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مقدمة   
املوارد يف مقابل تعدد احلاجا  االقتصاد علم يهتم مبعاجلة املشكال  االقتصادية اليت تنجم عن نقص 

اإلنسانية، واالقتصاد الكلي هو فرع من فروع علم االقتصاد الذي ميثل أحد حلقا  هذا العلم والذي يهتم 
مبعاجلة املشكال  االقتصادية ويسعى لتحقيق التوازان  االقتصادية اليت متثل هدف يل احلكوما  ابختالف 

فاالقتصاد الكلي ميثل األساس ابلنسبة للحكوما  من خالل احلسااب   ،ةتوجهاهتا االقتصادية واإليديولوجي
الوطنية اليت يقدمها واليت تعترب مبثابة لوحة قيادة هلذه احلكوما  لتحقيق االستقرار االقتصادي وإعادة تصحيح 

حجم وتوجيه السياسا  االقتصادية مبا يتماشى واألهداف االقتصادية واالجتماعية للحكوما . فهو حيدد 
الناتج احمللي اخلام والذي يعتربه العديد من االقتصاديني أهم مؤشرا  قياس األداء االقتصادي للدول، يما 
حيدد معدال  النمو االقتصادي من خالل املقارنة بني حجم الناتج احمللي اخلام احملقق خالل عدة سنوا ، 

الدخل القومي والدخل الشخصي والدخل  ومن أهم املؤشرا  اليت يسعى االقتصاد الكلي لقياسها وحتديها
املتاح أو التصريف من أجل معرفة حجم االستهالك الشخصي واالدخار العائلي، ويذا حتديد حجم الضرائب 
واالقتطاعا . يما أن احلكوما  تسعى من خالل مؤشرا  ومقاييس االقتصاد الكلي إىل حتقيق التوازن بني 

النمو االقتصادي والتقليل من البطالة ويبح معدال  التضخم  أهداف السياسة االقتصادية وخاصة هدف
وجعلها عند معدالهتا الطبيعية ويذا حتقيق التوازن اخلارجي من خالل توازن امليزان التجاري وميزان املدفوعا  

 دون إمهال هدف التوزيع العادل للدخل.
ميكن حتقيقه من خالل سياسا  إن حتقيق التوازن االقتصادي يعترب أهم اهتماما  احلكوما  والذي 

االقتصاد الكلي، ولقد خاوت العديد من املدارس االقتصادية يف موووع التوازن االقتصادي ومنها املدرسة 
الكالسيكية اليت تقوم على مبدأ أساسي وهو أن هناك يد أو آلية خفية حتقق التوازن لالقتصاد يف حالة وجود 

، وذلك يف ظل افرتاض حتقق  االقتصاد بصفة مباشرة أو يري مباشرةدون احلاجة لتدخل الدولة يف اختالال 
التشغيل الكامل يف االقتصاد، يما أن التوازن االقتصادي الكلي يتحقق حسب هذه املدرسة من خالل حتقيق 
توازن يف األسواق املختلفة املكونة لالقتصاد وخاصة سوق العمل وسوق النقود وسوق السلع واخلدما . لقد 

هذا الفكر ملدة طويلة إىل ياية حدوث الكساد العاملي الكبري ووقوع اقتصاداي  الدول الرأمسالية يف فخ ساد 
العاملية واليت أثبتت فشل وعدم صالحية أفكار املدرسة الكالسيكية يف معاجلة جذور األزمة  االقتصادية األزمة

قد الفكر الكالسيكي، وهذا ما أدى إىل توجيه وتعطل اليد اخلفية يف إعادة التوازن لالقتصاداي  يما يان يعت
انتقادا  الذعة هلذه املدرسة وروادها من قبل العديد من املفكرين االقتصاديني وعلى رأسهم املفكر االقتصادي 
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اإلجنليزي جون ماينرد يينز والذي انتقد أفكار الفكر الكالسيكي وخاصة ما يتعلق ابليد اخلفية وفعالية 
 يف إعادة التوازن لالقتصاد وحل األزمة االقتصادية.السياسة النقدية 

إن عجز الفكر الكالسيكي يف حل األزمة االقتصادية أدى إىل بروز فكر اقتصادي جديد يتمثل يف 
الفكر الكينزي والذي قدم حلوال انجعة لألزمة االقتصادية العاملية من خالل إعطاء األمهية الكبرية للسياسة 

ياسة النقدية من خالل سياسا  اإلنفاق احلكومي والضرائب عن طريق التدخل املالية على حساب الس
املباشر للدولة يف توجيه االقتصاد وتشجيع الطلب الفعال للتقليل من أزمة العرض، وقد تطرق يينز يف سياق 

ة يف ر الزايداوالذي يعكس مقدحتقيق التوازن من خالل تعادل العرض الكلي مع الطلب الكلي إىل املضاعف 
حجم الدخل التوازين نتيجة زايدة أحد متغريا  اإلنفاق الكلي املستقل، ويتوقف هذا املضاعف على امليل 
احلدي لالستهالك والذي ابرتفاعه يؤدي إىل زايدة قيمة املضاعف. وقد أووح النموذج الكينزي آلية حتقيق 

يف املرحلة األوىل على حتديد التوازن يف  ثالثة مناذج أساسية ترتيز الدخل التوازين يف االقتصاد من خالل 
اقتصاد مغلق بقطاعني مها القطاع االستهاليي وقطاع األعمال، ويف مرحلة اثنية حتديد الدخل التوازين يف 
اقتصاد مغلق مع إدراج قطاع اثلث وهو القطاع احلكومي من خالل إدخال يل من اإلنفاق احلكومي 

لثة حتديد الدخل التوازين إبدراج قطاع رابع وهو القطاع اخلارجي من والضرائب والتحويال ، ويف مرحلة اث
 خالل إدخال متغريين مها الصادرا  والواردا .
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 متهيد
يعترب االقتصاد الكلي من املواويع ذا  االهتمام الكبري والواسع يف معظم الدول ابعتباره أداة رئيسية 
لتقدمي العديد من املؤشرا  االقتصادية لقياس األداء االقتصادي يف الدولة وحتديد التوازان  االقتصادية، ويذا 

عليها لتوزيع الدخل الوطين بني خمتلف الفاعلني وبطريقة عادلة، ابإلوافة إىل أنه يسمح  يعترب أداة يعتمد
مبعرفة مدى مسامهة األعوان االقتصاديني من مستهلكني ومستثمرين والقطاع احلكومي والقطاع اخلارجي يف 

. يما تستخدم بياان  ومؤشرا  االقتصاد الكلي يف املساعدة يف إجراء تشكيل الدخل والثروة يف أي اقتصاد
االقتصادية اهليكلية يف حالة وجود اختالال  وإجراء املقاران  االقتصادية بني الدول من  اإلصالحا بعض 

 .خالل معدال  النمو االقتصادي احملققة يف يل دولة واملعرب عنها بنمو الناتج احمللي اخلام
توازن االقتصادي من بني أهم اهتماما  االقتصاد الكلي، إال أن هناك تباين يف الفكر ويعترب ال

والنظرية االقتصادية يف ييفية حتقيق هذا التوازن يف خمتلف األسواق )سوق العمل، سوق السلع واخلدما  
كي خيتلف يف وسوق النقد(، وذلك ابلنظر لالفرتاوا  اليت يقوم عليها يل فكر اقتصادي، فالفكر الكالسي

نظرته للتوازن االقتصادي عن الفكر الكينزي، ويعزى هذا االختالف إىل الفرويا  اليت يقوم عليها يل منهما 
يف بناء النظرية االقتصادية ويذا الظروف اليت ساد  يف الفرتة اليت ظهر فيها يل فكر اقتصادي، فعلى سبيل 

الكامل يف االقتصاد وعلى خالف ذلك يقوم الفكر املثال يقوم الفكر الكالسيكي على فروية التشغيل 
 الكينزي على فروية التشغيل الناقص للموارد.
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 ماهية النظرية االقتصادية الكلية. 1
هتتم النظرية االقتصادية الكلية أو االقتصاد الكلي ابملتغريا  االقتصادية الكلية مثل إمجايل الناتج 

االستخدام التام، عرض النقود وخمزون رأس املال. أما النظرية االقتصادية الوطين، املستوى العام لألسعار، 
اجلزئية أو االقتصاد الوحدوي فإنه يهتم بدراسة األسواق والوحدا  االقتصادية اليت تدخل يف هذه األسواق، 

مستوى  وابلتحديد املنتجني واملستهلكني. ومن هنا فإن االقتصاد اجلزئي يتناول دراسة نظرية السعر على
الوحدا  االقتصادية ونظرية املستهلك، وتوازن املنتج يف األسواق املختلفة. ولقد دلت الدراسا  من انحية 
وتطور الوقائع االقتصادية أبن الرتابط والتداخل بني النظرية االقتصادية الكلية والنظرية االقتصادية اجلزئية قائم، 

 .1  يل من وحداته العاملة ويؤثر فيها آبن واحدحبيث أن االقتصاد الوطين يكل يتأثر بفعاليا
والتحليل االقتصاد الكلي مع ما يعىن به من دراسة السلوك االقتصادي وحتليله ومنذجته يف شكل بناء 
رايوي، يهدف إىل استخدام هذه النماذج يف سياق التحليل االقتصادي من أجل حتقيق جمموعة من 

ن االقتصادي والنمو واالستقرار العام لألسعار، وحتقيق العمالة الكاملة، األهداف االقتصادية من ومنها التواز 
وجتسيد التوازن اخلارجي والتوزيع العادل للدخل، وحتديد قيمة اجلرعا  الالزمة من السياسا  االقتصادية 

 . 2والفجوا  الزمنية املقابلة من أجل حتقيق هذه األهداف جمتمعة
 اهتماماتهئصه و خصاالكلي و  مفهوم االقتصاد 1.1

هو ذلك النوع من التحليل الذي يهتم بدراسة املتغريا  والظواهر االقتصادية على املستوى التجميعي 
أو على مستوى اجملتمع يكل أو اإلقليمي أو الدويل، فهو يقوم بدراسة عمل الوحدا  االقتصادية يوحدة 

الكلي، الطلب الكلي والعرض الكلي، االدخار واحدة، فعلى سبيل املثال فإنه الدخل الوطين واالستهالك 
الكلي واالستثمار الكلي، معدل الفائدة، التضخم، املستوى العام لألسعار، التشغيل والبطالة، التجارة 
اخلارجية، السياسة املالية والنقدية. وهذا يله يعرفنا أبهم العوامل املؤثرة يف االستقرار االقتصادي يف ظل 

 .3املفتوح االقتصاد املغلق أو

                                                             

  1 صخري عمر، التحليل االقتصادي الكلي، ديوان املطبوعا  اجلامعية، الطبعة السادسة، اجلزائر، 2008، ص08.
  2 عقبة عبد الالوي، تطبيقات التحليل االقتصادي الكلي، مطبعة الرمال، الوادي، اجلزائر، 2020، ص03.

  3 بريبش السعيد، االقتصاد الكلي: نظرايت ومناذج ومتارين حملولة، دار العلوم للنشر والتوزيع، اجلزائر، 2007، ص09.
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وابلريم من اهتمام النظرية االقتصادية الكلية ابلعوامل اليت تعمل على حتديد هذه املتغريا  اليت تعرب 
عن مستوى األداء االقتصادي، فإهنا هتتم أيضا بدراسة العوامل اليت تعمل على حتديد جمموعة أخرى من 

 :1املتغريا  الفرعية
من املفيد القيام بدراسة الدخل الوطين ومعرفة ييفية توزيعه بني  ييفية توزيع الدخل الوطين: قد يكون  

 األجور والريع والفائدة واألرابح، أي بني عوامل اإلنتاج.
اإلنفاق الوطين الكلي: هنا البد من معرفة اإلنفاق على االستهالك اخلاص والعام أو احلكومي، واإلنفاق  

الواردا  والصادرا . والغرض من ذلك هو معرفة التقلبا  اليت على االستثمار اخلاص والعام، واإلنفاق على 
، وقد نشأ يتعرض هلا اإلنتاج أو الدخل واالستهالك خالل الزمن واليت يطلق عليها الدورا  االقتصادية

ا االهتمام بدراسة الدورا  االقتصادية نتيجة ملا واجهته الدول الرأمسالية املتقدمة خالل فرتا  عديدة من اترخيه
 احلديث من تقلبا  شديدة يف حجم اإلنتاج ومستوى التوظيف.

النمو االقتصادي واملتمثل يف التغريا  املختلفة يما هتتم النظرية االقتصادية الكلية أيضا ابلعوامل اليت حتقق   
البداية   اليت تطرأ على عناصر اإلنتاج املستخدمة سواء من الناحية الكمية أو النوعية. وقد اقتصر التفكري يف

األمر على معاجلة املشكال  املتعلقة ابلريود أو النمو يف الدول املتقدمة يف املدى البعيد، إال أنه مت االهتمام 
فيما بعد بضرورة تنمية هذه العوامل يف الدول األقل تقدما، ومتثل هذا االهتمام يف جلوء الكثري من دول 

 لإلسراع بتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية.اجلنوب أو العامل الثالث إىل أسلوب التخطيط 
 القتصاد الكليل األساسية وضوعاتاخلصائص وامل 2.1

يتضح من التعريف السابق لالقتصاد الكلي املوووعا  اليت تعاجلها النظرية االقتصادية الكلية 
 :2واألسئلة اليت جتيب عليها

 الدخل القومي والناتج القومي 1.2.1
يهتم االقتصاد الكلي بدراسة الكيفية اليت يتحدد هبا الناتج القومي )الدخل القومي( وحتليل األسباب 
املفسرة الرتفاع مستواه أو اخنفاوه، وما يعنيه ذلك للفرد سواء من حيث فرصته يف احلصول على العمل 

                                                             

  1 بريبش السعيد، مرجع سابق، ص10.
 تتميز االقتصاداي  يف عمومها بتقلبا  اقتصادية ذا  طابع دوري، قسمها جوقالر إىل أربع مراحل: التوسع، االنكماش، التطهري، العودة إىل 

  اإلنطالق. تؤثر مثل هذه التقلبا  على اقتصاداي  الدول خاصة مرحلة االنكماش اليت تؤثر على األداء االقتصادي ومعدال  التوظيف.
  2 حسام علي داود، مبادئ االقتصاد الكلي، دار املسرية للنشر والتوزيع، ط3، عمان، 2013، ص ص 43، 45
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صادية الكلية هو: ما الذي حيدد املناسب أو ايتساب الدخل...إخل. إذن السؤال الذي جتيب عنه النظرية االقت
 مستوى الدخل واإلنتاج؟

ونشري هنا أن حسااب  الدخل القومي متدان ابملصادر األساسية لإلحصاءا  والبياان  لتحليل 
االقتصاد الكلي مثل: إحصاءا  الناتج والدخل، الدخل الشخص، الدخل املتاح، اإلنفاق االستهاليي، 

 االستثمار والضرائب...إخل.
 البطالة 2.2.1

السؤال الثاين اهلام يف دراسة االقتصاد الكلي هو: ما الذي حيدد نسبة القوى العاملة املتعطلة؟ 
يل من واحملاوال  املبكرة لإلجابة على هذا السؤال تربط حريا  البطالة مبعدال  التضخم، حيث تتذبذب  

 البطالة والتضخم يف دورا  متكررة تعرف ابلدورا  االقتصادية.
رب الشخص متعطال إذا مل يكن لديه عمل ولكنه يسعى جاهدا للبحث عنه ولكنه ال جيد، ويعت

واألشخاص الذين ليس لديهم عمل وال يسعون للحصول عليه فإهنم يكونون متعطلني بريبتهم، وال تدخل 
قوى العاملة حساابهتم يف القوى العاملة. ومعدل البطالة إمنا هو عدد العاطلني ينسبة من القوى العاملة، وال

 الكلية تعرف على أساس أهنا عدد األفراد املشتغلني مضافا إليهم عدد األفراد املتعطلني.
والتوظيف الكامل يتحقق عندما يكون يل شخص لديه مهارة ويريب يف العمل لديه عمل، ومعظم 

القوى العاملة من  %6و  %5االقتصاديني يرون أنه حىت عند التوظيف الكامل فإن نسبة مقدارها ما بني 
تكون معطلة. وسيتضح لنا الحقا أنه لو مت السعي إلجياد عمل لكل فرد وحتقيق معدل بطالة منخفض، فإن 
معدل التضخم سوف يزداد، ولو أن معدال  التضخم يانت مرتفعة عن املستوى املريوب، فإنه ميكن إبطاؤها 

 البطالة. عن طريق حتقيق مستوى أقل من الناتج القومي ومعدل مرتفع من
 التضخم  3.2.1

السؤال الثالث اهلام يف دراسا  االقتصاد الكلي هو: ما الذي حيدد املستوى العام لألسعار؟ والسؤال 
املتصل هبذا السؤال هو: ما الذي حيدد معدل التضخم أو معدل االنكماش؟ وميكن تعريف التضخم أبنه 

عار، وعادة ما يشار إىل املستوى العام لألسعار مبستوى النسبة املئوية ملعدل التغري يف املستوى العام لألس
األسعار الكلية. إذن التضخم هو عملية مستمرة، أي أن خطوا  ارتفاع األسعار إمنا حتدث على أساس 
مستمر وليس مرة واحدة فقط، يما أن االرتفاع يف األسعار هو ارتفاع املستوى العام لألسعار وليس ارتفاعا يف 

 أسعار معينة.
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 سعر الفائدة 4.2.1
نشري هنا أن هناك اجتاه ألن تتحرك أسعار الفائدة مجيعا صعودا أو هبوطا معا، ولكن أسعار الفائدة 
القصرية األجل متيل إىل التذبذب بدرجة أيرب من أسعار الفائدة طويلة األجل. واملشكلة األساسية يف 

اها  العامة الصعودية دراسا  االقتصاد الكلي هو حماولة التوصل إىل حتديد ما الذي يؤدي إىل االجت
من أسعار الفائدة واهلبوطية يف أسعار الفائدة، وملاذا تتذبذب أسعار الفائدة القصرية األجل بدرجة أيرب 

 الطويلة األجل.
 ميزان املدفوعات وأسعار الصرف األجنبية 5.2.1

عا  السؤال اخلامس الذي جتيب عليه دراسا  االقتصاد الكلي هو: ما الذي حيدد ميزان مدفو 
 الدولة مع العامل اخلارجي؟ وما الذي حيدد سعر الصرف األجنيب للدولة؟

 املدارس الفكرية يف االقتصاد الكلي. 2
بدأ  املدارس الفكرية يف االقتصاد الكلي بطبيعة احلال ابملدرسة الكالسيكية اليت ساد  فكر 

فكرتني أساسيتني يان يعتنقهما يالبية االقتصاد الكلي قبل الثالثينا ، وقد قامت املدرسة الكالسيكية على 
 :1االقتصاديني خالل هذه الفرتة

يان يعتقد أن هناك قوى ذاتية مصححة قوية متنع حدوث فرتا  الريود الطويلة يف ظل نظم اقتصاداي    
 السوق.
على يان هناك اعتقاد سائد أبن التغريا  يف الكمية املعرووة من النقود تؤثر فقط على األسعار وليس   

 النشاطا  االقتصادية احلقيقية.
ولكن بدأ االقتصاديون يشككون يف صحة النظرية الكالسيكية حينما فشلت القوى الذاتية يف معاجلة 

، فعندما حل الكساد الكبري ظهر  البطالة على نطاق واسع يف مجيع دول العامل مشايل الكساد الكبري
ومر  سنوا  دون أن يكون للقوة التلقائية أي جناح يف  ويانت واوحة يف الوالاي  املتحدة األمريكية،

 ختفيض مستوى البطالة.
وقد يان واوحا أن هناك حاجة ماسة إلعادة تكوين نظرية لالقتصاد الكلي، وقد مت ذلك فعال 

وذلك عندما نشر الكتاب الشهري:  John Maynard Keynesبواسطة االقتصادي االجنليزي املعروف 

                                                             

  1 سامي خليل، نظرية االقتصاد الكلي، جامعة الكويت، 1994، ص85
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 العمالة، الفائدة والنقود. وقد يان يينز من املؤيدين للنظام الرأمسايل إال أنه مع ذلك يان يرى النظرية العامة يف
عيبا يف ذلك النظام، وهو أن هذا النظام مل يكن يتضمن آلية ذاتية تعمل على عدم حدوث فرتا  االنكماش 

 الطويلة وجتعل النظام قريبا من التوظيف الكامل لو حدث أن ابتعد عنه.
د عرض يينز نظرية بديلة للنظرية الكالسيكية أووح فيها ييف يتحدد مستوى الدخل والتوظيف  وق

يتحدد تلقائيا عند  يما شرح بوووح ملاذا قوى السوق ال تستطيع أن تؤيد لنا أن الطلب الكلي الفعال
مستوى التوظيف الكامل. وقد أشار يينز إىل أن مستوى التوظيف الكامل ما هو ببساطة سوى أحد 
املستواي  املمكنة، وأن هناك من املستواي  ما يكون عند أقل من مستوى التوظيف الكامل، وقد يان يينز 

ياستها االقتصادية للوصول ابالقتصاد مقتنعا أنه من الضروري للحكومة أن أتخذ املسؤولية من خالل س
 .1القومي إىل مستوى التوظيف الكامل

ودورها الفاعل يف تغيري الطلب اإلمجايل وذلك بدال لقد أيد يينز على أمهية أدوا  السياسة املالية 
من السياسة النقدية واليت هي يف نظره يثريا ما ليست فاعلة بشكل قوي، خاصة عندما تكون األزمة 

صادية يف اجتاهاهتا اهلابطة احلادة واملستمرة يما حدث أثناء الكساد العاملي يف الثالثينا . إن متويل عجز االقت
امليزانية العامة ابالقرتاض حسب التحليل الكينزي يدفع ابلطلب اإلمجايل مع ثبا  العرض النقدي، وابلتايل 

ث يف أسعار الفائدة. وهنا صار من الضروري فإن هذا التمويل ال يكون حساسا يثريا مع التغريا  اليت حتد
االستثماري واالستهاليي املستقل أو يري املتأثر بكل من تغريا  الدخل وأسعار الفائدة،  اإلنفاقحتريك 

 حيث أن ذلك سيكون يفيال خبلق املضاعف الذي هو مساو عادة ل:
1

1 − 𝑏
 

املضاعف معدل التغري الذي ميكن له علما أن هذا امليل يقع بني الصفر والواحد الصحيح، ويعد هذا 
 أن يوصل مع وجود جهاز إنتاجي مرن الناتج إىل مستوى التشغيل الكامل.

