الباب الثاني ----االنتاج واالنفاق وتوازن
الدخل المحلي
الفصل الثالث
الدخل واالنفاق

ٌتحمك المستوى التوازنً للناتج المحلً االجمالً عندما تتساوى
الكمٌة المنتجة فً االلتصاد (الناتج المحلً الجمالً ) مع
الطلب الكلً (االنفاق الكلً ) وٌعرف هذا بالنموذج الكٌنزي
البسٌط
ٌعتمد الطلب الكلً علً عدة عوامل مثل االسعار والدخل
واذواق المستهلكٌن واسعار الفائدة واسعار الصرف والسٌاسة
المالٌة للحكومة وغٌرها من العوامل

االنفاق االستهالكً  -:بعض الحكومات تستخدم السٌاسة
الضرٌبٌة للتأثٌر علً االنفاق االستهالكً من خالل تأثٌرها
المباشر علً الدخل .وفً المملكة وبسبب عدم وجود ضرائب
فان الدخل المتاح ٌساوي الدخل الشخصً
دالة االستهالن -:
توضح العاللة بٌن االنفاق االستهالكً الكلً والدخل
المتاح فً االلتصاد مع افتراض بماء االشٌاء االخرى علً
حالها

وٌمكن تمثٌل دالة االستهالن رٌاضٌا كاالتً-:
)c=a+b(yd
حٌث تمثل  cاالستهالن و ydالدخل المتاح و  aمستوى االستهالن عندما ٌكون الدخل صفر وبسمً
باالستهالن التلمائً
او الذاتً و bهً المٌل الحدي لالستهالن ) )MPCوٌتم عادة تمثٌل دالة االستهالن بخط مستمٌم أي وجود
عاللة خطٌة بٌن الدخل واالستهالن

شكل  2-3ص76.
وٌعتبر المٌل الحدي لالستهالن احد المفاهٌم الهامة فً االلتصاد
حٌث ٌمثل انحدار منحنً االستهالن وهو ٌمٌس ممدار التغٌر فً االستهالن عندما ٌتغٌر الدخل
بممدار وحدة واحدة
=

وٌحسب المٌل الحدي لالستهالن عن طرٌك المعادلة االتٌة -:
mpc= c
Yp

المٌل الحدي لالستهالن نحصل علٌه بمسمة ممدار التغٌر فً االنفاق
االستهالكً ممسوما علً ممدار التغٌر فً الدخل المتاح
( جدول ص )77.او ٌمكن اٌجاد المٌل الحدي لالستهالن من خالل
منحنً االستهالن (شكل )78.
العوامل التً تؤثر علً منحً االستهالن -:
التغٌر فً الدخل المتاح ٌؤدي الً التحرن علً دالة االستهالن
أي االنتمال من نمطة علً نمطة فً نفس المنحنً  .اما تغٌر العوامل
االخرى غٌر الدخل والتً تؤثر علً مستوى االنفاق

االستهالكً فان منحنً االستهالن سٌتحرن ال على او ألسفل
حسب العوامل المؤثرة وتتمثل فً -:
 -1ثروة المستهلن ٌ -:مصد بها الموارد المالٌة التً ٌحصل
علٌها المستهلن خالف الدخل زٌادة الثروة ٌؤدي لٌحرن دالة
االستهالن ألعلً والعكس فً حالة االنخفاض
 -2المستوى العام لألسعار الزٌادة فً مستوى االسعار تؤدي
لتأكل الموة الشرائٌة وخفض الطلب علً السلع والخدمات مما
ٌؤدي لتحرن منحنً االستهالن الً اسفل اما انخفاض االسعار

ٌؤدي لزٌادة الطلب ومن ثم تحرن المنحنً العلى
 -3معدل سعر الفائدة رغم ان الكثٌرون ٌعتمدون انزٌادة اسعار
الفائدة تشجع االدخار وتملل االستهالن اال ان الدراسات
التطبٌمٌة اثبتت ان اسعار الفائدة لٌس لها اثر واضح علً
لرارات المستهلن
العاللة بٌن االستهالن واالدخار
االدخار هو الجزء المتبمً من الدخل المتاح بعد خصم لٌمة
االستهالن وله دور فً عملٌة تموٌل االستثمار فً االلتصاد

