف
الطلب الكلي = اإلنتاج أك = العرض الكلي.
قبد أيضا أف النقطة ىذه كما قلنا يف السابق نقطة توازف كأم انتقاؿ إِف اليمُت عنها ا كاُف اليسار عنها سوؼ يولد ضغوط
للعودة مرة أخرل إُف نقطة التوازف كعلى سبيل اؼبثاؿ:
لو قلنا أف الدخل ىو أكرب من *)(Yماذا سيحدث؟
نقوؿ سيكوف ىناؾ إنتاج أكرب فاض يف اإلنتاج أكرب من اؼبطلوب كبالتاِف سيكوف ىناؾ تراكم يف اؼبخزكف ىذا مؤشر للمنتجُت
أف يقلصوف من إنتاج ىم.
إذا عوده مرة أخرل إُف *)(Yيف اؼبقابل قبد إذا كنا من اليسار من *)(Yسيكوف اإلنتاج غَت كايف لتلبية حاجة الطلب الكلي
كىذا مؤشر للمنتجُت باف يزيدكف من إنتاج ىم.
إذا عند التوازف سيكوف الطلب الكلي = اإلنتاج أم ؾبموع االستهبلؾ كاالستثمار سيتساكل مع ؾبموع اإل نتاج ىذه ىي نقطة
التوازف كربديد مستول الدخل التوازز طيب ىذه طريقة الرسم يعٍت اآلف ىنا أكضحنا اإل نتاج التوازز من خبلؿ طريقة الرسم.
كيبكن يف اغبقيقة أف نصل إُف التوازف من خبلؿ اغبل اعبربم كالشروبة األ خرل ستوضح ذلك :ربديد التوازف جربيا :
y=C+I
y=Ca + by +I
y-by =Ca +I
y(1-b)=C a +I
Ca  I
)  Y*= ( I  bأك بصيغة أخرل

1
1 b
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ىنا ألف كبن نعرؼ أف  y=C+Iكىذا شرط التوازف أف تكوف الػ yاليت سبثل اإلنتاج مساكية ِف  c+iالذم ىو الطلب الكلي ك
c,iىي مكونات الطلب الكلي االستهبلؾ كاالستثمار ىذا شرط التوازف .
نضع بدؿ  Cمعادلة الػ CكCما ىي؟ ىي  Ca +byإذا بدؿ االستهبلؾ عوضنا معادلة االستهبلؾ كالػ ()Iكما ىي ىنا اآلف صبعنا
بُت اؼبعادلتُت كأصبح لدينا  y=Ca + by +Iمث نستطيع أف ننقل دبا أف  yموجودة على يسار اؼبعادلة كعندنا  yعلى يبُت
اؼبعادلة ننقل  byإُف اعبهة اليسرل كبالتاِف سيكوف عندنا:
 y-by=C a + Iبعد ذلك فبكن أف نرل باإلمكاف كضع عامل مشًتؾ الذم ىو
 y(1-b)=Ca +Iكنصل إُف أف التوازف ىو =y*:قيمة الثوابت على ).(1-b
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محاضرة 11
توقفنا يف اغبلقة السابقة حوؿ ربديد الدخل التوازز جربيان .كضحنا ذلك من خبلؿ الرسم كقلنا أف التوازف يلتقي أك

يتحقق عندما تقطع دالة الطلب الكلي اؼبتمثلة يف االستهبلؾ كاالستثمار عندما تقطع خط ٘ٗ درجة ىذه نقطة اؿتقاطع نسميها
نقطة توازف ألف الطلب الكلي أؼبتمثلي يف االستهبلكي كاالستثمار يتساكل مع اإل نتاج .ىذه النقطة الوحيده اليت حقق عندىا
التوازف أما ما عداىا دبعٌت عند مستول إنتاج أعلى سيكوف ىناؾ تراكم يف اؼبخزكف كبالتاِف ىذا مؤشر إُف أف منتجينا هبب أف
اج ىم كمن مث العودة اِف نقطة التوازف مرة أخرل كإذا كاف مستول اإلنتاج أقل من مستول اإلنتاج التوازز فهذا يعٍت
يقللوا من إنت
أف مستول اإلنتاج غَت كايف لتلبية الطلب الكلي كبناءن عليو ىذا مؤشر ؼبن ؟ للمنتجُت بأف يقوموا بزيادة إنتاج ىم .إذا ىذا من
خبلؿ الرسم كيف يتحقق التوازف..
ننتقل بعد ذلك اِف كيف يتحقق التوازف كنصل اِف نفس النتائج من خبلؿ استخداـ اغبل اعبربم َفعادلة الطلب الكلي يعٍت
نساكم معادلة الطلب الكلي مع العرض الكلي اللي ىو اإل نتاج.
ننتقل اِف الشروبة ربديد التوازف جربيان

y=C+I
y=Ca+by+I
y-by=Ca+I
y(I-b)=Ca+I
y*= Ca  I
) ( I b

أكؿ شي نضع  yسبثل اإلنتاج تساكم الطلب الكلي  Cاِف ىو االستهبلؾ مع االستثمار .مازلنا نؤكد كنفًتض أننا يف
مبوذج ذم قطاعُت فقط دبعٌت انو يوجد استهبلؾ كيوجد عندنا استثمار فقط ال كجود للقطاع اغبكومي كال كجود للقطاع اػبارجي .
ألجل إهباد الدخل التوازز ىناؾ طريقتُت :


الطريقة االكُف ..ىي  yأك اإلنتاج يساكم الطلب الكلي ىذه ؾبرد أف نساكم الطلب الكلي مع اإل نتاج مث كبل اَفعادلة

من خبلؿ تعويض طبعان دالة االستهبلؾ سنجد اننا كجدنا اَفعادلة الثانية y = Ca +by + I
 yتساكم االستهبلؾ الثابت  by + Caاِف ىو االستهبلؾ اؼبستحث أك الذم يعتمد على الدخل I +اِف ىو االستثمار .بعد
ذلك ننقل الػ  byألف الدخل يف اغبقيقة موجود على اعبهو اليسرل للمعادلة فنجعل كل الػ  yيف اعبهو اليسرل للمعادلة يكوف
عندنا y- by =Ca+I
 yناقص  byيساكم الثوابت يعٍت يساكم االستهبلؾ الثابت  Caزائد االستثمار الثابت I
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مث إذا اخذنا الػ  yكعامل مشًتؾ نضع  yكنفتح قوس الػ  yاالكُف اؼبعامل ؽبا ىو كاحد كاؼبعامل الثاز لػ  yالثانيو ىو y(1- .–b
 b)=Ca+Iالحظ كاحد ناقص  bىو اؼبيل اغبدم لبلستهبلؾ كقلنا اؼبيل اغبدم لبلدخار ىو كاحد ناقص
 )1-b( bيعٍت كاحد ناقص اؼبيل اغبدم لبلستهبل ؾ  bىنا كاحد ناقص  )1-b( bىو اؼبيل اغبدم لبلدخار إذا رمزنا اؼبيل
اغبدم بػ Dىي نفس كاحد ناقص  )1-b( bكىي نفس ..MPS
االف سوؼ نقسم الطرفُت على معامل  yمعامل  yماىو؟ ىو ( )1-bاؿؿم ىو اؼبيل اغبدم لبلدخار إذا قسمنا الطرفُت سوؼ

I
y*= (Ca
كبصل على ىذه اَفعادلة
) I b
ألف الطرؼ االيسر إذا قسمناه على ( )1-bستذىب ( )1-bكيبقى  yفقط ك Ca+Iنفسها على ( )1-bموجوده .االف
قبدىا يف اؼبقاـ  .إذان ىذا ىو الدخل التوازز ..الدخل التوازز = ؾبموع الثوابت مقسوـ على اؼبيل اغبدم لبلدخار سوؼ نعطي

مثاؿ تطبيقي .ىذه نسميها الطريقة االكُف طريقة الطلب الكلي يساكم اإل نتاج أك يساكم العرض الكلي حيث سبثل  yاإلنتاج أك
العرض الكلي .ك( )Ca+Iسبثل الطلب الكلي.
صيغو أخرل ..إذا أردنا أف نكتب الدخل التوازز بصيغو أخرل
)y*= 1 (Ca+I
1-b
فبكن نضع  C1على كاحد ناقص  bكنضع  C+Iكىذا ال يغَت شيء أبدان نفس القيمو فإذا قسمنا
ٕٓٓ
ٕٓ,

مائتاف على اثنُت من عشرة أك ضربت كاحد مقسوـ على اثنُت من عشره يف مائتا ف النتيجة كاحدة.لكن إذا قسمت ٕٓٓ على
اثنُت من عشره ٓ ٕ،كم يعطيك؟ يعطيك ٓٓٓٔ الف ألنك حركت اؼبنزلو العشريو بالنسبو للمقاـ حركتها منزلو كاحدة كأضفت
صفر للبسط فيكوف عندؾ ٕٓٓٓ الفُت ٕٓٓٓ÷ٕ=ٓٓٓٔ الفُت مقسوـ على اثنُت يساكم الف .أك ىو نفس الطريقة لو
قسمت كاحد على اثنُت من عشره يساكم طبسة
ٔ =٘
ٕٓ,
مضركبيف الثوابت ٕٓٓ ىو الف ٓٓٓٔ النتيجة كاحدة.
ة
٘×ٕٓٓ=ٓٓٓٔ طبسة
إذان الصيغتُت نبا نفس الشي ..طيب ىل ىناؾ طريقة أخرل أيضا الهباد الدخل التوازز؟ سنجد أف ىناؾ طريقة أخرل من خبلؿ
اؼبثاؿ التطبيقي..
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y=C+I
y=Ca+by+I
y-by=Ca+I
y(I-b)=Ca+I
y*= Ca  I
) ( I b

أك بصيغة أخرل..
)y*= 1 (Ca+I
1-b
قمنا حبل التطبيق على الطريقة األكُف مث كضعت طريقة أخرل ىي طريقة نسميها ط
طريقة االدخار = االستثمار كفيما بعد سنطور ىذه الطريقة الثانيو اِف ما نسميو اغبقن = التسرب
كسوؼ نفسر ذلك الحقان..
الطريقة االولى :الهباد التوازف عندنا اآلف معادلة  57y،C=50+0عندنا  Cتساكم طبسُت +طبسة كسبعُت باؼبائة من الدخل
ىذه دالة االستهبلؾ بعدىا االستثمار ثابت مستقل ال يعتمد على الدخل أكعلى أم متغَت اخر داخل النموذج إذا I=100
الطريقة االولى اليجاد التوازن هي طريقة y=AD

نضع  yمث نضع االستهبلؾ  = yاالستهبلؾ  +االستثمار
بدؿ االستهبلؾ نضع معادلة االستهبلؾ  75y،50+0زائد بدؿ االستثمار نضع قيمة  100مث كبل اؼبعادلة بكل بساطة سنجد
أنا صبعنا الثوابت 75y + 100،50+100 y= 50 + 0
اصبح عندنا 75y،y= 150 +0
لبرج الشق اؼبرتبط بػ  yاِف اعبو ة اليسرل فيكوف عندنا
y(1- 0،75)=150
معامل  yاالكُف = 1كمعامل  yالثانيو = 75،0يكوف عندنا  yمضركبو يف كاحد ناقص  75،0اِف ىو اؼبيل اغبدم لبلدخار
يساكم الثوابت اِف ىو  150مث الفرؽ بُت  1ك 75،0ىو  25،0اِف ىو اؼبيل اغبدم لبلدخار
* اؼبيل اغبدم لبلدخار  25،0يعٍت ربع مضركب يف  yيساكم  150إذا قسمنا على  25،0قسمناه على الطرفُت كجدنا أف y
تساكم  4ضرب  150يساكم 600 y= 4 (150)=600
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باؼبائ يعٍت يساكم كم؟ يساكم أربعة إذا ىي
من أين أتت االربعة؟؟ االربعة حاصل قسمة كاحد صحيح على طبسة كعشرين ة
باؼبائ يساكم أربعة
حاصل قسمة كاحد صحيح على طبسة كعشرين ة
1 =4
0.25
كلو قسمت مباشرة  150على  0.25اعطاؾ نفس النتيجة  .600إذا الدخل التوازز = 600
اعبربم ىذم ابستخداـ مثاؿ رقمي يوضح قيمة االستهبلؾ الثابت كيوضح اؼبيل اغبدم لبلستهبلؾ  .اؼبيل اغبدم
اؿطريقة ة
لبلستهبلؾ ىو  0.75يعٍت إذا زاد الدخل دبقدار لاير كاحد  75ىللة سيذىب منها لبلستهبلؾ كما تبقى منها  25ىللة
سيذىب لبلدخار.
الطريقة الثانية :الهباد نفس الدخل التوازز كىي طريقة .أيضا طريقة االدخار  S = Iاالدخار  Sيساكم االستثمار  .Iإذا ؼبا

نساكم االدخار مع االستثمار سيحدد ذلك الدخل التوازز نضع بدؿ االدخار ماذا نضع ؟ نضع معادلة االدخار قد يقوؿ قائل

ؼ  50اؼبوجوده يف
ليست موجوده عندنا يف السؤاؿ؟ نقوؿ بكل بساطة فبكن كتابتها من خبلؿ النظر اِف معادلة االستهبلؾ  ،الػ
معادلة االستهبلؾ نكتبها ( )05-ألف َف يكن ىناؾ استهبلؾ تلقائي ثابت معٌت ذلك أف ىناؾ إدخار نقص االدخار ىناؾ
سحب يف االدخار إذا يكوف يف السالب مث عندؾ اؼبيل اغبدم لبلستهبلؾ اِف قك  0.75كما قلنا اؼبيل اغبدم لبلدخار ىو
باؼبائ 1- 0.75=0.25
باؼبائ يعطينا طبسة كعشرين ة
كاحد ناقص طبسة كسبعُت ة
باؼبائ  yيساكم االستثمار .االستثمار عندنا يف اؼبثاؿ يساكم 100
 05+0.25y=100ناقص طبسُت زائد طبسة كعشرين ةمث ناقص  05تذىب للجو ة األخرل جهة اليمُت ؼتتغَت اشارهتا من  05-إُف  .05طبسُت زائد مائو تساكم مائو كطبسوف
 ..05+ 100 = 150إذا  0.25y=150بقسمة الطرفُت على  0.25قبد أف ىي نفسها  y=4(150)=600إذا كل
الطريقتُت تعطي نفس النتيجة كىو أف الدخل التوازز =  600سول استخدمنا طريقة الطلب الكلي "الطلب الكلي يساكم
العرض الكلي" أك طريقة االدخار يساكم االستثمار .
ننتقل اِف كضع ربديد الػ  GDPيف اقتصاد يتكوف من قطاعُت كننظر يف الواقع ماذا وبصل عندما يكوف ىناؾ تغَت بأحد
مكونات الطلب الكلي
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فننظر مثبل رظبنا اؼبرة االكُف طبعان اػبط ٘ٗ ىو اػبط االزرؽ ىذا ىو خط ٘ٗدرجة مث بعد ذلك رظبنا االكؿ الطلب الكلي
نبلحظ عندما يكوف ىناؾ االستثمار يكوف عندنا االستهبلؾ ثابت سيكوف يساكم  05كاالستثمار الثابت يساكم  100أم
أف ؾبموع الثوابت =  150ىنا نضع اعبدكؿ يبدأ يف العمود االكؿ بوضع  yمث العمو الثاز  Cمث العمود الثالث  Iكالعمود الرابع
 .C+Iنبلحظ  Iثابت  100ال يتغَت مهما تغَت الدخل بينما  Cكما قلنا يتكوف من شقُت الشق االكؿ مستقل عن الدخل .
كالشق الثاز يعتمد على الدخل ؽبذا عندما يكوف الدخل = صفر قبد أف االستهبلؾ الثابت ىو  50كيف نفس الوقت االستثمار
ىو كما ىو  100ال يعتمد على الدخل سول كاف الدخل صفر أك أكثر من ذلك بكثَت ؾبموع االثنُت اِف ىو االستهبلؾ مع
االستثمار ىو  150أم الطلب الكلي = 150كالدخل = صفر .عندما يكوف الدخل =  200طبعا الػ 150االف كما
العلوم .أما الدالة الثافيو اليت اسفل منها
ة
نبلحظها يف الرسم قبد  150ىي موضوعها قريبو لػ  200يعٍت ذات الطلب الكلي
فهي دالة االستهبلؾ يف الواقع عندما يكوف الدخل  200كم يكوف االستهبلؾ؟ طبعا االستهبلؾ كما قلنا فيو شق سيكوف
ثابت اِف ىو  50كالشق الثاز اِف ىو معتمد على الدخل لو عوضنا يف دالة االستهبلؾ سنجد انو =  150بالتاِف إذا صبعنا
 50مع  150يكوف  200 50+150=200االستثمارباقي  100إذا صبعنا االستهبلؾ مع االستثمار يساكم  300أم
الطلب الكلي نبلحظ انو  300بينما أف اإلنتاج ىو  200أم ىناؾ فائض يف الطلب الكلي بعد ذلك إذا زاد الدخل اِف 400
قبد أف ىناؾ  350ىو استهبلؾ  50منها استهبلؾ ثابت ك 300االستهبلؾ الذم يعتمد عُف الدخل االستثمار ىو ثابت
 100إذا صبعنا  350مع  100يساكم  450قبد أف الطلب الكلي  450بينما الدخل  400مازاؿ الطلب الكلي أكرب من
الدخل أك من اإلنتاج عندما يكوف الدخل يساكم  600نبلحظ أف االستهبلؾ يساكم  500من أين اتت الػ 500؟  50منها
استهبلؾ ثابت ك 450ىي من االستهبلؾ الذم يعتمد على الدخل فعندما زاد الدخل زاد االستهبلؾ اِف  450إذا ؾبموعهما
 500االستثمار الثابت ىو  100إذا صبعنا  100مع  500يكوف عندنا االستهبلؾ زائد االستثمار  600إذا الطلب الكلي
= 600كاإلنتاج =  600إذا ىناؾ توازف اإلنتاج يساكم الطلب الكلي كؽبذا فالحظ يف الرسم انو يتقاطع دالة الطلب الكلي
مع خط  45درجو عند ىذه النقطة حيث هبمع بُت " 600 "yاإلنتاج كبُت الطلب الكلي اِف ىو .600

- 61 -

ملتقى طالب وطالبات جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

www.imam1.com

إذا ىذه النقطة اليت توصلنا اليو أيضا جربيان كىي من خبلؿ أيضا الرسم .مث بعد ذلك لو زاد الدخل عن الدخل التوازز كصار
 800ماذا سيحدث؟؟ وبدث أف االستهبلؾ سيزيد اِف  50 .650منها االستهبلؾ الثابت ك 600االستهبلؾ الذم يعتمد
على الدخل هبمعها مع االستثمار سيكوف الطلب الكلي  650زائد  100يساكم .750
إذا اإلنتاج =  .800بينما الطلب الكلي = .750أم ىناؾ فائض يف اإلنتاج مقداره  .50ككما قلنا ىذا ـؤشر لشركات أك
للمنشأت أف يقللوا من اإلنتاج الهنم ينتجوف أكثر من الطلب .بعد ذلك لو زاد الدخل مرة أخرل من  800اِف  1000سنجد
أف االستهبلؾ سيزيد اِف  50 .800منها استهبلؾ مستقل ك 750االستهبلؾ الذم يعتمد على الدخل إذا صبعنا  800مع
 100االستثمار سيكوف  .900إذا سيكوف ىناؾ فائض يف اإل نتاج يقدر بػ  100اإلنتاج أكرب من الطلب الكلي .كاخَت عندما
يكوف الدخل  1200قبد أف  950ىو االستهبلؾ 50 .منها استهبلؾ ثابت ك 900االستهبلؾ اؼبعتمد على الدخل  .إذا
أضفنا اليها  100سيكوف عندنا  1050ىو الطلب الكلي بينما اإلنتاج .1200أم انو ىناؾ فائض يف اإلنتاج مقدار 1200
ناقص  1050يساكم  150فائض يف اإلنتاج .إذا خبلصة الكبلـ حوؿ ىذا نقوؿ عند التوازف تتطابق كمية اإل نتاج مع الكمية
اَفطلوبة دبعٌت الطلب الكلي اؼبتكوف من االستهبلؾ كاالستثمار يتساكل مع اإل نتاج .أما ماعدا ذلك فبل يعترب توازف.
ننتقل اِف نقطة مرتبطة بػ الدخل التوازز الذ م حددناه كىو مصطلح يسمى عندنا دبصطلح اؼبضاعف .
الشروبة ٗ

ىذا اؼبصطلح يف الواقع مر علينا من خبلؿ اغبل اعبربم سوا ء كاف الرقمي أك من خبلؿ كذلك اغبل اعبربم لداؿة االستهبلؾ
كجدنا أف اؼبضاعف ىناؾ يف اؼبثاؿ الرقمي ىو يساكم  4ماذا يعٍت 4؟ يعٍت انو إذا زاد أم من مكونات الطلب الكلي أم
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االنفاؽ الثابت سواء كاف استهبلؾ ثابت أك استثمار ثابت إذا زاد دبقدار لاير كاحد ماذا سيحصل؟ الدخل التوازز سيزيد دبقدار
أربعة ىذا اؼبقصود باؼبضاعف .كىو يساكم يف النموذج البسيط مقلوب اؼبيل اغبدم لبلد خار.
يف اؼبثاؿ الرقمي اؼبيل اغبدم لبلدخار عندنا ىو  0.25كمقلوبو لو قسمنا كاحد على  0.25سنجد انو يساكم ..4
نفصل بإذف اهلل القوؿ حوؿ اؼبضاعف يف اغبلقة القادمة .

محاضرة 12
اؼباضي عند اؼبضاعف كأعطينا بعض التقدمي للمضاعف  ،ماىي اؼبضاعف يف الواقع ،تعريف اؼبضاعف:
ة
توقفنا يف اغبلقو
ىومقدار التغَت يف إنتاج أك يف الدخل نتيجة اؼبتغَت للطاقة الثابت دبقدار كاحد إذا كاف اؼبضاعف يساكم ٗ مع ذلك يتغَت
اإلنفاؽ الثابت ،سول اإلنفاؽ الثابت سواء كاف إنفاؽ استهبلكي أك إنفاؽ استثمارم ،إذا تغَت الثابت ىذا االستثمار الثابت أك
االستهبلؾ الثابت دبقدار لاير كاحد إؼف الدخل سيزيد دبقدار ٗ رياالت ،طبعان ىذا بأفًتاض أف اؼبضاعف يساكم ٗ ،لكن لو
اؼبضاعف يساكم ٘ نقوؿ إذا زاد اإلنفاؽ دبقدار لاير يعٍت أف الدخل سيزيد دبقدار ٘ رياالت ،كما قلنا يف اغبلقة السابقة أف
اؼبضاعف يتغاير ىو اؼبقلوب اؼبيؿ اغبدم لبلدخار ،يعٍت كاحد على كاحد ناقص يب كاحد يف البسط ككاحد ناقص يب يف اؼبقاـ ،
كاحد ناقص يب يف حد االدخار .
لو أخذنا مثاؿ رقمي:
كاحد ككضعناه يف البسط كاؼبيل اغبدم لبلدخار كضعناه ٕ٘ باؼبيو لو قسمنا كاحد على ٕ٘ باؼبيو يساكم بالواقع ٓٓٔ على ٕ٘
يساكم ٗ ،ىذا ىو اؼبضاعف.
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(شروبو ٔ)
قبد أف اؼبضاعف كما ىو موجود هبذه الشروبو أف اؼبضاعف ىو عدد يوضح كم مقدار التغَت يف الدخل نتيجة لتغَت
باؼبئ فهذا يعٍت أف  1-bاللي ىو ميل
االنفاؽ الثابت ،ككما قلنا إذا كاف  ،b=0.75إذا كاف اغبدم يف االستهبلؾ ىو ٘ ٚة
باؼبئ ،أم كاحد
اغبد لبلدخار يساكم ٕ٘ باؼبئو كبالتاِف إؼف اؼبضاعف ىو اؼبقركض للميل اغبدم لبلدخار أم مقلوب ٕ٘ ة
باؼبئ يساكم ٗ ،دبعٌت زيادة لاير كاحد يف االستهبلؾ الثابت أك االستثمار الثابت تؤدم ىذه الزيادة إُف زياده
مقسوـ على ٕ٘ ة
الدخل دبقدار ٗ رياالت .مث لو نظرنا إُف الدخل التوازز ،كجدنا أف يف أحد الصيغ كتبنا:

يعتربمن الثوابت
كىذا ىو اؼبضاعف
 ،إذا نذكر اؼبثاؿ السابق

الدخل التوازز دائمان يساكم اؼبضاعف مضركبان باالنفاؽ الثابت ،االنفاؽ الثابت ىو
ىو ٗ،

كاف  ٘ٓ = Caكال ػ  ،ٔٓٓ = Iكؾبموعهم ٓ٘ٔ ،كاؼبضاعف كاف ىناؾ اللي ىو
ٓ٘ٔ×ٗ = ٓٓ ،ٙىذا ىو اللي توصلنا اليو يف اغبلقو السابقو،
إذا اؼبضاعف االف  y²كىو الدخل التوازز يساكم اؼبضاعف مضركبان يف االنفاؽ الثابت كيبكن عمل ذلك لكل
اؼبعادالت.
ننتقل إُف الشروبو األخرل:
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(الشروبو ٕ)
يبكن التعريف جربيان عن مضاعف النفاؽ كما يلي كاؿنفاؽ اؼبقصود فيو طبعان النفاؽ الثابت :
دلتا كام = ٔ على ٔ –  bمضركبان بالتغَت باالستهبلؾ الثابت  +التغَت يف االستثمار الثابت.
لو كاف السؤاؿ مامقدار التغَت يف الدخل عندما يتغَت مثبلن االستهبلؾ الثابت دبقدار ٓٓٔ ،نقوؿ إذا كاف التغَت فقط ىو
االستهبلؾ الثابت ،يعٍت مايف تغَت باالستثمار الثابت  ،نضرب باؼبضاعف اللي دبثالنا السابق كىو ٔ على ٔ –  ،ٗ = bنضربو
بالزياده باالستهبلؾ الثابت اللي ىو ٓٓٔ ،كٗ ×ٓٓٔ= ٓٓٗ ،يعٍت أف االدخل التوازز ازداد دبقدار ٓٓٗ نتيجة ألزدياد
االستهبلؾ الثابت دبقدار ٓٓٔ ،إذا على سبيل مثاؿ التغير يف االستثمار سيُحدث زيداه يف اإل نتاج كالدخل بُت قوسُت دبقدار
(دلتا كام = ٔ على ٔ –  × bدلتا )I
إذا اؼبضاعف االستثمار يساكم ،اؼبضاعف طبعان جربيان ىو:
التغَت يف الدخل أك تالغَت يف اإل نتاج مقسومان على التغَت يف االستثمار .

دلتا  yعلى دلتا  Iىذا ىو اؼبضاعف .
عندما عرضناه قلنا أف مقدار التغَت يف الدخل اللي ىو البسط ىنا نتيجة لتغَت االستثمار الثابت اللي ىو اؼبقاـ ،إذا إذا زاد
االستثمار دبقدار ٔ فأف التغَت يف  yسيزيد من مقدار أكرب من لاير كاحد للمضاعفأكرب من كاحد ،إذا اؼبضاعف ىو ٔ مقسومان

على ٔ  b -ىذه القاعده صحيحو دائمان يف حالة عدـ كجود ضرائب الدخل كعدـ كجود القطاع اػبارجي .
ٔ مقسومان على ٔ –  b – ٔ ،bىو اؼبيل اغبدم لبلدخار  ،إذا اؼبضاعف ىو اؼبقلوب اؼبيل اغبدم لبلدخار .
ىنا االف إذا اردنا أف نصور مضاعف االستثمار من خبلؿ النظرم للرسم ،نبلحظ ماذا!!.
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(شروبو رؽـ ٖ)
نبلحظ اننا رظبنا اكالن دالة الطلب الكلي اللي ىو (()C + I0سي  +أم زيركا) ،ككاف الدخل التوازز ىو  Y0ىنا
نقطة التوازف عند E0

لو االف قمنا بزيادة االستثمار سنجد أف دالة الطلب الكلي ستنتقل إُف االعلى اللي ىو باػبط االضبر (اػبط
االعلى)دبقدار التغَت باالستثمار ،إذا نقطة التقاطع مع احملور الرأسي ستكوف نفس مقدار التغَت يف االستثمار  ،ككضعنا النقطو ىذه
 I ¹ + Cªقبد أف التوازف يف اغبقيقو صار عند نقطة أخرل عند نقطو أعلى بالدخل التوازز ألف الزياده يف االستثمار ستولد
زياده يف الدخل أك يف اإلنتاج دبقدار أكرب.
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(شروبو رقم ٗ)
الحظ االف النقطة تُظهر توزاف جديده كىي  I¹أم أف اؼبقدار الزياده يف  Yإنتاج ية الدخل ىي دلة  Yلو تبلحظ اهنا

كبَتة ،بينما الزياده يف االستثمار ىي دلة  Iكىو تغَت بسيط ،ىذا التغَت البسيط يف اغبقيقو كلد زياده كبَتة يف الدخل ،كؽبذا قبد
أف الدخل قد ازداد من  Yºإُف  Y¹كاالستثمار زاد فقط من  Iºإُف  ،I¹اؼبسافو الرأسيهة تبُت لك كم مقدار الزياده لبلستثمار،
إذا االف الدخل التوازز انتقلنا إُف نقطو  E¹ىنا االف صار التوازف اعبديد ىو عند  E¹بسبب باغبقيقو ىي زيادة االستثمارات ،
كجدنا أف الدخل التوازز ازاداد دبقدار مضاعف ،إذا الزياده يف االستثمار تؤدم إُف نقل دالة الطلب الكلي ()C+Iإُف أعلى
كبالتاِف ربقق التوازف عند مستول دخل أعلى اللي ىو عند ،E¹
الزيادة يف الدخل التوازز تفوؽ الزياده يف االستثمار ،يعٍت ىذا القوؿ كاف نقوؿ أف اؼبضاعف أكرب من ٔ ،فبالتاِف يكوف
الزيادق يف الدخل أكرب من الزيداه يف االستثمار ،ىذا ىو قوؿ اؼبضاعف أكرب من ٔ.
كيف يعمل اؼبضاعف؟!! لو اخذنا مثاؿ تطبيقي أليضاح فكرة اؼبضاعف ،

(شروبو رقم ٘)
قد يتسأؿ البعض كيقوؿ إذا زاد االنفاؽ الثابت سواء كاف استهبلؾ أك استثمار برياؿ يفًتض أف الدخل يزداد دبقدار لاير
فقط ،ؼباذا زاد دبقدار أكرب !! ،نقوؿ انظر إُف اعبدكؿ.
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اضع اعبولة االكُف اللي ىو رقم ٔ اكؿ ماحصل ىو الزياده يف الطلب دبقدار ٓٔ يعٍت افًتضنا أف االستثمار ىنا زاد دبقدار
ىن االف أف اكؿ جولو يف اغبقيقو
ٓٔ فقط ،ىل الزياده يف ٓٔ تؤدم إُف الزياده يف الدخل دبقدار ٓٔ اـ دبقدار أكرب؟ ،نبلحظ ا
يف الزياده يف الطلب زادة ٓٔ دكالرات تبعو زياده يف الدخل كىو زياده دبقدار ٓٔ أيضا ،طيب كاالستهبلؾ !! ،االستهبلؾ طبعان
إذا زاد الدخل دبقدار ٓٔ ،االستهبلؾ ىنا سيزيد ألنو عندنا جزء من االستهبلؾ يعتمد على الدخل  ،إذا لو ضربنا الزيادقيف ٓٔ
بالدخل ،يف اؼبيل حق االستهبلؾ انو  ٛمن عشره سيكوف عندنا  ٛمن عشره يف عشره يساكم  ،ٛإذا ىذه الزياده  ،ٛإذا اعبدكؿ
ىذا (شروبو رقم ٘)هبب التأكيد على انو مبٍت على اساس أف الزياده يف االستثمار ىو دبقدار ٓٔ فقط كاف اؼبيل اغبدم
لبلستهبلؾ ىو  ٛمن عشره ،باؿتاِف ؼبا زاد االستثمار دبقدار ٓٔ تبعو ازدياد يف الدخل دبقدار ٓٔ ،تبعو ازدياد يف االستهبلؾ
دبقدار  ،ٛألف اؼبيل اغبدم لبلستهبلؾ ىو  ٛمن عشره يُضرب بػ عشره يعطيك ،ٛ
االف زاد االستهبلؾ عندنا.فإذا زاد االستهبلؾ كللمره األخرل يكوف عندنا جولة ثانيو كىي أف الطلب الكلي سيزيد
دبقدار  ،ٛكالػ  ٛىذه ستذىب أيضا كزياده يف الدخل أك زياده يف اإلنتاج النك تزيد الطلب  ٛسيقابلو زياده يف اإلنتاج دبقدار
 ،ٛكنقلب العمليو ال برضوا االستهبلؾ سيزيد مرة أخرل ،لكن ؽبذه اؼبره ستكوف الزياده اقل ،سنضرب  ٛيف اؼبيل اغبدم
لبلستهبلؾ اللي ىو  ٛمن عشره ٙٗ = ٛ× ٛ ،يعٍت سيكوف ٗ ٙ(ٙ.فاصلو ٗ من عشره)كىذا ىو اؼبوجود عندنا ،الحظ أف
االستهبلؾ زاد فعبلن دبقدار ٗ ٙ( ٙ.فاصلو ٗ من عشره)ىل توقف العمليو! ال ٙ.ٗ ،يعٍت زياده يف الطلب الكلي ،

اعبولو الثالثو ،إذا تنتقل الزياده يف االستهبلؾ لزياده يف الطلب الكلي ٗ ،ٙ.يقابلها زياده يف الدخل أك يف اإلنتاج اللي ىو
ٗ ،ٙ.مث مرة أخرل االستهبلؾ يعتمد على الدخل سيكوف ىناؾ زياده لكن دبقدار اقل من مرة سابقو سيكوف ضرب يف اؼبيل
اغبدم لبلستهبلؾ اِف ىو  ٛمن عشره ضرب ٗ ٙ.سيعطينا ٕٔ( ٘.يعٍت ٘ كٕٔ باؼبئو) ،نذىب مرة أخرل للطلب الكِف كيزيد
الطلب الكلي ٕٔ ٘.ٕٔ ،٘.ىي نفسها زياده يف طلب اإل نتاج ٕٔ ،٘.كاالستهبلؾ سيزيد برضو دبقدار  ٗ.ٜٓٙكىي أيضا
ستذىب كزياده يف الطلب الكلي  ،الذم يقابلو نفس الزياده يف الدخل كاإل نتاج ،كاالستهبلؾ مرة أخرل سيزيد كلكن دبقدار اقل،
كىكذا
العملي حىت تكوف الوزياده يف االستهبلؾ يساكم صفر ،كبالتاِف سبكوف يف النهايو ،الطلب سيزيد دبقدار ٓ٘
ة
ستستمر
مليوف كالزياده يف الدخل سيكوف دبقدار ٓ٘ مليوف كاالستهبلؾ سيزيد دبقدار ٓٗ مليوف.
إذا الزياده يف الطلب الكلي اللي ىو ٓ٘ مليوف ،من اين اتت !! ،اتت من الزيادات اؼبتتابعو يف ااسهتبلؾ اللي ىي ٓٗ
مليوف مع الزياده االصليو أك االساسيو يف االستثمار ىي ٓٔ ألف ٓٔ مليوف مع ٓٗ مليوف يعطيك ٓ٘ مليوف ،إذا اؼبضاعف ىو
االف يعٍت حنا كضعنا جدكؿ كتوصلنا إُف النتيجو عن طريق اعبمع ،لكن فبكن إذا توصلنا إُف حل جربم فبكن الوصوؿ إُف ىذا
الرقم الليهو ٓ٘ ببساطو من خبلؿ النظر إُف الكم اؼبضاعف مث نضربو دبقدار التغَت ،عندنا مقدار التغَت يف االنفاؽ الثابت ىو
ٓٔ مليوف ،كم مقدار اؼبضاعف ىنا !! ،اؼبضاعف ىنا ىو ٘ ،ك ٘ × ٓٔ = ٓ٘ مليوف ،قد تتسأؿ كيف عرفت أف اؼبضاعف
طبسة ىنا !! ،ؼباذا ال يكوف ٗ كما يف اؼبثاؿ اؼباضي .نقوؿ الػ ٘ ىذه اتت من ماذا؟ تعرفنا على اؼبيل اغبدم الستهبلؾ ىنا يف
ىذا اؼبثاؿ اؼبيل اغبدم للمثاؿ يساكم  ٛمن عشره ،أم أف اؼبيل اغبدم لبلدخار ىو ٔ ناقص  ٛمن عشره كيساكم ٕ من
عشره ،اؼبضاعف يساكم مقلوب من حدم لبلدخار  ،يعٍت ٔ مقسوـ على ٕ من عشره ،يعٍت يساكم ٘ ،كلو اخذنا الػ ٘ كالػ٘
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كش معناىا !! ،معناىا زاد االنفاؽ الثابت دبقدار لاير الدخل سيزيد دبقدار ٘ رياالت ،طيب ىنا اللي حصل االنفاؽ الثابت زاد
دبقدار ٓٔ ٔٓ ،مليوف نضرهبا بػ ٘ يعطيك ٓ٘ مليوف زياده يف الدخل  ،إذا ىذه فكره اؼبضاعف.