للنقديني، واليت من أهم روادها  chicago، ظهر  مدرسة ومنذ العقد السابع من القرن املاوي
Milton Friedman عاجلة مشكلة األزمة ، وترى هذه املدرسة أن السياسة املالية اليت اعتمدها يينز مل

العاملية ال تعد أداة فعالة يف حتقيق التشغيل الكامل، وذلك ألهنا رفضت مبدأ ارتفاع درجة حساسية منحىن 

                                                             

    هو ذلك الطلب الذي يرتجم إىل قدرة شرائية فعلية
  1 سامي خليل، مرجع سابق، ص86.
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االستثمار لتغريا  أسعار الفائدة، وابلتايل فإن التأثري الصايف لثبا  العرض النقدي سيكون عدم تغيري الطلب 
 .1ء الكساد واستعادة التشغيل الكامل عند اخنفاض أسعار الفائدةاإلمجايل بدال من زايدة هذا الطلب أثنا

عن املدرسة الكينزية حول القوى األيثر أتثريا على الطلب وعلى ما سبق ختتلف املدرسة النقدية 
ري النقود على الطلب اإلمجايل هو املعتمد عليه ملواجهة الوقت الذي يرى النقديون أبن أتث اإلمجايل، ففي
االقتصادية، وذلك العتقادهم أبن فاعلية تغيريا  اإلنفاق ترتبط ابلتغيريا  املرافقة هلا يف النقود. يؤيد التقلبا  

الكينزيون على أن تغيريا  العرض النقدي تولد أتثريا  هامة على الطلب اإلمجايل ومن مث على الناتج 
 ية ملواجهة الكساد االقتصادي.واألسعار، ولكنهم يفضلون دور السياسة املالية ابعتبارها أيثر فاعل

 أهداف السياسة االقتصادية الكلية. 3
هتدف السياسة االقتصادية الكلية من خالل تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي لتوويح أو شرح 
املشايل االقتصادية اليت يعاين منها االقتصاد الوطين لدولة ما، وحماولة إعطاء أو إجياد بعض احللول املالئمة 

، يري أنه قبل دراسة وووع أي سياسة اقتصادية يلية  البد من حتديد األهداف االقتصادية الكلية بشكل هلا
 حمدد ودقيق. 

ومن الواوح أن أهداف السياسة االقتصادية الكلية ختتلف من اقتصاد آلخر، إال أنه عموما تشرتك 
 تقرار االقتصادي:مجيع اجملتمعا  يف السعي لتحقيق األهداف التالية اليت حتقق االس

 هدف النمو االقتصادي املستقر 1.3
يقصد ابلنمو االقتصادي عادة الزايدة املستمرة يف الطاقة اإلنتاجية القتصاد ما مما يؤدي إىل حدوث 
زايدة يف متوسط دخل الفرد احلقيقي حتسن قدرته الشرائية، وهلذا فإن يل الدول تسعى لتحقيق معدال  منو 

حىت ينعكس  أنه يشرتط أن يكون معدل النمو االقتصادي أيرب من معدل النمو الدميغرايف اقتصادي عالية، إال
 .2إجيااب على مستوى معيشة األفراد أو مستوى احلياة أو على األقل أن يبقى معدل النمو على حاله

 هدف االستخدام التام 2.3
صل عليها، فإنه لرفع مستوى معيشة مبا أن االستخدام التام هو دالة اتبعة حلجم العمل واملكافآ  احمل

األفراد فإنه البد من جعل االستخدام التام أيرب ما ميكن، أي توفري فرص عمل لكل شخص قادر ورايب يف 

                                                             

  1 هوشيار معروف، حتليل االقتصاد الكلي، دار صفاء للنشر والتوزيع، ط1، عمان، 2005، ص ص53، 54
  2 بريبش السعيد، مرجع سابق، ص 20.
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. ويف األوواع العادية عمليا من الصعب جدا الوصول للتشغيل الكامل خاصة يف اجملتمعا  1العمل
 د العاملة.الدميقراطية، وذلك نظرا إلحالل اآللة حمل الي

 استقرار األسعارهدف   3.3
إن ارتفاع املستوى العام لألسعار يؤثر على املدخرا ، سياسا  التأمني والسندا ، بعبارة أخرى فإن 
التضخم يؤثر سلبا على مستوى معيشة األفراد خاصة ذوي الدخل احملدود، هلذا البد من أتمني استقرار 

. إن استقرار املستوى العام لألسعار ال يعين حتقيق معدل تضخم 2األسعار وجتنب حدوث التضخم واالنكماش
  %3إىل  %1يساوي الصفر وإمنا احملافظة على معدل التضخم اثبتا عند مستوى منخفض نسبيا يف حدود 

يحد أقصى. وهذا ال يعين عدم زايدة األسعار وإمنا أن تكون تلك الزايدة مربرة اقتصاداي وذلك مثل زايدة 
 تاج أو زايدة أسعار املواد األولية املستوردة...إخل.تكاليف اإلن

 التوازن يف ميزان املدفوعاتهدف   4.3
، ويؤدي اختالل االقتصاداي إذ يعكس ووع ميزان املدفوعا  موقف االقتصاد القومي اجتاه ابقي 

تعيش فوق  ميزان املدفوعا  الذي يعرب يف الغالب عن حالة عجز إىل زايدة مديونية البالد مما جيعلها
يسمح ابحلصول على استقرار  إمكانياهتا، وإىل تدهور قيمة عملتها. وابلتايل فإن توازن ميزان املدفوعا 

العملة وتنمية املبادال  االقتصادية، حيث أن التقلبا  املفاجئة يف العملة حتمل خماطر هامة للبلدان ذا  
ويل عن تساوي جمموع البنود الدائنة مع جمموع العمال  الضعيفة. ويعرب التوازن حسب صندوق النقد الد

 .3البنود املدينة، أي أن الرصيد الكلي يساوي صفرا
 
 

                                                             

  1 عقبة عبد الالوي، مرجع سابق، ص 05.
  2 صخري عمر، مرجع سابق، ص 12.

يونه   يتكون ميزان املدفوعا  من امليزان التجاري الذي يعرب عن الفرق بني صادرا  وواردا  السلع املنظورة، وحتليله مهم من الناحية العملية  
نة واملدينة مؤشرا مالئما ملعرفة اجتاها  ميزان احلساب اجلاري، يما يتكون ميزان املدفوعا  من ميزان احلساب اجلاري وهو الفرق بني القيود الدائ

 للسلع واخلدما  والدخل والتحويال ، ويقيس التغري يف صايف ووع األصول األجنبية القتصاد ما، وأخريا يتكون ميزان املدفوعا  من احلساب
وتشكل هذه  الرأمسايل واملايل، فمن الضروري أن يتم متويل عجز احلساب اجلاري عن طريق زايدة اخلصوم األجنبية أو اخنفاض األصول األجنبية،

  التدفقا  املالية احلساب الرأمسايل املايل مليزان املدفوعا .
  3 قدي عبد اجمليد، املدخل إىل السياسات االقتصادية الكلية، ديوان املطبوعا  اجلامعية، اجلزائر، 2003، ص41.
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 هدف عدالة توزيع الدخل  5.3
من األهداف الرئيسية اليت هتدف أو ترمي إليها السياسة االقتصادية الكلية هي حماولة توزيع الناتج 

، وهذا ال يعين توزيع الدخل بشكل متساوي بني يل أفراد 1الوطين بشكل عادل أو على األقل قريب منه
اجملتمع، بل مكافأة األفراد حسب جمهوداهتم وإنتاجهم املادي والفكري تطبيقا للمبدأ القائل: يل حسب عمله 
وجهده، ويف هذا اإلطار فإنه من العدالة يف التوزيع ومان احلد األدىن من الدخل لكل فرد من أفراد اجملتمع 

SMIG . 
 عادالت واملتيريات يف االقتصاد الكليامل. 4

يعتمد االقتصاد الكلي على العديد من املتغريا  االقتصادية بعضها داخلي وبعضها اآلخر خارجي،  
يما يعتمد على بعض املعادال  لبناء النماذج االقتصادية الكلية، ومن هذه املعادال  تتمثل يف املعادال  

 :فيةالسلويية واملعادال  التعري
 املعادالت السلوكية 1.4

وهي متثل املعادال  األساسية للنماذج الكلية، إذ أهنا تنصب على توصيف سلوك الفعاليا  
االقتصادية، وهي عموما مستوحاة من النظرية االقتصادية مثل دالة االستهالك ودالة االستثمار. هذه 

بطرق القياس  (برامرتاهتا)عشوائية وتقدر معاملهااملعادال  توصف على أساس منوذج قياسي، وهي معادال  
املعتمدة على البياان  الضرورية لكل منوذج. ويرجع اختالف النماذج إىل أن البياان  تقاس بطرق خمتلفة، وإىل 
أن النظرية االقتصادية ال تعطي توصيفا دقيقا للعالقا  االقتصادية وإمنا عموما تكون النماذج النظرية يف شكل 

ومنية. ويعود للمنمذجني القيام بعملية إجياد التوصيف األفضل الذي يعطي تفسريا مقنعا للمعطيا  دوال 
 وفق اخلطوط العريضة اليت تطرحها هذه النظراي .

وتصب النظراي  االقتصادية اهتمامها على تفسري سلوك األفراد وتعتمد على بعض الفرويا  القوية 
النماذج الكلية تعتمد على توصيف متغريا  يلية فالبد أن توجد أخطاء لتوصيف سلوك األفراد املمثل، وألن 

فعندما أنخذ مثال مسألة االستهالك فنالحظ أبنه  .2جتميع يصعب توفيقها لكي تتطابق مع النظرية االقتصادية
سلوك  يتأثر بدرجة يبرية ابلدخل، فهذا يعين أن سلوك االستهالك أو تصرفا  األفراد االستهاليية تعتمد على

 C=f(y)الدخل حيث نكتب: 
                                                             

  1 بريبش السعيد، مرجع سابق، ص22.
  2 بلقاسم العباس، النمذجة االقتصادية الكلية، املعهد العريب للتخطيط، الكويت، 2005، ص06.
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 املعادالت التعريفية 2.4
متثل املعادال  التعريفية جممل التوازان  واملعادال  والشروط احملاسبية مثل معادلة الدخل الوطين 

ة بتعادل اإلنفاق واإلنتاج واملداخيل على املستوى اإلمجايل. وهذه املعادال  يري عشوائية وال تقدر والقاوي
إن املعادال  التعريفية هي املعادال  اليت تعرف متغريا ما ابستعمال املتغريا   وإمنا تفرض خارجيا.معاملها 

 D=C+Iاألخرى، فمثال يعرف الطلب الكلي أبنه جمموع الطلب على االستهالك  واالستثمار أي: 
 املتيريات الداخلية واملتيريات اخلارجية  3.4

املعادال  االقتصادية إىل نوعني رئيسيني: داخلية وخارجية. واملتغريا  تنقسم املتغريا  يف جمموعة 
الداخلية هي تلك املتغريا  اليت تتحدد قيمها داخل النموذج ويفرتض فيها أبهنا تؤثر يف بعضها البعض وتتأثر 

ؤثر على املتغريا  ابملتغريا  اخلارجية ولكنها ال تؤثر فيها. أما املتغريا  اخلارجية فهي تلك املتغريا  اليت ت
ومبا أنه يف التحليل االقتصادي ال ميكن دراسة أثر وأتثري يل منها لذلك يان  الداخلية ولكنها ال تتأثر هبا.

البد من أخذ أحد هذه املتغريا  أو بعضها ودراسته على حدة لتتبع تفاعله مع املتغريا  األخرى، وهنا جيري 
 على ما هو عليه. التحليل على افرتاض أن يل شيء آخر يبقى

 االقتصاد الكليتوازن . شرط 5
ابإلوافة إىل املعادال  السلويية اليت يشملها النموذج، فإننا نريب عادة يف ذير الشروط اليت يكون 
فيها النموذج يف حالة توازن. وشرط التوازن هذا ميثل حالة التوازن بني القوى املضادة أو بني القوى املتعاروة، 

 1تصاد الكلي فإن التوازن ميثل احلالة اليت يكون فيها الطلب الكلي والعرض الكلي يف حالة توازنفمثال يف االق
 .(تعادل)

 
 
 
 
 

 

                                                             

  1 عمر صخري، مرجع سابق، ص ص 10، 11.
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 خالصة
تعترب مواويع التحليل االقتصادي الكلي من األساسيا  اليت شغلت النصيب األيرب من البحث 

نشأ  يف هذا اإلطار مدارس واالهتمام لدى االقتصاديني من جهة ولدى الدول من جهة أخرى، حيث 
 فكرية تعاجل وتناقش خمتلف حماور االقتصاد الكلي مثل البطالة والتشغيل التام واستقرار األسعار والتوازن

هلذه املتغريا  وفق منهجها  املدارسالداخلي واخلارجي والتوزيع العادل للمداخيل، وختتلف نظرة ومعاجلة هذه 
عض التعارض بني هذه املدارس يف حتليلها ملتغريا  االقتصاد الكلي يف يل وتوجهها وفروياهتا، لذلك فهناك ب

سوق على حدة. ومهما اختلفت هذه املدارس فإن موووع االقتصاد الكلي ايتسب أمهية ابلغة لدى 
احلكوما  ومتخذي السياسا  االقتصادية نظرا للمؤشرا  واملقاييس اليت يقدمها واليت تعترب معيار الختاذ 

 ا  على املستوى احلكومي وإعادة توجيه السياسا .القرار 
 أسئلة احملور

، وما الذي حدث بعد ذلك ليتم االهتمام  1929: ملاذا مل تعط أمهية يبرية لالقتصاد الكلي قبل سنة 1س
 ابلتحليل االقتصادي الكلي؟

 تصاد الكلي.: عدد أوجه االختالف بني الفكر الكالسيكي والفكر الكينزي يف معاجلة قضااي االق2س
 : ميز بني املتغريا  الداخلية واملتغريا  اخلارجية.3س
 : ميز بني املعادال  السلويية واملعادال  التعريفية.4س
 نظرية االقتصاد اجلزئي ونظرية االقتصاد الكلي؟ بني : ما هي الفروقا  الرئيسية5س
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 متهيد
هتتم النظرية االقتصادية الكلية بدراسة النشاط االقتصادي للمجتمع، وذلك بدراسة املتغريا  

تربط بني هذه املتغريا  والعوامل اليت تؤثر عليها، وهذا يله من أجل الوصول االقتصادية الكلية والعالقة اليت 
إىل سياسة اقتصادية يلية حتقق معدال  منو اقتصادي عالية ومستوى يبري من العمالة وعدالة يف توزيع الدخل 

من الضروري  واستقرار يف مستوى األسعار، وهذا يله هبدف حتقيق االستقرار االقتصادي للمجتمع. ولذا فإنه
جتميع هذه البياان  اخلاصة إبمجايل النشاط االقتصادي وتبويبها ابلشكل الذي يساعد األفراد ورجال األعمال 

 أو املستثمرين واحلكومة على اختاذ القرارا  اخلاصة ابلنشاط االقتصادي.
هدف من  ومن أجل بلوغ هذا اهلدف عادة ما يستعمل تصميما للحسااب  االقتصادية الوطنية وهو

ونؤيد يف هنا على أهداف احملاسبة الوطنية لقياس مستوى وطبيعة النشاط االقتصادي يف اجملتمع بصورة عامة، 
أن نظم احلسااب  االقتصادية القومية ليست جمرد هيايل حماسبية وإحصائية ذا  طبيعة فنية نشأ  مبعزل عن 

من ذلك جند أن نظم احلسااب  االقتصادية الوطنية النظرية االقتصادية واملفاهيم األساسية، بل على العكس 
 ترتبط ارتباطا وثيقا إبطار النظرية االقتصادية املستندة عليها.
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 الوطين مدخل حلساابت الناتج. 1
يهتم االقتصاد الكلي بتحديد جممل اإلنتاج االقتصادي يف بلد معني ومتغرياته مثل مستوى السعر، 

معدال  الفائدة ومتغريا  أخرى مثل التضخم ويريها، ولفهم ييفية حتديد هذه املتغريا  مستوى العمالية، 
جيب أن نفهم أيضا طبيعة هذه األخرية وييفية قياسها عمليا، ومنه نبدأ حبسااب  الدخل الوطين، حيث تعطي 

( والناتج الوطين NDP( والناتج الداخلي الصايف )GDPلنا هذه األخرية مقدرا  قيم الناتج الداخلي اخلام )
( والدخل PI( والدخل الشخصي )NI( والدخل الوطين )NNP( والناتج الوطين الصايف )GNPاخلام )

(. ويدخل ومن هذه احلسااب  الوطنية حسااب  منفردة تتناول حسااب  الدخل DIالشخصي املتاح )
وع اإليرادا  والنفقا  واإلنتاج للمشروعا  االقتصادية وحسااب  الدخل واإلنفاق لألشخاص، وجمم
 احلكومية واحلسااب  مع العامل اخلارجي، وحسااب  االدخار واالستثمار اإلمجايل.

من أهم املؤشرا  اليت تعطي صورة للنشاط االقتصادي يف تعترب دراسة حسااب  الدخل الوطين 
االقتصادية اليت تتخذ جمتمع ما بشكل يظهر هيكل التدفقا  واملعامال  االقتصادية اليت تتم بني الوحدا  

قرارا  اإلنتاج واالستثمار واالستهالك واالدخار يف اجملتمع، أي أهنا هتتم بقياس وحتليل عناصر الدخل الوطين 
وأوجه استخداماته يف اإلنفاق على السلع واخلدما  النهائية اليت أنتجت يف االقتصاد الوطين لبلد ما خالل 

 .1فرتة حمددة
 (NDP الصايف الناتج احملليو  (GDPام الناتج احمللي اخل 1.1

اجملتمع حاجا   من السلع واخلدما  إلشباعيهتم االقتصاد الكلي بدراسة يميا  اإلنتاج اإلمجايل 
وحتقيق مستوى مرتفع من الرفاهية، يما يهدف إىل حتقيق زايدا  سريعة يف اإلنتاج وختفيض معدال  البطالة 

هنا جاء  أمهية دراسة الناتج احمللي اإلمجايل بشكله السلعي واخلدمي،  واحملافظة على استقرار األسعار. ومن
والذي ميكن تعريفه أبنه جمموع يميا  السلع واخلدما  النهائية واملنتجة من قبل قطاعا  االقتصاد احمللي يف 

نه قيمة يل السلع . ويعرف الناتج الداخلي اخلام أب2بلد ما وخالل فرتة زمنية ويالبا ما تقاس هذه الفرتة ابلسنة
 .3واخلدما  املنتجة داخل البلد خالل السنة

                                                             

  1 تومي صاحل، مبادئ التحليل االقتصادي الكلي، دار ابن شامية للنشر والتوزيع، اجلزائر، 2003، ص32.
  2 طاهر فاول البيايت، خالد توفيق الشمري، مدخل إىل علم االقتصاد: التحليل اجلزئي والكلي، دار وائل للنشر، عمان، 2009، ص245.

