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  التحليل االقتصادي ومنهجيته: احملاضرة األوىل
  النظرية االقتصادية والسياسات االقتصادية: أوال

  :االقتصادعلم  -1
ودراسة لسلوك الفرد يف تعامالته من حيث البيع والشراء، واالدخار /االقتصاد هو تنظري يف إن علم

واالستثمار واإلنتاج واالستهالك، وختصيص للموارد االقتصادية املتاحة نظرا حملدودياا وتوزيعها على األنشطة 
ور ا يقصد به التصهنملوارد االقتصادية فالتنظري اإلنتاجية واالستهالكية، فهو يعين دراسة كيفية إدارة ا

  .واستخالص جتريدات عقلية من الواقع مث وضعها على شكل نظرية أو إفتراض لالختبار على أرض الواقع
  :النظرية االقتصادية -2

تسليط الضوء على الواقع العملي وإظهار "ميكن تعريف النظرية االقتصادية من خالل هدفها النهائي 
، من هذا التعريف ميكن إبراز أهم خصائص النظرية "اليت تترتب على خمتلف القرارات اليت ينوي اختاذهااآلثار 

  .االقتصادية
 لسببية بني ارض متثيل العالقات لغ االنطالق من الواقع العملي مث استخراج العالقات لبناء مناذج تفسريية

 .و بيانيالتبسيطها ومتثيلها سواء رياضيا أ خمتلف الظواهر حماولة
 تواها العام جمموعة حوادث ووقائع منظمة تنظيما عقالنياحم. 
  احمليط االجتماعي واهليكلي بني األنشطة خيلقهاتتعدى دراستها إىل العالقات اليت. 

 (Microeconomics)النظرية اجلزئية : ويصنف االقتصاديون النظرية االقتصادية حتت عنوانيني رئيسيني مها
  .(Macroeconomics)والنظرية الكلية 

  ):النظرية اجلزئية(التحليل االقتصادي اجلزئي   - أ
هو ذلك اجلزء من علم االقتصاد الذي يعاجل املشكلة االقتصادية من خالل دراسة وحتليل سلوك 
وقرارات الوحدات االقتصادية واليت تزاول نشاطاا مبعزل عن بقية الوحدات االقتصادية األخرى، فهو يهتم 

املستهلك، املنتج، والسوق وإن هذه الوحدات تسعى إىل تعظيم منفعتها أو أرباحها من خالل  بدراسة سلوك
 ,Masctmization" "التعظيم والتقليل"، فالنظرية اجلزئية تتعامل مع مبدأي )1(ما يسمى بالسلوك العقالين

Minimization "2(للوصول إىل احلالة املثلى(.  
  )3(:على العناصر األربعة التاليةويعتمد التحليل االقتصادي اجلزئي 

 .والذي ميثل جانب الطلب: املستهلك  -أ 

                                                             
  .22، ص2015عبد الرحيم فؤاد الفارس، وليد إمساعيل السيفو، االقتصاد الكلي، دار وائل للنشر والتوزيع، األردن،  )1(
  .21، ص2014، األردن، 3عبد الرزاق بين هاين، مبادئ االقتصاد الكلي، دار وائل للنشر والتوزيع، ط )2(
  .23عبد الرحيم فؤاد الفارس، وليد إمساعيل السيفو، مرجع سابق، ص )3(
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 .والذي ميثل جانب العرض: املنتج  - ب 
 .والذي ميثل اجلانب الذي يتفق عليه العرض والطلب: السعر  -ج 
  .والذي ميثل اآللية اليت جتمع البائعني واملشتريني: السوق  -د 

اجلدويل هذه العناصر األربعة حتتاج إىل الدراسة والتحليل بأسلوب جزئي يستخدم هذا التحليل العرض 
نظرية حتديد "كما يطلق بعض االقتصاديني على التحليل االقتصادي اجلزئي اسم والبياين والعرض الرياضي، 

  .كوا تبحث عن آلية حتديد أسعار السلع واملوارد اإلنتاجية )1("السعر

هو ذلك النوع من النظرية االقتصادية الذي يهتم بدراسة سلوك القطاعات  :لتحليل االقتصادي الكليا  -  ب
واألسواق واملتغريات االقتصادية الكلية ومدى التفاعل والتبادل بينها وما يترتب على ذلك من تأثري على 

  .سلوك االقتصاد القومي
) جتمعية(طريق استخدام متغريات كلية  ادية عنعبارة عن طريقة ختلق توازنات اقتص"كما يعرف بأنه 

واليت تعترب أدوات فعالة يف يد السلطات اإلدارية من أجل ... مثل أسعار الفائدة، اإلنفاق احلكومي، التضخم
كوا  "حتديد الدخل"، كما يطلق على النظرية الكلية نظرية )2("االقتصادية الكلية) االختالالت(حل األزمات 

  .)3(تبحث يف حتديد مستوى الدخل مكوناته ومصادره وتغرياته
  :إن التحليل االقتصادي الكلي يهتم بدراسة املواضيع األساسية التالية

املتغريات االقتصادية الكلية واليت تعين بقياس مستوى النشاط االقتصادي كالناتج والدخل القومي،   -أ 
 .العالقة بني الدخل واالستهالك واالدخار واالستثماراملستوى العام لألسعار واألجور، 

 .اخل...حتليل املشكالت االقتصادية كالبطالة والتضخم والنمو، ميزان املدفوعات  - ب 
 .دراسة الطلب الكلي والعرض الكلي ومكوناما  -ج 
 .دراسة دور الدولة يف النشاط االقتصادي من خالل السياسة املالية والنقدية  -د 
 .النقود والبنوك  -ه 
  .نمو االقتصادي والتوزيع العادل للثروة واملوارد االقتصاديةال  -و 

وميكن توضيح أهم الفروقات بني النظرية االقتصادية اجلزئية والنظرية االقتصادية الكلية وفق املخطط 
  .أدناه وذلك من حيث املضمون واملنهج

 

                                                             
  .22عبد الرزاق بين هاين، مرجع سابق، ص )1(
  .1حماضرات األستاذ عبد املومن، ص )2(
  .27، ص2015، نظرية االقتصاد الكلي، مقدمة رياضية، دار وائل للنشر والتوزيع، األردن، رفاه شهاب احلمداين )3(
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  أهم الفروقات بني النظرية االقتصادية اجلزئية والنظرية االقتصادية الكلية :1الشكل رقم 

  

 علم االقتصاد

 االقتصاد اجلزئي االقتصاد الكلي

  يركز على اجلزئيات
 بكل تفاصيلها

يركز على الكليات 
 )ااميع(

 .دراسة سلوك املستهلك -
 .دراسة سلوك املنتج -
توازن سوق كل سلعة على  -

حدى وعليه عدد األسواق 
الائي وهو بعدد السلع مبا 

 .فيها عناصر اإلنتاج
 سلعة يهتم بدراسة سعر كل -

على حدى وعدد األسعار 
 .بعدد األسواق

تم بدراسة عرض السلع،  -
السعر، التكلفة، الربح، 

 اخل...الطلب،

 .راسة سلوك قطاع األفرادد -
 .دراسة سلوك قطاع اإلنتاج -
قطاع احلكومة والعامل باإلضافة إىل  -

 .اخلارجي
يهتم بالتوازنات الكلية حيث عدد  -

األسواق حمدود وأمهها سوق السلع 
واخلدمات، سوق اليد العاملة سوق رأس 

 .املال وسوق النقد
يهتم باملستوى العام لألسعار والذي ميثل  -

 .الرقم القياسي لألسعار
يهتم بدراسة امعات االقتصادية الكربى  -

الدخل الوطين، االستثمار، كاإلنتاج، 
 .مستوى التشغيل، التضخم

 خيتلفان يف

 منهج البحث

 املضمون

ماذا ينتج عن السلع واخلدمات -
  وبأي كمية؟

كيف تنتج هذه السلع -
  واخلدمات؟

 ملن تنتج هذه السلع واخلدمات؟-

  هل املوارد موظفة بالكامل أم ال؟-
  ال؟ هل النشاط االقتصادي مستقرا أم-
 ينمو االقتصاد مبعدالت كافية أم ال؟ هل-

 .من إعداد الطالبة: املصدر 
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  :السياسات االقتصادية -3

جيب التفرقة بني النظرية االقتصادية والسياسية االقتصادية فالنظرية االقتصادية كما أسلفنا هي التجريد 
  .العقلي واإلطار الفكري للسلوك االقتصادي املمكن أو املتوقع للفرد أو اجلماعة

 ا اخلاصة أو العامة، هي التطبيق الفعلي املتبىن للجماعة مم :السياسة االقتصاديةأي جمموعة من ثلة مبؤسسا
اإلجراءات اليت تتخذها احلكومة يف اال االقتصادي لتحقيق هدف أو أكثر، فتعد السياسة االقتصادية 

والوسائل املناسبة القرارات اليت تعتمدها الدولة ملعاجلة األوضاع االقتصادية عن طريق استخدام األدوات 
تحقيق التشغيل التام للتحقيق أهداف معينة، كالسياسة املالية أو النقدية ودف السياسة االقتصادية 

لالقتصاد وحتقيق استقرار األسعار وتقليل التضخم، كما يعد النمو من أهم أهداف السياسة االقتصادية 
  :، ومن أهم أنواعها جند)1(لتوازن اخلارجيوبذلك فهي تسعى لتوسيع األنشطة االقتصادية مع حتقيق ا

مصادرها اإليرادية وبراجمها  تعرف على أا برنامج ختصصه الدولة وتنفذه، مستخدمة فيه :السياسة املالية  - أ
فاقية إلحداث آثار مرغوبة وجتنب آثار غري مرغوبة على كافة متغريات النشاط االقتصادي االن

  .)2(اتمع واالجتماعي والسياسي حتقيقا ألهداف

هي جمموعة من السياسات واإلجراءات والتركيبات املتعلقة باإليرادات العامة  ةإن السياسة املالي
والنفقات العامة دف حتقيق أهداف الدولة االقتصادية واالجتماعية والسياسية اليت تنعكس على أهداف 

وحتقيق االستخدام الكامل والكفوء للموارد من ...) دالبطالة والركو(املشاكل االقتصادية اتمع أو معاجلة 
خالل التأثري يف ختصيص املوارد وتوجيهها بالشكل الذي يتم من خالله اإلسهام يف الدخل واإلنتاج وحتديد 
األسعار وحتقيق االستقرار االقتصادي وتوفري قدر أكرب من العدالة يف توزيع الدخول من خالل املوازنة العامة 

  .)3( للدولةوالنظام الضرييب

 تستخدم الدولة السياسة املالية للحفاظ على استقرار النشاط االقتصادي عن طريق  :أنواع السياسة املالية
 :تكييف أدواا سواء يف حالة الكساد أو الرواج بإتباع السياستني اآلتيتني

                                                             
  .28رفاه شهاب احلمداين، مرجع سابق، ص )1(
  .118، ص2005عاصف وليم أندوراس، السياسة املالية وأسواق األوراق املالية خالل فترة التحول القتصاد السوق، مؤسسة شياب اجلامعة،  )2(
  .51، ص2013عبد القادر، يونس جعفر، املالية العامة واملوازنات، مكتبة دار الفكر، فلسطني،  حسني )3(
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 دف السياسة املالية إىل زيادة معدالت النمو يف مستويا :سياسة التمويل بالعجز ت النشاط االقتصادي
عن اإليرادات العادية مما يدفع إىل اللجوء إىل القروض أو اإلصدار  )1(ويرجع العجز إىل زيادة النفقات

 :النقدي وتتجسد السياسة املالية من خالل األساليب التالية

 التوسع يف النفقات العامة )↑ G(:  ا العامة واإلنفاق التحويلي يفتعتمد الدولة على زيادة نفقا
أوقات الكساد مما سيحقق انتعاش اقتصادي على املدى البعيد من خالل التشغيل التام للموارد 

الذي يعمل على زيادة الطلب وحيفز  فراديلي يزيد عن املقدرة الشرائية لألاالقتصادية فاإلنفاق التحو
 .)2(العمالةاالستثمار وزيادة 

 فسداد الدولة لقروضها قبل موعد استحقاقها يكون دافع لرفع القوة الشرائية  :سدد القروض العامة
عن طريق إحالل النقود حمل األوراق املالية مما يعين ارتفاع االحتياطي النقدي للبنوك وتوسع مقدرا 

 .)3(االئتمانية

 دافع لزيادة يزيد من صايف الدخل الفردي كه أن إن ختفيض الضرائب من شأن :ختفيض الضرائب
  .اإلنفاق االستهالكي بشرط حتويل الزيادة يف الدخل كإنفاق على السلع االستهالكية واخلدمات

  .)4(إن التوسع يف النفقات يعد أكثر األساليب فعالية نتيجة أثر مضاعف االستثمار

 من أهم األساليب املستخدمة جند :سياسة التمويل بالفائض: 

 إن زيادة الضرائب خاصة الضرائب املباشرة المتصاص جانب من القوة  :زيادة اإليرادات الضريبية
  .الشرائية لألفراد بقدر يتناسب وحجم الدخل مما ينجم عنه ختفيض الطلب الكلي

  : جند أسلوبني آخرين مها كما

 التوسع يف إصدار القروض العامة.  
 احلد من االئتمان املصريف.  

 

                                                             
  .470، ص1998سامي خليل، النظريات والبيانات النقدية واملالية، شركة كاظمة، للنشر والترمجة والتوزيع، الكتاب الثاين، الكويت،  )1(
، جملة االقتصاد والعلوم 2005-1976مجعة إبراهيم مشرقي، حتليل العالقة السببية بني اإلنفاق احلكومي واإليرادات احلكومية يف األردن،  )2(

  .41، ص2007اإلدارية، األردن، 
  .204، ص2009طارق احلاج، املالية العامة، دار صفاء للنشر والتوزيع، األردن،  )3(
  .59نس جعفر، مرجع سابق، صحسني عبد القادر، يو )4(
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  :النقديةالسياسة   -  ب
النقدية أداة من أدوات السياسة االقتصادية الكلية لتحقيق األهداف ذات األولوية وتتمثل  تعترب السياسة

من أجل تسيري حجم الكتلة النقدية ) البنك املركزي(يف جمموعة من اإلجراءات اليت تتخذها السلطات النقدية 
  .الضرورية لتحقيق األهداف االقتصادية

 ة النقديةآلية عمل السياس:  
  :إذ البنك املركزي الكتلة النقدية ليوجه النشاط االقتصادي حسب متطلبات الظرف االقتصادي يصدر

  البنك بسياسة نقدية توسعية مع خالل زيادة كمية النقود املعروضة  يقوم :الركود االقتصادييف حالة
يؤدي إىل ختفيض معدل الفائدة نتيجة العالقة العكسية بني الكتلة النقدية وسعر الفائدة، مما يسمح بزيادة 
اإلقراض أي زيادة حجم النقود املتداولة يف السوق، مما يعين ارتفاع الطلب على السلع واخلدمات، يفضي 
ذلك إىل طلب املؤسسات املزيد من القروض من أجل القيام باالستثمارات لتلبية الطلب اإلضايف مما يترتب 

  .عنه حتقيق النمو االقتصادي وزيادة التشغيل
 من طرف ) ختفيض سحب من معروض الكتلة النقدية(بسياسة نقدية انكماشية  يقوم :يف حالة التضخم

عدالت الفائدة فيتقلص حجم القروض سواء املوجهة لالستهالك أو البنك املركزي سيؤدي إىل ارتفاع م
وبذلك يتحقق االستقرار االستثمار فينخفض الطلب الكلي وبالتايل اخنفاض أسعار السلع واخلدمات 

 ومن أجل حتقيق األهداف املرجوة يستعمل البنك املركزي جمموعة من األدوات تتمثل يفاالقتصادي، 
 .ات النوعيةاألدوات الكمية واألدو

 األدوات الكمية:  
تتمثل األدوات الكمية يف جمموعة من التقنيات اليت يستعملها البنك املركزي للتحكم يف الكتلة النقدية 

  )1(:والقروض اليت تصدرها البنوك التجارية وتتمثل هذه األدوات فيما يلي

 سعر إعادة اخلصم:  
البنوك التجارية بإعادة خصم األوراق التجارية لدى البنك املركزي نظري نسبة معينة من  قياموتعين 

معدالت الفائدة عن تلك األوراق التجارية ومقابل ذلك يقدم البنك املركزي للبنوك التجارية قروضا 
  :إذ يف ويتم ذلك وفق اآللية التالية حسب احلالة االقتصادية تستخدمها لدعم سياساا االئتمانية

                                                             
  .105، ص2010عباس كاظم الدعمي، السياسات النقدية واملالية، دار صفاء للنشر والتوزيع، األردن،  )1(
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 االحتياطي القانوين:  

االحتياطي القانوين على أنه نسبة املبلغ الذي يتعني على البنوك التجارية إيداعه لدى البنك  يعرف
السلطة النقدية فيمكنه رفع نسبة أو ختفيض  لهاملركزي وكون البنك املركزي بنك البنوك وبنك إصدارا 

يف  التوسعاالحتياطي القانوين حسب حاالت االقتصاد إذ ميكنه خفض النسبة لتمكني البنوك التجارية من 
  .اإلقراض يف ظل السياسة التوسعية والعكس صحيح

 السوق املفتوحة:  

ة وطويلة األجل وعرب التأثري يف قناة هي عمليات البيع والشراء لألوراق املالية احلكومية قصرية ومتوسط
كسياسة توسعية  ها كمية من النقود السائلةطرح بداليشتري األوراق املالية وي، ف)1(األسعار وسعر الفائدة

توضيح آلية عمل  نكماشية وميكنالسياسة اال وبائعا لألوراق املالية ويسحب بدالها كمية من النقود يف حالة
  :السياسة النقدية وفق املخطط املوايل

                                                             
  .262، األردن، ص5، حممد ظافر حمبك، أمحد زاهري شامية، مبادئ التحليل االقتصادي اجلزئي والكلي، دار الثقافة، طحممد مروان السمان )1(

 حالة انكماش

 حالة التضخم

خيفض سعر إعادة اخلصم الذي يتقاضاه تشجيعا للبنوك التجارية 
 .على إعادة اخلصم وعلى زيادة القروض املمنوحة للزبائن

 سياسة انكماشية

 سياسة توسعية

رفع سعر إعادة اخلصم لتثبيط رغبة البنوك التجارية يف إعادة 
 .من قدرا على اإلقراض اخلصم واحلد
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 آلية عمل السياسة النقدية): 02(الشكل رقم 

 سياسة نقدية توسعية

زيادة الطلب على األسهم 
 ألغراض االستثمار واملضاربة

 التوسع يف منح االئتمان

 اخنفاض سعر الفائدة

 زيادة عرض النقود

 األسهم والسنداتارتفاع أسعار 

 سياسة نقدية انكماشية

 اخنفاض أسعار األسهم

اخنفاض الطلب على األسهم 
 ألغراض االستثمار واملضاربة

 تقليص حجم االئتمان

 ارتفاع سعر الفائدة

 اخنفاض عرض النقود

 التحكم حبجم السيولة داخل السوق املالية

 االقتصاديالتأثري يف حجم النشاط 

 التحكم بعرض النقود داخل االقتصاد

 .من إعداد الطالبة
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 األدوات النوعية:  

الئتمان بتحديد كتأطري ل) النوعية(دوات الكيفية ميكن للسلطات النقدية أن تستخدم جمموعة من األ
سقف املبالغ  بتحديد يةاالنتقائسقف للقروض املمكن منحها وتوجيهها لقطاعات معينة أو سياسة القروض 

  .املقترضة أو عدد املقترضني أو فترة تسديد القروض

االقتصاديون خيتلفون من حيث تأثري كل من السياسة النقدية واملالية على االقتصاد،  اإلشارة إن وجتدر
 فالنقديون ميلون إىل فعالية السياسة النقدية يف توجيه االقتصاد مهمشني بالسياسة املالية يف حني الكرتيون

يعظمون دور السياسة املالية ومهما يكن فإن الضرورة املوضوعية لتعاضد السياسيني يعترب أمرا إلزاميا، ألن لكل 
  .منهما تأثريات مشتركة على النشاط االقتصادي ويهدفان إىل حتقيق االستقرار

  :املقارنة بني السياسة املالية والنقدية): 01(اجلدول رقم 

  أوجه املقارنة
السياسةنوع   

  السياسة النقدية  السياسة املالية

  .البنك املركزي  .احلكومة  .اجلهة املنفذة
  .إعادة اخلصم، السوق املفتوحة االحتياطي القانوين  .الضرائب، اإلعانات، اإلنفاق احلكومي  .األدوات املستعملة

  .تأثري قصري املدى  .تأثري طويلة املدى  .املدى

  التيار الدائري للدخل :احملاضرة الثانية

  عالقة األعوان االقتصاديون بالتيار الدائري للدخل: أوال

أساسية  اتقطاع 4االقتصادية عددها  Agentsإن النظرية الكلية تم بعدد حمدود من الوحدات 
  )1(:سيط قائم لذاته وتتمثل فيما يليؤسسات املصرفية واملالية كقطاع وباإلضافة إىل قطاع امل

  ):قطاع األعمال، قطاع املؤسسات اإلنتاجية(اإلنتاج قطاع  -1

ائية،  إلنتاج سلع وخدمات) عمل، تنظيم، رأس املال، مواد أولية(تتداخل فيه عناصر اإلنتاج من 
 يعرفاإلنتاج، ويدفع مقابل استخدامه لكل عنصر من عناصر اإلنتاج مقابل  لعناصر باعتباره غري مالك

                                                             
  .بتصرف 38-31رفاه شهاب احلمداين، مرجع سابق، ص )1(
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 إىل احملافظة على الطاقة اإلنتاجية أو الرفع منها من خالل قيامه بعملية االستثمار إذ يسعى ،"اإلنتاج بعوائد"
  :اهتلك يف العملية اإلنتاجية حتكمه قاعدة أساسية تتمثل يف أن أيأو التعويض  الصايف

  ."كل عملية إنتاج إال وتولد دخال مساويا له"

  ):العائالت(قطاع األفراد  -2

هو القطاع الذي ميتلك عناصر اإلنتاج املختلفة، حيصل على الدخل الذي ميكنه من شراء السلع 
باإلنفاق االستهالكي والذي  إنفاقهواخلدمات عن طريق مسامهته بعناصر اإلنتاج يف العملية اإلنتاجية يسمى 

حيث ما يتحصل عليه هذا  صل عليه القطاع بعد تقدميه خلدمات عناصر اإلنتاجحيمصدره الدخل الوطين الذي 
  .القطاع من عوائد عوامل اإلنتاج ما هو إال الدخل الوطين بتكلفة عناصر اإلنتاج

  .مج الريوع+ مج الفوائد+ مج األرباح+ مج األجور= الناتج بتكلفة عناصر اإلنتاج = الدخل الوطين 

نتاج يستخدمون املبالغ احملصل عوامل اإل مالكيني القطاعيني فمثال ب يتضح مما سبق التفاعل يف االقتصاد
السلع واخلدمات اليت يرغبون فيها، وهكذا تستمر العملية اإلنتاجية والتفاعل يف النشاط  عليها يف شراء

االقتصادي يف تدفقها املستمر بني املنتجني واألفراد هذا التفاعل ميثل من خالل ما يسمى مبخطط التدفق 
  .صورة مبسطة هلذا التدفقالدائري لإلنتاج والدخل والذي يعطي 

ولتسهيل عملية بناء هذا الشكل الدائري اعتمدناه يف اقتصاد حملي وفق قطاعني رئيسيني مها قطاع 
اإلنتاج والقطاع االستهالكي وميكن شرح الكيفية اليت يتم من خالهلا التفاعل االقتصادي بني القطاعني ووفقا 

  :لنموذج التدفق الدائري على النحو التايل

  

  

 

 

 

 

 



 مفاهيم أساسية يف التحليل االقتصادي الكلي: احملور األول
 

11 

  التيار الدائري للدخل بوجود قطاعني: )03(الشكل رقم 

  
  :يتضح من الشكل أعاله أن الدخل والناتج يتمثالن بتيارين دائريني

  يقوم قطاع اإلنتاج  أين) من قطاع اإلنتاج إىل قطاع العائالت(تيار يوضح حركة السلع واخلدمات
من قطاع العائالت إىل قطاع (باستخدام خدمات عناصر اإلنتاج يف العملية اإلنتاجية أما احلركة الناجتة 

فيتمثل يف خدمات عناصر اإلنتاج يعرف هذا التيار بـ التيار احلقيقي أي مكون من جممعات ميكن ) اإلنتاج
اآلالت، املواد األولية واليت بتداخلها تعطى سلع وخدمات  قياسها بالوحدات العينية كاليد العاملة، األرض،

 .ائية

 ميثل حركة النقود كمدفوعات للدخل من قطاع األعمال إىل قطاع العائالت حيث حيصل القطاع  تيار
العائلي على دخال نظري مسامهته يف العملية اإلنتاجية وكإنفاق استهالكي من قطاع العائالت إىل قطاع 

ال يقاس إال بالوحدات النقدية كاألجور واألرباح، ) تيار نقدي(ة الثانية فهي نقدية رالدائاإلنتاج حيث 
 .الفوائد ووفق هذا النموذج البسيط املكون من قطاعني ستكون الدائرتني متساويتان

  اإلنفاق على السلع واخلدمات= الدخل الوطين= اإلنتاج الكلي
 .ل والذي يؤدي إىل خلق اإلنفاقيتضح أن قيام اإلنتاج يؤدي إىل تولد الدخ

  

  عوائد عوامل اإلنتاج
  )أجر، فائدة، ربح، ريع(

عمل، (خدمات عوامل اإلنتاج 
  )رأس املال، تنظيم، مواد أولية

  سلع وخدمات ائية

  قطاع اإلنتاج  قطاع العائالت

  اإلنفاق على السلع واخلدمات
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  :قطاع احلكومة -3

إن دورة تيار الدخل واإلنفاق كانت مقتصرة على اقتصاد يتكون فقط من قطاعني مها القطاع العائلي 
وقطاع اإلنتاج وبوجود القطاع الثالث والذي يتمثل النشاط األويل له تقدمي اخلدمات العمومية واليت تتطلب 

  :والذي ينقسم إىل نوعني (G)إنفاقا يطلق عليه اإلنفاق العام 

 حلكومة من السلع واخلدمات تولد إنتاج وختلق دخوالمشتريات ا. 