جدول( ص ) 82.نالحظ فً البداٌة ان االستهالن اكبر من
ل هذه الزٌادة تمثل الحد االدنى لالستهالن للبماء علً لٌد الحٌاة عندما
الدخل مساوٌا للصفر وٌسمى باالستهالن
ً او التلمائً وٌحصل علٌه من االلتراض او مساعدات
انا ٌنفك الفرد كل دخله علً االستهالن وال ٌحتفظ باي
رات .وٌطلك علً هذا المستوي من الدخل نمطة التعادل وهنا االستهالن
وى مع الدخل

ان الدخل المتاح ٌتم توزٌعه بٌن االستهالن واالدخار أي ان -:
)yd=c+s --------(1
)S=yd-c --------(2
وحٌث ان دالة االستهالن هً
)C=a+b(yd) ---------(3
نعوض  cفً  2نحصل علً -:
)S=yd-(a+byd
S=yd-a-byd
S=yd-byd-a

)s=-a+(1-b)yd -------(4
وهً معادلة دالة االدخار

aهً االستهالن التلمائً .اما المعامل )(1-bهو عبارة عن
الواحد صحٌح مخصوما منه المٌل الحدي لالستهالن أي ٌساوي
المٌل الحدي لالدخار حٌث ان -:
المٌل الحدي لالستهالن  +المٌل الحدي لالدخار = 1
المٌل المتوسط لالستهالن( ٌ )abcساوي نسبة ما تم استهالكه
من الدخل  .أي االنفاق االستهالكً ممسوما علً الدخل
abc=c
وهو ما ٌتم انفاله من كل لاير عند
Yd
مستوى معٌن من الدخل

المٌل الحدي لالدخار)  ) mbcهو نسبة ما ٌتم ادخاره من الدخل
االضافً وٌحسب كاالتً -:
mb c = s
yd
ا

• المٌل المتوسط لالدخار هو نسبة ما تم ادخاره من الدخل
المتاح
abs=s
Yd
المٌل المتوسط لالستهالن +المٌل المتوسط لالدخار=الواحد
صحٌح أي ان -:
Abc+abs=1

االنفاق االستثماري
تعرٌف االستثمار -:هو االضافات التً تحدث علً االصول
االنتاجٌة او ما ٌعرف باألصول الرأسمالٌة كالمعدات واآلالت
اضافة الً التغٌرات التً تحدث فً المخزون السلعً سواء كان
هذا المخزون مواد اولٌة او وسٌطة او سلع نهائٌة ومن هذا
التعرٌف ٌمكن تمسٌم االنفاق االستثماري الً -:
 -1التكوٌن الرأسمالً الثابت ٌشمل اآلالت والمعدات والمبانً
 -2التغٌر فً المخزون

• اآلالت والمعدات عندما تستخدم فً االنتاج تستهلن الً ان
تصبح غٌر صالحة لإلنتاج وتحل محلها اصول جدٌده
وٌطرح هذا االهالن من اجمالً االستثمار نتحصل علً
صافً االستثمار الذي ٌعتبر اضافه جدٌده لراس المال
• صافً االستثمار =اجمالً االستثمار-اهالن راس المال
لرار االستثمارٌ-:تمٌز األنفاق االستثماري بعدم االستمرار
وكثرة التملبات مما ٌجعل التنبؤ بحجمه امرا صعبا نظرا
لطبٌعة العوامل التً تؤثر فٌه

•
•

•
•

وٌستدل علً تكلفة شراء االلة عن طرٌك سعر الفائدة وٌمثل
تكلفة االلتراض من البنن وٌمثل تكلفة الفرصة البدٌلة
للتموٌل الذاتً  .اما عائد استخدام االلة فهو االٌرادات
المستمبلٌة المتولع الحصول علٌها نظٌر انتاج االلة خالل
فترة حٌاتها وتخصم كافة التكالٌف للحصول علً االٌرادات
المستمبلٌة الصافٌة المتولعة ومن ثم ٌستخرج سعر الخصم
الذي تخصم به هذه العائدات المتولعة بما ٌجعل المٌمة الحالٌة
لهذه العائدات تتساوى مع ثمن شراء االلة حالٌا

