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التوازن العام

والعوامل احملددة لفعالية السياسات االقتصادية
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التوازن العام
تعرضنا مسبما ً للتوازن العام من خالل نموذج  IS/LMوالذي ٌحمك التوازن العام وفما ً لنموذج الطلب
الكنزي المطور .فً ظل هذا النموذج تتكامل المعا لجة بإضافة الجانب النمدي لاللتصاد إلى الجانب
الحمٌمً والمتمثل فً السلع والخدمات .وكما أشرنا مسبما ً فمد تم اشتماق منحنى  ISبٌانٌا باألربع عاللات
التالٌة:
 - 2عاللة االستثمار باالدخار
 - 1عاللة سعر الفائدة باالستثمار
 - 4عاللة الدخل بسعر الفائدة
 - 3عاللة االدخار بالدخل
وهنا نوضح كٌفٌة اشتماق المنحنى ISمن خالل
تغٌر سعر الفائدة ،حٌث ٌإدي انخفاض سعر
الفائدة إلى ارتفاع الطلب االستثماري ومن ثم
ارتفاع وزٌادة الطلب الكلً لٌتحدد مستوى جدٌد
للدخل أعلى من المستوى السابك .وبتوصٌل
نمطتى التوازن فً الرسم األسفل نحصل على
منحنى  ISالسالب المٌل داللة على العاللة
العكسٌة بٌن سعر الفائدة ومستوى الدخل .هذا
وٌعتمد مٌل المنحنى  ISعلى مرونة االستثمار
لتغٌرات سعر الفائدة ،فكلما كانت استجابة
االستثمار لتغٌرات سعر الفائدة أكبر كلما للت
درجة انحدار ومٌل المنحنى والعكس بالعكس.
وتكون الصٌغة الرٌاضٌة لمستوى الدخل
التوازنً فً سوق السلع والممثلة لدالة  ISهً:
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فٌما ٌخص السوق النمدي فمد تم اشتماق منحنى  LMبٌانٌا باألربع عاللات التالٌة:
 - 1عاللة سعر الفائدة بالطلب على النمود بدافع المضاربة
 - 2عالل ة الطلب على النمود بدافع المضاربة بالطلب على النمود بدافع االحتٌاط والمعامالت
 - 3عاللة الطلب على النمود بدافع االحتٌاط والمعامالت بالدخل
 - 4عاللة الدخل بسعر الفائدة.
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وٌىا وشخك مىحىي LMبَاوَا ً بافخراض حغَر مسخوى الذخل وبالخالٌ حغَر الطلب علي الىمود ،فإرا زاد الذخل
ٍسحف مىحىي الطلب علي الىمود إلي أعلي محذداً حوازن جذٍذ للسوق الىمذً عه طرٍك ححذٍذ مسخوى
جذٍذ لسعر الفائذة أعلي مه سابمً ،وبخوصَل الىمطخَه الخوازوَخَه وحصل علي المىحىي والمبَه للعاللت
الطردٍت الموجبت بَه سعر الفائذة والذخل .ووشَر ٌ ىا إلي أن مَل مىحىي ٍ LMعخمذ علي مذى اسخجابت
الطلب علي الىمود الحمَمَت لخغَراث سعر الفائذة فكلما كاوج ٌزي االسخجابت أكبر كلما اوخفط مَل المىحىي
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وٌتحدد التوازن بٌانٌا ً بتماط ع المنحنى والمنحنى ،لٌتمرر
المستوى التوازنً للدخل ومستوى سعر الفائدة التوازنً
LM
فً السوق كما هو موضح بالشكل .ولد ٌختل هذا الوضع
التوازنً نتٌجة الختالل سوق السلع أو السوق النمدي
فتتحرن اآللٌات المعتادة للتخلص من الفوائض المستجدة.
وٌستمر التحرن حتى ٌتم استرجاع التوازن األصلً
اللتصاد السولٌن.
ٌختل سوق السلع كنتٌجة لتغٌر العوامل الحمٌمٌة المتمثلة
فً االستثمار والسٌاسة المالٌة .كما وٌختل سوق النمد