  مدفوعات حتويليةTR ضات تقوم بأدائها مباشرة للقطاع العائلي كمدفوعات الضمان االجتماعي، تعوي
فيتمثل يف البحث عن كيفية متويل هذا اإلنفاق كتحصيل  أما النشاطاخل، ...البطالة، إعانات العجز

 .لة عدم كفاية الضرائبالضرائب أو القرض العام يف حا

التأثري على جانب العرض والطلب من خالل تقدمي إعانات لقطاع اإلنتاج  كما ميكن هلذا القطاع
  ).جانب الطلب(أو إعانات لقطاع العائالت لتشجيع اإلنفاق االستهالكي ) جانب العرض(لتشجيع اإلنتاج 

والطلب الكلي من أدوات السياسة إن نشاط قطاع احلكومة سيؤثر على التوازن بني العرض الكلي 
املالية حيث تستعمل الضرائب على تقليص القوة الشرائية لألفراد وبالتايل اإلنفاق االستهالكي مما سيؤثر سلبا 
على الطلب وبالتايل تعد الضرائب جماال من التسرب، يف حني اإلنفاق احلكومي أو اإلعانات ستؤدي إىل 

  :قطاعات 3والشكل املوايل يوضح التيار الدائري للدخل بوجود  الت احلقنارتفاع الطلب فتعد جماال من جما
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  قطاعات 3التيار الدائري للدخل بوجود : )04(الشكل رقم 

  
  :قطاع العامل اخلارجي -4

ريف الفائض من املنتجات كما يسمح للمجتمع باسترياد السلع والتجهيزات، إن يتمثل نشاطه يف تص
  :إضافة قطاع العامل اخلارجي يظهر من خالل

  عليه تسرب جزء من الدخل قيام قطاع العائالت باسترياد السلع واخلدمات من العامل اخلارجي مما سيترتب
 .من التيار الدائري فتعد الواردات تسرب

  جمال من جماالت ) صادرات(يف مواجهة هذا التسرب يعد شراء السلع واخلدمات احمللية من طرف األجانب
 .احلقن

 من أنواع التسرب، ميكن احلكومة من  إن ظهور الصادرات كنوع من أنواع احلقن والواردات كنوع
 .ياسات املختلفة للتجارة اخلارجية لتؤثر على هذا القطاعاستخدام الس

 

  عوائد عوامل اإلنتاج

  عوامل اإلنتاج

  إنتاج السلع واخلدمات

  قطاع اإلنتاج  قطاع العائالت

  واخلدماتاإلنفاق على السلع 

  االستثمار  )السياسة النقدية(سوق رأس املال   االدخار

  إنفاق حكومي  )السياسة املالية(قطاع احلومة   الضرائب
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  قطاعات 4التيار الدائري للدخل بوجود : )05(الشكل رقم 

  
 جزء من الدخل من الدارئة االقتصادية جماالته االدخار، الضرائب والواردات هو خروج :التسرب. 

 هو حماولة إعادة ما تسرب من الدخل إىل الدائرة االقتصادية جماالته االستثمار، اإلنفاق احلكومي،  :احلقن
 .الصادرات

واملصرفية يقتصر دورها يف جتميع وتعبئة مدخرات قطاع العائالت وتوفرها لقطاع  املؤسسات املالية :مالحظة
فاق معناه توجههم وميلهم إىل االدخار والذي يعد جماال اإلنتاج للقيام بعملية االستثمار فامتناع األفراد عن اإلن

  عوائد عوامل اإلنتاج

  عوامل اإلنتاج

  إنتاج السلع واخلدمات

  قطاع اإلنتاج  قطاع العائالت

  اإلنفاق على السلع واخلدمات

) السياسة النقدية(سوق رأس املال   االدخار
  )املؤسسات املالية واملصرفية(

  االستثمار

  اإلنفاق حكومي  )السياسة املالية(قطاع احلكومة   الضرائب

  الصادرات  قطاع العامل اخلارجي  الواردات

حلقن
ت ا

جماال
رب  

التد
ت 

جماال
  

  تيار نقدي

  تيار حقيقي



 مفاهيم أساسية يف التحليل االقتصادي الكلي: احملور األول
 

15 

اإلنتاج القيام  من جماالت التسرب وحىت تستمر العملية اإلنتاجية دون اخنفاض يف الطاقة يستوجب على قطاع
يضي ويف حالة رفع هذه الطاقة اإلنتاجية يستوجب الزيادة يف االستثمار الصايف مصدر هذه باالستثمار التعو

هي تلك املدخرات فتعد االستثمارات جماال من جماالت احلقن، ليعود النشاط االقتصادي  تستثمراليت األموال 
  ).حالة التوازن(إىل حالته 

  :منهجية التحليل االقتصادي الكلي: ثانيا

املؤثرة فيها واختيار أمهها وصياغتها ) املتغريات(تم منهجية التحليل االقتصادي الكلي بتحديد األسباب 
يف النموذج ويعترب األسلوب الرياضي أحد األساليب املهمة يف عرض وحتليل الظواهر والنظريات وربط 

  .املتغريات االقتصادية

 :مراحل بناء النماذج االقتصادية الكلية -1

  قطاع العائالت، اإلنتاج، (قطاعات  4مرحلة اختيار األعوان االقتصادية حيث التحليل احلديث قسمها إىل
 .فاختيار الوحدات حسب اهلدف) العامل اخلارجياحلكومة، 

 اختيار أسباب الظاهرة وتبسيط الواقع وميكن تقسيمها إىل مرحلة: 

 حتديد املتغريات اليت تؤثر يف الظاهرة. 

 ا الضعيفةانتقاء املتغريات أو االستغناء عن البعض نتيجة تأثريا. 

  هذه العالقاتمرحلة حتديد املتغريات الوسيطية وطبيعة العالقات بني. 

 )1(:ميكن تقسيم املعادالت اهليكلية إىل األنواع التالية :املعادالت اهليكلية وأنواعها -2

 Yهي املعادالت اليت تعرف إحدى متغرياا تعريف غري مشروط فمثال الدخل املتاح  :املعادالت التعريفية  -أ 
خار يساوي الدخل املتاح مطروحا وهذا يعين أن االد (S)مضافا إليه االدخار  (C)عبارة عن االستهالك 

 .منه االستهالك

y=c+s 

S=yd-c 
 .وهو ما يعرف بالعالقة الدالية أو التابعية وكمثال لذلك معادلة االستهالك :املعادالت السلوكية  - ب 

C=f(yd) 

                                                             
  .70عبد الرحيم فؤاد الفارس، وليد إمساعيل السيفو، مرجع سابق، ص )1(
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وتسمى باملعادالت التنظيمية وهي تصف منطا معينا من السلوك ويوجد العديد من  :املعادالت املؤسسية  -ج 
تتأثر  Qsاألمثلة على هذا النوع من املعادالت كالضرائب، الرسوم اجلمركية فمثال الكمية املعروضة 

 :بعد فرضها على السلعة املنتجة وعليه (t)بالسعر وكذلك ملعدل الضريبة 

  :ريبةمعادلة العرض قبل فرض الض

Qs=c+eP 

  :معادلة العرض بعد فرض الضريبة

Qs=c+e(p-t) 

شرط التوازن للنموذج فمثال شرط  ةققهي معادالت تأخذ صيغة تساوي اجلانبني حم :معادالت التوازن  -د 
  .Md=Ms: التوازن يف سوق النقد

 Y=D=C+I: أو

Y=C+S 

Y=Y I=S 

توجد عدة متغريات مستقلة تفسر التغريات يف املتغري التابع وسوف تم بالتحليل  :أنواع املتغريات -3
  :االقتصادي الكلي يف املتغريات التالية

  :املتغريات الداخلية واملتغريات اخلارجية  -أ 

يقصد باملتغريات الداخلية هي اليت تتحدد قيمتها داخل النموذج بينما املتغريات اخلارجية فتتحدد قيمتها 
 .النموذج خارج

  :متغري املخزون ومتغري التدفق  - ب 

يعرف متغري املخزون إذا كانت قيمته حمددة خالل حلظة زمنية أو فترة زمنية قصرية مثل رأس املال، 
فهي متغريات ال ميكن قياسها يف اللحظة وإمنا خالل فترة زمنية كاإلنتاج،  )1(الكتلة النقدية أما متغريات التدفق

 .الدخل، االستثمار

  

                                                             
  .48، ص1999، األردن، 3صاحل احلضاونة، مبادئ االقتصاد الكلي، بدون دار نشر، ط )1(
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  )الثوابت: (املتغريات الوسيطية  -ج 

  .C=cyd+co: هي ثوابت متيز العالقات السببية فمثال

  .c فكل من امليل احلدي لالستهالك

  .co االستهالك املستقل

  :ويقسم إىل :أنواع التحليل -4
مستقلة عن الزمن فدالة  هالتحليل الساكن يتميز بكون العالقات السببية اليت حتدد :التحليل الساكن  - أ

 :الدالة ال تأخذ بعني االعتبار عنصر الزمن هيالطلب على السلع 
D=f1(p.y0) 

  Q=f2(p): بالسعرودالة العرض اليت تتأثر 

فالتوازن سيحدث بدون األخذ  (Q0.p0)ومنه نقطة التوازن بني الطلب والعرض يتحدد عند النقطة 
  .بعني االعتبار عنصر الزمن

  :)املتحرك( الديناميكالتحليل   -  ب

حتليل مستمر : يف هذا النوع من التحليل املتغريات الداخلية تتغري بتغري الزمن ويقسم إىل نوعني
Analyse continue  وحتليل على فتراتAnalyse se par période.  

  

 ثوابت تعد
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  قياس النشاط االقتصادي :الثالثةة رضاحملا

التيار الدائري للدخل يتضح أن بالنسبة لقطاع اإلنتاج الذي يقوم ببيع السلع واخلدمات  من خالل
املختلفة للقطاع العائلي ومتثل جمموع قيم هذه السلع واخلدمات الناتج احمللي ولذلك جمموع ما مت إنفاقه على 

مت إنفاقها يف سبيل احلصول إنتاج السلع واخلدمات وشرائها ميثل اإلنفاق الكلي وعليه فإن كل وحدة نقدية 
  :على سلعة أو خدمة ميثل دخال ملن ساهم يف العملية اإلنتاجية هلذه السلعة أو اخلدمة أي

  .اإلنفاق الكلي= الدخل = الناتج 

  طرق قياس النشاط االقتصادي: أوال

الثالث  نستنتج أن قيام اإلنتاج يؤدي إىل تولد الدخل والذي يؤدي إىل خلق اإلنفاق هذه املصطلحات
  )1(:وتتمثل فيما يلي عرف بطرق قياس النشاط االقتصادي

  :طريقة الناتج -1
 ن السلع واخلدمات النهائية لي على أنه جمموع الناتج اجلاري ميعرف الناتج الك :تعريف الناتج الكلي

  .مقومة بأسعار السوق خالل فترة زمنية معينة

  :إن طريقة الناتج تنطوي على طريقتني مها

هي جتميع قيمة كافة السلع واخلدمات النهائية خالل فترة زمنية معنية واليت مل  :املنتجات النهائيةطريقة   -أ 
تستخدم ملستلزمات إنتاج، يشترط يف هذه الطريقة مراعاة خطر التكرار واالزدواجية وذلك من خالل 

باشر من طرف األفراد استبعاد املنتجات الوسيطية اليت تدخل يف إنتاج سلع أخرى ائية لالستعمال امل
 .ونتيجة إمكانية تضخيم األرقام أو نقصها اعتمدت طريقة ثانية وهي طريقة القيمة املضافة

قبل وصول السلعة إىل املستهلك النهائي تسمى سلعا وسيطية لذا ال جتب ضمن الناتج  إن املرحلة
  .)2(فحساا يؤدي إىل ازدواجية احلساب واملبالغة يف قيمة الناتج

                                                             
-37، ص1990سبية احملاسبة القومية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، عبد القادر حممود رضوان، مبادئ احلسابات االقتصادية القومية احملا )1(

  .بتصرف 43
  .46عبد الرحيم فؤاد الفارس، وليد إمساعيل السيفو، مرجع سابق، ص )2(
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تعرب القيمة املضافة عن الفرق بني قيمة اإلنتاج عند كل مرحلة من مراحل العملية  :طريقة القيمة املضافة  - ب 
اإلنتاجية للسلعة من جهة وقيمة السلعة الوسيطية أو قيمة اإلنتاج النهائي للسلع واخلدمات املنتج مطروح 

طاع عند إنتاج سلعة معينة من منها مستلزمات اإلنتاج من السلع الوسيطية أي قيمة ما يضيفه الق
  .)1(القطاعات األخرى

  :ولتوضيح طريقة القيمة املضافة ندرج املثال املوايل

لنفرض وجود ثالث قطاعات اقتصادية ميثل القطاع األول قطاع املزارع واملنتج للقمح أما القطاع الثاين 
ملخابر املنتج للخبز علما أن كل قطاع سيبيع ميثل قطاع املطاحن واملنتج للدقيق أما القطاع الثالث فيمثل قطاع ا

  :كل ما أنتجه وهو ما يوضحه اجلدول املوايل

 VA القيمة املضافة P اإلنتاج النهائي  CIاالستهالكات الوسيطية   القطاعات
  100  110  10  )قمح(قطاع املزارع 

  90  200  110  )الدقيق(قطاع املطاحن 
  100  300  200  )خبز(قطاع املخابز 

  290  610  320  اموع
بطريقة القيمة املضافة ويعرب  300عوض  290من خالل اجلدول يالحظ أن الناتج الكلي يقدر بـ

الناتج عما أضافه اتمع فعليا عما كان موجود وتعد طريقة القيمة املضافة أفضل الطرق استعماال لتميزها 
  .بالسهولة وجتنبها لالزدواجية يف احلساب

  :يمة املضافة النهائية عن طريق جتميع القيمة املضافة لكل مرحلة إنتاجية يف كل قطاع وعليهويتم حساب الق

∑ VA = ∑ (P − CI ) = ∑ P − ∑ CI   
VAi تالقيمة املضافة للقطاعا CIi االستهالكات الوسيطية للقطاعات، Pi اإلنتاج النهائي للقطاعات.  

والذي يعرب عما أنتج داخل الرقعة اجلغرافية ما هو إال جمموع القيم ) اإلمجايل(ومنه الناتج الداخلي اخلام 
  .املضافة

푃퐼퐵 = ∑ 푉퐴  

                                                             
  .34، ص2009، األردن، 2تومي صاحل، مبادئ التحليل االقتصادي الكلي مع متارين ومسائل حملولة، دار أسامة للنشر والتوزيع، ط )1(
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إن الناتج الداخلي اخلام يعرف على أنه جمموع السلع واخلدمات النهائية املقيمة بأسعار السوق واملنتجة 
يف اقتصاد معني خالل فترة زمنية معينة بغض النظر عن جنسية املالك لعناصر اإلنتاج وبكونه مقيم بأسعار 

ة ما استفادت منه خمتلف املؤسسات السوق جيب حتميله مبا فرض عليه من ضرائب غري مباشرة واستبعاد قيم
حماسبا على أنه جمموع القيم املضافة مضافا إليه  (PIB)اإلنتاجية من إعانات وعليه يعرف الناتج الداخلي اخلام 

  (DTI) واحلقوق والرسوم اجلمركية TVAالرسم على القيمة املضافة الضرائب غري املباشرة واملتمثلة يف 
 :اج وفق العالقة التاليةمطروحا منه إعانات اإلنت

  .إعانات اإلنتاج –الضرائب غري املباشرة + جمموع القيم املضافة = الناتج الداخلي اخلام 

푃퐼퐵 = ∑ 푉퐴 + (푇푉퐴 + 퐷푇퐼) − 푆푢푏   
  :مالحظة

 (TVA+DTI) متثل الضرائب غري املباشرة.  
  االسترياد أو إعانات االستغاللإعانات اإلنتاج تتمثل باخلصوص يف إعانات.  
 (TVA+DTI)-Subimp تعرف بصايف الضرائب غري املباشرة. 

 مراحل حساب خمتلف مفاهيم الناتج: 

  الناتج الوطين اخلامPNB: 

يعرب عن القيمة السوقية موع السلع واخلدمات املنتجة من طرف عناصر اإلنتاج اململوكة للمقيمني 
  .أو جنسية عناصر اإلنتاج فقط فهو مقيم على أساس وطين

يأخذ يف احلساب ما أنتج داخل حدود البالد بغض النظر عن  PIBوعليه فإن الناتج احمللي اإلمجايل 
أما الناتج الوطين اإلمجايل يأخذ يف احلسبان ما أنتج من قبل ) أساسه الرقعة اجلغرافية(جنسية الشخص املنتج 

  .)1(بغض النظر عن مكان إقامتهم) أساسه اجلنسية(املواطنني 

مضاف إليه عوائد عوامل اإلنتاج  (PIB)عبارة عن الناتج الداخلي اخلام  PNBالناتج الوطين اخلام  :وعليه
  .)2(من اخلارج مطروح منه عوائد عوامل اإلنتاج إىل اخلارج

  
                                                             

  .48عبد الرحيم فؤاد الفارس، وليد إمساعيل السيفو، مرجع سابق، ص )1(
(2) N.Gregorg Mankiw, Macro Econimique, traduction de la 7 édition, paris, 2010, p59. 

PNB = PIB + RFR - RFV  
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  :علما أن
 RFR :عوائد عوامل اإلنتاج من اخلارج.  
 RFV :عوائد اإلنتاج إىل اخلارج.  
 (RFR – RFV) يعرف بصايف عوائد عوامل اإلنتاج أو صايف دخل امللكية.  
    :وعليه

  الناتج الوطين الصايف(PNN):  إن إنتاج السلع واخلدمات يتطلب استخدام آالت ومعدات ومباين واليت
مما ) االهتالك(تفقد قيمتها أو طاقتها اإلنتاجية مع مرور الوقت وهو ما يعرف باستهالك رأس املال 

اإلنتاجية وعند اخلصم هذه ذلك املبلغ سواء للصيانة أو تعويض ما اهتلك خالل العملية  يستوجب ختصيص
 :وعليه )1(املخصصة الهتالك رأس املال من إمجايل الناتج الوطين نتحصل على الصايفالقيمة 

  .خمصصات االهتالك – الناتج الوطين اإلمجايل= الناتج الوطين الصايف 
  

  .خمصصات االهتالك AM :حيث

  الدخل الوطينRN:  أو الناتج الوطين الصايف بتكلفة عناصر اإلنتاجPNNF  معات املتحصل عليهاإن ا
كلها حمملة مبختلف الضرائب غري املباشرة وآخذنا بعني االعتبار إعانات  PNNو PNB, PIBسابقا 

اإلنتاج فإذا مت حذف صايف الضرائب غري املباشرة فإن امع احملصل عليه ما هو إال الناتج الوطين الصايف 
 RN=PNNF: وطينبتكلفة عناصر اإلنتاج وهو ما يعرف بالدخل ال

الناتج الوطين الصايف بسعر السوق =  (PNNF)الناتج الوطين الصايف بتكلفة عناصر اإلنتاج  :وعليه
(PNNM) -  الضرائب غري املباشرة)TVA وDTI + ( إعانات اإلنتاجSubimp  أي: 

 

  صايف الضرائب غري املباشرة

= PNNm – (TVA + DTI) + Subimp  
  :ومبا أن صايف الضرائب غري املباشرة تتمثل يف الضرائب املباشرة مطروحا منها اإلعانات فإن

                                                             
  .40رفاه شهاب احلمداين، مرجع سابق، ص )1(

 .+ PNB = PIBصايف دخل امللكية 

PNN = PNB – AM 

PNNF = PNNm   - (TVA + DTI) - Subimp 
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صايف الضرائب غري  –الناتج الوطين الصايف بسعر السوق = الناتج الوطين الصايف بتكلفة عناصر اإلنتاج 
  .املباشرة

 الدخل الشخصي:  

حملتجز منه األرباح غري املوزعة واقتطاعات الضمان االجتماعي باإلضافة يعرف على أنه الدخل الوطين ا
إىل ما تدفعه املؤسسات كضرائب على األرباح ويف نفس الوقت قد حيصل هذا القطاع على إعانات حكومية 

  :أو حتويالت من العامل اخلارجي وعليه يعرف الدخل الشخصي على أنه

اقتطاعات +  TPالضرائب على األرباح +  Pباح غري املوزعة األر( –الدخل الوطين = الدخل الشخصي 
  .TRGEاملدفوعات التحويلية ) + (TSالضمان االجتماعي 

RP = RN – (P + TP + TS) + TLGE  
 يعرب عما تبقى من الدخل املكتسب بعد وقوع مجيع الضرائب مع إضافة ما قد يستفيد منه  :الدخل املتاح

قطاع األفراد من حكومة أي الدخل الذي ميكن التصرف فيه بإنفاقه يف االستهالك أو االدخار وخيضع هذا 
 :وعليه) IRGضرائب على الدخل (الدخل عادة إىل الضرائب املباشرة 

  
   Rd=C+S: أو

 :وعليه يصبح الدخل املتاح (TRP)يف حالة قيام األفراد بتحويالت إىل العامل اخلارجي 

 

  :مالحظة

تعرف كل من األرباح غري  املوزعة والضرائب على األرباح واقتطاعات الضمان االجتماعي باالقتطاعات 
   P                        TS                                TP               .القانونية

  .ملخص لكيفية قياس النشاط االقتصادي

  

  

Rd= Rp-IRG. 

Rd= RP – IRG – TRP 
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  Pاإلنتاج الكلي     
  CIاالستهالكات الوسيطية   -
  VAالقيمة املضافة الكلية = 
  صايف الضرائب غري املباشرة+ 

  TVAالرسم على القيمة املضافة 
  DTIاحلقوق والرسوم اجلمركية 

  Subimpإعانات االسترياد  -
  PIBالناتج الداخلي اخلام = 
  RFRعوائد عوامل اإلنتاج من اخلارج +
  RFVعوائد عوامل اإلنتاج إىل اخلارج -
  PNB) اإلمجايل(الناتج الوطين اخلام = 
  AMخمصصات االهتالك  -
  PNNmالناتج الوطين الصايف سعر السوق = 
  الضرائب والرسوم غري املباشرة -
  )االستغالل(إعانات اإلنتاج  +
  RN=PNNfالناتج الوطين الصايف بتكلفة عناصر اإلنتاج = 

  RNالدخل الوطين = 
  P) احملتجزة(األرباح غري املوزعة  -
  TSاقتطاعات الضمان االجتماعي  -
  TPالضرائب على األرباح  -
  TRGEاملدفوعات التحويلية + 
  RPالدخل الشخصي = 
  IRGالضرائب املباشرة على الدخل  -
  Rdالدخل املتاح = 

صايف دخل 
 امللكية
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  :طريقة الدخل -2

ميثل الدخل الوطين جمموع عوائد عوامل اإلنتاج املسامهة يف العملية اإلنتاجية خالل فترة زمنية معينة 
الدخول اليت تولدت من الناتج وعليه قيمة الناتج الوطين ، وبذلك تتمثل طريقة الدخل يف مجع )عادة سنة(

  .تتجلى يف صورة أجور وريوع أرباح وفوائد

  .موع عوائد عوامل اإلنتاج=مج= الدخل الوطين 

푹푵 = ∑풘 + ∑ 푰 + ∑푷 + ∑푹  

W :األجر وهو عائد العمل ميثل.  

I :ميثل الفائدة وهو عائد رأس املال.  

P :ميثل الربح وهو عائد التنظيم.  

R :ألرضوهو عائد ا عميثل الرب.  