.
(شروبو رقم )ٚ
ننتقل بنفس اؿطريقة إُف مضاعف االستثمار ،كهبب التنبيو يف اغبقيقو أنو ليس ىناؾ فرؽ بُت مضاعف االستهبلؾ الثابت
أك مضاعف االستثمار الثابت نبا نفس الشيء  ،فالزياده سواء كاف سببها زياده يف االستهبلؾ الثابت أك كاف سببها زياده يف
االستثمار الثابت النتيجو كاحدة ،ستكوف عباره عن الدخل التوازز ىو الزياده دبقدار مضاعف أم الزياده يف الدخل ستساكم
الزياده يف مقدار االستثمار مضركبان يف اؼبضاعف ،ىنا يف اؼبثاؿ اللي امامنا (شروبو رقم )ٚكما نبلحظ الػ  Cاللي ىواستهبلؾ
الثابت ٓ٘ كاؼبيل اغبدم لبلستهبلؾ ىو ٘ ٚباؼبئو كاالستثمار يساكم ٓٓٔ ،يف اًفىو اليمٌت مالذم تغَت يف الواقع ! ،نبلحظ أف
التغَت يعٍت الػ  Cªثابتو ىي نفسها ٓ٘ كاغبد االستهبلؾ ىو أيضا ٘ ٚكاؼبتغَت ىنا ىو االستثمار كاف االستثمار ٓٓٔ كاالف
صار االستثمار ٕٓٓ ،إذا ألف قبمع الػ اكتو اللي ىي  AUTاؼبقصود فيها االنفاؽ الثابت ،صار عندنا االككو يعٍت لوتوف كنص
االكتو اللي صار عندنا يف اعبزء االكؿ اللي ىو باػبط البنفسجي اللي ىو عندما كاف االستثمار يساكم ٓٓٔ قبد أف لوتوف
كنص ؾبموعها ٓ٘ٔ ،أم أف االستثمار ٓٓٔ كاالشًتاؾ الثابت ٓ٘،ٔ٘ٓ=ٔٓٓ+٘ٓ ،
اؼبلتببلير اللي ىو  MULTيعٍت اؼبضاعف ،اؼبضاعف يساكم ٗ ،كيؼ عرفنا انو يساكم ٗ !! ،طبعان من خبلؿ
نظريتنا للميل اغبدم لبلستهبلؾ اللي ىو يساكم ٘ ٚمن مئو ،يعٍت اؼبيل اغبدم الدخار ىو ٕ٘ من مئو ،مقلوب ميل اغبدم
لبلدخار يساكم ٗ ،الدخل التوازز ىو يساكم ٓٓ ٙكالنك لوضربت الػ ٗ اؼبضاعف يف الػ ٓ٘ٔ اللي الثوابت النفاؽ الثابت
سيعطيك ٓٓ ٙىذا ىو التوازف ،يف اؼبقابل يف اعبهو األخرل عندما زاد االستثمار إُف ٕٓٓ نبلحظ أف اللوتوف كنص اللي ىو
االنفاؽ الثابت االف كاف ٓ٘ٔ كصار ٕٓ٘ بينما اؼبيل اغبدم لبلستهبلؾ َف يتغَت فالبتاِف اؼبضاعف َف يتغَت ٗ كإذا الدخل
التوازز االف سيكوف ٓٓٓٔ ،كؽبذا نبلحظ أف التوازف االف القدمي اللي كاف ٓٓ ٙال يصلح أف يكوف دخبلن توازنيان مع زيادة
االستثمار إُف ٕٓٓ ،كؽبا كاف عندنا دالة الطلب االصليو كاف التوازف عند ٓٓ.ٙ

- 69 -

ملتقى طالب وطالبات جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

www.imam1.com

كالتوازف مع كجود دالة الطلب اعبديده اليت االستثمار يكوف فيها يف اغبقيقو ٕٓٓ ،قبد أف التوازف ربقق عند الػ ٓٓٓٔ،
كإذا نظرنا إُف اعبدكؿ سنجد أف اعبدكؿ أيضا يعطي يف اغبقيقو مانستطيع معرفة الدخل التوازز ،ىنا الرسم اكضح لنا الدخل
التوازز فعبلن ىو التقاء الطلب الكلي اعبديد مع اػبط ٘ٗ درجو اللي ىو باالزرؽ كلكن التوازف عند الػ ٓٓٓٔ ،طيب لو اخذنا
اعبدكؿ سنجد أف اعبدكؿ ياضا عندما يكوف الدخل يساكم صفر سيكوف االستهبلؾ مع االستثمار يساكم ٓ٘ٔ الستهبلؾ
ٓ٘ كالػ ٓٓٔ ىي االستثمار الثابت ،نفس الشيء قبد يف اغبالو الثانيو ذبد انو ٕٓ٘ ،ألف االستثمار االف يف اغبالو الثانيو تغَت
من ٓٓٔ صار ٕٓٓ كنفس الشيء عندما زاد الدخل من صفر اُفٕٓٓ قبد أف الػ  C +Iاللي ىو االستهبلؾ  +االستثمار،
االكؿ االستثمار قبل الزياده كانت ٓٓٔ بينما ىو ٓٓٗ بعد زيادتو دبقدار ٓٓٔ،
إذا لو ننتقل إُف ٓٓ ٙقبد أف الػ ٓٓ ٙحقق التوازف فعبلن يف حالة ؼبا كاف االستثمار يساكم ٓٓٔ ،أما بعد ماكاف
االستثمار يساكم ٕٓٓ ال تعترب ىذه نقطة توازف امبا الطلب الكلي اللي ىو ٓٓ ٚسيكوف أكرب من الدخل أك من اإلنتاج
التوازز الػ ٓٓ ٚأكرب من ألػ ٓٓ ،ٙإذا الػ ٓٓ ٙتوازف يف حالة االستثمار االكؿ اللي ىو ٓٓٔ لكنها ليست توازف يف حالة
االستثمار الثاز ،كنستكمل اعبدكؿ إف شاء اهلل يف اغبلقة القادمة .

محاضرة 13
تغَت
ن ّذكر فيما توقفنا عنده يف اغبلقة اؼباضية حيث توقفنا عند مضاعف االستثمار كأكضحنا يف اغبقيقة الرسم كيف يؤثر ّ
االستثمار زيادة االستثمار يف انتقاؿ دالة الطلب الكلي إُف أعلى كبالتاِف يتحقق التوازف كاف يف السابق يتحقق الدخل عند ٓٓٙ
اآلف يتحقق التوازف عند الدخل ٓٓٓٔ مث توصلنا إُف التوازف من خبلؿ كضع اعبدكؿ الذم يشمل الدخل مع الطلب الكلي

الزيادة يف االستثمار تتسبب يف زيادة الدخل دبقدار أكرب .
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الطلب الكلي عندنا نوعُت الطلب الكلي االكؿ عندما كاف االستثمار يساكم ٓٓٔ كالطلب الثاز العمود الثاز عندما
كاف االستثمار يساكم ٕٓٓ فتوصلنا إُف ٓٓ ٙكقلنا عندما يكوف الدخل يساكم ٓٓ ٙقبد أف الطلب الكلي عندما كاف
االستثمار يساكم ٓٓٔ الطلب الكلي يساكم ٓٓ ٙأم أف النقطو التوازنيو عندما يكوف االستثمار يساكم ٓٓٔ كؽبذا كضعنا
نقطة توازف لتقاطع دالة الطلب الكلي االكُف األصلية مع ٘ٗ درجة عند ٓٓ ٙبينما ىذه النقطو التصلح أف تكوف نقطة الطلب
التوازنيو عندما يكوف االستثمار يساكم ٕٓٓ ألهنا يف مثل ىذه اغبالة سيكوف الطلب الكلي عند ٓٓ ٚكسيكوف اإلنتاج فقط
ٓٓ ٙفسيكوف ىناؾ فائض يف الطلب كإذا كاف ىناؾ فائض يف الطلب معٌت ذلك ـ ؤشر للمنتجُت بأف يزيدكا يف إنتاج ىم إذان
ىذا الواقع إنتاج ٓٓ ٙالوبقق توازف البد من زيادة اإل نتاج لو زاد اإلنتاج من ٓٓ ٙإُف ٓٓ ٛقبد أف الطلب الكلي الذم يشمل
االستهبلؾ  +االستثمار االصلي الذم يساكم ٓٓٔ = ٓ٘ ٚبينما الطلب الكلي يف حالة االستثمار اعبديد اللي ىو ٕٓٓ قبد
يساكم ٓ٘ ٛإذان الطلب الكلي مازاؿ أعلى كعندما يزيد الطلب إُف ٓٓٓٔ ىنا قبد أف التوازف يتحقق حيث الطلب الكلي
اعبديد مع كجود استثمار يساكم ٕٓٓ يتساكل مع اإلنتاج كعنده يتقاطع يف اغبقيقو حيث نبلحظ دكرة الطلب الكلي اعبديد
مع خط ٘ٗدرجة أم ٓٓٓٔ من اإلنتاج مقابلو ٓٓٓٔ من الطلب الكلي إذان ىذه ىي نقطة التوازف بينما لو قمنا بالزيادة من
ٓٓٓٔ إُف ٕٓٓٔ سنجد أف الطلب الكلي اآلف سيكوف ٓ٘ٔٔ أقل من ٕٓٓٔ كىذا مؤشر ؼبنتجينا بأف ىناؾ ـبزكف كعليهم
أف يقللوا من إنتاج ىم حيث يعودكا مرة أخرل إُف النقطو التوازنيو اليت يكوف عنده ا اإل نتاج = ٓٓٓٔ إذان كما قلنا الزيادة يف
تتسبب يف زيادة الدخل دبقدار أكرب من االستثمار ىذا أيضا سبثيل من خبلؿ استخداـ جدكؿ بنفس االرقاـ اػبط
االستثمار ّ
الربتقاِف يبثل ٘ٗدرجة كاػبط االزرؽ يبثل دالة الطلب كتقاطعهم عند ٓٓ ٙفهذا إعادة بطريقة أخرل عندما كاف االستثمار
يساكم ٓٓٔ

ٓٓ٘ٔ

ٓٓ٘

ٓٓٓٔ
- 71 -

ٓٓٗٔ
ٕٓٓٔ
ٓٓٓٔ
ٓٓٛ
ٓٓٙ
ٓٓٗ
ٕٓٓ
ٓ

ملتقى طالب وطالبات جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

www.imam1.com

ىنا اآلف سننتقل من االقتصاد ينقسم إُف قطاعُت إُف اقتصاد يت ّكوف من ثبلث قطاعات يعٍت يكوف عندنا األنفاؽ
االستهبلكي كاألنفاؽ االستثمارم موجود مث سنضيف األنفاؽ اغبكومي إذا كاف حكومة سيكوف عندنا إنفاؽ حكومي كضرائب
يتمثل بصوره رئيسية يف
اآلف اٌفكومة ؼبا يكوف عندىا نفقات يكوف ؽبا دخل على اهنا تستطيع أف سبّوؿ االنفاؽ كدخل اٌفكومة ّ
الضرائب نبدأ إدخاؿ االنفاؽ اغبكومي للنموذج مث ننظر ماذا وبدث إذا أردنا أف نرسم االنفاؽ اغبكومي قبد إذا أفًتضنا يف ىذا
النموذج أف االنفاؽ اغبكومي يعترب مستقل عن الدخل يعٍت ىو ثابت من ضمن االنفاؽ الثابت كرظبناه
 Gاؼبقصود فيو  governmentفرظبناه خط مستقيم موازم للمحور األفقي فاألنفاؽ على احملور الرأسي االنفاؽ اغبكومي
كىذا معناه أف االنفاؽ اغبكومي ثابت اليتغَت إذا تغَت حجم اإل نتاج.
ىنا اآلف نبلحظ اؼبكتوب الداؿة اعبربية Y = C + I + G
 Yيبثل اإلنتاج
 Cيبثل االستهبلؾ
 Iيبثل االستثمار
إذان من خبلؿ تأثَتنبا على الطلب الكلي على السلع كاػبدمات االنفاؽ اغبكومي كالضرائب يؤثراف على مستول  GDPيف
االجل القصَت .إذان تأثَت اإلنتاج اغبكومي كالضرائب يأيت من خبلؿ تأثَتنبا علل الطلب الكلي كبالتاِف يتأثر مستول  GDPىنا
اآلف نبدأ يف التحدث عن استخداـ السياسو اغبالية إذا كاف عندؾ إنفاؽ حكومي كعندؾ ضرائب صار ؾباؿ إلستخداـ السياسية
اؼبالية.
السياسية اؼبالية اؼبقصود هبا :ىو التغيَت يف االنفاؽ اغبكومي أك يف الضرائب قبد تأثَت على النشاط االقتصادم فمثآل لو
كاف االقتصاد الكلي يف حركة ركود فأنك حاكؿ ت ّدعم الطلب الكلي سيزيد االنفاؽ اغبكومي كبالتاِف يكوف اخراج االقتصاد من
الركود الذم يعاز منو كؽبذا قلت عندما أتى كينز كاالقتصاد يف حالة اكتساد عظيم اقًتح استخداـ السياسو اؼبالية التوسعيو يعٍت
زيادة االنفاؽ اغبكومي كخفض الضرائب ىذا سيزيد الطلب الكلي فبالتاِف سيخرج االقتصاد من حالة الكساد الذم كاف فيها .
ىنا اآلف إذا أردنا إضافة االنفاؽ اغبكومي يف الرسم سنجد أكؿ مارظبنا ىو دالة االستهبلؾ يف اػبط االصفر الفاتح ىو
ليتمثل يف  C+Iكلها موازيو بعضها لبعض الحظ دالة االستهبلؾ كدالة
دالة االستهبلؾ مث بعد ذلك فصلنا الدالة الطلب الكلي ّ

الطلب الكلي األكؿ كدالة الطلب الكلي الثانية كلها متوازيو ؼباذا ؟؟؟ ألف اؼبيل كاحد لكل الدكاؿ كاؼبيل ىو اغبدم لئلستهبلؾ
كلها ميلها نفس الشي فبلبد أف تكوف متوازنو كؼبا دخلنا االنفاؽ اغبكومي قبد دالة الطلب الكلي يف الواقع ىي باللوف االضبر
تقطع احملور الرأسي عند  a + I + Gيعٍت قيمة الثوابت قبمعها كنضعها يف احملور الرأسي مث تنطلق دالة الطلب الكلي دبيلها اللي
ىو اؼبيل اغبدم لئلستهبلؾ نبلحظ ماذا حصل ؟ اللي حصل أف التوازف ربقق عند مستكل أعلى إذا أدخلنا إنفاؽ حكومي كحدة
ؼ انفاؽ حكومي يعتمد على عاملُت :
دكف ضرائب اللي سيحصل أف الدخل التوازز سيزيد كم مقدار الزيادة عندما يكوف يو
العامل األكؿ :كم مقدار االنفاؽ اغبكومي
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العامل الثاز :كم مقدار اؼبضاعف
مثبل لو أخذنا اؼبضاعف = ٗ +االنفاؽ اغبكومي = ٓٓٔ نقوؿ مقدار الزيادة يف الدخل ىو ٗ × ٓٓٔ = ٓٓٗ
ٗ٘º
C+I+G

C+I
a +I + G

C

a+I
a

ىنا اغبل اعبربم يف اهباد التوازف
عندنا طريقتُت أكآل :طريقة الطلب الكلي = العرض الكلي يعٍت Y = C + I + G
كالطريقة الثانيو :اغبقل = التسرب سيكوف التسرب عندنا ىو االدخار كإذا كاف عندنا ادخار = االدخار  +الضرائب ىذا يعترب
تسرب كاغبقل سيكوف االنفاؽ اغبكومي ىو االستثمار
طريقة الطلب الكلي يساكم اإلنتاج كضعنا Y=C a + by + I+G

ىنا اآلف نبلحظ قيمة الثوابت  Caاللي ىو االستهبلؾ الثابت ك Iىو االستثمار الثابت ك Gىو االنفاؽ اغبكومي الثابت إذا
اخذنا  Yكعامل مشًتؾ كما عملنا اؼبره السابقو
مبلحظة (الرجاء مشاىدة اعبدكؿ من احملاضرة لسهولة الشرح مع النظر إليو ألنو لو كتب ما قاؿ لن تستطيعوا فهمو كما ىو
موجود فبلبد من االستماع إُف الشرح مع النظر اليو)
نوضح بالرسم سيكوف عندنا دالة الطلب الكلي من أحد مكوناتو االنفاؽ اغبكومي
إذا اردنا ّ

- 73 -

50

= Ca

75،0

=b

100

=I

ملتقى طالب وطالبات جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
100
250
4
1000

www.imam1.com

=G
= AUT
= Mult
= *Y

0
150
4
600

=G
= AUT
= Mult
= *Y

250

150

0

400

300

200

550

450

400

700

600

600

850

750

800

1000

900

1000

1150

1050

1200

الزيادة يف االنفاؽ اغبكومي تؤدم إُف زيادة  GDPالتوازز دبقدار  4اضعاؼ الزيادة يف G
شرح اعبدكؿ من الدقيقة ( ٔٚإُف ٕٗ)
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ؿباضرة ٗٔ
نذكر دبا توقفنا عنده يف اغبلقة السابقة حيث أدخلنا القطاع اغبكومي كقلنا أف القطاع اغبكومي يبثل جزء مهم كرئيس من
الطلب الكلي فقلنا أف الطلب الكلي يتألف من االستهبلؾ الكلي ككذلك االستثمار الكلي كاألنفاؽ اغبكومي كصايف الصادرات
طبعا كبن نعرؼ اغبكومة يكوف ؽبا ميزانية نسميها اؼبيزانية اغبكومية يكوف لديها نفقات سواء إنفاؽ على اؼبشاريع اغبكومية البنية
التحتية أك إنفاؽ على ركاتب اؼبوظفُت أك إنفاؽ لبعض مشًتيات السلع كاػبدمات سواء من داخل الوطن أك من خارج اغبكومة
طبعا عندما تضع زبطيطا ألنفقاهتا البد أيضا تبحث عن سبويل ؽبذا اإلنفاؽ كيف العصر اغبديث يعترب اؼبموؿ الرئيس لئلنفاؽ
اغبكومي ىو الضرائب فاغبكومة تفرض ضرائب متنوعة األجل متكيل اإلنفاؽ العاـ كىف بعض األحياف أك ردبا يف كثَت من األحياف
يتجاكز اإلنفاؽ اغبكومي الضرائب دبعٌت أف اإلنفاؽ اغبكومي يكوف أكرب من الضرائب اليت ربصلت عليها اغبكومة فتلج أ إُف
البحث عن سبويل ؽبذا اإلنفاؽ كالصورة اغبديثة يف سبويل اإلنفاؽ ىو االقًتاض كيتم االقًتاض يف العصر اغباضر عن طريق طرح
اغبكومة للسندات فحواىا أف اغبكومة مدين للحامل ىذا لسند ىذه السندات تصدرىا اغبكومة كتعطي من يشًتيها فوائد ربوية
كتبيع ىذه السندات لئلفراد كللبنوؾ كللمؤسسات كتستلم يف مقابل ذلك نقود كالقراد كاؼبؤسسات كالبنوؾ التجارية وبتفظوف بوذه
السندات كوبصلوف على فوائد ربويو كىذه السندات ؽبا فًتات ـبتلفة يعٍت بعضها يصدر لفًتة سنة كبعضها يصدر لفًتات طويلة
كتسمى بسندات اغبكومة أكيف بعض األحياف أكذنات اػبزانة كما ِف ذلك سنتطرؽ إُف ذلك أف شاء اهلل بتفصيل عندما نتكلم
عن السياسة النقدية ككيف تؤثر يف عرض النقود ىو يهمنا يف الواقع الًتكيز على اإلنفاؽ اغبكومي هبب أف يبوؿ كسبويلو طبعا ىو
عن طريق الضرائب كإذا َف تكن ضرائب كافيو فيلجا إُف إصدار السندات اغبكومية اليت تعترب دين على اغبكومة كإذا اغبكومة َف
تسدد ىذا الدين يف ىذه السنة سيًتاكم ىذا الدين كسيكوف عندنا ما يسمى بدين العاـ كقبد أف الدين العاـ يف اغبقيقة يف كثَت
من الدكؿ كخاصة قبد يف أمريكا بلغ الدين العاـ مستويات عاليو جدا بل انو يف ىذه السنة يتوقع أف يكوف الدين العاـ مساكيا
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ؼة من الفًتات كخصوصا بعد أزمة اػبليج أك ربرير
لناتج احمللي األمريكي .أيضا بالنسبة لبلقتصاد السعودم الدين العاـ كاف يف تر
الكويت كاف ىناؾ فعبل دين عاـ كبَت جدا ككاف مقلقا كلكن كهلل اغبمد هلل كاؼبنة يعٍت بدأت اغبكومة يف زبفيض ىذا الدين
العاـ حيث أصبح عندنا فوائض يف السنوات اؼباضية كمت يف الواقع زبفيف ىذا الدين العاـ .نعود إُف اإلنفاؽ اغبكومي مرة أخرل
من خبلؿ يف اغبقيقة قلنا أف اإلنفاؽ اغبكومي إذا أنفقت اغبكومة لاير كاحد يتوقع أف يكوف لو تأثَت مضاعف على اإل نتاج
كالدخل فإذا كاف اؼبضاعف مثبل يساكم (ٗ) إنفاؽ لاير كاحد سيحدث زيادة يف اإل نتاج كالدخل دبقدار (ٗ) رياال كهبب
مبلحظة أف مضاعف اإلنفاؽ سواء كاف استهبلكا ثابتا أك كاف استثمارا ثابتا أك كاف نفاقا حكوميا اؼبضاعف كلها ىو نفس
الشيء ففي النموذج الكنزم البسيط قلنا أف اؼبضاعف ىو مقلوب اؼبيل اغبدم لبلدخار فإذا كاف اؼبيل اغبدم لبلدخار ىو
(ٕٓ )%أك (ٓ )ٕ،فهذا يعٍت أف اؼبضاعف لئلنفاؽ اغبكومي ىو (ٔ )٘=ٕ،ٓ/كذلك نفس الشيء مضاعف االستهبلؾ
الثابت (ٔ )٘=ٕ،ٓ/نفس الشيء مضاعف االستثمار (ٔ )٘=ٕ،ٓ/كيف حلقة اليوـ سندخل الضرائب يف النموذج كهبب التنويو
إُف أف الضرائب تؤثر على الدخل من خبلؿ تأثَتىا على ماذا على االستهبلؾ فنجد إننا سندخل دالة الضرائب يف دالة
االستهبلؾ أالهنا تؤثر يف اغبقيقة على االستهبلؾ كتؤثر على االدخار مث بعد ذلك ننظر ىل تأثَتىا طبعا بكل تأكيد كبن نعرؼ
أف تأثَت اإلنفاؽ اغبكومي ىو اهبايب يعٍت توسعي يعٍت سيؤدم إُف زيادة يف النتاج احمللي اإلصباِف زيادة الضرائب سيؤدم بشكل
معاكس إُف البفاض الدخل فيعٍت هبب التأكيد مرة أخرل إُف أف تأثَت الضرائب ىو عكس تأثَت اإلنفاؽ اغبكومي يف ما ىبص
التأثَت على اإلنتاج كعلى الدخل إذا أدخلنا الضرائب يف النموذج سنبدأ يف البداية بفرض أف تكوف الضرائب إصباِفة ثابتة ماذا
نقصد يف الضرائب إلصباِفة ثابتة يعٍت ال تعتمد على ا لدخل يعٍت مثل الضريبة على الرأس ضريبة على الشخص لو قررت اغبكومة
فرض ضريبة على كل فرد ىذم نسميها ضريبة إصباِفة ثابتة طيب كيف ستؤثر اذىب إُف الشروبة يف الكمبيوتر سنجد تأثَت
الضرائب على االستهبلؾ تأثَت الضرائب على االستهبلؾ ما تأثَتىا عند اخذ الضرائب عندنا ضرائب كعندنا ربويبلت
التحويبلت ىي كاإلعانات اليت تدفع للفقراء كإعانة الضماف االجتماعي ىذم ربويبلت فا تأثَت التحويبلت عكس تأثَت
الضرائب إذا كانت الضرائب تؤدم إُف تقليل االستهبلؾ فاف التحويبلت تؤدم إُف زيادة االستهبلؾ ىنا نقوؿ عند اخذ الضرائب
كالتحويبلت يف اٌفسباف الدخل القومي يصبح الدخل الشخصي اؼبتاح  personaldisposableincome :معادلة
كما ىي موجودة على الشاشة  Yd =y-Tفبكن أف قبعل ()Tسبثل صايف الضرائب كش معنا صايف الضرائب يعٍت (الضرائب
ناقص التحويبلت)كبالتاِف نضع ()Tفقط كيبكن أف نكتب النموذج يف صورة أخرل كنكتب ()yd=-Tكنعٍت هبا الضرائب
اإلصباِفة ()TR+كنقصد فيها ا لتحويبلت دعونا نستمر على كضع ( )Tكصايف الضرائب يعٍت ( = Tؾبموع الضرائب
ناقص التحويبلت)أك مدفوعات التحويبلت اغبكومية ىنا أالف دالة االستهبلؾ تصبح ِ )a( c=ca+bydف ىو االستهبلؾ
الثابت ()+bydألف) (bىيا ؼبيل اٌفدم لبلستهبلؾ من الدخل اؼبتاح عندنا ()ydكاف يف السابق) )ydك))yنفس الشيء
ما عندنا ضرائب مباشرة يعٍت ما فيو ضرائب على الدخل عندما ندخل ضرائب على الدخل سيكوف ىناؾ فرؽ بُت  ydكy
طيب أالف كما كضعنا  ydيف اؼبعادلة األكُف يساكم y-Tفبدؿ من كتابة  ydسنكتب ىنا االف دالة االستهبلؾ
( ca )y-T (c=ca+bاالستهبلؾ الثابت) طيب ىذا االف دالة االستهبلؾ مع إضافة الضرائب إذا قبد أف الضرائب
تدخل يف دالة االستهبلؾ يعٍت تأثَتىا من خبلؿ تأثَتىا على االستهبلؾ تأثَتىا يف خبلؿ الطلب الكلي يأيت من خبلؿ تأثَتىا يف
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دالة االستهبلؾ أالف نريد أف ننظر الدخل التوازز يف ضل كجود اإلنفاؽ اغبكومي كالضرائب يف اغبلقة السابقة فقط فًتضنا كجود
اإلنفاؽ اغبكومي بدكف ضرائب ىنا أالف سنجمع بُت كجود اإلنفاؽ اغبكومي ككجود الضرائب نفًتض طبعا كما قلت قبل قليل
أف الضرائب إصباِفة ثابتة يعٍت ال تعتمد على الدخل كضريبة على الرأس أك ضريبة على الرقبة أالف الطلب الكلي نبلحظ
y=c+I+Gىي مكونات الطلب الكلي يف لبلقتصاد اؼبغلق ىي تتكوف من (االستهبلؾ الكلي(  c l)+االستثمار) +
(Gاإلنفاؽ اغبكومي)قبد عندنا الضرائب يف ىذا النموذج ال كنها ال تدخل الضرائب كأحد مكونات الطلب الكلي إمبا تدخل
عن طريق تأثَتىا يف االستهبلؾ ىنا أالف كتبنا معادلة االستهبلؾ  )ca( c=ca+bydاالستهبلؾ الثابت ك )(byd
كنعيدىا مرة أخرل ) (yd=y-Tك) (cكما توصلنا إليها يف الشروبة السابقة  y-T c=ca+bاالف سنضع دالة
االستهبلؾ بصورهتا ىذه األخَتة أالف سنضعها يف ماذا يف الدالة إُف ىي اؼبعادلة األكُف إُف كأحد مكونات الطلب الكلي
فسنضع  yبدؿ ما نضع  cاالستهبلؾ فقط سنضع معادلة االستهبلؾ أالف الحظ كتبنا معادلة االستهبلؾ
Y=Ca+b(Y-T)+I+Gمث أضفنا  I+Gحبكم أهنا ثوابت يعٍت االستثمار يعترب ثابت كاإلنفاؽ اغبكومي يعترب أيضا
ثابت ال يعتمد على الدخل االستثمار طبعا كما سنعرؼ الحقا قبد إنو يف اغبقيقة ىناؾ عوامل تؤثر على االستثمار من أنبها يف
اغبقيقة سعر الفائدة ألف سعر الفائدة يعترب تكلفة على اؼبقًتض إِف ىو اؼبستثمر فإذا ارتفع سعر الفائدة فاف طلبة على االقًتاض
سوؼ ينخفض ألنة سَتل أف تكلفة االقًتاض ارتفعت فسعر الفائدة يبثل تكلفة االستثمار اؼبستثمرين ينظر ؽبا إذا كانت يف
اغبقيقة أسعار الفائدة منخفضة يعٍت بالنسبة لو تكلفة االقًتاض منخفضة أم تكلفة االستثمار منخفضة فسيقدـ على عمل مزيد
من االستثمارات أما إذا كاف سعر الفائدة مرتفع يعٍت تكلفة االستثمار مرتفعة فهو سوؼ يقلل من االستثمارات لكن يف ظل
النموذج أالف سنفًتض أف االستثمار ثابت ألف Y=Ca+by-bT+I+G
Y=Ca+b(Y-T)+I+G Y=C+I+G
Y=Ca+by-bT+I+G
C=Ca+byd
y-by=Ca-bT+I+G
Yd=y-T
)C=Ca+b(y-T
بعد ضرب bإُف ىو اؼبيل اغبدم لبلستهبلؾ من الدخل اَفتاح بعد ضربو ب yك caنقلناىا كما ىي bضربناىا ب yصار
عندنا byكأيضان ضربنا bيف Tاآلف ىي خارج القوس يعٍت مضركبة فيما داخل القوس إذا by - bT +Iنزلناىا كما ىي

 +Gطيب بعد ذلك yإُف ىو الدخل أك اإلنتاج موجود يف يسار اؼبعادلة كعندنا byاؼبوجودة يف يبُت اؼبعادلة السابقة اؼبعادلة
فاؼبعادلة اغبالية إُف أالف إمامنا إخراجنا yكلو جعلنا yيف اعبهة ليسرل كصار عندنا y-byطبعا إشارة bتغَتت من اؼبوجب
إُف السالب أالننا نقلناىا إِف يسار اؼبعادلة بينما البقية إُف ىو Ca-bT+I+Gكما ىي مث بعد ذلك يف اػبطوة األ خرل
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سنأخذ yكعامل مشًتؾ فإذ أخذنا  yكعامل مشًتؾ فنجد أف معامل yاألكُف ىو كاحد بينما معامل  yالثانية ىو ناقص
 bأذاف سيكوف عندنا طبعا أخذنا yكعامل مشًتؾ كبتاِف سيكوف عندنا :
مث بقسمة الطرفُت على
كبصل على اؼبعادلة األخَتة كىي =
مضركبا يف ؾبموع الثوابت إُف ىي )) ((Ca-bT+I+Gالحظ (ٔ )b-ىو اؼبيل اغبدم لبلدخار إذا قسمنا ( )1علي
(ٔ )b-نسمي ىذا اؼبضاعف يف مثالنا السابق إذا كاف اؼبيل اغبدم لبلستهبلؾ يساكم (ٓ)ٛ،يعٍت ( )bيساكم ( )ٓ.ٛيكوف
مقاـ (ٔ)سالب ()ٓ.ٛيعٍت (ٓ)ٕ،إُف ىو اؼبيل اغبدم لبلدخار إذا قسمنا (ٔ )ٓ.ٕ/يعطينا (٘) يعٍت اؼبضاعف يساكم (٘) مث
نضرب ( )5ىذم يف ؾبموع الثوابت إُف ىو ()Ca-bT+I+Gكلها يف اغبقيقة نأخذىا كما ىي الثوابت إال فقط الضريبة
يف اغبقيقة أف الضريبة نضرهبا يف اؼبيل اغبدم لبلستهبلؾ إُف ىو ( )-bفإذا كانت الضريبة تساكم (ٓٓٔ) ك (ٓ) b=ٛ،
نضرب (ٓ )ٛ،يف (ٓٔ) يف (ٓٓٔ) يكوف عندنا (ٓ )ٛكباؿتاِف يكوف عندنا يف اغبقيقة تأثَت الضرائب على االستهبلؾ ىو فقط
( )80بينما اؼبتبقي إؿؿم ىو (ٕٓ) يؤثر علي االدخار بعبارة أخرل ليس كل الضريبة تأيت علي حساب االستهبلؾ بل جزء منها
يأيت علي حساب االدخار
يوجد شروبة ىنا
مضاعف الضريبة اإلصباِفة الثابتةMULTIPLIE OF ALUMP-SUM TAX :

طيب مضاعف الضريبة اإل صباِفة الثابتة كما رأينا قبل قليل=) (yكما يف الشروبة كاحد علي كاحد ناقص ( )bقلنا كاحد علي
كاحد ناقص ( )bىذاىو اؼبضاعف ( )bىو ميل اغبدم لبلستهبلؾ (ٔ )b-ىو اؼبيل اغبدم لبلدخار كقلنا مرارا اؼبضاعف
بشكلق البسيط ىو مقلوب اؼبيل اغبدم لبلدخار يعٍت يف
مثالنا السابق (ٔ )٘( =)ٓ.ٕ/أم اؼبضاعف يساكم
(٘) دبعٌت إذا زاد االستهبلؾ الثابت دبقدار لاير الدخل
سوؼ يزداد دبقدار (٘) كؾذلك إذا زاد االستثمار دبقدار
لاير فاف الدخل سيزداد دبقدار (٘)كإلنفاؽ اغبكومي لو
زاد دبقدار لاير سوؼ سيزداد دبقدار (٘)بينما لو زادت
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الضرائب دبقدار لاير ماذا سيحصل الدخل سينخفض الدخل دبقدار (ٓ ٛىللة ) النا سوؼ نضرب ( )ٓ.ٛيف (ٔ) سيعطينا
( )ٓ.ٛمن لاير يعٍت (ٓٛىللة) بعبارة أخرل لو فًتضنا أف الضرائب اإلصباِفة الثابتة تساكم (ٓٓٔ)سواء (ٓٓٔمليوف) أك
(ٓٓٔمليار) أك ما ِف ذلك إذا ضربنا ( )b-bيف (ٓٓٔ) بافًتاض أف اؼبيل اغبدم لبلستهبلؾ = ( )ٓ.ٛسنجد ( )ٓ.ٛضرب
(ٓٓٔ) سيعطينا = (ٓ)ٛأم سالب (ٓ)ٛفبتاِف قبد أف تأثَت الضرائب يعترب على الدخل تأثَت سليب تأثَت معاكس كأيضان مقدار
تأثَتىا أك ما نسميو مضاعف الضرائب اإلصباِفة الثابتة قبد انو يف الواقع ىو ) (-bعلي(ٔ)()b-يعٍت إذا قلنا أف