3 Steven A , David Shapiro, principles of  macroeconomics, 2nd edition, Houston, 2011, p135. 
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لذا البد من تقييم يميا  اإلنتاج من السلع واخلدما  ابلنقود من خالل قياس أسعار تلك املنتجا  
ونستخرج بذلك قيمة الناتج احمللي اإلمجايل وهو ما يسمى ابلدخل احمللي اإلمجايل وهو جمموع قيمة السلع 

النهائية املنتجة من قبل قطاعا  االقتصاد احمللي يف بلد ما وخالل فرتة زمنية هي السنة. وميكن واخلدما  
 صياية معادلة الناتج احمللي اإلمجايل على النحو التايل:

 
 
 

أسعارها لكافة السلع   x( هي حاصل ورب الكميا  املنتجة GDPإذن قيمة الناتج احمللي اخلام )
واخلدما  اليت تنتجها القطاعا  االقتصادية خالل سنة، وتقاس أبية عملة يانت  سواء عملة البلد احمللية أو 

 ابلعمال  األجنبية يالدوالر واليورو.
،  GDPا يعرف ب إن منتوج يل ذلك يقيم أبسعار السوق، مث جتمع يل هذه القيم معا لتعطي م

ونريز على قيمة السلع واخلدما  النهائية لنتحاشى إزدواجية احلساب، فمثال ال ميكننا أن ندخل سعر السيارة 
يف حساب الناتج احمللي اخلام ويف نفس الوقت حنسب قيمة العجال  اليت اشرتاها صاحب املصنع اخلاص 

ن مكوان  السيارة املباعة لصاحب مصنع السيارا  بصناعة السيارا  لووعها على السيارا  املباعة، حيث أ
 .(GDPى ابلسلع الوسيطة وقيمتها ال تدخل يف حساب الناتج احمللي اخلام )تسم
 : لنفرض أن اقتصاد بلد ما ينتج السلع التالية، ومت تقدير أسعارها النهائية طبقا لسعر السوق اجلاري.مثال

 GDPالناتج احمللي اخلام  Pالسعر  Qالكمية  السلع
A 1000 2 2000 
B 2091 1 2091 
C 550 2 1100 
D 350 4 1400 
 6591   اجملموع

 حسب املعادلة أعاله فإن حجم الناتج احمللي اخلام حيسب يما يلي:
GDP=(1000 x 2)+(2091 x 1)+(550 x 2)+(350 x 4)=6591 

 

GDP=(Qa x Pa)+(Qb x Pb)+(Qc x Pc)+(Qd x Pd) 
GDP=∑ 𝑸𝒊 𝒙 𝑷𝒊 
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 اإلنفاق الكليقياس الناتج احمللي اخلام من زاوية  1.1.1
اليت مت نلجأ عادة إىل قياس الناتج احمللي اخلام يف أي سنة جارية جبمع خمتلف املصروفا  النقدية 

إنفاقها يف شراء اإلنتاج النهائي من السلع واخلدما  خالل تلك السنة، وابلتحديد يشكل يل من اإلنفاق 
وصايف الصادرا  البنود األربعة الرئيسية ألوجه على االستهالك واإلنفاق على االستثمار واإلنفاق احلكومي 

 اإلنفاق النهائي يف االقتصاد.
 اإلنفاق على االستهالك أ

يتكون معظم اإلنتاج اجلاري يف اجملتمعا  احلديثة من السلع واخلدما  اليت تنتج أليراض االستهالك 
املشروعة، والطريقة املألوفة لقياس إنتاج السلع واخلدما  االستهاليية هي مجع  اإلنسانيةهبدف إشباع الريبا  

املصروفا  النقدية اليت يقوم إبنفاقها القطاع املنزيل واملنشآ  اليت ال هتدف إىل الربح. وقد جر  العادة يف 
 :1حسااب  الدخل القومي على تقسيم هذه الفئة من اإلنفاق إىل أقسام فرعية متعددة

 اإلنفاق على السلع واخلدما  االستهاليية يري املعمرة يالطعام والشراب واملالبس. 
 اإلنفاق على السلع واخلدما  االستهاليية املعمرة يالسيارا  والتجهيزا  املنزلية واألاثث. 

اإلنفاق على االستهالك من السلع املعمرة مشكلة قياسية، حيث أن هذه الفئة من سلع ويثري 
ك هي يف الغالب سلع استثمارية، مبعىن أهنا تقدم خدمة للمستهلك طيلة مدة صالحيتها لالستعمال، االستهال

وتستمد ابلتايل قيمتها االقتصادية من اخلدما  اليت تقدمها خالل هذه املدة. وملا يان الغرض الرئيسي من 
ة معينة، يان من املنطق أن وراء حسااب  الدخل القومي هو قياس مستوى النشاط اإلنتاجي خالل فرتة زمني

حنتسب اخلدما  اليت تقدمها يل سلعة معمرة خالل يل فرتة من فرتا  الدخل على اعتبار أهنا جزء من 
بسبب تعذر قياس اخلدما  اليت تقدمها  إتباعهدخل تلك الفرتة، إال أن هذا األسلوب املنطقي مل يتم 

ابلتايل اوطر القائمون على احملاسبة القومية إىل حساب هذه الكميا  اهلائلة من السلع االستهاليية املعمرة، و 
اخلدما  على أساس االفرتاض أهنا تستهلك خالل فرتة الدخل اليت يتم شراؤها فيها، وذلك ابستثناء 
املشرتاي  من بيو  السكن اخلاصة، حيث اعترب  مشرتاي  املساين اجلديدة يجزء من النفقا  

 االستثمارية.
 
 

                                                             

  1 أسامة بشري الدابغ، أثيل عبد اجلبار اجلومرد، املقدمة يف االقتصاد الكلي، دار املناهج للنشر والتوزيع، ط1، عمان، 2003، ص41.
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 اإلنفاق االستثماري ب
ميكن تعريف االستثمار أبنه اإلنفاق على مجيع السلع املنتجة اليت تؤدي إىل زايدة موجودا  الثروة يف 
االقتصاد، وقد جر  العادة يف حساب الدخل القومي على قياس إنتاج االقتصاد من السلع االستثمارية 

الل فرتة الدخل اجلارية. وعادة ما يتم تصنيف البنود ابملصروفا  النهائية ملنشآ  األعمال على هذه السلع خ
 :1التالية ومن فئة اإلنفاق االستثماري يف احلسااب  القومية

 مشرتاي  منشآ  األعمال من اآلال  اجلديدة وجتهيزا  األبنية. 
 مشرتاي  املساين اجلديدة. 
 التغري يف حجم املخزون لدى منشآ  األعمال. 
 اإلنفاق احلكومي  مشرتايت احلكومة من السلع واخلدمات( ج

لقد تريز البحث فيما سبق على إنتاج فئتني رئيسيتني من مكوان  الناتج احمللي اخلام، ومها فئة السلع 
على قياس قيمة  واخلدما  االستهاليية وفئة السلع االستثمارية، وقد جر  العادة يف حسااب  الدخل القومي

يل فئة منهما مبا ينفقه املستعملون النهائيون من مبالغ نقدية عند شراء السلع االستهاليية اإلنتاج من  
، إال أن هذا التصنيف ألنواع السلع واخلدما  املكونة للناتج احمللي واالستثمارية خالل فرتة الدخل اجلارية

سلع واخلدما  اليت أخذ  أمهيتها  اخلام يبقى يف احلقيقة انقصا، والسبب يف ذلك أنه يتجاوز فئة اثلثة من ال
تزيد بشكل يبري يف االقتصاد املعاصر، ونقصد بذلك فئة اإلنفاق احلكومي، إذ يقوم القطاع احلكومي يف أي 
اقتصاد معاصر إبنتاج يميا  وخمة من السلع واخلدما  ذا  القيمة، وترتاوح هذه السلع واخلدما  بني 

لطرق والسدود، وبني إنتاج يري ملموس يخدما  القضاء والربيد إنتاج ملموس ياملدارس واملستشفيا  وا
 واألمن العام.

لقطاع احلكومي صفة ولعل الفرق الرئيس بني إنتاج القطاع اخلاص وإنتاج القطاع احلكومي أن إلنتاج ا
على  يتكون من سلع وخدما  مجاعية ألهنا ال تقبل التجزئة ومنافعها تعود القطاع احلكومي مجاعية، فإنفاق
 اجملتمع بكامله.

                                                             

  1  أسامة بشري الدابغ، أثيل عبد اجلبار اجلومرد، مرجع سابق، ص 41.
هذا البد لنا يف هذا السياق أن منيز نوعا آخر من اإلنفاق احلكومي ونقصد بذلك املصروفا  احلكومية املعروفة ابسم املدفوعا  التحويلية، و  

عة أخرى يف االنوع من اإلنفاق ال يعترب عادة جزءا من قيمة الناتج احمللي اخلام ألنه يتضمن حتويال نقداي للدخل تقوم به احلكومة من مجاعة إىل مج
دية اجملتمع، دون أن يقابل ذلك حصول احلكومة على موارد تستخدم يف اإلنتاج احلكومي، وبعبارة أخرى فإن التحويال  احلكومية توفر دخوال نق

  ملستعملي هذه التحويال  دون أن يقوم القطاع احلكومي ابستالم سلع أ وخدما  مقابل هذه الدخول.
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 صايف الصادرات د
تعترب حسااب  الدخل القومي التجارة اخلارجية يف السلع واخلدما  املصدر الرابع واألخري من 
مصادر اإلنفاق على الناتج احمللي اخلام. إن قيمة صادرا  أي بلد هي يف هناية املطاف جمموع ما أنفقه يري 

من السلع واخلدما ، يف حني أن واردا  أي بلد هي جمموع  البلد املقيمني )األجانب( على منتجا  ذلك
إنفاق املقيمني فيه على السلع واخلدما  املنتجة يف بلد أجنيب، فإذا زاد  قيمة صادرا  بلد ما من السلع 
واخلدما  عن قيمة وارداته يان صايف صادراته موجبا ووجب احتساب الفرق على أنه إوافة إىل ابقي فئا  

اق على الناتج احمللي اخلام. وإذا زاد  قيمة وارداته من السلع واخلدما  عن قيمة صادراته يان صايف اإلنف
. وعليه ميكن قياس الناتج احمللي اخلام من 1صادراته سالبا ووجب طرح الفرق من جمموع فئا  اإلنفاق األخرى

 :2زاوية اإلنفاق ابلعالقة التالية
 
 
 
 

Cاإلنفاق االستهاليي : 
I اإلنفاق االستثماري : 

G اإلنفاق احلكومي : 
X  الصادرا : 
M  الواردا : 

 : إليك معطيا  اقتصاد ما يما يلي:مثال
 ون 20.000إنفاق األسر على السلع واخلدما : 

 ون 35.000االستثمار اخلاص: 
 ون 50.000االستثمار العام: 
 ون 10.000التغري يف املخزون: 

                                                             

  1   أسامة بشري الدابغ، أثيل عبد اجلبار اجلومرد، مرجع سابق، ص 45.
2 Steven A , David Shapiro , op cit, p139. 

 اإلنفاق االستهاليي+اإلنفاق االستثماري+ األنفاق احلكومي+صايف الصادرا الناتج احمللي اخلام= 
GDP=C+I+G+(X M) 
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 ون 45.000اإلنفاق احلكومي: 
 ون 5.000صايف الصادرا : 

 : أحسب قيمة الناتج احمللي اخلاماملطلوب
 :احلل

GDP=C+I+G+Xn 
GDP=20.000+35.000+50.000+10.000+45.000+5.000 

GDP=165.000 UM 
 قياس الناتج احمللي اخلام من زاوية القيمة املضافة 2.1.1

عن طريق ما يضاف إىل يل سلعة يف مراحل إنتاجها  GDPميكن من خالل هذه الطريقة حساب 
حىت وصوهلا إىل صورهتا النهائية، فكما نعلم أن الناتج احمللي اخلام ميثل قيمة السلع النهائية، ولكن يف نفس 
الوقت فإن هذه السلع النهائية قد تكون أيضا داخلة يف إنتاج سلع أخرى، وابلتايل إذا حسبت هذه السلعة 

السلع اليت دخلت يف إنتاجها فإن هذا يؤدي إىل ظهور مشكلة اإلزدواجية يف حساب بعض  مرة أخرى مع
القيمة املضافة تقيس صايف املخرجا  لكل صناعة  .1السلع مما يؤدي إىل التضخم يف قيمة الناتج احمللي اخلام

لع واخلدما  من ومن أجل إجياد القيمة املضافة للصناعة أو األعمال نطرح االستهاليا  الوسيطية للس
 .2اإلنتاج النهائي

ويتم حساب القيمة املضافة النهائية عن طريق مجع القيمة املضافة لكل مرحلة إنتاجية يف يل قطاع، 
يتم مجع هذه القيم املضافة وفق  GDPحيث حنصل على القيمة احلقيقية لكل منتوج، وللحصول على قيمة 

 العالقة التالية: 
 
 

 : مثال
 ون 120يبيع املزارع القمح للمطاحن بقيمة 

 ون 260تبيع املطاحن الدقيق إىل املخابز بقيمة 
 ون 510تبيع املخابز اخلبز إىل التجار بقيمة 

                                                             

  1 تومي صاحل، مرجع سابق، ص 49.
2 D. Curtis, I. Irvine , principles of macroeconomics, CC BY-NC-SA, 2020, p94. 

GDP=∑ 𝑽𝑨𝒏
𝒊=𝟏 
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 ون 610يشرتي املستهلك اخلبز بقيمة 
ون ولكن هناك  1500ومنه إذا مجعنا مبيعا  املزارع واملطاحن واملخابز والتجار لكانت القيمة 

إزدواج يف احلساب، والواجب هو حساب قيمة السلعة النهائية وهي اخلبز ذا  االستهالك النهائي اليت 
ون أو حنسب القيمة املضافة عند يل مرحلة من مراحل اإلنتاج، فيكون ما  610يشرتيها املستهلكون وقيمتها 

ون+ ما أوافه احملل  250ون+ ما أوافته املخابز  140ون + ما أوافته املطاحن  120أوافه املزارع 
 ون 610ون، فيكون جمموع القيم املضافة=  100التجاري 
 قياس الناتج احمللي اخلام من زاوية الدخل 3.1.1

حبسب هذه الطريقة فإن حساب الناتج احمللي اخلام يرتكز على مجع التدفقا  النقدية املختلفة، بتعبري 
 :1آخر مجع املداخيل واليت ميكن أن تقسم إىل

 مداخيل األفراد 
 مداخيل يري موزعة 
 مداخيل احلكومة 

حبسب هذه الطريقة جيب مجع يل املداخيل الناجتة عن عملية ظهور اإلنتاج الكلي إىل حيز الوجود، 
ويما بينا فإن اإلنتاج هو خلق وإوافة منفعة جديدة، وتتم عملية اإلنتاج عن طريق مزج عوامل اإلنتاج 

 ظهور السلع واخلدما  بشكلها النهائي، وتتمثل عوامل اإلنتاج يف: األرض، العمل، املختلفة اليت تشرتك يف
رأس املال والتنظيم. وعليه فإن الدخل يساوي جمموع العوائد املدفوعة على عناصر اإلنتاج املختلفة اليت سامهت 

 :2يف تكوين السلعة وهي ياآليت
 (Wاألجور   أ

اليت حيصل عليها األفراد نظري قيامهم بعمل ما، ويذلك مداخيل وتشمل األجور واملرتبا  واملعاشا  
قطاع األعمال احلرة يدخول األطباء واحملامني واحلرفيني مضاف إليها املكافآ  والعموال ، ويتم حساب يل 

. لكن ال يتم حساب املدفوعا  التحويلية اليت تقدمها الدولة ذلك قبل خصم الضرائب واالقتطاعا  املختلفة
 مقابل. بدون

 
                                                             

  1 عقبة عبد الالوي، مرجع سابق، ص 28.
  2 نفس املرجع، ص ص 28، 29.
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 (Rالريع   ب
ويشمل ريع األرض والثروا  املوجودة فيها سواء يانت زراعية أو معدنية ويريها، ويتم حساب 
املستعمل منها لالستهالك الشخصي أيضا، يما يشمل ربح وإجيار العقارا  واملنازل ويتم أيضا حساب 

 األجزاء الشخصية منها.
 (Iالفائدة   ج

أجل خدمة القروض املخصصة لالستثمار، وتشمل الفوائد على املدفوعا  وتشمل مجيع ما يدفع من 
النقدية اليت تؤديها مؤسسا  األعمال اخلاصة إىل أصحاب رأس املال النقدي، فمثال عند شراء سند صادر 
عن شرية سوانطراك، فإن العائد احملصل من هذا السند يدخل ومن حساب الناتج احمللي اخلام، ويستثىن من 

الفوائد املدفوعة على سندا  اخلزينة وسندا  اإلجيار ألهنا ليست مدفوعا  من أجل إنتاج السلع ذلك 
 واخلدما  اجلارية، وتعترب هذه الفوائد مدفوعا  حتويلية.

 (Pاألرابح   د
وتشمل مجيع ما يدفع وتشمل أرابح املؤسسا  والقطاع اإلنتاجي مبا فيهم املدراء واملنظمني ويتم ذلك 

إىل زيع أرابح األسهم وقبل خصم الضرائب ويذلك قبل خصم اجلزء املعاد استثماره. وتقسم فئة األرابح قبل تو 
جزأين يف حسااب  الناتج احمللي اخلام مها: دخل املالكني وأرابح الشريا  املسامهة. وعليه ميكن حساب 

 الناتج احمللي اخلام يما يلي:
 
 
 
 
 
 

مطروحا منه   (GDP( هو عبارة عن الناتج احمللي اخلام )NDPومنه فإن صايف الناتج اخلام )
 أي أن: Depاستهاليا  رأس املال املسموح به )االهتالك( ، ونرمز له ابلرمز 

 
 

 مداخيل األفراد+ مداخيل احلكومة+ مداخيل يري موزعة =الناتج احمللي اخلام
 األجر+ الريع+ الفائدة+ أرابح موزعة =مداخيل األفراد

 صايف الضرائب يري املباشرة+ دخل احلكومة من أماليها+ ورائب أرابح الشريا  =مداخيل احلكومة
 اهتالك رأس املال الثابت+ األرابح يري املوزعة =مداخيل يري موزعة

 

NDP=GDP Dep 
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 (GNP( والناتج الوطين اخلام  GDPالناتج احمللي اخلام   2.1
دولة ما فإن هناك معنيني لذلك، فاالقتصاد احمللي والذي هو عبارة عن يل عندما نتكلم عن اقتصاد 

النشاطا  املادية يف الرقعة اجلغرافية هلذه الدولة، واملعىن اآلخر هو االقتصاد القومي أو الوطين وهذا يشمل 
فاملعىن احمللي مجيع أنشطة املقيمني يف هذه الدولة أينما يانت تزاول هذه األنشطة يف أي مكان يف العامل، 

 أساسه جغرايف بينما املعىن القومي أو الوطين أساسه قومي.
( إمنا يشري إىل جمموع الناتج يف الرقعة اجلغرافية للدولة بصرف النظر عما GDPواملعىن احمللي للناتج )

 الرقعة اجلغرافية للدولة.إذا يان الناتج قام به مقيمني يف الدولة أو يري مقيمني )األجانب( فيها طاملا أنه مت يف 
أما املفهوم الوطين للناتج فإنه يشري إىل الناتج الذي مت بواسطة املقيمني يف البلد بغض النظر عن املكان الذي 

، والفرق بني هذين التجميعني إمنا يعرف بصايف دخل عناصر اإلنتاج من اخلارج، 1مت فيه النشاط االقتصادي
. وهكذا فإنه يف حالة اقتصاد مغلق ال أثر فيه 2ملعظم دول العامل يكون بسيطا ويف الغالب فإن الفروق ابلنسبة

 (.GNP( يطابق متاما الناتج الوطين اخلام )GDP) للمعامال  اخلارجية فإن الناتج احمللي اخلام
جملتمع وبناء على التحليل السابق ميكن حتديد العالقة بني الناتج الوطين اخلام والناتج احمللي اخلام 

 معني يما يلي:
 
 
 
 

مليون ون، ويان دخل عوامل  6500يان الناتج احمللي اخلام بسعر السوق يف دولة ما يقدر ب   : إذامثال
مليون ون، وأما دخل عوامل اإلنتاج األجنبية العاملة داخلة البلد يقدر  230اإلنتاج احمللية املشغلة يف اخلارج 

 مليون ون. 150ب 
                                                             

  1 سامي خليل، مرجع سابق، ص 104.
  2 حسام علي داود، مبادئ االقتصاد الكلي، دار املسرية للنشر والتوزيع، ط3، عمان، 2013، ص 58.

يأحسن مقياس للتصرف االقتصادي، حيث يتم حساب هذه اإلحصائية يف الوالاي     GDPهناك العديد من االقتصاديني من يعتربون  
وان املتحدة األمريكية مرة يل ثالثة أشهر من طرف مكتب التحليل االقتصادي، بينما يتم حساهبا يف اجلزائر مرة واحدة يف السنة من طرف الدي

مجايل جملموع مكوان  االقتصاد، واإلنفاق الكلي املخصص للحصول على له بعدين مها الدخل اإل GDPالوطين لإلحصائيا . وابلتايل فإن 
 السلع واخلدما  احملققة بواسطة اجملتمع.