كنتٌجة لتغٌر العوامل النمدٌة (اإلسمٌة) المتمثلة فً كمٌة
Y
النمود .هذا وٌتؤثر الوضع التوازنً بالسٌاسات االلتصادٌة
التوسعٌة واالنكماشٌة المتبعة ،حٌث تإثر السٌاسات
المالٌة على المنحنى ISبٌنما تإثر السٌاسات النمدٌة على المنحنى.LM
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السٌاسات االقتصادٌة
السٌاسةة االلتصةادٌة العامةة هةً مجموعةة مةن لواعةد السةلون التةً تحكةم عمةل السةلطات العامةة فةً الدولةةة
وهً بصدد التةدخل فةً الحٌةاة االلتصةادٌة للمجتمةع مةن أجةل السةعً إلةى تحمٌةك أهةداف التصةادٌة معٌنةة.
وعلى الرغم من تعدد األهداف التً تسعى السٌاسة العامة لتحمٌمها واختالفهةا مةن دولةة ألخةرى كالمحافظةة
على الثروة المومٌة أو تحمٌةك العدالةة الضةرٌبٌة أو مكافحةة االحتكةار أو تنمٌةة األلةالٌم ،وغٌةر ذلةن ،إال أن
األ هداف الرئٌسٌة للسٌاسة االلتصادٌة ٌمكن حصرها فً أربعة أهداف هً- :
 - 1العمالة الكاملة .Full Employment
 - 2استمرار المستوى العام لألسعار .Price Stability
 - 3النمو االلتصادي .Economic Growth
 - 4التوازن الخارجً .External Balance
هةةذا باإلضةةافة إلةةى أهةةداف أخةةرى عدٌةةدة كالحرٌةةة االلتصةةادٌة  ،Economic Freedomاألمةةن
االلتصادي  ،Economic Securityالمعاٌٌر البٌئٌةة  Environmental Standardsوغٌرهةا .وبةدون
نظرٌةةة التصةةادٌة تصةةبح السٌاسةةة العامةةة ضةةربا ً لا مةةن الخةةبط العشةةوائً الةةذي ٌفلةةح مةةرة وٌخٌةةب مةةرات.
فالنظرٌة أو التحلٌل هما اللذان ٌمدان متخذي ا لمرارات فً السٌاسةة العامةة بوصةف عةام للعاللةات السةببٌة
المائمة فً االلتصاد .وبالنظر إلى عدم التوافك الكامل بٌن األهةداف االلتصةادٌة المختلفةة ،ووجةود تنةالض
بٌن تحمٌك بعض تلن األهداف والةبعض اآلخةر منهةا ،فإنةه ٌتعةٌن علةى السةلطات العامةة تحدٌةد األولوٌةات
التً ٌمكن التضحٌة بغٌرها مةن أجلهةا (فمةثالً عنةدما تمتضةً السٌاسةة االلتصةادٌة العمةل علةى التوسةع فةً
اإلنفةةاق الكلةةً بهةةدف تحمٌةةك العمالةةة الكاملةةة ،فةةإن ذلةةن ٌتعةةارض مةةع هةةدف ثبةةات أو اسةةتمرار األسةةعار،
وهكذا).
والسٌاسة االلتصادٌة بمعناها الضٌك إنما تعنً التدخل المباشر من جانةب السةلطات العامةة فةً حركةة
أو مجرى النظام االلتصادي عن طرٌةك الرلابةة المباشةرة للمتغٌةرات األساسةٌة لاللتصةاد المةومً كاإلنتةاج
واالسةةتثمار ،االسةةتهالن ،األجةةور ،األسةةعار ،والةةواردات وغٌرهةةا .ولةةد تناولنةةا فةةً األجةةزا السةةابمة مةةن
دراستنا وضع التوازن وكٌف أن التغٌر فً اإلنفاق الكلً نتٌجة لتغٌر أحد مكوناته تعنً التغٌر فً مستوى
الدخل التوازنً .كما ذكرنا أن التوازن المنشود هو ذلن الذي ٌتحمةك عنةد مسةتوى التوظةف الكامةل ،غٌةر
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أنه توازن لٌس دائم التحمك بل أن االلتصاد عادة ما ٌصاب باالختالل فً التوازن وتملبات دورٌة تعالجهةا
الدولة باتباع سٌاسات التصادٌة ،والتً تتمثل فً السٌاسات المالٌة والنمدٌة.