)(bىي()2،0((-b))ٔ()ٓ.ٛيكوف ناقص (ٓ.ٛعلى ٕ )ٓ.يساكم ( )ٗ-أم أف أم زيادة يف الضرائب دبقدار لاير كاحد
سيؤدم إُف زبفيض الدخل دبقدار (ٗرياالت) طيب نواصل
اؼبعادلة يف األسفل تصف التغَتات يف اؿدخل التوازز كاليت ربدث بسبب التغَتات يف اإلنفاؽ الثابت ىنا االف كتبنا اؼبعادلة
السابقة كجعلنا دلتا ()yيعٍت التغَت يف =) (yاؼبضاعف ()مضركب يف التغَت يف الثوابت سواء كاف التغَت يف االستهبلؾ الثابت
أك يف الضرائب الثابتة أك يف ()Iأك يف التغَت ()Gال كننا ىنا بحكم إننا نركز الكبلـ حوؿ مضاعف الضريبة اإلصباِفة الثابتة
نفًتض أف التغَت حدث يف ما ذا يف الضرائب اإلصباِفة كؽبذا يف اػبطوة األ خرل قلنا التغَت يف =))b-( (yعلى (ٔ-
بقي الثوابت األخرل طيب اؼبضاعف إذا
)bمضركبا يف دلتا ( )Tىذا األجل عزؿ أثر التغَت يف الضرائب اإلصباِفة الثابتة عن ة
مضاعف الضرائب يف الواقع سيساكم ()b-على كاحد ناقص ()b-مقسوما على كاحد ناقص ()b-يعٍت ناقص اؼبيل اغبدم
لبلستهبلؾ مقسوما على اؼبيل اغبدم لبلدخار ىذا مضاعف اؼبضاعف الضرائب اإلصباِفة الثابتة قبل قليل أالف لو كاف الضرائب
التغَت يف الضرائب يساكم (ٓٓٔ)
اؼبعادلة يف األسفل تصف التغَتات يف الدخل التوازز كاليت ربدث بسبب التغَتات يف اإلنفاؽ الثابت:
كاؼبيل اغبدم لبلستهبلؾ= (ٓ )ٛ،سيكوف عندنا اؼبضاعف (ٓ )ٛ،على كاحد ناقص (ٓ )ٛ،إُف ىو (ٓ )ٕ،سيساكم ناقص
(ٗ)ناقص أربعة إذا ضربناىا يف (ٓٓٔ) سنجد أهنا ستؤدم فرض ضريبة إصباِفة دبقدار (ٓٓٔ) ستؤدم إُف زبفيض الدخل
دبقدار (ٓٓٗ) إذا ىنا أالف كما قلنا ختاما نقوؿ أف اؼبضاعؼ إُف ىو التغَت يف الدخل نتيج ة التغَت يف الضريبة يساكم:
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محاضرة 15
توقفنا يف اغبلقة السابقة حوؿ مضاعف الضرائب اإل صباِفة الثابتة كقلنا أف اَفضاعف ىو فكرة اؼبضاعف ما ىو  ،ىو مقدار
التغَت يف الدخل نتيجتا التغَت أحد مكونات اإلنفاؽ اػباص إذا كنا نتكلم عن مضاعف اإلنفاؽ اغبكومي نقوؿ مقدار التغَت يف
الدخل نتيجتا التغَت األنفاؽ اغبكومي إذا كنا نتكلم عن مضاعف االستثمار نقوؿ مقدار التغَت يف الدخل نتيجتا التغَت االستثمار
إذا كنا نتكلم عن مضاعف االستهبلؾ نقوؿ مقدار التغَت يف الدخل نتيجة التغَت االستهبلؾ الثابت أك االستهبلؾ التلقائي
مضاعف الضرائب اإلصباِفة الثابتة ىو مقدار التغَت يف الدخل نتيجتا التغَت الضرائب اإل صباِفة الثابتة توصلنا أف اؼبضاعف
الضرائب يف الواقع ىو أكال بالسالب دبعٌت انو إذا زادة الضرائب الدخل سوؼ يقل ينخفض ىذه نقطة  ،نقطة أخرل أف مضاعف
الضرائب يعترب اقل من مضاعف اإلنفاؽ اغبكومي يف مثالنا السابق عندما قلنا مثبل اؼبيل اغبدم لبلستهبلؾ =(ٓ)ٛ،يعٍت ذلك
أف اؼبيل اغبدم لبلدخار (ٔ ٕ،ٓ=)ٛ،ٓ-اؼبضاعف اإلنفاؽ اغبكومي (ٔ÷ٓ)٘=ٕ،فإذا ضربت اإلنفاؽ اغبكومي فكاف
اإلنفاؽ اغبكومي ازداد دبقدار (ٓٓٔ)تضرب (ٓٓٔ×٘=ٓٓ٘)يعٍت ىذم مقدار الزيادة يف الدخل بينما الضرائب إذا زادة
الضرائب دبقدار (ٓٓٔ)كيف ستؤثر على الدخل قلنا .أكال /ستؤثر تأثَت سليب يعٍت تأثَت معاكس يعٍت بدؿ ما يزيد الدخل
ينخفض بسبب زيادة الضرائب .ثانيا /أف مضاعف الضرائب ىو ()-bمقسوـ على (ٔ)-bدبعٌت إذا كانت) (bاؼبيل اغبدم
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ألبلستهبلؾ تساكم (ٓ)ٛ،كقسمناه على ()b-1إُف ىو (ٓ)ٕ،قبد أف اؼبضاعف سيساكم ()ٗ-إذا مضاعف اإلنفاؽ اغبكومي
()٘+مضاعف الضرائب ()ٗ-فإذا كانت الزيادة يف الضرائب دبقدار (ٓٓٔ).
يكوف ()ٗٓٓ=ٔٓٓ×ٗ-يعٍت أف الدخل سينخفض دبقدار (ٓٓٗ)بسبب زيادة الضرائب دبقدار (ٓٓٔ)طيب إذا علم
ىذا سنذىب إُف نقطة نسميها اؼبيزانية اؼبتوازنة يعٍت لو قمنا بزيادة اإلنفاؽ اغبكومي مثبل دبقدار (ٓٓٔ)كمولنا ىذا اإلنفاؽ عن
طريق زيادة الضرائب بنفس اؼبقدار (ٓٓٔ)(ٓٓٔ)زيادة يف اإلنفاؽ اغبكومي ك(ٓٓٔ)زيادة يف الضرائب .س /ىل ستؤدم إُف
تأثَت اهبايب أك سليب يف الدخل؟ ننظر للشروبة (دقيقو ٗ)ٜ٘،مضاعف الضريبة اإلصباِفة الثابتة فبكن أف ننظر لو من خبلؿ
اعبدكؿ مث نعود إُف النقطة اليت أشرت ؽبا قبل قليل اَفضاعف اؼبيزانية اؼبتوازنة ىذا اؼبضاعف الضريبة اإل صباِفة الثابتة نبلحظ أننا إذا
فرضنا ضريبة إجمالية ثابتة من خبلؿ الرسم ستؤدم إُف نقل دالة الطلب الكلي إُف أسفل بنفس مقدار الضريبة اإل صباِفة كؽبذا إذا
نظرت غاُف الرسم قبد أف ىناؾ سهم يعٍت أف الطلب الكلي إُف يف اػبط األصفر دالة الطلب انتقلت إُف األسفل يعٍت إِف يف
اػبط األصفر بعد الضريبة بعد كجود الضرائب اإل صباِفة بينما إِف يف اػبط الربتقاِف ىو يف اغبقيقة الطلب الكلي قبل إدخاؿ
الضرائب يعٍت مع كجود اإلنفاؽ اغبكومي فقط بدكف ضرائب يف اعبدكؿ أيضا إذا أردنا أف ننظر إُف اعبدكؿ قبد أف عندنا ىنا
اليسار أف)ca( :إِف ىو االستهبلؾ الثابت يساكم (ٓ٘) ك( )bإِف ىو اؼبيل اغبدم لبلستهبلؾ يساكم (ٓ )ٚ٘،كاالستثمار
يساكم (ٓٓٔ) كإلنفاؽ اغبكومي يساكم (ٓٓٔ)ك ( )Tإِف ىو صايف الضرائب تساكم (صفر) ىذا سنقارنو بالعمود األخر
الذم سيكوف اإلنفاؽ اغبكومي يساكم (ٓٓٔ)كذلك الضرائب تساكم (ٓٓٔ)ىنا اآلف قبل إدخاؿ الضرائب قبد ( )Autإِف
ىو ؾبموع اإلنفاؽ اػباص يساكم (ٕٓ٘)كيف أتت (ٕٓ٘)صبعنا (ٓ٘)إُف ىو االستهبلؾ الثابت مع (ٓٓٔ)استثمار مع
(ٓٓٔ)األنفاؽ اغبكومي ؾبموع ىذه الثوابت (ٕٓ٘)اؼبضاعف ىو ()multيساكم (ٗ)اَفضاعف = (ٗ) .س /ؼباذا اؼبضاعف
=(ٗ)؟ نقوؿ إذا كنا نستخدـ مبوذج البسيط ىنا ال كجود الضرائب الدخل اؼبضاعف يساكم ماذا مقلوب اؼبيل اغبدم ألبلدخار
ىنا اؼبيل اغبدم لبلستهبلؾ (ٓ)ٚ٘،طيب اؼبيل اغبدم لبلدخار ىو (ٓ)ٕ٘،مقلوب (ٓ)ٕ٘،ىو لو قسمت (ٔ÷ٓ)ٕ٘،كأنك
تقسم (ٓٓٔ÷ٕ٘)يعز يساكم (ٗ)يعٍت ىنا اؼبضاعف يساكم (ٗ)الدخل التوازز كم يساكم أحنا قلنا الدخل التوازز يبكن
إهباده يف الواقع عن طريق ضرب اؼبضاعف ضربو دباذا بإصباِف الثوابت .الثوابت عندنا كم الثوابت عندنا (ٕٓ٘)إذا ضربنا
(ٗ×ٕٓ٘)يعطينا ماذا يعطينا (ٓٓٓٔ)إذا ىذا الدخل التوازز قبل إدخاؿ الضرائب .أما يف العمود األخر بعد إدخاؿ الضرائب
قبد اإلنفاؽ اغبكومي كما ىو (ٓٓٔ)االستثمار كما ىو (ٓٓٔ)االستهبلؾ الثابت (ٓ٘)فقط إُف تغَت علينا ىو إدخاؿ الضرائب
أك صايف الضرائب حيث تساكم (ٓٓٔ( )Aut( .إِف ىو إصباِف الثوابت يساكم (٘)ٔٚؼباذا تغَتت إجماِف الثوابت كانت
الثوابت عندنا (ٕٓ٘)يعٍت نقص دبقدار (٘)ٚؼباذا إِف تغَت عندنا فقط ىو الضرائب أالف الثوابت مع كجود الضرائب يعٍت تساكم
االستهبلؾ الثابت (ٓ٘) +االستثمار الثابت (ٓٓٔ) +اإلنفاؽ اغبكومي (ٓٓٔ)ىذم (ٕٓ٘)لكن ( (b-).ال)-إِف ىو
(ٓ)ٚ٘،مضركبا يف الضرائب (ٓٓٔ)(ٓ )ٚ٘،يعٍت ناقص (٘)ٚفيكوف عندنا (ٕٓ٘)إُف ىو الثوابت إِف كانت عندنا موجودة
قبل إدخاؿ الضرائب ناقص (٘)ٚيساكم عندنا يف النهاية الثوابت يساكم (٘ .)ٔٚاؼبضاعف ()multعندنا ىنا كم يساكم
()ٖ-مضاعف ايش مضاعف الضرائب اإل صباِفة الثابتة يساكم ()ٖ-ؼباذا نقوؿ أف قاعدة اؼبضاعف الضرائب اإل صباِفة الثابتة
=(اؼبيل اغبدم ألبلستهبلؾ مقسوما على اؼبيل اغبدم لبلدخار )اؼبيل اغبدم لبلستهبلؾ عندنا (ٓ)ٚ٘،إذا يكوف عندنا مضاعف
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الضرائب اغبكومية ()ٚ٘،ٓ-مقسوما على اؼبيل اغبدم لبلدخار إِف ىو (ٓ)ٕ٘،ٓ÷ٚ٘،ٓ-()ٕ٘،حاصل القسمة يعطينا (-
ٖ)ىذا ىو اؼبضاعف يعٍت إذا قمنا بزيادة الضرائب دبقدار (ٓٓٔ)ستؤدم إِف تقليص الدخل التوازز دبقدار (ٖٓٓ)ىذا ىو
اغباصل قبد الدخل التوازز كم يساكم (ٓٓ)ٚفسواء نظرنا إُف الثوابت صبعناىا مع بعض يطلع عندنا (٘)ٔٚمث ضربناه يف
اؼبضاعف األصلي إُف كاف عندنا يف السابق (٘)ٔٚضربناىا يف (ٗ)كم سيعطينا .سيعطينا (٘)ٗ×ٔٚسيعطينا (ٓٓ .)ٚأك
الطريقة األخرل إننا نقوـ بإهباد الدخل التوازز السابق إِف ىو (ٓٓٓٔ)مث نطرح منو التغَت يف الدخل التوازز بسبب الضريبة يعٍت
زكدنا الضريبة دبقدار (ٓٓٔ)نضرهبا يف مضاعف الضرائب ()ٖ-يكوف ()ٖٓٓ-نطرح ()ٖٓٓ-ـف (ٓٓٓٔ)سيعطينا
(ٓٓ)ٚيعٍت الدخل التوازز مع كجود الضرائب اإل صباِفة الثابتة صار أالف (ٓٓ)ٚإذا فرض الضريبة اإلصباِفة الثابتة يقلل من
الدخل التوازز كىذا يف النموذج السابق عندما أدخلنا اإلنفاؽ اغبكومي فقط كاف الدخل التوازز يساكم (ٓٓٔ)ىنا اآلف مع
إدخاؿ الضرائب اإلصباِفة الثابتة قبد أف الدخل التوازز يساكم (ٓٓ .)ٚنذىب إُف النقطة اليت أشرت إليها قبل قليل إِف ىو
مضاعف اؼبيزانية اؼبتوازنة .مضاعف اؼبيزانية اؼبتوازنة كما قلت قبل قليل كيف سيكوف ما ىو اؼبقصود باؼبتوازنة اؼبقصود فيها (أف
التغَت يف اإلنفاؽ يساكم التغَت يف الضرائب )يعٍت إذا قمت بزيادة األنفاؽ اغبكومي دبقدار (ٓٓٔ)فأنت ستقوـ بزيادة الضرائب
دبقدار (ٓٓٔ)حىت تكوف مولت الزيادة من اإلنفاؽ اغبكومي كبتاِف ال تغَت يف اغبقيقة يف كضع اؼبيزانية إذا كانت يف كضع متوازف
يف السابق ستبقى متوازنة ألنك قمت بزيادة اإلنفاؽ بنفس مقدار الزيادة يف الضرائب اإل صباِفة سؤاؿ اآلف  /إذا قمنا بزيادة
الضرائب بنفس مقدار زيادة اإلنفاؽ اغبكومي يعٍت قمنا بتمويل الزيادة من اإلنفاؽ اغبكومي دبقدار مساكم يف الضرائب يعٍت
اإلنفاؽ اغبكومي زاد دبقدار (ٓٓٔ)الضرائب زادة مبقدار (ٓٓٔ)نعرؼ أف تأثَت اإلنفاؽ اغبكومي اهبايب يعٍت سيؤدم إُف زيادة
الدخل كتأثَت الضرائب سيكوف سليب يعٍت سيقلل الدخل ىل النتيجة الصافية زيادة الدخل التوازز أك يبقى ثابتا الدخل التوازز أك
ينخفض .طبعا اإلجابة على ذلك هبب أف نذكر باؼبضاعف اإلنفاؽ اغبكومي مضاعفة أكرب اؼبضاعف اإلنفاؽ اغبكومي كما قلنا
أعلى اؼبيل اغبدم لبلدخار يف مثالنا الرقمي السابق عندما قلنا أف اؼبيل اغبدم لبلدخار يساكم (ٓ)ٕ٘،يعٍت اؼبضاعف اإلنفاؽ
اغبكومي ىو (ٗ)إذا قمنا بزيادة اإلنفاؽ اغبكومي دبقدار (ٓٓٔ)يعٍت (ٗ×ٓٓٔ)ىذم زيادة يف الدخل تساكم (ٓٓٗ)طيب
الضرائب أحنا زكدنا الضرائب دبقدار (ٓٓٔ)مضاعف الضرائب =( -اؼبيل اغبدم لبلستهبلؾ ) ) (bيف مثالنا الرقمي ناقص
(ٓ)ٚ٘،مقسوما على اؼبيل اغبدم لبلدخار إِف ىو (ٓ)ٕ٘،سيساكم ()ٖ- =ٕ٘،ٓ ÷ٚ٘،ٓ-طيب زكدنا الضرائب دبقدار
(ٓٓٔ)(ٓٓٔ)مضركبا ()ٖ-يعٍت أف الدخل سيقل أك سينخفض دبقدار (ٖٓٓ)إذا عندنا اإلنفاؽ اغبكومي أدل إِف زيادة
الدخل دبقدار (ٓٓٗ)الضرائب أدت إُف زبفيضو إُف (ٖٓٓ)النتيجة النهائية ىي زيادة صافية يف الدخل دبقدار (ٓٓٔ)أم بنفس
مقدار اإلنفاؽ اغبكومي زاد الدخل دبقدار (ٓٓٔ)كىذا راجع إُف أف اؼبضاعف اإلنفاؽ اغبكومي أكرب من مضاعف الضرائب
كىذا بدكره يعود إُف ماذا يعود بدكره إُف أف الضريبة ليست كلها تأيت على حساب االستهبلؾ بل جزء منها يأيت على حساب
االدخار .يوجد شروبة (دقيقة  .)ٗٛ،ٔٙفمثالنا ىنا الرقمي عندما قلنا أف اؼبيل اغبدم لبلستهبلؾ (ٓ)ٚ٘،ىي (ٓ)ٚ٘،تأيت
ىبلؾ كما تبقى إُف ىو)25، (0يأيت على حساب االدخار إذا مضاعف اإلنفاؽ اغبكومي أكرب من
على حساب االست
مضاعف الضرائب مضاعف اإلنفاؽ اغبكومي (ٗ)مضاعف الضرائب ()ٖ-عندما صبعنا اؼبضاعفُت الحظ
)Δy/ΔG=1/(1-bمضاعف اإلنفاؽ اغبكومي إِف ىو ) (yΔعلى) (GΔ)=(1على (ٔ)b-إذا صبعنا معها زائدا
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)(yΔعلى)y)Δعلى)T)Δإِف ىو مضاعف اإل صباِفة الثابتة قبد انو يساكم ) (-bعلى (ٔb)-
)Δy/ΔG=Δy/(1-bزائدا)( Δy/ΔT=(-b)/(1-bالثابتة اإلصباِفة الضرائب مضاعف )(مضاعف اإلنفاؽ
اغبكومي)ىنا أالف إذا صبعنا اؼبضاعفُت معا سنجد مضاعف اإلنفاؽ اغبكومي إُف اليسار (ٔ)مقسوما على (ٔ)b-زائد مضاعف
الضرائب إِف ىو) (-bعلى (ٔ)b-ؾبموعهما للمقاـ ىو نفس الشيء أخذنا اؼبقاـ اؼبوحد (ٔ)b-مث صبعنا (ٔ)b-فحصيلتو
يساكم (ٔ)
1/(1-b)+(-b)/(1-b)=(1-b)/(1-b)=1ماذا يعٍت (ٔ)يعٍت أف مضاعف اؼبيزانية اؼبتوازنة يساكم (ٔ)أم إذا
قمنا بزيادة اإلنفاؽ اغبكومي دبقدار (ٓٓٔ)كقمنا بزيادة الضرائب دبقدار (ٓٓٔ)فاف النتيجة النهائية ىو زيادة الدخل دبقدار
(ٓٓٔ)فالتغَت يف الدخل نتيجتنا التغَت اإلنفاؽ اغبكومي مع الضرائب تغَتنبا معا سيعطينا يف الواقع مضاعف يساكم (ٔ)إذا
دائما إذا مت زيادة الضرائب بنفس زيادة اإلنفاؽ اغبكومي قبد أفة سيؤدم إُف زيادة يف الدخل كلذا نسمي ىذه السياسة اؼبالية
سياسة توسعيو نعم قمنا بزيادة اإلنفاؽ اغبكومي يعترب سياسة مالية توسعية زيادة الضرائب سياسة مالية انكماشية لكن ؾبموع
السياستُت ىي يف اغبقيقة سياسة مالية توسعية كىذا يعود إِف أف مضاعف األنفاؽ اغبكومي أؾبر من مضاعف الضرائب ىذا
يعٍت أف زيادة األنفاؽ اغبكومي دبقدار لاير كاحد كاؼبموؿ بزيادة الضرائب اإل صباِفة الثابتة برياؿ كاحد يؤدم إُف زيادة الدخل دبقدار
لاير كاحد .ننتقل إُف تطبيق معدؿ الضريبة على مستول الدخل ىنا اآلف سننتقل من الضرائب اإل صباِفة إُف ضريبة اؿدخل يعٍت
عندما يكوف عندنا ضريبة إصباِفة ثابتة ال اآلف يكوف عندنا ضرائب تعتمد على الدخل كنسميها ضرائب الدخل كنفًتض أف
)(Tاؼبوجودة يف النموذج ىي معدؿ الضريبة إذا كما نبلحظ) (Tاآلف كتبناىا كدالة تساكم) (Tإُف ىو معدؿ الضريبة مضركبا
يف) (yإِف ىو الدخل) (Ydاآلف إُف ىو الدخل اؼبتاح يساكم) (yالدخل الناقص) (Tإِف قلنا ىي صايف الضرائب إذا كضعنا
)(Tأالهنا تساكم) (TYنكتب تساكم) (Y-TYيعٍت بدؿ) (Tنكتب)(TYكعليو) (Yd=y-tyنأخذ) (yكعامل
مشًتؾ سيكوف عندنا (ٔ)إِف ىو معامل) (yاألكُف ك)-(Tإُف ىو معامل) (yالثانية فيكوف عندنا  (y (1-t)).ىنا اآلف
نكتب دالة االستهبلؾ) (C =Ca+bydإذان) (ydاآلف سنعوض يف اؼبعادلة السابقة إُف ىي أخر ما توصلنا إليو بدؿ
)(ydنضع)) (y (1-Tىنا ((ٔ)T)y)(C=Ca+b-بدؿ) (ydكضعنا (ٔ)t-مضركبا يف) (yإذا ىنا ننظر كيف تؤثر
ضرائب الدخل الضرائب اؼبباشرة على الدخل كيف تؤثر عُف دالة االستهبلؾ كمن خبلؿ تأثَتىا يف دالة االستهبلؾ يتأثر الطلب
الكلي أالف الطلب الكلي جزء أساسي منو ىو االستهبلؾ الكلي فإذا تأثر االستهبلؾ الكلي تأثر الطلب الكلي ىنا اؼبيل اغبدم
ألبلستهبلؾ يساكم)) (b (1-tىذا نسميو اؼبيل اغبدم لبلستهبلؾ من الدخل بينما ) (bلوحدىا ىي اؼبيل اغبدم لبلستهبلؾ
من الدخل اؼبتاح كضع معدؿ الضريبة إذا سيخفض اؼبيل اغبدم ألبلستهبلؾ اؼبعدؿ من أجل ضريبة الدخل إذا صار عندنا أالف
اؼبيل اغبدم ألبلستهبلؾ من الدخل اؼبتاح إُف ىو) (bكعندنا اؼبيل اغبدم لبلستهبلؾ من الدخل إُف ىو) (bمضركبا يف (ٔ-
)tكالشك اؼبيل اغبدم لبلستهبلؾ من الدخل يعترب اقل من اؼبيل اغبدم لبلستهبلؾ من الدخل اؼبتاح دبعٌت أف) (bلوحدىا أكرب
من) (bمضركبا (ٔt)((1-t)b -
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محاضرة 16
**يف البداية تذكَت دبا كرد يف اغبلقة السابقة **
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مث انتقل إُف اعبزء الثاز :ضريبة الدخل من خبلؿ الرسم

ىنا نبلحظ أف ضرائب الدخل أدت إُف اكبدار منحٌت الطلب الكلي إُف األسفل ،يف حُت أف نقطة تقاطعو مع احملور الرأسي َف
تتغَت كإمبا الذم تغَت ىو اؼبيل ،ألف ميل دالة الطلب الكلي كاف يف السابق ىو " bالميل الحدي لالستهالك" أما اآلف كبعد
إدخاؿ ضرائب الدخ ؿ أصبح الميل )1-T(bكىذا يعٍت البفاض ميل دالة الطلب الكلي كبالتاِف اكبدرت إُف األسفل.

إذا ىنا الواضح باػبط األصفر ىو دالة الطلب الكلي بعد إدخاؿ ضرائب الدخل ،كبنظرنا إُف اعبدكؿ الذم يشرح لنا ما يف
الرسم ،ىنا اآلف مقارنة بُت حالتُت الحالة األولى بدكف كجود ضرائب دخل ،بينما الحالة الثانية مع كجود ضرائب دخلكما ىو

موضح يف الرسم:
 = Caاالستهبلؾ الثابت =b ،اؼبيل اغبدم لبلستهبلؾ=I ،االستثمار=G ،األنفاؽ اغبكومي=Aut ،ؾبموع الثوابت،
??*=Yالدخل التوازز
يف اعبهة األ خرل اؼبضللة باللوف األخضر =Tمعدؿ الضريبة  =Mult Player ،اؼبضاعف كطريقة حسابو "يعٍت ىذا أف
المضاعف يعٍت
1
])1-[b(1-t
الحظ اآلف من خبلؿ الرسم كقارف بُت الدخل التوازز قبل ضرائب الدخل حيث تقاطع دالة الطلب الكلي (اللوف األضبر)ك(اللوف
مقلوب اؼبيل اغبدم لبلدخار من الدخل "

الربتقاِف)مع خط (٘ٗ)0اؼبنطلق من نقطة األصل ،قبد أف نقطة تقاطعهما عند (ٓٓٓٔ)حيث أف الدخل =ٓٓٓٔ كالطلب
الكلي=ٓٓٓٔ إذا ىي نقطة توازف بينما النقطة األ خرل "دالة الطلب الكلي " (اللوف األصفر )مع خط (٘ٗ)0قبد تقاطعهما عند
(ٓٓٗ)كىذا يعٍت أف الدخل التوازز بعد فرض ضريبة دخل ٓ٘ %البفض من (ٓٓٓٔ)إُف (ٓٓٗ)"مقدار االلبفاض (ٓٓ.)ٙ
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*إذا الدخل التوازني يف اقتصاد يتضمن اإلنفاق الحكومي كضرائب الدخل
 -نتحوؿ اآلف من االقتصاد اؼبغلق إُف االقتصاد اؼبفتوح

االقتصاد المفتوح :ىو االنفتاح على العاَف اػبارجي كبالتاِف يصبح ىناؾ صادرات ككاردات .
االقتصاد المغلق :ىو اقتصاد ال يسمح بدخوؿ كاردات كليس فيو أم صادرات.
صافي الصادرات  = NXالصادرات – XالوارداتM
*الصادرات ال تعتمد على دخل الدكلة اؼبنتجة كإمبا تعتمد على دخوؿ الدكؿ اؼبستهلكة ،بعكس الواردات اليت تعتمل على دخل
دكلتنا ،كىنا نصل إُف أف صادراتنا ىي عبارة عن كاردات الدكؿ األ خرل ككارداتنا ىي عبارة عن صادرات دكؿ أخرل.
الخالصة :صايف الصادرات"اؼبيزاف التجارم" = الصادرات  -الواردات
*يعٍت يف حالة كانت قيمة الصادرات أكرب من الواردات فسيصبح رقم الصادرات موجب كنقوؿ أف اؼبيزاف التجارم يف حالة
"فائض" ،كيف حالة تساكل الصادرات كالواردات فنقوؿ أف اؼبيزاف التجارم يف حالة "توازف" ،كأخَتان يف حالة كانت قيمة الواردات
أكرب من الصادرات فسيكوف اؼبيزاف التجارم يف حالة "عجز".
 =Yالطلب الكلي =NX ،صايف الصادرات=M ،الواردات =m ،اؼبيل اغبدم لبلستَتاد
الميل الحدي لالستيراد"للواردات"= مقدار التغَت يف الواردات نيتجة التغَت يف الدخػػل
كىنا لو أردنا عمل مقارنو من خبلؿ الشكل أعبله نضع الواردات يف احملور الرأسي كالدخل يف احملور األفقي ،كرظبنا دالة
الواردات كعبلقة طردية بُت الواردات كالدخل "يعٍت بزيادة الدخل تزيد الواردات" فهي قد تكوف كاردات لبلستهبلؾ أك كاردات
ألجل االستثمار أك ألجل اإلنفاؽ اغبكومي فكما ذكرنا سابقان أف اؼبشًتيات اغبكومية يذىب جزء منها للشراء السلع من اػبارج .
ككما تبلحظ أف ميل دالة التغيرات=التغير في االستيراد ÷ التغير في الدخل
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كأيضان نبلحظ يف الرسم أننا كضعنا الصادرات كثابت "خط مستقيم" ال يتغَت بتغَت اؿدخل ألنو ال يعتمد عليو هنائيان بل تعتمد
على دخل الدكلة اؼبستوردة.



اآلف ننتقل ؼبعرفة ماذا سيحدث "للدخل التوازني" مع إدخاؿ االقتصاد اؼبفتوح

 I=10االستثمار ثابت ألف ال عبلقة لو بالدخل G=G0،اإلنفاؽ اغبكومي أيضا ثابت كال عبلقة لو بالدخلX=X0 ،
الصادرات ثابت ال عبلقة لو بالدخل.
كمن اؼبعادلة السابقة سنبلحظ أف:

(المضاعف (*)Yفي االقتصاد المفتوح أقل من المضاعف في االقتصاد المغلق )

كيف اغبلقة القادمة سنعطي مثاالن رقميان لنوضح الفرؽ بُت اؼبضاعف يف كبل االقتصادين .
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محاضرة 17
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كفشكر مفرغ ىذه احملاضرة ؼبا بذلو من جهد .

محاضرة 18
توقفنا يف اغبلقة السابقة حوؿ مىت طبقت نظرية كنز كرأينا أف التطبيق الفعلي بدأ يف عصر الرئيس األمريكي كندم يف
الستينيات عندما خفض معدالت الضريبة ألجل حل مشكلة البطالة اؼبرتفعة كنتج عن ذلك يف الواقع زيادة يف مبو الناتج احمللي
اإلصباِف األمريكي كتبعو زيادة يف االستهبلؾ كمن مث البفاض يف معدالت البطالة دبعٌت أف السياسة اؼبالية التوسعية أدت شبارىا
كأدت فعبل إُف زبفيض معدالت البطالة .مث بعد ذلك ماذا حدث قلنا أيضا خبلؿ ٜٔٙٙاُف  ٜٜٔٙكانت اؼبشكلة يف الواقع
انخفاض يف معدالت البطالة مصحوبا بارتفاع يف معدالت التضخم فهنا اغبل ىو استخداـ سياسة مالية انكماشية اقًتاح ماىو
استخداـ فرض ضريبة اضافيو مؤقتة يف عاـ ٜٔٙٛكالنتيجو ماذا دبا أهنا مؤقتة ليست دائمة َف يف اغبقيقة تعطي النتيجة اؼبتوقعة
منها دبا أف الضريبة االضافيو ؾ انت مؤقتة َف يكن ؽبا تأثَت كبَت على الدخل الدائم كااللبفاض الطلب كاف اقل من توقع
االقتصاديُت دبعٌت أف الطلب االستهبلكي يف الواقع البفض البفاض بسيط ألف يف اغبقيقة الذم يؤثر كثَتا على اؼبستهلكُت ىو
النظر ىل التغَت يف الدخل الدائم ىو مؤقت أـ دائم دبا أف الضرمبة تعترب تغيَت مؤقت يف الدخل الدائم .اؼبستهلكوف استمركا تقريبا
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يف نفس مبط استهبلكهم السابق كنتج عن ذلك يف الواقع أف االستهبلؾ َف ينخفض .مث بعد ذلك ماذا حدث البفاض يف الطلب
كاف اقل من توقع االقتصاديُت حيث أف القطاع العائلي قلل من ادخاره خبلؿ تلك الفًتة لتعويض نقص االستهبلؾ يعٍت
االستهبلؾ الكلي يف الواقع َف يستجب لفرض الضريبة االضافيو كؽباذ كاف االلبفاض يعترب بسيط .يف عاـ ٜٔٔٛكاف ىذا يف
كقت (ريقاف) طبق زبفيض كبَت يف الضرائب لكن يف الواقع استخدمت كنظرية (الكنزيو ) ألف كنز يرل أف تأثَت الضرائب يأيت من
خبلؿ التأثَت يف الطلب الكلي من خبلؿ دراستنا السابقة قلنا أف فرض الضرائب سيؤدم إُف زبفيض االستهبلؾ الكلي كمن مث
إذا قل االستهبلؾ الكلي الطلب الكلي سوؼ يقل كإذا خفضنا معدالت الضرائب ماذا سيحدث دبعٌت ذلك أف االستهبلؾ
الكلي سيزيد كإذا زاد االستهبلؾ الكلي الطلب الكلي سيزيد فالنظريو (ألكنزيو ) استخدمت الضرائب ألجل التأثَت يف الطلب
الكلي من خبلؿ ىدؼ االستهبلؾ.أما يف عاـ ٔ ٜٔٛاستخدمت الضرائب يف الواقع لتكوف جانب العرض الكلي كليس جانب
الطلب الكلي إذا تعترب من النظريو (ألكنزيو )يف ىذا العاـ خرج مدرسة تسمى (اقتصادم جانب العرض ) يركزكف على العرض
الكلي،كيف كبفز العرض الكلي فاقًتحو ا زبفيض معدالت الضرائب حىت يكوف ربفيز عبانب العرض من خبلؿ ؼبا زبفض
الضرائب،يقولوف ؼبا زبفض الضريبة على اجر العامل العمل سوؼ يعمل أكثر كبالتاِف العرض الكلي سيزيد .أيضا االدخار فيكوف
ىناؾ ربفيز لزيادة اؼبدخرات كبت اِف ربفيز لزيادة تكوين الرأس ماِف فبا ينتج عنو الزيادة يف العرض الكلي إذا يف عاـ ٜٔٔٛ
استخدـ زبفيض الضرائب كلكنو بالقبيل ربفيز العرض الكلي كما تقًتحو مدرسة جانيب العرض اليت خرجت يف ذلك الوقت .أيضا
نعيش يف ىذه الفًتة األزمة القتصادية العاؼبية فبكن يف الواقع أف الشخص اؼبتابع يتأكد إنا استخداـ السياسة اؼبالية التوسعية أك ما
اقًتحو (كنز) يف الواقع زيادة اإلنفاؽ اغبكومي ىو ما حصل يف ىذه الفًتة فمنذ أف بدأت أالزمو االقتصادية العاؼبية يف منتصف
العاـ اؼباضي  ٕٓٓٛإُف اآلف ىناؾ يف اغبقيقة إنفاؽ حكومي من معظم دكؿ العاَف إلنعاش االقتصاد فنجد االقتصاد األمريكي
قدـ يف اغبقيقة إنفاؽ حكومي ىائل يصل إُف شبامبائة مليار يعٍت قريب إُف التلريوف ىذه يف اغبقيقة األجل إعطاء ثقة يف االقتصاد
ألف ما حصل يف اغبقيقة يف األزمة اؼبالية العاؼبية حصل انعداـ للثقة ذبد اؼبستثمرين احجمو عن االس تثمار،كالبنوؾ أحجمت عن
اإلقراض فبالتاِف البد من تدخل حكومي فقامت اغبكومات يف ـبتلف دكؿ العاَف كعن طريق التنسيق فيما بينها ؼبعاعبة ىذه
األزمة فردبا لو َف يكن ىناؾ تدخل من اغبكومات ستجلس أالزمو العاؼبية فًتة طويلة ردبا إُف أربع سنوات كأكثر كلكن نظرا إُف
النتسيق بُت ىذه الدكؿ كالنفاؽ اغبكومي الكبَت أعاد شيا من االقتصاد كؽباذ يقوؿ االقتصاديو ف أف نظرية (كنز )دائما تكوف
صحيحة يف ضل األزمات أال قتصادية ألف يف األزمات االقتصادية تنعدـ الثقة حىت أننا رأينا أف السياسة النقدية َف تثمر َف تنعش
االقتصاد العاؼبي خفضت معدال ت الفوائد إُف أف كصلت إُف الصفر كمع ذلك فما زاؿ اػبوؼ كعدـ الثقة يف االقتصاد ىو
السائد يف ىذا الوقت فقامت اغبكومات فعبل بزيادة اإلنفاؽ اغبكومي كإعادة الثقة يف االقتصاد نرل اآلف ككبن يف الربع الرابع منذ
تداعيات أالزمو اؼبالية العاؼبية بدأنا كبس بشيء من التع ايف يف االقتصاد العاؼبي قبد أف بعض الدكؿ العاؼبية كأؼبانيا مثبل كفرنسا
حققت مبو مفاجئ يف الناتج احمللي اإلصباِف ىذا الربع الذم ىو من عاـ  ٕٜٓٓؾ ذلك الياباف حقق مبو مفاجئ يف اغبي دم يب
أمريكا أيضا إِف ىو يعترب أكرب اقتصاد عاؼبي حقق البفاض يف الربع الثاز من عاـ  ٕٜٓٓيف الناتج احمللي اإل صباِف دبقدار ٔ%
لكن ىذا االلبفاض يعترب فبا كاف متوقعا ،كاف اؼبتوقع أف يكوف أكرب من ٔ %فكوف االلبفاض يعترب اقل من اؼبتوقع معناه أف
ىناؾ ربسن يف االكظاع العاؼبية ككارثة األزمة العاؼبية تعترب عمت كمشلت الدكؿ ألناشئو كالبعيدة عن اال قتصاد األمريكي على
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خبلؼ ما حصل يف الكساد العظيم يف عاـ  ٜٕٜٔىناؾ يف اغبقيقة األزمة العاؼبية كانت مقتصرة بشكل رئيسي على أمريكا أما
ىذه الزمو نظرا لوجود الًتابط بُت بعضها البعض فتأثرت لتأثر االقتصاد األمريكي إذا االزماؼبيو تعترب تطبيق للنضريو ألكنزيو .كبعد
ذؿؾ هنب ؼبوضوع ذم صلو يف الواقع كىو اؼبثبتات الشاِف ق كمهمتها يف اغبقيقة جعل التقلبات يف الناتج احمللي اقل ما يبكن ألننا
لو تتبعنا النمو يف الناتج احمللي ؼبعظم دكؿ العاَف قبده يف تقلبات حادة فاؼبثبتات االليو رباكؿ أنا تقلل من التقلبات اغبادة ،مثل
ضرائب الدخل كىي تعترب من ضمن اؼبثبتات االليو إذا ىي ضرائب معينة كربويبلت أيضا اليت تدفع كتعويضات البطالة كالظمآف
االجتماعي كلها تعترب من اؼبثبتات االليو كيف تعمل ضرائب معينة كربويبلت تعمل كمثبتات أليو لبلقتصاد عندما يكوف الدخل
مرتفعا ربصل اغبكومة إرادات ضريبية مرتفعو ك تدفع اغبكومة ربويبلت منخفظو فبا يقلل االستهبلؾ االنفاقي يعٍت عندما يكوف
االقتصاد يف حالة ركاج تدفع اغبكومة ضرائب كبَتة كؾذلك التنفق إال مبالغ قليلو حبكم أف االقتصاد يف حالة ركاج فنجد أف
معدؿ البطالة منخفضة كبالتاِف ال تدفع اغبكومة اؼببالغ قليلو فهنا عندما يكوف ىناؾ ركاج اقتصادم تقوـ اغبكومة بتجميع
ضرائب كبَتة كتعطي إعانات كربويبلت قليلو إذا ىذا سيؤثر على االستهبلؾ الكلي كبالتاِف سيقل الطلب الكلي كيعود االقتصاد
إُف االلبفاض تدرهبيا كىذا وبد من االرتفاعات الكبَتة يف االقتصاد ىذا يف جانب الركاج االقتصادم ؼبا م كوف على العكس من
ذلك عندما يكوف الدخل منخفضا عندما يكوف االقتصاد يف حالة ركود اقتصادم ذبمع اغبكومة ارادات ضريبيا منحفضا كتدفع
ربويبلت تزيد ما حبوزة اؼبستهلكُت يعٍت يكوف يف حالة الركود االقتصادم يف زياده يف اعطاء االعانات كتعويضات اؿبطالة كؾذلك
الضرائب اليت تؤخذ تكوف اقل ىذا ؿبفز لزيادة االستهبلؾ كؿبفز لزيادة الطلب الكلي كبالتاِف ؿبفز إُف أف االقتصاد الينزؿ إُف
مستويات اقل فبا ىو عليو فبالتاِف يكوف عملية التقلب تكوف اقل فبا يبكن أك اقل فبا وبصل فعبل بدكف ىذه اؼبثبتات اآللية ،
ككنتيج ة ؽبذه اؼبثبتات فإف معدؿ اؿمبو يف اعبي دم يب كاف أكثر استقرارا بعد اغبرب العاؼبية الثاز ة بسبب تزايد دكر الضرائب
كمدفوعات التحويبلت بدرجة كبَتة .ىنا االف يف ضل االزمة العاؼبية ماذا وبصل قبد البفاض كبَت يف االستهبلؾ الكلي اغبكومة
تدفع تعويضات للذين الهبدكف عمل تدفع ؽبم اعانات كربويبل ت فيقوموف بشراء السلع االستهبلكية كىذا ينعش الطلب الكلي
فابالتاِف العرض يليب حاجة الطلب كىكذا يكوف اػبركج من عملية الركود االقتصادم يكوف اسرع .بعد ذلك ننتقل إُف الطلب
الكلي كالعرض الكلي قبل أف نبداء يف ىذا هبب أف ننوه على اننا االف يف ىذا النموذج ابتداءا من الطلب الكلي كالعرض الكلي
سندخل األسعار يف االعتبار كبن عندما تكلمنا يف النموذج الكنزم البسيط تكلمنا عن الطلب الكلي كَف نتكلم عن األ سعار ؼباذا
ألف كنز يفًتض أف األسعار ثابتة ألف عندما اتى كقت الكساد العظيم كاف االقتصاد العاؼبي يعاز من معدالت بطالة مرتفعة
جدا حواِف ٕ٘ %كمستول اإلنتاج منخفض جدا ىناؾ انكماش كبَت يف الناتج احمللي اإل صباِف يصل إُف ٖٓ%كأكثر بقليل ىذا
يف الواقع َف تكن األ سعار االقتصاد بعيد عن اؼبستول التشغيل الكامل يعٍت مىت يكوف عندنا مشكلو يف األ سعار ؼبا نكوف كبن
قريبُت عند مستول التوظف الكامل معٍت عندما تكوف عناصر اإل نتاج اغلبها تعمل يعٍت عندنا مستول اؿ بطالة منخفض جدا
حبدكد ٗ_٘ %ىنا يكوف لبشة من التضخم لكن عندما يكوف االقتصاد بعيدا عن مستول التوظف الكامل ىنا ال تكوف
األسعار ذا انبية دبعٌت اهنا لن ترتفع حبكم أف ىناؾ عناصر إنتاج َف تستخدـ كبالتاِف يبكن أف اؼبنشأات فيمكن أف توظف عناصر
اإلنتاج كيأيت االقتصاد ينمو تدرهبيا إُف أف يصل إُف مستول التوظف الكامل كإذا كصل إُف مستول التوظف الكامل طبعا ىذه
حالة شبو مستحيلة معناىا ٓٓٔ%طبعا االقتصاديوف يركف أف من اؼبستحيل أف تصل إُف ٓٓٔ%كلكن نصل إُف معدؿ معقوؿ
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بحدكد ٗ%إُف ٘ %ىبتلف االقتصاد إُف اقتصاد يعٍت ؼبا يصل معدؿ اؿ بطالة إُف الطبيعي نكوف كصلنا إُف مستول التوظف
الكامل فلما نصل إُف مستو التوظف الكامل نبداء يف اغبقيقو لبشى إُف ارتفاع األ سعار أما قبل ذلك قلنا أف كنز بداء نظريتو يف
كقت كانت األسعار مستقره بل منخفظة فبالتاِف َف ىبشى ارتفاع كابح حبكم أف اؼبوارد اإل نتاج ية معطلة بشكل كبَت .االف سنبداء
بالطلب الكلي كالعرض الكلي كما قلنا كسندخل اؼبستول العاـ لؤل سعار يف االعتبار نقوؿ إذا كاف االقتصاد بعيدا عن مستول
التوضف الكامل تكوف األ سعار ثابتو أك ترتفع ارتفاع بسيط ،أما إذا كاف االقتصاد قريب من مستول التوظف الكامل سيكوف
ارتفاع األ سعار دبستول كبَت جدا نراجع ما سبق كقلناه حوؿ الدكرة االقتصادية كالتقلبات االقتصادية التقلبات االقتصادية غَت
مرغوبة ألهنا تتسبب يف ربرؾ الناتج احمللي اإل صباِف بعيدا عن مستول اإل نتاج الكامن كىذه ا لتقلبات تسمى بالدكرة االقتصادية
مستول اإل نتاج الكامن كما قلنا ىو مستول اإل نتاج الطبيعي يعٍت الذم يكوف فيو عناصر اإل نتاج شبو موظفة يعٍت كصلت إُف
التوظيف قريب من الكامل.منحنيات العرض الكلي كالطلب لكلي عبلقتها بالتقلبات االقتصادية اهنا ىي االدكات اؼبستخدمة يف
التحليل الكلي طبعا لفهم جوانب رئيسيو من التقلبات االقتصادية يف كل من اؼبدل الطويل كاؼبدل القصَت إذا اردنا أف نعرؼ ؼباذا
ربصل التقلبات االقتصادية الببد أف عنرؼ ماذا وبصل للطلب الكلي كالعرض الكلي يف اؼبدل القصَت كالطويل إذا ارادنا أف
نقارف بُت (كنز) ك(كبلسك) ؾـ ا سبق كذكرنا أف نظرية كنز تقوـ على االجل القصَت كؽبذا عندما رد على كبلسك we are
 all deadؼباذا هنتم باألجل الطويل هبب اننهتم باالجل القصَت ىنا ماذا يشَت االجل القصَت يف مفهم االقتصاد الكلي يشَت
إُف الفًتة الزمنية اليت يكوف التغَت األسعار قليل جدا أك ال تتكيف سباما ؼبواجهت التغَت يف الطلب عندما نقوؿ االجل القصَت يعٍت
أف األسعار فيها شبو ثابتو يعٍت اهنا ال تتغَت أك اهنا تتغَت ببطء شديد يعٍت ال تتكيف ؼبواجو التغَت يف الطلب أما إذا كانت تتغَت
تغَت كبَت ال نكوف كبن يف االجل القصَت نكوف يف االجل الطويل بعد ذلك التقلبات االقتصادية ىي اليت تولد الدكرة االقتصادية.
الدكرة االقتصادية ؾـ ا اشرنا ؽبا يف السابق االقتصاد يبر دبراحل يبر يف فًتة االنتعاش عندما يكوف االقتصاد ينمو مث بعدما
يصل إُف شبو التوظف الكامل نقوؿ االقتصاد يف حالة ركاج كازدىار فافق االزدىر دائما لبشى من التضخم فهو دائما يصاحب
أك انكماش يف االنشطو
فًتة الركاج كاالزدىار بعد ذلك اليبكن أف يستمر يف حالة كاحدة فبعد ىذه الفًته يتبها فًتة ركود
االقتصادية مث بعد ىذه الفًته يصل االقتصاد إُف القاع كبن االف يف ضل االزمو العاؼبيو نقوؿ ىل فعبل كصلنا إُف القاع اـ ـ ازاؿ
أكثر فإذا كصلنا إُف القاع معناه أف بعد ىاذا أف القتصاد سيبداء باالنتعاش مرة
لبللبفاض بقيو كمازاؿ االقتصاديات تتدىر أكثر ؼ
أخرل كنسميها ( )Recoveryكىذا ياخذ فًتة نعود إُف دكرة أخرل ركاج كبعده الركود كىكذا  .إذا يف خبلؿ الفًتة الزمٍتة يبر
االقتصاد يف دركرق من البفاض كارتفاع مث البفاض مرات متتاِف ة ىذه نسميها الدكرة اال قتصادية يعٍت اغباالت اليت يتقلب فيها
االقتصاد بُت ركود كانتعاش كركاج مث ركود كلها تتعترب دكرة اقتصادية إذا ىناؾ أكثر من مصطلح مر علينا يف الدكرة االقتصادية
الذم ىو الركود االنتعاش كالركاج كؾذ لك مصطلح ذك عبلقة كىو الكساد.
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المحاضرة 19
...الركود :ىو الفًتة اليت ينخفض فيها الناتج احمللي اإلصباِف اغبقيقي لفصلُت متتاليُت ،يبدأ عندما يصل اإل نتاج الذركة كينتهي
عندما يصل اإلنتاج القاع.
الكساد :ىو الفًتة الطويلة من االلبفاض يف الناتج أك ركود حاد.