 الناتج الوطين اخلام= الناتج احمللي اخلام+صايف دخل عوامل اإلنتاج من اخلارج
الدخل  صايف دخل عناصر اإلنتاج من اخلارج= الدخل املستحق لعناصر اإلنتاج احمللية من اخلارج

 املستحق لعناصر اإلنتاج األجنبية من داخل االقتصاد احمللي
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 : أحسب الناتج الوطين اخلام للبلد.املطلوب
 :احلل
 اإلنتاج من اخلارج لي اخلام+ صايف دخل عواملالناتج احمل =تج الوطين اخلامالنا

 (230150+ )6500 =الناتج الوطين اخلام
 مليون ون 6580 =الناتج الوطين اخلام

 الناتج احمللي اخلام بسعر السوق وبسعر التكلفة 3.1
سعر السوق اجلاري، وهذا ما الناتج احمللي اخلام قدر على أساس يالحظ يف املثال السابق أن حساب 

 :1يتطلب منا أن نتبني أن الناتج احمللي اخلام ميكن حسابه
 إما بسعر السوق 
 أو سعر التكلفة 

 (GDPMالناتج احمللي اخلام بسعر السوق   1.3.1
يتم تقدير الناتج احمللي اخلام هنا على أساس األسعار السائدة أو اجلارية، أي على أساس أسعار 

اجلارية للسلع واخلدما  النهائية خالل فرتة تقدير الناتج احمللي. ولكن من املالحظ أن السعر اجلاري السوق 
)سعر السوق( للعديد من السلع واخلدما  خالل فرتة زمنية معينة عادة ما يشتمل على الضرائب يري 

العامة على املبيعا ، وعليه املباشرة، واليت تفرض على بعض السلع واخلدما  خالل تلك الفرتة مثل الضرائب 
فإن فرض هذه الضريبة على سلعة أو خدمة معينة جيعل سعر السوق الذي يدفعه املستهلك أيرب من السعر 

 الذي حيصل عليه املنتج النهائي لتلك السلعة أو اخلدمة مبقدار تلك الضريبة.
دما ، حيث جند يف حالة دفع دعم أو إعاان  ملنتجي بعض السلع واخلولكن حيدث عكس ذلك 

أن قيمة الناتج احمللي بسعر السوق سوف تكون أقل مما حتصل عليه عناصر اإلنتاج يف اجملتمع مقابل املسامهة 
يف حتقيق الناتج احمللي خالل فرتة زمنية حمددة. ومن مث فإن اإليرادا  اليت حتصل عليها  خبدماهتا اإلنتاجية

إلنتاج املشتغلة يف العمليا  اإلنتاجية سوف ختتلف عن قيمة الناتج الوحدا  اإلنتاجية وابلتايل عوائد عناصر ا
 احمللي بسعر السوق، وهذا ما يقودان إىل مفهوم الناتج احمللي اخلام بسعر التكلفة.

 
 

                                                             

  1 حسام علي داود، مرجع سابق، ص 61.
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 (GDPFالناتج احمللي اخلام بسعر التكلفة   2.3.1
يري املباشرة مع إوافة قيم وهو عبارة عن قيمة الناتج احمللي بسعر السوق مطروحا منه قيمة الضرائب 

 :1الدعم وإعاان  اإلنتاج. وميكن توويح ذلك من خالل املعادال  التالية
 

 
 

األيثر اتفاقا وشيوعا بني االقتصاديني ويف معظم ويعترب تقدير الناتج احمللي اخلام بسعر السوق هو 
النظم االقتصادية املعاصرة اليت تطبق نظام الضرائب يري املباشرة ونظام اإلعاان ، ولكن هناك بعض الدول 

على الدخل القومي بثمن تكلفة  تقوم بتقدير انجتها بسعر التكلفة وذلك من أجل حتديد وغط األعباء العامة
 عوامل اإلنتاج.

ون وتقدر الضرائب يري املباشرة املطبقة  700.000: يقدر الناتج احمللي اخلام بسعر السوق لبلد ما ب مثال
 ون. 20.000ون، وقد قدمت احلكومة للقطاع اإلنتاجي إعاان  بقيمة  40.000يف االقتصاد 

 : أحسب الناتج احمللي اخلام بسعر التكلفة.املطلوب
 :احلل

 الضرائب غ املباشرة+إعاان  اإلنتاجالناتج احمللي اخلام بسعر السوق=التكلفةالناتج احمللي  بسعر 
 20.000+ 40.000 700.000 =الناتج احمللي بسعر التكلفة
 ون 680.000 =الناتج احمللي بسعر التكلفة

والناتج الضمين الناتج اإلمسي والناتج احلقيقي. 2  
يطلق اسم الناتج الوطين اخلام االمسي على حاصل الكميا  الفعلية من الناتج النهائي مضرواب يف 
أسعارها، واملقصود بكلمة امسي الكمية الفعلية املشرتاة ابألسعار اجلارية، وال يعترب األخذ ابملفهوم االمسي مهما 

عندما يقبل الناس على شراء يميا  أيرب  يف التحليل االقتصادي الكلي طاملا ميكن زايدة الكميا  االمسية
من السلع واخلدما  )املزيد من السيارا ، يميا  أيرب من اللحوم، زايدة إقباهلم على خدما  
احلالقني...إخل( أو عندما ترتفع مستواي  األسعار، إذ أن زايدة النفقا  االمسية لفرد مثال على سلع 

                                                             

  1 نفس املرجع، ص62.

الضرائب غري الناتج احمللي اخلام بتكلفة عوامل اإلنتاج= الناتج احمللي اخلام بسعر السوق
 املباشرة+إعاانت اإلنتاج
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الر قد تعين أنه أصبح قادرا على شراء عدد أيرب من دو  25.000دوالر إىل  20.000االستهالك من 
 السلع االستهاليية أو تعين ارتفاع أسعار نفس يمية ونوعية السلع املشرتاة.

وهنا تثار أسئلة من مثل هل أن الووع االقتصادي أصبح أحسن من ذي قبل أم مل يتغري، وإمنا ارتفاع 
ستهاليي؟ إن التغريا  يف القيمة االمسية ال تستطيع األسعار يان السبب وراء ارتفاع مستوى اإلنفاق اال

، إذ أهنا ختفي أيثر مما تظهر. وعلى ذلك يهتم االقتصاديون ابلتغريا  احلقيقية اإلجابة على مثل هذه األسئلة
 يف األرقام.

يسنة   Nإن القيم احلقيقية تعكس السعر على ووء أسعار سنة األساس، فعند اعتماد أسعار السنة 
. وأن أي قيمة حقيقية  Nعندئذ تصبح مشرتاي  الفرد يف السنوا  الالحقة مقيمة أبسعار السنة أساس، 

مقاسة أبسعار سنة األساس تكون قد أخذ  بعني االعتبار التغريا  احلاصلة يف مستواي  األسعار عرب 
ي اخلام ابألسعار أو الناتج احملل Real GDPوعليه ميكن تعريف الناتج احمللي اخلام احلقيقي  .1السنوا 

، وعلى هذا ميكن السنة ابستعمال أسعار سنة األساسيمة السلع واخلدما  املنتجة خالل الثابتة أبنه يقيس ق
 .2احلصول على الناتج احلقيقي بضرب الناتج االمسي لكل السنوا  يف األسعار الثابتة

( والناتج Nominal GDPاالمسي)أما الناتج الضمين فهو يعرب عن النسبة بني الناتج احمللي اخلام 
 :3( وفق العالقة التاليةReal GDPاحمللي اخلام احلقيقي)

 
 

بني حجم الناتج احمللي اخلام االمسي وبعبارة أخرى يقاس حجم الناتج احمللي اخلام احلقيقي ابلنسبة 
 والرقم القياسي االستهاليي لألسعار وفق العالقة التالية:

 

 

                                                             

  1 وياء جميد املوسوي، التحليل االقتصادي الكلي، ديوان املطبوعا  اجلامعية، اجلزائر، 2005، ص 14.
2 D. Curtis, I. Irvine , op cit, p98. 
3 Ib.id, p100. 

 

GDP Deflator= 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝐺𝐷𝑃

𝑅𝑒𝑎𝑙 𝐺𝐷𝑃
 x 100 

 

Real GDP= 𝑵𝒐𝒎𝒊𝒏𝒂𝒍 𝑮𝑫𝑷

𝑰𝒏𝒅𝒆𝒙 𝒅𝒆 𝑷
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إن املعيار األيثر استخداما يف قياس املستوى العام لألسعار هو الرقم القياسي االستهاليي لألسعار، 
دما  املشرتاة من قبل والرقم القياسي االستهاليي لألسعار يما يدل امسه يعكس أسعار البضائع واخل

املستهلكني. وابلتحديد فإن الرقم القياسي االستهاليي يقيس التغري املئوي يف تكلفة جمموعة من البضائع 
واخلدما  املختارة لفرتة زمنية معينة مقارنة مع فرتة زمنية أخرى. وجمموعة البضائع واخلدما  هذه تتكون عادة 

إن الشكل العام الستخراج الرقم القياسي االستهاليي يعطى وفق  .1بضاعة خمتلفة 400إىل  300من 
 العالقة الرايوية التالية:

 

 

ميثل سعر  1Pميثالن على التوايل سعر ويمية سنة األساس للبضاعة أو اخلدمة، و  0Pو  0Qحيث 
السنة اجلارية أو احلالية للبضاعة أو اخلدمة. يطلق عادة على العالقة السابقة بعالقة أو رقم السبريس 

Laspeyres Formula . 
 ما يما يلي: 20122017: لتكن لدينا البياان  التالية عن اقتصاد افرتاوي خالل الفرتة مثال

 Nominal السنوا 
GDP 

 CIP Real GDP متوسط األسعار

2012 2000 10 (10/14)x100=71 2817 
2013 2100 12 X100=86(12/14) 2442 
 X100=100(14/14) 2200 سعر سنة األساس 14 2200 2014
2015 2500 15 X100=107(15/14) 2336 
2016 2800 16 X100=114(16/14) 2456 
2017 3000 18 X100=129(18/14) 2326 

                                                             

  1 صخري عمر، مرجع سابق، ص26.

 

CIP= Ʃ𝑸𝟎 𝑷𝟏

Ʃ𝑸𝟎 𝑷𝟎
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 per capita Realوهناك مؤشر آخر للناتج احمللي وهو الناتج احمللي اخلام احلقيقي الفردي 
GDP 1ويعين نصيب الفرد الواحد من الناتج احمللي احلقيقي، وحيسب وفق العالقة التالية: 

 

 

 
 الشخصي، الدخل املتاحالدخل الوطين، الدخل . 3

ابلريم من أن الناتج القومي اخلام والناتج القومي الصايف أيثر األدوا  استخداما لقياس األداء 
االقتصادي، فإن االقتصاديني يشريون أحياان إىل ثالث مفاهيم أخرى ذا  صلة هبذا القياس. على أنه جيب 

الكلي لالستهالك واإلنفاق احلكومي فضال عن  ( يقيس التدفقNNPأن نتذير أن الناتج الوطين الصايف )
اإلوافة الصافية لرأس املال. وهذا يعين أنه يقيس قيمة اإلنتاج من السلع واخلدما  يف اقتصاد ما على أساس 

املباشرة على األعمال، واليت تزيد من أسعار ه األسعار تشتمل على الضرائب يري أسعار السوق، على أن هذ
تكلفة استخدام عامل ما من عوامل اإلنتاج. وعندما يستقطع االقتصاديون هذه  السوق ولكن ال متثل

 Nationalفإن الرقم الناتج يسمى الدخل الوطين  NNPالضرائب يري املباشرة من الناتج الوطين الصايف 
income 2، وعلى هذا فإن الدخل الوطين ميثل الناتج الصايف على أساس تكلفة اإلنتاج NNPF . 

ين أن الدخل الوطين هو إمجايل مدفوعا  الدخل ألصحاب املوارد ورأس املال الطبيعي خالل وهذا يع
مطروحا منه الضرائب يري املباشرة على األعمال.  NNPفرتة ما، وهو يساوي أيضا الناتج الوطين الصايف 

الضرائب يري  مطروحا منه NNPوالدخل الوطين ميكن تقديره بطريقتني فهو يساوي الناتج الوطين الصايف 
املباشرة على األعمال، ولكنه أيضا ميثل مدفوعا  الدخل جلميع عوامل اإلنتاج، وعلى ذلك فهو يساوي مجلة 

 األجور والفائدة ودخل العمل الشخصي واإلجيارا  وأرابح الشريا .
 
 

                                                             
1 D. Curtis, I. Irvine, op cit, p102 . 

ملكة العربية السعودية، ، دار املريخ، املاالقتصاد الكليجيمس جوارتيين، رجيارد اسرتوب: ترمجة عبد الفتاح عبد الرمحان، عبد العظيم حممد،  
  19992، ص184.

 

Per Capita Real GDP= 𝑹𝒆𝒂𝒍 𝑮𝑫𝑷

𝑷𝒐𝒑𝒖𝒍𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏
 

الضرائب غري املباشرة+  الدخل الوطين أو الناتج الوطين الصايف بسعر التكلفة= الناتج الوطين الصايف
 إعاانت اإلنتاج
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وريم أن الدخل القومي ميثل عوائد أصحاب عوامل اإلنتاج فإنه ال يساوي الدخل الشخصي 
Personal Income  ،وذلك أن الدخل الشخصي هو مجلة يل أنواع الدخل اليت حيصل عليها األفراد

وهو خيتلف عن الدخل الوطين من جانبني، أوهلما هو أن بعض الدخل قد يكتسب ولكن ال يتم تسلمه 
مباشرة، فأصحاب األسهم ال يتسلمون يل الدخل الذي حتققه الشريا ، ذلك أن جزء منه يستقطع يف صورة 

لى الشريا ، يما أن األرابح يري املوزعة على أصحاب األسهم تنساب اثنيا إىل الشرية، يما ورائب ع
تستقطع أقساط التأمني االجتماعي من املرتبا  واألجور مكونة بذلك أحد مكوان  الدخل املكتسب وال 

 ا.حيصل عليه العاملون بطريقة مباشرة. وحلساب الدخل الشخصي فإن يل هذه العوامل جيب طرحه
بعض الدخل يتم تسلمه حىت لو أنه مل يكتسب خالل الفرتة اجلارية، وتدخل وأما الثاين فهو أن هناك 

، وبنفس املدفوعا  احلكومية التحويلية مبا فيها التأمني االجتماعي ومدفوعا  الفائدة يف هذه اجملموعة
النظر عن الوقت الذي  األسلوب فإن أرابح األسهم اليت يتم دفعها تضاف إىل الدخل الشخصي بغض

 .1ايتسبت فيه. ويل هذه املكوان  جيب أن تضاف للدخل الشخصي
 

 

 

على أن يل من يعمل يف عمل يعرف أن ما يتقاواه من هذا العمل ال يساوي مرتبه، فالضرائب على 
هو  Disposable Incomeالدخل الشخصي جيب أن تطرح، فالدخل املمكن التصرف فيه أو املتاح 

                                                             

اع هناك أيضا مدفوعا  حتويلية مدفوعة من قطاع اإلنتاج فإذا ما وجد  فإهنا تضاف إىل املدفوعا  التحويلية املدفوعة من احلكومة ومن القط 
  العائلي لتكون اجملموع الكلي للمدفوعا  التحويلية.

  1  جيمس جوارتيين، رجيارد اسرتوب: ترمجة عبد الفتاح عبد الرمحان، عبد العظيم حممد، مرجع سابق، ص185.

 

 الدخل الوطين= أجور العمال+ريع األرض+فائدة رأس املال+الربح

أرابح ضرائب أرابح الشركات أقساط إلزامية خمتلفةالدخل الشخصي= الدخل الوطين
 حمتجزة+املدفوعات التحويلية من احلكومة لألفراد
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الدخل الذي ميكن للفرد أن ينفقه حيث يشاء، فهو ببساطة الدخل الشخصي مطروحا منه الضرائب على 
 هذا الدخل، وهو الدخل الذي ينفق على االستهالك أو يتم ادخاره.

 

 

 

 

 :)و.ن(: املعلوما  التالية تووح ووعية اقتصاد افرتاوي مامثال
 450000الناتج الوطين الصايف: 

 37500ورائب يري مباشرة على األعمال: 
 2500: إعاان  اإلنتاج

 30500ورائب على األرابح: 
 7500أرابح يري موزعة 
 41500ورائب الدخل: 

 22000حتويال  حكومية: 
 50000اهتالك رأس املال: 

 275000استهالك: 
 100000استثمار: 
 املطلوب:

 والدخل الشخصي والدخل املتاحأحسب الدخل الوطين 
 احلل:

 ورائب يري مباشرة+ إعاان  اإلنتاجالناتج الوطين الصايف =الدخل الوطين
 2500+37500 450000 =الدخل الوطين
 415000 =الدخل الوطين

+ الضرائب املباشرة على الدخل  الضرائب الشخصية( الدخل املتاح= الدخل الشخصي 
 حتويالت لألفراد

 الدخل املتاح= االستهالك+ االدخار
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 أرابح يري موزعة+املدفوعا  التحويلية ورائب على األرابح الدخل الوطين =الدخل الشخصي
 22000+ 7500  30500 415000 =الدخل الشخصي
 399000 =الدخل الشخصي
 ورائب على الدخل الدخل الشخصي =الدخل املتاح
 41500 399000 =الدخل املتاح
 357500 =الدخل املتاح

 خالصة
تستحوذ موووعا  االقتصاد الكلي على أيلب اهتماما  االقتصاديني واحلكوما ، وخاصة ما 
يتعلق منها مبقاييس تقدير النشاط االقتصادي مثل الناتج احمللي اخلام والناتج والوطين اخلام والدخل الوطين 

السياسة االقتصادية والدخل الشخصي والدخل املتاح، فهذه املقاييس تعترب أساسية وهامة وتبىن عليها 
للحكوما  وتساعد على اختاذ السياسا  التصحيحية يف حالة وجود اختالال ، وابلريم من أمهية هذه 
املقاييس إال أن الشائع لدى االقتصاديني أن مؤشر الناتج احمللي اخلام يعترب أحسن مؤشر لقياس األداء 

فهو يقيس قيمة السلع واخلدما  النهائية املنتجة للدول وإجراء املقاران  الدولية على أساسه، االقتصادي 
 داخل الرقعة اجلغرافية للدولة بغض النظر عن جنسية من ساهم يف اإلنتاج سواء يان مقيم أو يري مقيم.

 متارين احملور الثاين
 التمرين األول

 لتكن لديك املعلوما  التالية عن اقتصاد دولة ما:
 ون 8.000الناتج الوطين اخلام: 
 ون 600اهتالك رأس املال: 
 ون 200ورائب يري مباشرة: 

 ون 300ورائب على أرابح الشريا : 
 ون 200وريبة القيمة املضافة: 

 ون 200إعاان  حكومية للمؤسسا : 
 ون 100رسوم مجريية: 

 ون 100حتويال  حكومية لألفراد: 
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 ون 50حتويال  من األفراد: 
 ون 50اشرتايا  إجبارية: 
 ون 400على دخل األفراد: ورائب مباشرة 

 املطلوب
 تقدير الناتج الوطين الصايف 
 ون 550( إذا يان حجم االدخار العائليأحسب االستهالك اخلاص ) 
 ون 2000أحسب مداخيل األفراد فروا أن األرابح يري املوزعة تقدر ب  
 حسب الناتج احمللي اخلام.ون. أ 120ون وأن عوائد املقيمني  70إذا علمت أن عوائد يري املقيمني هي  

  التمرين الثاين
 توافر  لديك املعطيا  التالية عن اقتصاد افرتاوي لدولة ما يما يلي:

ون وسلع استهاليية بقيمة  850ون يتضمن سلع معمرة بقيمة  7350إنفاق استهاليي خاص بقيمة 
 ون. 4500ون وخدما  بقيمة  2000

ون وأعمال جتارية  500ن االستثمار يف اإلسكان بقيمة ون يتضم 1700إنفاق استثماري خاص بقيمة 
 ون. 50ون والتغري يف حجم املخزون يقدر ب  1150اثبتة بقيمة 

 ون. 1750إنفاق حكومي استهاليي واستثماري يقدر ب 
 ون. 1300ون، يف حني تبلغ وارداته قيمة  950تقدر صادرا  البلد ب 
 ون 6500تقدر الرواتب واألجور ب 

 ون 500الفوائد تقدر ب  قيمة صايف
 ون  160دخل اإلجيار الشخصي يبلغ 
 ون 900ورائب يري مباشرة تقدر ب 

 ون 800اهتاليا  تقدر ب 
 وحدة نقدية 700دخل املشروعا  املستقلة يقدر ب 

 ون 690أرابح إمجالية تقدر ب 
 ون 250ورائب على أرابح الشريا  تقدر ب 

 ون 300أرابح األسهم تقدر ب 
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 ون  140أرابح حمتجزة تقدر ب 
 ون 200الريع يقدر ب 

 : حساب الناتج احمللي اخلام بطريقيت اإلنفاق والدخلاملطلوب
 التمرين الثالث

لدينا اقتصاد ما يتكون من مخسة قطاعا  أساسية وهي: الفالحة، الصناعة، السياحة، التجارة واحملروقا ، 
   الوسيطية هلا يما يلي:وقد يانت منتجا  هذه القطاعا  واالستهاليا

 ون 2.500ون واستعمل  10.000قطاع الفالحة أنتج 
 ون 2000ون واستعمل  5200قطاع الصناعة أنتج 
 ون 2500ون واستعمل  5000قطاع السياحة أنتج 
 ون 2000ون واستعمل  6000قطاع التجارة أنتج 
 ون 1500ون واستعمل  7000قطاع احملروقا  أنتج 

 .ون 2500الرسم على القيمة املضافة والرسم اجلمريية تقدر ب  لمت أن جمموعإذا ع
 :املطلوب

 أحسب القيمة املضافة احملققة من يل قطاع ويذا القيمة املضافة الكلية. 
 أحسب الناتج احمللي اخلام. 
 ون 500أحسب الناتج الوطين اخلام إذا علمت أن صايف دخل امللكية يقدر ب  
لصايف إذا علمت أن الفرق بني االستثمار اإلمجايل واالستثمار الصايف يقدر ب أحسب الناتج الوطين ا 

 ون 3000
ون والضرائب يري  550أحسب الناتج الوطين الصايف بسعر التكلفة علما أن إعاان  اإلنتاج تقدر ب  

 ون 1600املباشرة تقدر ب 
 التمرين الرابع

قطاعا اقتصاداي، وقد قدر  يمية اإلنتاج  15 يتكون من 2018لنفرتض أن اقتصاد بلد ما خالل سنة 
. فإذا 250، وجمموع يمية االستهاليا  الوسيطية هلا ب 1000احملققة من طرف يل القطاعا  ب 

مليون ون،  2000، وهذه األخرية قدر  ب %10علمت أن مبالغ يري املقيمني فاقت مبالغ املقيمني ب 
مليون وحدة نقدية   1500، فإذا منحت احلكومة مبلغ مليون ون2200هتالك فهو خطي ويساوي وأما اال
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يضرائب يري   %20يإعاان  للمؤسسا  االقتصادية للتخفيف من أعبائها، ودفعت منها املؤسسا  
 ون. 10دون تغيري عند  ا علمت أبن السعر بقي اثبتامباشرة، فإذ
 املطلوب:

 2018أحسب الناتج احمللي اخلام لسنة  
 2018اخلام لسنة أحسب الناتج الوطين  
 2018الوطين الصايف لسنة  أحسب الناتج 
 2018بسعر التكلفة لسنة  أحسب الدخل احمللي 
 2018لسنة  بسعر السوق أحسب الدخل الوطين اخلام 

مليون ون وأما عوائد الشريا  فكانت  250إذا علمت أبن عوائد األشخاص )الريع، الفوائد، األرابح( يانت 
من  %15مليون ون وأما الواردا  فمثلت  450مليون ون، يف حني بلغ اإلنفاق االستهاليي اخلاص  150

ما اإلنفاق االستثماري اخلاص من الناتج احمللي اخلام وأ %10الناتج الوطين اخلام أما الصادرا  فتقدر ب 
 مليون ون. 300فبلغ 
 أحسب الدخل احمللي الصايف بسعر التكلفة ومبلغ األجور والرواتب للقطاع العائلي. 
 حدد حسابيا نسبة تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي. 