الفجوات التضخمٌة واالنكماشٌة
ــــــــــــــــ
اختلفت اآلرا بٌن النظرٌة الكنزٌة والتملٌدٌة حول التوازن ،حٌث ترى األخٌرة أن االلتصاد ٌحمك
التوازن دائما ً عند مستوى التوظف الكامل ،وأنه إذا حدث خلل فٌه ٌعود تلمائٌا ً إلى وضعه مرة أخرى .أما
النظرٌة الكنزٌة فترى أنه من الممكن أن ٌحدث التوازن بٌن العرض الكلً والطلب الكلً عند أي مستوى
غٌر ذلن الذي ٌحمك التوظف الكامل للموارد.
لو فرضنا أنه لد تحمك التوازن فعالً عند مستوى التشغٌل الكامل ،أي أن جمٌع الموارد موظفة
توظفا ً كامالً.
ولو حدث وزادت إحدى مكونات الطلب الكلً كاالستثمار أو اإلنفاق الحكومً ،فزٌادة الطلب
ستإدي إلى انتمال المنحنى ADبؤكمله إلى أعلى أي لـ \ ADمعبرة عن زٌادة الطلب ،ولٌتحمك مستوى
التوازن عند نمطة جدٌدة هً (\ ) Eوٌكون مستوى الدخل التوازنً هو\ .Yلكن هذا التوازن هو مستوى
توازنً غٌر مرغوب فٌه وذلن لكون الطلب الكلً أعلى من الطلب الالزم لتحمٌك التوظف الكامل،
والزٌادة فً الطلب هً زٌادة نمدٌة غٌر حمٌمٌة .فؤي زٌادة بعد مستوى التوظف الكامل هً زٌادة فً لٌمة
الناتج ال ٌمابلها أي إنتاج فعلً لكون كل الموارد لد استغلت واس تخدمت ،فهً زٌادة نمدٌة غٌر حمٌمٌة
ظهرت بسبب االرتفاع فً المستوى العام لألسعار .وعلٌه ٌكون لدٌنا فجوة بٌن الطلب الحالً وذلن الذي
ٌحمك التوظف الكامل ممدراها المسافة  EAبالرسم ،وتعرف بالفجوة التضخمٌة.Inflationary Gap
اآلن لو حدث
العكس ،وكان مستوى
اإلنفاق (الطلب)
التشغيل الكامل
التوازن هو Eوحدث نمص
الكلي
Y
فً أحد مكونات الطلب
\AD
الكلً فتنمل دالة اإلنفاق أو
فجوة
الطلب الكلً إلى أسفل أي
\ Eحضخمَت
AD
إلى \\ .ADوٌتحدد التوازن
عند نمطة جدٌدة هً\\،E
\\
AD
ومستوى الدخل التوازنً
ٌصبح \\ .Yوهذا التوازن
أٌضا ً هو مستوى توازنً
فجوة \\E
غٌر مرغوب فٌه بكون
إوكماشَت
الطلب الكلً ألل من ذلن
الطلب الالزم لتحمٌك
الدخل
التوظف الكامل ،بمعنى أنه
(الناتج)
\\Y
Y
\Y
ٌوجد لصور فً الطلب أو
اإلنفاق الكلً ،ووجود
عناصر إنتاج أو موارد غٌر مستغلة (بطالة) .وهذا المصور أو الفجوة الممثلة بالمسافة  EBعلى الرسم
هً ما نطلك علٌه الفجوة اإلنكماشٌة .Deflationary Gap
بعد أن تعرفنا على الفجوات التضخمٌة واإلنكماشٌة والتً تنشؤ نتٌجة لحدوث التوازن بٌن العرض
الكلً والطلب الكلً عند مستوى غٌر ذلن المحمك للتوظف الكامل .وٌتضح لنا أنه ٌتعٌن على الدولة
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المضا على هاتٌن الفجوتٌن باستخدام سٌاساتها االلتصادٌة .والسٌاسات االلتصادٌة التً تتبعها الدولة فً
هذا الصدد إما سٌاسات مالٌة أو نمدٌة نتناولها فٌما ٌلً:

السٌاسة المالٌة
ــــــــ

ٌمصةةد بالسٌاسةةة المالٌةةة  Financial Policyاسةةتخدام اإلنفةةاق الحكةةومً والضةةرائب لتحمٌةةك األهةةداف
االلتصادٌة األساسٌة والتً من أهمها تحمٌك مستوى الناتج المةومً الصةافً عنةد مسةتوى التوظةف الكامةل
دون أن ٌصحب ذلن تضخم .وعلةى ذلةن فالسٌاسةة المالٌةة مةا هةً إال المبةادرة باسةتخدام اإلنفةاق الحكةومً
والضرائب كؤسلحة أو أدوات للمضةا علةى الفجةوات التضةخمٌة واالنكماشةٌة والتملبةات االلتصةادٌة ،لكةً
ٌمكن بذلن تحمٌك معدل ممبول من النمو االلتصادي المصحوب باستمرار نسبً فً األسعار.
وكما أوضحنا ،فإن زٌادة اإلنفاق الحكةومً تعمةل علةى زٌةادة اإلنفةاق الكلةً ،وتخفٌضةها ٌخفةض اإلنفةاق
الكلً ،ومن جهة أخرى نجد أن تخفٌض الضرٌبة ٌةإدي إلةى زٌةادة المةدرة الشةرائٌة لألفةراد فٌزٌةد الطلةب
االستهالكً و بالتالً ٌزٌد اإلنفاق الكلً و العكس فةً حالةة زٌةادة الضةرٌبة .هةذا وتجةدر اإلشةارة إلةى أن
تؤثٌر تغٌر اإلنفاق الحكومً أكبر من تؤثٌر الضرٌبة المفروضة ( لماذا ؟حاولً التعلٌك على العبارة السابمة
مةن وحةً دراسةتنا السةابمة لقنفةاق الحكةومً والضةرٌبة) .والسٌاسةة المالٌةة إمةا أن تكةون سٌاسةة انكماشةٌة
 Deflationary Policyتهةدف إلةةى تخفةٌض وتكمةٌا الطلةب الكلةةً أو سٌاسةة توسةعٌة Expansionist Policy
تهدف إلى التوسع وزٌادة الطلب الكلً.
أوالا  -السٌاسة المالٌة االنكماشٌة- :
هً السٌاسة التً تلجؤ إلٌهةا الحكومةة لعةالج حةاالت التضةخم ،وذلةن بتملةٌص حجةم الطلةب أو اإلنفةاق
الكلً إلى الحد الالزم لتحم ٌك العمالة الكاملة ولٌس أكثر ،وٌكون ذلن عن طرٌك- :
 - 2زٌادة الضرائب.
 - 1تخفٌض اإلنفاق الحكومً.
 - 3تخفٌض اإلنفاق الحكومً وزٌادة الضرائب معاً.
ثانٌا ا -السٌاسة المالٌة التوسعٌة- :
هةً السٌاسةة التةً تلجةؤ إلٌهةةا الحكومةة لعةالج حةاالت االنكمةاا ،والرامٌةةة إلةى زٌةادة حجةم الطلةةب أو
اإلنفاق الكلً إلى الحد الالزم لتحمٌك العمالة الكاملة ،وٌكون ذلن عن طرٌك- :
 - 2تخفٌض الضرائب.
 - 1زٌادة اإلنفاق الحكومً.
 - 3زٌادة اإلنفاق الحكومً وتخفٌض الضرائب معاً.
السٌاسة النقدٌة
ــــــــ
السٌاسةة النمدٌةة هةً  Monetary Policyعبةارة عةن " اإلجةرا ات الخاصةة بالتةؤثٌر علةى مسةتوى النةاتج
والتوظف عن طرٌك عرض النمود" .إن السٌاسة النمدٌة والتةً ٌتوالهةا البنةن المركةزي بحٌةث ٌةإثر مةن
خاللها على مستوى الةدخل والتوظةف مةن خةالل التةؤثٌر علةى عةرض النمةود .والسٌاسةة النمدٌةة إمةا سٌاسةة
نمدٌة انكماشٌة تستخدم فً حاالت التضخم وتهدف فٌها السةلطات النمدٌةة المتمثلةة فةً البنةن المركةزي إلةى
تخفةٌض اإلنفةاق الكلةً والطلةب عةن طرٌةك الحةد مةن كمٌةة النمةود المعروضةة ،وإمةا سٌاسةة نمدٌةة توسةعٌة
تسةةتخدم فةةةً حةةاالت االنكمةةةاا وتهةةةدف إلةةى زٌةةةادة اإلنفةةةاق أو الطلةةب الكلةةةً وذلةةةن بزٌةةادة كمٌةةةة النمةةةود
المعروضةة فةً المجتمةع .وتسةتخدم السةلطات النمدٌةة فةً سةبٌل تنفٌةذ سٌاسةتها النمدٌةة عةدد مةن األدوات أو
الوسائل نوردها فٌما ٌلً- :
-1