خبلؿ فًتة الكساد الكبَت من ٜٕٜٔـ إُف ٖٖٜٔـ كخبلؿ تلك الفًتة الناتج احمللي اإلصباِف اغبقيقي قد البفض بنسبة تزيد عن
ٖٖ %كارتفعت البطالة بنسبة ٕ٘.%
يف الواليات اؼبتحدة كانت ىناؾ ٕٓ حالة من الركود قبل اغبرب العاؼبية الثانية ،من بينهم اثناف ذا ركود حاد يف عاـ
ٖ ٔٛٙكعاـ  ٜٕٜٔأما بعد اٌفرب العاؼبية الثانية فكاف ىناؾ أحد عشر ركودان عانت منها أمريكا  .كأعنفها ىو ىذا الركود
الذم حدث بسبب األزمة اؼبالية العاؼبية ،كأحدث البفاضا يف  GDPألربعة فصوؿ متتالية حىت اآلف .
الدورة االقتصادية Business cycle
لقد قسـ االقتصاديوف الدكرة االقتصادية إُف مراحل أربع ،فهناؾ مراحل االنتعاش recoveryحيث يبدأ النشاط
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االقتصادم بالزيادة اؼبتماثلة يف اإل نتاج كالبفاض معدالت البطالة كارتفاع األجور كالتوسع يف التسهيبلت االئتمانية كتناقص حجم
اؼبخزكف من السلع كمن مثّ الزيادة يف الدخل.
بعد مرحلة االنتعاش يصل االقتصاد إُف مرحلة الركاج أكالرخاء أك االزدىار  Boomحيث سبثل أعلى نقطة يف الدكرة
االقتصادية كتتميز ىذه اؼبرحلة:

بتفاع يف األ سعار
ٔ  -ار
ٕ  -البفاض أكرب يف معدالت البطالة
ٖ  -توسع يف االستثمار
ٗ  -تعظيم الستخدامات الطاقات اإلنتاج ية.
مث يبدأ النشاط االقتصادم بالًتاجع كذلك بدخوؿ االقتصاد مرحلة انكماش  Contractionإذ يًتاكم اؼبخزف نتيجة
تناقص الطلب كمن مثّ تًتاجع األرباح  ،كترتفع معدالت البطالة كتتناقص مستويات األجور ،كيظهر عجز عدد متزايد من
اؼبقًتضُت عن سداد القركض اؼبستحقة عليهم من قبل البنوؾ  ،األمر الذم يدفع إُف تقليص حجم االئتماف ،كل ىذا يسهم يف
تراجع الدخل على مستول االقتصاد.

ىناؾ شرح للرسم يف احملاضرة من ٕ٘ٔٔ:

مراحل الدورة االقتصادية
حالة االنتعاش  : Recoveryارتفاع يف مستول اإلنتاج يرافقو عادة البفاض يف مستول البطالة .
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حالة االزدهار  :BOOMارتفاع أكرب يف مستول اإلنتاج يرافقو عادة البفاض أكرب يف مستول البطالة ،كارتفاع يف مستول
التشغيل (إرتفاع مستول األسعار).
حالة االنكماش  :recessionتراجع يف مستول اإلنتاج كالبفاض يف مستول التشغيل كارتفاع يف مستول البطالة.
حالة الكساد  :Depressionتراجع أكرب كلفًتة زمنية أطوؿ يف مستول اإلنتاج يرافقو تراجع حاد يف مستول التشغيل
كارتفاع يف مستول البطالة.

األسعار شبه الجامدة وجانب الطلب في االقتصاد
 األسعار تعطي اإلشارات الصحيحة عبميع اؼبنتجُت يف اإلقتصاد ،كأف اؼبوارد تستخدـ بكفاءة. إذا كانت األسعار بطيئة التكيف فإف اإلشارات الصحيحة ال تعطي للمنتجُت كاؼبستهلكُت بالسرعة الكافية . تكوف أجور العماؿ يف كثَت من األحياف لزج ة (بطيئة التغَت) بسبب: oعقود طويلة األجل أك..
 oتكوف ؿبمية من االلبفاض بسبب قوانُت اغبد األدىن لؤلجور .
 إذا كانت األجور لزجة فإف التكاليف كاألسعار بالنسبة للشركات ستكوف لزجة ،كذلك أف كجود األسعار اللزجة تقف يف طريقتعزيز قدرة االقتصاد على تنسيق النشاط االقتصادم كربقيق توازف الطلب كالعرض يف االقتصاد.
 عادة تسمح الشركات للطلب ،ربديد مستول اإل نتاج يف األجل القصَت ،أما البعيد اؼبدل فإف األسعار تتعدؿ سبامان للتغيرات يفالطلب.
 يف اؼبدل القصَت تناقش الشركات العقود اليت ِليب من خبلؿ
ست
ُ
بؽل أسعار اؼبدخبلت ثابتة كالتغيَتات اؼبفاجئة يف الطلب ُ
تْ
التغَتات يف اإلنتاج مع تغيَتات طفيفة يف األسعار.
 االقتصاد الكنيزم يعود إُف أف ربديد اإلنتاج يف األجل القصَت يعتمد بشكل أساسي على التغَتات يف الطلب. منحٌت الطلب الكلّي يبثل ؾبموع الطلب على الناتج احمللّي اإلصباِف كدالة معتمدة على مستول األ سعار. الطلب على الناتج احمللي اإلصباِف مضم الطلب على السلع كاػبدمات من جانب صبيع القطاعات االقتصادية :قطاع األسر(االستهبلؾ) ،قطاع األعماؿ (اإلستثمار) ،القطاع اغبكومي (اإلنفاؽ اغبكومي) ،كاألجنيب (صايف الصادرات).
 -مستول األسعار يشَت إُف متوسط كل األسعار يف االقتصاد كاليت تقاس بالرقم القياسي لؤل سعار.
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محاضرة 20
توقفنا يف اغبلقة السابقة حوؿ فكرة منحٌت الطلب الكلي كقلنا ىنا أدخلنا اؼبستول العاـ لؤل سعار الذم يقيس متوسط
أسعار كل السلع كاػبدمات .فالطلب الكلي الذم تكلمنا عنو يف اغبلقة السابقة قلنا انو يف اغبقيقة وبكي العبلقة بُت الكمية
اؼبطلوبة من كل السلع كاػبدمات اؼبوجودة يف االقتصاد كبُت اؼبستول العاـ لؤل سعار ،أصبح النموذج اآلف أكثر اؾسباال كبالتاِف
معرؼتأثير السياسات االقتصادية اؼبختلفة.
يبكن يف اغبقيقة أف فكظفو ألجل ة
عندنا نقطو مهمة كىي منحٌت الطلب الكلي ىو سالب اؼبيل  ،ؼباذا يكوف منحٌت الطلب الكلي سالب اؼبيل ؟ ما ىي األسباب
اليت ذبعل منحٌت الطلب الكلي على كافة السلع كاٍفدمات يف االقتصاد سالب اؼبيل ؟ ىناؾ أسباب عدة نربز أنبها :
 .1أثر الثروة wealth effect
كيف يعمل أثر الثركة نقوؿ عندما ينخفض السعر يف اؼبستول العاـ لؤل سعار فإف كمية النقود اؼبوجودة يف االقتصاد سوؼ نزيد
ىنا وبس األفراد أف لديهم ثركة أكثر كبالتاِف سيزيد طلبهم علل السلع كاػبدمات اؼبختلفة إذان نبلحظ ألبفض سعر النتيجة ماذا؟
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أدل إُف زيادة الكمية اؼبطلوبة من السلع كاػبدمات اؼبختلفة بسبب ماذا؟ بسبب البفاض اؼبستول العاـ لؤل سعار أدل إُف زيادة
الثركة اؼبوجودة لدل الناس ىذه الثركة ألف األفراد يف اغبقيقة يهتموف بالقيمة اغبقيقية للنقود كليس القيمة االظبية للنقود أنخفت
األسعار يعٍت القيمة اغبقيقية للنقود ازدادت كبالتاِف الثركة ازدادت.
 .2تأثير انخفاض سعر الفائدة
فمثبلَ طبعاَ ؼبا أقوؿ البفاض سعر الفائدة ألنٍت افًتضت قبل قليل البفاض اؼبستول العاـ لؤل سعار فأقوؿ بشكل عاـ أثر سعر
الفائدة كيف يعمل أثر سعر الفائدة نقوؿ عندما ينخفض اؼبستول العاـ لؤل سعار كمية النقود اؼبوجودة يف االقتصاد سوؼ نزيد
كبالتاِف فإف األسعار سوؼ تنخفض كإذا البفضت أسعار الفائدة فإف االستثمارات ستزيد ألف أسعار الفائدة تعترب تكلفو على
أيض اؼبقًتض إذان البفاض اؼبستول العاـ لؤل سعار يؤدم إُف زيادة النقود اؼبوجودة يف االقتصاد
اؼبستثمر كتكلفو على اؼبستهلك ا
ىذا يؤثر على البفاض سعر الفائدة يؤدم إُف زيادة االستثمارات ككذلك زيادة االستهبلؾ ألنو كما قلنا ىناؾ جزء كبَت من
االستهبلؾ خاصة استهبلؾ السلع اؼبعمرة يعتمد على سعر الفائد ة فإذا البفض سعر الفائدة يزيد االستهبلؾ إذان كبن نعلم أف
مكونات الطلب الكلي منها االستثمار كاالستهبلؾ إذان زاد االستثمار كزاد االستهبلؾ إذان الطلب الكلي كؼ يزيد أم أف اؿكمية
اؼبطلوبة من السلع كاػبدمات سواء لبلستهبلؾ أك لبلستثمار سوؼ تزيد إذان ىذا مربر أخر  ،ؼباذا طبيعة العبلقة عكسية بُت
اؼبستول العاـ لؤلسعار كبُت الكمية اؼبطلوبة من كافو السلع كاػبدمات .
 .3اثر التجارة الخارجية
كيف يأيت اثر التجارة اػبارجية عندما تنخفض األ سعار تكوف السلع احمللية مغرية للشراء كاؼبواطنوف سوؼ يشًتكف السلع احمللية
ألهنا منخفضة السعر كبالتاِف سوؼ وبلوف السلع احمللية ؿبل السلع اؼبستوردة بسبب البفاض باألسعار ىذا جانب أخر أيضا
عندما تنخفض األسعار كتؤدم إُف البفاض سعر الفائدة ىذا سيجعل الطلب على العملية احمللية قليل كبالتاِف سينخفض سعر
العملة إذا البفض سعر العملة يعٍت ىذا حافز لشراء السلع احمللية ألف السلع األجنبية ستكوف يف التكاليف مرتفعة الثمن ألنو
عندما تنخفض قيمة العملة يكوف عملتو يف اغبقيقة عندما يريد أف يشًتم سلع من اػبارج ستكوف أسعارىا بالسلع احمللية مرتفعو
كبالتاِف ىو سوؼ وباكؿ أف وبل السلع احمللية ؿبل السلع اؼبستوردة إذان الطلب الكلي سيزيد كىذا نسميو تأثَت التجارة اػبارجية .
إذان خبلصة القوؿ اآلف نستطيع أف نؤكد على أف منحٌت الطلب الكلي سالب اؼبيل لؤلسباب الثبلثة اليت ذكرناىا كىي مرة أخرل:


اثر الثركة



اثر سعر الفائدة



اثر التجارة اػبارجية
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ماذا بعد ذلك ننتقل للشروبة األ خرل

ما ىي العوامل اليت تؤدم إُف نقل الطلب الكلي؟
قبل قليل تكلمنا عن ؼباذا ميل منحٌت الطلب سالب  ،ىنا اآلف نتحدث عن ما ىي العوامل اليت تؤدم نقل منحٌت الطلب الكلي
سواء إُف أعلى أك إُف أسفل ،طبعا عندما نعود يف تعريفنا ؼبكونات الطلب الكلي نذكر أف الطلب الكلي يتكوف من الطلب
االستهبلكي كالطلب االستثمارم كطلب اإلنفاؽ اغبكومي كطلب التجارة اػبارجية أك صايف الصادرات ىذه أربع مكونات إذان

العوامل اليت تؤدم إُف نقل الطلب الكلي ىو:

ٔ .زيادة االستهبلؾ الثابت ستؤدم إُف نقلو إُف أعلى.
ٕ.
ٖ.
ٗ.
٘.

زيادة االستثمار الثابت ستؤدم إُف نقلو إُف أعلى كأؤكد على االستهبلؾ الثابت كاالستثمار
زيادة اإلنفاؽ اغبكومي
زبفيض الضرائب ،يؤدم إُف نقلو إُف أعلى
زيادة الصادرات يؤدم إُف نقلو إُف أعلى ،نقلو إُف أسفل ىو نفس العوامل لكن بدؿ أف يكوف زيادة سيكوف ىناؾ

البفاض
 .ٙزيادة كمية النقود اؼبوجودة يف االقتصاد ،إذا مت زيادة عرض كمية النقود
كىنا فرؽ بُت عرض النقود االظبي كعرض النقود اغبقيقي ،عرض النقود االظبي ىو زيادة كمية النقود اؼبوجودة يف االقتصاد
بينما عرض النقود اغبقيقي ،تكوف نفس الكمية موجودة كلكن البفض اؼبستول العاـ لؤل سعار فزادت القوة الشرائية ؽبذه النقود ىنا
ؿك كاف السبب يف زيادة عرض النقود ىو زيادة يف كمية النقود ىذا يؤدم إُف نقل منحٌت الطلب الكلي ،أما إذا كانت الزيادة يف
عرض النقود اغبقيقي قد تكوف بسببُت السبب األكؿ أهنا تزيد كمية النقود اؼبوجودة يف االقتصاد أك البفاض اؼبستول العاـ لؤلسعار
إذان مرة أخرل هبب التفرقة بُت زيادة العرض اغبقيقي للنقود كبُت زيادة لعرض االظبي للنقود  ،العرض االظبي يزيد كمية النقود

- 100 -

ملتقى طالب وطالبات جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

www.imam1.com

اؼبوجودة يف االقتصاد ،أما العرض اغبقيقي قد يكوف بسبب العرض االظبي للنقود  ،كقد يكوف بسبب البفاض اؼبستول العاـ
لؤلسعار ،ألنو إذا البفض اؼبستول العاـ لؤلسعار معىن ذلك أف العرض اغبقيقي سوؼ يزيد بتعبَت رياضي العرض اغبقيقي للنقود
ىو  Msكمية النقود اؼبعركضة مقسوما على اؼبستول العاـ لؤل سعار ىذا نسميو العرض اغبقيقي للنقود بيمنا العرض االظبي للنقود
ىو ؾبرد كمية عرض النقود ،إذان إذا كانت الزيادة يف العرض االظبي للنقود ىذ ا سيؤدم إُف نقل منحٌت الطلب الكلي إُف أعلى إذان
العوامل عندنا اليت ستؤدم إُف نقلو إُف أعلى زيادة االستهبلؾ الثابت ،كزيادة يف االستثمار الثابت ،الزيادة يف اإلنفاؽ اغبكومي،
البفاض الضرائب ،زيادة صايف الصادرات ،زيادة العرض االظبي للنقود  ،ىذه العوامل الستة تؤدم إُف نقل منحٌت الطلب الكلي إُف
أعلى أما نقلو إُف أسفل فهي بدؿ أف نقوؿ ارتفاع االستهبلؾ نقوؿ البفاض االستهبلؾ الثابت  ،البفاض االستثمارات الثابتة ،
البفاض اإلنفاؽ اغبكومي ،زيادة الضرائب ،البفاض صايف الصادرات  ،البفاض العرض االظبي للنقود  ،ىذه العوامل اليت تؤدم إُف
نقل منحٌت الطلب الكلي.
كهبذا نستطيع أف نقوؿ أف السياسة اؼبالية يبكن أف تؤدم إُف منحٌت الطلب الكلي فإذا كاف ىناؾ سياسة مالية توسعية سوؼ
تؤدم إُف نقل الطلب الكلي إُف أعلى ،سياسة مالية توسعية يعٍت زيادة اإلنفاؽ اغبكومي أك زبفيض الضرائب ىذه السياسة اؼباِفة
التوسعية ىذه ىي اليت ستؤدم إُف نقل منحٌت الطلب الكلي إُف أعلى ،سياسة مالية انكماشية عكسها سباما دبعٌت زبفيض
اإلنفاؽ اغبكومي ،زيادة الضرائب ،ىذه تؤدم إُف نقل الطلب الكلي إُف اليسار
طيب ،ىل السياسة النقدية تستطيع أف تنقل منحٌت الطلب الكلي .؟ نعم ،ألف السياسة النقدية ىي اليت تؤثر يف العرض االظبي
للنقود ،فإذا قامت بزيادة العرض االظبي للنقود منحٌت الطلب الكلي سينتقل إُف أعلى كإذا قلصت العرض االظبي للنقود منحٌت
الطلب الكلي سينتقل إُف اليسار .نعود للشروبة كمبعن النظر يف الرسم

نبلحظ ىناؾ الطلب الكلي  Aggregate demandكما يف الشروبة ىناؾ
 Aggregate demandاألصلي  AD0ماذا حصل لو؟
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طبعا فيو سهم يؤدم إُف انتقالو إُف أعلى ؼباذا؟ ىذا بسبب العوامل اليت تؤدم إُف نقلو إُف األعلى اليت ذكرناىا سابقا ،كىناؾ
سهم أخر يؤدم إُف نقلو إُف اليسار ؼباذا؟ بسبب العوامل اليت ذكرناىا سابقا .كنبلحظ أف الطلب الكلي ىو عبلقة بُت ما ىو
موجود يف احملرر الراسي اللي ىو  price.pىذا نسميو اؼبستول العاـ لؤلسعار ،يعٍت احملور الراسي ىو اؼبستول العاـ لؤل سعار
كاحملور األفقي ىو اإلنتاج .Output
أعيد للتأكيد :منحٌت الطلب وبكي عبلقة بُت ماذا؟ بُت اَفستول العاـ لؤل سعار اؼبوجود يف احملور الراسي كبُت كمية اإلنتاج أك
مستول اإلنتاج اؼبوجود على احملور األفقي .بعد ذلك نتنقل لشروبة أخرل ..
اآلف أهنينا اغبديث عن الطلب الكلي سواء ؼباذا ميلو سالب أك ما ىي العوامل اليت تؤدم إُف نقل الطلب الكلي.
ىنا اآلف نبداء اغبديث عن العرض الكلي .

[توضيح الدكتور ]
عند مستول العمالة الكاملة يعٍت صبيع عناصر اإل نتاج موظفة يف االقتصاد ال يوجد لدينا بطالة ىنا يكوف العرض الكلي عموديا .
مستول اإلنتاج عند العمالة الكاملة ال يعتمد على مستول األ سعار ،يعٍت اإلنتاج ثابت عند مستول اؿتوظف الكامل بغض النظر
عن ما ىو مستول األسعار إذان منحٌت العرض الكلي أك مستول اإلنتاج عند العمالة الكاملة يعتمد على ماذا .؟
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يعتمد على عوامل العرض اللي ىو رأس اؼباؿ  ،العمل ،التكنولوجيا فقط ،كىذا ىو السبب يف جعل منحٌت العرض كبلسيكيا
عموديا ،إذان منحٌت العرض اؿكبلسيكي يكوف عموديا ألف ؿبدداتو يف الواقع ىي عناصر اإل نتاج سواء العمل أك رأس اؼباؿ أك
اؼبستول التقٍت كلن يتغَت مستول العرض لكي إال بتغَت ؿبدداتو األساسية .
طيب ننتقل لشروبة األخرل لنرل كيف نرسم منحٌت العرض الكلي .؟

ىنا اآلف أمامنا على الشروبة منحٌت العرض الكلي classical Aggregate supply
ىنا اآلف منحٌت العرض الكلي كما قلنا عموديا كوبكي عبلقة بُت اؼبستول العاـ لؤل سعار اؼبوجود على احملور الراسي ككذلك
مستول اإلنتاج ىو عموديا ألنو يف اغبقيقة كصلنا إُف مستول التوظف الكامل صبيع عناصر اإل نتاج موظفة  .إذان ىذا ـكبٌت
العرض الكلي الكبلسيكي طويل األجل .لو أردنا أف قبمع مع منحٌت العرض الكلي منحٌت الطلب الكلي حىت يتحدد التوازف ،
ىنا اآلف الرسم األخر كضعنا منحٌت العرض الكلي الكبلسيكي مع منحٌت الطلب الكلي ،
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ما ىي كظيفة اؼبنحٌت الطلب الكلي ؟
كظيفتو ربديد اؼبستول العاـ ؿأل سعار ،ألف مستول اإلنتاج ؿبدد بواسطة عوامل العرض األساسية اللي ىي كمية العمل ككمية رأس
اؼباؿ كاؼبستول التقٍت فبالتاِف الوظيفة الوحيدة عند اؼبدرسة الكبلسيكية للطلب الكلي ىو ربديد مستول األ سعار فلو زاد مثبل
الطلب الكلي يعٍت انتقل إُف أعلى بسبب العوامل اليت ذكرناىا أما زيادة اإلنفاؽ اغبكومي أك زيادة االستهبلؾ الثابت أك بقية
العوامل األخرل ،ىذا سيؤدم كفقا للمدرسة الكبلسيكية سيؤدم إُف إحداث ارتفاع اؼبستول العاـ لؤلسعار أم إحداث تضخم
فقط ،كهبذا كما قلنا سابقا كنؤكد عليو اآلف  ،اؼبدرسة الكبلسيكية تقوؿ هبب أف تبتعد الدكلة عن التدخل يف االقتصاد ،دع
االقتصاد يعمل حبرية كاملة ىذا ىو منهج اؼبدرسة الكبلسيكية  .أما إذان كظيفة الطلب الكلي فقط ربديد اؼبستول العاـ لؤل سعار،
حدد بالعوامل األصلية ؼبنحٌت العرض اللي ىي عوامل أك عناصر اإلنتاج اؼبوجودة يف االقتصاد
أما ربديد مستول اإلنتاج فهو مت
من العمل كرأس اؼباؿ كاؼبستول التقٍت.

[ خػبلصة القوؿ ]
يف ظل اؼبدرسة الكبلسيكية حيث يكوف منحٌت العرض الكلي عموديا  ،أم عند مستول التوظف الكامل حيث ال كجود للبطالة
ىنا تكوف كظيفة الطلب الكلي فقط ربديد اؼبستول العاـ لؤل سعار أما ماعدا ذلك فليس لو أم دكر كؽبذا اؼبدرسة الكبلسيكية
تقوؿ العرض ىبلق طلبو اػباص  .إذان كفق اؼبدرسة الكبلسيكية هبب الًتكيز على جوانب العرض كيف اغبقيقة مشكلتنا ىي
مشكلة العرض الكلي أما لطلب الكلي فبل يوجد أم مشكلو فيو خبلفا للمدرسة الكنزية كما سنرل الحقا .
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محاضرة 21
توقفنا يف اغبلقة السابقة حوؿ التوازف الكلي يف النموذج الكبلسيكي كقلنا أف التوازف كفقان للمدرسة الكبلسيكية يتحقق
عندما يتساكل الطلب الكلي مع العرض الكلي منحٌت العرض الكلي العمودم طبعا عند الكبلسيك كبالتاِف تكوف أنبية منحٌت
الطلب الكلي تربز فقط يف ربديد اؼبستول العاـ لؤلسعار ..سنتابع اغبديث عن ىذا يف ىذه اغبلقة من خبلؿ النظر إُف كيف
تعمل السياسة اؼبالية ككذلك السياسة النقدية يف النموذج الكبلسيكي.
نبدأ يف السياسة اؼبالية :السياسة اؼبالية كما قلنا ىي اليت تؤثر على النشاط االقتصادم من خبلؿ تغيَت اإلنفاؽ اغبكومي
أك الضرائب لو افًتضنا أف االقتصاد أك أف السياسات السياسة اؼبالية تريد أف تزيد من الطلب الكلي يعٍت تكوف سياسة مالية
توسعي ،ما نتيجتها كفقان للنموذج
ة
توسعيو ننظر ستقوـ بزيادة اإلنفاؽ اغبكومي أك زبفيض الضرائب أك نبا معان ىذه سياسة ماِفة
الكبلسيكي؟ نقوؿ الطلب الكلي سينتقل إُف أعلى كما ىو موجود يف الشروبة كعندما انتقل ماذا حصل؟ ىل زاد اإلنتاج؟ َف
وبدث أم زيادة يف اإلنتاج ألف االقتصاد عنده مستول التوظف كامل فقط الذم سيحصل ىو ارتفاع يف اؼبستول العاـ يف
األسعار أم سيكوف ىناؾ تضخم إذا ىذا يف السياسة اؼبالية التوسعية.
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لو كاف سياسة مالية انكماشية يعٍت زبفيض اإلنفاؽ اغبكومي أك زيادة الضرائب ىذه أيضا ستؤدم إُف نقل منحٌت الطلب الكلي
إُف أسفل كبالتاِف مستول اإلنتاج لن يتغَت مستول التوظف الكامل لن يتغَت إذا ماذا سيحدث؟ سيحدث فقط البفاض يف

مستول العاـ لؤلسعار .إذا نبلحظ أف السياسة اؼبالية ليس ؽبا أم جدكل كؽبذا الكبلسيك يطالبوف بابتعاد اغبكومة سواءن
السياسة اؼبالية أك النقدية عن االقتصاد.
ماذا عن السياسة النقدية؟ السياسة النقدية ىي اليت تؤدم إُف تغَت يف عرض النقود فإذا قامت السلطات النقدية البنك
اؼبركزم أك اؿسياسة النقدية يف زيادة عرض النقود عرض اسم النقود ىذا سيؤدم إُف نقل منحٌت العرض الكلي إُف أعلى كالنتيجة

ىل زاد اإلنتاج؟ ىل زاد مستول التوظف؟ طبعاُ ال فقط الذم حصل ىو ارتفاع يف اؼبستول العاـ لؤلسعار كؽبذا قبد أف كبلسيك
ِ
إحداث
يركزكف على حيادية النقود مصطلح النقود محايدة عند الكبلسيك ما معٌت نقود ؿبايدة؟ يعٍت أف زيادة النقود لن تؤدم إُف
تغَتات يف اؼبتغَتات اغبقيقية االقتصادية بعبارة أخرل إذا زاد عرض النقود فإف اإلنتاج لن يتأثر ألنو من ضمن اؼبتغَتات اغبقيقية
كذلك مستول العمالة لن يتغَت كذلك األجر اغبقيقي لن يتغير األجر اغبقيقي نقصد فيو األجر االظبي الذم ىو  Wمقسومان
على اؼبستول العاـ لؤلسعار الذم ىو  Pىذا ىو األجر اغبقيقي فاألجر اغبقيقي ثابت ىذه ىي اؼبتغَتات اغبقيقية دبعٌت أف أم
زيادة يف النقود لن ربدث أم تغَت يف اؼبتغَتات اغبقيقية سواء مستول الناتج أك مستول العمالة أك األجر اغبقيقي إذا ماذا ستحدث
النقود؟ ستحدث النقود فقط بزيادة كبنفس النسبة يف اؼبستول العاـ لؤلسعار كيف األجر النقدم Wإذا تأثَت النقود احملايدة يقتصر
فقط على اؼبتغَتات النقدية كال تؤثر على اؼبتغَتات اغبقيقية كاؼبتغَتات النقدية ىي اؼبستول العاـ لؤلسعار كاألجر النقدم قد يقوؿ
قائل أنت ذكرت أف األجر اغبقيقي من اؼبتغَتات اغبقيقية أقوؿ نعم األجر اغبقيقي يساكم  Wمقسوـ على اؼبستول العاـ
لؤلسعار Pالتغير الذم سيحصل أف  Wسوؼ تتغَت كاؼبستول العاـ لؤلسعار سوؼ يتغَت كلكن حاصل القسمة لن يتغَت ألهنا
زيادة النقود لو افًتضنا أف عرض النقود زاد ٓٔ %كفقان غبيادية النقود ىذا سيؤدم إُف زيادة األجر النقدم بزيادة ٓٔ %كزيادة
اؼبستول العاـ لؤلسعار دبقدار ٓٔ %كالنتيجة ىو عدـ تغَت األجر اغبقيقي.
على سبيل اؼبثاؿ /لو كاف األجر النقدم ىو ٓٔ رياالت كاؼبستول العاـ لؤلسعار ىو ٔ قامت اؿسلطات النقدية
دبضاعفة عرض النقود أم لو كاف عرض النقود مائة مليار جعلتو مائيت مليار ،النتيجة أف األجر بدؿ ما يكوف ٓٔ يكوف ٕٓ
كاؼبستول العاـ لؤلسعار بدؿ ما يكوف ٔ يكوف ٕ إذا ىل األجر اغبقيقي تغَت ٕٓ ٔٓ=ٕ/إذا األجر اغبقيقي يف اغبالة األكُف كيف
اغبالة الثانية بقي ثابت ٓٔ.إذا عندما نقوؿ نقود ؿبايدة نعٍت النقود ال تؤثر على اؼبتغَتات اغبقيقية يف االقتصاد كلكن فقط تؤثر
على اؼبتغَتات النقدية،كىذا مرتبط بأف اؼبدرسة الكبلسيكية تنادم بابتعاد اغبكومة عن التدخل يف النشاط االقتصادم يعٍت ىي
تقوؿ دع االقتصاد يعمل حبرية تامة كاؼبركنة الكاملة يف األسعار كاألجور ىي اليت ستجعل االقتصاد يعدؿ تدرهبيا إُف أف يصل إُف
مستول التوظف الكامل أما إذا تدخلت الدكلة فأهنا سوؼ تضر يف االقتصاد ىذه كجهة نظر اؼبدرسة الكبلسيكية.
تؤث على مستول األسعار.
*زيادة يف الطلب الكلي ال تغَت مستول اإلنتاج يف االقتصاد كلكن فقط ر
*النتيجة الرئيسية من النموذج الكبلسيكي على اؼبدل الطويل الناتج يتحدد فقط من خبلؿ عرض رأس اؼباؿ كالعمالة كليس عن
طريق التغَتات يف الطلب الكلي.
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ىنا يف الرسم كما نبلحظ رظبنا منحٌت طلب كلي الذم  AD0كانتقالو إُف  AD1ىنا النتيجة ما ىي مستول اإلنتاج اللي ىو
َ yف يتغَت فقط اؼبستول العاـ يف األسعار زاد من  P0إُف  P1اآلف ىذا االنتقاؿ قد يكوف كما قلنا بسبب سياسة مالية توسعيو
أك بسبب سياسة نقدية توسعيو لكن النتيجة ىو فقط حدكث تضخم أم زيادة يف اؼبستول العاـ لؤلسعار.
منحٌت العرض الكنزم :منحٌت العرض الكلي لكينز ىو منحٌت مستويان نسبيان ألف الشركات يف اؼبدل القصَت تعدؿ اإلنتاج أكثر
الكنزم كجدنا أف االقتصاد يف افًتاضو أف االقتصاد يعمل عند مستول أقل من
ة
من تعديل األسعار.طبعا إذا عدنا إُف اؼبدرسة
مستول التوظف الكامل كبالتاِف عندما يكوف ىناؾ زيادة يف الطلب سيحدث يف اغبقيقة زيادة مقابلة يف اإلنتاج بدكف اغباجة إُف
ارتفاع األسعار كؽبذا رظبنا اؼبنحٌت العرض الكلي.

يف بعض األحياف نرظبو خط أفقي خط مستقيم موازم احملور األفقي لكن أف اقًتبنا أكثر إُف الواقع كجعلناه أكثر انبساطا
فتبلحظ أف منحٌت العرض الكلي قريب لؤلفقي كلكنو ليس أفقيان دبعٌت أف ميلو موجب كىنا اآلف قبد أنو كفقان للمدرسة الكنزيو

نتيجة ألم زيادة يف الطلب سيتبعها زيادة فباثلو يف كمية اإلنتاج فاالستجابة ستكوف أكرب يف الكميات كليس يف األسعار دبعٌت
أف عملية التعديل تأيت من خبلؿ تغَت الكميات بينما بالنسبة للمدرسة الكبلسيكية ألف اإلنتاج ثابت فالتغَتات كالتعديبلت تأيت
من خبلؿ التغَت يف اؼبستول العاـ لؤلسعار ىذا كفقان للمدرسة الكنزيو كلقد الحظنا أهنا تركز على األجل القصَت كعندما خرجت
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نظرية كنز يف الثبلثينيات كاف االقتصاد يف كضع كساد عظيم كبالتاِف احملاكلة تسعى إُف إخراجو من حالة الكساد العظيم الذم
ىو فيو فكاف االقًتاح ىو استخداـ سياسة مالية توسعيو.

نبلحظ ىنا اآلف يف منحٌت العرض الكنزم كما قلنا منحٌت العرض يعترب مستوم نسبيان يعٍت قريب ألف يكوف أفقيان كبالتاِف أم
تغَت يف الطلب الكلي عندما انتقل الطلب الكلي من  AD0إُف  AD1أحدث زيادة كبَتة يف مستول اإلنتاج الحظ قارف y1
ب  y0ىناؾ زيادة كبَتة يف مستول اإلنتاج كؽبذا ىنا يأيت كجهة نظر كنز هبب أف كبفز الطلب الكلي من خبلؿ زيادة اإلنفاؽ
اغبكومي أك زبفيض الضرائب ىذا سيؤدم إُف نقل الطلب الكلي كبالتاِف إخراج االقتصاد من حالة الركود الذم يبكن أف يكوف
قد كقع فيو فهنا مثبلن لو افًتضنا  y0ىي مستول إنتاج معُت كالحظ اؼبخططوف يف االقتصاد أف االقتصاد بعيد عن مستول
التوظف الكامل ىناؾ مستول بطالة كبَت فبالتاِف اقًتحوا استخداـ سياسة مالية توسعيو كفقان للمدرسة الكنزيو ،منحٌت الطلب

الكلي سينتقل اآلف إُف أعلى بسبب زيادة اإلنفاؽ اغبكومي نبلحظ أف الزيادة فعبلن زيادة كبَتة يف  yكالتأثَت على اؼبستول العاـ
الكنزم.
ة
لؤلسعار ىو تأثَت ال يكاد يذكر ألف اؼبستول العاـ لؤلسعار ارتفع ارتفاع ضئيل ىذه كجهة نظر اؼبدرسة
*التوازف يف النموذج الكينزم ال يعٍت بالضركرة التوازف عند مستول التوظف الكامل(طبعان عند الكبلسيك ال توازف إال بالتوظف

الكامل أما عند الكينز غالبان يكوف التوازف عند مستول أقل من مستول التوظف الكامل) .كؽبذا قلنا ىنا التوازف يف النموذج
الكنزم ال يعٍت بالضركرة التوازف عند مستول التوظف الكامل كلكن يبكن أف وبدث التوازف عند مستول أقل من التوظف الكامل
كىو الغالب عندما يكوف ىناؾ نقص يف الطلب الكلي ،كقد يكوف التوازف عند مستول أعلى من مستول التوظف الكامل إذا
كاف ىناؾ زيادة يف الطلب الكلي (إذا النقطة اعبوىرية اليت هبب الًتكيز عليها أنو كفقان للمدرسة الكبلسيكية التوازف وبدث فقط
عند مستول التوظف الكامل أما التوازف عند اؼبدرسة الكنزيو فإف التوازف يكوف يف الغالب عند مستول أقل من مستول التوظف
الكامل).
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*ألف األسعار ال تتكيف بشكل كامل على مدل فًتات زمنيو قصَتة ليس من الضركرم أف يبقى االقتصاد عند مستول العمالة
اؿكاملة( .تفسَتان ؽبذه العبارة كفقان لتفسَت كينز األسعار ال تتكيف بشكل كامل على مدل فًتات زمنيو قصَتة إذا ليس من
الضركرم أف يبقى االقتصاد عند مستول العمالة الكاملة ،،اؼبدرسة الكبلسيكية طبعا عندما بنوا نظريتهم ىم افًتضوا أف األسعار
كاألجور مرنو مركنة كاملة فو م تتعدؿ تلقائيان خبلؼ ما تراه اؼبدرسة الكنزية  ،،من ضمن اػببلؼ بُت اؼبدرسة الكينزيو كاؼبدرسة

الكبلسيكية أف األسعار يف الواقع العملي ليست مرنو مركنة كاملة كما يفًتض الكبلسيك فاألسعار كما قلنا مثبلن لو أخذنا
األجور قبد أف األجور تتغَت ببطء بسبب كجود العقود اؿيت تربمها اؼبنشئات كالشركات مع العماؿ كبسبب كجود سياسة أك قوانُت
اغبد األدىن من األجور فإذا كانت األجور تتعدؿ ببطء شديد فنفس الشيء بالنسبة لؤلسعار فاؼبركنة الكاملة يف الواقع اليت

يفًتضها الكبلسيك ليست موجودة عُف الواقع كؽبذا كينز يقوؿ أف التوازف فبكن أف يحدث يف اغبقيقة عند مستول أقل من
مستول التوظف الكامل ألف األسعار ليست مرنو مركنة كاملة ككذلك األجور ليست مرنو مركنة كاملة حىت ربدث االنتقاؿ
مباشرة إُف التوازف عند مستول التوظف الكامل).
* التغَتات يف الطلب ستؤدم إُف التقلبات االقتصادية بعيدا عن مستول العمالة الكاملة كذلك يف حالة األسعار اللزجة (كىي
اليت تتغَت ببطء شديد)كمنحٌت العرض الكينزم.
*إذا فقط يف األجل الطويل عندما تكوف األسعار تتعدؿ سباما سوؼ يعمل االقتصاد عند مستول العمالة الكاملة.
ىنا نبلحظ يف الرسم:
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نقطة التقاء العرض الكلي مع الطلب الكلي ىي نقطة التوازف ككما قلنا يف الغالب أف ىذه النقطة تكوف عند مستول توظف أقل
من مستول التوظف الكامل دبعٌت أف ىناؾ بطالة كبالتاِف يقًتح كينز لتحفيز الطلب الكلي ألف كينز مبٌت نظريتو يف اغبقيقة على
أساس أف الطلب الكلي ىو األساس كؽبذا يقوؿ الطلب الكلي ىو الذم ىبلق عرضو اٍفاص فيجب أف يكوف الًتكيز عند كينز
على الطلب الكلي أما عند كبلسيك يقولوف هبب الًتكيز على العرض الكلي الحظ يف اغبقيقة أف كل مدرسو تركز جانب
كهتمل اعبانب اآلخر كينز يقوؿ هبب الًتكيز على الطلب الكلي ألنو لو كاف ىناؾ ركود فبسبب ضعف يف الطلب الكلي كإذا
كاف عندنا ركاج كتضخم فهو بسبب زيادة الطلب الكلي فالطلب الكلي ىو أساس التقلبات االقتصادية كعليو هبب أف كبفز
الطلب الكلي كنزيد من الطلب الكلي حىت لبرج من الركود االقتصادم ألف تكلفة الركود االقتصادم كبَتة جدا .سيكوف ىناؾ
اج سواء كاف من العمل أف من غَته من عناصر اإلنتاج األخرل.
بطالة مرتفعو كبالتاِف سيعطل عددا من عناصر اإلنت
فقط يف األجل الطويل ،عندما تكوف األسعار تتعدؿ سباما سوؼ يعمل االقتصاد عند مستول العمالة الكاملة .
ننتقل اآلف ؼبوضوع ذك صلو أيضا تكلمنا قبل قليل يف عمليات التغيَت اليت ربدث يف الطلب الكلي سواء التغَتات يف الطلب
الكلي بسبب سياسة مالية أك بسبب سياسة نقدية أك بسبب من األسباب األخرل كالزيادة يف االستهبلؾ الثابت أك زيادة يف
االستثمار الثابت أك ما إُف ذلك ىنا اآلف ننتقل لنرل ماذا وبدث عندما ربدث التغَتات من جانب العرض كؽبذا ظبيناىا
الصدمات اليت ربدث للعرض سواء كانت صدمات إهبابيو أك صدمات سلبيو إذا كانت صدمات إهبابيو معناه انتقاؿ منحٌت
العرض لليمُت كإذا كانت الصدمات سلبيو سوؼ ينتقل منحٌت العرض لليسار.
صدمات العرض اؼبعاكسة :اؼبعاكسة يعٍت السلبية يف الرسم:
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نبلحظ أف العرض الكلي الكينزم قبد أنو بسبب صدمات العرض اؼبعاكسة انتقل إُف اليسار كالنتيجة ىي البفاض يف مستول
اإلنتاج كارتفاع يف اؼبستول العاـ لؤلسعار ىذه الصدمات آثارىا على االقتصاد آثار سيئة جدان .ؼباذا؟ ألهنا ستجمع بُت التضخم
كبُت البطالة اآلف صدمات العرض اؼبعاكسة.
أمثلو عليها :يف بعض األحياف تكوف صدمات اؿعرض اؼبعاكسة تكوف بسبب ارتفاع يف أسعار البًتكؿ .البًتكؿ يعترب ؾسلعة
كسيطة يستخدـ يف كثَت من الصناعات كقد يكوف بسبب مثبلن القطاع الزراعي يكوف ىناؾ يف بعض األحياف الفيضانات بالتاِف
سيكوف لو تأثَت سليب على احملصوؿ كبالتاِف يكوف عرض القطاع الزراعي أقل.