 التمرين اخلامس
 (:لتكن لديك املعطيا  التالية عن اقتصاد افرتاوي لبلد ما )ابملليون ون

 150.000الناتج احمللي اخلام: 
 26.000االستثمار اإلمجايل: 
 14.000االستثمار الصايف: 

 20.000استهالك القطاع العائلي: 
 2.000رصيد ميزانية البلد: 
 14.000صايف الصادرا : 
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 املطلوب:
 أحسب الناتج احمللي الصايف 
 أحسب مقدار اإلنفاق احلكومي 
 أحسب صايف الضرائب 
 أحسب حجم االدخار الشخصي 
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 الثاينحلول متارين احملور 
 حل التمرين األول

 تقدير الناتج الوطين الصايف والدخل الوطين 
 (Depاهتالك رأس املال ) (GNPالناتج الوطين اخلام) =(NNPالناتج الوطين الصايف )
 600 8000 =            الناتج الوطين الصايف

 ون 7400 =الناتج الوطين الصايف            
 (Tr(+إعاان  اإلنتاج)ITالضرائب يري املباشرة) الناتج الوطين الصايف =(NIالدخل الوطين )
 200(+ 100+200+200) 7400 =   الدخل الوطين    

 ون 7100 =الدخل الوطين        
 حساب االستهالك اخلاص 

ورائب على أرابح الشريا + حتويال   اقتطاعا  قانونية الدخل الوطين =(PIالدخل الشخصي)
 حكومية لألفراد

 100+  300 50 7100 =الدخل الشخصي       
 6850 =       الدخل الشخصي
 حتويال  من األفراد( )ورائب مباشرة على األفراد الدخل الشخصي=(DIالدخل املتاح)

 300 6850 =الدخل املتاح     
 6550 =الدخل املتاح     
 االستهالك + االدخار =الدخل املتاح
 االدخار الدخل املتاح =االستهالك
 550 6550 =االستهالك
 6000 =االستهالك

 حساب مداخيل األفراد 
 دخل احلكومة+ دخل األفراد+ احملتجز من الدخل =الناتج الوطين اخلام

 2600+ دخل األفراد+ 800 =8000
 4600 =دخل األفراد
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 حساب الناتج احمللي اخلام 
عوائد  (RR)(+ عوائد يري املقيمنيGNPالناتج الوطين اخلام) =(GDP)الناتج احمللي اخلام

 (RVاملقيمني)
 70 120+8000 =  الناتج احمللي اخلام        
 8050 = الناتج احمللي اخلام         

 حل التمرين الثاين
 بطريقيت اإلنفاق والدخلحساب الناتج احمللي اخلام 

 طريقة الدخل طريقة اإلنفاق
 6500 رواتب وأجور 7350 إنفاق استهاليي خاص

 500 صايف الفوائد 850 سلع معمرة
 160 دخل اإلجيار الشخصي 2000 سلع استهاليية

 900 ورائب يري مباشرة 4500 خدما 
 800 اهتاليا  رأس املال 1700 إنفاق استثماري خاص
 700 دخل املشروعا  املستقلة 500 االستثمار يف اإلسكان
 690 أرابح قبل الضرائب 1150 أعمال جتارية اثبتة

 250 ورائب أرابح الشريا  50 التغري يف حجم املخزون
 300 أرابح األسهم 1750 إنفاق حكومي استهاليي واستثماري

 140 أرابح حمتجزة 350 صايف القطاع اخلارجي
 200 الريع 950 صادرا 
   1300 واردا 

 10450 (GDPالناتج احمللي اخلام ) 10450 (GDPالناتج احمللي اخلام )
نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن الناتج احمللي اخلام بطريقة اإلنفاق يساوي الناتج احمللي اخلام بطريقة 

 الدخل.
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 حل التمرين الثالث
 حساب القيمة املضافة لكل قطاع والقيمة املضافة الكلية 

VAA=10000-2500=7500 
VAI= 5200-2000= 3200 
VAT=5000-2500= 2500 
VAC= 6000-2000= 4000 
VAH= 7000- 1500= 5500 
ƩVA= VAA+VAI+VAT+VAC+VAH 
ƩVA=7500+3200+2500+4000+5500 
ƩVA= 22700 

 (GDPحساب الناتج احمللي اخلام  
 القيمة املضافة جلميع القطاعا +الضريبة على القيمة املضافة+ الرسوم اجلمريية =الناتج احمللي اخلام
 2500+22700 =الناتج احمللي اخلام
 25200 =الناتج احمللي اخلام

 حساب الناتج الوطين اخلام 
 الناتج احمللي اخلام+ صايف دخل امللكية =الناتج الوطين اخلام
 500+25200 =اخلامالناتج الوطين 

 25700 =الناتج الوطين اخلام
 حساب الناتج الوطين الصايف 

 (Depاالهتالك) (GNP)الناتج الوطين اخلام =(NNPالناتج الوطين الصايف)
 257003000 =الناتج الوطين الصايف           
 22700 =الناتج الوطين الصايف            

 حساب الناتج الوطين الصايف بسعر التكلفة 
ورائب  (NNPM)الناتج الوطين الصايف بسعر السوق =(NNPFالناتج الوطين الصايف بسعر التكلفة)

 (Tr(+إعاان  اإلنتاج)ITيري مباشرة)
 550+227001600 =الناتج الوطين الصايف بسعر التكلفة
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 21650 =الناتج الوطين الصايف بسعر التكلفة
 الرابع التمرينحل 
 2018حساب الناتج احمللي اخلام لسنة  

 (RV( )1,1عوائد املقيمني) =( RRعوائد يري املقيمني)
 (1,1) 2000 =عوائد يري املقيمني
 2200 =عوائد يري املقيمني

 عوائد يري املقيمني أيرب من عوائد املقيمني
 االستهاليا  الوسيطية الناتج النهائي =القيمة املضافة
 (10)250 (10)1000 =القيمة املضافة
 7500 =القيمة املضافة

 7500= 2018القيمة املضافة لسنة  =2018الناتج احمللي اخلام لسنة 
 2018حساب الناتج الوطين اخلام لسنة  

 عوائد املقيمني(الناتج احمللي اخلام+)عوائد يري املقيمني =الناتج الوطين اخلام
 (22002000+)7500 =الناتج الوطين اخلام
 7700 =الناتج الوطين اخلام

 2018حساب الناتج الوطين الصايف لسنة  
 (Depاهتالك رأس املال) (GNP)الناتج الوطين اخلام =(NNPالناتج الوطين الصايف)

 2200 7700 =الناتج الوطين الصايف          
 5500 =الناتج الوطين الصايف

 2018حساب الدخل الوطين بسعر التكلفة لسنة  
الضرائب يري (NNPMالصايف بسعر السوق) الناتج الوطين =(NIFالدخل الوطين بسعر التكلفة)

 ( Tr(+إعاان  اإلنتاج)ITاملباشرة)
 (0,2) 1500 =الضرائب يري املباشرة
 300 =الضرائب يري املباشرة

 1500+  300  5500 =الدخل الوطين بسعر التكلفة        
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 6700 =الدخل الوطين بسعر التكلفة        
 2018حساب الدخل الوطين اخلام بسعر السوق لسنة  

 (+NIFالدخل الدخل الوطين بسعر التكلفة) =(GNIMالدخل الوطين اخلام بسعر السوق)
 (Tr) إعاان  اإلنتاج  (IT)+ الضرائب يري املباشرة(Dep)االهتالك

 1500 300+2200+6700 =الدخل الوطين اخلام بسعر السوق               
 7700 =الدخل الوطين اخلام بسعر السوق               

 الصايف بسعر التكلفة حساب الدخل احمللي  
(+صايف التغري NDIFالدخل احمللي الصايف بسعر التكلفة) =(NNIFالدخل الوطين الصايف بسعر التكلفة)

 (RR`Δامللكية)يف 
 200الدخل احمللي الصايف بسعر التكلفة+ =6700

 200 6700 =الدخل احمللي الصايف بسعر التكلفة
 6500 =الدخل احمللي الصايف بسعر التكلفة

 حساب مبلغ األجور 
 (P(+ الربح)I(+ الفائدة)R(+الريع)Wاألجور) =الدخل احمللي الصايف بسعر التكلفة

 الربح الفائدة  الريع  الدخل احمللي الصايف بسعر التكلفة =األجور
 150 250 6500 =األجور
 6100 =األجور

 حتديد نسبة تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي  
 (7700) 0,15 =الواردا 
 1155 =الواردا 
 (7500) 0,1 =الصادرا 
 750 =الصادرا 

 الواردا ( اإلنفاق االستهاليي+اإلنفاق االستثماري+ اإلنفاق احلكومي+)الصادرا   =الناتج احمللي اخلام
)الصادرا  اإلنفاق االستثماري اإلنفاق االستهاليي الناتج احمللي اخلام  =اإلنفاق احلكومي

 الواردا (
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 (1155 750)  300  7500450 =اإلنفاق احلكومي
 7150 =اإلنفاق احلكومي
 %95 =7150/7500 =لدولة يف النشاط االقتصادينسبة تدخل ا

 حل التمرين اخلامس
 حساب الناتج احمللي الصايف 

 (Depاهتالك رأس املال) (GDPالناتج احمللي اخلام ) =(NDPالناتج احمللي الصايف )
 150.000  (26.000 14.000) =(NDPالناتج احمللي الصايف ) 

 138.000 =(NDPالناتج احمللي الصايف )
 حساب مقدار اإلنفاق احلكومي 

 اإلنفاق االستهاليي+ االنفاق االستثماري+ اإلنفاق احلكومي+ صايف الصادرا  =الناتج احمللي اخلام
 14.000+ اإلنفاق احلكومي+26.000+ 20.000 =150.000

 90.000 =اإلنفاق احلكومي
 حساب صايف الضرائب 

 (Tnصايف الضرائب) ( Gاإلنفاق احلكومي) =(BSرصيد امليزانية)
 صايف الضرائب  90.000 =2000

 88.000 =صايف الضرائب
 حساب حجم االدخار الشخصي 

 الضرائبالدخل الوطين =الدخل املتاح
 88.000 150.000 =الدخل املتاح
 62.000 =الدخل املتاح
 (S(+ االدخار الشخصي)Cاالستهالك العائلي) =(DIالدخل املتاح)

 االستهالك العائلي الدخل املتاح  =االدخار الشخصي
 20.000  62.000 =االدخار الشخصي
 42.000 =االدخار الشخصي



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 احملور الثالث: النموذج الكالسيكي للتوازن االقتصادي الكلي



: مولود مليكاوي            االسم واللقب  
  : أستاذ حماضر قسم أالدرجة العلمية للمؤلف  

 

لوم التسيري كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وع
- الشهيد طالب عبد الرمحان–  

: حماضرات ومتارين حملولة01إقتصاد كلي   عنوان املطبوعة   

 

- 48 - 
 

2جامعة البليدة   

 متهيد
النظرية الكالسيكية ليست نظرية بعينها قدمها أحد الكتاب االقتصاديني منفردا، وإمنا هي جمموعة 
آراء وأفكار الطبيعيني ويذلك آدم مسيث وساي ودافيد ريكاردو ومجس ميل ...إخل، ومع ذلك فقد اقرتنت 

ا لدى رجال األعمال والبنوك هذه اآلراء ابسم ريكاردو أيثر من يريه، حيث يانت ألرائه شهرة ابلغة يف اجنلرت 
ساي، فأرسى بذلك جمموعة من املعارف االقتصادية. ومن بعد وخاصة عندما تبىن آراء جون ابتيست 

ريكاردو جاء جيل من االقتصاديني ساروا على نفس النهج الذي سطره السابقون مثل جون ستيوار  ميل 
 ومارشال وبيجو أي الكالسيكيون احملدثون.

الكالسيكية إىل نظام التحليل االقتصادي الذي نشأ يف بريطانيا والوالاي  املتحدة  تشري النظرية
األمريكية منذ ظهور العامل االقتصادي ريكاردو وحىت الثالثينيا . ومن املالحظ أن هذا النظام ال يشري إىل 

ة يما سبق ذيره يف يتااب  نظرية متكاملة ابملعىن الدقيق للكلمة، ذلك أنه ابلريم من وجود أفكار يثرية ومتفرق
االقتصاديني الكالسيك تتعلق ابملستوى التوازين للناتج الوطين وحجم العمالة، إال أنه جيب أن نشري أنه مل تتم 
مناقشة العوامل األساسية اليت حتدد هذه املتغريا  من طرف أي منهم، وابلتايل مل تظهر ألي منهم نظرية 

 متكاملة يف هذا املوووع.
يس من املستغرب أن يرجع الفضل يف االهتمام ابلنظرية الكالسيكية إىل النظرية الكينزية اليت وهلذا ل

واجلهود  تضمنت نقدا الذعا لألفكار الكالسيكية، حيث قام االقتصاديون املعاصرون ابلكثري من املناقشا 
 يتحدد هبا مستوى الناتج لربط اآلراء الكالسيكية يف ييان واحد متكامل إلعطاء تفسري منطقي للكيفية اليت

والعمالة طبقا للنظرية الكالسيكية. ويف النهاية البد أن نشري إىل أن النموذج الكالسيكي املستعمل يف حتديد 
 التوازن االقتصادي الكلي مشتق من النظرية االقتصادية اجلزئية وابلضبط من حتليل األسواق.
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 النموذج الكالسيكي وافرتاضات أسس. 1
النموذج الكالسيكي مبين على ثالثة أسس مبدأ عام ومسلمتني، فاملبدأ العام يفرتض متاشي  إن

االقتصاد الوطين وفق قواعد اقتصاد السوق، أما املسلمتني فإحدامها مرتبطة بقانون املنافذ واثنيتهما بفكرة 
 .1حيادية النقود

 أسس النموذج الكالسيكي 1.1
 فق قواعد اقتصاد السوقاالقتصاد الوطين يتماشى و  1.1.1

املنفعة الشخصية لكل  تعود هذه الفكرة آلدم مسيث واليت من خالهلا أووح أن السعي األانين وراء
فرد يوازن نفسه على مستوى اجملتمع، وابلتايل يساهم يف حتقيق املنفعة العامة عن طريق آلية اليد اخلفية. مبعىن 

هم ختلق أسعارا توازنية توفق بينهم مجيعا، أما آلية اليد اخلفية أن احتكاك األفراد فيما بينهم وتعايس مصاحل
 فتسمح ملختلف األسواق يف االقتصاد بضبط نفسها بنفسها أي بطريقة آلية عرب التحكيم ابألسعار.

 قانون املنافذ 2.1.1
يسمى يذلك بقانون ساي اعتبارا للعامل الفرنسي جان ابتيست ساي، حسب هذا القانون فإن 

خيلق دوما طلبه، وابلتايل فاالقتصاد ال يعرف أبدا فائضا يف اإلنتاج. ميكن فهم فحوى قانون املنافذ  العرض
استنادا للمثال التايل نسأل ملاذا يصنع االسكايف األحذية؟ اجلواب ليوفر لنفسه الغذاء، مبعىن أن عرض 

تايل فإن تعميم هذا املثال على يل االسكايف لألحذية ال ميثل سوى طلبه على سلعة أخرى وهي األيذية، وابل
 االقتصاد سيؤدي بنا إىل استنتاج أن العرض الكلي جيب أن يوافق الطلب الكلي.

فائض يف عندما نسأل وماذا عن االدخار؟ إذا أنتجنا أيثر مما حنتاج إليه بغية التوفري فسيحدث 
وجه إىل سوق أخرى وهي سوق رؤوس اإلنتاج. الكالسيك جييبون أبن الفائض يف هذه احلالة هو االدخار سي

األموال مبعىن أن ادخار العائال  حيول إىل استثمار للشريا ، وابلتايل يتحقق قانون املنافذ  ألن االدخار ميثل 
العرض وهو خيلق الطلب على شايلة استثمار. من العبارة األخرية ميكن استنتاج معادلة مهمة عند الكالسيك 

  S=Iميول االستثمار ويعادله أي:  واليت تنص على أن االدخار
 حيادية النقود 3.1.1

يعترب الكالسيك أن النقود حيادية أي أهنا ال تؤثر على يمية اإلنتاج بل متس فقط املستوى العام 
لألسعار، هذا يعين أن الطلب على النقود ينحصر فقط يف استعماهلا من أجل املبادال  وال يري، يف هذا 

                                                             

  1 بوخاري حممد، االقتصاد الكلي املعمق، دار هو مة للنشر والتوزيع، اجلزائر، 2014، ص ص 38، 39
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وم: النقود ليست سلعة جتارية بل متثل فقط األداة اليت اتفق عليها البشر لتسهيل تبادل الشأن يقول دافيد هي
املنتجا  فيما بينهم، فهي ليست واحدة من عجال  املتاجرة لكنها متثل الزيت الذي جيعل حرية العجال  

 أيثر سهولة وليونة.
 تطورا هلا يف املعادلة الكمية للنقود اليت يتبها ألفريد مارشال على النحو التايل: وجد  هذه الفكرة

 
 : اإلنتاجQ:املستوى العام لألسعار، P: معدل التفضيل النقدي، kتعرب عن يمية النقود،  Mحيث: 

 النموذج الكالسيكي افرتاضات 2.1
 االفرتاوا  نذير منها:يقوم النموذج أو النظرية الكالسيكية على مجلة من 

التوافق التلقائي بني املصلحة اخلاصة واملصلحة العامة، فالفرد الذي يسعى لتحقيق الربح عليه أن ينتج  
 جبودة عالية وأبسعار معقولة، وبذلك تتحقق املصلحة العامة.

 املنافسة التامة هي أساس النشاط االقتصادي واستمراره. 
ة التام اجتاه النشاط االقتصادي، واعتبار األفراد هم أساس يل أداء اقتصادي التأييد على حيادية الدول 
 .1جيد
 حتمية وتلقائية التوازن. 
 التشغيل الكامل وعدم وجود بطالة إجبارية. 
 ثبا  الناتج الوطين الكلي. 
 أن يمية النقود هي اليت تؤثر على املستوى العام لألسعار وليس العكس. 
 اج يعتمد فقط على عنصر العمل.أن حجم اإلنت 
 .2الفرتة القصرية 
 توازن سوق العمل. 2

تتشابه آراء الكالسيكيني والكينزيني يف حتليل الطلب على العمل واختلفوا يف حتديد عرض العمل يف 
 سوق العمل.

                                                             

  1 عالش أمحد، دروس ومتارين يف التحليل االقتصادي الكلي، دار هومة للنشر والتوزيع، اجلزائر، 2012، ص29.
  2 بريبش السعيد، مرجع سابق، ص71.