سٌاسة السوق المفتوح- :
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تتمثل سٌاسة أو عملٌات السوق المفتوح  Open Market Operationsفً لٌام البنن المركزي ببٌع وشرا
األوراق الم الٌة بمختلف أنواعها وعلى األخص السندات الحكومٌة .فعندما ٌموم البنن المركزي ببٌع
السندات فً السوق المفتوحة ،فإنه بذلن ٌخفض الكمٌة المعروضة من النمود نتٌجة لمٌام أفراد المجتمع
بشرا تلن السندات ،وبذلن فإن عملٌة بٌع السندات فً السوق المفتوح تإدي إلى انكماا حجم االئتمان
وتخفٌض حجم النمود المعروضة .لذا فإنه فً حاالت التضخم ،تسعى السلطات النمدٌة إلى بٌع السندات.
أما فً حاالت االنكماا فإن السلطات النمدٌة أو البنن المركزي ٌسعى إلى شرا السندات من السوق
المفتوح للتوسع فً حجم االئتمان وزٌادة حجم النمود المعروضة.
 - 2سٌاسة نسبة االحتٌاطً النقدي على الودائع- :
تعتبةةر هةةذه السٌاسةةة مةةن أهةةم األدوات التةةً ٌسةةتخدمها البنةةن المركةةزي للتةةؤثٌر علةةى إمكانةةات البنةةون
لقلةراض .ونسةبة االحتٌةاطً النمةةدي المطلةوب  Reserve requirementsهةةً "مةا ٌفرضةه البنةن المركةةزي
على البنون التجارٌة لالحتفاظ به كاحتٌاطً ب نسبة محددة من لٌمة الودائع" .فعندما ٌرغب البنن المركزي
فً تملٌص حجم االئتمان أو بعبارة أخةرى تملٌةل عةرض النمةود كوسةٌلة لتخفةٌض حجةم الطلةب أو اإلنفةاق
الكلةً ،فإنةه ٌعمةد إلةى رفةع نسةةبة االحتٌةاطً النمةدي األمةر الةذي ٌملةل مةةن لةدرة البنةن التجةاري علةى مةةنح
المروض .أما إذا كان هةدف السةلطة النمدٌةة هةو التوسةع فةً االئتمةان وزٌةادة عةرض النمةود فإنةه ٌلجةؤ إلةى
تخفةٌض نسةبة ذلةةن االحتٌةاطً .وبنةا علةةى ذلةن فةإن السٌاسةةة الواجةب اتباعهةا فةةً حةاالت التضةخم هةةً
الرامٌة إلى زٌادة نسبة االحتٌاطً النمدي على الودائع ،والعكس فً حاالت االنكماا.
 - 3سٌاسة سعر البنك أو سعر الخصم- :
سٌاسةةة سةةعر البنةةن أو كمةةا ٌطلةةك علٌةةه سةةعر إعةةادة الخصةةم  The Discount Rateهةةو "السةةعر الةةذي
ٌتماضاه البنن المركةزي نظٌةر إعةادة خصةم األوراق التجارٌةة واألذون الحكومٌةة للبنةون التجارٌةة" ،وهةو
ٌمثل أٌضا ً سعر الفائدة الذي ٌتماضاه البنن المركزي من البنون التجارٌة من البنون التجارٌةة نظٌةر تمةدٌم
المروض لهةا .وٌعتبةر سةعر إعةادة الخصةم مةن األسةلحة الهامةة التةً ٌسةتخدمها البنةن المركةزي للةتحكم فةً
حجم االئتمان ،فإذا هو أراد تملٌص حجم ذلن االئتمان أي تخفٌض الكمٌة المعروضة مةن النمةود فإنةه ٌعمةد
إلى رفع سعره ،وهذا من شؤنه أن ٌ حد من ممدرة البنون التجارٌة على زٌادة االئتمان هذا من ناحٌة.
من ناحٌة أخرى نجد أن سعر البنةن أو سةعر إعةادة الخصةم هةو بمثابةة تكلفةة تتحملهةا البنةون التجارٌةة
للحصول على األموال من البنن المركزي ،وعندما ٌرتفع هذا السعر فإنه من الضروري أن ٌرتفع أٌضةا ً
سعر الفائدة الةذي تتماضةاه البنةون التجارٌةة مةن الممترضةٌن ،وارتفةاع سةعر الفائةدة ٌعنةً انخفةاض الطلةب
االستثماري وبالتالً اإلنفاق الكلً .وعلةى ضةو ذلةن فةإن رفةع سةعر البنةن تعتبةر سٌاسةة البنةن المركةزي
ولتخفٌض الطلب الكلً أي أنها السٌاسة المتبعة لعالج حاالت التضخم .والعكس فً حةاالت االنكمةاا ،إذ
ٌلجؤ البنن المركزي إلى تخفٌض سعر إعةادة الخصةم وبالتةالً انخفةاض سةعر الفائةدة لزٌةادة حجةم االئتمةان
وكمٌة عرض النمود.
 - 4سٌاسة التأثٌر أو اإلقناع األدبً- :
تمثل الوسائل السابمة فً الرلابة على االئتمان والتؤثٌر على عرض النمود الوسائل الكمٌة ،وهً لٌست
الو سةائل أو األدوات الوحٌةدة التةً ٌةةإثر بهةا البنةن المركةةزي علةى المعةروض مةةن النمةود ،حٌةث أن هنةةان
أدوات أخةرى نوعٌةة ،والتةً تعةد وسةائل مسةتحدثة نسةةبٌا ً لةقدارة النمدٌةة والتةً تعةرف بالتةؤثٌر أو االلنةةاع
األدبً .وتسعى سٌاسة التؤثٌر واإللناع األدبً إلى توجٌه النصح للبنون بعد ال توسع فً تمدٌم المةروض إذا
ما رأى البنن المركزي أن االلتصاد ٌمر بحالة من التضخم وارتفاع األسعار األمر الةذي ٌمتضةً تخفةٌض
حجم الطلب الكلً عن طرٌةك تخفةٌض حجةم االئتمةان .ولةد ٌحةدث العكةس فةً حةاالت الركةود واالنكمةاا
االلتصادي إذ ٌموم البنن المركزي بإغرا البنون التجارٌة للتوسع فً حجم المروض التً ٌمدمونها بهدف
زٌادة حجم الطلب الكلً .وتتخذ هذه السٌاسة أشكال مختلفة كإرسال مذكرات إلى البنون أو شةكل ممةابالت
وندوات أو حتى شكل تحذٌرات.
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هنةان أٌض ةا ً وسةائل نوعٌةةة أخةرى كتنظةةٌم االئتمةةان بالنسةبة للمسةةتهلكٌن مةن خةةالل الرلابةة علةةى نظةةم
التمسٌط فً شرا السلع المعمرة أو فرض أسعار تفضٌلٌة للخصم .هذا فضالً عن المٌام بفرض سعر فائدة
إضافً (عمابً) على البنون التجارٌة عند حدوث أي تجاوزات.