المحاضرة 22
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كنا توقفنا يف اغبلقة السابقة عند الصدمات اليت ربدث للعرض الكلي ىذه الصدمات اليت تؤدم إُف نقلو سواء إُف األعلى
أك إُف األسفل ككجدنا أف ىناؾ صدمات اهبابية كصدمات سلبية ،الصدمات السلبية تذكركف أننا بدأنا النقاش من خبلؿ
استخداـ الرسم على الصدمات السلبية أك الغَت اؼبفضلة كاليت تؤدم إُف نقل منحٌت العرض الكلي إُف اليسار كنظرنا ماذا وبدث
نتيجة لذلك ،نعود إُف الشروبة مرة أخرل لنسلط الضوء على الرسم كنقارف بُت نقطة التوازف األصلية قبل حدكث صدمات
العرض كبُت النقطة اعبديدة كاليت ىي عندما ينتقل منحٌت العرض الكلي إُف اليسار:

صدمات العرض اؼبعاكسة:



صدمات العرض اػبارجية ىي األحداث اليت تنقل منحٌت العرض الكلي الكينزم.

سواء نقلتو كما قلنا إُف اليمُت أك إُف اليسار ،صدمات العرض اؼبعاكسة ستنقلو إُف اليسار ،كؽبذا سنقوؿ بأف:



ك نتيجة لصدمات العرض العكسية فإهنا تؤدم إُف خفض اإلنتاج ،كالبفاض فرص العمل ،كارتفاع األسعار.

الحظ النتائج تؤدم إُف خفض اإلنتاج طبعا إذا البفض اإلنتاج البفض مستول العمالة يعٍت زيادة معدالت البطالة كارتفاع
األسعار ،إذا يف مثل ىذه اغبالة وبدث ما يسميو االقتصاديوف التضخم الركودم ،كىذا أسوء حاؿ ،أم يكوف عندؾ تضخم
كبطالة يف نفس الوقت كنسميو ( )Stagflationىذا هبمع بُت التضخم كالبطالة حيث يعاًف كبل األزمتُت كاؼبرضُت مرض
البطالة اليت معدالهتا مرتفعة كمرض معدالت التضخم مرتفعة ،كربدث ىذه عندما يكوف ىناؾ انتقاؿ يف العرض الكلي إُف أعلى
بسبب صدمات العرض اؼبعاكسة ،كأعطينا مثاؿ لصدمات العرض اؼبعاكسة كىو وبصل يف بعض األحياف عندما وبدث ارتفاع
كبَت يف أسعار السلع الوسيطة مثل أسعار البًتكؿ اليت تستخدـ يف إنتاج الكثَت من السلع ،نبلحظ إذا اؼبقارنة ىنا كاضحة جدا
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ككانت نقطة البداية ىي التقاء العرض الكلي األصلي باللكف األضبر مع الطلب الكلي الذم ىو باللوف األزرؽ كنقطة التوازف
تكوف عند ( )Y0مع (.)P0
مث بعد ذلك عندما حصلت صدمات عرض معاكسة أدت إُف نقل العرض الكلي إُف اليسار قبد أف النتيجة ىي
ارتفاع يف اؼبستول العاـ لؤلسعار (التضخم)) (P1ككذلك البفاض يف مستول اإلنتاج إُف ( )Y1معٍت ارتفاع يف
معدالت البطالة.
 صدمات العرض االيجابية (المفضلة) :Favorable Supply Shocks

قبد أهنا عكس صدمات العرض اؼبعاكسة ،كيف؟
ىنا اآلف نبلحظ الرسم أف كضع التوازز األصلي ىو عند ( )Y0كىو مستول اإلنتاج ك( )P0ىو مستول العامل
لؤلسعار ،ىذا تقاطع منحٌت العرض الكلي باللوف األضبر مع منحٌت الطلب الكلي الذم ىو باللوف األزرؽ ،بعد ما
حصلت صدمات العرض االهبابية أدت إُف نقل منحٌت العرض الكلي إُف اليمُت حيث التقاء الطلب الكلي مع
العرض الكلي اعبديد الذم باللوف األصفر كصار مستول اإلنتاج ) (Y1مع اَفستول العاـ لؤلسعار ( )P1إذا
ىذه اغبالة تعترب نقطة التوازف اعبديدة حيث يكوف عندنا مستول التوظف ازداد كمستويات البطالة البفضت
كمعدالت التضخم أيضا البفضت ،كىذه الظاىرة تعترب اهبابية إذا قلنا ظاىرة حدكث صدمات العرض اؼبعاكسة ؽبا
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أضرار سلبية كبَتة كربدث ما يسمى بالتضخم الركودم كىو أسوء ما يكوف حيث ذبمع بُت مرضُت مرض
معدالت مرتفعة بالبطالة كمرض معدالت مرتفعة من التضخم ىذا يف حالة صدمات العرض اؼبعاكسة ،أما ىنا
فكل األثرين نبا اثرين اهبابيُت زيادة اإلنتاج يعٌت البفاض مستول البطالة ككذلك البفاض يف اؼبستول العاـ لؤلسعار
أم البفاض معدالت يف البطالة ،كؽبذا صدمات العرض االهبابية تعترب أهنا ربسن من األكضاع االقتصادية كتؤدم
إُف حدكث انتعاش اقتصادم مع البفاض يف مستويات األسعار كال شك أف ىذا كلو مرغوب سواء كاف البفاض
اؼبستول العاـ لؤلسعار أك زيادة مستول اإلنتاج كما يتبعو من البفاض معدالت اؿبطالة ،إذا ىذه ىي اآلثار من
صدمات العرض االهبابية اؼبفضلة .إذا نقوؿ بأف:

 صدمات العرض االهبابية تؤدم إُف ربقيق األفضل اؼبرغوب يف العاَف :زيادة اإلنتاج كزبفيض األسعار.
 صدمات العرض اؼبفضلة تسمح لبلقتصاد أف ينمو بسرعة دكف ربمل ـباطر ارتفاع التضخم.

ألنو ليس ىنا تضخم إمبا ىو البفاض للمستول العاـ لؤلسعار .كاف حديثنا عندما استخدمنا النموذج الكينزم أك
منحٌت العرض الكينزم كنا نتحدث عن اآلجل القصَت ،ىنا اآلف سنحاكؿ أف ننتقل تدرهبيا من األجل القصَت إُف
األجل الطويل:
 من األجل القصَت إُف األجل الطويل (:)From Short-run to Long-run Equilibrium

ىل االقتصاد يعمل عند مستول أعلى من التوظف الكامل؟
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ىنا اآلف نتساءؿ من خبلؿ النظر إُف الرسم ىل االقتصاد يعمل عند اؼبستول األعلى من التوظف الكامل ،يعٍت
على افًتاض عندنا ( )Yكىو منحٌت العرض الكلي الكبلسيكي عند ( )YPك عندنا ( )Y0أم أف منحٌت
العرض الكينزم يقاطع منحٌت الطلب الكلي عند مستول اإلنتاج ( )Y0ك عند السعر ،ىذا السعر اآلف يبلحظ
أف الوضع ماذا يعٍت بالنسبة لنا؟ يعٍت أف إذا كاف ( )YPىو إنتاج مستول التوظف الكامل يعٍت أف التوازف
الكينزم ىنا كقع عند مستول إنتاج أعلى من مستول التوظف الكامل  ،كىذا التوازف أجل قصَت ،ىل يبكن أف
يستمر ىذا التوازف يف األجل القصَت؟ إذا كاف فعبل نقطة التقاطع منحٌت العرض الكلي الكينزم مع منحٌت الطلب
الكلي عند مستول إنتاج أعلى من مستول التوظف الكامل ىذا لن يستمر طويبل بل سيكوف ىناؾ ضغوط على
األسعار يف االرتفاع ألف اآلف اؼبنشات توظف اؼبزيد من العماؿ كبالتاِف تريد أف تستقطب ىؤالء فًتفع األجور
ألجل أف تستقطب اؼبزيد من العماؿ كبالتاِف تكاليف اؼبنشات ترتفع كتضطر إُف رفع اؼبنتجات كتبدأ األسعار
باالرتفاع تدرهبيا كلن يستقر ىذا الوضع التوازز.
إذا كاف التوازف الكينزم وبدث عند مستول إنتاج أعلى من مستول التوظف الكامل فهذا لن يستقر ،ىناؾ
القوة ستعمل لعودة االقتصاد إُف التوازف عند مستول التوظف الكامل ،كىذه القوة ىي ما وبدث يف ارتفاع يف
األجور كتكاليف اؼبنشات مث ارتفاع يف أسعار اؼبنتجات ىذا سيؤدم إُف انتقاؿ منحٌت العرض الكلي الكينزم
تدرهبيا إُف أف نصل إُف التوازف العاـ كىو مستول التوظف الكامل .نعود إُف الرسم مرة أخرل كنبلحظ ماذا
وبدث عند االنتقاؿ من األجل القصَت إُف األجل الطويل ما يلي:

()Y0تعترب أكرب من ( )YBعندىا سيبدأ العرض الكلي االنتقاؿ تدرهبيا من  aggregate supply 0إُف
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 aggregate supply 1ىذا بسبب ماذا؟ بسبب إذا كاف االقتصاد يعمل عند أعلى مستول التوظف
الكامل فإف اؼبنشات ستدفع أجور أعلى إلغراء العماؿ للعمل أك عمل اؼبزيد من ساعات العمل بالتاِف تكاليف
اؼبنشات سًتتفع كبالتاِف األسعار سًتتفع فنبلحظ أف العرض الكلي انتقل إُف أعلل بسبب ارتفاع يف تكاليف
اإلنتاج .ىل سيستقر الوضع ىنا؟ ال ،االنتقاؿ للعرض الكلي سيستمر كلن يتوقف حىت نصل التوازف عند مستول
التوظف الكامل .ك الشركات سوؼ تتنافس فيما بينها من أجل توظيف اؼبزيد من العماؿ ككذلك اؼبواد األكلية يف
اإلنتاج كبناءا على ذلك األجور كاألسعار سوؼ ترتفع عرب الوقت.

ىذا سيحدث كيؤدم إُف أف منحٌت العرض الكينزم ينتقل إُف أعلى أك إُف اليسار كىذا ما حصل كنبلحظ
اآلف انتقل من  aggregate supply 0إُف  ،aggregate supply 1كمنحٌت العرض الكبلسيكي
كما ىو ثابت كاغبالة ىذه سوؼ تستمر إُف أعلى ماداـ أف اإلنتاج يعترب أعلى من مستول التوظف الكامل،
كسيستقر الوضع ...........ىنا!!..
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كما نبلحظ االنتقاالت استمرت العرض الكلي انتقل من  aggregate supply 0إُف
 aggregate supply 1إُف  ،aggregate supply 2كالعملية لن تتوقف إُف ىذا بل ستسمر إُف أف
نصل إُف ىذه النقطة كىي  aggregate supply 3ؼبنحٌت العرض الكلي الكينزم عنده اآلف يكوف الوضع
التوازز استقر كمستول التوظف الكامل ( )YPكعرب الوقت انتقلنا إُف التوازف الكبلسيكي لكن يف األجل الطويل،
إذا نقوؿ بأف:
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 منحٌت العرض الكلي الكينزم سيستمر يف االنتقاؿ إُف اليسار حىت يتقاطع مع منحٌت الطلب الكلي عند
مستول التوظف الكامل.
 التعديبلت يف األسعار كاألجور يف النهاية ستنقل االقتصاد من توازف األجل القصَت الكينزم إُف توازف األجل
الطويل الكبلسيكي.
كىنا نبلحظ فعبل حصلت تعديبلت يف األسعار كاألجور لكنها بعد فًتة طويلة كلكن يف األجل القصَت
ميكن أف وبدث التوازف عند مستول اقل أك أعلى من مستول التوظف الكامل كلكنو يبقى توازف مؤقت تعمل
اآلليات الذاتية اليت ربدث سواء تغَتات يف األجور أك األسعار إُف عودة االقتصاد إُف مستول التوظف الكامل
الذم يكوف بو الكبلسيكي.
إذا يبكن اختصار نقطة االنتقاؿ من توازف اؼبدرسة الكينزية إُف توازف اؼبدرسة الكبلسيكية أم االنتقاؿ من
توازف األجل القصَت الكينزم إُف توازف األجل الطويل الكبلسيكي بأف أم توازف يف األجل القصَت قد وبدث عند
مستول اقل من مستول التوظف الكامل كقد وبدث عند مستول أعلى من مستول التوظف الكامل ،لكن ىل
سيدكـ ىذا التوازف؟ ال يبكن أف يستمر ستعمل القول الذاتية اليت ربدث من خبلؿ أما زيادة يف العرض أك زيادة يف
الطلب ستعمل على أف يعود االقتصاد تدرهبيا إُف مستول التوظف الكامل ،فبلحظنا أننا بدأنا يف نقطة توازف
هبة أف اؼبنشات تتنافس فيما بينها على
كينزم عند مستول توظف أعلى من التوظف الكامل فماذا حصل؟ النت
استقطاب اؼبزيد من العماؿ كتوظيف رؤكس األمواؿ كاؼبواد األكلية األخرل فتضطر أف تدفع أجور كعوائد لعناصر
اإلنتاج أعلى من ذم قبل لتحفيزىم على عمل اؼبزيد كىذا يف الواقع سيؤدم إُف ارتفاع يف تكاليف اؼبنتجات كإذا
ارتفعت تكاليف اؼبنتجات فاؼبنشات ستؤثر برفع األسعار كبالتاِف منحٌت العرض سينتقل تدرهبيا من منحٌت العرض
الكلي قصَت اآلجل انتقاالت متعددة كلن يتوقف االنتقاؿ ماداـ أف اإلنتاج عند التوازف الكينزم أعلى من مستول
اإلنتاج عند التوظف الكامل بل ستستمر كيستمر االرتفاع يف األسعار إُف أف يتقاطع منحٌت العرض الكلي الكينزم
مع منحٌت الطلب الكلي مع منحٌت العرض الكلي الكبلسيكي ،عندىا سنكوف كصلنا إُف كضع التوازف عند
مستول التوظف الكامل كيكوف فعبل االقتصاد اآلف يف حالة توازف األجل الطويل.
حاكلنا أف نربط بُت اؼبدرسة الكينزية كاؼبدرسة الكبلسيكية ،الكبلسيك يقولوف التوازف ال يبكن أف وبدث إال
عند مستول التوظف الكامل بينما عند الكينز يقولوف التوازف يبكن أف وبدث عند مستول أقل كىو يف الغالب من
مستول التوظف الكامل كيبكن أف وبدث عند مستول أعلى من مستول التوظف الكامل كطبعا اؼبدرسة
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الكبلسيكية يركف (عدـ اٌفاجة إُف تدخل الدكلة) ألف الدكلة يف نظرىم تفسد يف االقتصاد أكثر فبا تصلح أما
اؼبدرسة الكينزية فهي تنادم بضركرة تدخل الدكلة يف االقتصاد ألهنا فعبل فعلة الركود االقتصاد حباجة إُف ربفيز
الطلب الكلي فإذا قامت اغبكومة بزيادة اإلنفاؽ سواء إنفاؽ على البنية التحتية أك شراء سلع كخدمات ىذا
سيؤدم إُف زيادة الطلب الكلي كاػبركج من الركود االقتصادم.
عندما نتتبع التاريخ عرب الوقت ماذا وبدث القتصاديات دكؿ العاَف ،قبد فعبل أف االقتصاد لدكؿ العاَف يبر
بالدكرة االقتصادية بشكل مستمر كيعزك كينز يف اغبقيقة أف سبب حدكث مثل ىذه الدكرة االقتصادية  -كىي
البفاض يف النشاط االقتصادم مث ارتفاع تدرهبي مث ركاج مث عودة مرة أخرل لبللبفاض -كلها بسبب التقلبات اليت
ربصل يف الطلب الكلي ،كؽبذا ركز نظريتو على الطلب الكلي كأنبيتو بينما قبد يف اؼبقابل اؼبدارس االقتصادية
األخرل تقوؿ أف الدكرات االقتصادية ربدث ألسباب أخرل غَت الطلب الكلي فبلحظنا أف الصدمات اليت ربدث
يف العرض كالعوامل اليت تؤدم إُف نقل العرض الكلي إُف أعلى أك إُف أسفل كلها يف الواقع ستؤدم إُف تقلبات يف
اإلنتاج كإحداث الدكرة االقتصادية ،على كل حاؿ ـبتصر القوؿ أف اؼبدارس االقتصادية يف الغاؿب تكوف أما
جذكرىا كبلسيكية أك جذكرىا كينزية أم ىناؾ من وببذ تدخل الدكلة يف النشاط االقتصادم كىناؾ من ال يرل
أنبية لوجود كتدخل الدكلة يف النشاط االقتصادية ،فمثبل لو أخذنا كما قلنا يف اغبلقة السابقة اقتصاديي جانب
العرض جذكرىم يف الواقع ىي مدرسة كبلسيكية ألنوـ يركزكف على جانب العرض كالنقديُت أيضا أم االقتصاديي
النقدم فجذكرىم األساسية ىي كبلسيكية كنظرية التوقعات الرشيدة جذكرىم كبلسيكية مع التعديل مع تطور
الوقت كاالستفادة من التجارب للدكؿ يكوف ىناؾ تطوير لؤلحباث االقتصادية بينما ىناؾ أتباع اؼبدرسة الكينزية
سواء الكينزيوف اعبدكد فجذكرىم كينزية.
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محاضرة 23
سبق كاشرنا إُف أىداؼ االقتصاد الكلي  ..يعٍت ما ىي األىداؼ اليت يطمح االقتصاد الكؿم ربقيقها كاشرنا على سبيل
اؼبثاؿ :أف االقتصاد الكلي يسعى يف اغبقيقة إُف زبفيض مستويات البطالة كذلك زبفيض معدالت التضخم كذلك ربقيق
مستول مبو اقتصادم جيد  ،ككذلك ربقيق االستقرار يف أسعار الصرؼ ،سوؼ يف اغبقيقة نعطي نبذه بسيطة عن كل ىدؼ مث
نفصل فيما بعد حوؿ طبيعة ىذه األىداؼ ككيف يبكن ربقيقها كىل ىناؾ تعارض يف ربقيق ىذه األىداؼ؟ يعٍت عندما يكوف
ىناؾ سياسة مالية أك سياسة نقدية هتدؼ إُف ربقيق أحد ىذه األىداؼ ىل سيكوف على حساب اؽبدؼ اآلخر؟
ننظر إُف الشاشة من خبلؿ الشاشة نرل أف أىداؼ االقتصاد الكلي كما ىو مكتوب يف الصورة التالية:

ٔ -التوظيف الكامل للعمالة :العمالة ىي يف اغبقيقة األساس الذم يعتمد عليو االقتصاد فتسعي اغبكومات لعمل كل ما يف
شانو من تعليم كتدريب كتأىيل القول العاملة ألهنا يف اغبقيقة ىي ٔ .أساس النمو االقتصادم إذا يف اغبقيقة االقتصاد حقق

ىدؼ توظيف ما لديو من اؿعمالة يعٍت يف ذلك اغبقيقة أف االقتصاد يف حاؿة ركاج كيف حا لة ازدىار أما إذا تعطلت بعض
من موارد ىذا االقتصاد ككاف ىنا ؾ معدؿ بطالة مرتفعو ىذا سيؤدم إُف إغباؽ ضرر كبَت يف االقتصاد أم أف معدالت
مرتفعو من البطالة سوؼ يصاحبها ركود اقتصادم كبَت أم أف ىناؾ سيكوف انكماش يف األنشطة االقتصادية ربقيق ىذا
اؽبدؼ سوؼ يفسر القوؿ يف موضوع البطالة كقياس مفهوـ البطالة كقياس البطالة كقياس اآلثار السلبية للبطالة كىذا يف
اغبقيقة ىدؼ مهمة جدا.
ٕ -تحقيق مستويات مقبولة من النمو االقتصادي  :طبعا النمو االقتصادم يعتمد على ماذا ؟ يعتمد بالدرجة األكُف على
عناصر اإلنتاج اؼبتاحة يف االقتصاد فإذا كظفت صبيع العناصر كبأعلى كفائو فبكنة ىذا سيؤدم يف اغبقيقة إُف أف معدالت
النمو االقتصادية سوؼ تتزايد ككثَتا ما لبشى يف اغبقيقة عندما يكوف ىناؾ مبو اقتصادم مرتفع  ،،كثَتا ما يصاحبو ارتفاع يف
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اؼبستويات العامة لؤلسعار كؽبذا نقوؿ ال هندؼ لتحقيق مبو اقتصادم مرتفع خوفا من كجود التضخم كإمبا نقوؿ اؽبدؼ ىو
ربقيق مستويات جيده ـف النمو االقتصادم حىت نتبلىف مشكلو أك ظاىره التضخم.
ٖ  -الهدف الثالث كما نالحظ من خالل الشريحة :احملافظة على استقرار األسعار ..ما اؼبقصود منها ! يعٍت يف اغبقيقة أف
االقتصاد الكلي يسعى إُف ربقيق معدالت مبو اقتصادية جيده كلكن بدكف تضخم أك على األقل مستويات التضخ ـ تكوف
معقولة كنقصد دبعدالت التضخم ىو االرتفاع اؼبستمر يف اؼبستول العاـ لؤلسعار فالتضخم ال يعٍت ارتفاع يف سعر سلعة معينة
كإمبا يعٍت يف اجململ أسعار السلع ترتفع ؽبذا نقوؿ اؼبستول العاـ لؤلسعار نقصد فيو متوسط األسعار كافو السلع كاػبدمات

اؼبوجودة يف اال قتصاد فأما ارتفاع سعر سلعة ؾـ ا نناقشو يف االقتصاد اعبزئي فهذا ليس معناه أنو يؤدم إُف التضخم قد يكوف
ىناؾ ارتفاع يف سعر سلعة يقابلو البفاض يف سعر سلعة أخرل كىكذا أما ؼبا يكوف ىناؾ ارتفاع عاـ لؤلسعار يعٍت أف اؼبتوسط
ألسعار السلع كاػبدمات اؼبوجودة يف االقتصاد ىو يف اغبقيقة يف حالو ارتفاع إذان ماذا هندؼ؟هندؼ يف اغبقيقة أال يكوف لدينا

معدالت مرتفعو من التضخم ألف اؼبعدالت اؼبرتفعة من التضخم ؽبا آثار سلبيو كبَتة على االقتصاد كسنفصل القوؿ حوؿ ما ىي
أسباب التضخم ككذلك ما ىي اآلثار اليت تقع إذا كجد التضخم قبد أف ىناؾ السيا سات اغبكومية من عقليو كمالية تسعى إُف
اغبد أك كبح صباح التضخم  ،إذا كنا قلنا أف البطالة تعترب مرض فالتضخم يعترب مرض آخر كأيضان كباكؿ نربط بُت البطالة من جهة
كالتضخم من جهة أخرل ألف مبا إهنما مرضُت ىل يبكن يف اغبقيقة نعاًف كاحد أك نعاعبهما معا سقبد انو يف اؿغالب عندما نقوـ
بعبلج أحد اؼبرضُت سيزداد اؼبرض األخر دبعٌت إذا أردنا أف كبل مشكلو البطالة سنجد انو يف الغالب معدالت التضخم سوؼ
ترتفع كإذا أردنا أف نعاًف موضوع التضخم سيكوف لدينا موضوع البطالة أك موضوع مرض البطالة سوؼ يتفاقم ىذه العبلقة بُت
التضخم كالبطالة تسمى بظاىرة منحٌت فيليبس حيث وبكي عبلقة عكسية بُت معدالت التضخم كمعدالت البطالة أم أف ارتفاع
معدالت البطالة سيكوف مصحوبا بالبفاض عاـ لؤلسعار أم البفاض التضخم.
ٗ  -تحقيق مستويات مقبولة من االستقرار في أسعار الصرف وميزان المدفوعات إذا كاف االقتصاد كىذا ىو الغاؿب يف
قرار األسعار احمللية بل أيضا أسعار العمبلت هبب أف تكوف مستقره
العصر اغباضر مفتوحا يعٍت ليس اؽبدؼ يف اغبقيقة است
لنتعامل مع العاَف اػبارجي كنتاثر دبا وبصل يف العاَف اػبارجي من خبلؿ عمليو التصدير كاالستَتاد فاالقتصاد الكلي يسعى يف
اغبقيقة إُف استقرار أسعار الصرؼ تكوف أسعار الصرؼ مستقره أما إذا كانت أسعار الصرؼ متقلبة فهذا سيكوف لو آثار سلبيو
كبَتة على االقتصاد  ..ألف معناىا أف ىناؾ صعوبة يف عملية تقدير أسعار الصرؼ كستكوف التكلفة اليت يولدىا يف اغبقيقة
اؽبدؼ دائما أف تكوف أسعار الصرؼ مستقره ال
تقلبات سعر الصرؼ كبَتة جدا سوؼ يعرقل عمليو التصدير كعمليو االستَتاد ؼ
شك يف مصلحو االقتصاد احمللي كمصلحو االقتصادية العاؼبي أيضا.
دائما عندما تكوف أسعار الصرؼ غَت مستقره كمتقلبة ذبد أف العملة تفقد كظيفتها فنجد أف الدكؿ اليت تعاز من تضخم
متصاعد ..تضخم جامح  ،،رباكؿ إهنا تتخلص من عملتها كرباكؿ أف ربصل على العمبلت الصعبة ألف االحتفاظ بالعملة اليت يف
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اغبقيقة أسعارىا متقلبة مبعٌت أهنا تنخفض باستمرار ..االحتفاظ فيها يف اغبقيقة سوؼ يفقدىا قيمتها ألف القيمة اغبقيقية منها
سوؼ تقؿ كىذا حصل يف كثَت من الدكؿ مثاؿ اللَتة اللبنانية يف أكقات مضت قبد أف أسعارىا تنخفض باستمرار بسبب تزايد
اؼبعركض النقدم منها  ..فتدىورت قيمو اللَتة كأصبح الناس ال يريدكف االحتفاظ هبذه العملة ألهنا تفقد قيمتها فاستبدلوه ا يف
اغبقيقة بالعملة الصعبة أيضا ميزاف اؼبدفوعات  ..فاستقرار ميزاف اؼبدفوعات مهم كنقصد دبيزا ف اؼبدفوعات ىو سجل لكافو
اؼبعامبلت اليت ذبرم بُت دكلو كبقيو دكؿ العاَف فنسجل يف ميزاف اؼبدفوعات فنسجل فيو الصادرات كالواردات كما نسميو باؼبيزاف
التجارم كالتحويبلت اليت تأيت سواء من أك إُف مثبل العوائد اليت وبصل عليها إفراد الشعب من الفوائد أك من أرباح األسىم أيضا
يسجل فيو عمليو اػبدمات  ..اػبدمات تعترب جزء ال يتجزأ من ميزاف اؼبدفوعات فاػبدمات قد تكوف تسجل يف جانب الدائن أك
كما أف عندنا سلع صادرات ككاردات نفس الشيء اػبدمات ىناؾ صادرات ككاردات فعندما تقدـ خدمو يعٍت شركو من
اؼبدين ؼ
الشركات مثل شركو القطاع االقتصادم احمللي تقدـ خدمو للقطاع اػبارجي كتأخذ مقابل ذلك فهذا الشك انو يسجل يف جانب
الدائن ؼبيزاف اؼبدفوعات ؽبذه الدكلة كذلك أيضا عمليو حركو رؤكس األمواؿ يعٍت انتقاؿ األمواؿ من أجل شراء سندات أك أسهم
ىذا أيضا يسجل يف ميزاف اؼبدفوعات  .فعمليو استقرار ميزاف اؼبدؼكعات يعترب مهم جدا ألنو إذا كاف ىناؾ يف اغبقيقة عمليو عجز
يف ميزاف اؼبدفوعات سيكوف ىناؾ ضغط على العملة احمللية بااللبفاض معٌت ذلك عجز يعٍت أف جانب اؼبدين أكرب من جانب
الدائن دبعٌت انك تشًتم سلعا كخدمات أكرب من ما تبيع فبلشك ىذا سيؤدم إُف عمليو سحب العملة الصعبة اؼبوجودة لديك
فهذا ضغط يف اغبقيقة على ميزاف اؼبدفوعات كبالتاِف على العملة احمللية يف االلبفاض كىو ما نسميو ( Devaluation of
عمليو استقرار ميزاف اؼبدفوعات كعملية استقرار أسعار العمبلت الشك يعترب
 )The currencyيعٍت زبفيض قيمو العملة ؼ
مهم كىدؼ من أىداؼ االقتصاد الكلي.
مث ننتقل كنفصل القوؿ يف موضوع العمالة الكاملة .كيف ربقيق ىذا اؽبدؼ ؟ كيف نقيس البطالة؟ ماذا يًتتب على كجود ىذه
البطالة؟ ما ىي اآلثار السلبية لوجود ىذه البطالة؟ ننتقل إُف الشروبة:
قبد التوظيف الكامل للعمالة ىنا:
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عندما يكوف العامل عاطبل معٍت غَت عامل فهو يف اغبقيقة وبتاج إُف مصركؼ فالدكلة يف اغبقيقة تسن قوانُت تعوض عن البطالة
كىذه التعويضات عن البطالة لتضمن استمرار ىذا الشخص يعيش سليما كخبلؿ ىذه الفًتة يبحث عن عمل فعملية تعويض
البطاالت الشك أهنا تكلف ميزازات الدكؿ الكثَت من األمواؿ ككلما طالت فًتة البطالة كلما تزايد ت التكاليف على اغبكومة
كؽبذا اغبكومة تضع قوانُت معينة حبيث أف ىذه تعويضات البطالة ال تستمر طويبل ألهنا إذا استمرت طويبل فالشخص سيتقاعس
كيتكاسل عن العمل كبالتاِف يقبل ىذه التعويضات كإف كانت بسيطة كبالتاِف ال يكوف ىناؾ دافع كال حا فز من أجل البحث عن
العمل كؽبذا القوانُت رباكؿ أف تضع فًتة ؿبدكدة ؽبذه التعويضات حىت أف األشخاص ال وببذكف التقاعس كعدـ البحث عن عمل
إذان ىذا من اآلثار السلبية للبطالة كىي اؼببالغ اليت تدفع للعاطلُت عن العمل " تعويضات البطالة " طيب البطالة ماذا تعٍت ؟ إذا
أردنا أف نعرؼ ما ىي البطالة  ،البطالة ىي عدد العاطلُت عن العمل كالذين يبحثوف عنو أكالن ىم العاطلُت عن العمل كالشرط
الثاز ىو يبحثوف عن العمل  ..أما إذا كانوا ال يبحثوف عن العمل متقاعسُت ىؤالء ال يعتربكف من ضمن البطالة  .كؽبذا عندما
سنأيت لكيف نقيس البطالة قبد أف البطالة فقط عندما نريد أف كبسبها ..كبسبها من عدد األشخاص العاطلُت كالذين لديهم رغبو
كيبحثوف عن فرص عمل ؽبم.
ننتقل إُف قياس معدؿ البطالة انظر إُف الشروبة قياس البطالة:

مثاؿ :إذا كاف االقتصاد يتكوف من ٕٓٓ ٓٓٓ،شخص منهم ٕٕٔ ٓٓٓ،موظف كمنهم ٓٓٓ ٛعاطل ما مقدا ر قوة العمل ؟
كما نسبو القوة العاملة؟ كما نسبو البطالة؟
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القوة العاملة نأخذ عدد اؼبوظفُت  +عدد العاطلُت عن العمل
القوة العاملة = ٕٕٔ ..ٓٓٓ،ٖٔٓ = ٛٓٓٓ + ٓٓٓ،ىذه القوة العاملة أما إذا أردنا نسبو القوة العاملة؟
نقسم القوة العاملة على عدد الشعب (السكاف)= ٕٓٓ%ٙ٘ = ٓٓٓ،ٖٔٓ /ٓٓٓ،
غبساب نسبو البطالة( :عدد العاطلُت عن العمل أك الذين يبحثوف على عمل )مقسوـ على قوة العمل = ٖٓٔ= ٛٓٓٓ /ٓٓٓ،
% ٔ٘،ٙ
سنقسم يف اغبلقة القادمة أقساـ البطالة كىنا لبتم اغبلقة.
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المحاضرة 24
سنتحدث عن أنواع البطالة  ،كتصنف البطالة يف االقتصاد إُف أربعة أنواع  :البطالة االحتكاكية  ،كالبطالة اؽبيكلية  ،البطالة
الدكرية ،كالبطالة اؼبوظبية .ك سنفصل كل نوع على النحو التاِف:

أوال /البطالة االحتكاكية (:)Frictional Unemployment
تنتج عن ظركؼ سبر هبا أسواؽ العمل نظرا للتغَتات الديناميكية اليت يتعرض ؽبا االقتصاد ،إذ يصبح بعض العمالة يف طور
تغيَت ككظائفو ـ  ،فيصبحوا عاطلُت عن العمل لبعض الوقت .فعندما تغلق بعض اؼبنشآت أبواهبا ،أك زبفض حجم نشاطها،
ينعكس ذلك على حجم العمالة األمر الذم يفضي بتعطيل البعض عن العمل ،كالبحث عن كظائف بديلة .كالبطالة االحتكاكية
تعٍت كجود كظائف شاغرة يف االقتصاد كلكن ال يعرؼ الراغبوف يف العمل أين مكاف كجودىا .كىذا يعٍت كجود فجوة بُت العمالة
كالوظائف نتيجة غياب اؼبعلومات عن الوظائف كمكاف توفرىا .كاغبل ؽبذا النوع من البطالة ىو توفَت اؼبعلومات الكافية كإتاحتها
بأقل تكلفة فبكنة كبسرعة فائقة.
إذان البطالة االحتكاكية يوجد لدينا كظائف كيوجد لدينا من يطلب العمل كيوجد لدينا من يعرض العمل ،لكن اؼبشكلة

عدـ كجود اؼبعلومات الكافية لكبل الطرفُت فالعماؿ ال يعرفوف أين العمل موجود ،ىم يرغبوف يف العمل لكنهم ال يعرفوف أين
يوجد ،نفس الشيء بالنسبة للشركات ىي تتطلب عماؿ لكنها ال تعرؼ أين مكاهنم ،فعملية توفر اؼبعلومات تعترب ضركرة أساسية
يف تقليص معدالت البطالة فإذا أردنا فعبل أف نقلص البطالة االحتكاكية هبب يف اغبقيقة أف تكوف اؼبعلومات متاحة للشركات
ككذلك لؤلشخاص الذين يرغبوف يف العمل فإذا كاف يف اغبقيقة اؼبعلومات متاحة الشخص سيعرؼ أين سيجد العمل ىناؾ
إعبلنات مستمرة ىناؾ يف اغبقيقة توضيح للفرص العمل متاحة من قبل الشركات كاؼبنشات قبد يف اغبقيقة أف ىذه اؿعملية
أف إنساف عاطل يف مكاف معُت ككجدت إعبلف أف العمل
ستؤدم إُف تقليص عدد البطالة االحتكاكية الشخص يف اغبقيقة ..ا
متوفر يف مكاف ما بسرعة سألتحق هبذا العمل ،أما إذا َف تكن ىناؾ معلومات متاحة فسأجلس يف اغبقيقة شهر أك شهرين سنة
أك سنتُت كأنا ال أعرؼ أين العمل ىو موجود كلكن ال أعرؼ أين مكانو فعملية توفر اؼبعلومات ىذا سيقلل يف اغبقيقة من البطالة
االحتكاكية.
كاغبل ؽبذا النوع من البطالة ىو توفَت اؼبعلومات الكافية كإتاحتها بأقل تكلفة فبكنة كبسرعة فائقة.