M=kPQ 
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 الطلب على العمل 1.2
اإلنتاج املتوفرة من العمل ورأس يف األمد الطويل يعتمد مقدار الناتج القومي على يمية ونوعية عوامل 

 املال وعلى مستوى املعرفة الفنية، وميكن التعبري عن هذه املتغريا  يف دالة اإلنتاج الكلي:
Y= f(L. K. T) 

 حيث: 
Yيمية الناتج احلقيقي يف أي فرتة من الزمن : 
K حجم املوجودا  الرأمسالية : 
L حجم خدما  العمل املتدفق : 
T  الفنية: مستوى املعرفة 

ويف هذه الدالة يفرتض أن الناتج القومي يتكون من سلعة واحدة، وأن وحدا  يل من العمل ورأس 
املال متجانسة، وأن هذه الدالة ال تتضمن عناصر اإلنتاج األخرى أي األرض، وطاملا أن الناتج القومي الصايف 

الناتج املتولد عن عملية استغالل املواد عبارة عن الناتج النهائي، وعند احتساب القيمة املضافة يؤخذ حبجم 
 األولية بواسطة العمل ورأس املال.

ففي األمد الطويل أي يف مناذج النمو االقتصادي، تعترب مجيع عوامل اإلنتاج متغرية، أما يف األمد 
. وتبعا 1يةالقصري فإن طبيعة النماذج االقتصادية تفرتض ثبا  املوجودا  الرأمسالية ويذلك مستوى املعرفة الفن

اإلنتاجية الكلية يف األمد القصري مبعىن ثبا  رأس املال لذلك فإن الناتج دالة يف العمل إذ يفرتض ثبا  الطاقة 
 . وأتخذ دالة اإلنتاج القصرية األمد الشكل التايل:2العيين

 
 

وابستخدام املزيد من ومعىن هذا أن مستوى الناتج القومي دالة فقط يف يمية العمل املستخدمة، 
 :العمل يزداد حجم اإلنتاج القومي يما هو مووح يف الشكل املوايل

 
 

                                                             

  1 وياء جميد املوسوي، مرجع سابق، ص68.
  2 أمحد ابريهي علي، االقتصاد النقدي: وقائع ونظرايت وسياسات، دار الكتب موزعون انشرون، العراق، 2015، ص105.

Y= f(L) 
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 (: العالقة بني دالة اإلنتاج الكلي والعمل01الشكل رقم  
  

 
 

 

 

 

 

 

 

نالحظ من خالل الشكل أن دالة اإلنتاج تعرب عن العالقة ما بني مستوى التشغيل ويمية اإلنتاج 
احلقيقية القصوى، مبعىن أنه إذا قامت الشريا  بتوظيف عدد معني من العمال فإننا نستطيع بواسطة دالة 

 :1اإلنتاج ابخلصائص التاليةاإلنتاج حتديد أعلى عطاء ممكن. تتميز دالة 

 𝑑𝑦

dL
 أيرب من الصفر أي أن العالقة بني اإلنتاج احلقيقي والتشغيل هي طردية.  

 ∂2𝑌

∂2L
 أقل من الصفر مبعىن أن لدوال اإلنتاج مردودية متناقصة. 

األسعار، ومن مث مبا أننا افرتونا سابقا أننا يف حالة منافسة اتمة فال دخل للشريا  يف حتديد 
فيختصر سلوك الشريا  يف البحث عن سبل تعظيم أرابحها، وعلى هذا األساس ميكن يتابة معادلة ربح 

 الشرية يما يلي:

 
                                                             

  1 بوخاري حممد، مرجع سابق، ص44.

 

 

                                                                  حجم اإلنتاج  

              Y1                                                                                            Y=f(L)  

 

Y0                                                                                           

 

 

    كمية العمل

L0             L1                                           

Π= PY WL 
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 حيث:
Π متثل الربح : 

Wتعرب عن األجور االمسية : 
سبيل  مبا أننا يف حالة منافسة اتمة فال جمال للشريا  للتأثري على األجور االمسية وال يبقى هلا من

لتعظيم الربح سوى البحث عن مستوى التشغيل الذي حيقق هلا ذلك، على هذا األساس ميكن يتابة شروط 
 تعظيم الربح على النحو التايل:

W=0 dπ=0 P𝑑𝑦 شرط الدرجة األوىل:

𝑑𝐿
 𝑑𝑦

𝑑𝐿
=𝑊

𝑃
 

2𝑌∂شرط الدرجة الثانية:                 

∂2L
 أقل من الصفر 

 LSلدالة الطلب على العمل وب   LDللتفرقة بني داليت الطلب وعرض العمل سوف نرمز ب 
 لدالة عرض العمل، ورايويا ميكن توويح دالة الطلب على العمل ابلعالقة التالية:

 

𝑾)أي الطلب على العمل واألجر احلقيقي  LDوهذا يؤيد وجود عالقة عكسية  بني 

𝑷
حيث  ،   (

زاد األجر احلقيقي سيؤدي ذلك إىل التخفيض يف الطلب على العمل من أصحاب املؤسسا ، وبيانيا  يلما
 ميكن توويح ذلك يما يلي:

 (: منحىن دالة الطلب على العمل02الشكل رقم  
 

 

 

 

 

 

LD=fd(𝑾

𝑷
) :  fd`(𝑾

𝑷
)< 0 

 

   W P 

 

(W P)1                                 A 

 

(W P)2                                                 B 

 

 

                                          LD1             LD2                                              LD 

                                         LD1          LD2                                                 
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اآلن اإلجابة على السؤال املطروح واملتعلق بكمية العمل اليت تقرر املؤسسة توظيفها، يعرف نستطيع 
( أعلى من األجر، فإن الوحدة P.MPLمسؤولو املؤسسة املعنية أبنه إذا يان الدخل اإلوايف للمؤسسة )

ف إىل أن تصبح  اإلوافية للعمل احملصل من التوظيف سوف ترفع من ربح املؤسسة، ومنه سيستمر يف التوظي
( أوعف من MPL، وهو املستوى الذي يكون فيه )يل وحدة عمل إوافية ال تساهم يف زايدة الربح

( MPLالدخل اإلوايف املساوي لألجر. إن املؤسسة الرايبة يف تعظيم رحبها توظف إىل مستوى يصل فيه )
 :1إىل األجر احلقيقي، وهو ما يعرب عنه رايويا ابملعادلة التالية

 

 

أي أن الطلب على العمل لدى املؤسسة يتحدد عند املستوى الذي يتساوى فيه األجر احلقيقي مع 
 اإلنتاجية احلدية للعمل.

 عرض العمل 2.2
نفس الشيء يقال ابلنسبة لعرض العمل، حيث األفراد يعروون قوة عملهم إذا يانت قيمة السلعة 

قيمة ساعة فراغ واحدة، وابلتايل إذا تغري السعر بنفس النسبة اليت املمكن شراؤها أبجر ساعة واحدة تتجاوز 
تغري هبا األجر فإن قرارا  األفراد اخلاصة بعرض قوة عملهم تبقى اثبتة. نستنتج من ذلك أن عرض العمل 

 ، أي:2سوف يعتمد على املستوى السائد لألجور وعالقاهتا أبسعار اإلنتاج
LS=f(W P)       LS`>0 

 متثل األجر النقدي  Wحيث 
 متثل املستوى العام لألسعار Pو 

هو دالة اتبعة طرداي ملعدل األجر احلقيقي وشكلها البياين مبني  LSوهذه الدالة تعين أن عرض العمل 
 أدانه.
 
 

                                                             

  1 تومي صاحل، مرجع سابق، ص 103.
  2 صخري عمر، مرجع سابق، ص 43.

 

MPL=W P 
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 (: منحىن عرض العمل03الشكل رقم  
 
 

 

 

 

 

 

 

يووح الشكل أعاله العالقة املوجبة بني عرض العمل ومعدل األجر احلقيقي، حيث يلما ارتفع 
Wمعدل األجر احلقيقي ) P( يلما ارتفع عرض العمل )LS اخنفض معدل األجر ( والعكس صحيح، يلما

 احلقيقي يلما اخنفض عرض العمل.
 حتديد التوازن يف سوق العمل 3.2

يما هو مووح يف الشكل أدانه، فإن القوى املفرووة على سوق العمل من انحية الطلب والعرض 
ييف نفسر هذا التوازن؟. لنفرتض أن   L( و PW)ذا  اإلحداثيا   Eتؤدي إىل التوازن املوافق للنقطة 

( نالحظ من الشكل أن مستوى األجور احلقيقية مرتفع PW)0املستوى األصلي لألجور احلقيقية هو 
( أي أن تكاليف اإلنتاج مرتفعة، يف هذه احلالة تقوم الشريا  بتوظيف عدد قليل من العمال A)النقطة 
. ومبا  LS(PW)0للسوق يمية إوافية من العمل قدره  ، أما قطاع العائال  فسيوفر LD(PW)0مبقدار 

فهذا يدل على أن العرض يفوق الطلب، مبعىن أن  LD(PW)0أيرب من املقدار   LS(PW)0أن املقدار 
، وابلتايل تظهر بطالة يري 1عدد العمال الرايبني يف العمل يفوق عدد العمال اليت تريب الشريا  يف توظيفهم

 . ABوة إرادية مبقدار الفج
                                                             

  1 بوخاري حممد، مرجع سابق، ص48.

 

                    W P 

 

 

           (W P)2 

 

          (W P)1 

 

 

                                             LS1            LS2                    LS 
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 (: التوازن يف سوق العمل04الشكل رقم  
 
 

 

 

 

 

 

يرى الكالسيك أن هذه الفجوة مؤقتة تزول جراء استواء األجور احلقيقية، حالة البطالة يري اإلرادية 
هي اختالل توازين حبد ذاهتا نظرا لعدم توافق الطلب والعرض على العمل، فنحن يف حالة خرق لقانون ساي، 

لة ابستغالهلم لفرصة ارتفاع حيث أن العرض ال خيلق طلبه بل يفوقه. ويفسر سلوك العائال  يف هذه احلا
األجور احلقيقية عن طريق عروهم ملزيد من العمل على حساب وقت الفراغ. أما ابلنسبة للشريا  فكل 

يعين هلا اخلسارة الرتفاع التكاليف، وابلتايل فقوى السوق عن طريق     PW(LD(0 توظيف يفوق املقدار  
الذي تتوافق فيه ريبا  الشريا  مع يمية العمل املعرووة يف  وازنآلية اليد اخلفية ستعيد األطراف إىل حالة الت

     السوق من طرف قطاع العائال .
هناك حالة أخرى وهي حالة البطالة اإلرادية اليت توافق مستوى أجور حقيقي أقل من املستوى 

ددا أيرب من العمال، التوازين، هنا تفضل العائال  تكريس مزيد من الوقت للفراغ أما الشريا  فتود توظيف ع
. يف ظل  PW(. N(وهذه حالة اختالل توازين أيضا وهي ابلتايل مؤقتة ومآهلا الزوال للعودة للثنائية 

فيعرف  Nالفرويا  املوووعة سابقا تعترب نقطة التوازن نقطة مستقرة ووحيدة، أما مستوى التشغيل التوازين 
 .1عند الكالسيك مبستوى التشغيل الكامل

 
 

                                                             

  1 بوخاري حممد، مرجع سابق، ص ص 48، 49.

األجر الحقيقي                                           LS                                

          (W P)0                     A         بطالة غير إرادية     B                         
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  LD (W P)0         L         LS (W P)0                         
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 توازن سوق النقود. 3
إن اتريخ النظرية النقدية يله عبارة عن حماولة إلدماج النقود يف النظرية االقتصادية حبيث تسمح لنا 
ابحلصول على نتائج مقبولة عن طبيعة االقتصاد النقدي الذي نعيش فيه، وحىت تصبح النقود يجزء من أجزاء 

 النظرية االقتصادية وليست يجسم يريب عنه.
ميكن أن نؤيد إىل ياية وقتنا احلاور أبن هذا الدور قد حتقق متاما حيث الزالت احملاوال  وال 

مستمرة، وما نالحظه إىل حد اآلن أن معظم االقتصاديني املهتمني ابلنظرية النقدية يتناولون هذا املوووع من 
 انحية الطلب على النقود وعرض النقود يجوانب إليضاح هذه النظرية.

حظ أن للنقود وظائف ختتلف عن وظائف السلع االستهاليية والرأمسالية، نظرا ألن وظيفة ومن املال
النقود الرئيسية هي التسهيل واإلسراع بعملية التبادل  وهذا يعين أن احلاجة للنقود ال تنشأ إال يف اجملتمع 

وهو ما يعرف بتابع  Fisherالتباديل. ويف هذا اجملال سنحاول الرتييز على أهم الدراسا  اليت قدمها يل من 
وهو ما يعرف بتابع الطلب على  Cambridgeوالدراسة الثانية ملدرسة  Fisherالطلب على النقود عند 

 .Cambridgeالنقود ملدرسة 
 Fisherمعادلة التبادل أو معادلة  1.3

طرحت تساؤال  عديدة حول أسباب ارتفاع األسعار، ومن أثري  مسألة الظاهرة اليت  16يف القرن 
والذي يرجع ارتفاع  J . Bodinتتعلق بدراسة النقود، والدراسا  يف هذه النقطة متعددة نذير منها دراسة 
واليت استنتج منها  D .Ricardoاألسعار إىل زايدة يمية النقود املتداولة ويذلك الدراسة اليت جاء هبا 

، وقد عرفت فيما بعد هذه  Pواملستوى العام لألسعار  Mوجود عالقة طردية بني يمية النقود املتداولة 
الدراسة بتسمية النظرية الكمية للنقود، والفكرة األساسية اليت ميكن استخراجها من هذه النظرية هي: أن 

ية تتعلق ابملواد املتاحة والتقنيا  املستخدمة يف اإلنتاج التوازن يف االقتصاد الكلي يتحقق أبسباب حقيق
وطريقة توزيعه أو ختصيصه على أوجه االستخدام  Yواألذواق، هذا التوازن من شأنه أن حيدد حجم اإلنتاج 

، مما يرتتب عليه حتديد األسعار النسبية للسلع واخلدما  وعناصر اإلنتاج، ويقتصر دور النقود يف هذا املختلفة
 توازن على حتديد املستوى العام لألسعار.ال

نظرية يمية النقود ابستخدام معادلة التبادل واليت مفادها أن النقود يوسيلة للتبادل  Fisherويووح 
 حتقق التساوي بني القيم املدفوعة والقيم املقبووة وهكذا ميكننا أن نستنتج أن عملية التبادل ذا  طرفني:

 ملدفوعة ويعرب عنها بكمية النقود املدفوعة يف سرعة تداوهلا أو دوراهنا.طرف نقدي وميثل النقود ا 
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 طرف سلعي وميثل قيمة السلع املتبادلة ويعرب عنها بكمية السلع مضروبة يف أسعارها. 
سعر السلعة،  Pيمية السلع و   Qسرعة دوراهنا و  Vهي يمية النقود و  Mلو افرتونا اآلن أن 

 فإن معادلة التبادل ميكن يتابتها ابلشكل التايل:
 

 
 :1هذه العالقة وصايها ابلشكل التايل Fisherوقد طور 

 
 

، وقد أطلق على  Yمتثل حجم املبادال  أو جمموع املبادال  وهي دالة يف مستوى الدخل  Tحيث 
مرتبط حبجم الدخل  T. ومبا أن حجم املبادال   Fisherالعالقة السابقة معادلة التوازن سوق النقود عند 

 Tاثبت ألن االقتصاد يف حالة توازن والتشغيل الكامل يف الفرتة القصرية، فهذا سيؤدي إىل أن  Yوحيث 
 Vواليت هي اثبتة يف الفرتة القصرية وهذا يؤدي إىل اعتبار مرتبط بعادا  وتقاليد اجملتمع  Vأيضا اثبتة ومبا أن 

 اثبتة أيضا.
 هو املتغري التابع أي: Pهي املتغري املستقل و  Mوعندئذ تصبح 

 
 

اثبتة أو بشكل آخر  Yألن  Pستؤدي إىل زايدة يف  السعر  Mحبيث أن يل زايدة يف يمية النقود 
 ( ميكن يتابة:1من العالقة )

 

. أما ابلنسبة للعالقة  MVيتأثر طرداي ابلتغريا  اليت تطرأ على  Pنالحظ أن اثبتة  Tمبا أن 
 األخرى اليت ميكن استخراجها وهي:

 

                                                             

  1 بلعزوز بن علي، حماضرات يف النظرايت والسياسات النقدية، ديوان املطبوعا  اجلامعية، اجلزائر، 2008، ص 14.

MV=ƩPQ …..(1) 
 

MV=PT …..(2) 

 

P=f(M) : f`(M)>0 …..(3) 

P=MV T ……(4) 

V=PT M ……(5) 
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تتوقف على ظروف فنية تتعلق  Vألن  Mتبقى اثبتة وال تتأثر ب  Vيف هذه العالقة جند أن 
بعادا  وتقاليد األفراد واجملتمع وهي يف الفرتة القصرية يري قابلة للتحول ألهنا اثبتة. نالحظ مما سبق أنه ال 
توجد أي إشارة يف الفكر الكالسيكي للنظرية النقدية للطلب على النقود سوى اإلشارة إىل أن أهم ما مييز 

ي أهنا ال حتقق أي منفعة إلشباع احلاجا  اإلنسانية سوى القدرة على شراء النقود عن يريها من السلع وه
 .1السلع
  صيية دوران النقود( Cambridgeمعادلة  2.3

ابلريم من عدم املساس ابخلطوط العريضة والرئيسية لنظرية يمية النقود السابقة الذير فإن عرض هذه 
قد تضمن تغيريا جوهراي يف أسلوب الدراسة والتحليل.  Cambridgeالنظرية على أيدي اقتصاديي مدرسة 

على شكل نقود سائلة يسعى لالحتفاظ بنسبة معينة من موارده املتاحة إىل أن يل فرد  Pigouفقد أشار 
للقيام مبختلف املعامال  اجلارية دون مشقة العتبارا  السهولة والراحة من انحية ولتوفري الضمان واالطمئنان 

 واألمن من انحية أخرى. ومين التعبري عن ذلك يما يلي:
 

 

هي نسبة النقود احملتفظ هبا بشكل سائل من جممل املوارد املتاحة والعالقة أعاله تبني أن ل  Kحيث 
K  وV  عالقة عكسية. ومعادلةCambridge :للتوازن يف سوق النقود ميكن استخراجها يما يلي 

 

 :2ونكتب Yب  Tفهذا يؤدي إىل تعويض  Yهو دالة يف  Tومبا أن 

 

 

 
                                                             

  1 بريبش السعيد، مرجع سابق، ص 85.
  2 لطرش الطاهر، االقتصاد النقدي والبنكي، ديوان املطبوعا  اجلامعية، اجلزائر، 2013، ص 73.

K=1 v …..(6) 

V=1 K …(7) 

MV=PT 

MV=PY….(8) 

M 1 K=PY 

M=KPY….(9) 
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 نظرية كمية النقود  3.3
لقد رأينا سابقا يف صيغيت فيشر ويمربيدج أن هاتني العالقتني تووحان العالقة بني يمية النقود 

وذلك ريم اختالف شكليهما إال أهنما يؤداين إىل نفس النتيجة،  Pواملستوى العام لألسعار  Mاملتداولة 
هذه العالقة األخرية ميكن أن حتلل من  Mاتبعا متغريا لعرض النقود  Pوهي أن املستوى العام لألسعار 

 : زاوية املفهوم الضيق أو اجلامد لألطروحة  وزاوية املفهوم األيثر مرونة.1زاويتني
املفهوم الضيق أو اجلامد: فإذا أخذان ابملفهوم الضيق لألطروحة الكالسيكية والذي يتضمن تغري املستوى  أ

، األمر الذي سيؤدي إىل نتيجة هامة  Mيف نفس االجتاه وبنفس نسبة تغري الكتلة النقدية  Pالعام لألسعار 
وهي عدم ممارسة النقود أي أتثري على الظواهر االقتصادية، وهذا يعين وجود انفصال بني القطاع النقدي 

 والقطاع احلقيقي لالقتصاد.
ولكن  Mيف نفس اجتاه تغري الكتلة النقدية  Pسعار املفهوم األيثر مرونة: وهو تغري املستوى العام لأل ب

ولكن ليس  Pستؤدي إىل زايدة يف  Mليس ابلضرورة بنفس النسبة. ويف هذه احلالة فإن يل زايدة حتدث يف 
 يما يووحه البيان التايل:  Yبنفس النسبة نظرا لثبا  مستوى الدخل 

 (: التمثيل البياين لنظرية كمية النقود05الشكل رقم  
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

  1 بريبش السعيد، مرجع سابق، ص 87.

Y                                                         

 

M1            M2                                                        

                                                  

 

Y                                                                                                            ثابت ألن االقتصاد 

 في حالة التشغيل الكامل  

 

 

 

                    P1                   P2                                                  p   
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 التوازن يف سوق السلع واخلدمات. 4
يتكون النموذج املعطى من أربعة قطاعا : القطاع العائلي، وقطاع األعمال والقطاع احلكومي وقطاع 
العامل اخلارجي، وسيتم التفصيل يف القطاع العائلي من خالل الرتييز على دالة االدخار وقطاع األعمال ابلرتييز 

 االستثمار.على دالة 
 دالة االدخار  1.4

االدخار ظاهرة اقتصادية أساسية يف حياة األفراد واجملتمعا ، وهو ذلك اجلزء من الدخل الذي مل 
يستهلك، أي أنه فائض الدخل عن االستهالك أي أنه الفرق بني الدخل وما ينفق على سلع االستهالك 

لفظ الفائض، ويكمن االدخار يف اقتطاع  واخلدما  االستهاليية، لذلك يطلق بعضهم على االدخار
 يستهدف تكوين احتياطي، علما أن هذا األخري ميكنه أن يفيد ابلتناوب الستثمار أو استهالك آجل.