الطلب الكلً والعرض الكلً
أوالا  -الطلب الكلً:
____________
للحصول على دالة الطلب الكلً نتخلى عن االفتراض الضمنً لنموذج والخاص بثبات السعر .فعند
انخفاض السعر ٌتؤثر السوق النمدي نتٌجة تؤثر رصٌد النمود الحمٌمٌة عكسٌا ً بتغٌر السعر ،فٌنزحف
المنحنى  LMإلى الٌمٌن وٌتحمك مستوى توازنً جدٌد أعلى من المستوى التوازنً السابك.
وعلى ذلن نمول بؤن هنان عاللة عكسٌة تجمع بٌن
مستوى السعر ومستوى الدخل على جانب الطلب.
i
وٌمثل الرسم الممابل كٌفٌة اشتماق منحنى الطلب
LM 1
IS
الكلً ADنتٌجة لتؤثر سوق النمد بتغٌرات السعر.
LM 2
هذا وٌنتمل منحنى الطلب الكلً من مكانه ٌمٌنا ً أو
ٌساراً تؤثراً بإتباع أي من السٌاستٌن المالٌة والنمدٌة .فلو
i1
حدث مثالً ولامت الدولة بانتهاج سٌاسة توسعٌة فزادت
من اإلنفاق الحكومً ،فإن منحنى ٌنتمل ٌمٌنا ً محمما ً
i2
توازن جدٌد فً االلتصاد ٌتضمن مستوى أعلى للدخل
مع افتراض عدم تغٌر السعر .كما وٌحدث نفس االنتمال
عند اتباع سٌاسة نمدٌة تتضمن زٌادة كمٌة النمود.
ثانٌا ا -العرض الكلً:
_____________
ٌتفك االلتصادٌون حول شكل منحنى العرض
الكلً والذي ٌتسم بالرأسٌة على المدى الطوٌل ،بٌنما
ٌختلفون حول هذا الشكل فً المدى المصٌرٌ .عتمد
الكثٌر من االلتصادٌٌن أن منحنى العرض الكلً موجب
المٌل ،وأن شكله ٌتحدد فً سوق العمل من خالل
الطلب على العمل والمعروض منه .ولذلن نتناول فٌما
ٌلً سوق العمل والموى المحركة والمتمثلة فً كالً من
الطلب على العمل وعرض العمل ،ومن ثم كٌفٌة تحمك
التوازن فً سوق العمل.