ثانيا /البطالة الهيكلية (:)Structural Unemployment
البطالة اؽبيكلية تنتج عن عدـ تناسب اؼبهارات كالقدرات اليت سبلكها العمالة مع متطلبات سوؽ العمل .كؼبواجهة ىذا
النوع من البطالة البد من إعادة تدريب كإعادة تأىيل العاطلُت عن العمل ،كذلك هبدؼ تأىيلهم لتلبية احتياجات سوؽ العمل
للعمالة ذات خصائص ـبتلفة عما سبق.
إذان البطالة اؽبيكلية يوجد طلب على العمل كيوجد عرض للعمل ،لكن اؼبشكلة ما ىي؟ اؼبشكلة أف الطلب على العمل
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يف تخصصات كمهن معينة ،كالعماؿ تأىيلهم تأىيل آخر دبعٌت أهنم ال يستطيعوف أف يقوموا دبا ترغبو اؼبنشات منهم إذان ىناؾ فجوة
بُت اؼبنشات كبُت من يعرض العمل الذين ىم العماؿ ،اؼبنشات تطلب مهن معينة كالعماؿ الذين ىم عاطلُت عن العمل لديهم
زبصصات أخرل ال تليب رغبة اؼبنشات ،فهنا ىذه الفجوة كبتاج إُف أف نقوـ بإعادة تأىيل ىؤالء العمالة ألجل يف اغبقيقة أف
يتناسبوا مع متطلبات الشركات ،كيف بعض األحياف عملية إعادة تأىيلهم سهلة ربتاج إُف كقت قصَت ،كلكن يف بعض األحياف قد
ربتاج إُف كقت طويل كبالتاِف يتعذر يف اغبقيقة إعادة تأىيلهم ،أما إذا كاف ؾبرد يف اغبقيقة ىم قريبُت إُف ما ربتاجو اؼبنشاة
كلكنهم وبتاجوف إُف دكرة شهرين أك ثبلثة أشهر أك ستة أشهر ىذم أمرىا سهل لكن إذا كاف يف اغبقيقة ما تطلبو اؼبنشات
مث ىذه األحواؿ هبب يف
كالشركات ىو يف زبصصات بعيدة عن زبصصاهتم كتأىيلهم فتحتاج إُف فًتة طويلة من اإلعداد يف ؿ
ليس من اؼبنطق اقتصاديا أنٍت أقوـ
اغبقيقة أف هتتم اعبامعات كاؼبعاىد اؼبتخصصة يف زبريج الطبلب حسب حاجة سوؽ العمل ؼ
بتخريج زبصص معُت كالسوؽ فبتلئة منو ،ليس عليو طلب ردبا حىت كال بعد طبس سنوات فهذا يعترب إىدار ؼبؿوارد االقتصادية
فيجب يف اٌفقيقة أف يكوف ىناؾ تعاكف كتكاتف بُت اعبامعات كاؼبعاىد اؼبتخصصة مع كزارة العمل من أجل أف يكوف ىناؾ تلبية
غباجة السوؽ دبعٌت دراسة السوؽ وبتاج إُف ماذا؟ ،ما التخصصات اليت وبتاج إليها السوؽ؟
كاعبامعات تركز على ىذه اعبوانب فليس من اؼبنطقي بل أنو إىدار للموارد أف تقوـ اعبامعات يف زبريج األعداد الكبَتة من
الطبلب كىم يف اغبقيقة ؿف هبدكا عمل يف زبصصهم ،إذان للحد من البطالة اؽبيكلية ال بد يف اغبقيقة أف نعتٍت بعملية التدريب
كالتأىيل كالتعليم اليت تناسب حاجة السوؽ فندرس السوؽ وبتاج إُف ماذا؟ مث نركز على عملية التدريب كالتأىيل اؼبناسبة.

ثالثا /البطالة الدورية (:)Cyclical Unemployment
كيقصد هبا العمالة اليت تصبح عاطلة عن العمل نتيجة تغَتات دكرية تنتج يف الطلب على اؼبنتجات ،كأف يتناقص الطلب
من قبل اؼبستهلكُت أك اؼبستثمرين أك القطاع اغبكومي أك من مزيج منهم .كبن نعرؼ مكونات الطلب الكلي ىو الطلب
االستهبلكي كالطلب االستثمارم كالطلب اغبكومي ككذلك صايف الصادرات فهذا يف اغبقيقة إذا البفض أحد ىذه اؼبكونات
األربعة يعٍت البفض الطلب اغبكومي أك البفض الطلب االستهبلكي أك الطلب االستثمارم ىذا سيولد البفاض يف األنشطة
االقتصادية كسيتولد ؿدينا ما يعرؼ بالبطالة الدكرية ؽبذا لو عدنا للوراء قليبل عندما تكلمنا عن الدكرة االقتصادية قبد أف األسباب
اليت تؤدم إُف البفاض األنشطة االقتصادية كالركود االقتصادم ىذا سيولد ما نسميو البطالة الدكرية كعندما يكوف ىناؾ انتعاش
يف الدكرة االقتصادية البطالة الدكرية سوؼ تتقلص أم البفاض الطلب الكلي سيولد مثل ىذا النوع من البطالة الدكرية كارتفاع
الطلب الكلي سيقلل من البطالة الدكرية ،إذان البطالة الدكرية مرتبطة بالطلب الكلي ىل الطلب الكلم يف اغبقيقة يف حالة البفاض

ستتولد البطالة الدكرية كإذا الطلب الكلي يف حالة تزايد البطالة الدكرية ستتقلص.
إذان كما نبلحظ يف الشروبة قبد أف تناقص الطلب قد يكوف ب تناقص الطلب من قبل اؼبستهلكُت أك اؼبستثمرين أك القطاع
اغبكومي أك من مزيج منهم ،كذلك مقارنة بالطاقة اإلنتاج ية للمنشأة .كمن أظبى األمثلة على ىذا النوع من البطالة ما يتجلى يف
سوؽ اؿعمل نظَت مركر االقتصاد بالدكرة االقتصادية .فتناقص الطلب كاإلنفاؽ خبلؿ مرحلة الركود كاالنكماش ،يؤدم إُف تناقص
الطلب على العمالة األمر الذم يؤدم إُف فقداف عدد من العمالة كظائفهم ،يف حُت أف الطلب عليهم سوؼ يزداد عندما يدخل
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االقتصاد االنتعاش كالتوسع ضمن الدكرة االقتصادية.
إذان يبكن القوؿ بأف البطالة الدكرية ( )Cyclical Unemploymentتكوف موجودة أك تتولد من خبلؿ ما وبصل

من االضطرابات يف الطلب الكلي عندما يكوف ىناؾ البفاض يف الطلب الكلي سنجد أف البطالة الدكرية معدالهتا سوؼ تزيد
كعندما يكوف الطلب الكلي يف حالة انتعاش كتتصاعد متزايد ىنا البطالة الدكرية سوؼ تقل ىذا ىو النوع الثالث من البطالة.

رابعا /البطالة الموسمية (:)Seasonal Unemployment
خببلؼ البطالة الدكرية اليت ترتبط بالدكرة االقتصادية ،فإف بعض القطاعات االقتصادية ذات صبغة حبيث تنشط يف مواسم
معينة كهتدأ يف أخرل ،األمر الذم ينعكس على حجم العمل كإعداد العمالة فيها كمن األمثلة على ىذا قطاع الزراعة.
قبد يف اغبقيقة أف قطاع الزراعة ىناؾ مواسم يزيد فيها بعض اإلنتاج الزراعي كبالتاِف ىناؾ حالة ماسة إُف توظيف اؼبزيد يف قطاع
الزراعة كبعد مركر فًتة كاغبصوؿ على جٍت الثمرات قبد أف ىناؾ بطالة للعماؿ الذين يعملوف يف القطاع الزراعي .ىناؾ بعض
من الصعب ربديد ما إذا كاف شخص ما ىو حقا يبحث عن عمل من أجل التمييز من
التساؤالت حوؿ موضوع البطالة ،ؼ
كبن قلنا قبل قليل أف العامل احملبط الذم حبث عن عمل يف فًتة كلكنو َف
الذين يعانوف من البطالة كالذين ليسوا يف قوة العمل ،ؼ
هبد عمبل أحبط فبالتاِف توقف عن البحث عن عمل ،ىل ىذا يعترب عاطل ىل نسجلق من ضمن عدد البطالة؟ طبعا ال ،ىذا ال
يسجل ضمن عدد البطالة ألنو اآلف خرج من القوة العاملة كالقوة العاملة ىم عدد األشخاص الذين يعملوف موظفُت كاألشخاص
الذين ال يعملوف لكنهم يبحثوف عن عمل أما ىذا النوع يف اغبقيقة الذم ىو الشخص احملبط يعترب خرج عن القوة العاملة كال
وبسب ضمن البطالة .إذان :من الصعب ربديد ما إذا كاف شخص ما ىو حقا يبحث عن عمل ،من أجل التمييز بُت الذين
يعانوف من البطالة ،كأكلئك الذين ليسوا يف قوة العمل .إذان ىل العامل احملبط يعترب من ضمن البطالة؟ اعبواب ال  ..ال يعترب من
ضمن البطالة فهو أصبل ليس من ضمن القوة العاملة ألنو توقف عن البحث عن العمل.
ىل الذم يعمل بعض الوقت  part timeكيرغب العمل كامل الوقت يعترب عامبل عاطبل؟
أيضا من الصعوبة التفريق بُت العامل كالعامل الغَت مستغل  Underutilizedعندنا اآلف بعض األشخاص يعملوف part
 timeأم بعض الوقت كىناؾ أشخاص يعملوف ردبا كل الوقت لكنهم َف يهستَغلوا االستغبلؿ األمثل كأف يكوف مثبل ىو يف

زبصص معُت كنستخدمو يف ؾباؿ ليس لو أم صلة بتخصصو ىل استغليتو استغبلؿ أمثل؟ بكل تأكيد ال ،فمثل ىؤالء..
الشخص الذم يعمل عمل جزئي لكن رغبتو إنو يعمل عمل كامل كالشخص اآلخر الذم يعترب َ Underutilizedف يستغل
كَف يُوظف التوظيف الذم يتناسب مع قدراتو كإمكانياتو ىذا ..ىل يعترب يف اغبقيقة عاطل عن العمل؟ سنجد يف اغبقيقة أف عند

عملية حساب البطالة قناؾ صعوبة أف حسبناه من ضمن البطالة فهذا يعترب مقياس غَت دقيق ىل يعمل عمل جزئي؟ ىو يرغب
بالعمل الكامل لكنو َف هبد ،كالشخص اآلخر الغَت مستنغل كغَت موظف التوظيف اعبيد الذم يتناسب مع قدراتو كإمكانياتو ،إذان
طالة.
ىذه من ضمن العقبات كاؼبشاكل اليت تواجهنا عند حساب الب
أيضا من الصعب رسم خط فاصل بُت البطالة االحتكاكية كاؽبيكلية ،ىل العاملُت يف "االقتصاد القدمي" قادرين يف العثور
على كظائف يف "االقتصاد اعبديد "؟ عندنا يوجد اقتصاد قدمي كاقتصاد جديد ،االقتصاد القدمي وبتاج إُف مؤىبلت معينة كتدريب

- 127 -

ملتقى طالب وطالبات جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

www.imam1.com

معُت ؼبا يكوف عندنا اقتصاد جديد أك تطور يف صناعة جديدة فنأخذ مثبل عملية القفزة ..أكؿ كانت ىناؾ طباعة عرب اآلالت
اليدكية كالطباعة العادية ككاف ىناؾ أشخاص متخصصُت يف الطباعة ىؤالء اآلف يف االقتصاد القدمي ،أما االقتصاد اغبديث
استخداـ اغباسب طبعا فاألشخاص القدامى ىؤالء إذا أرادكا أف يلتحقوا باالقتصاد اعبديد ال بد أف يعاد تأىيلهم حىت يستطيعوا
مثبل
أف يستخدموا اغباسب كيبارسوا عملية الطباعة بشكل منظم كجيد من خبلؿ اغباسب اآلِف كىذا وبتاج إُف إعادة تأىيل ،ؼ
ليس ىناؾ طلب على الطابعُت لطباعة اآلالت القديبة لكن ىناؾ طلب على الذين يعملوف على اٌفاسب اآلِف بكفاءة فهنا اآلف
قبد أف موضوع البطالة اؽبيكلية ..فيو طلب للذين يعملوف يف اغباسب اآلِف كلكن ليس ىناؾ طلب على األشخاص الذين
يعملوف على آالت الطبع القديبة ،إذان ىناؾ فجوة بُت الطلب كبُت العرض إذا أردت أنٍت الغي ىذه الفجوة البد أز أقوـ بإعادة
تأىيل ىؤالء األشخاص الذين سبرسوا كتعلموا على الطباعة العادية فبلبد أف أعطيهم دكرات تأىيلية ألجل أف يستطيعوا أف يعملوا
على اغباسب اآلِف باؿكفا ءة اليت تريدىا اؼبنشآ ت ،إذان ىنا نبلحظ البطالة اؽبيكلية موجودة ،الطلب من قبل اؼبنشات على كظائف

معينة عندنا عاطلُت لكن اؿزبصص ليس متطابق ،فبالتاِف البد من عملية إعادة التأىيل من أجل أف نسد الفجوة بُت عملية
اؼبطلوب كبُت مؤىل األشخاص الذين يرغبوف يف العمل.

اؼبعدؿ الطبيعي للبطالة:

المحاضرة 25
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عندما يكوف االقتصاد عند مستول العمالة الكاملة فاف معدؿ البطالة ليس ـساكيا للصفر ،بل يعٍت أف معدؿ البطالة يساكم
اؼبعدؿ الطبيعي للبطالة .كاؼبعدؿ الطبيعي للبطالة يتكوف من البطالة االحتكاكية كاؽبيكلية .كىي البطالة اليت توجد عند تساكم
الناتج احمللي اإلصباِف الفعلي مع الناتج احمللي اإلصباِف الكامن (كنقصد باإلنتاج احمللي اإلصباِف الكامن يعٍت اللي يقيس الطاقة
اإلنتاج ية لبلقتصاد يعٍت مقدرة االقتصاد ..كم مقدكره يف إنتاج السلع كاػبدمات فإذا كصلنا إُف الطاقة اإلنتاج ية نقوؿ كصلنا إُف
اإلنتاج الكامن) .كىذا يعٍت ال كجود للبطالة الدكرية ،أم أف معدؿ البطالة الطبيعي ىو الذم يكوف عند معدؿ اؿبطالة الدكرية
مساكيا للصفر فعندما يكوف معدؿ البطالة الدكرية مساكيا للصفر صرنا يف اغبقيقة عند اؼبعدؿ الطبيعي للبطالة.
عندما يكوف معدؿ مبو الناتج احمللي اإلصباِف اغبقيقي منخفضا بالنسبة الذباه الناتج احمللي اإلصباِف اغبقيقي طويل األجل،
فاف معدؿ البطالة الفعلي يفوؽ اؼبعدؿ الطبيعي للبطالة ،كبناء على ذلك ترتفع البطالة الدكرية .يعٍت عندنا الطاقة اإلنتاج ية
لبلقتصاد ؿبدكدة فإذا كاف االقتصاد يف اغبقيقة يسجل معدالت إنتاج حقيقي أقل من الطاقة اإلنتاج ية أك اإلنتاج الكامن ىنا قبد
طالة دكرية .أما إذا استمر النمو االقتصادم سريعا جدا ،فأف معدؿ مبو االقتصاد
أف البطالة يف اغبقيقة ستتولد سيكوف عندنا ب
سوؼ يتجاكز مستول اإلنتاج الطبيعي كالبطالة الدكرية ستنخفض.
طيب اآلف البطالة الطبيعية كيف نعمل على زبفيضها؟ مثبل إذا قلنا البطالة الطبيعية يف أمريكا بُت ٗ ك٘ ٘.كىي أكربا
بُت  ٚكٓٔ باؼبائة ..ىذم تعترب معدالت طبيعية للبطالة كمقبولة ...ؼباذا زبتلف معدالت البطالة الطبيعية ككيف نستطيع أف
لبفضها؟
ىيكلي تشمل:
ة
لتخفيض معدؿ البطالة الطبيعي...البد من إحداث تغيَتات
ٔ .ربسُت انتقاؿ العماؿ من خبلؿ نظاـ معلومات أفضل تربط بُت سوؽ العمل.
إذا نتذكر أف البطالة االحتكاكية سبب كجودىا ىو يف اغبقيقة غياب اؼبعلومات دبعٌت أف العماؿ ليس لديهم معلومات كافية..
فرؽ كاحد ربسُت انتقاؿ العماؿ من خبلؿ نظاـ معلومات أفضل تربط بُت سوؽ العمل .ىذم
أين تقع أماكن الوظائف الشاغرة ـ
ستؤدم إُف زبفيض البطالة االحتكاكية.
كل التدريب كالتعليم اؼبهٍت.
ٕ .تطوير مست
تطوير مستول التدريب كالتعليم اؼبهٍت دبا يتناسب مع حاجة سوؽ العمل ىذا ألجل زبفيض معدالت البطالة اؽبيكلية.
ٖ .تقليل التمييز يف التوظيف بأشكالو اؼبختلفة.
التمييز طبعا سواء كاف بالتمييز بُت الرجل كاؼبرأة كيف بعض األحياف يكوف ىناؾ سبييز حسب اللوف كما يف أمريكا ضد السود
فأحيانا مؤىبلت الشخص األسود تفوؽ مؤىبلت األبيض كيقوـ صاحب العمل بتوظيف األبيض كيهمل أك ال يوظف األسود..
يف حاؿ إلغاء التمييز يف التوظيف ىذا سيؤدم إُف تقليص معدالت البطالة الطبيعية.
ٗ .التخلص من اغبد األدىن لؤلجور.
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طبعا اٌفد األدىن لؤلجور  ..ؼبا أضع حد أدىن لؤلجور يعٍت أنٍت لن أكظف شخص بأقل من األجر الذم قامت الدكلة بوضعو ..
 ،فإذا كاف مثبل اغبد األدىن
قد يكوف يف اغبقيقة ىناؾ طلب على العماؿ كلكن اؼبنشأة ال تستطيع دفع اغبد األدىن لؤلجور
لؤلجور ٕٓٓٓ لاير كاؼبنشأة ال تستطيع دفع إ ال ٓٓ٘ٔ لاير ىذا يف اغبقيقة سيؤدم إُف أف اؼبنشأة ربجم عن التوظيف كبالتاِف
سيكوف عندنا بطالة بسبب اغبد األدىن لؤلجور  ..اغبد األدىن ٕٓٓٓ كأنا ما استطيع يف اغبقيقة أف أكظف إال بأجر أك مرتب بػ
ٓٓ٘ٔ لاير ىنا يف اغبقيقة اؼبنشأة سوؼ لن توظف أحد كالشخص سوؼ سيتمر عاطبل كىذا يؤدم إُف تزايد معدالت البطالة ،،
اغبد األدىن لؤلجور يف اغبقيقة يساىم أك يؤدم إُف تزايد معدالت البطالة الطبيعية فؤلجل زبفيض معدالت البطالة الطبيعية البد
يف اغبقيقة أف تقوـ اغبكومات أما بتخفيض معدالت اغبد األدىن لؤلجور أك إلغائها ..الشك طبعا أف اغبد األدىن لؤلجور لو مزايا
كسلبيات من سلبياتو كما قلنا أنو سوؼ يؤدم إُف زيادة معدالت البطالة الطبيعية .
٘ .ربرير التجارة من كافة القيود.
أيضا ألجل زبفيض معدؿ البطالة الطبيعي هبب ربرير التجارة من كافة القيود (اؼبقصود ىنا بالتجارة التجارة الدكلية ) يعٍت إلغاء
كافة اعبمارؾ مثبل فإذا خفضت يف اغبقيقة معدالت اعبمارؾ أك ألغيت يعٍت أف ىناؾ حرية تامة النسياب السلع بُت الدكؿ
كبالتاِف ىذا سيقلل من معدالت البطالة الطبيعية ألنو لو كاف ىناؾ اقتصاد معُت يعتمد بشكل رئيسي على التصدير فإذا كاف
ىناؾ عقبات كبَتة أماـ التصدير اؼبنشأة ال تستطيع أف تتوسع يف اإل نتاج كبالتاِف سيكوف ىناؾ عاطلُت عن العمل أما إذا ألغيت
كافة القيود اليت تعًتض انسياب السلع بُت الدكؿ  ،،ىنا ىذه الشركة تستطيع أف تتوسع ألهنا تستطيع أف تصدر كببساطة ما تريد
تصديره كبالتاِف تستطيع أف توظف اؼبزيد من العماؿ كبالتاِف معد الت البطالة الطبيعية سوؼ تنخفض.
إذان ىذه األسباب أك العوامل اػبمسة يبكن أف تقلص من معدالت البطالة الطبيعية  .ككما اشرنا قبل قليل البطالة الطبيعية
دكؿ إُف أخرل فعلى سبيل اؼبثاؿ يف الواليات اؼبتحدة األمريكية تقدر البطالة بُت ٗ %ك٘ %٘.بينما يف أكربا بُت
زبتلف من ة
 %ٚكٓٔ ،،%الحظ أف معدالت البطالة الطبيعية يف أكربا كبَتة ؼباذا ؟
طبعان ىذا يعود إُف أسباب كما ذكرنا العوامل اػبمسة يف اختبلؼ بُت أكربا كأمريكا فنجد مثبل نقابات العماؿ يف أكربا ؽبا
مقدرة أكرب ،عملية اغبد األدىن لؤلجور يف أكربا معدالتو مرتفع ة يعٍت رباكؿ النقابات العمالية إهنا ربمي معدالت اغبد األدىن
لؤلجور ىذه العوامل جعلت معدالت البطالة الطبيعية يف أكربا مرتفعة .

العالقة بين التضخم والبطالة:

ىناؾ ما يسمى دبنحٌت فليبس كىو وبكي عبلقة عكسية بُت معدالت البطالة كمعدالت التضخم فإذا أردت أف ربارب كتكافح

التضخ ـ هبب أف تكوف على استعداد لقبوؿ معدالت مرتفعة من البطالة كيف اؼبقابل إذا أردت أف زبفض معدالت البطالة هبب
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أف تكوف على استعداد لقبوؿ معدالت مرتفعة من التضخم فعملية عبلج أحد اؼبرضُت سيكوف على حساب اؼبرض اآلخر .
طالة منخفضة ،كسوؼ ذبد الشركات صعوبة يف توظيف العماؿ ،بل أف
عندما يكوف االقتصاد يف حالة ركاج ،إؼف معدالت الب
اؼبنافسة بُت الشركات سوؼ تؤدم إُف إحداث زيادات يف األجور يتبعها زيادات يف األسعار أم أف الركاج اؼبتزايد سوؼ ربدث
ارتفاعا عاما يف األسعار بالنسبة لبلقتصاد بأكملو أك التضخم.
منحٌت فيليبس ( )Phillips curveاستهداؼ زبفيض التضخم ،سوؼ يكوف على حساب القبوؿ دبعدؿ أعلى من
البطالة يف حُت أف السعي لتقليل معدالت البطالة سوؼ يكوف على حساب القبوؿ دبعدالت عاليو للتضخم .التضخم وبدث
فقط عندما يقع االقتصاد قريبا من الطاقة اإلنتاج ةم حيث يبدأ معدؿ التضخم يف االرتفاع كذلك بسبب الفجوة اإلنتاج ةم كىي
الفجوة بُت اؼبستول الفعلي للناتج احمللي اإلصباِف كالطاقة اإلنتاج ةم .إذا كاف اؼبستول الفعلي أكرب من الطاقة اإلنتاج ةم التضخم
يتصاعد.
إذان نتذكر عند كنز  ..عندما كاف الكساد العظيم كاف ىناؾ معدالت البطالة مرتفعة جدان (فردبا أهنا ذبا كزت ٖٓ )%ىنا
 ،،ربفيز الطلب الكلي  ،،إذا حفزنا الطلب الكلي
االقتصاد يعمل بأقل من ثلثي طاقتو فأقًتح للخركج من ىذه اؼبشكلة
سيستجيب اإلنتاج كبالتاِف معدالت البطالة سوؼ تنخفض يف ذلك الوقت َف تكن يف اغبقيقة مستويات األ سعار (أك االرتفاع يف
اؼبستول العاـ لؤل سعار) تشكل أم مشكلة حبكم أف االقتصاد يف اغبقيقة بعيد عن مستول التوظف الكامل  ..أما إذا كاف
االقتصاد قريب من مستول التوظف الكامل فهنا مشكلة التضخم ستكوف يف اغبقيقة مؤثرة  ،فنحن إذا كنا نتكلم يف فًتة الكساد
العظيم عن نسبة ٖٓ أك ٖٖ  %من البطالة  ،،لكن ؼبا يكوف عندنا مثال ٓٔ %بطالة قبد يف اغبقيقة  ..نعم عندما يكوف ىناؾ
ربفيز للطلب الكلي ألجل تقليل معدالت البطالة ستبداء يف اغبقيقة عملية التأثَت معدالت التضخم فإذا كاف عندنا مثبل البطالة
ٓٔ %كالتضخم ٘ %ىذم نقطة البداية كرأت الدكلة مثبل أف معدالت البطالة مرتفعة كبالتاِف ىي تريد أف تسعى ألجل تقليص
ىذا اؼبعدؿ  .استخدمت سياسات ربفيزية سواء سياسة مالية توسعية أك سياسة نقدية توسعية ىنا الطلب الكلي سيزيد إذا زاد
الطلب الكلي اإل نتاج أيضا سيستجيب للطلب الكلي كسيزيد كبالتاِف سيكوف ىناؾ توظيف اؼبزيد من العماؿ أم أف معدالت
البطالة سوؼ تنخ فض طيب  ..إذا البفضت معدالت البطالة سنجد أف االقتصاد اآلف بداء يف حالة ركاج كاؼبستول العاـ
لؤلسعار يبداء يف االرتفاع فنحن قبحنا يف زبفيض معدالت البطالة من ٓٔ %إُف  %ٛمثبل لكن يف اؼبقابل قبد أف التضخم
ازداد من ٘ %إُف حدكد  %ٚفنحن عاعبنا موضوع البطالة كلكن عل ل حساب تزايد أك ارتفاع معدالت التضخم  .إذان ىذه
ظاىرة منحٌت فيلبس الذم وبكي عبلقة عكسية بُت البطالة كالتضخم .
ىناؾ من يرل أف التضخم بعد اغبرب العاؼبية الثانية يعود ألسباب ليس منها ارتفاع الطلب كإمبا بسبب تزايد قوة النقابات
التكنولوجي
ا
ػرم أما اآلف فاف التغيَت الكبَت يف
العمالية كتعاظم القول االحتكارية اؿصناعية فبا يؤدم إُف خفض اؼبنافسة السع ة
كاكبسار قوة النقابات العمالية كاػبصخصة (اػبصخصة ىي بيع اغبكومة لبعض مشركعاهتا إُف القطاع اػباص فانتقلت اؼبلكية إُف
القطاع اػباص ) كتزايد اؼبنافسة من االقتصاديات الناشئة يساعد على اغبد من التضخم ،أم يف الوقت اغباضر يبر العاَف الغريب
دبرحلة جديدة من استقرار األسعار.
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محاضرة 26
توقفنا عند موضوع :اآلثار السلبية للبطالة  .تعترب البطالة مرض ،ككلما زادت معدالت البطالة زادت حدة اؼبرض  .ماهي اآلثار
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السلبية للبطالة؟ نوجز بعضها:
ٔ  -تناقص اإلنتاج كالدخل  :النمو االقتصادم يعتمد على عوامل عديدة كالتكنولوجيا كاالخًتاعات كاالبتكارات كمعدؿ مبو
رؤكس األمواؿ ،ككذلك على نوعية العنصر البشرم كمهاراتو كدرجة تعليمو  .فإذا تعطل توظيف العمالة اؼبدربة كاؼبتعلمة
فإف ىذا يؤدم إُف ؼقداف إنتاج كاف يبكن اغبصوؿ عليو لو كظفت ىذه الطاقة البشرية .
ٕ  -أف الزيادة يف معدالت البطالة تؤدم إُف تراجع الطلب يف االقتصاد ،كذلك نتيجة تناقص مستويات الدخل كىذا سيعود
سلبان على مستول الدخل مرة أخرل.
ٖ  -أف إيرادات اؼبوازنة اغبكومية سوؼ تتأثر سلبان بسبب البطالة ـف جانبُت:

 أحدنبا تراجع مستويات التوظيف يؤدم إُف زبفيض حصيلة الضريبة  .أم أف إيرادات اؼبيزانية ستنخفض كسيتولد
العجز أك أف العجز يتزايد.

 البفاض اإلنتاج كتزايد البطالة يعٍت تزايد النفقات اغبكومية اػباصة دبدفوعات التحويبلت

(تعويضات البطالة

ماعي ) ،كىذا يؤدم إُف تزايد العجز يف اؼبيزانية اغبكومية.
كمدفوعات الضماف االجت
ٗ  -األبعاد السياسية كاألمنية كاالجتماعية للبطالة  .مع تزايد معدالت البطالة تتزايد اعبرائم ،كمعاعبة البطالة تقلص من
معدالت اعبرئم.
٘  -البطالة ُربمل الدكؿ تكاليف تكمن يف تلك األمواؿ اليت أنفقت يف تعليم كتدريب كتأىيل العاطلُت عن العمل.
 - ٙأف طوؿ فًتة البطالة تُفقد العماؿ مهاراهتم كبالتاِف تزيد فًتة بطالتهم.
النمو االقتصادي Economic Growth
أىداؼ االقتصاد الكلي ربقيق مستويات مقبولة من النمو االقتصادم  .كَف يقل ربقيق مستول مبو مرتفع ،ألنو كما قلنا النمو
اؼبرتفع كثَتان ما يصاحبو تضخم كىو غَت مرغوب فيو خاصة إذا كصل إُف معدالت عالية  .أما كجود تضخم حبدكد معقولة فبل
بأس بو حيث النمو االقتصادم كثَتا ما يصاحبو تضخم .كيرجع االقتصاديوف النمو االقتصادم إُف عوامل (شركط) عدة:
ٔ  -زيادة الًتاكمات الرأظبالية  :Capital Accumulationلو ؾ اف عندؾ سلعة رأظبالية كىذه السلعة عنصر من
عناصر اإلنتاج اؼبهمة سوؼ يوظفها العامل يف اإلنتاج كبالتاِف زيادة النمو االقتصادم.
ٕ  -االستثمار يف اؼبوارد البشرية  :Human Capital Investmetكنقصد بو التعليم كالتدريب كاكتساب اؼبهارات .
كقبد كثَتان من الدكؿ هتتم بالعنصر البشرم  -كيسمى بػ (رأس اؼباؿ البشرم ) -بتعليمهم كتدريبهم حيث ذلك يؤدم إُف
معدالت مبو عالية  .إذا قامت الدكؿ بتدريب كتعليم مواطنيها فهذا يعترب إقباز كبَت سيؤدم إُف ربقيق معدالت مبو
عالية لبلقتصاد .إذار قارنّا بُت العماؿ لديهم تدريب عاِف كعماؿ ليس لديهم تدريب فسنجد فرؽ كبَت  .قبد كثَت من
الدكؿ الناشئة كاليت ربقق معدالت مبو عالية كالصُت كاؽبند االستثمار يف العنصر البشرم لديها مهم ،فبا جعلها تنهض

اقتصاديا كربقق معدالت عالية من النمو  .كقبد اآلف يف كقت األزمة العاؼبية ككبن يف منتصف  ٕٜٓٓأف األزمة العاؼبية
أدت بكثَت من االقتصاديات إُف ربقيق معدالت مبو اقتصادية سلبية (يعٍت البفاض يف الناتج احمللي اإلصباِف ) بينما ىذه
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الدكؿ الناشئة كاؽبند كالصُت كالربازيل ربقق معدالت مبو إهبابية كمرتفعة ،فاالستثمار يف العنصر البشرم يعترب عامل مهم
كأساسي يف ربقيق معدالت مبو اقتصادية عاؿية.
ٖ  -إعادة توظيف اؼبوارد لبلستخدامات األفضل  :Re-allocation of Resourcesيعٍت تعيُت الشخص اؼبناسب
يف اؼبكاف اؼبناسب ،فعند تأىيل شخص كتدريبو يف ؾباؿ أك زبصص معُت فيجب أف يعمل يف نفس التخصص ،أما لو
جعلتو يعمل يف زبصص آخر ال يتناسب مع تأىيلو فهذا يؤدم إُف سلبان على إنتاجيتو  .نعم مت توظيفو لكن َف يستغل
االستغبلؿ األمثل كيسمى .underutilized
ٗ  -االستفادة من اقتصاديات اغبجم  :Economic of Scaleاؼبقصود هبا بعض اؼبشركعات عندما تتوسع ربصل على
البفاض يف متوسط التكاليف الكلية ،يعٍت أف ىناؾ عوامل إهبابية لبلقتصاد من خبلؿ الت كسع ؽبذه اؼبنشأة ،كالذم
سيؤدم إُف زيادة إنتاجها كهبعل متوسط تكاليفها ينخفض ،ىذا يسمى بػ (االستفادة من كفرات اغبجم الكبَت ) .فإذا
جعلنا ىذه اؼبنشآت  -اليت لديها تزايد غلة اغبجم -تتوسع يف اإلنتاج فهذا ال شك أنو سوؼ يؤدم إُف ربقيق معدالت
مبو اقتصادية عالية.
ضخم
الت
هو االرتفاع العام والمستمر في المستوى العام لألسعار ،كأىم آثاره:
 - 1يعمل على إعادة توزيع األصول المالية ،حيث أنه يفيد المدينين على حساب الدائنين.
ٕ  -يؤثر سلباً في األفراد الذين يحصلون على مستويات دخول ثابتة  ،ككذلك الذين ادخركا مبالغ ثابتة  .يعٍت مع زيادة

ضخم فإف ىذه اؼببالغ اليت لديهم تصبح قوهتا الشرائية /قيمتها اغبقيقية منخفضة كبالتاِف تؤثر عليهم  .مثاؿ  :شخص
الت
(النقود سائلة ) ستنخفض
ثرم لكن كل األصوؿ لديو ىي نقود ،كحصل تضخم عاِف ،قيمة ىذه األصوؿ أك الثركة
البفاض كبَت ،بينما لو كانت أصوؿ عينية فهي لن تتأثر باؿتضخم كستحافظ على قيمتها اغبقيقية  .يف الدكؿ اليت لديها
وبصل لديها معدالت تضخم مرتفعة قبد أف النقود ستفقد بعض كظائفها خاصةن عندما تكوف ـبزكف للقيمة  .فالنقود ال
تصلح أف تكوف ـبزف للقيمة إذا كاف ىناؾ معدالت مرتفقعة يف التضخم.

ٖ  -ينظر إلى التضخم على أنه ظاهرة س

يئة من منظور المستثمرين  ،إذ يصعب عليهم حساب العوائد اؼبرتقبة من

استثماراهتم .إذا كاف التضخم ظاىرة كمرتفع فهو سيؤثر سلبان على اؼبستثمرين كسيكوف ىناؾ متشائمُت كعملية حساب

العوائد اليت وبصلوف عليها ستكوف صعبة من خبلؿ حدكث التضخم.

أسباب التضخم
مبلحظة :لقد قاـ األستاذ بعرض الشروبة التالية يف هناية ىذه احملاضرة ربت عنواف أسباب التضخم:
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كلكن بعد انتقاِف إُف ؿباضرة  ٕٚالتالية  ،كجدت أف األستاذ قد قاـ بالتعديل على ىذه الشروبة كجعل أسباب التضخم سببُت

بدالن من ثبلثة .من أجل ذلك سيكوف سبػبػي التػضػخػم يف اؼبحاضرة التالية .
كلذا جرل التنبيو
MoZo

محاضرة 27
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توقفنا يف اغبلقة السابقة حوؿ أسباب التضخم كقلنا أهنا ترجع إُف سببُت رئيسيُت  ،السبب األكؿ مرتبط
بالطلب الكلي كالسبب الثاز مرتبط بالعرض الكلي .كقلنا أف العوامل اليت تؤدم إُف زيادة الطلب الكلي فظبي
ىذا النوع (التضخم جبذب الطلب  .)Demand Pull inflationفإذا زاد مثبل عرض النقود فإف زيادة
عرض النقود ستؤدم إُف زبفيض أسعار الفائدة كبناءان عليو فإف حجم االستثمارات سيزيد كبالتاِف الطلب الكلي
سيزيد  .إذا ىنا نبلحظ أف سبب التضخم ىو السبب يف زيادة االستثمارا ت نتيجة اللبفاض سعر الفائدة كالذم
حصل بسبب
زيادة عرض النقود  .يف اؼبقابل أيضا لو كانت زيادة الطلب الكلي بسبب زيادة اإلنفاؽ اغبكومي ،فنحن
نعرؼ أف اإلنفاؽ اغبكومي أحد مكونات الطلب الكلي  .فإذا زاد اإلنفاؽ الكلي زاد الطلب الكلي ،دبعٌت أف
منحٌت الطلب الكلي سينتقؿ إُف أعلى  ،إذان ىنا يعترب التضخم إذا حصل ارتفاع يف األسعار دبعٌت أف التضخم
جبذب الطلب  ،ككذلك يبكن القوؿ إذا زاد حجم االستهبلؾ لو كاف ىناؾ زيادة يف حجم االستهبلؾ الكلي
ستؤدم إُف زيادة يف الطلب الكلي كبالتاِف سيكوف عندنا تضخم جبذب الطلب.
ضخم الذم يأيت من خبلؿ العرض الكلي (التضخم بدفع النفقة Cost Push
يف اعبانب اآلخر الت
 )Inflationكىذا وبدث ردبا بسبب زيادة األجور أك زيادة أسعار أيا من عناصر اإلنتاج  ،كذلك مثبل زيادة
أسعار البًتكؿ حبكم أف البًتكؿ يعترب سلعة كسيطة تستخدـ كوسيلة يف اإلنتاج فإذا ارتفعت أسعار البًتكؿ ىذا
سيؤدم إُف انتقاؿ منحٌت العرض الكلي إُف اليسار كبالتاِف سيكوف ىناؾ ارتفاع يف اؼبستول العاـ لؤلسعار
كسيكوف ىناؾ تضخم بدفع النفقة.

التضخم
ٔ) يسهم االرتفاع يف أسعار مدخبلت اإلنتاج ؾأسعار اؼبواد اػباـ يف زيادة معدالت التضخم كىذا ما يعرؼ
بضغوط التكاليف .Cost Push Inflation
ٕ) سبثل الزيادة يف الطلب الكلي اليت تفوؽ يف التغَت يف العرض الكلي مصدرا من مصادر التضخم كىذا ما يعرؼ
التضخم جبذب الطلب  Demand Pull inflationكيبكن أف ربدث ىذه الزيادة يف الطلب الكلي ألم
سبب يؤدم إُف زيادة أحد مكونات الطلب الكلي مثل:
أ -الزيادة يف معدالت مبو عرض النقود مع عدـ مواكبة الطلب على النقود ؽبذه الزيادة تؤدم إُف زيادة يف
التضخم.
- 136 -

ملتقى طالب وطالبات جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

www.imam1.com

ب -التوسع يف السياسة اؼبالية من خبلؿ زيادة اإلنفاؽ اغبكومي أك زبفيض الضرائب يبكن أف يهيئ اؼبناخ
لزيادة األسعار.
كيوصى يف ىذا الصدد أف يبلزـ النمو يف عرض النقود مقدار النمو اغبقيقي على النقود  ،كالذم يعتمد على
معدؿ النمو اغبقيقي يف الناتج القومي .أم كما قلنا مرارا كتكرارا هبب أف تكوف الزيادة يف عرض النقود تتمشى مع
نفس نسبة الزيادة يف الناتج.