يرتبط السلوك االدخاري لألفراد مبستواي  معدال  الفائدة ، فكلما ارتفع معدل الفائدة يلما ارتفع 
ارتباطا بذلك، وعليه فإن احملدد األساسي لالدخار هو معدال   ويرتفع االدخار العائد من توظيف األموال

 الفائدة، وعليه ميكن يتابة املعادلة السلويية لالدخار من الشكل التايل:
 

 

 التايل:ومبا أن االدخار ميثل فائض الدخل عن االستهالك، ميكن يتابة معادلة االستهالك من الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

S=f(i) : f`(i)>0 

C=Y S 
C=f(Y , i) 
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 (: دالة االدخار06الشكل رقم  

 

 

 

 

 

 

 
 

 فكلما ارتفعت معدال  الفائدة تؤدي إىل زايدة االدخار مما ينجم عنه اخنفاض االستهالك.
 دالة االستثمار  2.4

االستثمار ميثل استخدام األموال احلاورة لتوليد أرابح يف املستقبل، ويرتبط إنشاء استثمار جديد أو 
توسيع استثمار قائم بعامل رأس املال، ويف يثري من األحيان يكون رأس املال الشخصي أو التسامهي يري يايف، 

تبط مبعدال  الفائدة، وطبيعة العالقة اليت لذا يلجأ املنظمون إىل االقرتاض، وعليه فإن السلوك االستثماري ير 
، وميكن  1تربط املتغريين عكسية، فكلما ارتفع معدل الفائدة عن الكفاية احلدية لرأس املال ينخفض االستثمار

 يتابة معادلة االستثمار من الشكل التايل:
 
 
 
 
 

                                                             

  1 عقبة عبد الالوي، مرجع سابق، ص99.

                       i 

 

 

              i2 

              i1 

 

S       

S1          S2      

I=f(i) :f`(i)<0 
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 (: معادلة االستثمار07الشكل رقم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 حتديد التوازن يف سوق السلع واخلدمات  3.4
 S=Iيتحقق التوازن يف سوق السلع واخلدما  بتساوي االدخار واالستثمار. أي: 

 (: التوازن يف سوق السلع واخلدمات08الشكل رقم  

 

 

 

 

 

 

       i                                                                           

 

 

 

 

                   i1 

 

                  i2  

 

                                   I1               I2                                                               I 

                i                                                                        

 

 

 I                                     S                              

 

 

          i                                                                           
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واالستثمار هي معدال  فائدة حقيقية، ابلنسبة ملعدال  الفائدة اليت حتدد التوازن ما بني االدخار 
مبعىن أن األفراد يقومون بتوظيف أمواهلم بعد أخذ تقلبا  مستواي  األسعار بعني االعتبار، مبعىن جيب 
استبعاد التشوها  السعرية من معدل الفائدة. يما يتحقق التوازن يف سوق السلع واخلدما  من خالل 

  املنتجة يف البلد مع طلب القطاعا  االقتصادية املكونة هلذه تساوي قيمة املنتجا  من السلع واخلدما
 السلع، أي:

 
 

 والطلب الكلي ميثل:

  

 

 خالصة.
لقد قدمت النظرية الكالسيكية إسهاما  هامة يف جمال التحليل االقتصادي الكلي ويف خمتلف 
األسواق، ففي جمال سوق العمل تعتقد النظرية أن التوازن يتحقق عند مستوى أجر حقيقي توازين تتساوى 

لتوازين والذي عنده يل من الطلب على العمل وعرض العمل، وعند الووع التوازين يتحدد مستوى العمالة ا
ميثل عند الكالسيك ووعية التشغيل الكامل، يما أن الطلب على العمل من قبل الشريا  يتحدد عند 
تساوي اإلنتاجية احلدية للعمل مع األجر احلقيقي، وعند يقل اإليراد احلدي للشريا  عن قيمة األجر احلقيقي 

 اإليرادية، إال أن الكالسيك يعتقدون أن هذه يرتاجع طلب الشريا  عن العمالة وتظهر ابلتايل البطالة يري
 البطالة ظرفية ومؤقتة حيث تقوم اليد اخلفية إبعادة التوازن يف االقتصاد. 

، واالعتقاد السائد هو ويف سوق النقد فقد عاجل الفكر الكالسيكي هذه السوق من جانب الطلب
أن يمية النقود تؤثر فقط على املستوى العام لألسعار وال يوجد هلا أتثري على الظواهر االقتصادية األخرى 
وهذا يف افرتاوهم ثبا  يل من مستوى الناتج احلقيقي وسرعة دوران النقود، أي أن النقود لدى الكالسيك 

سيك ابالدخار ابعتباره عرض للموارد ويذلك االستثمار حمايدة. ويف سوق السلع واخلدما  اهتم الكال
ابعتباره طلبا على املدخرا ، ويل من االستثمار واالدخار يتحدد مبعدال  الفائدة، فالتوازن لدى الكالسيك 
يف سوق السلع واخلدما  يتحدد من خالل تساوي يل من جانب العرض واملتمثل يف االدخار وجانب 

AS=AD 

AD=C+I 
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تثمار. وابلريم من املسامهة الكالسيكية يف بناء نظراي  االقتصاد الكلي إال أهنا الطلب املتمثل يف االس
تعروت النتقادا  الذعة خالل فرتة الكساد العاملي بسبب قصورها عن معاجلة األزمة االقتصادية وإجياد 

 حلول هلا خاصة من طرف الفكر الكينزي.
 متارين احملور الثالث

 التمرين األول
 ( من الشكل التايل:Lاجية احلدية للعمل دالة يف يمية العمل )إذا يانت اإلنت

 (350-L) MPL= 1

22
 

 ويانت دالة عرض العمل من الشكل التايل:
LS=130+18wr 
M=40     V=4 

 املطلوب:
 (wrالتوازن ) دأحسب األجر احلقيقي عن 
 (Lأحسب حجم العمالة عند التوازن ) 
 ( yأحسب حجم الناتج احلقيقي ) 
 (W( واألجر االمسي )pأحسب املستوى العام لألسعار ) 
 %25بنسبة  Mما هي التغريا  احلاصلة يف حالة ارتفاع  
 إىل الضعف.  Vما هي التغريا  احلاصلة يف حالة ارتفاع  

 التمرين الثاين
 لتكن لدينا دالة الناتج احلقيقي من الشكل التايل:
  2/ 1L 16=y 

 الشكل التايل:ودالة عرض العمل من 
/1.265 2(wr) =LS 

 املطلوب:
 حدد الووع التوازين لسوق العمل 
 وحدا  نقدية. حدد الووعية االقتصادية للبلد مع متثيلها بيانيا. 4إذا يان األجر احلقيقي  
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 .865حدد نسبة البطالة يف البلد إذا علمت أن القوة العاملة تقدر ب  
 (p=2ما هو حجم األجر االمسي الالزم لتصحيح الووعية االقتصادية علما أن مستوى السعر ) 

 التمرين الثالث
 هي جممعا  حقيقية، أحسب الكتلة النقدية إذا علمت أن: yو  wابفرتاض أن 

P=1,4    y=100    V=2        w=10 
 ؟%25بنسبة  Mما هي التغريا  احلاصلة عند ارتفاع  
 على اجملمعا  احلقيقية؟ مع التعليل. %15بنسبة  Pييف يؤثر اخنفاض   

 التمرين الرابع
 إذا توافر  لديك املعلوما  التالية عن القطاعا  االقتصادية لبلد ما:

 ون600القطاع االستهاليي: 
 ون200قطاع األعمال: 
 ون 150القطاع احلكومي: 
 ون 40امليزان التجاري: 
 ون 220الكتلة النقدية: 
 اثبت. Pمع افرتاض أن  M=KPYللتبادل  Cambridgeابستعمال معادلة 

 املطلوب:
 أحسب سرعة دوران النقود 
 ما هي نسبة النقود اليت يريب األفراد االحتفاظ هبا 
 ما هي يمية النقود املطلوبة؟ 
.  Md=0,25Yوالطلب على النقود معطى ابلعالقة التالية:  M=150ابفرتاض أن عرض النقود  

 أحسب دخل التوازن
 التمرين اخلامس

حول اقتصاد بلد ما وفق النموذج الكالسيكي يف يل من سوق العمل وسوق  لتكن لديك املعطيا  التالية
 النقد وسوق السلع واخلدما . مع افرتاض حتقق فرويا  هذا النموذج.

21200L=Y          3000i-500=I                 200+4000i- =S       500=C  
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V=2                M=100    
 املطلوب:

 أحسب قيمة الناتج يف حالة التوازن 
 أحسب حجم العمالة يف حالة التوظيف التام 
 أحسب املستوى العام لألسعار ويذا األجر االمسي املوافق حلالة التوازن 

 حلول متارين احملور الثالث
 حل التمرين األول

 حساب األجر احلقيقي عند التوازن 
(، وعليه نقوم LD( مع الطلب على العمل )LSيتحدد األجر احلقيقي التوازين عند تساوي عرض العمل )

ابستخراج دالة الطلب عن العمل، واليت تتحدد حسب النموذج الكالسيكي من خالل التساوي بني اإلنتاجية 
 (.wr( واألجر احلقيقي )MPLاحلدية للعمل )

22wr= 350-L                       =wr  (350-L) MPL=wr  1

22
 

LD=350-22wr 

LD=LS  

350-22wr=130+18wr 

40wr=220  

5.5 =Wr 

 حساب حجم العمالة عند التوازن 
 بتعويض قيمة األجر احلقيقي يف إحدى معادليت الطلب على العمل أو العرض العمل جند:

229=L 
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  حساب حجم الناتج احلقيقي  
ألن هذه األخرية هي مشتق دالة  MPLللحصول على دالة الناتج نقول بتكامل اإلنتاجية احلدية للعمل 

 الناتج، وعليه تكون دالة الناتج يما يلي:
2L)-44(3501 =MPL∫=y 

2229)-/44(350 1=y 

y=332.75 

 حساب املستوى العام لألسعار واألجر االمسي 

 MV=PYمن معادلة التبادل لدينا:      

 P=MV/Y 

 P=(40 x 4) 332,75 

 p=0,48 

Wn=wr x P 

Wn= 5 ,5 x 0.48 

Wn=2.64  

 %25ارتفاع الكتلة النقدية بنسبة  
 هذا يؤثر على اجملمعا  االمسية دون اجملمعا  احلقيقية أي: الناتج االمسي واألجر االمسي.

M`=M+0.25M 

M`=40+0.25(40) 

M`=50 
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P=MV/y 

P=(50 x 4)  332.75 

P=0.6 

Y=y x p 

Y= 332.75 x 0.6 

Y=200 

Wn=wr x p 

Wn= 5.5 x 0.6 

Wn= 3.3 

 ارتفاع سرعة دورا النقود إىل الضعف 

V=8 

M`=Py V 

M`=(0.48 x 332.75) 8 

M`= 20 

الواحدة  إن ارتفاع سرعة دوران النقود إىل الضعف هذا يعين زايدة عدد مرا  تداول الوحدة النقدية
وهذا يعين زايدة يف حجم التبادل التجاري والذي ينجم عنه وغوط تضخمية، ومن أجل مواجهة هذه 
الضغوط التضخمية واحملافظة على استقرار األسعار تتدخل السلطة النقدية مبختلف أدواهتا املباشرة ويري 

 النقدية إىل النصف. املباشرة للتقليل من املعروض النقدي، وهذا ما حدث حيث اخنفضت الكتلة
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 حل التمرين الثاين
 حتديد الوضع التوازين لسوق العمل 

 LD=LSيتحقق التوازن يف سوق العمل من خالل تساوي عرض العمل مع الطلب على العمل أي:
MPL=f`(y) 

1/2)-(8L =MPL 
   MPL= 8

√𝐿
 

MPL=wr 
8

√𝐿
=wr 

 wr8=√𝐿 
2L(wr)=64 

264/(wr)=LD 
/1.265 2(wr)=264/(wr) 

81=4(wr) 
3 =Wr 

 حساب حجم العمالة عند التوازن 
 بتعويض األجر التوازين يف إحدى معادليت الطلب على العمل أو عرض العمل جند:

7=L 
 حتديد الوضعية االقتصادية للبلد 

 ( يف يل من دالة عرض العمل والطلب على العمل جند:wr=4نعوض األجر احلقيقي )
LD=64/16=4 

LS=16/1.265=12.65 
( LS=12.65أدى هذا إىل زايدة عرض العمل من طرف العائال ) 4إىل  3عند ارتفاع األجر احلقيقي من 

  LS-LD(، وهذا ما أدى إىل ظهور بطالة بقيمة: LD=4وتقليل الطلب على العمل من الشريا )
E=12.65-4 
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E=8.65 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 حتديد نسبة البطالة يف البلد: 

العاطلني عدد  =نسبة البطالة
8.65 = العاملة القوة

865
  =10% 

 حجم األجر االمسي الالزم لتصحيح الوضعية االقتصادية 
LD=LS 

/1.265 2(W/P)=2P)64/(W 
Wn=6 

 حل التمرين الثالث
  Mحساب حجم الكتلة النقدية  

MV=Py 
M=Py /V 

M=(1.4 x 100) /2 
M= 70 

 

Wr                                                                                   

LD                      LS                                          

 

                                                          بطالة                          4   

3                                                                             

 

 

                        4     L = 7     12.65                                   L         
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 %25بنسبة  Mعند ارتفاع  
M`=M+0.25M 

M`=87.5 
    P                                :          M`V=P`yحساب  

P`=M`V/y 
p`=1.75 
Y=y x p 

Y=100 X 1.75=175 
W=wr x p 

Wn=10 x 1.75=17.5 
على اجملمعا  احلقيقية ألن العرض الكلي )الناتج احلقيقي( اثبت يف  %15بنسبة  Pال يؤثر اخنفاض  

األجل القصري )حالة التشغيل الكامل( وحيث أن الناتج احلقيقي اتبع حلجم العمالة فإن الطلب على العمل 
 وعرض العمل واألجر احلقيقي ال تتغري أيضا.

 حل التمرين الرابع
 حساب سرعة دوران النقود 

 ابستعمال معلوما  التمرين فإن الدخل حيسب ابلطريقة التالية:
Y= C+I+G+X-M 

Y=600+200+150+40 
Y= 990 

  M=KYحيث  y=Y/Pمبا أن:                           
V=4.5  K=1/V ومبا أن:               MV=Y  V=Y/M  V=990/220 

 حساب نسبة النقود اليت يرغب األفراد االحتفاظ هبا 
K=1/V  K=1/4.5  K=0.22  K=22% 

  x 0.22 =220 990=أي مبلغها
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 حساب كمية النقود املطلوبة 
Md=KY Md=0.22 X 990 Md=220 

 حساب دخل التوازن 
Md=sM 

150=0.25Y 
Y=600 

 حل التمرين اخلامس
 حساب قيمة الناتج يف حالة التوازن 

 أي:التساوي بني االدخار واالستثمار يتحقق التوازن يف سوق السلع واخلدما  من خالل 
I=S 

500-3000i=-200+4000i 
7000i=700 

i=10% 
I=500-3000i 

I=200 
Y=C+I 

Y=500+200 
Y=700 

 حساب حجم العمالة يف حالة التوظيف التام 
 L  /400002Y=LY/200=1/2L 1/2200L=Y=12.25               لدينا: 

 حساب املستوى العام لألسعار 
 من معادلة التبادل: لدينا

MV=PY  P=MV/Y P=(100 x 2)/700  P=0.286 
 حساب مستوى األجر االمسي املوافق حلالة التوازن 

 LDنبحث عن دالة الطلب على العمل 
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MPL=wr 
MPL=100/√L 
100/√L=wr 
Wr=28.57 

 W=wr x pولدينا: 
W=28.57 x 0.286 

W=8.17



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 احملور الرابع: النموذج الكينزي للتوازن االقتصادي الكلي
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 متهيد
 1929إن فشل أفكار الفكر الكالسيكي يف معاجلة مشايل أزمة الكساد االقتصادي العاملي سنة 

إجياد حلول جذرية لألزمة أدى إىل ظهور تيار فكري جديد يقوده االقتصادي االجنليزي  وقصور نتائجه يف 
يينز، والذي قدم انتقادا  يبرية للنظرية الكالسيكية وخاصة ما يتعلق ابليد اخلفية للتوازن وعدم تدخل الدولة 

كتاب حتت عنوان ب 1936يف النشاط االقتصادي ومستوى التشغيل الكامل لالقتصاد، فقد جاء يينز سنة 
النظرية العامة يف العمالة والفائدة والنقود، يقدم من خالله حلوال جذرية ألزمة الكساد العاملي من خالل 
تدخل الدولة عن طريق أدوا  السياسة املالية، ويعتقد بعدم فعالية السياسة النقدية يف حتقيق التوازن 

 االقتصادي.
م على إدراج أربعة قطاعا  أساسية يف االقتصاد، حيث سيقتصر إن التوازن املعاجل يف هذا احملور يقو 

النموذج األول على حتديد الدخل التوازين انطالقا من قطاعني فقط مها القطاع العائلي الذي ميثل االستهالك 
لتحديد الدخل  وقطاع األعمال الذي ميثل االستثمار، أما النموذج الثاين فيقوم على إدراج القطاع احلكومي

توازين، أما النموذج الثالث فيقوم على إدخال دور العامل اخلارجي يف حتديد الدخل التوازين من خالل ال
الصادرا  والواردا . ويلعب املضاعف دورا يف التأثري على الدخل التوازين القتصاد ما، فزايدة أحد املتغريا  

التوازين بفعل املضاعف، يما أن زايدة أحد بنسبة معينة ينجم عنه زايدة أيرب يف الدخل  التدفقية املستقلة 
 متغريا  التسرب بنسبة معينة تؤدي إىل اخنفاض بنسبة أيرب يف الدخل التوازين.
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 مدخل للتحليل الكينزي. 1
لقد أد  فرتة الكساد يف الثالثينا  من القرن املاوي وامتدادها لفرتة طويلة إىل فقدان الثقة يف 

الكالسيكية، فقد اخنفضت معدال  األجور ومع ذلك استمر االقتصاد يف الريود، وما أدى إليه ذلك النظرية 
من قوة العمل يف حالة بطالة، ومعظم املصانع أيلقت أو اشتغلت بنصف طاقتها اإلنتاجية،  %25من وجود 

فاض األجور إىل انتعاش وقد استمر هذا الريود يف الظروف االقتصادية عقدا من الزمن، ومع ذلك مل يؤد اخن
 االقتصاد القومي.

، ذلك النموذج الذي بني ويف مواجهة البطالة التضخمية والطاقة اإلنتاجية العاطلة ظهر منوذج يينز
سبب عجز النظام السعري عن انتشال االقتصاد تلقائيا من حالة الكساد والعودة به إىل التوظيف الكامل 

 إحداث ثورة يف التفكري االقتصادي حول قضااي البطالة وعمل األسواق للموارد. ولقد أد  يتااب  يينز إىل
 الكلية.

ولقد أاثر يينز اعرتاوني رئيسيني على وجهة النظر الكالسيكية بشأن عودة اقتصاد السوق إىل 
 :1العمالة الكاملة بعد حالة االنكماش

الطلب الكلي يافيا لشراء  فعلى عكس ما يقرره قانون ساي فإن اقتصاد السوق ال يضمن أن يكون 
مستوى اإلنتاج عند مستوى التوظيف الكامل، ويقرر يينز أن حتليل ساي يف هذا اجملال ليس صحيحا، 

اإلنفاق ، فإذا يان ذلك االدخار املتسرب يزيد عن استثمارا  فاالدخار يشكل تسراب من تيار الدخل
االستهاليي واالستثماري يصبح يري ياف لشراء السلع املنتجة،  اإلنفاقمنشآ  قطاع األعمال، فإن إمجايل 

ويف استجابتها للطلب املنخفض فإن املنشآ  لن تستمر يف إنتاج السلع اليت ال تستطيع بيعها، ويؤدي ذلك 
 إىل ريود ويساد.

يما رفض يينز وجهة النظر اليت تقرر أن معدل الفائدة يعمل على حتقيق التوازن بني االدخار 
االستثمار، ذلك أن الناس يدخرون ألسباب عديدة وليس هناك عامل واحد مثل سعر الفائدة يعمل تلقائيا و 

على ربط ووبط هذه األنشطة، وملا يان القطاع العائلي هو املصدر الرئيسي للمدخرا  حيث يدخر األفراد 
رة ويري ذلك من األسباب. وقرار ألسباب متعددة منها اإلحالة على املعاش يف املستقبل أو شراء منزل أو سيا

االدخار يعتمد على الدخل أيثر من اعتماده على سعر الفائدة، وقد قرر يينز أن القرار االستثماري يتحدد 

                                                             

  1 جيمس جوارتيين، رجيارد اسرتوب، ترمجة عبد الفتاح عبد الرمحان، عبد العظيم حممد، مرجع سابق، ص ص 234،.
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مبدئيا ابلتقدم التكنولوجي والتنبؤ بظروف قطاع األعمال يف املستقبل والتجديدا  والرحبية أيثر من اعتماده 
 على سعر الفائدة.