*Y

Y

P
AD
P1
P2

Y

Y2

Y1

 - 1التوازن فً سوق العمل:
__________________ لمد افترضنا فٌما سبك أن األسعار متغٌر خارجً ال ٌتؤثر
بالنموذج الخاص بتوازن سو لً المنتجات والنمود ،وفٌما ٌلً وبتناولنا للسوق الثالث من األسواق
االلتصادٌة نلغً هذا الفرض ،ونعتبر األسعار متغٌر داخلً ٌتحدد بمعلومٌة سوق العمل .ونحن عندما
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نتناول بالدراسة سوق العمل من خالل عرض العمل والطلب علٌه نالحظ العاللة بٌن العمالة والناتج .هذه
العاللة هً همزة الوصل بٌن السوق السلعً وسوق العمل.
فً االلتصاد الجزئً استطعنا تحدٌد دالة اإلنتاج ،وهً العاللة الفنٌة بٌن عوامل اإلنتاج والناتج،
بمعنى آخر العاللة الوظٌفٌة أو الفنٌة بٌن المدخالت والمخرجات .هذه العاللة هً دالة اإلنتاج التً نعهدها
فً االلتصاد الجزئً )  ، Y  g ( N , K oهذا مع افتراض ثبات عنصر رأس المال .أما فً االلتصاد الكلً
وبتناولنا لدالة اإلنتاج الكلٌة )  Y  f ( N , K oفإن االختالف ٌكمن فمط فً أننا نتناول المنشآت فً مجموعها
ولٌس المنشؤة الواحدة .ونفترض هنا أن:
 أن السوق هو سوق منافسة تامة
 وجود مرونة فً األجور بالدرجة التً تضمن تحمك التوازن بٌن العرض والطلب.
 أن عنصر العمل هو عنصر متجانس.
وكما فً االلتصاد الجزئً ،فإن أصحاب العمل ٌستمرون فً توظٌف العمال حتى ذلن الحد الذي ٌحمك
ألصى ربح ممكن (أو ألل خسارة) ،وذلن عندما ٌكون األجر النمدي مساوٌا ً العائد المكتسب من توظٌف
عامل إضافً (لٌمة الناتج الحدي) ،أي أن:
 ، P  MPL  Wأو الناتج الحدي ٌساوي األجر
Y
الحمٌمً لعنصر العمل ،أي أن:

W
P

 MPL ومن

TPL

خالل العاللة السابمة ٌمكن إٌجاد منحنى الطلب من
منحنى الناتج الحدي.
أ  -الطلب على العملٌ :عتمد الطلب على العمل أساسا ً
على األجر الحمٌمً عكسٌاً ،أي أن. Ld  f (w) :
حٌث Ld :الكمٌة المطلوبة من العمل ،و  wهً
األجر الحمٌمً وتمثل األجر النمدي ممسوما على
مستوى السعر

W
P

MPL

W/P
W/P1

.w 

 وٌمثل الشكل الممابل منحنى الطلب على العمل
والذي ٌتطابك مع منحنى اإلنتاجٌة الحدٌة لعنصر
العمل  ، Marginal Productivity of Labourحٌث
أن منحنى الطلب على العمل هو الجز ذو المٌل
السالب من منحنى الناتج الحدي للعمل ،كما فً الرسم
الممابل ،حٌث أن:
W Y

P L

L

W/P2

d

L

L

L2

L1

 . MPL أي أنه ٌتم الحصول على اإلنتاجٌة الحدٌة للعمل من دالة اإلنتاج ،والتً تمثل

العاللة الفنٌة التً تجمع بٌن مدخالت اإلنتاج من عمل وأرض ورأس مال وتنظٌم ومخرجاته من السلع
والخدمات.
w

هذا وٌنتمل منحنى الطلب من مكانه نتٌجة لتغٌر
العوامل المإثرة فً اإلنتاجٌة كتغٌر المستوى التمنً
المستخدم أو المزٌج المستخدم من عناصر اإلنتاج مع
ثبات األجر الحمٌمً .وتكون دالة الطلب على العمل فً
صورتها العامة على النحو التالًLd    w :
Ld
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ب  -عرض العملٌ :عتمد عرض العمل على األجر الحمٌمً المتولع بمعنى ، LS  f (we ) :فإذا ارتفع
األجر الحمٌمً المتولع زادت الكمٌات المعروضة من عنصر العمل وإذا انخفض األجر الحمٌمً المتولع
انخفضت الكمٌات المعروضة من عنصر العمل .ونظراً لكون األجر الحمٌمً المتولع ٌضم متغٌرٌن
أحدهما معلوم وهو األجر النمدي واآلخر مجهول وهو السعر المتولع،
فإن األجر الحمٌمً المتولع ٌكون:

P
Pe

 w

W P

P Pe



W
Pe

we 

w
S

L

أي أن عرض العمل ٌتولف على األجر الحمٌمً وعلى تصور العمال
لألسعار

P
المستمبلٌة )
Pe

 . LS  f ( w,هذا وٌتخذ منحنى عرض العمل

الموجب المٌل الشكل الموضح بالرسم .هذا وتكون دالة عرض العمل فً
صورتها العامة على النحو التالًLS    w :
ج  -توازن سوق العمل:
ٌتحمك التوازن فً سوق
العمل كما فً أي سوق
العرض والطلب .أي
الطلب على العمل =
 ،=LSحٌث تتحدد كمٌة
ومستوى األجر الحمٌمً
السوق .وٌختل التوازن
أو عرض العمل أو

L

w

آخر بتساوي جانبً
بتحمك الشرط التالً:
عرض العمل ،أوLd :
العمل التوازنٌة *L
التوازنً* wالسائد فً
بتغٌر الطلب على العمل
كالهما معاً.