وٌسمى سعر الخصم هذا بالكفاٌة الحدٌة لراس المال او معدل
العائد الداخلً
منحنً االستثمار -:
ٌعتبر سعر الفائدة هو المحدد الرئٌسً لالستثمار وهو المبلغ
الذي ٌدفعه الممترض او المستثمر ممابل االموال التً ٌمترضها
والعاللة عكسٌة بٌن الطلب علً االستثمار وسعر الفائدة
جدول (ص )97.وعند تمثٌل بٌانات الجدول نحصل علً
منحنً االستثمار

• دالة االستثمار
منحنً االستثمار ٌوضح العاللة العكسٌة بٌن سعر الفائدة
والطلب االستثماري  .هنان عوامل تؤثر فً الطلب االستثماري
تتسبب فً تحرن المنحنً الً الٌمٌن لالعلً او الً االسفل
وهً مستوي الدخل  ,التولعات  ,النمو السكانً وغٌرها
وتسمً العاللة بٌن الدخل واالستثمار بدالة االستثمار وٌعبر
عنها رٌاضٌا كاالتً-:

)I=Io+iy ----------(1
حٌث تشٌر) ) Iالً اجمالً االستثمار و(  ) Ioاالستثمار
التلمائً والجزء (ٌ )iyعبر عن االستثمار التبعً وهو عبارة عن
حاصل ضرب المٌل الحدي لالستثمار(  ) iفً مسوي الدخل
) )y
ومن المعادلة ( )1نالحظ تكون االستثمار من جزأٌن جزء
تلمائً وجزء تبعً .االستثمار التلمائً مستمل عن الدخل اما
التبعً ٌتغٌر بتغٌر مستوى الدخل

العوامل المحددة لحجم االستثمار
 -1التولعات  -:المرار االستثمار ي ٌعتمد علً العائدات
المتولعة فً فترة زمنٌه مستمبلٌة فالتشاؤم ٌجعل المستثمرٌن
ٌحجمون عن المٌام باالستثمار والعكس فً حالة شٌوع التفاؤل
-2مستوى الدخل ٌ-:ؤدي الً تحرن منحنً الطلب االستثماري
بالرغم من ثبات االسعار ففً حالة االزدهار ( زٌادة معدل نمو
الدخل ) ٌرتفع مستوى االنتاج وترتفع االرباح ٌؤدي الً
زٌادة حجم االستثمار ٌترتب علٌه انتمال منحنً االستثمار
للٌمٌن اما فً حالة الكساد وانخفاض الدخل ٌنتمل السفل

-3السكان -:زٌادة السكان تعمل علً زٌادة الطلب علً السلع
االستهالكٌة والرأسمالٌة مما ٌؤدي الً تحرن منحنً االستثمار
الً الٌمٌن
 -4التمدم الفنً ٌؤدي اكتشاف طرق جدٌدة لإلنتاج الً زٌادة
الطلب علً راس المال اآلالت والمعدات الجدٌدة ٌترتب علً
ذلن تحرن منحنً االستثمار الً الٌمٌن

االنفاق الحكومي
هو احد العناصر الهامة من بنودا النفاق علً الناتج المحلً و
ٌلعب االنفاق الحكومً ادوار مختلفة بعضها انتاجً او خدمً
او تنظٌمً او رلابً وٌمسم الً ثالثة بنود-:
 -1مشترٌات الحكومة من السلع والخدمات ٌمثل ذلن الجزء
من الناتج المحلً الذي تستخدمه الحكومة مباشرة خالل فترة
معٌنة كدفع المرتبات واالجور لموظفً الحكومة او شراء
سٌارات ----الخ

 -2مدفوعات تحوٌلٌة تشمل مستحمات الضمان االجتماعً
والمساعدات واالعانات
-3مدفوعات الفائدة مدفوعات نمدٌة لمن ٌملكون سندات حكومٌة
وفً المملكة نالحظ من الجدول( ص  )103ان مساهمة المطاع
الحكومً فً الناتج المحلً بلغت  %25عام  2003ونالحظ
النمو فً بنود االنفاق وان الدفاع له النصٌب االكبر من اجمالً
الناتج المحلً وتتحصل علً االٌرادات من بٌع ما تملكه من
موارد طبٌعٌة كالبترول والغاز

وتموم الحكومات بتموٌل نفماتها من اٌراداتها من الضرائب
والرسوم او ارباح او غٌرها وٌتولف حجم االنفاق الحكومً
علً مدي حاجة المجتمع من بنٌة اساسٌة وامن وتعلٌم