  )1(:وميكن تفصيل مضمن عوائد عوامل اإلنتاج اليت تدخل يف حسابات الدخل الوطين فيما يلي

 األجور: w  وميثل ما حيصل عليه عنصر العمل من عائد مقابل خدماته الذهنية أو بدنية إضافة إىل ما حيصل
وخالفه، يف حني أن ما يطلق عليه اسم تعويضات  عليه من حوافز اإلنتاج واملكافآت التشجيعية والبدالت

العاملني تشمل األجور والرواتب باإلضافة إىل مجيع املكافآت والعمالت واهليئات واملزايا املادية والعينية، 
 .)2(اليت قد حيصل عليها العامل ولكن ال يتم حساب املدفوعات التحويلية اليت تقدمها الدولة بدون مقابل

 وال تضم الفائدة املدفوعة  )3(يدفع من أجل خدمة القروض املخصصة لالستثمارتشمل مجيع ما : الفوائد
 .بواسطة املستهلكني

 وتشمل مجيع أرباح املؤسسات والقطاع اإلنتاجي واجلمعيات التعاونية وتقسم األرباح يف  :األرباح
 :حسابات الدخل القومي إىل جانبني أساسيني مها

 وميثل الدخل من نشاط املؤسسات الفردية والبسيطة :دخل املالك. 

 وهي األرباح احملققة من قبل الشركات املسامهة ويتم توزيعها كما يلي :أرباح الشركات: 
                                                             

  .56-55رفاه شهاب احلمداين، مرجع سابق، ص )1(
  .32تومي صاحل، مرجع سابق، ص )2(
  .32مرجع نفسه، ص )3(
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 األرباح اليت تدفعها الشركات للحكومة يف صورة ضرائب :ضرائب داخل الشركات. 

 ليني للشركةتتمثل يف األرباح اليت توزع على املالك األص: أرباح األسهم. 

 املخصصة ملواجهة االلتزامات: األرباح احملتجزة. 

 .أرباح الشركات+ دخل املالك = وعليه األرباح 

 متثل الدخول احملصل عليها نظري استخدام املباين أو األراضي أو حقوق أخرى ويدخل ضمن  :الريوع
عن القيمة التقديرية للمساكن اليت  الريوع إجيار األراضي أو املزارع أو املساكن واحملالت التجارية فضال

 .يقطنها أصحاا وكذا ما حيصل عليه أصحاب براءة االختراع

القطاعني  قبلهذه الطريقة على أساس جتميع املبالغ املنفقة على السلع واخلدمات من  تتم :طريقة اإلنفاق -3
واملخزون من السلع ) املعامل واملعدات(العام واخلاص باإلضافة إىل جمموع ما ينفق على السلع اإلنتاجية 

اجلاهزة ونصف املصنعة مث إضافة الفائض أو طرح العجز عن امليزان التجاري وعليه فهي إنفاق القطاعات 
 )1(:األربعة وامللخص يف

 للسلع واخلدمات اليت يستهلكها األفراد وكذا ما ينفق على  لقيم النقديةميثل جمموع ا :اإلنفاق االستهالكي
شراء سيارة سلع استهالكية، خدمات (املختلفة  Cالسلع املعمرة وغري املعمرة فضال عن اخلدمات رمزه 

 ).اخل...الطبيب، الكهربائي

  اإلنفاق االستثماريI:  جمموع القيم النقدية للسلع االستثمارية أي اإلنفاق الذي يتم بواسطة رجال
 :األعمال الذي يؤدي إىل زيادة القدرة اإلنتاجية لالقتصاد الوطين ويضم

 الشراء النهائي للعدد واملعدات واآلالت. 

  ،اخل...مجيع املنشآت من املباين. 

  يطرح كونه إنتاج (الناتج والسحب من املخزون  حسابالتغري يف املخزون إذ اإلضافة تضاف عند
  ).الفترة السابقة

اإلنفاق االستثماري ال يشمل حتويل األصول املالية السائلة واألوراق النقدية من السهم وكذا  :مالحظة
  .األصول امللموسة املستعملة كوا جمرد حتويل للملكية

  .وليس الصايفكما أن اإلنفاق االستثماري ميثل إمجايل االستثمار 
                                                             

  .21-20، ص2004رفية، عمان، قتصاد الكلي، معهد الدراسات املصطالب حممد عوض، مدخل إىل اال )1(
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الك رأس املال هتاعرف بوهو ما ي ياالستثمار اإلحاليل أو التعويض+ االستثمار الصايف = االستثمار اإلمجايل 
  IT=IN+AM :أي

IT :استثمار إمجايل.  

IN :استثمار صايف.  

AM :ميثل االهتالك وهو ما يعرف باالستثمار اإلحاليل أو التعويضي.  

 اليت تشتريها  جمموع القيم النقدية للسلع أو اخلدمات االستهالكية واالستثمارية ميثل :اإلنفاق احلكومي
احلكومة وتشمل ميع مشتريات احلكومة من سلع خمتلفة وخدمات ونفقات بناء املدارس 

 .اخل...واملستشفيات

 فإن ما  ويعرف بصايف الصادرات وهو الفرق بني قيمة الصادرات والواردات وعليه :إنفاق العامل اخلارجي
تصدره الدول على شكل صادرات يضاف عند حاب الناتج الوطين وما تستورده وتنفقه الدولة يف اخلارج 

 :هو جزء جيب طرحه من الناتج الوطين لكونه إنفاق ال يقابله إنتاج حملي وعليه

  .الواردات –الصادرات = صايف الصادرات = إنفاق العامل اخلارجي 

  :لقطاعات األربعة وهيانفاق فطريقة اإلنفاق هي جتميع إل وعليه

Y=C+I+G+X-M 

Y=C+I+G+NX 
PIB=C+I+G+X-M 

C :متثل قطاع االستهالك.  

I :متثل قطاع االستثمار.  

G :متثل قطاع احلكومة.  

  أهداف قياس النشاط االقتصادي ومؤشرات األسعار :احملاضرة الرابعة

  :وعقبات قياس النشاط االقتصاديأهداف : ثانيا

  :لقياس النشاط االقتصادي عدة استعماالت وميكن توضيح ذلك وفق املخطط املوايل :أهدافه -1

 NX=(X-M) :حيث
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  :عقبات قياس النشاط االقتصادي -2

دقيقة للناتج عملية صعبة جدا لوجود العديد من العقبات اليت تواجهنا،  عملية احلصول على بيانات تعترب
  )1(:عند حسابه نذكر منها

  نقص وعدم توفري املعلومات والبيانات اإلحصائية الدقيقة جلميع القطاعات االقتصادية أي التصريح ببيانات
لتحقيق ) األفراد(أو التقليل منها ) منتخبني، أرقام االستثمارات(تضخيم األرقام ل تسواء تعرض مشبوهة

 .التهرب الضرييب مثالكأغراض شخصية 

 درة على تقييمها خاصة املنتجات اليت يستهلكها مالكوها واليت ال متر يف استبعاد بعض النشاطات لعدم الق
 .PIBالسوق كاإلنتاج املخصص لالستهالك الفائض وخدمات ربات البيوت الذي ال يدخل يف حساب 

  ا ومن أمثلة ذلك النفقات احلربية ريع إدراج بيانات بعض النشاطات رغم عدم وجود بيانات خاصة
 .كنها مالكها هذه البيانات حتسب على أساس التقديراملنازل اليت يس

  استبعاد كل النشاطات غري القانونية مثل جتارة املخدرات وغريها، باإلضافة إىل صعوبة تقدير األنشطة غري
 .رغم ارتفاع نسبة حصيلتها من إمجايل النشاط خاصة يف الدول النامية) نشاطات السوق املوازية(الرمسية 

 تقدير اهتالك رأس املال وبالتايل عدم إمكانية احلصول على قيمة الناتج الداخلي الصايف عدم القدرة على. 

  تذبذب وتقلب مستوى األسعار من سنة ألخرى الذي يؤدي إىل تباين الناتج وإعطاء أرقام غري حقيقية
 .المسيللناتج الداخلي من يستلزم حساب الناتج الداخلي احلقيقي لكل سنة بدال من حساب الناتج ا

  

                                                             
  .36-35تومي صاحل، مرجع سابق، ص )1(

 أهداف قياس النشاط االقتصادي

مؤشر لبناء النماذج وإعداد 
 الربامج واملخططات االقتصادية

مؤشر لقياس 
 رفاهية اتمع

مؤشر الختاذ القرارات 
 للوحدات االقتصادية
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  :الناتج احلقيقي والناتج االمسي: ثالثا

اإلمجالية لإلنتاج وهو ما يعرف مبجموع ) النقدية(إن الناتج احمللي اإلمجايل االمسي يساوي القيمة االمسية 
  :كميات اإلنتاج مضروب بأسعارها خالل السنة أي

푃퐼퐵 = ∑ 푃 .푄 = 푃 .푄 + 푃 .푄 + ⋯+ 푃 .푄   

  :مرتبطا أساسا PIB لـ الطارئإن التغري 

  بتغري الكمياتQ. 

  بتغري السعرP. 

  بتغريP وQ. 

ارتفاعا يف سنة معينة مقارنة بالسنة السابقة فهذا ال يعين بالضرورة أن هذا االرتفاع  PIBفإذا عرف 
نادر عن إنتاج السلع واخلدمات فيمكن أن تكون هذه الزيادة ناجتة عن ارتفاع األسعار دون الكميات، ومبا أن 

ستوجب إجياد القيمة ارتفاع األسعار فقط ال يعكس مدى التحسن والتطور الذي حيرزه االقتصاد الوطين ا
  .احلقيقية للناتج وذلك من خالل استبعاد أثر تقلبات األسعار وذلك باستخدام األرقام القياسية لألسعار

بأا سلسلة من األرقام ) األسعار لألرقام القياسية لألسعار(تعرف مؤشرات  :طرق قياس مؤشر األسعار -2
  .ترة معينةتبني لنا التغريات الطارئة على جممع ما على مدار ف

تساعد على قياس التغريات احلقيقية بإبعاد أثر التشوهات السعرية حيث تستخدم هذه األرقام يف حتويل 
  .القيمة االمسية إىل قيمة حقيقية أو العكس

الناتج االمسي على الناتج  =املستوى العام لألسعار، أي مؤشر األسعار /تج االمسيالنا= الناتج احلقيقي 
  .)1(احلقيقي

  :وتوجد طريقتني الستخراج مؤثر األسعار مها

 :يطلق عليه اسم مؤشر األسعار البسيط وحيسب كالتايل :األرقام القياسية البسيطة  - أ

جمموع	أسعار	السلع	يف	سنة	املقارنة= الرقم القياسي البسيط 
جمموع	أسعار	السلع	يف	سنة	األساس

  

                                                             
(1) N.Gregorg Mankiw, p53. 
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푃 = ∑ . 100  

  :ويضم ثالثة أنواع :األرقام القياسية املرجحة  -  ب
 يرجح بكميات سنة األساس وتعطي صيغته كما يلي :مؤشر البسري: 

푃 = ∑ .
∑ .

. 100   

 يرجح بكميات السنة احلالية :مؤشر باش: 

푃 = ∑ .
∑ .

. 100   

 وهو الوسط اهلندسي لكل من الرقم القياسي البسري وباش ويعطي بالصيغة التالية :مؤشر فيشر: 

푃 = P . P   
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  :التمرين األول

  :تقوم بالعمليات اآلتية) فالحة، صناعة، جتارة وخدمات(لتكن لديك املؤسسة إنتاجية متعددة الفروع 

 يرع الصناعفبإنتاج القمح بقيمة مضافة تقدر بـ مليون وحدة نقدية، ليباع املنتج للي يقوم الفرع الفالح 
 2.2إلنتاج القمع بقيمة مليون ونصف وحدة نقدية، مث يباع هذا األخري إىل املخابر إلنتاج اخلبز بقيمة 

 .مليون وحدة نقدية

  أحسب القيمة املضاف الكلية؟ :املطلوب

مليون وحدة نقدية على السلع االستهالكية  375يقوم بإنفاق ما قيمته إذا علمت أن الفرع الصناعي 
مليون وحدة نقدية،  105مليون وحدة نقدية على السلع االستثمارية، وإذا كان اإلنفاق احلكومي  109و

الضرائب و ،مليون وحدة نقدية 60مليون وحدة نقدية وجمموع أقساط االهتالك  7وبلغ صايف الصادرات 
  .مليون وحدة نقدية 10مليون وحدة نقدية، أما إعانات اإلنتاج فكانت  72رة غري املباش

  حساب قيمة الناتج الوطين بسعر السوق؟ :املطلوب

  الناتج الوطين بتكلفة عوامل اإلنتاج؟

  :احلل

 .القيمة املضافة الكلية هي الفرق بني اإلنتاج اخلام واالستهالكات الوسيطية

VA=P-CI  
  :القيمة املضافة لكل قطاع وفق اجلدول املوايلنقوم حبساب 

  ون VAالقيمة املضافة   ونCIاالستهالكات الوسيطية   ونPاإلنتاج اخلام   البيان

  مليون 1  0  مليون 1  )القمح(الفرع الفالحي 

  مليون 0.5  1  1.5  )الدقيق(الفرع الصناعي 

  مليون 0.7  1.5  2.2  )خبز(املخابر 

  مليون 2.2  2.5  4.7  اموع
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  :الناتج الوطين بسعر السوق-2

PNB=PIB+RFR0-RFV0  
 PIB=+ دخل امللكية     0صايف

  :    وعليه

  :ولدينا

PIB=C+I+G+(X-M) 

PIB=375+109+105+7 

 PIB=596مليون 

  PNB=PIB=596ومنه مليون 

 :حساب قيمة الناتج الوطين بتكلفة عناصر اإلنتاج-3

푃푁퐵 + 푃푁퐵 − (푇푉퐴 + 퐷푇퐼) + 푆푢푏  
 مباشرةضرائب غري 

  534=10+72-596=مليون 

  :أما الناتج الوطين الصايف بتكلفة عناصر اإلنتاج فهو

푃푁푁 = 푃푁퐵 − 퐴푀  

푃푁푁 = 534 − 60 

PN푁مليون  = 474  

  :التمرين الثاين

  :لتكن لديك املعلومات االقتصادية عن بلد ما كما يلي

ون، االستهالك 100ون، االستثمار الصايف 400ون، االستثمار اإلمجايل 3000اخلام الناتج الداخلي 
  .ون50ون أما فائض امليزانية فقدر بـ 550ون اإلنفاق على السلع واخلدمات 2000

  

PNB=PIB 
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  االدخار الشخصي؟، التحويالت؟–الضرائب ، صايف الصادرات؟، ؟حساب الناتج الوطين الصايف :املطلوب

  :احلل

 PNN=PNB-AM :الوطين الصايفحساب الناتج 

  :حساب الناتج الوطين اخلام

  +PNB=PIBدخل امللكية    0صايف

PNB=PIB=3000  
  :AMحساب االهتالك 

  خمصصات االهتالك+ االستثمار الصايف = االستثمار اإلمجايل 

퐼 = 퐼 + 퐴푀  
퐴푀 = 퐼 − 퐼   
퐴푀 = 400 − 100 = 300  

AM=300  
  PNN=3000-300=2700                               ومنه

RN=PNN=2700  
  :NXحساب صايف الصادرات 

  PIB=C+I+G+X-M :                  لدينا
X-M=PIB-(C+I+G) 
NX=X-M  

X-M=3000-(2000+400=550)  
X-M=50 

NX=50 فائض يف امليزان التجاري.  
  :الضرائب ناقص التحويالت

 BS=TA-(G+TR)                                         :لدينا

  
  
 

 رصيد امليزانية

 )الضرائب(موارد الدولة 

+ Gالعامنفاق اإل(استخدامات الدولة 
 ).TRمدفوعات حتويلية
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  BS=15                                      :لدينا
15=TA-(G+TR) 
15=TA-G-TR 
15+G=TA-TR 
15+550=TA-TR 
TA-TR=565 

 TA-TR=565  :وعليه الضرائب ناقص التحويالت

 :االدخار الشخصي
Rd=RP-IRG/IRG=TA                  S=Rd-C  

  ضريبة الدخل
  Rd :حساب

Rd=RP-TA….(1) 
 RP=RN-(P+TP+TS)+TR             :ولدينا

=0 
RP=RN+TR…(2) 

  :جند) 1(يف ) 2(بتعويض 
Rd=RN+TR-TA 
=RN-(TA-TR) 
=2700-(565) 
Rd=2135 

 S=Rd-c                                           :ومنه
2135-2000 
S=135 

  :التمرين الثالث
  :حيث D. C. B. A: لنفرض اقتصاد وطين يتكون من املؤسسات اإلنتاجية التالية

  تقوم املؤسسةA  مليون ون  15مليون وحدة نقدية تبيع  60باستخراج مواد أولية قيمتها اإلمجالية
وختزن الباقي، بعد البيع توزع الدخول على عوائد عوامل اإلنتاج  Dمليون للمؤسسة  10و Bللمؤسسة 

 30مليون و 10مليون ووزعت الباقي بني الريوع واألرباح بـ  20حيث استأجرت خدمات العمل بـ 
 .مليون على التوايل
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  املؤسسةB  لالستهالك بعد بيع  مليون كمواد نصف مصنعة موجهة 40مليون منها  100أنتجت ما قيمته
ووزعت القيمة املضافة بني األرباح واألجور بنسبة  Dمليون للمؤسسة  40، وC مليون للمؤسسة 20
 .على التوايل %80و 20%

  املؤسسةC : مليون سلع استثمارية،  40مليون سلع استهالكية و 40مليون منها  80أنتجت ما قيمته
 .على التوايل %60و %40بنسبة  ووزعت القيمة املضافة بني األرباح واألجور

  املؤسسةD : مليون كسلع استهالكية وخزنت الباقي، ووزعت  30مليون منها  80أنتجت ما قيمته
 .%25و %25و %50قيمتها املضافة بني األرباح واألجور والريوع بنسب 

  بالطرق الثالث ماذا تستنتج؟ PIBأحسن قيمة  :املطلوب
  :حل التمرين الثالث

  Bاملؤسسة                                    Aاملؤسسة 
			 																																														   

 
 

  Dاملؤسسة                                    Cاملؤسسة 

																																														   
 

  :بالطرق الثالث PIBحساب 
푉퐴: طريقة القيمة املضافة )1( = 푉퐴 + 푉퐴 + 푉퐴 + 푉퐴 

=60+85+60+30 
VA=235  

 i=0: لدينا :طريقة الدخل )2(
PIB=W+P+i+R 
PIB=W+P+R 
W=WA+WB+WC+WD 
W=20+0+24+7.5= 
W=51.5 
=PA+PB+PC+PD 

P       R    W 
30    10    20 

P80%        20%R 
68                  17 

P40%     60% 
24           36 

P50%     w25%     R25% 
15            7.5          7.5 
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=30+68+36+15=149 
R=RA+RB+RC+RD 
=10+17+0+7.5=34.5 

푅푁               :ومنه = 푃퐼퐵 = ∑푊 + ∑푃 + ∑푅 
= 51.5 + 149 + 34.5 = 235   

PIB=235 
  :طريقة اإلنفاق

PIB=C+I+G+X-M                                 G=0   
PIB=C+I                                          X-M=0   

  A AC=CA+CB+CC+CD             ΔS=I=35املؤسسة
  B =0+40+40+30=110               C=40املؤسسة
  C CD=40,    ID=40املؤسسة

I=IA+IB+IC+ID 

      D C=30,     ΔS=I=50املؤسسة
=35+0+40+50=125  

  :وعليه
PIB=C+I 

=110+125+235 
PIB=235 

  .متساوية PIBأن الطرق الثالث حلساب  :نستنتج
  .طريقة اإلنفاق= طريقة الدخل = طريقة القيمة املضافة 

  :التمرين الرابع
  .زودناك باملعلومات التالية واملقدرة مباليني الوحدات النقدية 1995بغية حتايلك القتصاد ما لسنة 

الزراعة والصناعة والصيد البحري واخلدمات والبناء، فإذا افترضنا : قطاعات وهي 5ليكن اقتصاد مكون من 
وبلغت  %50االستهالكات الوسيطية للصناعة بـ أن االستهالكات الوسيطية لقطاع الزراعة فاقت 

االستهالكات الوسيطية للزراعة، أما اخلدمات فقدرت بـ ) 4/1(االستهالكات الوسيطية للصيد البحري ربع 
من االستهالكات الوسيطية ) 3/1(يف حني البناء استهلك ثلث  استهالكات قطاع الصيد البحري، من 40%

  .للزراعة
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، 19700، اإلنفاق احلكومي بلغ 53750واالستثمارات  25000ات األسر بلغت إذا علمت أن استهالك
 2000والذي يستهلك يف جانفي  1990رأس املال املستورد لسنة  8700األرباح املوزعة من الشركات، 

  .1995خالل  63200بلغت قيمته احملاسبية الصافية 
علما بأن القيمة  37.5واملقدر بـ  1995بسعر طنا مقيما  2280الكمية اإلمجالية إلنتاج قطاع الصناعة 

  .املضافة للقطاع الصناعي معدوما
  .124875/ 46500/ 32625/ 74812.5: قيمة اإلنتاج اإلمجايل للقطاعات على التوايل

  .PIBأحسب قيمة 
من  %10والواردات متثل  8500نفرض عليها رسوم قيمتها  PIBمن  %10إذا علمت أن الصادرات متثل 

PIB عن قيمة االستثمارات األجنبية  %15زادت االستثمارات الوطنية يف اخلارج بـ  5800سوم قيمتها بر
  .95400: يف الداخل واليت قدرت بـ

  .TVA=5400رسم على مبيعات الشركات /11000إعانات احلكومة موع القطاعات 
 5(لنسبة للعمر اإلنتاجي حيسب انطالقا من القيمة احملاسبية الصافية با AMعلما أن  PNو PIBأحسب 
  ).سنوات

  :حل التمرين الرابع
  اإلنتاج لكل قطاع                                ميثل القطاع الزراعي (A) :لنفرض أن

(B) ميثل القطاع الصناعي.                                             P(A)= 748125 

(C) ميثل الصيد البحري.                                                  P(C)= 32625  
(D) ميثل قطاع اخلدمات.                                                 P(D)= 46500  
(E) ميثل قطاع البناء.                                                     P(E)= 124874 

  VA=P-CI                         :لدينا
P(B)=Q.P=228037.5=85500 
P(B)=85500 

  CIإجياد االستهالكات الوسيطية 
CIA= CI (B).(1.5) 
CI(C)=  CIA 
CID= 40% CIC 
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CIE=  CIA 

  :وعليه VAB=0لدينا القيمة املضافة للقطاع الصناعي 
VAB=p-CIB  p=CIB 
 CIB = 85500 

 CIA= 85500(1.5)= 128250 :وعليه

CIC=  (128250)= 32062.5 
CID= 0.4 (32062.5)= 12825 
CIE=  (128250)= 42750 

 CI= CIA+ CIB+ CIC+ CID+CIE                         :   وعليه
=128250+ 85500+ 32062.5+ 12825+42750= 301387.5 
VA= P- CI 
P= PA+ PB+ PC+ PD+PE 
= 74812.5+ 85500+ 32625+ 46500+ 124874 
P= 364312.5 
VA= 364312.5- 301387.5 
VA= 62925 
PIB= VA+ (TVA+ TDI) – Subimp 
PIB= VA= 62925 

  :PNBحساب 
  + PNB= PIBصايف دخل امللكية 
  .(RFV )االستثمارات األجنبية 95400=
  .(RFR) االستثمارات الوطنية (1.15)95400=

=109710  
= RFR – RFV صايف دخل امللكية.  
= 109710 – 95400 
  .صايف دخل امللكية 14310 =

PNB= 62925 + 14310 
PNB = 77235 

  :PNNحساب 
PNN= PNB – AM 
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AM=  ⟸ AM= 
القيمة	احملاسبية	الصافية

القيم	اإلنتاجي
 

AM= 12640 
PNN= 77235 
PNNm= 64595 
PNNf= PNNm-(TVA+DTI) + Subimp 

 TVA + DTI = 5400+ 8500+ 5800:  لدينا
= 19700 

Subimp= 11000 
 RN= PNNf= 64595 – 19700 + 11000: منه

RN= PNNf= 55895 
  :اخلامسالتمرين 

  :كما يلي A.B.Cلنفرض أن فرع جتاري يقوم مبعامالت جتارية متعلقة بأسعار وكميات ثالث سلع 
  سنة املقارنة 2010  سنة األساسي 2000  السلع

P0  Q0  P1  Q1  
A 0.6  15000  0.55  12000  
B  0.81  55000  0.97  38000  
C  0.45  55000  0.63  60000  
  
  ؟2010و 2000أحسب الناتج الوطين االمسي لكل من سنيت  
  ؟2010أحسب الرقم القياسي االستهالكي لألسعار السبري لسنة  
  ؟2010حساب الناتج الوطين احلقيقي لسنة  

  :احلل
  .2010و 2000حساب الناتج الوطين االمسي لكل من سنيت 

PNB: نعلم أن = εp ∙ 푄 

	= (0.6푋1500) +(0.81푋55000) +(0.45.55000)  
PNB = 78300  
푃푁퐵 = 휀푝 .푄  
= (0.55푋1200) +(0.97푋38000) +(0.6푋60000)  
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PNB = 68210  
 .2010لسنة  السبريالرقم االستهالكي لألسعار  -

푃 = 휀
푄 .