LS

*w
Ld
L

*L

مرونة األجور هً
فإذا كانت األجور أعلى

ولمد افترضنا أن
الكفٌلة بإحداث التوازن.
من المستوى التوازنً لألجر الحمٌمً ،فإن الزٌادة الكبٌرة التً
حدثت فً العمالة ستإدي إلى انخفاض األجور والعكس بالعكس.
أي انه لوال مرونة األجور فلن ٌكون هنان توازن ،ولكن فً الوالع
نجد أنه فً معظم دول العالم وبصفة خاصة الدول المتمدمة فإن
األجور تتمٌز بالجمود .والسبب فً هذا الجمود وجود النمابات
العمالٌة التً من شؤنه منع األجور من االنخفاض ،فضالً عن وجود
سٌاسة الحد األدنى لألجور .وفً ظل جمود األسعار تظهر البطالة
اإلجبارٌة.

w
LS

بطالة إجبارية

w1
*w
w2

Ld

 - 2التوازن فً األسواق الثالثة :
*L
بحصولنا على
_____________________
التوازن فً المطاعات الثالث السابمة نكون لد حصلنا على التوازن
الكلً ،وهذا التوازن ٌكون عند ذلن المستوى من الدخل الذي ٌتمثل فً المعادالت الثالثة التالٌة:
L

c0  c1T0  G0  I 0  i
 السوق السلعً (المنتجات)
) 1  c1 (1  t
 L0  L2 i  M s / P
Y* 
 السوق النمدي
L1

Y* 

 سوق العمل ) Y  f ( N , K o
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مثال

ولتوضٌح الكٌفٌة التً ٌتم من خاللها تحمٌك التوازن فً األسواق الثالثة ،نستعرض المثال التالً:

بمعلومٌة البٌانات التالٌة:
t1 = 0.25
I0 = 100
c0 = 110
c1 = 0.8
L2 = 500
L1 = 0.15
K0 = 300
Ms0 = 235
دالة االنتاجY = 5L - 0.01L2 + 2K0 :

المطلوب تحدٌد كل من:
أ  -مستوى الدخل التوازنً
د -سعر الفائدة

t0 = 50
L0 = 110
G0 = 250
B = 400
عرض العملw = 2 - 0.01 L :

ب  -العمالة
هـ -مستوى األسعار

ج  -األجر الحمٌمً

لحل النموذج التوازنً بٌن األسواق الثالثة نتبع الخطوات التالٌة:
c0  c1t 0  G0  I 0   i
أوالً  -نعوض فً معادلة :IS
) 1  c1 (1  t1
110  0.8(50)  250  100  400i
420  400i
Y* 

 1050  1000i
)1  0.8(1  0.25
1  0.6
Y* 

Y *  1050  1000i
ثانٌا ً-نعوض برأس المال فً دالة اإلنتاجY  5L  0.01L2  2 K 0  5L  0.01L2  2(300) :
Y  600  5 L  0.01L2

ثالثا ً -نشتك دالة الطلب على العمل من دالة اإلنتاج:

Y
 MPL  w  5  0.02 L
L

 ،ونساوٌها بدالة

عرض العمل إلٌجاد مستوى العمالة التوازنً واألجر الحمٌمً التوازنً:
5  0.02L  2  0.01L  0.03L  3  L  100

إذاً ٌكون المستوى التوازنً للعمالة هو ،L*=100 :أما المستوى التوازنً لألجر الحمٌمً فٌكون عند:
w*  2  0.01(100)  2  1  3

رابعا ً -نوجد * Yمن معادلة اإلنتاج بالتعوٌض عن العمالة:
Y *  600  5(100)  0.01(100) 2  600  500  100  1000
وعلٌه ٌكون الدخل التوازنً .Y*=1000

خامسا ً -نحسب سعر الفائدة من المعادلة الناتجة فً أوالً ( :) Y *  1050  1000i
50
 0.05
1000

1000  1050  1000i  50  1000i  i 
 L0 

L2 i  M s / P
سادسا ً -نوجد مستوى األسعار من معادلة :LM
L1
500(0.05)  235 / P
 85  235 / P
 1000 
0.15
0.15

Y* 

 110 

1000 
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 P 1

 235  235 / P

ـــــــــــــ

 150  85  235 / P
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