مؤشر أسعار المستهلكين ()CPI
مؤشر أسعار اؼبستهلكُت ىو مؤشر يقيس التغَتات يف سلة من السلع الثابتة اليت تتضمن البنود اؼبشًتاة من
قبل مستهلك مبوذجي  .أم أف مؤشر سعر اؼبستهلك ىو مقياس لقيمة النقود عرب الزمن  .أف ما يهم الناس ىو
القيمة اغبقيقية أك القوة الشرائية للنقود أك الدخل ،كليس القيمة االظبية.
مثاؿ  :افًتض أف تكلفة السلة يف عاـ ٕ( ٜٜٔنعتربىا سنة األساس )تساكم ٕٓٓ لاير ،بينما تكلفة ىذه
السلة يف  ٜٜٔٚىي ٕٓ٘ لاير.
شرح اؼبسألة ىذه يف احملاضرة من الدقيقة ٓٓ ٚ:إُف ٘ٔ.ٜ:
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زادت األسعار خبلؿ طبس سنوات دبقدار ٕ٘%
مثال آخر:
افًتض أف لديك ٖٓٓ دكالر يف عاـ ٕ ٜٜٔكم ربتاج لتككف قادرا على اغبصوؿ على نفس مستويات
أف  CPIيساكم ٕ٘ٔ يف عاـ
اؼبعيشة يف عاـ ٜٜٔٚ؟ (من خبلؿ ما حصلنا عليو اللي ىو قبل قليل قلنا
ٕ)ٜٜٔ
باستخداـ نسبة مؤشر أسعار اؼبستهلك يف عاـ  ٜٜٔٚإُف مؤشر أسعار اؼبستهلك يف عاـ ٕ:ٜٜٔ
شرح اؼبسألة يف احملاضرة من الدقيقة ٖ٘ ٜ:إُف ٓٗٔٓ:
ربتاج إُف ٘ ٖٚدكالر فقط يف عاـ ٜٜٔٚ
للحفاظ على نفس مستول معيشتك يف ٕٜٜٔ

مؤشر أسعار المستهلك في مقابل مؤشر السلسلة للناتج المحلي اإلجمالي:
كل من مؤشر أسعار اؼبستهلكُت  CPIكمؤشر السلسلة ( Chain Indexالذم حل ؿبل معامل
انكماش الناتج احمللي اإلجماِف منذ عاـ )ٜٜٔٙىو مقياس ؼبتوسط األسعار يف االقتصاد ،ىناؾ بعض الدكؿ
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تستخدـ مؤشر السلسة كبديل ؼبعامل انكماش الناتج احمللي اإلصباِف الذم سبق اغبديث عنو.
طبعا تعترب ىذه اؼبؤشرات كلها مقياس ؼبتوسط األ سعار يف االقتصاد ،ككجو اؼبقارنة ىو أف مؤشر أسعار
اؼبستهلك تشمل السلع اؼبنتجة يف السنوات السابقة  ،فضبلن عن السلع اؼبستوردة  ،يف حُت أف مؤشر السلسلة
لؤلسعار ال يتضمنها .دبعٌت أنو يتضمن السلع اؼبنتجة يف نفس السنة كال يتضمن السلع اؼبستوردة  .ىذا فيما ىبص
الفرؽ بُت مؤشر أسعار اؼبستهلك كمؤشر السلسلة لؤلسعار.
ننتقل لئلجابة عن سؤاؿ..

لماذا يميل مؤشر األسعار االستهالكية لتهويل تغيرات األسعار أو للمبالغة في األسعار؟
مؤشر أسعار اؼبستهلك يبيل إُف اؼببالغة يف تقدير التغَتات اغبقيقية يف تكاليف اؼبعيشة ألهنا:
أ) ال تسمح غبصة السلع اليت ارتفعت أسعارىا بااللبفاض يف السلة النمطية من اؿسلع اؼبستخدمة من قبل كزارة
التجارة.
ب) صعوبة قياس التحسن يف نوعية السلع عرب الزمن.
لذلك يعتقد االقتصاديوف أف معدؿ التضخم مبالغ فيو بنسبة تًتاكح بُت ٘ % ٓ.ك٘ % ٔ.كل سنة.
التَتات
كىذا يعٍت أف التعديبلت يف تكلفة اؼبعيشة على األجور كمدفوعات الضماف االجتماعي على أساس غ
يف أسعار اؼبستهلكُت سبيل إُف أف تكوف أكرب فبا ينبغي.

قياس معدل التضخم Inflation Rate

ىو معدؿ التغَت النسيب يف مؤشر األسعار
على سبيل اؼبثاؿ:
افًتض أف مؤشر األسعار يف عاـ ٕٓٓ = ٜٜٔٛ
كمؤشر األسعار يف عاـ ٕٔٓ = ٜٜٜٔ

شرح اؼبسألة يف احملاضرة من الدقيقة  ٔٗ:ٖٛإُف ٕٓٔ٘:
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االستنتاج :ىذه الدكلة تشهد ٘  %معدؿ التضخم.
التضخم ال يشَت إُف مستول األسعار  ،سواء كانت مرتفعة أك منخفضة  ،كلكن إُف النسبة اؼبئوية للتغَت من
سنة إُف أخرل.
إذا كانت األسعار مرتفعة كلكنها ال تزاؿ ىي نفسها من سنة إُف أخرل  ،لن يكوف ىناؾ أم تضخم خبلؿ
تلك الفًتة.
تارىبيان مستول األسعار َف يكن لو اذباه تصاعدم قبل ٓٗ ،ٜٔكلكن بعد عاـ ٓٗ ٜٔمستول األسعار
ارتفع ارتفاعان حادان.
يعٍت معدالت التضخ ـ َف تكن يف اغبقيقة ذات خطر قبل عاـ َٓٗ ٜٔف تكن األسعار ترتفع ارتفاع كبَت ،
لكن بعد عاـ ٓٗ ٜٔبدأت األسعار ترتفع ارتفاعا كبَتا كلعل ذلك يعزل إُف التحوؿ التدرهبي من استخداـ
الذىب كعملة إُف العمبلت الورقية.

انكماش األسعار Deflation

االنكماش ىي الفًتة اليت يكوف فيها متوسط مستول األسعار يف حالة ىبوط (االنكماش عكس التضخم).
خبلؿ فًتة الكساد الكبَت بُت  ٜٕٜٔكٖٖ ،ٜٔالبفض متوسط األسعار بنسبة ٖٖ.%
عندما يهبط متوسط مستول األسعار فإف األجور سبيل إُف االلبفاض ،كلذلك فإف االنكماش مشكلة ألف
الناس قد ال تكوف قادرة على تسديد ديوهنا .أم أف الدائنُت ىم اؼبستفيدكف يف حالة انكماش األسعار.
نتذكر أننا قلنا بالنسبة للتضخم اؼبدينُت ىم اَفستفيدكف ىنا يف االنكماش العكس ،الدائنوف ىم اؼبستفيدكف.

نمو النقود والتضخم ومعدالت الفائدة

Inflation and Interest Rate،Money Growth

يدمج ىذا الفصل بعض اؼبواضيع اؼبتقدمة يف الفصوؿ السابقة ،كيتضمن ما يلي:
- 140 -

ملتقى طالب وطالبات جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

www.imam1.com

 يف اؼبدل القصَت ،التغَتات يف مبو النقود تؤثر يف الناتج اغبقيقي ،أك الناتج احمللي اإلصباِف اغبقيقي. يف اؼبدل الطويل ،التغَتات يف عرض النقود ال تؤثر يف اؼبتغَتات اغبقيقية يف االقتصاد. يف اؼبدل الطويل ،معدؿ مبو السيولة احمللية وبدد معدؿ التضخم كليس الناتج احمللي اإلصباِف اغبقيقي. يف اؼبدل الطويل ،النقود ؿبايدة  money is neutralإذا ارتفعت األجور االظبية كاألسعار يف نفساؼبعدؿ ،كلنقل مثبل ٘ %سنويا ،فإف األجور اغبقيقية تظل ثابتة.
 التضخم اؼبستمر لديو ميل ليصبح الوضع الطبيعي لؤلمور يف االقتصاد  .على سبيل اؼبثاؿ  ،عندما عقداؼبنتجوف توقعاهتم للتضخم بنسبة ٘ %سوؼ يتوقعوف ارتفاع متوسط أسعار اؼبدخبلت كاألجور بنسبة ٘  %العاـ
اؼبقبل.
 توقعات التضخم تصبح متأصلة يف القرارات اليت تتخذ يف صبيع جوانب اغبياة. يفهم العماؿ أف زيادة ٘  %يف األجور من شأنو أف يقابلو زيادة ٘  %يف أسعار السلع اليت يشًتكهنا  ،إذافهم العماؿ أف زيادة ٘ %من األجور من شأنو أف يقابل الزيادة ٘ %من أسعار السلع فمعٌت ذلك أف العماؿ
يتوقعوف التضخم توقعا كامبل.
 كلكن عندما يفشل العماؿ يف إدراؾ أف السبب الوحيد الرتفاع األجور االظبية بنسبة ٘  %ىو بسببالتضخم العاـ ٘  ،%يبكن القوؿ أهنم يعانوف من كىم النقود  .كيف ذلك؟ يعٍت نفًتض أف األسعار الحظ العماؿ
أف األجور زادت بنسبة مثبل ٕ  %أك ٖ  %إذا كاف ليس لديهم توقعات حوؿ التضخم يعٍت ال يتوقعوف أم
تضخم ال يتوقعوف أف ىناؾ أم ارتفاع باألسعار معٌت ذلك أهنم سيبنوف قرارىم على أف ىذه الزيادة يف األجور
النقدية دبقدار ٖ  %يعٍت أهنا زيادة حقيقية ،كبالتاِف سيزيدكف من عرضهم للعمل أم ساعات عمل زيادة كىكذا
كأشخاص آخرين ستغريهم ىذه األجور يف الدخوؿ كبالتاِف عرض العمل سوؼ يزيد كبالتاِف اإلنتاج سوؼ يزيد .
ىذا إذا َف يتوقع العماؿ أم تضخم كبالتاِف من اؼبفًتض أف ىذه الزيادة اليت أعطهتم الشركات إياىا يعتربكهنا زيادة
حقيقية.
كلكن يف كاقع األمر أف ىذه الزيادة يف األجور ىي يف اغبقيقة نتيجة للزيادة يف اؼبستول العاـ ألسعار السلع
أم دبعٌت التضخم.
فكثَتا ما نقوؿ أف العماؿ يف الواقع خدعوا أك تونبوا  money illusionحبيث أهنم توقعوا الزيادة يف
األجور أهنا زيادة حقيقية األجور النقدية كلكن ىي يف كاقع األمر ليست زيادة حقيقية كإمبا ىي زيادة اظبية.
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عندما وبمل اعبمهور توقعات للتضخم فإف اؼبعدالت اغبقيقية كاالظبية ألسعار الفائدة زبتلف.

معدؿ التضخم اؼبتوقع  +سعر الفائدة اغبقيقي = سعر الفائدة االظبي
 عندما يكوف ىناؾ تضخم كمتوقع أف نتوقع أف يكوف معدؿ الفائدة االظبي أكرب من معدؿ الفائدة اغبقيقي. إذا يف اؼبدل الطويل ،التغَتات يف عرض النقود ال تؤثر على اؼبتغَتات اغبقيقية ،دبا يف ذلك سعر الفائدةاغبقيقي .كلكن اؼبعدالت االظبية ،كاليت تعتمد على معدؿ التضخم ،سكؼ تتأثر بنمو اؼبعركض من النقود.
 بسبب التضخم ،البلداف ذات النمو العاِف لعرض النقود عادة ما تكوف أسعار الفائدة االظبية أعلى منأسعار الفائدة االظبية يف البلداف ذات معدالت النمو األقل لعرض النقود.
 الطلب على النقود يتأثر أيضا بتوقعات التضخم ،التضخم يزيد من اؿطلب على النقود ؼبواكبة الزيادة اؼبتوقعةيف معدؿ التضخم.
 إذا كانت اعبماىَت يف حاجة إُف اؼبزيد من النقود دبقدار  %ٙكل سنة إلجراء اؼبعامبلت ،كيسمح البنكاؼبركزم بزيادة اؼبعركض من النقود بنسبة  ،%ٙفهذا يعٍت أف كبل من العرض كالطلب على النقود ينمو بنفس
اؼبعدؿ .كىذا يعٍت أف أسعار الفائدة اغبقيقية كأسعار الفائدة االظبية سوؼ تظل ثابتة.
-

كيف اؼبدل القصَت ،التغَتات يف معدؿ مبو النقود يؤثر على أسعار الفائدة اغبقيقية .فإذا البفض معدؿ مبو

اؼبعركض من النقود سيؤدم إُف ارتفاع معدالت الفائدة اغبقيقية كاالظبية.
-

يف اؼبدل الطويل ،االقتصاد يستجيب اللبفاض معدؿ النمو النقدم من خبلؿ البفاض معدؿ التضخم،

كمع تراجع التضخم ،فإف اؼبعدؿ اغبقيقي للفائدة يعود إُف قيمتو األصلية ،كمعدالت الفائدة االظبية تنخفض أيضا.
كلفهم ىذه العبلقة تذكر أف:

خبلصة القوؿ :تباطؤ مبو النقود يؤدم إُف زيادة أسعا ر الفائدة يف اؼبدل القصَت  .أما يف األجل الطويل فإف
البفاض مبو عرض النقود يؤدم إُف البفاض معدؿ التضخم كمن مث البفاض أسعار الفائدة.
كألجل أف لبتم ىذه اغبلقة نذكر بأف التضخم أك عرض النقود يؤثر على اؼبتغَتات اغبقيقية يف األجل
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القصَت ،أما يف األجل الطويل فإف تأثَتاتو فقط على اؼبتغَتات االظبية اللي ىو التضخم دبعٌت أف ىناؾ زيادة يف
معدالت التضخم يف األجل الطويل.

اقتصاد كلي

محاضرة 28

توقفنا يف اغبلقة السابقة حوؿ مدل تأثَت الزيادة يف عرض النقود يف األجل الطويل كمقارنتها باألجل القصَت .
قلنا أف عرض النقود يؤثر على االقتصاد يف األجل القصَت تأثَتا حقيقيان ،أما يف األجل الطويل فتأثَتاتو تكوف على
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اؼبتغَتات النقدية.
يف حلقة اليوـ ننتقل إُف موضوع منحٌت فيليبس اؼبتضمن التوقعات ،كنا ناقشنا منحٌت فيليبس كقلنا أنو وبكي
عبلقة عكسية بُت التضخم كالبطالة كلكننا َف ندخل توقعات ،كىذا يعترب منحٌت فيليبس األصلي أك األساسي أحد
التطورات يف شرح العبلقة بُت التضخم كالبطالة ،توصلت ىذه الدراسات إُف منحٌت فيليبس اؼبتضمن للتوقعات أم
إدخاؿ التوقعات أك التضخم اؼبتوقع يف االعتبار سنجد أف النتائج اليت نصل إليها ستختلف يف األجل اؿقصَت عنو
يف األجل الطويل ،فنجد يف األجل القصَت قد يكوف نعم ىناؾ تبادؿ بُت التضخم كالبطالة عبلقة عكسية  .أما يف
األجل الطويل فليس ىناؾ أم تبادؿ بُت التضخم كالبطالة كأنو هبب أف يكوف يف اغبقيقة معدؿ البطالة عند اؼبعدؿ
س طويل األجل عموديان.
الطبيعي للبطالة ،فبالتاِف يكوف منحٌت فيليب
ننتقل إُف الشروبة..
منحنى فيليبس المتضمن للتوقعات
 يوضح العبلقة بُت التضخم كالبطالة تأثَت الركود كالركاج على األسعار كاألجور ىي أكثر تعقيدان عندما نأخذ يف االعتبار التضخم اؼبستمر. كفقا ؼبنحٌت فيليبس اؼبتضمن للتوقعات فإف البطالة تتغَت مع التضخم الغَت متوقع. لنفًتض أف االقتصاد يعمل عند مستول العمالة الكاملة ،كعليو ترتفع األجور كاألسعار عند اؼبعدؿ اؼبتوقعمن قبل العماؿ كالشركات.
كلكن إذا كاف مبو االقتصاد ذباكز الناتج الكامن  ،فإف معدؿ البطالة ينخفض إُف أدىن من اؼبعدؿ الطبيعي ،
كالتضخم سوؼ يبيل إُف االرتفاع.
 معدؿ التضخم الفعلي سيكوف أعلى بكثَت من معدؿ التضخم اؼبتوقع ،كباؼبثل عندما تكوف البطالة أعلى مناؼبعدؿ الطبيعي سوؼ يكوف التضخم الفعلي أقل فبا كاف متوقعا.
 ميلتوف فريدماف كإدموند فيليبس ،يف أكاخر ٓ ،ٜٔٙقاال أف معدؿ التضخم يزيد فجأة ،كمن اَفرجح أفبعضان من ىذه الزيادة اؼبفاجئة َف تكن متوقعة سبامان .كمن مث فإف التضخم الفعلي بعد ذلك سوؼ يتجاكز معدؿ
التضخم اؼبتوقع.
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 إذا كاف العماؿ ال يتوقعوف التضخم ،فإهنم يعتقدكا أف الزيادات يف األجور االظبية (نتيجة الرتفاع معدالتالتضخم)ىي يف الواقع زيادات يف األجور اغبقيقية .كنتيجة الرتفاع األجور اغبقيقية اؼبتصورة من قبل العماؿ ،سوؼ
يسعوا إُف بذؿ اؼبزيد من ساعات العمل ،كبالتاِف البفاض معدالت البطالة .كىذا ىو السبب أف ارتفاع معدالت
التضخم كثَتان ما يرتبط بو البفاض معدالت البطالة.
 كباؼبثل فإف البفاض معدؿ التضخم ،على األقل جزء منها َف يكن متوقعا ،كنتيجة لذلك فإف األجور االظبيةستنخفض أك أف معدؿ الزيادة فيها سيتباطأ ،كمع البفاض األجور اغبقيقية اؼبتصورة ،فإف عددان أقل من العماؿ
يبحثوف عن عمل ،كمعدؿ البطالة سوؼ يرتفع كعندما يدرؾ العماؿ أف التضخم الفعلي ىو أقل فبا كاف متوقعا،
فإف معدؿ البطالة سيعود إُف اؼبعدؿ الطبيعي.
 كلذلك البفاض معدؿ التضخم من اؼبرجح أف تًتافق مع زيادات مؤقتة يف البطالة. يف ؿباكلة أكلية لتفسَت العبلقة بُت التضخم كالبطالة قاـ فيليبس يف عاـ ٓ٘ ٜٔبتجميع بيانات عن البطالةيف بريطانيا أظهرت كجود عبلقة عكسية بُت معدؿ البطالة كمعدؿ التضخم .كىذه العبلقة تعرؼ باسم (منحٌت
فيليبس اؼبعتاد أك العادم).
 يف ٓ ٜٔٙكجد بوؿ سامويلسوف كركبرت سولو العبلقة نفسها يف بيانات الواليات اؼبتحدة( ،يعٍت كجدكاعبلقة عكسية بُت البطالة كالتضخم حىت يف الواليات اؼبتحدة) .كلكن أيان من ىذق الدراسات َف تأخذ يف االعتبار
توقعات التضخم.
 يبكننا استخداـ منحٌت فيليبس اؼبتضمن للتوقعات لوصف أمباط من التضخم كالبطالة يف الثمانينات اؼبيبلديةألمريكا .فارتفاع معدالت التضخم بدءا من عاـ  ٜٔٚٚقاد الرئيس كارتر على تعيُت بوؿ فولكر ،اؼبعركؼ
باؼبكافح للتضخم أك احملارب للتضخم ،كرئيس جمللس االحتياطي االربادم األمريكي فاستخداـ سياسة نقدية
متشددة تسببت يف رفع األسعار الفائدة ارتفاعان حادان ،ككذلك ارتفعت البطالة لتصل إُف أكثر من ٓٔ  %حبلوؿ
عاـ ٖ.ٜٔٛ
 ككنتيجة لذلك البطالة الفعلية ذباكزت اؼبعدؿ الطبيعي ،كالبفض معدؿ التضخم ،كما تنبأ بذلك منحٌتفيليبس اؼبتضمن للتوقعات.
يبكن يف اغبقيقة تلخيص ما سبق قولو يف ىذا الرسم..
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الحظ يف ىذا الرسم موجود على احملور الرأسي معدؿ التضخم كاضعينو كنسبة مئوية كعلى احملور األفقي
معدؿ البطالة أيضا كنسبة مئوية  .مث رظبنا يف اغبقيقة افًتضنا أف معدؿ البطالة الطبيعي ىو ٓٔ  %ككضعنا
عمود كظبيناه منحٌت فيليبس طويل األجل ،أما منحٌت فيليبس قصَت األجل (باللوف الربتقاِف )وبكي عبلقة عكسية
بُت معدؿ التضخم كمعدؿ البطالة ،ىذا منحٌت فيليبس قصَت األجل كضعنا ربتو إشارة إُف
ضخم اؼبتوقع يساكم  % ٚيعٍت عندما رظبنا ىذا اؼبنحٌت منحٌت فيليبس قصَت األجل ىو ُرِس َم على
معدؿ الت
افًتاض أف معدؿ التضخم اؼبتوقع ىو  .% ٚقد يقوؿ قائل كيف عرفنا أهنا % ٚ؟ نقوؿ انظر إُف نقطة التقاطع
منحٌت فيليبس قصَت األجل مع منحٌت فيليبس طويل األجل تقاطعهما تقريبا عند نقطة  ،ٚفهنا عند ىذه النقطة
يتطابق التضخم اؼبتوقع مع التضخم الفعلي ،كبالتاِف يكوف الوضع ىو عند معدؿ البطالة الطبيعي  .مث بعد ذلك
الحظ معي مبلحظة أخرل أف لو تغَتت التوقعات ،لو أف منحٌت فيليبس قصَت األجل تغَتت توقعاتو من % ٚ
لنقل مثبل  % ٛأك  % ٜىذا سيؤدم إُف االنتقاؿ ألعلى زيادة معدؿ التضخم اؼبتوقع ستؤدم إُف انتقالو ألعلى ،
أما البفاض معدؿ التضخم اؼبتوقع ستؤدم إُف نقلو لؤلسفل.
عندنا أيضا عمود آخر عند مقدار ٘ ( %معدؿ بطالة ٘)%ككتبنا عنده ؿبل البطالة اؼبرغوب دبعٌت أف لو
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افًتضنا أف السياسات االقتصادية تسعى إُف زبفيض معدؿ البطالة من ٓٔ إُف ٘  %ىل تستطيع؟
قبد إذا استخدمنا منحٌت فيليبس قصَت األجل لو استخدمت مثبل اغبكومة سياسة اقتصادية توسعية مثبل
لنقل مثبل سياسة نقدية توسعية فهي ستؤدم إُف زيادة عرض النقود ،كبالتاِف ستؤدم إُف زيادة اؼبستول العاـ
لؤلسعار يعٍت تضخم  ،يعٍت االقتصاد العاـ افًتضنا أف معدؿ البطالة الطبيعي ىو ٓٔ  %كبالتاِف أم زيادة يف
عرض النقود ستؤدم إُف زيادة يف التضخم ،لكن ىذه الزيادة يف اغبقيقة يف التضخم العماؿ َف يدركوىا ،كبالتاِف
اؼبشاىد عندما ترتفع األسعار سيزيد طلبهم على العماؿ كسيغركهنم بزيادة األجر النقدم  .فإذا زادكا األجر النقدم
مثبل دبقدار معُت على سبيل اؼبثاؿ سيغرم العماؿ سيعتقدكف أف ىذه الزيادة ىي زيادة حقيقية  ،ألف توقعاهتم كما
أحملنا أهنا عند  % ٚللتضخم كلكن الذم حصل أف التضخم أكثر من ذلك التضخم الفعلي .فلما زادت اؼبنشئات
األجور أغرت العماؿ ؿكنها كما قلت زيادة غَت حقيقية  ،العماؿ يف اغبقيقة البدعوا فيها  ،فقاموا بعرض اؼبزيد من
العمل كبالتاِف البفض معدؿ البطالة كما نبلحظ من ٓٔ إُف ٘  %كلكنو البفاض مؤقت ألف العماؿ سيدركوف
الحقان أهنم خدعوا كبالتاِف سيطالبوف يف اغبقيقة بزيادة أكرب يف األجور ألهنم اآلف يبنوف توقعاهتم على معدؿ أعلى
من  ،% ٚكسينتقل منحٌت فيليبس إُف أعلى كسيعود الوضع مرة أخرل إُف نقطة تقاطع منحٌت فيليبس قصَت
األجل مع منحٌت فيليبس طويل األجل حيث سيكوف معدؿ البطالة ىو اؼبعدؿ الطبيعي ٓٔ  %يف ىذا اؼبثاؿ.
خبلصة القوؿ :أف أم زيادة يف الواقع سكاءان يف عرض النقود أك سياسة زمنية توسعية حىت كإف أغرت العماؿ
لعمل اؼبزيد بسبب البداعهم هبذه الزيادة النسبية يف األجور إُف حالة مؤقتة سيدرؾ العماؿ الحقا كسيغَتكا توقعاهتم
حوؿ معدؿ التضخم كسيعود الوضع إُف الوضع الطبيعي  .دبعٌت خبلصة القوؿ يف األجل الطويل ليس ىناؾ يف
اغبقيقة تبادؿ بيت التضخم كالبطالة بل أف معدؿ البطالة سيكوف يف اغبقيقة عند مستول البطالة الطبيعي كسيستقر
الوضع عند ىذا.
اآلف نتوقف عما ىبص منحٌت فيليبس عند ىذه النقطة كننتقل إُف موضوع..عملية عرض النقود

عملية عرض النقود
ما ىي النقود؟ ما ىي مواصفات النقود؟ ما ىي خصائص النقود؟ عملية خلق النقود  ...ىذه اؼبواضيع يف
اغبقيقة اليت هتمنا كهبهل اغبديث عنها عند عمل البنوؾ ،عملية من يؤثر يف عرض النقود؟ كىل البنك اؼبركزم ىو
الوحيد الذم يتحكم يف عرض النقود؟ أـ أف ىناؾ جهات أخرل تؤثر يف عملية عرض النقود؟
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فنبدأ كفقوؿ ما ىي النقود أكال؟ كما ىي النقود اليت استخدمت يف السابق ؟ سنجد يف اغبقيقة أف ىناؾ أنواع
عدة من النقود استخدمت  ،استخدمت اؼبعادف كالذىب كالفضة كغَتىا من السلع األ خرل  .كىناؾ أيضا ما
يسمى دبوضوع اؼبقايضة كىي مبادلة سلعة بسلعة  .ككاف يف العصر اؼباضي اؼبقايضة تستخدـ  ،كلكن مشكلة
اؼبقايضة أنك عندما تريد أف تبادؿ سلعة عليك أف تبحث عن الشخص الذم لديو السلعة اليت تريدىا أنت كيكوف
ىو أيضا يرغب بالسلعة اليت معك ،فبل شك أنو فيو صعوبة كبَتة  ،فالنقود يف اغبقيقة ال شك أهنا سهلت عملية
التبادؿ كبطرؽ ميسرة ،إذا كاف عندؾ سلعة تستطيع أف تبيعها كربصل على النقود ،مث تشًتم السلعة اليت تريدىا .
ننتقل إُف الشروبة..

النقود ،النظام البنكي والبنك المركزي

the Banking System and the Federal Reserve،Money
ماذا تعني النقود؟ ?What is Money
النقود ىي كل شيء يستخدـ بانتظاـ يف اؼبعامبلت االقتصادية .أك التبادؿ.
الناس مستعدكف لقبوؿ النقود بوصفها كسيط التبادؿ بسبب أف قيمتها معًتؼ هبا  ،ككبن على ثقة من أف
النقود اليت كبصل عليها سوؼ تكوف مقبولة من اآلخرين كوسيلة للدفع.
باإلضافة إُف العملة ،فإننا أيضا نقبل الشيكات ألف الشيكات يبكن استخدامها لعمل اؼبدفوعات.
على مر التاريخ ،العديد من األشياء لعبت دكر النقود.
باإلضافة إُف االعًتاؼ بقيمتها  ،ىناؾ خصائص مرغوب توفرىا يف النقود تشمل القابلية للتخزين فالسلع
الزراعية ال تصلح أف تستخدـ كنقود ألهنا صعبة التخزين ،كالقابلية لبلنقساـ يعٍت يبكن ذبزئتها إُف أجزاء ح تى
تصلح ألف تكوف مقياسان للقيمة .اؼبعادف النفيسة  ،كاألحجار  ،كقضباف الذىب  ،كحىت السجائر لعبت دكر النقود .
فيما مضى استخدمت كل ىذه كنقود.
بغض النظر عما ىي النقود ،تؤدم النقود عدة كظائف ،كلها متعلق جبعل التبادالت االقتصادية أسهل.
ما هي وظائف النقود:
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تستخدـ كوسيط للتبادؿ Medium if exchange

بدال من استخداـ النقود ،يبكن استخداـ اؼبقايضة أك مبادلة السلع بشكل مباشر بسلع أخرل .كلكن دبقارنة النقود
مع اؼبقايضة  ،من اؼبؤكد أف النقود أكثر كفاءة  .ؼباذا؟ ألف اؼبقايضة تتطلب رغبات مزدكجة كمتزامنة ال ربدث إال
الصدؼ.
ة
من قبيل
فاؼبقايضة تتطلب منك العثور على شخص على كجو الدقة لديو ما تبحث عنو كيريد شراء ما ترغب بالضبط
التنازؿ عنو يف اؼبقابل ،كال وبل ىذه اؼبشكلة إال النقود.
ٕ)

النقود تستخدـ كوحدة للحساب Unit of account

النقود توفر راحة كمعيار للحساب عندما تكوف األسعار عبميع السلع مقدرة بالنقود  .النقود بوصفها كحدة
للحساب  ،أك كحدة للمعيار الذم يبكن أف يستخدـ ؼبقارنة القيمة النسبية للسلع  ،فبا يسهل إجراء اؼبعامبلت
االقتصادية.
ٖ)

النقود تستخدـ كمستودع للقيمة Store of value

النقود يبكن أف تستخدـ كمخزف للقيمة قبل أف تستخدـ يف إجراء اؼبعامبلت  .من كقت استبلـ النقود حىت ذلك
الوقت الذم تستخدـ فيو النقود ،يبكنك استخداـ النقود لتخزين القيمة  .مع العلم أف النقود ال تقوـ بوظيفة
مستودع للقيمة بشكل كامل  ،كال سيما يف اغباالت التضخمية اليت تسود يف االقتصاد  ،حيث أف القيمة اغبقيقية
للمبلغ االظبي من النقود تتناقص.

إذا ،إذا كانت ىناؾ معدالت تضخم مرتفعة فبل شك أف كظيفة النقود كمستودع للقيمة لن تكوف يف
اغبقيقة صاغبة  ،ألف األشخاص لن يقوموا بادخار أك حبس نقودىم لديهم يف اؼبنازؿ ،ؼباذا؟ ألف حبسها لفًتة
كجيزة سوؼ تفقد القيمة اغبقيقية ؽبا ،فقد تفقد ٓٔ  %من قيمتها خبلؿ شهر ،إذا ىنا النقود ال تصلح أف تكوف
ـبزف للقيمة  .فبلبد أف يكوف ىناؾ استقرار يف اؼبستول العاـ لؤلسعار أم ليست ىناؾ معدالت تضخم مرتفعة ،
أما إذا كانت ىناؾ معدالت تضخم مرتفعة الناس يف اغبقيقة سيتجنبوف االحتفاظ بالنقود لكي ال تفقد قيمتها.
المصارف (البنوك)كوسطاء ماليين
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اؼبصرؼ التجارم يقبل األمواؿ من اؼبدخرين يف شكل كدائع  ،كيستخدـ ىذه األمواؿ لتقدمي القركض
للشركات .كىذه الودائع طبعا أنواع لدل البنك ،بعضها كدائع ادخارية ،كبعضها نسميها حسابات جارية  .الودائع
االدخارية تعطي أسعار فائدة معينة كلكن البنوؾ ؼبا تعطم اؼبدخر سعر فائدة معُت ،سوؼ تتقاضى من اؼبقًتضُت
أسعار فائدة أعلى بكثَت ،كالفرؽ بينهما ىو يف اغبقيقة األرباح اليت ربصل عليها البنوؾ  .فمثبل ردبا تعطي ٕ %
مقابل الوديعة االدخارية .طيب ىي عندما تقرض ردبا تقرض دبعدؿ ٓٔ  %يعٍت تأخذ سعر فائدة ٓٔ .%الفرؽ
بُت الػ ٓٔ  %كالػ ٕ  %اللي ىو يساكم  %ٛىذا يعترب عائد صايف للبنوؾ كأرباح صافية .كبعض اغبسابات اللي
ىي حسابات جارية ال تدفع يف اغبقيقة عليها أم فوائد كبعض األحياف يف اآلكنة األخَتة بدأت تعطي فوائد
منخفضة حىت تغرم األشخاص بفتح حسابات لديها  .كعندما تعطي اغبسابات اًفارية فوائد ال تكوف ىناؾ أم
تكلفة على البنوؾ ألهنا يف اغبقيقة ال تعطي أم شيء للمودع بالتاِف ىي تستطيع أف تستخدمها كتوظفها كيكوف
كل األرباح ؽبا صافية.
الميزانية العمومية المبسطة للمصرف التجاري لها جانبان:
اػبصوـ  :Liabilitiesىي مصادر األمواؿ اليت وبصل عليها البنك  ،كالبنك ىو اؼبسئوؿ عن إعادة األمواؿ إُف
اؼبودعُت.
األصوؿ  :Assetsىي استخداـ األمواؿ اليت حبوزة البنك  .األصوؿ تولد دخل للبنك  .فالقركض ىي أصوؿ
للمصرؼ ألف اؼبقًتض هبب أف يدفع فائدة ؼبصلحة البنك.
اؼبيزانية العمومية للبنك التجارم :تشمل..
القيمة الصافية  :Net Worthتشَت إُف األمواؿ األكلية كاليت يساىم هبا اؼببلّؾ األصليوف .القيمة الصافية دخلت
ضمن جانب اػبصوـ ألهنا ىي أيضا من مصادر األمواؿ.
االحتياطي  :Reservesىي األصوؿ اليت ال تقرض.
يطلب القانوف من اؼبصارؼ االحتفاظ جبزء من كدائعهم كاحتياطي إلزامي ال وبق لو ـ إقراضو  ،كيسمى
باالحتياطيات اإللزامية  .البنك قد ىبتار كضع مزيدان من االحتياطيات أكثر فبا ىو مطلوب كىذه تسمى
االحتياطيات الفائضة (الزائدة) .إذان االحتياطي نوعُت:
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احتياطي إلزامي :يلزـ البنك اؼبركزم أك مؤسسة النقد يف اؼبملكة أف وبتفظ هبا البنك التجارم ألجل مواجهة
الصعوبات اؼبتوقعة.
كاحتياطي إضايف :يضع البنك احتياطي أكثر من اللي فرضتو مؤسسة النقد كىذا االحتياطي اإلضايف ىبضع
لعوامل كثَتة سوؼ نناقشها الحقا.

الحلقة 29
توقفنا يف اغبلقة السابقة حوؿ ميزانية البنك كاليت تتكوف من أصوؿ كخصوـ ،كتكلمنا عن الػ Reserves

اللي ىو االحتياطي ،كقلنا أف ىناؾ احتياطي إلزامي واحتياطي إضافي.

احتياطي إلزامي يكوف مقرر من قبل البنك اؼبركزم لدينا مثل اؼبملكة العربية السعودية اآلف نسبة احتياط
القانوز ىو  .%ٚكاالحتياطي اإلضايف أك (االختيارم )اللي ىو الػ  Extra Reserveىذا يف اغبقيقة يضعو
البنك حسب ما يريد كحسب األكضاع االقتصادية ؿبيط بو  .فاالحتياطي اإلضايف يزيد يف اغبقيقة عندما يكوف
ىناؾ درجة عالية من التشاؤـ لدل البنوؾ  .يف األزمة االقتصادية العاؼبية قبد أف درجة التشاؤـ لدل البنوؾ كبَتة
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كبالتاِف ىي ربجب عن اإلقراض كتضع شركط كؽ يود كبَتة ألجل اإلقراض ،كبالتاِف ىي ربتفظ باحتياطي إضايف
كبَت ،كؽبذا عندما الحظت مؤسسة النقد احتفاظ البنوؾ التجارية لدينا باؼبملكة باحتياطي بإضايف كبَت خفضت
ما سبنحو مؤسسة النقد من عائد على الودائع اليت تودعها البنوؾ التجارية لدل مؤسسة النقد ،اللي
يسمى؟؟؟؟؟؟؟؟ (غَت مفهومو)
العكسي فخفضتو إُف ٕ٘ %ٓ.ألجل أف ذبعل ىذه األمواؿ تبحث عن منافذ كاستثمارات يعود نفعها إُف
االقتصاد.
نعود إُف الشروبة لننظر إُف ميزانية البنك..
الخصوم
$
2000
200
$
2200
–
liabilities

األصول

الودائع

$200

االح
تياطي

القيمة
الصافية

2000

القرك
ض

اجملمو
$
اجملموع
2200
ع
=Net Worth
assets

القيمة الصافية دخلت ضمن جانب اػبصوـ ألهنا ىي أيضا من؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ األمواؿ  .االحتياطي Reserves
ىي األصوؿ اليت ال تقرض .يطلب القانوف من اؼبصارؼ االحتفاظ جبزء من كدائعهم كاحتياطي إلزامي ال وبق ؽبم
إقراضو ،كمظبى باالحتياطيات اإللزامية  .البنك قد ىبتار كضع مزيدان من االحتياطيات أكثر فبا ىو مطلوب كىذه
تسمى االحتياطيات الفائضة (الزائدة).
قبد يف اغبقيقة ىنا قلنا اػبصوـ كاألصوؿ لدينا ىنا مثاؿ مثبل الودائع لو كاف عندنا كديعة دبقدار ٕٓٓٓ لاير
أك إصباِف الودائع ىو ٕٓٓٓ القيمة الصافية ٕٓٓ اللي ىو  Net worthاللي قلنا اؼبؤسسُت يف الواقع net
 worthقلنا القيمة الصافية للبنك تشَت إُف األمواؿ األكلية اليت يساىم هبا اؼببلؾ األصليوف يعٍت مقدار ما يساىم
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بو اؼببلؾ األصليوف ىو ٕٓٓ ىذا أظبيها خصوـ  .األصوؿ تشمل قركض البنوؾ (ما تقرضو اآلخرين )من احتياطي
سواء كاف احتياطا إلزاميا أك احتياطان اختياريا مثل ما تبلحظ ؾبموع اػبصوـ ىو ٕٕٓٓ كؾبموع األصوؿ ىو
ٕٕٓٓ.
عملية خلق النقود Money Creation
الودائع اعبارية كالعمبلت تدرج ضمن عرض النقود  .عندما يقوـ العميل بإيداع  100دكالر كودائع نقدية
لفتح حساب جارم ،العملة لدل اعبمهور خارج البنوؾ البفضت بينما الودائع اعبارية لدل البنوؾ زادت  .أم أف
كتلة عرض النقود دكف تغيَت ،كلكن زادت احتياطيات البنك.
افًتض أف البنك ال يبلك أم احتياطيات فائضة كأف نسبة االحتياطي اإللزامي يعادؿ  %10من الودائع
اعبارية .إيداع ـبلغ ٓٓٓٔ يغَت يف اؼبيزانية العمومية للبنك على النحو التاِف:
بنك أ
اػبصوـ
 $1.000الودائع

األصوؿ
$

100
االحتياطات
 900القركض

بنك أ قاـ شخص بإيداع  1000ىذا نسميو كدائع يف جانب اػبصوـ.
أما جانب األصوؿ ىذه  1000سيبقي البنك  100احتياطي نظامي لو ضربنا  % 10يف 1000
يساكم  100كسيبقى  900إذا ىنا البنك أ أقرض  900دكالر
افًتض أف بنك (أ)يقدـ قرضا دببلغ  900كاليت تستخدـ لفتح حساب يف بنك (ب) ،برصيد  900دكالر.
التغَتات يف اؼبيزانية العمومية لبنك (ب)على كبو التاِف:
بنك (ب)
اػبصوـ
 $ 900الودائع

األصوؿ
 $ 90االحتياطات
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 810القركض
بنك (ج)
اػبصوـ
 $ 810الودائع

األصوؿ
 $ 81االحتياطات
 729القركض

ىنا اآلف البنك (ب)اػبصوـ لديو  900كدائع 900 ،اآلف كيف ينظر ؽبا كأصوؿ يقسمها يف الواقع بُت
احتياطيات إلزامية دبقدار  %10إذا ضربنا يف  900يساكم  90كاؼبتبقي من  810يقوـ بإقراضها.
إذا البنك األكؿ أقرض  900البنك الثاز (ب)أقرض .810
عندما يقدـ البنك (ب)قرضا لشخص مبلغ  810دكالر كالذم يقوـ بإيداعو لبنك (ج)العملية تستمر هبذه
الطريقة .إذا البنك (ج)سيكوف اػبصوـ لديو للودائع  810.كاألصوؿ ىنا سنقسم  810إُف احتياطي إلزامي اللي
ىو  %10ضرب  810يعطينا  81كسيكوف قادران على إقراض  ،729الحظ أف  810اللي كانت يف بنك
(ب)ىي اآلف كديعة يف بنك (ج).