푄 		.		
. 1000 

=
(1500푋0.6) + (55000푋0.97) + (55000푋0.6)

78300
… 

  PL= = 122.92 

  :الناتج الوطين احلقيقي

100= الناتج الوطين احلقيقي = 	
ألمسىا 	الناتج	الوطين	

الرقم	القياسي	االستهالكي
 

  .لألسعارازدياد مستوى العام 
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  فرضيات املدرسة الكالسيكية وتوازن القطاع احلقيقي: اخلامسةاحملاضرة 
كانت بدايات النظرية الكالسيكية بكتابات آدم مسيث ومن تاله من االقتصاديني كدافيد ريكادو، 

ال يوكالسيك وأبرز روادها ألفرد مارشوجون ستيوارت ميل كمرحلة أولية مث املرحلة الثانية وهي النظرية الن
  .وبيجو، إذ عملت النظرية الكالسيكية على تفسري التقلبات لغاية الثالثينات من القرن العشرين

  فرضيات املدرسة الكالسيكية: أوال
فرضية التشغيل التام لكافة عنصر اإلنتاج خاصة اليد العاملة إذ ال تؤمن بوجود البطالة وإن وجدت فهي  -1

 .)1(اختيارية رفض العمل باألجر السائد يف السوق

آلدم مسيث وعدم تدخل الدولة يف " دعه يعمل دعمه مير"املنافسة الكاملة واحلرية االقتصادية وأساسها  -2
النشاط االقتصادي فتدخلها سيعرقل النشاط االقتصادي وكنتيجة ليس هناك تعارض بني املصلحة العامة 

 .)2(واخلاصة

الذي يرى أن كل عرض إال وخيلق طلبه اخلاص به، " قانون املنافذ"أو ما يعرف بقانون ساي مبدأ التوازن  -3
 .فليس هناك تكدس للسلع وال اكتناز للنقود

العرض، (التوازن التلقائي لألسواق والذي يسري وفق اليد اخلفية حيث يرى الكالسيك أن قوى السوق  -4
 .ها الطبيعية فهو اختالل ظريفكقبلة بإرجاع األمور إىل حالت) الطلب، األسعار

تطابق االدخار واالستثمار فاالدخار ما هو إال إنفاق من قبل اآلخرين على السلع االستثمارية أي كل  -5
 .املدخرات لتتحول يف النهاية إىل استثمار

 استند الكالسيك يف بناء نظريتهم مبرونة األسعار واألجور أي قابلية األسعار: مرونة األسعار واألجور -6
 .واألجور للزيادة والنقصان

يقوم التحليل الكالسيكي على فكرة تناقص الغلة لعناصر اإلنتاج : قانون الغلة املتناقصة لدافري ريكاردو -7
والذي ينص على تناقض إنتاجية كل عنصر من عناصر اإلنتاج كلما وظفنا وحدة إضافية جديدة بشرط 

 .تثبت للعناصر األخرى

                                                             
، 2007حممود حسني الوادي، كاظم جاسم العيساوي، االقتصاد الكلي، حتليل نظري وتطبيقي، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، األردن،  )1(

  .71ص
  .156، ص2010ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  شعيب بونوة، زهرة بن خيلف، مدخل إىل التحليل االقتصادي الكلي،) 2(
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يؤمن الكالسيك مببدأ الرشادة االقتصادية واليت تنص على حتقيق أقصى قدر  :مبدأ الرشادة االقتصادية -8
 .ممكن من الربح للمؤسسة بأقل تكلفة والدراية الدقيقة والتامة

يقوم الفكر الكالسيكي على فرضية حيادية النقد واعتباره وسيط للتبادل، ال تأثري له على : حيادية النقد -9
 .)1()النقدية(امعات احلقيقية وإمنا تؤثر فقط على امعات االمسية مستوى النشاط االقتصادي وال على 

  :السريورة املنهجية للتحليل االقتصادي الكلي: ثانيا
من خالل الفرضيات يتضح أن التحليل الكالسيكي بىن على الفصل بني املتغريات املسماة باملتغريات 

، والذي تتحدد مستواها يف القطاع احلقيقي واملتمثل )احلقيقي اإلنتاج العمالة، األجر احلقيقي، الناتج(احلقيقية 
املستوى العام لألسعار، (يف سوق السلع واخلدمات وسوق العمل وسوق رأمسال، وثانيها املتغريات النقدية 

  .)2(واليت يتحدد مستواها يف القطاع النقدي) مستوى األجر النقدي، الناتج النقدي
ف لتحديد مستوى التوازن الكلي وذلك من خالل حتديد مستوى اإلنتاج إن النموذج الكالسيكي اهلاد

ومستوى العمالة، حيث يهتم الكالسيك بسوق العمل وسوق السلع واخلدمات فالتسلسل املنطقي حسبهم 
يبدأ من سوق العمل والذي يتحدد فيه حجم العمل ومعدل األجر احلقيقي والذي بدوره حجم اإلنتاج مث 

مات الذي يتحدد فيه حجم االدخار واالستثمار ومبعزل عن ذلك يتحدد مستوى لألسعار سوق السلع واخلد
  .العام يف سوق النقد

  :توازن القطاع احلقيقي يف النموذج الكالسيكي: ثالثا
الذهب  ادي وأن ثروة األمة ال تقاس مبقدارركز الكالسيك على اإلنتاج كسبيل إىل النمو االقتص

  .والفضة وإمنا مبا ميلكه اتمع من سلع وخدمات حقيقية واملوارد البشرية وتقنيات اإلنتاج
  :توازن سوق العمل وحجم اإلنتاج -1
مبا أن ثروة اتمع تتحدد بعوامل حقيقية نتيجة استخدامها لعناصر اإلنتاج واليت ترتبط بعدة  :دالة اإلنتاج  - أ

 y= f(L.K.T…)حجم التكنولوجيا، العادات واليت عرب عنها رياضيا  متغريات أمهها العمل، رأس املال،

  .اليد العاملة: L: حيث
Y :اإلنتاج.  
K :رأس املال.  

                                                             
  .29، ص2010عالش أمحد، دروس ومتارين يف التحليل االقتصادي الكلي، دار هومة للطباعة والنشر، اجلزائر،  )1(
  .157شعيب بونوة، زهرة بن خيلف، مرجع سابق، ص) 2(
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T :التكنولوجيا.  
عاجل الكالسيك دالة اإلنتاج الكلية الفترة القصرية واليت يترتب عليها ثابت عناصر أو متغريات دالة 

 Yاإلنتاج عدا عنصر العمل لتصبح دالة اإلنتاج دالة ملتغري واحد وهو العمل، وعليه حجم اإلنتاج الكلي 
تعطى دالة اإلنتاج للكالسيك بالعالقة  وعليه Lيتحدد يف الفترة القصرية األجل بعنصر اليد العاملة املستخدمة 

  Y= F(L):التالية
بالنسبة للتحليل الكالسيكي تتضح العالقة الطردية بني مدخالت العمل واإلنتاج يف األجل القصري، 

< ='Y: حيث يزداد اإلنتاج بزيادة عنصر العمل وهذا نعتربه رياضيا بـ 0 … (1)  
حسب قانون (موجبة يف حني اإلنتاج الكلي يتزايد مبعدل متناقص  وعليه فإنتاجية العمل للفترة القصرية

  :أي )1(وهطا ما يفسر رياضيا بكون املشتقة الثانية لإلنتاج بالنسبة لعنصر العمل سالبة) تناقص العلة
Y'= < 0 … (2) 

  منحىن حجم العمل وحجم اإلنتاج ):06(الشكل رقم 

  
ومبا أن حجم العمل األمثل هو الذي حيدد حجم اإلنتاج األمثل البد إذن من البحث عن توازن سوق 

  .العمل الذي يتحدد فيه حجم اليد العاملة لفترة ما
  
  

                                                             
  .30عالش أمحد، مرجع سابق، ص )1(

Δy 
ΔL 

Δy 

ΔL 

L 

Y  اإلنتاج
  احلقيقي

L* حجم اإلنتاج الذي حيقق أكرب ربح للمؤسسة  
  منحى دالة اإلنتاج

  حجم العمالة
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  )1(:توازن سوق العمل  -  ب

سوق العمل من خالل تقاطع يف ) األجر(يعترب الكالسيك العمل بضاعة يباع ويشترى يتحدد سعرها 
رغبات العارضني للعمل ورغبات الطالبني له، فلتحديد حجم اإلنتاج جيب حتديد حجم اليد العاملة املطلوبة 

اليت حيددها األجر احلقيقي، وحسب فرضيات الكالسيك ال يوجد إال حل واحد لتوازن سوق ) املستخدمة(
الطلب عليه ليتحدد األجر احلقيقي الذي يرضى به طليب العمل إذ يتم التوازن عند تساوي عرض العمل أو 

  .العمل وعارضيه

وميثله كل من أرباب العمل، املؤسسات، ويرتبط عكسيا مبعدل األجر احلقيقي  :الطلب على العمل  - أ
  .واملتمثل يف القوة الشرائية لألجر األمسى

Wn : النقدي(األجر األمسى.(푊 = 

P :املستوى العام لألسعار.  

WR :األجر احلقيقي. 

  :وعليه تكون دالة الطلب على العمل دالة لألجر احلقيقي

퐿 = 푓(푊 )  

فإن املشتقة األوىل لدالة الطلب سالبة أي اإلنتاجية احلدية للطلب على  WRو Ldووفق العالقة العكسية بني 
  .العمل متناقصة

퐿 = ( ) < 0  

  :الشكل التايل وفقى العمل وعليه ميكن رسم منحى دالة الطلب عل

  

  

  

  
                                                             

  .164-163شعيب بونوة، زهرة بن خيلف، مرجع سابق، ص )1(
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  منحى دالة الطلب على العمل): 07(الشكل رقم 

  
  :ترتكز عالقة الطلب على العمل على نتيجتني مها

كمية العمل املطلوبة عند كل مستوى من األجر احلقيقي تتحدد بتلك الكمية اليت يتحقق عند استخدامها 
  .تساوي األجر احلقيقي مع اإلنتاجية احلدية للعمل مقيمة بالوحدات احلقيقية

푀푃퐿 = = 푊   
  .طلب العمل من قبل املؤسسات يتوقف عكسيا مع مستوى األجر احلقيقي

퐿푑 = 푓( 퐿푑أو      ( = 푓(푊 ) 

퐿푑 = ( ) < 0   
  :دالة عرض العمل -

إن عرض العمل يكون من طرف األفراد وفق مبدأ الرشادة االقتصادية والذي يترجم من خالل 
ولذا املفاضلة بني العمل من جهة والراحة من جهة ثانية وعرض العمل سلوكهم الرشيد يف تعظيم منفعتهم 

  .يرتبط إجيابيا مبعدل األجر احلقيقي

  
Ls 

W/P=WR 

L 

WR=W/P 

  العمالة املستخدمةحجم 

  منحىن دالة الطلب على العمل
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 .وعليه سيصبح حجم العمل املعروض له عالقة مبستوى األجر احلقيقي

퐿 = 푓 = 푓(푊 )   
 ).احندار املنحىن موجب(فكلما كان األجر احلقيقي أكرب كلما زاد عرض قوة العمل 

퐿 > 0	푑푓/푑( ) > 0  

  )1(:هامتني مهاترتكز عالقة عرض العمل على فرضيتني 
) اخلداع(أي غري معرضني للوهم  "العقالنية"فحسب الكالسيك العمال حيكم تصرفام : اخلداع النقدي

املستوى العام لألسعار له نفس التغيري ويف نفس االجتاه لتغيري  ألنالنقدي كون القوة الشرائية للدخل ثابتة 
  .األجر النقدي
خدمام حبثا عن تعظيم دخلهم يف سوق تسوده املنافسة احلرة والكاملة حيث العمال يعرضون : تعظيم الدخل

  ).تعظيم املنفعة أو املفاضلة بني الراحة والعمل(
وفق فرضية الكالسيك يوجد حل واحد للتوازن من خالل تقاطع عرض  :حتديد التوازن يف سوق العمل -

 .التوازينالعمل والطلب عليه ويتحدد يف الوقت نفسه معدل األجر احلقيقي 

  منحىن التوازن يف سوق العمل): 08(الشكل رقم 

  
ويتضح من  Eيتحدد التوازن عند تقاطع املنحنيني املتعلقان بداليت عرض العمل والطلب عليه عند النقطة 

  .املنحىن وجود ثالث مستويات
  

                                                             
  .163-162شعيب بونوة، زهرة بن خيلف، مرجع سابق، ص )1(

L* 

W2 

W* 

W1 

L 

푊푅

Ld 

E 

Ls 
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  .متثل التشغيل التام وال وجود للبطالة Eوضع التوازن عند النقطة : أوال
  .الطلب على العمل أقل من عرضهبطالة إجبارية يف حالة : ثانيا
  .بطالة اختيارية عندما يكون الطلب على العمل أكرب من عرضه: ثالثا

يكون الطلب على العمل أكرب من عرض العمل أي سوق العمل يعاين من  W1عند معدل األجر احلقيقي 
  .نقص كبري يف اليد العاملة

ليه أي سوق العمل يعاين من فائض كبري يف فإن عرض العمل يكون أكرب من الطلب ع W2أما عند مستوى 
  .)1()بطالة(اليد العاملة 

  :توازن سوق السلع واخلدمات -2
مما يعين أن حتديد العمالة يتحدد تلقائيا  y=f(L): باعتبار دالة اإلنتاج يف املدى القصري دالة لليد العاملة

  :حجم اإلنتاج الكلي والذي يطابق متاما حجم الدخل الكلي أي

  
حيث الدخل الكلي حيدد الطلب الكلي على خمتلف السلع واخلدمات استهالكية كانت أو استثمارية 

  )2(:حيث يستوجب الطلب الكلي كل ما ينتج وفق استدالليني مها
منفذ لسلعة ساي قانون املنافذ والذي ينص على أن كل سلعة معروضة تعترب  حسب قانون جون باتيست

ذا السلوك العقالين لألفراد الرامي كأخرى أي العرض خيلق طلبه على أساس تطابق اإلنتاج واملداخيل املوزعة و
  .مما يستبعد وجود فائض اإلنتاج )دخاراال(إىل تعظيم منفعتهم إذ مييلون إىل اإلنفاق حاضرا ومستقبال 

ن االحتفاظ به سلوك غري عقالين فالنقد سوف ينفق جرد وسيلة للتبادل فإوطبقا حليادته كمكما أن النقد 
  .وحيول إىل طلبه اخلاص أما االستدالل الثاين فهو نظرية االدخار واالستثمار ومعدل الفائدة

                                                             
  .05، ص2006حممد العريب ساكر، حماضرات يف االقتصاد الكلي، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة،  )1(
  .بتصرف 170-165شعيب بونوة، زهرة بن خيلف، مرجع سابق، ص )2(

اليد العاملة اليت  حجم اإلنتاج لتحديد
 حيددها األجر

 جيب حتديد

 الدخل الكلي

 تتطابق
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يعترب الكالسيك أن االدخار ما هو إال شكل من أشكال اإلنفاق فهو إنفاق على شراء السلع واخلدمات 
ل حاليا وتوظيفه يف جمال آخر للحصول على مردود هالك جزء من الدخيعرف بأنه عدم استاالستثمارية كما 

  S= S(i)ل الفائدة دوهو ما يعرف مبعدل الفائدة فاالدخار إذن دالة ملع
فال ميكن للمدخرين زيادة حجم االدخار يف إطار الدخل اجلاري إال إذا ارتفع معدل الفائدة، فالعالقة بني 

لكون املدخرين لن يتنازلوا عن أمواهلم يف احلاضر إال إذا درت عليهم  عرض االدخار ومعدل الفائدة طردية
  ".معدل الفائدة"دخول صافية يف املستقبل وهو ما يعرف بـ 

푆 :وعليه = >   :وهو ما يوضحه املنحى املوايل 0
  منحى دالة االدخار: 09(الشكل رقم 

  
وميثل طلب املوارد النقدية بالنسبة لقطاع األموال نتيجة نقص التمويل الذايت أين تقوم بإصدار : االستثمار

  .عكسيةأسهم وسندات توضع حتت تصرف املدخرين، فاالستثمار دالة ملعدل الفائدة ذو عالقة 
I=I(i) حيثI االستثمار.i  سعر الفائدة.  

  .كما يوضحه املنحىن املوايل (i)وبالتايل االستثمار تابع متناقص لسعر الفائدة 
  

  

  

  

  

S 

i 

i2 

i1 

S1 S2 
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  منحىن دالة االستثمار): 10(الشكل رقم 

  
  )1(:يدرس هذا التوازن حسب الكالسيك من ناحيتني :توازن سوق السلع واخلدمات  -  ب
 حسب الكالسيك االدخار يسبق االستهالك لدى األفراد لدى حصوهلم على الدخل  :جانب العرض

 O=Y=S+C: وعليه

 وميثل يف الطلب على السلع االستهالكي والطلب على السلع االستثمارية وميكن كتابة  :جانب الطلب
  D=C+I: املعادلة من الشكل

 . العرض والطلبيبليصبح التوازن يف سوق السلع واخلدمات من خالل تعادل جان
O=Y+S+C 
D+Y=C+I 

S+C=C+I 
S=I 

  S(i)= I(i): أي
واخلدمات عندما يتساوى االدخار مع االستثمار عند مستوى معني من إذن يتحقق التوازن يف سوق السلع 

  :سعر الفائدة وهو ما يوضحه املنحىن املوايل
  
  
  

                                                             
  .34عالش أمحد، مرجع سابق، ص) 1(
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  توازن سوق السلع واخلدمات): 11(املنحىن رقم 

  
  I.Sتقاطع املنحنيني املمثلني لداليت االدخار واالستثمار حتدد 

  iوسعر الفائدة التوازين 
  :حوصلة توازن القطاع احلقيقي -

يقسم االقتصاد إىل قسمني حقيقي ونقدي وعلى " ثنائي"مبا أن التحليل الكالسيكي حتليل ازدواجي أو 
حجم العمل  Lافتراض حيادية النقد وعدم تأثريها يف القطاع احلقيقي ومتغرياته احلقيقية من حجم العمالة 

Y األجر احلقيقي التوازين ،W معدل الفائدة ،i  حجم االستثمارI م االدخار وحجS  كما ميكن حتديد
  :العالقات األساسية هلذا القطاع احلقيقي بـ

  Y=Y(L)دالة اإلنتاج للفترة القصرية 
  :سوق العمل

  Ls=LS(WR)عرض العمل            
  Ld=Ld(WR)الطلب على العمل     

  Ls=Ldشرط التوازن                   
  :سوق السلع واخلدمات

  S=S(i)االدخار             
  I=I(i)االستثمار            

  I=Sشرط التوازن            
التوازن الكلي احلقيقي حيدث التوازن الكلي عند توازن سوق العمل وسوق السلع واخلدمات يف الوقت ذاته، 

 .وميكن متثيل ذلك بيانيا بالرسوم البيانية املختلفة

I=I(i) 

i 

i 

I=S 

S=S(i) 
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  )1(:توازن القطاع النقدي يف النموذج الكالسيكي: احملاضرة السادسة

  :فرضيات الكالسيك يف اجلانب النقدي: أوال
إن جوهر النظرية النقدية هو تفسري التغري يف كمية النقود وانعكاس ذلك على املستوى العام لألسعار ووفقا 

  :يقوم على الفرضيات التاليةللتحليل الكالسيكي 
تعتمد النظرية الكالسيكية يف حتليلها للواقع االقتصادي ليس هلا تأثري على التوازن : ثبات حجم املعامالت -1

االقتصادي ويقتصر دورها يف تسهيل التبادل وعليه فحجم املعامالت ومستوى النشاط االقتصادي يتحدد 
 .ودبعوامل موضوعية ليس هلا عالقة بكمية النق

ود واملستوى العام لألسعار ولكن هذا ر بتغري كمية طردية بني كمية النقيعترب املستوى العام لألسعا ارتباط -2
  .يتحقق وفقا لثبات حجم املعامالت وسرعة دوران النقد

  .)تابع( خارجيوعليه فإن كمية النقود املعروضة متغري مستقل أما املستوى العام لألسعار فهو متغري 

                                                             
  .بتصرف 180-177شعيب بونوة، زهرة بن خيلف، مرجع سابق، ص )1(
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w 
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تعرف سرعة دوران النقود بعدد املرات اليت تنتقل فيها النقود من يد ألخرى : دوران النقد ثبات سرعة -3
نتيجة لعمليات البيع والشراء خالل فترة زمنية معينة، ويعود هذا الثبات نتيجة ارتباطها بتعبري عوامل 

امل ال تتغري يف أخرى كالعادات والتقاليد ودرجة كثافة السكان وتطور التعامالت املصرفية هذه العو
  .املدى القصري

  :أهم إسهامات املدرسية الكالسيكية يف اجلانب النقدي: ثانيا
يعترب سوق النقد آخر األسواق يف النموذج الكالسيكي ويتمحور حول حتديد التوازن بني عرض 

  .والطلب على النقد وإجياد املستوى العام لألسعار
  ):صيغة فيشر(معادلة التبادل  -1

حيث أكد  fisher ود يف شكل معادلة التبادل الشهرية لفيشرصياغة األوىل للنظرية الكمية للنقظهرت ال
فيها على وجود عالقة طردية بني كمية النقود املعروضة من جهة املستوى العام لألسعار من جهة أخرى وعليه 

  :صيغت املعادلة رياضيا كما يلي
  

M : معينةكمية النقود يف حلظة زمنية.  
V :سرعة دوران النقود.  
T :كمية املبادالت احلقيقية من سلع وخدمات خمتلفة.  
P :املستوى العام لألسعار.  

  .Md = Moن خالل التوازن بني العرض والطلب ولقد صيغت هذه املعادلة م
  :حيث Md  =  P.Tمن أجل املعامالت فقط أي  Mdجانب الطلب حيث ميثل 

P :املستوى العام لألسعار.  
T :حجم املعامالت التجارية.  

  :أي M2، ونقود الودائع M1وميثل النقود الورقية  Mo: أما جانب العرض
M0= M1. V1+ M2. V2  

M1 :النقود الورقية.  
M2 :نقود الودائع.  
V1 :سرعة تداول النقود الورقية.  

M.V=P.T  
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V2 :سرعة تداول نقود الودائع.  
M= M1+ M1 

V= V1+ V2  
  M.V  =  P.T العرض = الطلب  :وعليه

وكحوصلة لنظرية كمية النقود أنه إذا تغريت كمية النقود فإن املتوسط العام لألسعار يتغري يف نفس 
  .االجتاه وبنفس النسبة مع افتراض بقاء املتغريات األخرى ثابتة

  :مدرسة كامربدج: نظرية األرصدة النقدية -2

النقدية اليت يرغب األفراد االحتفاظ ا وبني قيمة الدخل  اهتم ألفرد مارشال بالعالقة بني األرصدة
النقدي أي توجد هناك نسبة معينة من الدخل يرغب األفراد باالحتفاظ ا ألغراض مستقبلية وأن التفضيل 
النقدي هي العامل األساسي الذي حيدد أثر الطلب على النقود السائلة أي تناقص النسبة احملتفظ ا يف شكل 

ن شأنه أن يزيد من اإلنفاق الكلي والتغريات النقدية على النشاط االقتصادي فقد ركز مارشال على سائل م
  .)1()الطلب على النقود(التفضيل النقدي 

  .وعليه الصيغة العامة ملعادلة كمربدج

  Md= K.p.y : حيث

Md : الطلب على النقود  

K : وميثل مقلوب سرعة الدوران (معامل السيولة퐾 =(  

  .ويعرف بنسبة احملتفظ ا يف شكل سائل من الدخل النقدي

Y : ،الدخل احلقيقيp املستوى العام لألسعار.  

إن نظرية مارشال تنظر إىل النقود كمخزن للقيمة واألفراد يفضلون االحتفاظ جبزء من دخوهلم يف شكل نقود 
  .يف املستقبل إنفاقهاسائلة من أجل 

وعادة ) البنوك التجاري(اإلصدار البنكي املركزي وعلى السياسة النقدية  إن عرض النقود يتوقف على سياسة
  .هي ثابتة ومعطاة ومتغري خارجي

                                                             
  .194رفاه شهاب احلمداين، مرجع سابق، ص)1(

M0= M.V 
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  )1(:وصيغة املعادلة يف حالة التوازن بـ Kبـ  Vبالدخل الوطين وسرعة دوران النقد  Tكما عوضت 

M= Kp.y  
  :حوصلة التوازن االقتصادي الكلي الكالسيكي -

 ".التوازن النقديالتوازن احلقيقي "

  :التوازن احلقيقي

 y= f(L)دالة اإلنتاج 

  سوق العمل 

  LS= LS(WR)عرض العمل 

  Ld= Ld (WR)الطلب على العمل 

  LS= Ldشرط التوازن 

  :سوق السلع واخلدمات

  S= S(i)االدخار 

  I= I(i)االستثمار 

  :التوازن النقدي

  Md= Kp.yالطلب على النقد 

  Ms= Moعرض النقد 

 Md= Ms= Moشرط التوازن 

  

  

                                                             
  .35عالش أمحد، مرجع سابق، ص)1(
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  :التمرين األول
  :مؤسسة ويف ظل سوق عمل هلا اخلصائص التالية 1000يف اقتصاد حيتوي على 

Ld= 4000- / 		 = 푊 
Ls= 2999 (W/P)- 2000  

  األجر احلقيقي التوازين؟: املطلوب
  ، فما هو األجر النقدي؟p=2إذا كان مستوى السعر هو 
  ما هو عدد العمال املوظفني وغري املوظفني؟ w=6إذا كان احلد األدىن لألجر 

  :احلل
  :أي Ld=Ls: األجر احلقيقي التوازين

4000-W/P=2999(W/P)- 2000 
6000=3000W/P ⟸ W/R=2 حيث := 푊푅 = 2 

  :لدينا Wnإجياد األجر النقدي 
푊 = Wn= WR.P 

Wn= 2.2=4 األجر النقدي. 