صافً الصادرات  -:المٌزان التجاري او صافً الصادرات
المكون الرابع لإلنفاق الكلً .الصادرات هً جزء من الطلب
الخارجً علً السلع والخدمات المحلٌة والفرق بٌن ما نصدره
وما نستورده ٌطلك علٌه صافً الصادرات وتعتمد الصادرات
والواردات علً الدخل المومً باإلضافة الً فرولات االسعار
العالمٌة فالدولة تزٌد صادراتها من الدولة التً تتمٌز اسعاره
باالنخفاض والعكس فً حالة ارتفاع االسعار كذلن تؤثر اسعار
الصرف (العملة الوطنٌة ممومة باألجنبٌة )فً حركة الصادرات
والواردات

الصادرات جزء من الناتج المحلً لذلن تضاف الٌه اما
الواردات هً جزء من االنتاج االجنبً فهً تخصم من الناتج
المحلً

توازن الدخل القومي
عرفنا سابما ان مكونات الطلب الكلً هً االنفاق االستهالكً
الخاص واالستثمار واالنفاق الحكومً وصافً الصادرات
نرٌد ان نصل الً توازن الدخل المومً أي النمطة التً ٌتساوى
عندها الطلب الكلً () ADمع العرض الكلً ) )ASللتبسٌط
نفترض ثبات كل من مستوي االسعار وسعر الفائدة وسعر
الصرف واالنفاق االستهالكً هو المتغٌر الوحٌد باإلضافة
لثبات المكونات الثالثة للطلب الكلً

وذكرنا سابما البد من تساوي الدخل الكلً مع االنتاج الكلً فً
االلتصاد ولكن لٌس من الضروري تساوي الدخل الكلً
مع االنفاق الكلً  .لنفترض ان االنفاق الكلً (الطلب الكلً)
وهو عبارة عن )C+I+G+(X-Mاكبر من لٌمة االنتاج الذي تم
تحمٌمه فً هذه الحالة ٌمكن تولع امرٌن زٌادة فً مستوي
االنتاج او زٌادة فً مستوي االسعارففً الحالة االولً مادام
الطلب اكبر من االنتاج فسٌموم رجال االعمال بالسحب من
المخزون لمواجهة الزٌادة فً الطلب فنمص المخزون مؤشر
لزٌادة االنتاج

اما الحالة الثانٌة اذا تولع رجال االعمال استمرار الزٌادة فً
الطلب سٌدفعهم ذلن لزٌادة االسعار وفً كلتا الحالتٌن فان
مستوي االسعار واالنتاج فً حالة عدم توازن
ولد ٌحدث عدم التوازن عندما ٌكون االنفاق الل من االنتاج
(الدخل)ٌتراكم المخزون وٌخفض االنتاج مما ٌؤدي الً خفض
الناتج المحلً االجمالً واستمرار عدم التوازن ٌؤدي لخفض
االسعار لزٌادة الطلب

التوازن فً جانب الطلب -:مما تمدم ٌتضح ان الناتج المحلً
االجمالً سٌزٌد (ٌنخفض)عندما ٌكون الل او (اكبر) من
مستوي االنفاق الكلً علً السلع والخدمات أي ان التوازن
ٌتحمك عندما ٌستوعب االنفاق الكلً جمٌع االنتاج الحالً
لاللتصاد بمعنً ان االنفاق الكلً (الطلب الكلً) ٌتساوى مع
الناتج المحلً االجمالً (الدخل) والعاللة بٌن الدخل واالنفاق
تسمى لائمة االنفاق شكل (ص ٌ )114وضح لائمة االنفاق

ونعبر عن توازن الدخل رٌاضٌا كاالتً-:
)Y=AD=C+I+G+(X-M
وبٌانٌا شكل( ص )117
تأثٌر التغٌر فً مستوي العام لألسعار علً توازن الدخل
مستوى االسعار ٌؤثر علً الطلب الكلً ومن ثم ٌؤثر علً
مستوى الدخل التوازنً  .ارتفاع االسعار ٌخفض الموة الشرائٌة
التً ٌمتلكها االفراد مما ٌؤدي لخفض االستهالن وٌمل االنفاق
وٌتحرن خط االنفاق الكلً الً اسفل تتحرن نمطة التوازن
وانخفاض الناتج المحلً اما انخفاض االسعار ٌؤدي الً عكس ذلن