مضاعف خلق الودائع
يعٍت الحظ يف البنك األكؿ قاـ بإقراض 900كالبنك الثاز قاـ بإقراض  810كالبنك الثالث  729كىكذا
إذا ما ىو مضاعف خلق الودائع؟
النقدم األصلية  1000خلقت أرصدة حسابات جارم تساكم:
ة
الوديعة
10.000 =…656.10 + 729 + 810 + 900 +1000
الصيغة العامة ػبلق الودائع ىي:
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طبعا نسبة احتياطي القانوز قلنا ىي  %10لو قسمنا 1على  %10يساكم  10طيب الوديعة األصلية
كم؟ 1000اضرب 10يف  1000يعطيك  10.000يف مقدار اؿزيادة يف أرصدة اغبسابات اعبارية.
الزيادة يف عرض النقود  M1كالناذبة عن الزيادة يف الودائع دبقدار 1000لاير يساكم:
 9.000 =1.000 – 10.000لاير
أم أف عرض النقود زاد دبقدار  9.000لاير كَف يقل زاد دبقدار  10.000لاير ألف األصل الػ  1000لاير
ىي موجودة أصبل ،جزء من عرض النقود ،لكن لو ربولت يف اغبقيقة من عملة لدل شخص معُت حوؽبا إُف كديعة
لدل البنك ،فالودائع كالعمبلت ىي ما يقوم عرض النقود  .فػ  1000األصلي كاألساسي ىي جزء من عرض
النقود كبالتاِف ال نعتربىا زيادة كإمبا الزيادة ىي ما نتج عن ىذه  1000من خبلؿ عملية اإليداع كاإلقراض بواسطة
البنوؾ ،ؾبموع ىذه اليت خلقتها  1000خلقت لنا  9000ىذه تعترب زيادة عرض النقود.
طيب إذا نعود على شروبة مرة أخر الزيادة يف ىذا النقود كم قلنا تساكم 9000 = 1000 - 10.000
1
مضاعف خلق النقود =
نسبة االحتياطي االتزامي
مضاعف النقود يبُت ؾبموع الزيادة يف كدائع اغبساب اعبارم مقابل أم كديعة نقدية جديدة .الوديعة النقدية
اؼببدئية ربفز على ربقيق كدائع كقركض إضافية بواسطة البنوؾ ،فبا يؤدم إُف توسع مضاعف يف الودائع.
مضاعف النقود للواليات اؼبتحدة – كىذه دراسة تطبيقية  -ما بُت  2ك .3كقيمتو أصغر بكثَت من مثالنا
السابق ،ؼباذا؟ بسبب أف الناس يف الواقع وبتفظوف جبزء من قركضهم كنقود سائلة .دبعٌت أف الشخص عندما اقًتض
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ٓٓ( ٜمن اؼبثاؿ األكؿ) من البنك ىو يف الغالب لن يقوـ بإيداعها كلها ،سيأخذ جزء منها ،كبالتاِف ليست ىذه
النقود متوفرة بالنظاـ اؼبصريف لئل قراض ،قد يكوف أكدع فقط ٓٓ٘ .كسبب آخر ىو أف البنوؾ ربتفظ باحتياطيات
إضافية باإلضافة إُف االحتياطيات اإللزامية .عندما كضعنا مثالنا السابق قلنا افًتض أف البنوؾ ال ربتفظ بأم شيء
احتياطي إضايف ،فقط االحتياطي اإللزامي ىو  %10ىي تبقي  %10فقط كلكن الواقع أف البنو ؾ ربتفظ
باحتياطي إضايف ىذا كلو سيقلل من قيمة اؼبضاعف.
ننتقل مرة أخرل للشروبة قبد:
مضاعف النقود يعمل أيضا يف االذباه اؼبعاكس  .باقًتاض نسبة االحتياطي القانوز ىي  ،%10فإذا مت
سحب مبلغ  1000فإف االحتياطي ينخفض دبقدار  100دكالر ،اللي ىو االحتياطي اإللزامي ،كبا لتاِف يؤدم
إُف البفاض ما يبكن للبنك إقراضو دبقدار  900دكالر.
كأخَتان من اؼبهم أف نبلحظ أنو عندما يقوـ فرد بكتابة شيك آلخر ،كقاـ الشخص األخر بإيداعو يف البنك،
فإف عرض النقود لن يتغَت  .كبدالن من ذلك فإف التوسع يف احتياطي البنك سيعوض النقص يف احتياطات البنك
اآلخر.

|مالفرؽ بُت القاعدة النقدية كعرض النقود؟

القاعدة النقدية وعرض النقود:
MB=C+R
MS=C+D
MB=cD+rD
)MB=D(c+r
MS=cD+D
MS=cD+D
)MS=D(c+1
MS=m MB
1+c
1+c
) D
(
= = c+rc+r
) D
(
- 156 -

MS
m
=
MB

ملتقى طالب وطالبات جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

www.imam1.com

ىنا كضعنا  Monetary Baseاللي ىو  MBاؼبقصود فيو القاعدة النقدية كالقاعدة النقدية تتكوف من
 C .C+Rاللي ىو العمبلت  Currencyاؼبوجودة لدل الناس .ليس لدل البنوؾ بل لدل الناس بأيديهم.
 :Rاللي ىو احتياطات  Reserveسواء كانت احتياطيات إلزامية أك احتياطيات إضافية.
إذا ىذه ىي القاعدة النقدية.
إذا القاعدية يتكوف من ماذا؟ من العمبلت اليت حبوزة الناس  +االحتياطيات لدل البنوؾ
Reserve + Currency
بينما  MSاللي ىو عرض النقود يتكوف من C+D
 C:ىي عمبلت اليت حبوزة الناس ،خارج خزائن البنوؾ
 :Dىي يف اغبقيقة الودائع ( Depositإصباِف الودائع)
فالفرؽ بُت القاعدة اؿنقدية كعرض النقود ىو من خبلؿ  Dاللي ىو الودائع ،إحنا نعرؼ أف الودائع أكرب
بكثَت من  Rاللي ىو االحتياطي اإللزامي كاإلضايف .فنظران ألف  Dأكرب إذا يفًتض أف عرض النقود سيكوف أكرب
من القاعدة النقدية.

طيب نعيد كتابة القاعدة النقدية :Monetary Base
MB= cD+rD
أم أننا جعلنا العمبلت اليت حبوزة الناس كنسبة من إصباِف الودائع ،قد تكوف مثبل  %10أك  %15أك ما
إُف ذلك.
أيضا دبعٌت أف  cتساكم  Cكبَتة على.D
أك

 Rأيضا نفس شيء ىي يف اغبقيقة نسبة االحتياطيات االحتياط الكلي سواء كاف احتياطي إلزامي
احتياطي إضايف ،مقسوـ على إصباِف الودائع ،دبعٌت أف  rالصغَتة تساكم  Rالكبَتة مقسوـ على .D
طيب نعيد كتابة اؼبعادلة مرة أخرل نأخذ  Dعامل مشًتؾ كنفتح قوس مث نضع )(c+r
مث ننتقل إُف ( MSعرض النقود  )Money Supplyعرض النقود يساكم  cمضركبة بػ Dكم قلنا c
الصغَتة تساكم  Cالكبَتة مقسومة على  Dزائد  Dنفسها  .مث نأخذ عامل مشًتؾ  Dسيكوف عندنا c+1
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يكوف عرض النقود يساكم  Dنفتح قوس  cالصغَتة .ٔ+
(عرض النقود )Money Supply
MS = m MB
اللي ىو عرض النقود يساكم  mمضركبة يف القاعدة النقدية m ،ما ىي؟  mىو يف اغبقيقة مضاعف
عرض النقود  mمضاعفة لنقود كيساكم عرض النقود مقسوما على القاعدة النقدية إذا عوضنا عن عرض النقود
دبا توصلنا إليو كىو أف  Money Supplyيساكم  Dفتحنا قوس ( )c+1كضعناىا ىنا اآلف )c+1(D
ككضعنا بدؿ القاعدة النقدية ما توصلنا إلية كىو  )c+r(Dنستطيع أف لبتصر  Dمع  Dكبتاِف يكوف عندنا
1+c
ىذا ىو عرض النقود إذا مضاعف عرض النقود ،أم بتعبَت أخر
مضاعف عرض النقود كىو
c+r
1+c
مضركبان بالقاعدة النقدية.
عرض النقود =
c+r
ما هي الجهات المؤثرة في عرض النقود؟
ىل اعبهة اؼبؤثرة يف عرض النقود ىي البنك اؼبركزم فقط؟ طبعا سنجد أف اعبهات اؼبؤثرة يف عرض النقود
أكثر من ذلك .فنجد من يؤثر يف عرض النقود يف الواقع ىو اؼبودعُت كاؼبقًتضُت كالبنوؾ التجارية كالبنك اؼبركزم .
طيب اؼبودعُت كيف يؤثركف يف عرض النقود؟ اؼبودعُت يشمل سواء كاف أفراد أك مؤسسات ،يف اغبقيقة قرارىم يف
إيداع ما لديهم من نقود يف البنوؾ ىذا يؤثر يف عرض النقود ،يعٍت ما مقدار يعٍت نفًتض أنو ىو يف اغبقيقة ىناؾ
إقباؿ كبَت من األشخاص على إيداع ما لديهم من نقود لدل البنوؾ ،ىذا سيؤدم يف اغبقيقة إُف أعطاء البنوؾ
التجارية قدرة كبَتة على خلق النقود يبكن زيادة عرض النقود  .ىذا جانب ،لكن لو قالوا ال ،سنحتفظ بالنقود يف
ـبازف لدينا ،ىنا سيؤثر سلبان على عملية خلق النقود كعلى عرض النقود  .من يؤثر أيضا ؟ يؤثر أيضا اؼبقًتضُت .
اؼبقًتضُت ىم الذين يف اغبقيقة يقًتضوف من البنوؾ ،فقرارىم يف االقًتاض من البنوؾ أك عدـ االقًتاض ىذا سيؤثر
يف عملية عرض النقود  .أيضا البنوؾ التج ارية تؤثر يف عرض النقود ،كيف تؤثر؟ تؤثر يف اغبقيقة من خبلؿ إقباؿ
البنوؾ التجارية على اإلقراض أـ ال  .فإذا كاف ىناؾ إقباؿ لديها على اإلقراض ،معٌت ذلك أف نسبة االحتياطي
اإلضايف ستكوف منخفضة جدا .أما إذا كاف ليس لديها إقباؿ على اإلقراض ،لديها تشاؤـ ،ستحتفظ بنق كد كثَتة
لديها ،بالتاِف نسبة االحتياطي اإلضايف ستكوف كبَتة ،إذا البنوؾ التجارية ؽبا تأثَت يف عرض النقود  .البنك اؼبركزم
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أيضا ،البنك اؼبركزم يؤثر يف عرض النقود من جانبُت ،يؤثر يف القاعدة النقدية( ،القاعدة نقدية)يعٍت نؤكد عليها مرة
أخرل اؼبقصود فيها العملة اَفكجودة اؼبطبوعة سواءان كانت بشكل عمبلت لدل الناس أك شكل احتياطيات لدل
البنوؾ سواء احتياطي إلزامي أك احتياطي اختيارم ،إذا البنك اؼبركزم يستطيع أف يؤثر من خبلؿ زيادة القاعدة
النقدية  :طباعة نقود جديدة ،أك من خبلؿ تأثَته يف الواقع يف نسبة االحتياطي القانوز ،ؿ ق تأثَت يف اؼبضاعفة،
البنك اؼبركزم يؤثر يف القاعدة النقدية نفسها كيؤثر يف مضاعفة يف عرض النقود.
طيب نعود على شروبة مرة أخرل قبد:
أف اعبهات اؼبؤثرة يف عرض النقود:
ٔ  -اؼبودعوف من اإلفراد كاؼبؤسسات من خبلؿ ربديد نسبة ما يودعونو لدل البنوؾ كما وبتفظوف بو خارج خزائن
البنوؾ.
ٕ  -اؼبقًتضوف من األفراد كاؼبؤسسات كمدل رغبتهم يف االقًتاض من البنوؾ
ٖ  -البنوؾ التجارية تؤثر يف عرض النقود من خبلؿ:
أ  -مدل االستفادة من التسهيبلت اؼبمنوحة من قبل البنك اؼبركزم
ب -نسبة االحتياطي اإلضايف (شرح األستاذ :يعٍت البنك اؼبركزم قد يف اغبقيقة ىبفض سعر اػبصم
الذم يقرض بو سعر اػبصم اللي ىو سعر الفائدة الذم يقرض فيو البنك اؼبركزم البنوؾ التجارية قد
ىبفضو ،كبالتاِف تكوف تكلفة االقًتاض بالنسبة للبنوؾ منخفضة ،كلكن ىل تقدـ البنوؾ التجارية على
أخذ اؼبزيد من القركض من البنك اؼبركزم أـ ال؟ إذا عرض النقود يتأثر من مدل االستفادة من التسهيبلت
اؼبمنوحة من قبل البنك اؼبركزم).
ٗ  -البنك اؼبركزم يؤثر يف عرض النقود من خبلؿ التغيَت يف القاعدة النقدية عن طريق:
أ  -عمليات السوق المفتوحة ىي عملية بيع كشراء السندات اغبكومية ،فإذا قاـ البنك اؼبركزم بشراء

سندات حكومية يعٍت أنو يأخذ السندات كيضخ مقابلها سيولة جديدة أم أنو سيزيد من عرض النقود ،أم
سيزيد من القاعدة النقدية .إذا عملية شراء السندات اغبكومية يعٍت زيادة يف القاعدة النقدية أم زيادة
عرض النقود .أما عملية بيع السندات اغبكومية إذا قاـ بنك اؼبركزم ببيع السندات اغبكومية فمعٌت ذلك
أنو سوؼ يسحب السيولة ،سيقلل من القاعدة النقدية .إذا البنك اؼبركزم يؤثر يف القاعدة النقدية من
خبلؿ عملية السوؽ اؼبفتوحة كيؤثر يف القاعدة النقدية من خبلؿ سعر اػبصم كما قلنا ،ما ىو سعر
اػبصم؟ ىو سعر الفائدة الذم يتقاضاه البنك اؼبركزم مقابل إقراضو للبنوؾ التجارية ،فإذا قرر خفض سعر
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اػبصم فهذا يعٍت أف تكلفة اإلقراض بالنسبة للبنوؾ التجارية منخفضة فسيقبل على االقًتاض ،أما إذا رفع
سعر الفائدة فهذا يعٍت أف تكلفة االقًتاض مرتفعة كبالتاِف سوؼ يقللوا من االقًتاض.
كأخَت قبد أف أيضا يؤثر البنك اؼبركزم من خبلؿ التأثَت يف ـ ضاعف عرض النقود عن طريق التغيَت يف نسبة
االحتياطي القانوز ،فإذا أراد أف يزيد يف نسبة االحتياط القانوز يعٍت سوؼ هبعل البنوؾ ربتفظ بقدر أكرب من
كدائع اليت تقرضها كبالتاِف عرض النقود سوؼ يقل  .أما إذا قلل نسبة االحتياطي القانوز فهذا معٌت ذلك أنو
سيمنح البنوؾ مزيدان من قوة يف إقراض النقود اليت لديها كبالتاِف عرض النقود سيزيد.
ب  -سعر الخصم.
كمن خبلؿ التأثَت يف مضاعف عرض النقود عن طريق التغيَت يف نسبة االحتياطي القانوز.

محاضرة 30
حوؿ ما ىي اعبو ات اؼبؤثرة يف عرض

نبدأ يف ىذه اغبلقة حوؿ ما توقفنا عنده يف اغبلقة اؼباضية ،توقفنا
النقود؟ كقلنا أف اعبهات ىي
ٔ  -البنك اؼبركزم ٕ -البنوؾ التجارية ٖ -اؼبودعُت ٗ -اؼبقًتضُت
ىذه كلها تؤثر يف عرض النقود.
ىنا سننتقل إُف الشروبة لننظر كيف أف السياسة النقدية تؤثر يف عرض النقود يف األجل القصَت كنناقش موضوع
الطلب على النقود أمضا.
السياسة النقدية في األجل القصير Monetary Policy in the Short Run
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 يف اؼبدل القصَت ،عندما تكوف األسعار ليس لديها ما يكفي من الوقت للتغيَت يبكن للبنك اؼبركزم أف يؤثر يف
مستول أسعار الفائدة يف االقتصاد.
 يف اؼبدل القصَت ،أسعار الفائدة تتحد بواسطة العرض كالطلب على النقود.
 البنك اؼبركزم يبكن أف يغَت مستول سعر الفائدة من خبلؿ التحكم يف اؼبعركض من النقود.
 لتغيَت عرض النقود ،البنك اؼبركزم يستخدـ عمليات السوؽ اؼبفتوحة عن طريق شراء كبيع السندات اغبكومية
يف السوؽ اؼبفتوحة.
 عندما ىبفض البنك اؼبركزم أسعار الفائدة ،اإلنفاؽ االستثمارم يزيد كمن مث الناتج احمللي اإلصباِف يزيد.
اإلجراءات اليت يتخذىا البنك اؼبركزم للتأثَت على مستول الناتج احمللي اإلصباِف ىي اؼبعرفة باسم السياسة
النقدية.
 لكن ىناؾ حدكدان للمدل الذم يبكن للبنك اؼبركزم السيطرة على االقتصاد يف اؼبدل الطويل ،اؿتغَتات يف
عرض النقود تؤثر يف األسعار فقط ،كليس على مستول اإلنتاج (ىذا يف األجل الطويل).

نموذج سوق النقود Model of the Money Market
مبوذج سوؽ النقود هبمع بُت اؼبعركض من النقود ،اليت وبددىا البنك اؼبركزم ،مع الطلب على النقود ،طبعا
قلنا عرض النقود يؤثر يف أربع جهات لكن البنك اؼبركزم يعترب اؼبؤثر األساسي حبكم أنو يؤثر يف مضاعف عرض
النقود كيؤثر يف القائمة النقدية ،إذا مبوذج سوؽ النقود هبمع بُت عرض النقود كالطلب على النقود اليت وبددىا
اعبمهور ،لنرل كيف يتم ربديد أسعار الفائدة يف اؼبدل القصَت).
الطلب على النقود The Demand for Money
النقود ؾبرد جزء من الثركة ،يبكنك االحتفاظ باألصوؿ مثل األسهم أك السندات ،أك االحتفاظ بالثركة يف
شكل نقود( .يعٍت أما ربتفظ بالثركة على شكل نقود سائلة أك ربتفظ هبا يف شكل أصوؿ كأسهم كسندات)
االحتفاظ بالثركة يف شكل عملة أك كدائع جارية كاليت يُدفع ؽبا قليبل من الفائدة أك فائدة منعدمة (كما قلنا يف
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عملية الودائع اعبارية ليس ىناؾ أم فوائد ) .يعٍت أنك تضحي بالدخل الكامن من الفوائد كاألرباح اليت تدرىا
األسهم كالسندات.
(أم أنك عندما زبتار أنك تضع نقودؾ لديك يف شكل عملة سائلة أك تضعها يف حساب جارم لدل البنك
فأنت تضحي باألرباح اؼبتوقع اغبصوؿ من كرائها أك اغبصوؿ منها من خبلؿ السندات كاألسهم).
ؼباذا كبتفظ بالنقود؟ ألهنا تسهل إجراء اؼبعامبلت.
*الطلب على النقود يقوـ على مبدأ تكلفة الفرصة البديلة:
مبدأ تكلفة الفرصة البديلة لشيء ما ىو :ما كنت تضحي بو للحصوؿ على ىذا الشيء.
تكلفة الفرصة البديلة لبلحتفاظ بالنقود ىو  :العائد الذم يبكن اغبصوؿ عليو من خبلؿ االحتفاظ بالنقود يف شكل
أصوؿ أخرل.
سعر الفائدة السوقي ىو  :مقياس تكلفة الفرصة البديلة لبلحتفاظ بالنقود ( .يعٍت سعر الفائدة ىي تعرب يف
الواقع عن تكلفة الفرصة البديلة لبلحتفاظ بالنقود سائلة).
لماذا ميل منحنى الطلب على النقود سالب؟
(يعٍت إذا رظبنا منحٌت الطلب وبكي عبلقة بُت الطلب على النقود كسعر الفائدة قبد أف ميلو سالب)
زيادة أسعار الفائدة ،تعٍت زيادة تكلفة الفرصة البديلة كعليو فإف اعبمهور يطلب نقودا أقل.
كعلى العكس فإف الطلب على النقود يزيد مع البفاض أسعار الفائدة ،أك كنتيجة اللبفاض يف تكلفة الفرصة
البديلة لبلحتفاظ بالنقود.
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ىنا اآلف رظبنا منحٌت طلب ككجدنا أف ىناؾ على احملور الرأسي سعر الفائدة ( ،)Interest ratesكعلى
احملور األفقي النقود ( .)Moneyإذا قذا اؼبنحٌت ىو (منحٌت الطلب على النقود )كىو وبكي عبلقة عكسية بُت
سعر الفائدة اليت مع احملور الرأسي كبُت النقود ،كقلنا ؼباذا وبكي عبلقة عكسية؟ ألف ارتفاع سعر الفائدة يعٍت ارتفع
تكلفة االحتفاظ بالنقود (تكوف عالية) ،كبالتاِف الطلب على النقود سيقل ألجل انتهاز اؿفرصة للحصوؿ على ىذا
العائد.
ما هي العوامل التي تزيد الطلب على النقود؟

ٔ  -زيادة اؼبستول العاـ لؤلسعار.
ٕ  -الزيادة يف الناتج احمللي اإلصباِف اغبقيقي.
فينتقل منحٌت الطلب إُف اليمُت بسبب ماذا؟ بسبب العاملُت السابقُت

أما انتقالو إُف اليسار كما يف الرسم..
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ما هي العوامل التي تقلل الطلب على النقود؟
ٔ  -البفاض اؼبستول العاـ لؤلسعار.
ٕ  -البفاض يف الناتج احمللي اإلصباِف اغبقيقي.

الطلب على النقود لغرض السيولة The Liquidity demand for money
يشَت إُف رغبة األفراد يف االحتفاظ باألصوؿ اليت يبكن ربويلها كبسهولة إُف كسيلة للتباد ؿ ،مثل العملة أك
اغبسابات اعبارية ،حىت يتمكنوا من جعل تنفيذ اؼبعامبلت يتم بسرعة فائقة.
يوجد أيضا الطلب على بعض أنواع النقود بواسطة األفراد كاليت توجد يف  M2مثل حساب االدخار ،كذلك
من أجل ذبنب خطر االلبفاض يف أسعار األسهم أك السندات  .ىذا الطلب على النقود الذ م ىو أكثر أمانان من
األصوؿ األ خرل يسمى بالطلب على النقود لغرض اؼبضاربة  .يف اؼبمارسة العملية فإف الطلب على النقود ىو
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(يشمل ثبلثة أغراض أك ثبلثة أىداؼ):
 ؾبموع الطلب على النقود لغرض اؼبعامبلت كلغرض االحتياط كلغرض اؼبضاربةالتوضيح :لغرض إجراء اؼبعامبلت كاال حتياط ىو يف اغبقيقة نفس اؼبدرسة الكبلسيكية ك(كنز )متفقوف على
ىذا .ما أضافو (كنز)ىو الطلب على النقود لغرض اؼبضاربة .كاؼبقصود بػ(الطلب على النقود لغرض اؼبضاربة ) :يعٍت
االحتفاظ بالنقود النتهاز الفرصة اؼبناسبة لعملية شراء السندات اغبكومية  .أف ربتفظ بالنقود ألجل أنك ذبد
الفرصة إذا كانت مناسبة لتشًتم سندات حكومية.
فهذا الطلب على النقود لغرض اؼبضاربة أم عملية البيع كالشراء يف السندات اغبكومية.
توازن سوق النقود Money Market Equilibrium

Intere
st rate

(توازف سوؽ النقود وبدث عندما يلتقي عرض النقود مع الطلب على النقود)
ىنا اآلف رسمنا منحٌت العرض على شكل عمودم كمنحٌت الطلب على النقود بالشكل اؼبعتاد سالب اؼبيل.
نفًتض أف عرض النقود يتحدد بواسطة البنك اؼبركزم،
M 2S
كلذا فإننا نفًتض أنو مستقل عن سعر الفائدة.
 يف مبوذج سوؽ النقود ،منحٌت عرض النقودىو منحٌت العرض الرأسي.
r0
 عند صبع عرض النقود مع الطلب علىMs
النقود يتحدد سعر الفائدة التوازز كىو r0
 r0الكمية
 عند سعر الفائدة التواززاؼبعركضة من النقود تساكم الكمية اؼبطلوبة.

S0

Mon
ey

 عند سعر فائدة أعلى من سعر الفائدة التوازز سيتولد فائض يف اؼبعركض من النقود ،كمن مث فإف سعرالفائدة سوؼ يبيل إُف االلبفاض ،كوبدث العكس عند سعر فائدة أقل من سعر الفائدة التوازز ( .أم عند سعر
فائدة أقل سيكوف ىناؾ فائض يف الطلب كبالتاِف سعر الفائدة سيميل إُف االرتفاع).
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التغير في سعر الفائدة من خالل عمليات السوق المفتوحة
الزيادة يف اؼبعركض من النقود من خبلؿ عمليات السوؽ اؼبفتوحة بشراء السندات اغبكومية يتسبب يف نقل عرض
النقود إُف اليمُت ،كيؤدم إُف البفاض السعر التوازز.
التوضيح :إذا كاف ىناؾ شراء سندات حكومية بواسطة البنك اؼبركزم ىنا سينتقل منحٌت العرض إُف اليمُت ،كنتيجة
لذلك إذا انتقل منحٌت العرض لليمُت ،سعر الفائدة سينخفض من  r0إُف .r1
من ناحية أخرل ،إذا كاف البنك اؼبركزم يبيع سندات يف السوؽ اؼبفتوحة ،فإف ىذا يؤدم إُف البفاض اؼبعركض من
النقود كزيادة أسعار الفائدة( .كبالتاِف منحٌت عرض النقود سينتقل إُف اليسار إُف  M 2Sكالنتيجة ىي أف سعر
الفائدة سَتتفع من  r0إُف )r1
أسعار الفائدة وأسعار السندات ( Interest Rates and Bond Pricesكالرابط بينهما)
السند ىو :تعهد بدفع مبلغ من النقود يف اؼبستقبل.
سعر السند بعد سنة من اآلف ىو :اؼببلغ اؼبتعهد بدفعو مقسوما على ٔ زائد سعر الفائدة.
على سبيل اؼبثاؿ ،سند يتعهد بدفع  ٔٓٙدكالر بعد سنة ،مع معدؿ فائدة  %ٙسنويا سيكلف اليوـ:
=( Prices of bondسعر السند)

التوضيح :سعر السند يساكم قيمة السند بعد سنة أك ما يتعهد بدفعو بعد سنة مقسومان على ٔ زائد سعر
الفائدة %ٙيساكم ٓٓٔ.
لو كاف السند ىذا سيدفع  $ٔٓٙبعد سنتُت  :نضع يف مكاف األس بدالن من ٔ نضع ٕ لو كاف بعد ٖ
سنوات نضع ٖ كىكذا.
كبعبارة أخرل إذا كنت تستطيع استثمار عند عائد دبعدؿ  %ٙسنويا فستكوف على استعداد لدفع ٓٓٔ
دكالر اليوـ لتحصل على  ٔٓٙدكالر يف العاـ اؼبقبل.
*أسعار السندات تتغَت يف االذباه اؼبعاكس من التغَتات يف أسعار الفائدة.
نبلحظ أف سعر الفائدة لو ارتفع من  %ٙإُف ٓٔ %ماذا سيحصل لقيمة السند؟ الشك أهنا سوؼ
تنخفض.
إذا عبلقة عكسية بُت أسعار الفائدة كبُت أسعار السندات.
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ىنا اآلف لو نظرنا إُف اؼبثاؿ يف األسفل:
Promised payment interest rate

Promised payment interest rate

$106 4%

$106 6%

التوضيح :لو نظرنا إُف (ٔٓٙ)Prices of bondيعٍت يف السنة قيمتو اآلف على ٔ زائد  %ٙالذم ىو
سعر الفائدة يساكم ٓٓٔ
لكن لو البفض سعر الفائدة بدال من  %ٙأصبح ٗ %كم قيمتو اليوـ السند الذم يعطيٍت  %ٙبعد سنة
يكوف قيمتو اليوـ ٕ ٔٓٔ،ٜإذا البفض سعر الفائدة فزادت قيمة السند.
عندما تنخفض قيمة الفائدة من  %ٙإُف ٗ ،%فيجب عليك دفع مبلغ ٕ ٔٓٔ.ٜلتحصل على ٔٓٙ
دكالر يف العاـ اؼبقبل.
أما إذا ارتفعت أسعار الفائدة إُف  % ٛعلى سبيل اؼبثاؿ سيكوف عليك دفع ٘ٔ ٜٛ.دكالر فقط.
 عند ارتفاع أسعار الفائدة ،فإف اؼبستثمرين وبتاجوف إُف نقود أقل من أجل اغبصوؿ على نفس اؼبتَػ َعهد دفعوُ
يف اؼبستقبل كبالتاِف فإف سعر السندات ينخفض.
ىناؾ تفسَت بديل للعبلقة بُت أسعار السندات كأسعار الفائدة بتناكؿ العرض كالطلب على السندات.
فعندما يشًتم البنك اؼبركزم سندات حكومية من أجل زبفيض أسعار الفائدة ،يعٍت زيادة الطلب على
السندات ،؟؟؟؟؟؟؟ (فالشراء )عندما يدخل البنك اؼبركزم كمشًتم فالطلب على السندات سيزيد كبالتاِف إذا زاد
الطلب على السندات فإف أسعار السندات سبيل إُف االرتفاع.
كذلك عمليات السوؽ اؼبفتوحة ببيع السندات تؤدم إُف زيادة اؼبعركض من السندات ،كبالتاِف البفاض
أسعار السندات كارتفاع أسعار الفائدة.
أسعار الفائدة واالستثمار واإلنتاج Investment and Output،Interest Rates
(كيف نربط بينهم)
العرض كالطلب على النقود وبدداف سعر الفائدة ،كىو ما يتسق مع مستويات معينة من االستثمار كاإل نتاج
M 2S

- 166 -

d

e

r

r0

ملتقى طالب وطالبات جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

www.imam1.com

يف االقتصاد .ننظر إُف الرسم..

التوضيح  :الرسم األكؿ على اليسار ىو رسم وبدد سعر الفائدة التوازز حيث التقاء منحٌت الطلب على
النقود مع منحٌت عرض النقود الذم ىو العمودم ،نقطة تقاطعهما يف اغبقيقة أنتجت سعر الفائدة التوازز الذم
ىو،r0
 r0يف اغبقيقة سيك كف الطلب على االستثمار ىو عند  I0دبعٌت أف االستثمارات تعتمد على سعر الفائدة  .إذا
البفضت أسعار الفائدة ،حجم االستثمارات سيزيد .كسبق أف قلنا أف سعر الفائدة تُعترب تكلفة على اؼبقًتض  .فإذا
البفضت أسعار الفائدة ىذا سيغرم اؼبستثمرين على اؼبزيد من االقًتاض كقياـ الكثَت من اؼبشاريع ،ألف تكلفة
االقًتاض منخفضة  .كؽبذا رظبنا منحٌت االستثمار كعبلقة عكسية بُت سعر الفائدة ككمية االستثمارات اؼبطلوبة،
دبعٌت إذا البفض سعر الفائدة ،كمية االستثمار سوؼ تزيد ،كإذا ارتفع سعر الفائدة كمية االستثمار سوؼ تقل.
بعد ذلك نعود إُف الرسم مرة أخرل ننظر أف ىناؾ الرسم الذم سبق كتعرفنا عليو الذم ىو خط ٘ٗ درجة
مع الطلب الكلي ،كضعنا النقطة التوازنية عند  Y0ىذا كضعناه عند ماذا؟ عندما افًتضنا أف االستثمار ىو I0
دبعٌت أنو لو تغَت سعر الفائدة ،حجم االستثمارات سوؼ تتغَت ،كبالتاِف دالة الطلب الكلي (اؿيت بالوف األصفر )
سوؼ تنتقل إُف أعلى.
لو نظرنا إُف الرسم ماذا وبصل؟ ماذا عدلنا يف الرسم؟ ماذا تغَت يف الرسم؟
الذم تغَت يف الرسم ..تغَت سعر الفائدة بسبب زيادة عرض النقود ،مث بعد ذلك ىذه الزيادة يف عرض النقود
أدت إُف البفاض سعر الفائدة كالبفاض سعر الفائدة أدل إُف البفاض تكلفة االقًتاض بالنسبة للمستثمرين ،فزاد
الطلب على االستثمار دبعٌت كمية االستثمار زادت كبالتاِف قبد أف الطلب الكلي انتقل إُف أعلى كنتج عن ذلك
زيادة يف ماذا؟ زيادة يف مستول اإلنتاج التوازز .ىنا ربطنا بُت سعر الفائدة كبُت مستول اإلنتاج التوازز.
فعود للرسم مرة أخرل كمبعن النظر فيو..
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M 1s

Total
Demand

Y1

y0

Output

Inter
est rate

y

r0

r0

I
c  I 0  G  NX

M 0S

r1

I

I1

I0

Investment

r1

MS
S1

S0

Money

قبد أف يف الرسم األكؿ منحٌت العرض انتقل إُف اليمُت (منحٌت عرض النقود )ؼباذا انتقل إُف اليمُت؟يفًتض
كما ىو مكتوب ربت الرسم
زيادة
زيادة
زيادة
البفا
السوؽ
GDP
االستثمار
عرض
ض أسعار
اؼبفتوحة
لشراء
النقود
الفائدة
دبعٌت أف البنك اؼبركزم قاـ بشراء سندات حكومية فأخذ السندات كبدالن عن ىذه السندات ضخ سيوؿ ة يف
السندات
االقتصاد .طبعان ىذا سيؤدم إُف البفاض سعر الفائدة  .البفاض سعر الفائدة سيؤدم إُف أف حجم االستثمارات
(يف
(كما ىو يف الرسم اؼبوجود يف الوسط ) ،يعٍت الرسم األكؿ وبدد التوازف يف سوؽ النقود ،كالرسم الثاز
الوسط)وبدد ماذا وبدث يف االستثمار ،إذا ىنا البفض سعر ا لفائدة كحجم االستثمارات زادت كؽبذا حجم
االستثمار زاد من  I0إُف .I1
ىنا اآلف قبد أف الطلب الكلي انتقل إُف أعلى  ،الحظ يف الرسم األخَت جهة اليمُت ،دالة الطلب الكلي
تثمار الذم ىو
انتقلت إُف أعلى ككضعنا سهم أم انتقل دبقدار  ، Iيعٍت مقدار التغَت يف االس
( ،)Investmentىذا أدل إُف نقطة توازنية جديدة كىي  y1كىو الشك أنو مستول توازز أكرب من  ،y0ىذا
اؼبستول  -مستول اإلنتاج اعبديد  -بُت لنا أف السياسة النقدية يبكن أف تؤدم إُف زيادة اإلنتاج (من خبلؿ النظر
النقدم يبكن أف تؤدم إُف زيادة يف اإل نتاج  ،كبالتاِف البفاض يف مستول
ة
إُف الرسم )نستطيع أف نثبت أف السياسة
البطالة يف األجل القصَت كىذا ما حدث ،عرض النقود زاد بواسطة البنك اؼبركزم فأدل إُف البفاض سعر الفائدة،
- 168 -

ملتقى طالب وطالبات جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

www.imam1.com

مث تبعو زيادة يف حجم االستثمارات ،الطلب الكلي زاد كبالتاِف مستول اإل نتاج الكلي زاد ،فإذا زاد مستول اإل نتاج
الكلي الشك أف مستول البطالة سوؼ ينخفض .كىذا إثبات أف السياسة النقدية يبكن أف ُربدث زيادة يف اإل نتاج
كاليت كما قلنا يف األجل القصَت ،أما يف األجل الطويل فإف األسعار سوؼ تزيد.
اآلف لوعدنا إُف الرسم مرة أخرل قبد ما ىو مكتوب يف األسفل:
زيادة
زيادة
السوؽ
زيادة
البفا
GDP
االستثمار
عرض
ض أسعار
اؼبفتوحة
النقود
الفائدة
لشراء
السوؽ اؼبفتوحة لشراء السندات تؤدم إُف زيادة عرض النقود مث يتبع ذلك البفاض يف أسعار الفائدة،
السندات
البفاض أسعار الفائدة يعٍت زيادة االستثمار كزيادة االستثمار يعٍت زيادة  GDPيعٍت زيادة مستول اإل نتاج
.GDP
لو عكسنا بدالن من السوؽ اؼبفتوحة لشراء السندات تكوف السوؽ اؼبفتوح ة لبيع السندات اغبكومية ،فعرض
النقود سوؼ يقل ،أسعار الفائدة سوؼ تزيد ،حجم االستثمارات سوؼ يقل ،كمستول اإل نتاج  GDPسوؼ
يقل .إذا اؼبرة األكُف اللي يف الرسم سياسة نقدية توسعية ،كعكسها يعترب سياسة نقدية انكماشية.
دبعٌت أف البفاض عرض النقود سيؤدم إُف رفع سعر اؿفائدة ،كبالتاِف وبجم أك يقلل من االستثمارات كعليو
فإف اإلنتاج سوؼ يقل ،فهذه ىي السياسة النقدية االنكماشية.
إذا ىذه ىي اغبلقة األخَتة من مبادئ االقتصاد الكلي  .أسأؿ اهلل سبحانو كتعاُف للطبلب كالطالبات التوفيق
أف شاء اهلل كأريد أف أؤكد على ضركرة اؼبتابعة اؼبسسبرة سواء يف اؼبنتدل اػباص باؼبقرر أك يف احملاضرات اؼبرئية ،ألنو
يكوف من خبلؽبا طرح تساؤالت كتوضيح لبعض الغامض كإعطاء بعض التطبيقات.
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