  
  .W=6إذا كان احلد األدىن لألجر 

  :بتعويض يف معادلة الطلب مت العرض جند: عدد العمال املوظفني  - أ
  :عدد العمال املوظفني ميثل جانب الطلب

Ld= 4000-  =3997 
  :العارضني لقوة عملهمعدد العمال 

Ls= 2999  -2000= 6997  
  ومنه عدد العمال غري املوظفني هو الفرق بني عرض العمالة والطلب عليها

  .عامل 6997 - 3997 =3000أي 
  
  

Wn= 4  
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  :لنفرض سوق عمل يتميز باخلصائص التالية :التمرين الثاين

Mo= 40,     y= 40퐿 
V=4,    Ls=  ( )2 

العمالة الالزم األجر احلقيقي، وحجم ، دالة الطلب على العمل؟، ؟إجياد دالة اإلنتاجية احلدية للعمل :املطلوب
  الناتج االمسي واألجر االمسي؟، املستوى العام لألسعار؟، قيمة الناتج؟، لتوازن سوق العمل؟

  :إجياد اإلنتاجية احلدية للعمل، ويدخل ضمن التحليل احلقيقي :احلل
 :عليها عن طريق شرط تعظيم الربح وهي االشتقاق اجلزئي لدالة اإلنتاج وعليهميكن احلصول 

MpL= 

MPL=  40 퐿 

= 20. 퐿 = 	 =
√

  

푀푃퐿 =
√

  

من شرط تعظيم الربح أن املؤسسة تكتفي عن طلب العمالة إذا أصبح األجر احلقيقي يساوي  :دالة الطلب
MPL: اإلنتاجية اجلدية للعمل وعليه طلب املؤسسات اإلنتاجية على العمل يكون ملا = = 푊푅 وعليه:  

푊푅 =
√

		⇒ 푊푅 =   

퐿푑 = 					/			푊푅 = 	    

퐿푑 =
( )

	⟹ 퐿푑 = 400		/			(  .وهي دالة متناقصة بالنسبة لألجر احلقيقي (

يعرف بأنه األجر الذي يتحقق عند تعادل عرض العمالة والطلب عليها أي األجر : األجر احلقيقي التوازين
  .الذي يرضى به كل من عارضي العمل وطالبه

퐿푑 = 퐿푠  

( )
= ( )   

 
)أي   ) = 10.000	 ⟹ = 10  

  .بالتعويض يف إحدى املعادلتني سواء العرض أو الطلب: حجم العمالة املوافق لتوازن سوق العمل
퐿푑 = 	400/	(10) = 4  

⟹ 퐿푑 = 퐿푠 = 4   
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퐿푠 = (10) = 4  
 :قيمة الناتج املوافق

푦 = 40퐿 ⟹ 푦 = 40(4) = 80  
  يدخل ضمن التحليل النقدي: املستوى العام لألسعار
  M.V=PY: من معادلة كمية النقود

푃 = . = ( . ) = 2  
  :الناتج االمسي واألجر االمسي

y = y . p  
Yn=80.2=160 الناتج االمسي  

Wn=WR.p األجر االمسي  
=10.2=20  

Wn=20 
  :التمرين الثالث

푦: لتكن لديك املعطيات التالية = 퐴퐿∝푘  

퐿푠 =   
M=40 

V=4 
وزيادة رأس املال بـ  %5يؤدي إىل زيادة اإلنتاج بـ  %10العمل بـ  إذا علمت أن ارتفاع مستوى

تعطي حجم إنتاج قدره  (L=16,  K=25)وأن التوليفة  %10يؤدي إىل زيادة اإلنتاج بـ  20%
y=600.  
  :املطلوب

 Bو أعط التفسري االقتصادي لكل من  -1

 .أوجد دالة اإلنتاج هلذا االقتصاد -2

 .أوجد دالة اإلنتاج يف األجل القصري K=4ثابت يف األجل القصري  Kباعتبار  -3

 .أحسب كل من األجر احلقيقي التوازين حجم العمالة وحجم اإلنتاج احلقيقي -4

  إجراء مقارنة بني نتائج هذا التمرين والتمرين السابق ماذا تستنتج؟ -5
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  الكالسيكي؟لتحليل األسئلة السابقة ضمن أي حتليل تدخل وماذا نعين بازدواجية ا
أحسب املتغريات االقتصادية اليت سوف تتأثر بذلك وما تأثريها على  M=80إذا أصبحت الكتلة النقدية 

  التوازنات احلقيقية؟
  :حاول مناقشة تأثري ما يلي

 .تغيري معدل منو سرعة تداول النقود -، %10مطالبة النقابات بزيادة األجر االمسي بنسبة  -

  .اخنفاض الكتلة النقدية -
  :احلل

  :Bو إعطاء التفسري االقتصادي لـ 
  eY/Lمرونة اإلنتاج بالنسبة لعنصر العمل أي : متثل 
 ey/kمرونة اإلنتاج بالنسبة لعنصر رأس املال : Bمتثل 

  :بالعالقة التالية تعطي صيغة مرونة اإلنتاج لعنصر العمل 

푒 / =
∆

∆ = ∆
∆

.   

= ∝ . .
∝.

=∝  
퐸 / =∝  

  :وتعطي صيغة مرونة اإلنتاج بالنسبة لعنصر رأس املال بالعالقة التالية

푒 / +
∆

∆ = ∆
∆

.   

푒 / = . ∝. .
∝.

= 퐵   
 :دالة اإلنتاج هلا االقتصاد

푦 = 퐴퐿∝.퐾  إجياد قيم퐴		.		퐵		.		 ∝ 

∝= 푒푦/푙 =
∆푌
푦
∆퐿
퐿

=
5%

10%
=

1

2
   

퐵 = 푒 / =
∆

∆ = %
%

=   

푦: ومنه = 퐴푁 . 푘 

  )معامل اإلنتاجية( Aحساب 
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600 = 퐴. (16) . (25)   
푨 = ퟑퟎ   

 :وعليه تصبح دالة اإلنتاج وفق الشكل املوايل

푦 = 30.퐿 . 푘   
 Y=f(L) ترة القصرية هي دالة ملتغري واحد دالة الف: دالة اإلنتاج للفترة القصري

푦 = 30.퐿 . (4)   

푦 = 60퐿   
=إجياد األجر احلقيقي التوازين  푊 

Ls=Ld 
 :إجياد دالة الطلب

푀푃퐿 = =
√

  
푀푃퐿: بتضييق شرط تعظيم الربح = 

=
√

⟹ ( ) =   

퐿푑 = 				/				푊 =   

  Ld= Lsإجياد األجر التوازين 

=   
푊 = 12.24  

  :حجم العمالة التوازين
  :يعوض األجر احلقيقي التوازين يف دالة الطلب على العمل أو دالة العرض جند

Ld =
( . )

≈ 6  

퐿푑 = 퐿푠 = 퐿∗ = 6  
  :بالتعويض يف دالة اإلنتاج للفترة القصرية :حجم اإلنتاج

푦 = 60(6)   

푦 = 147  
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  ):الثاينالتمرين (مقارنة نتائج التمرين مع التمرين السابق 

  التمرين السابق  التمرين  البيان
푦  دالة اإلنتاج = 60. 퐿   푦 = 40퐿   

  푊∗  12.24  10األجر احلقيق التوازين 
  퐿∗  6  4حجم العمالة التوازين 
  80  147  حجم اإلنتاج التوازين

.푦)نستنتج أنه رغم أن دالة اإلنتاج لنفس املتغري اليد العاملة إال أن املتغريات احلقيقية  퐿∗.푊∗)  عرفت
وهو متغري حقيقي أدى " A"ارتفاع عن التمرين األول بالرغم من وجود نفس املعطيات عدا معامل اإلنتاجية 

جيب الرفع من متعامل ) زيادة األجر احلقيقي(تغري املتغريات احلقيقية حيث لتحسني القدرة الشرائية للعمال إىل 
  .على املتغريات احلقيقية اإلنتاجية باعتباره متغري حقيقي سيؤثر

تدخل األسئلة السابقة ضمن التحليل احلقيقي يف إطار توازن األسواق وهي سوق العمل، سوق السلع 
  .L، وحجم اليد العاملة yواخلدمات وتدرس املتغريات احلقيقية من أجر حقيقي أو والناتج احلقيقي 

تعترب االزدواجية يف التحليل الكالسيكي الركيزة احملورية لنظرية االقتصاد الكلي الكالسيكي وتعين 
، pبالتمييز بني املتغريات احلقيقية، واملتغريات االمسية املعرب عنها بداللة القيم النقدية مثل املستوى العام لألسعار 

تغريات احلقيقية عن املتغريات النقدية وهو ما يعين أن معدل التضخم األجر النقدي، الناتج االمسي أي فصل امل
  .النقود تكون حمايدة يف األجل القصري والطويل للكالسيك

  M=80 الكتلة النقدية تغيري
  M=40تدخل ضمن التحليل النقدي نقوم حبساب األجر االمسي يف حالة 

  :نقوم حبساب املستوى العام لألسعار أ
푀.푉 = 푃.푌 ⟹ 푃 = . = . = 1.08   
푊 = 푊 .푝 = 12.24(1.08) = 13.32   

푌: اإلنتاج االمسي = 푌 . 푝 = 147. (1.08) = 158.7 

   M=80 M.V=P.Y: ملا
푃 = . = . = 2.17  

  :األجر االمسي
푊 = 푊 .푝 = 12.24(2.17) = 26.56  
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푊 = 푊 .푝 = 147. (2.17) = 318.99 ≈ 319  
يالحظ أن املتغريات االمسية عرفت ارتفاع بنفس نسبة ارتفاع الكتلة النقدية دون أي تأثري على املتغريات 

مبدأ حيادية النقد يعين التأثري فقط على املتغريات االمسية دون تأثري على  احلقيقية وعلى هذا األساس فإن
  .املتغريات احلقيقة

  :%10ة مطالبة النقابة بزيادة األجر االمسي بنسب -
إىل زيادة األجر احلقيقي مما يؤدي إىل زيادة عرض العمال  البدايةإن ارتفاع األجر االمسي سيؤدي يف 

وتراجع الطلب على العمل بسبب زيادة تكاليف املؤسسة باعتبار األجر تكلفة للمؤسسة مما يؤدي إىل بروز 
االمسي  ظاهرة البطالة وما نتج عنه من اخنفاض يف اإلنتاج وبالتايل الزيادة يف األسعار بنفس مستوى زيادة األجر

  :بالتايل يعود معدل األجر احلقيقي ملستواه األصلي ويتوازن سوق العمل من جديد وفق امليكانيزم التايلو
W ↑→ ↑→ 퐿 ↓→ 푦 ↓→ 푝 ↑→ ↑

↑
= 푊 ↓  

푊 % ⇒ 푤 = 푤(1.1)  
= 13.32(1.1) = 14.65   

푊 = =
.

≈ 13.56  

퐿 = =
( . )

≈ 4.88  

푦 = 60. 퐿 = 60(4.88) ≈ 132.67  
푝 = . = ( ).( )

.
= 1.20   

푊 = = .
.

= 12.22 ≈ 12.24   
وهو نفس األجر األول مما يرجع األمور إىل  12.24يأخذ كل األرقام بعد الفاصلة فإن األجر احلقيقي بلغ 

  .حالتها األولية أي دون تأثري على املتغريات احلقيقية
  :النقود مناقشة أثر تغيري معدل منو سرعة تداول -

) إثبات األسعار(إن تغري معدل منو سرعة تداول النقود بالزيادة مثال سيؤدي إىل تزايد حجم املبادالت 
مما يعين زيادة حجم النشاط االقتصادي ليزداد الناتج احلقيقي، أما إذا اخنفضت األسعار فإن األرصدة النقدية 

سيتحسن معدل األجر احلقيقي قي البداية مما يدفع  احلقيقية ستزداد مقابل بقاء الناتج احلقيقي ثابت حيث
  .بالطلب إىل التراجع وبالتايل تراجع األجور النقدية ويستمر ذلك إىل أن يعود التوازن من جديد
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  :مناقشة أثر اخنفاض الكتلة النقدية
نظرية كمية النقود (إن اخنفاض الكتلة سيؤدي إىل اخنفاض األسعار بنفس النسبة ويف نفس االجتاه 

(M.V=PY)  وبسبب تقلص الطلب الكلي حيدث حتسن يف معدل األجر احلقيقي يف البداية، إال أن تراجع
التوازن األصلي من الطلب على العمل وانكماش الناتج احلقيقي سيؤدي إىل اخنفاض األجر النقدي حىت يعود 

املتغريات احلقيقية نفسها والتغري الوحيد الذي حيدث سيكون يف املتغريات االمسية فقط مثل "جديد وعليه نقول 
  ".األسعار، األجر، الناتج االمسي

   :التمرين الرابع

퐿: ليكن لدينا = 											푀 = 40 

퐿 = 										푉 = 4  

  :املطلوب
  احلقيقي، املستوى العام لألسعار؟ اإلنتاج األجر احلقيقي، حجم العمالة،إجياد 

  :ناقش مطالبة احتمال
 ؟%20فرض زيادة يف األجور االمسية من طرف النقابات بـ، ؟%10ارتفاع الكتلة النقدية بـ  
 زيادة عرض العمالة؟  

  :احلل
퐿: إجياد األجر احلقيقي = 퐿  

=   
푊 = 2500   

⟹ 푊푟 = 7.07   
  :للعرض أو الطلب ليتبالتعويض يف إحدى الدا: حجم العمالة

L = =
( . )

= 2   
퐿 = 퐿 = 2  

푳∗ = ퟐ  
  :اإلنتاج احلقيقي
푦: إجياد دالة اإلنتاج = ∫ 푑푙  
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  .عند التوازن يكون األجر احلقيقي يساوي اإلنتاجية احلدية لعنصر العمل
y = ∫ dL = L = 10∫ dL   

= 10∫ 퐿 푑퐿  

푦 = 10  = 10( )  

= 2(10) 퐿 = 20퐿   

풚 = ퟐퟎ푳
ퟏ
ퟐ  

푦: ومنه = 20(2) = 28.28 
푦 = 28.28  

  M.V=P.Y: املستوى العام لألسعار
푃 = . = ( )( )

.
= 5.65  

푷 = ퟓ.ퟔퟓ   
  %10ارتفاع مستوى عرض النقد بـ 

M = M + 10%M   
M = M (1.1)   

M = 40(1.1) = 44   
  .Mحساب مستوى السعر املوافق لتغري 

푀.푉 = 푃 .푌   
푃 = . = ( )( )

.
= 6.22   

  :األجر االمسي
푊 = 푊 .푃 = 7.07 × (6.22) = 43.97  

وعلى  إن تغري عرض النقد يؤدي إىل تغري األجر االمسي والناتج االمسي أما املتغريات احلقيقية فال تتأثر
هذا األساس تعترب النقود حيادية عند الكالسيك فهي تؤثر فقط على املتغريات االمسية وال تؤثر على املتغريات 

  .احلقيقية
 .األجر االمسي رفعباحتمال ملطالبة  -

W = W + W (0.2)  
= 푊 (1.2)  

푊′ = 43.97(1.2) =  
푾′풏 = ퟓퟐ.ퟕퟔ  



 "التوازن االقتصادي وفق املدرسة الكالسيكية"حول متارين ومسائل 
 

63 

  :وعليه
푃 = 푃 + 푝(1.2)  

= 푃(1.2) = 5.65(1.2)  
푃 = 6.78  

푤 ↗→ 푤 ↗→ 퐿푑 ↙→ 푦 ↙→ 푝 ↑  
푊 = = .

.
= 7.07  

برقع برفع األجر االمسي سيؤدي يف بداية األمر إىل رفع األجر احلقيقي ونظرا للعالقة العكسية  إن املطالبة
 ستعرف هذه األخرية اخنفاض يترجم باخنفاض يف اإلنتاج ليعرف السعر ارتفاع بنفس نسبة ارتفاع األجر
االمسي ليعود األجر احلقيقي إىل قيمته األولية ويعود التوازن من اجلديد وبذلك فال تأثري يذكر ملطالبة النقابات 

  .برفع األجر االمسي على املتغريات احلقيقية وبالتايل على النشاط االقتصادي
 :أثر زيادة عرض العمالة -

إن زيادة عرض العمالة تعين وجود بطالة وهذا من شأنه أن يؤدي إىل اخنفاض معدل األجر، ففي البداية 
ينخفض معدل األجر االمسي مث ينخفض األجر احلقيقي، ونظرا الخنفاض تكلفة العمل يزداد طلب املنتجني 

فع األجر احلقيقي مما يؤدي وعليه يرت pعلى العمل مما يؤدي إىل زيادة اإلنتاج احلقيقي واخنفاض السعر 
(푃∆)باملنتجني إىل إنقاص صلبهم على العمل وزيادة طلب املنتجني على العمالة جيب أن يكون  < (∆푊)  

   :التمرين اخلامس
  :ليكن لديك املعطيات اخلاصة باقتصاد دولة ما كما يلي

P=10,   v=10 

퐿 =
( )

													퐿 =
( )

   

  الطلب على العمل ودالة العرض على العمل، مربرا إجابتك؟حدد كل من دالة  
 أحسب األجر احلقيقي واليد العاملة املناسبني لتوازن سوق العمل؟  
  أحسب حجم اإلنتاج احلقيقي إذا كانت دالة اإلنتاج من الشكل푦 =∝ 퐿 

 ي، األجر االمسي، الكتلة النقدية؟أحسب كل من اإلنتاج االمس 

  :احلل
  :ودالة العرض لدينا جند دالة الطلب

퐿푑: دالة الطلب =
( )

Lوهي دالة ذات عالقة عكسية مع األجر احلقيقي   = 푓(푊 ) 
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퐿: دالة العرض =
( )

퐿وهي دالة ذات عالقة طردية باألجر احلقيق   = 푓(푊 )  
퐿: املناسبني لتوازن سوق العمل إجياد األجر احلقيقي واليد العاملة = 푓(푊 )  

=: لدينا 								푊 = 

2500 = 4푊 	⟹	푊 = ⟹푊 =   

푊 = =أي     	5 5  
L عند التوازن يكون = L 			⟸		 퐿∗ بالتعويض.  
퐿 =

( )
= 퐿: أي  4 = 퐿 = 4 

L = ( ) 			⟹ 		L = 4   
푦حساب حجم اإلنتاج احلقيقي لدينا  =∝ 퐿  

هي دالة مشتقة دالة من دالة اإلنتاج، ويتوقف توظيف العمال عند تساوي اإلنتاجية احلدية نعلم أن دالة الطلب 
 :للعمل مع األجر احلقيقي
푌 = 푀푃퐿 = 푊   

퐿: ومنه =
( )

⟺ ( ) = 

=
√
⟺ =   

푌 = = 10. 퐿 =
√

  

  :ونعلم أن
  :اإلنتاج، وعليه دالة اإلنتاج هي الدالة األصلية األوىل إذنومبا أن اإلنتاجية احلدية هي مشتقة دالة 
푦 =∝ 퐿 ⟺ 		푌é =∝ 퐵푌   

 :باملطابقة جند

∝.퐵 = 10			(1)   
퐵 − 1 = ⟺ 퐵 = + 1  

⟹ 퐵 =
1

2
  

=∝جند  1بالتعويض يف  20 
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  :اإلنتاج احلقيقي

푦 = 20(4) 			⟹ 푌 = 40  
푌 = 푌 .푃  

= 40.10 = 400  
푊 = 푊 .푃  

= 5.10 = 50  
  :حساب الكتلة النقدية

푀.푉 = 푃.푌		 ⟺ 		푀 = 	 . = . = 40   
푀 = 40   
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   الطلب الفعالفرضيات املدرسة الكيرتية و :السابعةاحملاضرة 

التوازن االقتصادي الكلي وفق املنظور الكيزي جاء نقد للنظرية الكالسيكية، إذ ترجع أصول هذه إن 
 john maynard رتجون كي"إىل االقتصادي االجنليزي الشهري " النظرية احلديثة للدخل والتوظيف"النظرية 

keynes " النظرية العامة للتوظيف، الفائدة والنقود"وذلك من خالل كتابه القيم "the general theory 

of employment, Interest and marey " حيث نقض فيه كل الفروض اليت  1936والذي صاغه سنة
استندت عليها الكالسيكية وآلية النظام الذي تقوم عليه النظرية الكالسيكية، كما أحدث ثورة يف الفكر 

القواعد األساسية لنظرية التوظيف احلديثة، االقتصادي فيما يتعلق مبشكلة البطالة ويعد كيرت أول من أرسى 
كما أن االقتصاد قد يصل إىل التوازن يف الناتج الوطين رغم وجود بطالة أو تضخم وأن حالة التشغيل التام 

  ).ظرفية(الكيرتي تعد حالة عرضية  واملصحوبة باالستقرار النسيب لألسعار وفق الفكر

  فرضيات املدرسة الكيرتية: أوال

  :الكلي ليس بالضرورة أن يساوي العرض الكليالطلب  -1

ترفض الفرض الكالسيكي أي مساواة الدائمة للطلب الكلي والعرض " الكيرتية"إن النظرية احلديثة 
الكلي وأن النظام االقتصادي الرأمسايل ميثل تلقائيا إىل التوازن عند مستوى التوظيف الكامل، وبعبارة أخرى 

ايل ال حيوي أي آلية أو ميكانيكية قادرة على ضمان حتقيق التوظيف الكامل وإن فإن النظام االقتصادي الرأمس
التوظيف الكامل املصحوب استقرار نسيب يف املستوى العام لألسعار هو حالة عرضية، مؤقتة إن التوازن يف 

توظيف عند مستويات أقل من مستوى التوظيف الكامل، أما التوازن عند مستوى ال حيدثاالقتصاد القومي 
الكامل يعد حالة خاصة كما ميكن لالقتصاد القومي قد يصل إىل وضع توازن للناتج الكلي بوجود بطالة كبرية 

  .)1(أو تضخم شديد

ميكن لالقتصاد أن يعمل عند مستوى يساوي أو أقل من مستوى التوظيف الكامل وقد يشهد نقصا يف 
رجة استخدام املوارد االقتصادية، كما يشهد االقتصاد الطلب الكلي وبالتايل نقص يف اإلنتاج احلقيقي ويف د

زيادة يف الطلب الكلي وبالتايل زيادة يف اإلنتاج احلقيقي ويف درجة استخدام املوارد االقتصادية، ويف حالة ما 

                                                             
  .102، ص1999، األردن، 2ط صاحل فواز حممد اخلصاونة، مبادئ االقتصاد الكلي، دائرة املكتبة الوطنية، )1(
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إذا استمر الطلب يف الزيادة فوق مستوى التوظيف الكامل فإن ذلك سيؤدي إىل ارتفاع يف املستوى العام 
  :والتضخم وعليه يرى كيرت أن االقتصاد يكون وفق ثالث إمكانياتلألسعار 

هو التوازن الذي يتحقق عند مستويات أدىن من مستوى التشغيل التام أي هناك بطالة  :التوازن الناقص -
اليت تصيب اليد العاملة إجبارية وليست اختيارية تعد هذه الوضعية  جلزء من عناصر مستويات وأن البطالة
 .هي احلالة الطبيعية لالقتصاد عند كيرت

هو التوازن الذي يتحقق واالقتصاد يعمل يف التشغيل التام وهي الوضعية الطبيعية للعالمات  :التوازن املثايل -
 .واحلالة اخلاصة واملؤقتة لكيرت

ازن الذي يقع يف مستوى يتعدى مستوى التشغيل التام حيث اإلنتاج احلقيقي أقل هو التو :التوازن الزائد -
من الطلب الكلي، مما سيؤدي إىل ارتفاع املستوى العام لألسعار المتصاص الطلب الزائد ويعد كذلك حالة 

 .عرضية

  :خطط االدخار وخطط االستثمار نيعدم الربط ب -2

ة سعر الفائدة على حتقيق املساواة بني خطط رفضت هذه النظرية قانون ساي وشككت يف مقدر
إذ تستطرد النظرية بالقول عن كيفية زيادة ) االستثمار(وخطط قطاع اإلنتاج ) االدخار(القطاع العاملي 

استثمارات قطاع األعمال يف وقت زيادة املدخرات لقطاع األفراد والناجم عن نقص يف االستهالك والذي 
رى هذه النظرية أن املدخرين واملستثمرين ميثلون جمموعات خمتلفة لكل منها يترجم بتراجع يف الطلب، إذ ت

  .دوافع وحوافز خمتلفة

  :سعر الفائدة -3

رأى الكالسيك أن سعر الفائدة هو مثن االمتناع عن االستهالك أي االدخار، يف حني يرى كيرت أن 
أي استثمارها بدال من اكتينازها، ليصبح الفائدة مثن يدفع لترغيب األفراد للتخلص من الثروة بشكلها النقدي 

بسعر الفائدة مثنا لتفضيل النقد واضح لسعر الفائدة دور مهما يف حتديد مستوى اإلنتاج واالستخدام عن طريق 
التأثري يف الطلب على السلع االستثمارية كما أكد كيرت على دور التوقعات يف التأثري يف حجم االستثمار اليت 