التوان والتوظيف الكامل
ان المستوى التوازنً ال ٌعنً بالضرورة ان االلتصاد ٌعمل
عند مستوى التوظٌف الكامل(تكون جمٌع الموارد االلتصادٌة
فً الدولة موظفة بالكامل ) بل لد ٌتحمك التوازن عند نمطة الل
او اعلً من مستوى التوظٌف الكامل
اذا تحمك التوازن عند نمطة الل من مستوى التوظٌف الكامل
تكون لدٌنا فجوة انكماشٌة  .اما اذا تحمك عند نمطة اعلً من
مستوى التوظٌف الكامل تكون لدٌنا فجوة تضخمٌة

اوال--:حالة الفجوة االنكماشٌة (انظر الشكل ص  )123حٌث
ٌحدث توازن الناتج المحلً االجمالً عند تماطع خط االنفاق مع
خط 45درجة عند النمطة ) )Eعند مستوى6000ملٌون دوالر
فً حٌن ان الناتج المحلً االجمالً الذي ٌمكن تحمٌمه عند
مستوى التوظٌف الكامل ٌبلغ 7000ملٌون دوالر عند النمطة
))Dومستوى التوازن للناتج الل من مستوى التوظٌف الكامل
ٌكون االلتصاد فً حالة ركود وتسمى المسافة بٌن نمطة
التوازن الحالٌة للناتج ونمطة التوازن فً حالة مستوى التوظٌف

الكامل بالفجوة االنكماشٌة ولد تعزى الً عدم رغبة المستهلكٌن
والمستثمرٌن فً االنفاق فً ظل االسعار السائدة او لد تكون
النخفاض االنفاق الحكومً او لضعف الطلب الخارجً علً
السلع والخدمات كل هذه العوامل تؤدي الً انخفاض االنفاق
الكلً ٌنتج من ذلن بطالة عالٌة لعدم وجود طلب كاف ٌحمك
توظٌف االٌدي العاملة وٌمكن ازالة الفجوة االنكماشٌة برفع خط
االنفاق الكلً) C +I+G+(X-Mالً اعلً لٌتماطع مع خط
45درجة وتدخل الحكومة لعالج هذا الخلل

ثانٌا حالة الفجوة التضخمٌة  -:نالحظ هنا ان منحنً االنفاق
الكلً ٌتماطع مع خط 45درجة عند نمطة التوازن ) )Eحٌث
ٌبلغ الناتج المحلً االجمالً  8000ملٌون دوالر وهو ٌفوق
الناتج المحلً االجمالً الذي ٌمكن تحمٌمه عند مستوى التوظٌف
الكامل الذي ٌبلغ 7000ملٌون دوالر وٌحدث هذا الوضع عندما
ٌكون واحدا او اكثر من عناصر االنفاق (استهالكً او
استثماري او انفاق حكومً او طلب اجنبً مرتفع ٌفوق الطالة
االنتاجٌة لاللتصاد المحلً وللوصول الً مستوى توازن

التوظٌف الكامل وتجنب حدوث تضخم البد من خفض مستوى
االنفاق الكلً حتً الوصول الً النمطة ))Fشكل (ص )125
وتوضح المسافة االفمٌة بٌن منحنً االنفاقC+I+G+(X-M(o
ومنحنً االنفاق المفترض  C+I+G+(X-M)1الفجوة التضخمٌة
وهً عبارة عن الفرق بٌن المستوى الفعلً من الناتج المحلً
االجمالً والمستوى التوظٌف جمٌع الذي ٌمكن تحمٌمه عند
الموارد المتاحة وٌمكن فً هذه الحالة زٌادة االسعار او اجراء
سٌاسات اخرى مثل زٌادة الضرائب او خفض االنفاق الحكومً

بهدف تملٌل االنفاق الكلً للوصول الً نمطة التوازن عند
مستوى التوظٌف الكامل
ان التنسٌك بٌن االدخار واالستثمار له دور مهم فً عدم ظهور
الفجوات االنكماشٌة والتضخمٌة وهً سمه من سمات االلتصاد
الحر  .وجود مستوى اسعار مناسبة وصحٌحة تحمك تماطع
منحنً االنفاق الكلً مع خط  45درجة عند نمطة التوظٌف
الكامل لن تكون هنان فجوة تضخمٌة او انكماشٌة فً االلتصاد