  .)1(أمهلها الكالسيك

                                                             
  .102، اجلزائر، ص4ضياء جميد املوسوي، النظرية االقتصادية، التحليل االقتصادي الكلي، ديوان املطبوعات اجلامعية، ط )1(



 )النموذج البسيط وفق املنظور الكيرتي(عناصر نظرية التوظيف احلديثة : احملور الرابع
 

68 

 :الثنائي حيادية النقد والتحليل -4

واالقتصاد النقدي فقط ظهرت احلاجة إىل  رفض االزدواجية الكالسيكية اليت فصلت بني االقتصاد العيين
ضرورة دمج النظرية النقدية بنظرية اإلنتاج وظهر أثر النقود املباشر وغري املباشر يف املتغريات االقتصادية، وعليه 

  .)1(دورها ليس سلبيا كما ترى املدرسة الكالسيكية وإمنا قد تلعب دورا مهما يف االقتصاد

  :واألجورمعارضة فكرة مرونة األسعار  -5

واألجور يف ظل وجود النقابات العمالية ومؤسسات كبرية يف قطاع  األسعار ينكر كيرت وجود مرونة
ومقاومة شديدة ضد ختفيضات األسعار  احتكارية وكالمها لديه حتفظات األعمال وما تتمتع به من سلطة

  .واألجور

  :فكرة عدم تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي -6

االقتصاد ال ينظم نفسه بنفسه تلقائيا، وأن التدخل احلكومي يصبح ضروريا فأصل يرى كيرت أن 
الضرائب، (عن طريق أدوات تعرف بأدوات السياسة املالية  )2(الظروف إلعادة االقتصاد إىل وضعه الصحيح

  ).اإلنفاق احلكومي، اإلعانات

  )3(:الكالسيكية راجع إىلوكخالصة لفرضيات كيرت يظهر أن هناك ايار حدث للنظرية 

ور النشاط االقتصادي وزيادة البطالة وما يتطلبه هدالذي يترجم بت 1930عاملي الكبري فترة الكساد ال -
 .من دور تدخلي من احلكومة

 .حالة املنافسة الكاملة مبرور الوقت تعين التحول لالكتناز مما يعين ايار املدرسة الكالسيكية -

  .واألجور على حتقيق التوازن االقتصاديفشل مرونة األسعار  -

  ):االستهالك، االدخار واالستثمار(عناصر نظرية التوظيف احلديثة : ثانيا

  :حىت يتم حتديد مستوى الدخل احلقيقي يتم عادة حتديد أهم مكونات الطلب الكلي واملتمثل أساسا يف قسمني

  :الطلب على السلع واخلدمات النهائية وتشمل -1

                                                             
  .100نفس املرجع، ص )1(
  .102نفس املرجع، ص )2(
  .100، ص2010عبد احلميد عبد املطلب، االقتصاد الكلي النظرية والسياسات، الدار اجلامعية، مصر،  )3(
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ومتثل طلب العائالت من السلع واخلدمات النهائية ويتوقف حجم االستهالك على  :االستهالكقطاع   -أ 
حجم الدخل يف الفترة القصرية ؟إذ كلما زاد حجم الدخل ازداد معه اإلنفاق االستهالكي ولكن مبقدار 

 .)1(أقل من الزيادة يف الدخل املتاح

푐: حيث Cويرمز له بالرمز  = 푐 + 푐푦  

  :تكييف دالة االستهالك بالدخل الوطين حيثمع ضرورة 

푌 = 푌 − 푇퐴 + 푇푅   
  :قطاع االستثمار  - ب 

اإلنفاق االستثماري أو الطلب على االستثمار ميثل جزء هاما من الطلب الكلي الفعال على السلع 
واخلدمات وميكن لالستثمار أن يكون تلقائي أي حيدث بصورة تلقائية مستقلة عن الدخل أو اإلنتاج أي 

퐼 = 퐼 2(كما ميكن أن يكون استثمار حمفزا وهو االستثمار الذي حيدث بفعل أو تأثري املتغريات االقتصادية(.  

ويتوقف قرار االستثمار على سعر الفائدة أو األرباح الصافية املتوقعة والكفاية احلدية لالستثمار ويف هذا 
퐼: غريها من املتغريات االقتصادية أيل تأثري سعر الفائدة على اإلنفاق االستثماري وتقالنموذج  = 퐼.  

وميثل مشتريات احلكومة من السلع واخلدمات، وتعترب النفقات  Gوميز له بالرمز  :قطاع احلكومة  -ج 
퐺: مستقلة = 퐺. 

وهو الفرق بني الصادرات والواردات  NXأو ما يعرف بصايف الصادرات  :قطاع العامل اخلارجي  -د 
NX=X-M.  

  AD=C+I+G+X-M: وعليه
  الطلب الفعال

  :كيرت إىل ثالث دوافع وهي أرجعهحيث  :الطلب على النقد -2
 دافع املعامالت. 

 دافع االحتياط. 

                                                             
  .117جميد املوسوي، مرجع سابق، صضياء  )1(
  .114صالح خصاونة، مرجع سابق، ص )2(
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 دافع املضاربة.  

لقد تناول كيرت ما يعرف بالطلب الفعال وهي تلك الرغبة يف احلصول على السلع واخلدمات واملقرونة 
أي أن الطلب الفعال هو الطلب الذي يتحول فعليا إىل إنفاق  بالقدرة الشرائية اليت مصدرها الدخل الوطين

فعلي واملخطط املوايل يوضع مبدأ الطلب الفعال مبركبتني أساسيتني باعتبارمها تستحوذان على أكرب حصة من 
  .الطلب الفعال

  الطلب الفعال عند كيرت): 12(الشكل رقم 

  
  دالة االستهالك الكيرتية ودالة االدخار: الثامنةة رضاحملا

  ":اإلنفاق االستهالكي"ك الطلب على االستهال: أوال

يقصد باالستهالك ذلك اجلزء من الدخل القومي الذي خيصص لشراء السلع واخلدمات االستهالكية 
ويشكل اإلنفاق االستهالكي اجلزء األكرب من اإلنفاق الكلي على السلع  اليت تشبع احلاجة وحتقق املنفعة

  .)1(من الناتج القومي %75واخلدمات املنتجة يف االقتصاد القومي ويستحود على ما يزيد عن 

                                                             
  .201، ص2011، 5حممد مروان السمان، حممد ظافر حمبك، أمحد زهري شامية، مبادئ التحليل االقتصادي اجلزئي والكلي، دار الثقافة، ط )1(

 الطلب الفعال

معدل الكفاية احلدية 
 رأمسال

  عوامل موضوعية  سعر الفائدة
 عوامل ذاتية 

الدخل املتاح 
yd 

 االستثماريالطلب  االستهالكيالطلب 

 عرض النقود الطلب على النقد

 دافع املعامالت. 

 دافع املضاربة. 

 دافع االحتياط. 
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  :العالقة الدالية واخلطية لالستهالك -1

املتغري  (yd)كمتغري تابع والدخل املتاح (c)نعين بدالة االستهالك تلك العالقة اليت تربط بني االستهالك 
مستقل ويعترب كيرت أول اقتصادي اهتم بدالة االستهالك الكلية حيث يعترب أن العالقة بني االستهالك والدخل 

  )1(:املتاح هي عالقة مستقرة أي ثابتة وتعطي الصورة اجلربية لدالة االستهالك كالتايل

C=f(y)  
  :الكيرتية بصورا اخلطية كاآليتوميكن كتابة دالة االستهالك 

C=co+cyd  
  :حيث

C :اإلنفاق اإلمجايل االستهالكي.  

Yd :الدخل املتاح.  

C : امليل احلدي لالستهالك وميز له بالرمزpmc)2(.  

Co : احلد األدىن لالستهالكافاالستهالك غري مرتبط بالدخل، حد الكف(االستهالك التلقائي ،.(  

  :الدخل واالستهالك على فكرتني أساسيتني مها طبيعة العالقة بنيلقد اعتقد كيرت يف حتليل 

الدخل واالستهالك وقد عرب عنها بامليل املتوسط لالستهالك واليت يعرب عنها  ود عالقة طردية وثيقة بنيوج
 )3(:بالصيغة التالية

االستهالك= امليل املتوسط لالستهالك
الدخل

푃푀퐶: أي  =   

إن الناس مييلون من : "تتمثل حول طبيعة العالقة بني الدخل واالستهالك كما يليأما الفكرة الثانية 
حيث املبدأ وبصورة عامة إىل زيادة إنفاقهم االستهالكي كلما زاد دخلهم، لكن مبقدار أقل وفق ما يعرف 

  .)4("بالقانون السيكولوجي األساسي

                                                             
  .127، ص2004جميد علي حسني، عفاف عبد اجلبار سعيد، مقدمة يف التحليل االقتصادي الكلي، دار وائل للنشر والتوزيع،  )1(

(2) PMC : propension Moyenne à consommer. 
  .108بريش السعيد، االقتصاد الكلي، نظريات مناذج ومتارين حملولة، دار العلوم للنشر والتوزيع، اجلزائر، ص )3(
  .101، ص2010، عمان، 2حممود حسني الوادي، أمحد عارف العساف، وليد أمحد صايف، دار املسرية، ط )4(
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اد إنفاقه االستهالكي، لكن ال يتوقع أن هذه الفكرة تعين حسب كيرت أنه كلما زاد دخل الفرد كلما ز
كل الزيادة اليت حصلت يف الدخل تذهب زيادة االستهالك بل جزء منتها لالدخار يف املدى القصري، ولتفسري 

) التعبري احلقيقي للقانون السيكولوجي لكيرت(العالقة بني الدخل واالستهالك أطلق عليه امليل احلدي لالستهالك 
لالستهالك بأنه تغري الذي حيدث يف االستهالك نتيجة تغيري الدخل بنفس االجتاه ولكن  ويعرف امليل احلدي

  )1(:بدرجة أقل، وميكن التعبري عنه بالصيغة التالية

التغيري	يف	االستهالك	الكلي= امليل احلدي لالستهالك
التغيري	يف	الدخل

푝푚푐: أي  = ∆
∆

  

لالشتقاق، فإن امليل احلدي لالستهالك يساوي إىل املشتقة وبافتراض إذا كان االستهالك مستمر وقابال 
  :أي ydاألوىل للمتغري 

푐 = = 푝푚푐   

  :أي ydهذا امليل يكون موجبا أي أكرب من الصفر وأقل من الواحد الصحيح مهما كانت قيمة 

0 < 푝푚푐 < 1   
  :خواص دالة االستهالك الكيرتية يف الفترة القصرية -2
  دالة االستهالك الكيرتية دالة مستقرة يف الدخل املتاح أي ثبات العالقة بني الدخل املتاح واإلنفاق

  c=f(yd)االستهالكي 
  0ميلها احلدي لالستهالك موجب، ثابت وحمصور بني الصفر والواحد < 푝푚푐 < 퐷퐶: أي 1 <

퐷푌  
  امليل احلدي لالستهالك أصغر من امليل املتوسط لالستهالك푃푀퐶 > 푝푚푐  
 امليل املتوسط لالستهالك متناقص وفق القانون السيكولوجي لكيرت.  

  :العالقة بني امليل املتوسط لالستهالك وامليل احلدي لالستهالك

)1                              ..................(푐 = 푐 + 푐푦  

=: جند ydعلى ) 1(بقسمة  = 

                                                             
  .107بريش السعيد، مرجع سابق، ص )1(
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= + = + 푐   

푃푀퐶 = + 푝푚푐   

  .وهو مقدار موجب وهناك معناه أن امليل املتوسط أكرب من امليل احلدي لالستهالك باملقدار 

  .وهو ما يعكس تناقص امليل املتوسط ومع زيادة الدخل تقل قيمة املقدار 

وتكون نسبة االستهالك إىل الدخل غري ثابتة مما وهذا يعين أن امليل املتوسط يرتبط عكسيا مع الدخل 
  .)1(جيعل دالة االستهالك غري تناسبية يف األجل القصري

 :العوامل املؤثرة يف دالة االستهالك -3

بأن الدخل يعترب املتغري الرئيسي الذي " النظرية العامة للتوظيف الفائدة والنقود"لقد أكد كيرت يف كتابه 
هالكي وهذا ال يعين أن اإلنفاق االستهالكي دالة يف الدخل فقط بل هناك عوامل يتوقف عليه اإلنفاق االست

  :أخرى خالف الدخل قسمها إىل

  :وتتمثل فيما يلي :العوامل املوضوعية  - أ
 تمع تأثري مباشر على مستوى االستهالك وذلك  :منط توزيع الدخل القومييؤثر منط توزيع الدخل يف ا

لكون الطبقات الفقرية ميلها لالستهالك يكون مرتفع، يف حني يكون منخفض لدى األغنياء، فكلما اجته 
 )2(:يترتب عليه زيادة االستهالك وعليه) يعاد توزيعه لصاحل الفقراء(توزيع الدخل ألن يكون أكثر عدالة 

  
  
 تؤثر األصول اليت تكون درجة سيولتها مرتفعة يف مستوى االستهالك  :حجم األصول السائلة لدى األفراد

اخل حيث ميكن ...الكلي باتمع وتتمثل هذه األصول يف الودائع، السندات واألسهم وشهادات االدخار
  .حتويلها إىل نقد سائل يوجه إىل اإلنفاق على شراء السلع واخلدمات

  :وعليه )3(ضافية وال جتعل استهالكهم قيد دخوهلم اجلارية فقطإذ متد هذه األصول األفراد بقوة شرائية إ

                                                             
  .115، ص2014مصطفى يوسف كايف، االقتصاد الكلي، مبادئ وتطبيقات، دار الرواد، مكتبة اتمع العريب للنشر والتوزيع، عمان،  )1(
  .108نفس املرجع، ص )2(
  .136جميد علي حسني، عفاف عبد اجلبار سعيد، مرجع سابق، ص )3(

  .تكون العالقة بني درجة عدالة توزيع الدخل ومستوى االستهالك عالقة طردية
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 بالرصيد من األصول غري السائلة حيث يؤثر ما ميتلكه األفراد من السلع  أو ما يعرف :رصيد السلع املعمرة
 :املعمرة يف االستهالك الكلي سواء من خالل التأثري يف استهالك السلع املكملة واملرتبطة معها وعليه

  

 قبل، حجم اإلنفاق االستهالكي بعامل التوقعات املتعلقة بالدخل ومستوى األسعار يف املست يتأثر :التوقعات
فتوقع زيادة األجور مثال يؤدي إىل زيادة اإلنفاق االستهالكي اجلاري، ملا أن توقعات األسر بزيادة األسعار 

 .يؤدي إىل زيادة اإلنفاق االستهالكي

 وفقا للفكر الكالسيكي يؤدي ارتفاع سعر الفائدة إىل زيادة املدخرات وبالتايل نقص  :سعر الفائدة
التطبيقية أثبتت أن ارتفاع سعر الفائدة قد يكون له تأثري عكسي على االدخار االستهالك إال أن الناحية 

وبالتايل يؤدي إىل زيادة االستهالك كما تشري عدد الدراسات إىل أن العالقة بني االستهالك واالدخار من 
  .)1(ريهناحية وسعر الفائدة من ناحية أخرى غري حمددة وتبقى الدراسات تتراوح بين الفكر الكالسيكي وغ

  )2(:لمجتمع مثلل أخرى تؤثر يف االستهالك الكلي لباإلضافة إىل ذلك هناك عوام

 التقدم التكنولوجي وما يترتب عليه من ظهور سلع وأمناط استهالكية جديدة. 

  التقليد واحملاكاة وتدخل ضمن هذا العامل كل ما من شأنه التأثري على ذوق املستهلك من دعاية وإعالن
 .وغريها

 العوامل االجتماعية كالعمر واحلالة االجتماعية واملستوى التعليمي والثقايف والبيئة اليت يعيش فيها. 

إذ  )3()السلوك النفساين للمستهلك(وتتمثل يف اخلصائص األساسية للطبيعة اإلنسانية  :العوامل الشخصية  -  ب
 )4(:من شأن هذه العوامل أن تقلل أو تزيد من رغبة األفراد على االستهالك وميكن إمجاهلا فيما يلي

 رغبة بعض األفراد يف تكوين احتياطي ملواجهة احلوادث غري املتوقعة يف املستقبل. 

 الرغبة يف حتسني حالة الفرد يف املستقبل. 

                                                             
  .110-109مصطفى يوسف كايف، مرجع سابق، ص )1(
  .120حممود حسني الوادي، أمحد عارف العساف، وليد أمحد صايف، مرجع سابق، ص )2(
  .118ضياء جميد املوسوي، مرجع سابق، ص )3(
  .111جع سابق، صمصطفى سويف كايف، مر )4(

 .العالقة بين حجم األصول السائلة لدى األفراد ومستوى االستهالك عالقة طردية

 .العالقة بني رصيد السلع املعمرة لدى األفراد ومستوى االستهالك الكلي ذو عالقة طردية
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  املستقبليةالرغبة يف مقابلة زيادة متطلبات احلياة. 

 حماولة التطلع إىل مستويات معيشة أفضل أو تكوين ثروة. 

 البخل إشباع غريزة.  

فرصة تغريها ضئيلة يف املدى القصري فاعتربت ) املوضوعية والشخصية(يعترب كيرت أن هذه العوامل 
االستهالك هو الدخل املتاح وعليه فإن عوامل أو معطيات ثابتة وبالتايل فإن العنصر األساسي الذي يؤثر على 
وجزء متعلق بالعوامل األخرى  cyd: دالة االستهالك الكيرتية قسمت إىل قسمني جزء متعلق بالدخل املتاح

  .coوالثانية يف األجل القصري وهي 

c = c + cy   
  اجلزء املتعلق بالعوامل الثابتة
  اجلزء املتعلق بالدخل املتاح

  :مالحظة

 ويرجع ) أي التحرك من نقطة إىل نقطة على نفس دالة االستهالك(بني التغيري يف االستهالك  جيب التمييز
 .إىل تغري مستوى الدخل املتاح

  فهو ناتج عن ثبات الدخل املتاح ) انتقال دالة االستهالك بأكملها إىل اليمني أو اليسار(تغري امليل لالستهالك
  ).الستهالكوتغري العوامل األخرى احملددة واملؤثرة ل

  y 

C1 

C 

0 

B 
A 

C 

yd 
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نتيجة تغري الدخل  Bإىل  Aيدل الشكل أعاله على أن التحرك على نفس املنحى دالة االستهالك من 
 C1إىل  Cاملتاح مع ثبات العوامل األخرى املؤثرة على دالة االستهالك أما انتقال دالة االستهالك بأكملها من 

  .فنتيجة ثبات الدخل املتاح وتغري أحد العوامل األخرى املؤثرة على دالة االستهالك

ميثل االدخار ذلك اجلزء من الدخل الذي ال يستعمل لإلنفاق على السلع  :Savingاالدخار : ثانيا
االستهالك ، يتضح من هذا املفهوم أن الدخل املتاح ميثل إحدى األوجه اليت يتنافس عليها )1(االستهالكية

واالدخار مما يعين أما دالتان تنافسيتان فاالدخار إذن قيمة ما تبقى من الدخل املتاح بعد االمتناع عن 
 .االستهالك

 تبني دالة االدخار العالقة الطردية بني االدخار والدخل املتاح، إذ يعرف االدخار حسب  :دالة االدخار
وتصاغ دالة االدخار على  Sالنظرية الكيرتية أنه ما تبقى من الدخل بعد طرح االستهالك ويرمز بالرمز 

 :الصورة التالية

)1....( S=yd-c االدخار.  
  الدخل املتاح

  االستهالك
  :وفق الصيغة التالية (S)استخراج دالة االدخار  وميكن

  :مبا أن دالة االستهالك تأخذ الصيغة التالية

C=co+cyd  حنصل على) 1(بالتعويض يف: 

푠 = 푦 _(푐 + 푐푦 )  

= 푦 − 푐 − 푐푦   
푠 = −푐 + (1 − 푐)푦   

  :حيث

Co:  ميثل االدخار السالب الذي يعادل االستهالك املوجب عندما ينعدم الدخل املتاح أي سحب املدخرات
  .yd=0السابقة عند 

1-c :ونوضع.ميثل امليل احلدي لالدخار:  
                                                             

  .161جميد علي حسني، عفاف عبد اجلبار سعيد، مرجع سابق، ص )1(
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S0=-C0 

S=1-C جند  :S=S0+syd  

  :حيث

S : االدخار الكلي(دالة االدخار.(  

S0 :االدخار املستقل عن الدخل.  

S : لالدخارامليل احلدي.  

Yd :الدخل املتاح وهو املتغري املستقل يف دالة االدخار.  

 :يعرف على أنه نسبة االدخار إىل الدخل املتاح حيث :امليل املتوسط لالدخار -

االدخار= امليل املتوسط لالدخار 
الدخل	املتاح

 

PMS =   

  :الدخل املتاح يوزع بني االستهالك واالدخار فإن ونظرا لكون

PMS+PMC=1  
هو عبارة عن التغيري يف االدخار إىل التغيري يف الدخل املتاح وتصاغ معادلته  pms: امليل احلدي لالدخار -

 :كما يلي

التغيري	يف	االدخار =امليل احلدي لالدخار 
التغيري	يف	الدخل	املتاح

  

pms =  

  pms=pmc+1: وعليه

Pms=1-pmc  
  :العالقة بني داليت االستهالك واالدخار: ثالثا

ميكن توضيح العالقة بني كل من املستهلك واالدخار من ناحية والدخل املتاح من ناحية أخرى إذ ميكن 
اشتقاق دالة االدخار من دالة االستهالك حبيث سيكون االدخار وعند كل مستوى من مستويات الدخل ما هو 
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اليت االستهالك واالدخار وفق إال الفرق بني دالة الدخل ودالة االستهالك وميكن توضيح تلك العالقة بني د
  :الرسم البياين املوايل

  داليت االستهالك واالدخار يف األجل القصري): 13(الشكل رقم 

  
 :يتضح من الرسم

 أن العالقة بني املستهلك واالدخار من ناحية والدخل املتاح من ناحية أخرى عالقة طردية. 

  عند املستويات املنخفضة من الدخل يكون االستهالك أكرب من الدخل املتاح ويكون فيها االدخار سالب
(S-)  السحب من املدخرات السابقةويتم احلصول عليه من خالل. 

  عند مستويات التعادلC=Yd  وهي ما يعرف بعتبة االدخار وهي تلك النقطة اليت  0=فإن قيمة االدخار
يتعادل فيها االستهالك والدخل املتاح أو تلك النقطة اليت يغري فيها االدخار سلوكه ويعرف الدخل هنا 

 .بدخل التعادل

  عند املستويات املرتفعة من الدخل يكون االستهالك أقل من الدخلcyd  ويعرف االدخار تراكم وقيمة
  .+Sموجب 

y 

C0 S=0 

S- 

  سالبادخار 

C.S 

c˃yd 

c˂yd 

  +S موجبادخار 

دالة االدخار 
s=s0+syd  

 االستهالكدالة 
c=c0+cyd  

 °45خط الدخل 

 االدخار عتبة
 s=0  c=yd  

-c0 

yd C=yd 

  .119داليت االستهالك واالدخار يف األجل القصري، مرجع سابق، ص ،مصطفى يوسف كايف: املصدر



 حول دالة االستهالك الكيرتيةمتارين ومسائل 
 

79 

  :التمرين األول

  :إذا توافرت لديك البيانات التالية عن فئة من اتمع

  5  4  3  2  1  السنوات

الدخل املتاح 
yd 

200  250  300  350  400  

  285  245  205  265  125  االدخار

  استخلص دالة االستهالك اخلاصة ذه الفئة من اتمع؟ :املطلوب

  تأكد من كوا دالة استهالك كيرتية؟

  السيكولوجي لكيرت؟ماذا يقصد بالقانون 

  أحسب مستوى الدخل املتاح احملقق لعتبة االدخار؟

  :احلل

  5  4  3  2  1  السنوات

yd 200  250  300  350  400  
S  125  165  205  245  285  
C  75  85  95  105  115  

pmc = ∆
∆

   -  0.2  0.2  0.2  0.2  

pmc =   0.37  0.34  0.31  0.3  0.28  

pmc = ∆
∆

   -  0.8  0.8  0.8  0.8  

  :استخالص دالة االستهالك

 yd=c+s: لدينا

C=yd-s 

  الصيغة العامة لدالة االستهالك: لدينا
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C=c0+cyd  
  pmc=cاجياد امليل احلدي لالستهالك 

pmc =   

푝푚푐 = = 0.2  

c = c + 0.2y   
  :جند T=2نأخذ نسبة من السنوات عند : c0اجياد املركبة 

C2=C0+0.2(yd2) 

85=C0+0.2(250) 

C0+35 

  C=35+0.2yd: وعليه

  :التأكد من كوا دالة استهالك كيرت-2

  .حىت تكون دالة استهالك دالة استهالك كيرت جيب أن تتطابق وخصائص دالة االستهالك الكيرتية

  :دالة االستهالك الكيرتية دالة مستقرة يف الدخل املتاح أي

C=f(yd) حيث: C=35+0.2yd  

  .أنظر اجلدول pmc=0.2ر والواحدبني الصفاحلدي موجب، ثابت وحمصور ميلها 

  .أنظر اجلدول pmcPMCامليل احلدي أقل من امليل املتوسط 

PMCامليل املتوسط لالستهالك يكون متناقص يقترب من امليل احلدي لالستهالك وال يتطابق معه حيث  = 
  ).أنظر اجلدول(

  .وهي ثابتة يف الفترة القصرية C0=35  /  C0وجود املركبة 

ينص القانون السيكولوجي لكيرت على كلما ارتفع الدخل املتاح أدى إىل زيادة  :القانون السيكولوجي لكيرت
االستهالك ولكن نسبة الزيادة يف االستهالك تكون أقل من نسبة الزيادة يف الدخل املتاح وهذا ما يفسر تناقص 

  .امليل املتوسط لالستهالك
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  :الدخارمستوى الدخل املتاح احملقق لعتبة ا

: تعرف عتبة االدخار على أا تلك النقطة اليت يتعادل فيها االستهالك مع الدخل املتاح أي ينعدم فيها االدخار
C=Yd  أيS=0  

  s=s0+syd: اجياد دالة االدخار

  s0=-c0: لدينا

S0=-35 

pms = s =
∆s
∆y

 

pms =
165 − 125
250 − 200

= 0.8 

S = −35 + 0.8y  

s = 0 ⟹−35 + 0.8y = 0 

y =
35
0.8

 

y =   .الدخل احملقق لعتبة االدخار 43.75

  :التمرين الثاين

  .ون300مستقلة وتقدر بـ  TAسنوات مع العلم أن الضرائب  5إذا توافرت لديك البيانات تمع خالل 

  05  04  03  02  01  الفترات

  y  1300  2300  3300  4300  5300الدخل الوطين 

  S  -600  -200  200  600  1000االدخار 

  TA  300  300  300  300  300الضرائب 

  :املطلوب

 أحسب االستهالك املناسب لكل مستوى من مستويات الدخل املتاح؟ -1

 أحسب كل من امليل املتوسط واحلدي لالستهالك وامليل املتوسط واحلدي لالدخار؟ -2
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 حدد داليت االستهالك واالدخار وهل تتطابقان مع القانون السيكولوجي لكينيز؟ -3

 ).عتبة االدخار(االدخار السالب واملوجب ودخل التعادل أرسم الدالتني مع حتديد منطقة  -4

  :احلل

 :تكون من خالل اجلدول 2و 1اإلجابة على السؤال 

  05  04  03  02  01  الفترات

  y  1300  2300  3300  4300  5300الدخل الوطين 

  S  -600  -200  200  600  1000االدخار 

  C  1600  2200  2800  3400  4000االستهالك 

  yd  1000  2000  3000  4000  5000الدخل املتاح 

MPC = ∆
∆

   -  0.6  0.6  0.6  0.6  

PMC =   1.6  1.1  0.93  0.85  0.8  

MPS = ∆
∆

   -  0.4  0.4  0.4  0.4  

PMS =   0.6-  0.1  0.6  0.15  0.2  

  .يتم حساب االستهالك بعد حساب الدخل املتاح

  .حيث دالة االستهالك دالة للدخل املتاح وليس الدخل الوطين

Y: حساب الدخل املتاح -1 = y − TA + TR = 0  

Y)  1(مثال للعمود  = Y − TA 

Yd=1300-300=1000  
  :cحساب االستهالك  -2

Yd=c+s 
C=yd-S 
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 ):1(مثال للعمود 

C=1000-(-600)=1600  
 2العمود : حساب امليل احلدي لالستهالك وفق الشكل املوايل -3

pmc = ∆
∆

= = 0.6  

 -2-وفق الشكل املوايل مثل العمود حساب امليل احلدي لالدخار  -4

pms = ∆
∆

= ( ) = = 0.4  

 1مثال العمود : امليل املتوسط لالستهالك وفق الشكل التايل -5

PMC = = & = 1.6 …  

 1امليل املتوسط لالدخار وفق الشكل التايل مثال العمود  -6

PMS = = = −0.6  

  :واالدخارحتديد داليت االستهالك 

  c=c0+cyd: دالة االستهالك -1

  c=c0+0.6ydوعليه  c=pmc=0.6: لدينا

  :باستعمال معطيات اجلدول وأحد فتراته: c0اجياد 

1600 = c + 0.6(1000) 				⟹ 			c = 1000  

  c=1000+0.6yd: وعليه دالة االستهالك

  s=-c0+(1-c)ydأو  s=s0+syd: دالة االدخار

  s0=-100      s0=-c0: حيث

  S=-1000+0.4yd: وعليه دالة االدخار pms=0.4) 2(لدينا من السؤال 

من خالل األسئلة السابقة جند أن داليت االستهالك واالدخار تتطابق والقانون السيكولوجي لكيرت والذي 
ح بة زيادة الدخل املتاينص على أنه كلما ارتفع الدخل املتاح أدى إىل زيادة االستهالك ولكن نسبة أقل من نس

  .م بتناقص امليل املتوسط لالستهالكجروهو ما يت
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  :الرسم البياين

1- 1000=C0 
 0.4yd=0  ⟺  S=0+1000-: عتبة االدخار -2

 
  :Aاملعلومات التالية اخلاصة بالفئة  إليك :التمرين الثالث

  ؟Aاجلدول بعد استخراج داليت االستهالك واالدخار للفئة  أكمل -1

500  400  300  200  100  yd 

        125  C  

      0.7  -  pmc  

  استخرج خصائص هذه الدالة؟

  CB=0.2yd+100: أعطيت بالعالقة التالية Bلنفرض أن دالة االستهالك للفئة  -2

  إىل أي فئات اتمع تنتمي كل دالة؟

  استخرج دالة االستهالك الكلية إذا علمت أن الدخل الوطين يقسم مناصفة بني الفئتني؟

yd 

C0=1000 S=0 

S-  

C.S 

c˃yd 

c˂yd 

S+  

s=1000+0.4yd 

c=1000+0.yd 

خط الدخل 

 االدخار عتبة
s=0  c=yd  

s0=1000 

C=yd 

5000 4000 3000 2000 

1000 



 حول دالة االستهالك الكيرتيةمتارين ومسائل 
 

85 

أو  Aفهل من مصلحة السياسة االقتصادية للدولة زيادة نصيب الفئة ) تضخم طليب(إذا تأكدت بوادر التضخم 
B مع ثبات الدخل الوطين؟ %20 مبقدار  

  :احلل

500 400  300  200  100  YD 
405  335  265  195  125  C 
0.7  0.7  0.7  0.7  -  pmc 
95  65  35  +5  -25  S 

0.81  0.83  0.88  0.97  1.25  PMC 
0.3  0.3  0.3  0.3  -  pms 

  A :CA=C0+cydصيغة دالة االستهالك للفئة 

  pmc=0.7: من اجلدول نالحظ أن

C=C0+0.7yd 

 C0 :125=C0+0.7(100)إجياد 

C0=55 
CA=55+0.7yd 

  .يف دالة االستهالك جند قيم االستهالك املقابلة ملستويات الدخل املتاح ydبتعويض قيمة 

 C2=55+0.7(200)=195): 2(مثال العمود 

  yd=C+S: دالة االدخار

S=yd-c  
 S=-c0+(1-c)yd: صيغة دالة االدخار

S0=-c0=-55 
1-c=s 

1-0.7=S   S=0.3 
S=S0+SYd 

 S=-55+0.3yd: وعليه
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  :2ود مالع: أو من اجلدول

푝푚푠 = ∆
∆

= ( ) =   

푝푚푠 = 0.3  
  :خصائص هذه الدالة

  :أي c=55+0.7ydدالة االستهالك احملصل عليها دالة مستقرة يف الدخل املتاح 

C=F(yd)  
 pmc=0.7   / 1و 0ميلها احلدي ثابت، موجب وحمصور بني 

  .ميلها احلدي أقل من ميلها املتوسط

  .ميلها املتوسط متناقص ويفوق امليل احلدي

  C0=55/ ةثابت C0وجود املركبة 

  .هذه اخلصائص تنطبق وخصائص الدالة الكيرتية وهو ما جيعل هذه الدالة دالة استهالك كيرتية

CA=55+0.7yd فئة الدخل املنخفض.  

CB=100+0.2yd فئة الدخل املرتفع.  

ميكن التمييز بني فئات اتمع من خالل امليل احلدي لالستهالك فكلما اقترب امليل احلدي لالستهالك  :التعليل
  .عن الواحد دل على ضعف دخل الطبقة

  :يقسم مناصفة أي RNالدخل الوطين : استخراج دالة االستهالك الكلية

푦 = 푅푁  

푦 = 푅푁  

C=CA+CB 

 .دالة االستهالك الكلية

CA=55+0.7ydA 
CB=100+0.2ydB  

 أنظر اجلدول
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  :يف معادليت االستهالك مث نقوم جبمعها جند ydB و ydAبتعويض 

퐶 = 55 + 0,7
1
2
푅푁 + 100 + 0.2(

1
2
푅푁) 

퐶 = 155 + 0.45푅푁 

  :بوادر التضخم يف الطلب

أكرب من العرض الكلي يف مما يعين أن الطلب الكلي ) تضخم طليب(إذا كان االقتصاد يعاين من التضخم 
حالة التشغيل التام أو جهاز إنتاج غري مرن وهذا ما يسبب ارتفاع معدل التضخم فتعمل السياسة االقتصادية 
على كبح وتقليل الطلب بالضغط على أحد مركباته وهو االستهالك باستخدام سياسة إعادة توزيع الدخل بني 

مث  Bعلى حساب الفئة  Aقوم باقتراض الزيادة للطبقة على هذا األساس سن %20فئات اتمع بنسبة 
  .العكس

  :Aلنفرض أن الزيادة متنح لفئة ): 1(احلالة 

  
CA=55+0.7(0.7RN) 

CB=100+0.2(0.3RN) 

CT=CA+CB CT=155+0.55RN 

نالحظ من خالل دالة االستهالك أا عرفت ارتفاع مما يعين أن الطلب الكلي سريتفع فقد عملت هذه 
وبالتايل ارتفاع الطلب الكلي وليس لصاحل الطبقة الفقرية إىل زيادة االستهالك ) إعادة توزيع الدخل(السياسة 

تقليصه مما يعين عدم فعالية السياسة اليت كانت تعمل على تقليص االستهالك الكلي مث الطلب الكلي يف حدود 
  .العرض املمكن وبالتايل التقليل من حدة التضخم

  

RN RN 

70%A 

30%B 

50%A 

50%V 

 إعادة التوزيع قبل بعد إعادة التوزيع
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  :Bلنفرض أن الزيادة متنح للطبقة ): 2(احلالة 

  
CA=55+0.7(0.3RN) 

CB=100+0.2(0.7RN) 

CT=CA+CB=155+0.35RN 

CT=155+0.35RN 
من خالل النتيجة احملصل عليها يالحظ أن منح الزيادة للطبقة الدخل املرتفع عملت على تقليص 

حده التضخم باعتبار الطبقة املرتفعة االستهالك ومنه الطلب الكلي يف حدود العرض الكلي ومن مث التقليل من 
من الدخل لصاحل الطبقة الدخل  %20الدخل أكثر ميال االدخار إذن فمن مصلحة السياسة االقتصادية إضافة 

املرتفع على حساب فئة الدخل املنخفض واليت تستعمل على تقليص االستهالك ومنه الطلب الكلي كوا أكثر 
  .ميال لالدخار

 :التمرين الرابع

كلما ارتفع دخلهم  %20، يدخر فيهما املستهلكون Bو Aبافتراض أن اقتصاد ما يتكون من قطاعني مها 
يرتفع يف كل مرة  (yd)يتميز بدخل متاح  Aوذلك خالل ثالث سداسيات متتالية فإذا علمت أن القطاع 

كله يف السداسي يستهلك ) ون100(وأن الدخل يف السداسي األول قدره أيضا ) ون100(مببلغ ثابت قدره 
  y1=c1=100األول أي 

علما أن استهالك يف السداسي ) ون2000(يتميز بارتفاع يف االستهالك يف كل سداسي بـ  Bأما القطاع 
  .(y2=20000)والدخل يف السداسي الثاين قدر بـ  (C1=17000)األول قدر بـ 

 

RN RN 

30%A 

70%B 

50%A 

50%V 

لصاحل الطبقة ذات الدخل  إعادة التوزيع
  املرتفع

 التوزيع قبل
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  :املطلوب

  .Aإجياد دالة االستهالك للقطاع 

  .Bإجياد دالة االستهالك للقطاع 

  c=3020+0.2ydنفرض أن دالة االستهالك الكلية للقطاعني معا هي

  :وأن قيم الدخل أصبحت موزعة على مخس سداسيات على الترتيب

2800- 3000 - 3400- 4000  

  .كون جدول الدخل، االستهالك، االدخار

  هل ينسجم هذا السلوك مع القانون السيكولوجي لكيرت؟

  ).دخل التعادل(عتبة االدخار وعرفها  أحسب

  :احلل

  pms=0.2:    لدينا

Pms+pmc=1 

Pmc=1-pms 

Pmc=1-0.3 

Pmc=0.8 

 c=c0+cyd:لدينا

C=c0+0.8yd 

100=c0+0.8(100)  c0=20 

  :Aالقطاع 

  3  2  1  السياسات
yd 100  200  300  
c  100  180  200  
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  c=20+0.8yd: ومنه

  .يف دالة االستهالك جند قيم االستهالك املوافقة لكل مستويات الدخل املتاح ydبتعويض قيم 

  .2000االستهالك يزداد بـ 

C2=c1+2000 

C2=17000+2000   c2=19000 

 :لدينا

cB=c0=0.8yd 

1900=c0+0.8(20000) 

C0=3000 

Cb=3000=0.8yd 

  :yإجياد 

푝푚푐 =   

0.8 =   

0.8 = ⟹  

푦 = 17500  
  :yd3إجياد 

푝푚푐 = ∆
∆

  

0.8 = ⇔ 푦 = 22500  

  :Bالقطاع 

  3  2  1  السياسات
yd 17500  20000  22500  
c  175000  19000  21000  
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 CT=CA+CB: وعليه دالة االستهالك الكلية للقطاعني معا

CT=20+0.8yd+3000+0.8yd 

CT=3020+0.8yd 

  5  4  3  2  1  السياسات
YD 2800  3000  3200  3400  4000  
C 3580  3620  3660  3700  3820  
S 780-  620-  460-  300-  180  
PMC -  0.2  0.2  0.2  0.2  
PMC 1.27  1.20  1.14  1.08  0.95  

  C=3020+0.2ydيف دالة االستهالك  ydتقوم بتعويض قيم 

  .جند قيم االستهالك املوافقة الدخل املتاح

 C=3020+0.2(2800): مثال العمود األول

C1=3580  
نعم ينسجم هذا السلوك مع القانون السيكولوجي لكيرتي وذلك لكون توافر خصائص دالة االستهالك 

  :الكيرتية هلذه الدالة

  c=f(yd)دالة مستقرة يف الدخل املتاح 

C=3020+0.2yd  
  /pmc=0.2 1و 0 ميلها احلدي ثابت موجب حمصورين -1
  .املتوسطميلها احلدي أقل من امليل  -2
  .أنظر اجلدول) 3، 2اخلاصية (وال يتطابق معه  pmcامليل املتوسط متناقص يقترب من  -3
  c0=3020/ c0وجود املركبة  -4

 1.27يؤدي إىل اخنفاض امليل املتوسط لالستهالك من   4000 2800كما أن ارتفاع الدخل املتاح من 
 0.95.  
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  c=ydتعرف عتبة االدخار أا النقطة اليت يتعادل فيها االستهالك والدخل املتاح  -: عتبة االدخار

 كما تعرف باملنطقة اليت يغري فيها االدخار سلوكه.  
  تعرف بالنقطة اليت ينعدم فيها االدخارS=0  

  :حتديد عتبة االدخار

  :حتديد دالة االدخار

S=S0+Syd 

S=-C0+(1-c)yd 
  :لدينا

S0=-c0=-3020 

Pmc+pms=1 

Pms=1-pmc 

Pms=1-0.2 

Pms=0.8 

  S=-3020+0.8yd: وعليه

S=0 

-3020+0.8yd=0 

푦 =
.

  

yd=3775 دخل التعادل.  

  :التمرين اخلامس

قطاع  صحة،إذا افترضنا بأن اقتصاد يتكون من ثالث قطاعات كربى قطاع الغذاء واأللبسة، قطاع السكن وال
 :كانت كالتايل 2014-2013النقل واالتصاالت وأن النفقات االستهالكية خالل سنيت 
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 السنوات  2013  2014
  النفقات االستهالكية

  الغذاء واأللبسة  2400  2680
  السكن والصحة  1000  1260
  النقل واالتصاالت  600  860

I-  إذا علمت أن الدخل املتاح(yd)  ون5800ون إىل 4800فد ارتفع من.  

  :املطلوب

 إجياد دالة االستهالك الكلية. 

 اخترب مدى تطابق سلوك هذه القطاعات مع القانون السكولوجي لكيرت. 

II- لنفرض دالة استهالك للفئة آخر :CB=0.4yd+100 

  .إىل أي فئة اتمع تنسب كل دالة

 مرتفعةلنفترض وجود تضخم يف الطلب، فقامت الدولة باقتطاع دخل من الطبقة حمدودة الدخل لصاحل الطبقة 
  يوزع مناصفة؟ RNبعد أن كان  %30الدخل بنسبة 

  حدد أثر ذلك على االقتصاد؟

  ل الوطين على اإلنفاق االستهالكي؟ما هو تأثري زيادة الدخ

  :احلل

  إجياد دالة االستهالك الكلية

C=c0+cyd 

  :بتجميع قيم النفقات االستهالكية لكل سنة على حدى جند: لدينا

C2013=2400+1000+600 

C2013=4000 

C2014=2680+1260+860 

C2014=4800 
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  :وعليه

  2014  2013  السنوات
yd  4800  5800  
C 4000  4800  

PMC  0.83  0.82  
  pmc=cإجياد امليل احلدي لالستهالك  -1

푝푚푐 = ∆
∆

= = 0.8  

  )1(العمود  C0املركبة 

4000=c0=0.8(4800) 

C0=160 

  c=160+0.8yd: وعليه

  :اختبار مدى التطابق والقانون السيكولوجي لكيرت

  pmc=0.8/1و 0ثابت موجب وحمصور بني  pmcمبا أن 

فإن ذلك  0.82إىل  0.83ون وامليل املتوسط لالستهالك يتناقص من  5800 4800والدخل يتزايد من 
  .ينطبق مع القانون السيكولوجي لكيرت

III-  CA=160+0.8yd فئة دخل ضعيف. 

CB=100+0.4yd فئة الدخل املرتفع.  

يعد امليل احلدي لالستهالك احملدد األساسي لفئات اتمع كون كلما أقرب امليل احلدي من الواحد  :ليلالتع
  .دل على ضعف دخل الطبقة والعكس صحيح

  :تضخم يف الطلب

  

RN  

50%A  

50%B  

 قبل إعادة التوزيع
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  :وعليه
퐶 = 100 + 0.8( 푅푁)  

퐶 = 100 + 0.4( 푅푁)  
퐶 = 퐶 + 퐶 = 260 + 0.6푅푁  
푪푻 = ퟐퟔퟎ + ퟎ.ퟔ푹푵  

  
퐶 = 160 + 0.8(0.2푅푁)  
퐶 = 100 + 0.4(0.8푅푁)  
푪푻 = ퟐퟔퟎ + ퟎ.ퟒퟗ푹푵  

االستهالك الكلية بعد االقتطاع من دخل الطبقة ضعيفة الدخل لصاحل طبقة الدخل  من خالل دالة
  048 0.60يالحظ أن هذه السياسة تعمل على تقليص االستهالك الكلي من  %30املرتفع بنسبة 
  .الطلب الكلي يف حدود العرض الكلي من يقلل من حدة التضخم وبالتايل تراجع

  :تأثري زيادة الدخل الوطين على اإلنفاق االستهالكي
دالة االستهالك دالة للدخل املتاح إن زيادة الدخل الوطين ال تعين بالضرورة أن يتأثر اإلنفاق االستهالكي كون 

  Yd=Y-TA+TRوليس للدخل الوطين بالرغم من العالقة بني الدخل الوطين والدخل املتاح 
  :فقد يتأثر الدخل املتاح بتغري الدخل الوطين وبالتايل يتأثر اإلنفاق االستهالكي يف حالة

  تغري الدخل الوطين وثباتTA وTR. 

  نسبة تغري الدخل الوطين تفوق تغريTA  أوTR  من ) بالزيادة أو النقصان(أي ال يتم امتصاص التغري
 .TRأو  TAطرف 

  

RN  

20%A  

80%B  

 إعادة التوزيع بعد

  Bلصاحل  Aاقتطاع من 
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  :اإلنفاق االستثماري: التاسعةاحملاضرة 

، ويرجع AD=C+I+G+X-M: يشكل االستثمار املركبة الثانية من مركبات الطلب الكلي، باعتبار
  .الكثري من الباحثني أنه إحدى أهم العوامل وراء عملية حتريك النمو االقتصادي وتفعيل االقتصادي الوطين

  :مفهوم االستثمار: أوال

وإمنا يدخر يف صورة آالت ومعدات  هو ذلك اجلزء من الناتج القومي الذي ال يوجه لالستهالك
  .)1(ومساكن جديدة، باإلضافة إىل التغري يف املخزون، فهو إنتاج رأس املال أو السلع الرأمسالية

كما يعرف االستثمار عند الكيرتيني على أنه عبارة عن تيار من اإلنفاق على السلع الرأمسالية الثابتة 
 .)2(وفري مناصب عمل جديدةاجلديدة اليت تؤدي إىل خلق قيمة مضافة وت

  .)3(كما يعرف االستثمار على أنه اإلضافة إىل رصيد اتمع من رأس املال

 :تصنيفات االستثمار: ثانيا

  :تتعدد أصناف االستثمارات تبعا لعدة معايري منها

 )4(:تصنف االستثمارات حسب هذا املعيار إىل :حسب املفهوم االقتصادي -1

ويشمل اآلالت واملعدات، مباين وعقارات املستخدمة يف عملية  :املال الثابتالتكوين اإلمجايل لرأس   -أ 
 .اإلنتاج

هو ذلك اجلزء من االستثمار الذي جيب تكوينه حىت ال تتعطل عملية اإلنتاج، ويتمثل  :التغري يف املخزون  - ب 
 .يف شراء اآلالت، مستلزمات اآلالت، املواد األولية والسلع الوسيطية

 .)5(وتشمل املباين السكنية املشيدة حديثا املباعة األفراد أو اململوكة لصاحبها :يةاملشاريع اإلسكان  -ج 

                                                             
  .129، ص2013، دار املسرية، الطبعة الثالثة، عمان، "مبادئ االقتصاد الكلي"حسام علي داود،  )1(
  .133بريش السعيد، مرجع سابق، ص )2(

 (3) Frederique Becet et autre, Analyse Macro Economique, La Découverte, paris, 2000, p329. 
  .134نفس املرجع، ص )4(
  .129حسام علي داود، مرجع سابق، ص )5(
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وهو عبارة عن شراء األسهم والسندات واالدخار يف البنوك بغرض حتقيق العائد،  :حسب املفهوم املايل -2
نشاط االقتصادي وهذا النوع ال يعد استثمارا بالنسبة لكيرت وحجته يف ذلك أنه ال يساهم يف التأثري على ال

 .)1(بل هو جمرد نقل للملكية فقط) اليد العاملة، الطاقة اإلنتاجية(

  )2(:وينقسم إىل قسمني :حسب املفهوم احملاسيب -3
واليت تستخدم يف الدورة االستقاللية كوسيلة عمل مثل آالت، أثاث  :التثبيتات املرتبطة باالستقالل  -أ 

 .ومنقوالت باعتبارها تثبيتات مادية وكذا الربجميات كتثبيتات غري مادية

 .هي اليت ال تشكل وسائل عمل مثل املنشآت االجتماعية :التثبيتات خارج االستغالل  - ب 

 )3( :عن املعيار ومن أمهها نذكركما ميكن تصنيف االستثمار إىل أنواع أخرى بغض النظر 

ميثل األول القيمة اإلمجالية للسلع الرأمسالية اجلديدة املنتجة يف  :االستثمار اإلمجايل واالستثمار الصايف  -ج 
اقتصاد ما خالل فترة زمنية عادة ما تكون سنة، أما النوع الثاين فهو عبارة عن االستثمار اإلمجايل 

 .مطروحا منه االهتالك

  )استثمار إحاليل(االهتالك  –االستثمار اإلمجايل = االستثمار الصايف 
In=It-AM 

ميثل األول االستثمار مبفهومه االقتصادي يف حني النوع الثاين  :االستثمار احلقيقي واالستثمار الظاهري  - د
 .ميثل االستثمار مبفهومه املايل

العمومي مباشرة لسلطة احلكومة فرضه تلبية خيضع االستثمار : االستثمار العمومي واالستثمار اخلاص  - ه
االحتياجات اقتصادية كانت أو اجتماعية بعيدا عن الربح، أما االستثمار اخلاص غرضه األساسي تعظيم 

  .الربح وخيضع لسلطة القطاع اخلاص

  :أمهية دراسة اإلنفاق االستثماري: ثالثا

  )4(:التاليةترجع أمهية دراسة اإلنفاق االستثماري إىل النقاط 

  20و %15يعد حمددا رئيسيا للطلب الفعال، تتراوح نسبته يف الدول الكربى بني%. 

                                                             
  .134بريش السعيد، مرجع سابق، ص )1(
  .135نفس املرجع، ص )2(

(3) Sophie Brana, Maria claud Bergouignen, Macro Economique, Dunod, 4e édition, p65. 
  .مقدمة للسنة الثانية ختصص علوم اقتصادية جامعة اجلزائر حماضرات عبد املؤمن )4(



 )البسيط وفق املنظور الكيرتي النموذج(عناصر نظرية التوظيف احلديثة : احملور الرابع
 

98 

  ا الدالة األكثر تذبذبا نتيجة ارتباطها وتأثرها بعدة عوامل، مما يستوجبتعرف دالة االستثمار أ
 .دراستها ملعرفة أسباب التذبذب واآلثار النامجة عنها

 تغريات االستثمار يعد الدورات االقتصادية نتاج. 

 :احملددات الفنية لقرار االستثمار: رابعا

  )1(:ميكن إمجال احملددات الفنية لقرار االستثمار يف نقطتني أساسيتني مها

إن اهلدف األساسي ألي استثمار هو احلصول على مردودية عالية، فاملستثمر  :االستثمار وسعر الفائدة -1
خيتار املشاريع االستثمارية اليت يكون فيها معدل الفائدة ضعيفا وعائدا يفوق تكلفة االستثمار ولتحديد 

  :سنة ندرج املثال املوايل nالقيمة املستقبلية لقيمة حالية ملبلغ مايل يستحق بعد 

سنة للحصول على   nوهو ما يعرف بالقيمة احلالية يقرض ملدة زمنية تقدر بـ v0القرض هو  نفرض أن مبلغ
  .vnقيمة مستقبلة 

  :V0حتديد القيمة املستقبلية 

V1=v0+v0(i) 

V1=v0(1+i) 

V2=v1+v1(i) 

=v0(1+i)+v0(1+i)(i) 

=v0(1+i)(1+i) 

V2=v0(1+i)2 

Vn=v0(1+i)n……….(1) 

  .هي القيمة املستقبليةVnحيث 

V0 هي القيمة العالية.  

I هو سعر الفائدة.  

N هو مدة القرض.  

                                                             
  .، بتصرف204-194ضياء جميد املوسوي، مرجع سابق، ص )1(
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  :ميكن استخراج القيمة احلالية لقيمة مستقبلية، وستكون من الشكل التايل) 1(من املعادلة 

푣 =
( )

   

  :لنفرض أن العوائد املتوقعة للمشروع متساوية حيث

R1=R2=R3=….=Rn 

  :الدفعات املتساوية وفق اخلطوات التالية وعليه ميكن صياغة القيمة احلالية عملية من

  :لنفرض

푣 = +
( )

+
( )

+ ⋯+
( )

… … (1)  

  :وباعتبار العوائد متساوية فيمكن كتابتها من الشكل

푉 = +
( )

+
( )

+ ⋯+
( )

… … (2)   

  :جند) 1( ) 2(وطرح  (i+1)بضرب املعادلة يف 

푉 (1 + 푖) − 푉 = 푅_
( )

  

푉 = 푅(1 −
( )

)  

푉القيمة احلالية جلملة من الدفعات املتساوية  = 푅( 1 −
( )

)  ).....3(  

  :االستثمار ومعدل الكفاية احلرية لرأس املال -2

أطلق كيرت لفظ معدل الكفاية احلدية لرأس املال على معدل اخلضم الذي يساوي بني مثن شراء األصل 
للعوائد املستقبلية املتوقع احلصول عليها خالل عمره اإلنتاجي بعد طرح خمتلف الرأمسايل مع القيمة احلالية 

  :التكاليف املتوقعة وتتوقف قيمة الكفاية احلدية لرأس املال على ثالثة عناصر

 تكلفة شراء األصل الرأمسايل. 

 العوائد املتوقعة من األصل الرأمسايل خالل فترة حياته. 

 يف يف اإلعدادية والنفقات املختلفةاألخذ بعني االعتبار كل املصار. 
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ويتم احتساب الكفاية احلدية لرأس املال بنفس خطوات حساب القيمة املالية جلملة من الدفعات 
مبعدل اخلصم  (i)وبعد تعويض سعر الفائدة ) 3(املتساوية وباستخدام صيغة القيمة املالية املمثلة يف املعادلة 

(R) املال وفق املعادلة التالية حنصل على الكفاية احلدية لرأس:  

푉 = 푅 1 −
( )

							 ⟹ 				 = (1 −
( )

)  

  .من اجلداول املالية (r)يستخرج معدل اخلصم 

  :قرار االستثمار: خامسا

يبىن قرار االستثمار على أساس املقارنة بين معدل الفائدة ومعدل الكفاية احلدية لرأس املال، وتواجه املستثمر 
  )1(:ثالث حاالت

  .يكون القرار لصاحل املشروع االقتصادي r˃i): 1(احلالة 

  ).يستحسن املشروع املايل(يكون القرار يف غري صاحل املشروع االقتصادي  r˂i): 2(احلالة 

  .يرجع القرار لصاحب املشروع مع العلم أن دالة االستثمار دالة تابعة لعدة عوامل r=i): 3(احلالة 

  :الكفاية احلدية لرأس املالجدول : سادسا

تواجه املؤسسات االستثمارية عددا من املشاريع املتاحة لالستثمار مما يتعني على املستثمرين اختيارها 
أوال، وعلى تلك املؤسسات تقييم كل املشاريع وبناء جدول الكفاية احلدية لرأس املال أين يتم ترتيب املشاريع 

املتوقع من كل مشروع، إذ جيب قبول االستثمارات اليت يكون عائدها أكرب ترتيبا تنازليا حسب معدل العائد 
  .)2(من سعر الفائدة مع ثبات املتغريات األخرى

  

  

  

  

                                                             
  .151بريش السعيد، مرجع سابق، ص )1(
  .71-70غالش أمحد، مرجع سابق، ص )2(
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  :مثال تطبيقي

  معدل العائد الداخلي  تكلفة املشروع  املشروع
A 1000014  ون%  
B  500018  ون%  
C  1500012  ون%  
D  800010  ون%  
E  400016  ون%  
F  600020  ون%  

  :إلعداد جدول الكفاية احلدية نقوم بترتيب املشاريع ترتيبا تنازليا وذلك وفق اجلدول التايل

  القيمة املالية  اسم املشروع  معدل العائد الداخلي
20%  F  6000  
18%  B+F 11000  
16%  E+B+F  15000  
14%  A+E+B+F  25000  
12%  C+A+E+B+F  40000  
10%  D+C+A+E+B+F  48000  

  

  

  

  

  

  

  



 )البسيط وفق املنظور الكيرتي النموذج(عناصر نظرية التوظيف احلديثة : احملور الرابع
 

102 

  منحىن الكفاية احلديةرسم 

 
نالحظ من منحىن الكفاية احلدية وجود عالقة عكسية بني حجم االستثمار ومعدل الكفاية احلدية ونظرا 

أصبح اصطالحا حجم االستثمارات ذو عالقة عكسية مع معدل  االستثمار وسعر الفائدةللمقارنة الدائمة بني 
الفائدة ودالة االستثمار دالة لسعر الفائدة باإلضافة إىل عدة عوامل تؤدي باملنحىن إىل االنتقال ميينا ويسارا 

  :منها

  :العوامل املؤثرة على منحىن الطلب على االستثمار: سابعا

مستوى الطلب على االستثمار مما يؤدي إىل انتقال منحىن هناك العديد من العوامل اليت تؤثر على 
  :الطلب على االستثمار ميينا ويسارا ومن أهم هذه العوامل جند

إن حاالت الرواج أو االزدهار االقتصادي يصاحبها منو الطلب الكلي مما يؤدي إىل  :النمو يف الطلب  -أ 
ستثمرين إىل زيادة إنفاقهم االستثماري ملواجهة تزايد املبيعات وبالتايل زيادة رحبية املشروع مما يدفع امل

 .)1(الطلب املتزايد

إن التطور التكنولوجي واإلبداع الفين يعمالن على تقليل تكاليف االستثمار مما يعين انتقال  :التطور التقين  - ب 
 .)2(منحىن الطلب على االستثمار إىل اليمني وهذا يعين زيادة االستثمارات

                                                             
  .59، ص2015، عمان، 5طالب حممد عوض وراد، مدخل إىل االقتصاد الكلي، دار وائل، ط )1(
  .136حسام علي داود، مرجع سابق، ص )2(
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ل األعمال حول الظروف االقتصادية املستقبلية يف حالة التفاؤل سيدفعوهم إىل إن توقع رجا :التوقعات  -ج 
توسيع استثمارام استعداد منهم لزيادة مبيعام وأرباحهم املستقبلية العكس صحيح يف حالة التشاؤم يف 
حالة الركود اقتصادي، علما أن حالة التشاؤم والتفاؤل رجال األعمال تعتمد على عوامل سياسية 

 .)1(واقتصادية ونفسية حملية كانت أو خارجية

ينتقل منحىن الطلب االستثماري ميينا نتيجة إجراءات احلكومة خاصة التحفيزية منها  :إجراءات احلكومة  -د 
كتخفيض العبء الضرييب أو إعفاءات مجركية مما سيؤدي حتما إىل زيادة االستثمارات وانتقال منحىن 

  .)2(االستثمار إىل اليمني العكس صحيح

  

                                                             
  .59طالب حممد عوض وراد، مرجع سابق، ص )1(
  .137حسام علي داود، مرجع سابق، ص )2(
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  :متهيد

بعد احلرب العاملية الثانية اهتمت بعض الدراسات التطبيقية يف العالقة بني اإلنفاق االستهالكي ومستوى 
سيمون  ما قام ا االقتصادي منها،عشر خالل كل  cو yالدخل املتاح وقد متت هذه التقديرات لكل من 

وأوضحت نتائج هذه الدراسة أنه رغم حتقيق  1938-1889للفترة  1946عام  S.Kuznentsكوزنتس 
زيادة كبرية يف مستوى الدخل خالل فترة الدراسة إال أن كل من امليل احلدي لالستهالك وامليل املتوسط 

  .)1(لالستهالك ضال ثابتني ومتساويني

Pmc=PMC  
 (C0=0)وأن العالقة بني الدخل واالستهالك عالقة تناسبية لكون االستهالك املستقل يف الفترة الطويلة 

وبالتايل منحي دالة االستهالك ينطلق من الصفر يف األمد الطويل، وتأخذ شكل دالة االستهالك يف الفترة 
 :)2(الصيغة التالية... الطويلة م

  :لالستهالكحيث أن امليل املتوسط 

푃푀퐶 =   

푃푀퐶 = = 퐶  

  :أما امليل احلدي لالستهالك هو

pmc = ∆
∆

= 푐  

pmc=PMC=c 
  

  

  

  

  
                                                             

  .142ر سعيد، مرجع سابق، صجميد علي حسني، عفاف عبد اجلبا )1(
  .119-118بريش السعيد، االقتصاد الكلي، مرجع سابق، ص )2(

C=Cy 
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  :وميكن توضيح ذلك وفق الشكل املوايل

  
  .شكل يوضح دالة االستهالك يف األجل الطويل

جميد علي حسني، عفاف عبد اجلبار سعيد، مقدمة يف التحليل االقتصادي الكلي، دار وائل، عمان، : املصدر
  .143، ص2004

  نظرية الدخل الدائم: العاشرةاحملاضرة 

 1957لصياغة فرضية الدخل الدائم عام  M.Friedmanان دفعت ملتون فريدم من النتائج السابقة
  .والذي أوضح أن االستهالك هو دالة يف الدخل الدائم وليس دالة يف الدخل اجلاري

هو ذلك املستوى من احملل املتحقق خالل فترة طويلة من الزمن والذي يشتمل على  :مفهوم الدخل الدائم -
، واقترض فريدمان بأن قياس الدخل الدائم يعتمد )1(حجم الثروة والدخل املتوقع احلصول عليه يف املستقبل

نسبة من  على كل من الدخل اجلاري والدخل السابق له وهذا يعين أنه يناول الدخل السابق باإلضافة إىل
 .)2(الفرق بني الدخل اجلاري والدخل السابق له

  :وعلى ذلك ميكن اشتقاق املعادلة التالية

)1 ...(yp=yt-1+θ(yt-yt-1)  

                                                             
  .127مصطفى يوسف كايف، مرجع سابق، ص )1(
  .155جميد علي حسني، عفاف عبد اجلبار سعيد، مرجع سابق، ص )2(

 yd الدخل املتاح

C اإلنفاق االستهالكي 

C=cy 

C=y 

45° 
0 
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  :حيث

Yp :الدخل الدائم.  

Yt-1 :الدخل السابق.  

Yt :الدخل احلايل.  

θ :نسبة التغري املالحظ للدخل احلايل بالنسبة للدخل السابق.  

أن الدخل الدائم ميكن أن ينظر إليه على أنه متوسط مرجح للدخل احلايل والدخل  )1(:السابقةتوضح املعادلة 
ولكون اعتمدنا على الدخل احلايل والسابق فقط يعترب مقياسا  θالسابق له ويعتمد بدرجة كبرية على النسبة 

خول املكتسبة يف سنوات مبسطا جدا ولذا اقتراح فريدمان أن يتم قياس الدخل الدائم على أساس متوسط الد
عديدة ودالة االستهالك وفقا لنظرية الدخل الدائم توضح حجم االستهالك الدائم أنه دالة طردية يف حجم 

  :الدجل الدائم وفق املعادلة

C=cyp….(2)  
  :حيث

C :حجم االستهالك الدائم.  

C :امليل لالستهالك للدخل الدائم.  

Yp :الدخل الدائم.  

  :الدالة السابقة أوضح أن الدخل الكلي الذي حيصل عليه الفرد يقسم إىلويف حماولة لتفسري 

  .ypدخل دائم 

  .ykدخل مؤقت أو طارئ أو غري دائم 

  y=yp=yk:            أي

  الدخل املؤقت الدخل الدائم الدخل الكلي

                                                             
  .130-129مصطفى يوسف كايف، مرجع سابق، ص )1(
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  .يضم الدخل املؤقت كل التغريات املؤقتة نتيجة لعوامل مفاجئة أو مومسية أو دورية

  )1(:وباملثل اقترض فريدمان أن االستهالك الكلي يتكون من

  :استهالك دائم واستهالك طارئ أو مؤقت حيث

C=cp+ck  
هو عدم وجود  ykوالدخل الطارئ  ypقة ارتباط بني الدخل الدائم عدم وجود عال )2(فريدمان كما فرض

  .cp الدائم عالقة بني االستهالك الدائم واالستهالك

روف عالقة بني االستهالك الطارئ والدخل الطارئ فحدوث زيادة مفاجئة يف الدخل راجعة لظكما ال توجد 
  .هالكتسطارئة لن تؤدي إىل زيادة اال

  :جند) 2(يف املعادلة ) 1(وبتعويض املعادلة 

C=cyp……………..(2) 

Yp=yt-1+ϑ(yt-yt-1)….(1) 

 ):2(يف ) 1(

C=cyt-1+ϑ(yt-yt-s) 

=cyt-1+cϑyt-cϑyt-1 

C=cϑyt+cyt-s(1-ϑ) 

  .الثروة الشخصية× معدل الفائدة = أي الدخل الدائم  Wيرتبط الدخل الدائم بالثروة  :مالحظة

متثل املعادلة دالة االستهالك للفترة القصرية حسب فريدمان الذي ميز بين داليت الفترة الطويلة والفترة القصرية 
  :ومن أهم استنتاجه

 متناسب مع الدخل الدائم االستهالكي للفترة الطويلة  اإلنفاقC=F(YP) 
o C=cyp 

  امليل احلدي لالستهالك للفترة الطويلةC  أما الفترة القصريةco. 

                                                             
، 2007عبد الرمحن يسرى أمحد، حممدي فوزي أبو السعود حممد جابر حسن السيد، النظرية االقتصادية الكلية، الدار اجلامعية، مصر،  )1(

  .52ص
  .157جميد علي حسني، عفاف عبد اجلبار سعيد، مرجع سابق، ص )2(
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 وهو أقل من امليل احلدي للفترة الطويلة. 

  يف األجل الطويل امليل احلدي لالستهالكpmc  يعادل امليل املتوسطPMC=pmc 

  :يف األجل الطويل واألجل قصري يف الرسم البياين املوايلوميكن توضيح رسم داليت االستهالك مليلتون فريدمان 

  
عبد الرمحن يسرى أمحد، حممدي فوزي أبو السعود، حممد جابر حسن السيد، النظرية االقتصادية : املصدر

  .53، ص2007الكلية، الدار اجلامعية، مصر، 

  :نظرية دور احلياة: احملاضرة احلادية عشرة

هالكي وضعت من طرف ثالثة اقتصاديني هم كما تعرف بنظرية تأثري األصول على اإلنفاق االست
" MBA"لذا مسيت هذه النظرية باسم  Andoوآندو  umbergوبرومربوح  Modiylianiمودكيلياين 

  .)1(للحروف األوىل من اسم االقتصاديني

  :بينت هذه النظرية على عدة فرضيات أمهها :فرضيات دورة احلياة

  م عرب فترات طويلة على الشكل الذي حيقق هلم أكرب األفراد خيططون التفاقهم االستهالكيوادخارا
منفعة ممكنة على مدى حيام وذا يكون االدخار وسيلة للمحافظة على سوية االستهالك للفرد يف 

 .)2(املراحل املتأخرة من العمل

                                                             
  .121مصطفى يوسف كايف، مرجع سابق، ص )1(
  .124رفاه شهاب احلمداين، مرجع سابق، ص )2(

 yالدخل 

C  

C=coyt+cgt-1(1-o) 
  األجل القصري

 C=cyp األجل الطويل
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 دخل من الدخول ال متثل املصدر الوحيد لتمويل اإلنفاق االستهالكي فالفرد مصدران للدخل مها ال
 .العمل والدخل من الثروة املتراكمة وتشمل الريوع والفوائد

 االدخار يعد نتيجة لرغبة األفراد يف توفري االستهالك لفترة التقاعد. 

 توزيع االستهالك:  
  ):األجر(الدخل الوحيد دخل العمل   - أ

باعتبار دورة احلياة تنظر إىل أن األفراد خيططون الستهالكهم والدخارام عرب فترة طويلة تعتمد كل 
يف  YLيتقاضى فيها الفرد دخال سنويا رمزه  WLوفترة العمل يرمز هلا بـ  NLفترة حيام يرمز هلا بـ 

  .اليت تعتمد على املدخرات السابقة NL-WLحني فترة التقاعد هي 

بعد بلوغه سن الرشد فيكون أول وأبسط املسائل هي كيف سيوزع ذلك  WLاملعين وبعمله  فإن الفرد
الفرد إمجايل دخله املتحقق على مدى حياته على إمجايل سنني عمره بعد بلوغ سن العمل وكون دالة 

  .االستهالك حتكمها فرضية أساسية

  .دخل سنوات احلياة= استهالك سنوات احلياة 

كه عرب سنوات احلياة بشكل ثابت ويدخر لتمويل فترة التقاعد أي حجم الثروة بعد نتيجة توزيع استهال
  :سنوات احلياة ينعدم وكون الفرد ليس له ثروة ومصدره الوحيد هو دخل عمله فإن

  دخل سنوات العمل= استهالك سنوات احلياة 

  )1(:ويعرب عن تلك املساواة بـ

C.NL=YL.WL 

  WL: فترة العمل

  YL: دخل العمل

  NL: فترة احلياة

متوسط االستهالك السنوي  퐶 = ( ).푌퐿  

                                                             
  .122مصطفى يوسف كايف، مرجع سابق، ص )1(
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  :االدخار السنوي

االدخار جزء من الدخل احملقق يف زمن من سن العمل يتيح إمكانية دعم الطلب االستهالكي يف فترة 
حلياة سن التقاعد أي متويل االستهالك خالل فترة التقاعد وبالتايل حيدد متوسط االدخار السنوي على مدى ا

  :على النحو التايل

YL=C+S 
S=YL-C  

  :جند )1(بتعويض دالة االستهالك يف املعادلة

푆 = 푌 − .푌퐿  

푆 = ( .푌퐿  

  .يالحظ من دالة االدخار أا تعتمد على فترة التقاعد

  .يف حني دالة االستهالك تعتمد على فترة العمل

 :وما تراكم من الثروة بالرسم البياين التايل وميكن متثيل كل من االستهالك واالدخار

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .128رفاه شهاب احلمداين، مرجع سابق، ص )1(
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  االستهالك واالدخار وتراكم الثروة): 14(الشكل رقم 

  
 من خالل الرسم املوايل نستنتج أن:  
 األفراد يدخرون لتمويل فترة استهالك فترة التقاعد. 

 املدخرات املتراكمة تكون الثروة. 

 اية فترة العمل وبداية فترة التقاعد أقصى قدر ممكن من الثروة يكون عند. 

 وعليه) انعدام دخل العمل(تناقص النعدام املدخرات املغذية هلا إن الثروة بعد فترة العمل تبدأ يف ال: 

푊푅 = 퐶(푁퐿 −푊퐿)   
  :إدراج عامل الثروة -2

إذا ما كان الفرد ميلك مصادر أخرى للدخل كاألسهم والسندات أو حسابات نقدية أو انتقلت إليه 
  .اإلنفاق االستهالكيبالوراثة هذه املصادر األخرى للدخل ميكن أن تساهم يف تغطية 

 yالدخل 

WRMax  

YL  

C  

 بداية سن العمل

 ادخار موجب

 السالبدخار اال

  WLفترى العمل 

 اية احلياة اية سن العمل

  NLفترة احلياة 

NL  فترة التقاعدNL-WL 

  .123مصطفى يوسف كايف، مرجع سابق، ص: املصدر
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واليت ستضاف إىل دخله من  Tخالل تاريخ معني من حياته  WRاستفاد الفرد من ثروة قدرها  فإذا
فإن متوسط  (WL-T)واحملصل عليه خالل ما تبقى له من فترة العمل واملقدرة بـ  YLالعمل واملقدر بـ 

  )1(:االستهالك السنوي املتوقع سيعطي بالعالقة أو الصيغة التالية

퐶(푁퐿 − 푇) = 푊푅 + (푊퐿 − 푇).푌   
퐶 = 푊푅 + 푌   

  :بوضع

푎 =   

푐 = ( )  

 :يصبح

c=awr+cyL 

  :حيث

a :امليل احلدي لالستهالك من الثروة.  

c :امليل احلدي لالستهالك من دخل العمل.  

WR :الثروة.  

YL :دخل العمل.  

c : السنوي بوجود الثروةمتوسط االستهالك.  

  )2(:استنتاجات

  اية احلياة يزداد امليل احلدي لالستهالك من الثروة كلما اقترب الفرد من(NL-T). 

  يتوقف امليل احلدي لالستهالك من دخل العمل على مدة احلياة املتبقية للفرد املتوقعة(NL-T) و(WL-

T). 

                                                             
  .129رفاه شهاب احلمداين، مرجع سابق، ص )1(
  .129رفاه شهاب احلمداين، مرجع سابق، ص )2(
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 استهالك الفرد ثابت عرب سنوات حياته. 

  االستهالكي ميول بواسطة دخل العمل مضاف إليه الثروة األوليةاإلنفاق. 

 اإلنفاق االستهالكي اجلاري يتوقف على الثروة احلالية زائد إىل دخل عمل سنوات احلياة. 

 اية التحليل لنظريات االستهالك للفترة الطويلة  :اداتقتناال نظريات االستهالك بعد احلرب العاملية (يف
لذكر نظرية الدخل الدائم ونظرية دورة احلياة نود اإلشارة إىل بعض االنتقادات املوجهة وخنص با) الثانية

لكل نظرية من خالل بعض الدراسات احلديثة اخلاصة مبوضوع االستهالك اليت ظهرت يف أواخر السبعينات 
 .وأوائل الثمانينات من القرن املاضي

 أن حجم اإلنفاق االستهالكي يعتمد على تغريات نفترض هذه النظرية  :بالنسبة لنظرية الدخل الدائم
ال عالقة له باالستهالك يف حني أثبتت  يالدخل الدائم يف حني تعبريات الدخل االنتقايل أو الطارئ

 الدائماالستهالك فإن زيادة يف الدخل  الدراسات أن تغريات الدخل الطارئ هلا تأثري ملحوظ على حجم
 .وأثر على استهالكه

  افتراض أن االدخار يكون لغرض متويل اإلنفاق االستهالكي يف مراحله األخرية من  :احلياة ةلدوربالنسبة
يف حني أثبتت الدراسات أن عملية االدخار تكون لرغبة الفرد يف ترك شيء ذات ) مرحلة التقاعد(حياته 

أن  ملالحظقيمة للورثة كما نصت النظرية أن الثروة سيتم إنفاقها يف املراحل املتقدمة من حياته إال أن ا
معظم الثروة للورثة وهو ما يتوافق والقيم االجتماعية  الرغبة القوية يف ترك املالحظ أن األفراد لديهم

  .السائدة يف الدول النامية
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