األجور واألسعار ال تضمن حتقيق العمالة الكاملة، يما هاجم يينز زعم الكالسيكيني أبن تناقص أن مرونة  
األجور واألسعار يؤدي يف هناية األمر إىل عودة االقتصاد إىل حتقيق العمالة الكاملة، وأيد أن األجور 

تسيطر عليه منشآ  األعمال  واألسعار متيل إىل عدم املرونة عند اجتاه االقتصاد إىل االنكماش، ففي اقتصاد
الكبرية واحتادا  التجارة فإن البطالة قد تستمر لفرتة طويلة قبل أن تنخفض األجور واألسعار بقدر يكفي 
الستعادة مستوى العمالة الكاملة. ومع ذلك قرر يينز أنه حىت لو يانت األجور واألسعار مرنة فإنه من 

 لكاملة.أن تتمكن من حتقيق العمالة ا فيهاملشكوك 
إن الطلب الفعلي إذن وليس األجور احلقيقية هو احملرك األساسي لعملية اإلنتاج، فعلى أساس 
تقديرا  هذا الطلب من قبل املؤسسا  اإلنتاجية تبىن قرارا  اإلنتاج وابلتايل التشغيل وهكذا تنخفض 

الطلب الكلي مع العرض  البطالة. إن الطلب الفعلي هذا ليس سوى يمية الناتج املتوقع يف نقطة تعادل
. وطاملا أن املؤسسا  اإلنتاجية ليس هلا أي الكلي، حيث ويف هذه احلالة فقط تكون األرابح املتوقعة أعظم

مربر لزايدة اإلنتاج وابلتايل التشغيل والقضاء على البطالة يف ظل عدم يفاية الطلب الفعلي، يما أن العائال  
ل، فإن الدولة ميكنها هنا على نقص الطلب وذلك بسياسا  اقتصادية مقيدة هي األخرى بعملية توزيع الدخ

 .1مالئمة
 دالة االستهالك الكينزية 1.1

يسوق يينز دالة االستهالك على أساس األزمة وجوهرها واملتمثل يف وعف الطلب االستهاليي 
والذي أدى إىل تراجع االستثمارا ، لكون االستثمار يتم بغرض حتقيق الربح، والذي ال يتحقق إال إذا يان 

يربط يينز  سعر البيع أيرب من سعر التكلفة، ويف ظل الكساد ال يتحقق ذلك لكون األسعار تنخفض.
 والذي ميثل ذلك الدخل املوووع فعال حتت تصرف األشخاص حيث: Ydابلدخل املتاح  Cاالستهالك 

 
 

 التحويال  احلكومية لألفراد Rمتثل الضرائب املباشرة.  Tحيث 

                                                             

  1 معطيب بشري، االقتصاد الكلي: دروس ومتارين، يليك للنشر، ط1، اجلزائر، 2008، ص 15.

Yd=Y-T+R 
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احتياجاهتا يما يرى يينز أن الفئا  اليت ال متلك دخال أو ال يكفيها دخلها اجلاري املتاح لتغطية 
االستهاليية ، ميكنها االستهالك خارج الدخل ابعتبار أن الفرد ال ميكنه االستغناء عن االستهالك، ويسمى 

 . aوسوف نرمز له ابلرمز  1هذا النوع ابالستهالك التلقائي
م، يما أن األشخاص الذين ميلكون دخال يتصرفون فيه استهاليا وادخارا حسب عاداهتم وميوالهت

وميثل النسبة املستهلكة من الزايدة يف  b ونرمز له ابلرمز MPCوهذا ما يدعى ابمليل احلدي لالستهالك 
الدخل املتاح، أي التغري يف االستهالك على التغري يف الدخل. وابلتايل تكون دالة االستهالك الكينزية يما 

 يلي:
 

 b<1<0حيث:                                      

ΔYd=Yd1يتم حساب امليل احلدي لالستهالك مبعرفة التغري يف الدخل املتاح  Yd2  وما
. وميكن متثيل دالة 𝑐  =b=MPCومنه يكون:  0C1C=CΔيقابله من تغري يف االستهالك 

 االستهالك من خالل الشكل املوايل:
 (: دالة االستهالك الكينزية09الشكل رقم  

 
 

 

 

 

 

 

  
                                                             

  1 عالش أمحد، دروس ومتارين يف التحليل االقتصادي الكلي، دار هومة للنشر والتوزيع، اجلزائر، 2014، ص42.

C=a+bYd 

C                                                                                           

                              C=a+bYd 

 

 

 

 

                                                                                          

            a 

 

Yd 
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وميكن  C/Ydفهو ميثل نسبة االستهالك إىل الدخل أي:  APCأما امليل املتوسط لالستهالك 
 :Ydاستنتاج هذه العالقة من خالل قسمة طريف دالة االستهالك على 

C=a+bYd  C/Yd=a/Yd+b 

  a/Ydومنه امليل املتوسط لالستهالك أيرب من امليل احلدي لالستهالك نظرا إلوافة القيمة املوجبة 
 دالة االدخار الكينزية  2.1

مبا أن الدخل يوزع على االستهالك واالدخار فإن االدخار إذن ليس سوى ذلك اجلزء من الدخل 
  Y=C+S  S=Y-Cوالذي مل يستهلك أي:                       

 وابعتبار أن االستهالك دالة للدخل، فإن دالة االدخار ليست سوى:
S=Y-C 

S=Y-a-bYd 
S=-a+(1-b)Yd 

 
 

يعرب عن االدخار السالب ومعىن يلمة السالب هو أن العائال  أو األفراد تلجأ إما لسحب  aحيث 
 فإنه ميثل امليل احلدي لالدخار sا هذه االدخارا . أمالة انعدام مثل ادخاراهتا املاوية، وإما تستدين يف ح

=sوالذي يعرب عن التغري يف االدخار على التغري يف الدخل املتاح أي:  𝑠

𝑦
 

مع اإلشارة إىل أن جمموع امليل احلدي لالستهالك وامليل احلدي لالدخار يساوي إىل الواحد 
ويالحظ أن امليل احلدي لالستهالك أقل من الواحد وهذا ما يعرب عنه ابلقانون السيكولوجي الصحيح. 
 .1الكينزي

 
 

 

                                                             

  1 معطيب بشري، مرجع سابق، ص 20.

S=-a+sYd 
 

MPC+MPS=1 

APC+APS=1 

APC>MPC 

MPS>APS 
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 (: دالة االدخار الكينزية10الشكل رقم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العرض الكلي  3.1
حسب النموذج البسيط لكينز فإن العرض الكلي يتحدد على أساس الطلب الكلي، أي أن املنتجني 
ينتجون من السلع واخلدما  ما يتوقعون بيعه، وعليه فإن منحىن العرض الكلي هو منصف الزاوية القائمة، أي 

يف نقطة حمددة متثل التوازن، ويلما تغري  ، يتقاطع منحىن الطلب الكلي مع منحىن العرض الكلي  0 45خط 
. وميكن توويح 1الطلب الكلي يتغري معه العرض الكلي ما دام االقتصاد الوطين يف حالة التشغيل الناقص

 منحىن العرض الكلي وفق الشكل املوايل.
 
 
 
 

                                                             

  1 عالش أمحد، مرجع سابق، ص 47.

S                                                                                               

S=-a+sYd                       

 

 

 

 

 

Yd 

 

                   -a 
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 (: منحىن العرض الكلي11الشكل رقم  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

وما يتعلق هبا، حيث قبل النقطة  ميثل هذا الشكل منحىن العرض الكلي والذي يووح عتبة االدخار
m  ،يكون االستهالك أيرب من الدخل املتاح، وبعد هذه النقطة يكون الدخل املتاح أيرب من االستهالك

االدخار سالبا، وبعد يكون  nوعند هذه النقطة متاما يكون الدخل املتاح مساواي لالستهالك. قبل النقطة 
 هذه النقطة يكون االدخار موجبا، وعند هذه النقطة يكون االدخار معدوما.

 التوازن يف اقتصاد يتكون من قطاعني. 2
نفرض وجود قطاعني يف االقتصاد الوطين يتمثالن يف قطاع العائال  وقطاع األعمال)قطاع 
املؤسسا ( ، حيث أن املؤسسا  تطلب قوة العمل من العائال  مقابل دخل تقدمه هلم، وتستخدم 

                                                             

ية الدخار متثل النقطة اليت يغطي فيها الدخل املتاح مجيع االستهالك، وميكن بعدها الشروع يف االدخار عند زايدة الدخل املتاح بوحدة نقدعتبة ا 
  واحدة، فعتبة االدخار هي النقطة اليت يكون االدخار فيها معدوما، ويكون عندها الدخل املتاح مساواي لالستهالك.

S,I                                                                             

AS                                 

            C<Yd       C=a+bYd             

 

        m                                                  S=-a+sYd 

 

C>Yd                                                                                   

S>0                               

    n                                                    Yd 

S<0                                                          
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يف ، ونفرتض العائال  منتجا  املؤسسا  مقابل أسعار السلع واخلدما  اليت تدفعها لصاحل تلك املؤسسا 
 .1هذه املرحلة أن املدخرا  تستخدم دون وساطة مالية

 من خالل ما سبق ميكن إجياد التوازن جرباي بطريقتني وذلك يما يلي:
 طريقة العرض الكلي = الطلب الكلي 1.2

، أما الطلب الكلي أو  Yالعرض الكلي أو الدخل الكلي ميثل الدخل الوطين ونرمز له ابحلرف 
تبعا لتغري الدخل املتاح ، واالستثمار الذي نعتربه قيمة اثبتة يف هذه ستهالك الذي يتغري اإلنفاق الكلي ميثل اال

 املرحلة. وابستخدام التعبري الرايوي نكتب:
Y=C+I 

Y=a+By+I 
Y-By=a+I 
(1-b)Y=a+I 

 
 

1ميثل الكسر 
1−b  املضاعف الذي نرمز له بke  وميثل عدد مرا  تغري الدخل الوطين يلما تغريa 

 Realيما يعرف املضاعف أبنه نسبة التغري يف قيمة الناتج احمللي اخلام احلقيقي   أو االثنني معا. Iأو 
GDP 2الناجم عن تغري واحد أو أيثر من مكوان  الطلب الكلي واملعرب عنه ابلعالقة التالية: 

 

 

 يف النموذج البسيط. bوتتحد قيمة املضاعف بقيمة امليل احلدي لالستهالك 
 : لتكن لدينا املعطيا  التالية:مثال

C=80+0.75Yd      I=50 
                                                             

  1 عالش أمحد، مرجع سابق، ص 49.
2 Without author, Principles of Macroeconomic, University of Minnesota Libraries Publishing Edition, 
2016, p230. 

Y= 𝟏

𝟏−𝒃
(a+b) 

 

Multiblier=𝜟𝑹𝒆𝒂𝒍 𝑮𝑫𝑷 𝑫𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒆𝒅 𝒂𝒕 𝒆𝒂𝒄𝒉 𝒑𝒓𝒊𝒄𝒆 𝒍𝒆𝒗𝒆𝒍

𝒊𝒏𝒊𝒕𝒊𝒂𝒍 𝜟 𝑪𝒐𝒎𝒑𝒆𝒏𝒕 𝒐𝒇 𝑨𝑫
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Y=C+I  Y=80+0.75Y+50 / Y=Yd 
 Y-0.75Y=130 Y(1-0.75)=130 

 130 Y= 1
1−0.75 

  Y=520 
 العرض الكلي يما يلي: =وميكن متثيل الدخل التوازين ابستخدام طريقة الطلب الكلي 

 بطريقة الطلب الكلي= العرض الكلي(: الدخل التوازين 12الشكل رقم  

  

 

 

 

 

 

 

 

 طريقة التسرب= احلقن  االدخار= االستثمار( 2.2
  -0I=a+Syومنه:  Y=Ydابعتبار عدم وجود الضرائب والتحويال  فإن  0I=a+sYd-I =Sأي: 

)01/s(a+I=Y  0a+I =sY  
 : ابلتطبيق على املثال السابق جند:مثال

50=080+0.25Yd   I-=S 

C,I                                                                                   

AS                        

 

AD=130+0.75Yd  

 

 

130                                                                                                        

 

 

                                                Y =520                                                Y     
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 جند: ابستخدام طريقة احلقن= التسرب
520 =Y 1/0.25(130) =Y  0I=S  

، العرض الكلي =وهي نفس القيمة السابقة عند حساب الدخل الوطين التوازين بطريقة الطلب الكلي
 وميكن متثيل الدخل التوازين بطريقة احلقن= التسرب وفق الشكل املوايل:

 بطريقة احلقن= التسرب(: الدخل التوازين 13الشكل رقم  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 فيكون لدينا: a: نفرض وجود استهالك تلقائي إوايف ابملقدار االستهالك التلقائيمضاعف  ►
 0a+Ia+=b)Y-(1  0a+Ia+ =bY-Y 0a+bY+Ia+=Y 

 فيكون لدينا: Yونظرا لوجود زايدة يف االستهالك التلقائي فإن الدخل الوطين هو اآلخر يتغري ابملقدار 
 ……(1))0a+I(a+ 1

1−𝑏
=Y+Y 

 معادلة التوازن يما يلي:ولدينا 

                                                             

احلقن هي يل متغريا  الطلب الكلي واليت يؤدي زايدهتا إىل زايدة يف الدخل التوازين وختفيضها يؤدي إىل ختفيض الدخل التوازين وتشمل:  
فيض االستثمار واإلنفاق احلكومي والتحويال  والصادرا . أما التسرب فهو يل متغري يؤدي زايدته إىل اخنفاض الدخل التوازين وابلعكس فإن خت

  جم التسراب  يؤدي إىل زايدة الدخل التوازين وتشمل: االدخار والضرائب والواردا .ح

S,I                                                             

S=-80+0.25Yd 

 

 

I0=50 

 

 

           Y =520                            Y 

 

-80                                                                     
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 …….(2) )0(a+I 1
1−𝑏

=Y 
 جند: 1من  2بطرح 

 a         Y= 1
1−𝑏

 
نالحظ أن الدخل الوطين يزداد مبقدار زايدة االستهالك التلقائي مضرواب يف قيمة املضاعف، وهذا 

النظرية دائما حتت شرط التشغيل الناقص، وابعتبار أن الطلب الفعال هو احملدد للعرض الكلي حسب 
 الكينزية.

: نفرض اآلن أن التغري حيصل يف االستثمار املستقل بدال من االستهالك مضاعف االستثمار املستقل ►
 التلقائي، فيكون لدينا:

0+I0Ia+=b)Y-(1 0+I0Ia+=bY-Y 0+I0Ia+bY+=Y 
 ……(1))0+I0I(a+ 1

1−𝑏
=Y+Y 

 ……...(2) )0(a+I  1
1−𝑏

=Y 
 جند: 1من  2بطرح 

 0I1
1−𝑏

=Y 
مضرواب يف املضاعف وهذا دائما يف  0I أي أن الدخل الوطين يتغري مبقدار تغري االستثمار التلقائي 

 حالة التشغيل الناقص.
 التوازن يف اقتصاد يتكون من ثالث قطاعات. 3

لقد اقتصر حتليلنا حلد اآلن على دراسة النموذج الكينزي البسيط من خالل مفهوم املضاعف البسيط 
ذو قطاعني فقط، وحىت يصبح النموذج أيثر دقة فإنه ال ميكن أن هنمل دور احلكومة يف التأثري على النشاط 
االقتصادي بطرق خمتلفة، وهلذا البد من إدخال قطاع اثلث يف النموذج وهو القطاع احلكومي. من أجل 

 :1بعني االعتبار املتغريا  التاليةإظهار دور احلكومة يف منوذج التوازن االقتصادي الكلي فإنه جيب أن أنخذ 
أي ما تقوم احلكومة إبنفاقه من احلصول على السلع واخلدما  والذي جيب دجمه مع اإلنفاق احلكومي:  

 AD=C+I+Gاالستهالك اخلاص واالستثمار يف معادلة الطلب الكلي  

                                                             
1 Jaque Lecaillon, Analyse Macro economique, edition Cujas, France, 1996 , p244. 
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ليت تعترب يإيرادا  للدولة من الضرائب: وهي ما تفروه الدولة على دخول األفراد والوحدا  االقتصادية وا 
 أجل متويل نفقاهتا.

التحويال  احلكومية لألفراد: وتتمثل يف اإلعاان  اليت متنحها احلكومة لألفراد واملنشآ  وتؤدي دورا  
 التوازين يما يلي:معايسا للضرائب. وإبدراج املتغريا  السابقة ميكن يتابة عالقة الدخل 

 
 

( على الدخل R( والتحويال  )T( والضرائب )Gمن األنفاق احلكومي )ولنووح اآلن أتثري يل 
( عن حجم الدخل R( و )T( و )Gالوطين التوازين وذلك وفق مرحلتني، يف مرحلة أوىل نفرتض استقاللية )
 (.R( و )Gويف مرحلة اثنية نفرتض أن الضريبة يدالة للدخل مع وجود يل من )

 ( عن الدخل الوطين يف التوازنR( و  T( و  Gإستقاللية    1.3
( يتوقف على اعتبارا  سياسية وال ميكن حتديد أثر العوامل Gنشري إىل أن مقدار اإلنفاق احلكومي )

االقتصادية على هذا اإلنفاق بشكل اثبت، ولذا ميكن اعتباره متغريا  خارجيا أي مستقال عن الدخل الوطين 
 :1متثل اإلنفاق احلكومي املستقل عن الدخل وميكن توويح ذلك بيانيا يما يلي 0Gحيث  0G=Gأي 

 (: اإلنفاق احلكومي املستقل14الشكل رقم  
 

 

 

 

 

 

 

                                                             

  1 بريبش السعيد، مرجع سابق، ص161.

Y=C+I+G 

G                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

Y   
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تعترب الضرائب مستقلة عن الدخل وذلك ألن نسبة الضريبة ال ترتبط حبجم الدخل سواء يف حالة 
متثل  0Tحيث  0T=Tالزايدة أو النقصان، فمهما يكن الدخل فالضريبة ال تتغري مع حجم الدخل حيث 

 0R=R( نفرتوها مستقلة عن الدخل أي Rالضريبة املستقلة عن الدخل. ويذلك ابلنسبة للتحويال  )
 ترمز للتحويال  املستقلة عن الدخل، وبيانيا ميكن توويح ذلك يما يلي: 0Rحيث 

 ستقلة(: الضرائب والتحويالت امل15الشكل رقم  

  

 

 

 

 

 

 

 

 وبذلك يصبح منوذج الدخل الوطين يف التوازن يما يلي:

Y=C+I+G…….(1) 

C=a+bYd ……(2) 

Yd= Y-T+R…..(3) 

0I=I 

0G=G 

 R                                                                   T                                                          

 

 

 

 

         R0                                                                                                                                 T0 

 

 

Y                                                                                  Y 
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0T=T 

0R=R 

 ومن أجل حتديد الدخل الوطين يف التوازن نستخدم إحدى الطريقتني التاليتني:
 طريقة الطلب الكلي= العرض الكلي 1.1.3

 فنحصل على: 2يف العالقة  3نعوض العالقة 
C=a+b(Y-T+R)……(4) 

 فنحصل على: 1يف  4نعوض 

0+G0)+I0+R0T-a+b(Y=Y 

0+G0+I0bR+0bT-Ya+b=Y 

0+ G0+I0+bR0bT-a =bY-Y 

0+G0+I0+bR0bT-a=b)-Y(1 

 

 

 طريقة احلقن= التسرب 2.1.3

( والتحويال  Tالتوازن ذو ثالث قطاعا  ويف اقتصاد مغلق يل من الضرائب )إذا أدخلنا يف منوذج 
(R(واإلنفاق احلكومي )G:فإن شرط التوازن يكون يما يلي ) 

C+I+G+R=C+S+T 

0S+T=0+R0+G0I  

0)+T0+R0T-a+s(Y-=0+R0+G0I  

)            0+G0+I0+bR0bT-(a   𝟏

𝟏−𝒃
=Y     
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0+T0+sR0sT-a+sY-=0+R0+G0I  

0+R0+G0+I0T-0sR-0a+sT =Sy  

 

 

وهي الطريقة الثانية لتحديد الدخل الوطين التوازين وهي تعادل متاما من حيث النتيجة طريقة الطلب 
 الكلي = العرض الكلي.

 لديك املعلوما  التالية عن اقتصاد افرتاوي لبلد ما: :مثال
 C=80+0.75Ydدالة االستهالك: 

 0I=100االستثمار:              
 G=80اإلنفاق احلكومي:       
 0T=40الضرائب املستقلة:    
 0R=15التحويال  احلكومية: 

 : حساب الدخل التوازين بطريقتنياملطلوب
 :احلل
 العرض الكلي =طريقة الطلب الكلي 

)0+bR0bT-0+G0b(a+I-1/1=Y 
965=Y 

 التسراب  =طريقة احلقن 
)0+R0+G0+I0T-0sR-0sT 1/s(a+=Y 

965=Y 
 
 
 

)0+R0+G0+I0T-0sR-0Y=1/s(a+sT 
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 مضاعف اإلنفاق احلكومي ►
يعرب مضاعف اإلنفاق احلكومي عن مقدار الزايدة يف الدخل التوازين نتيجة زايدة اإلنفاق احلكومي 
بقيمة معينة وذلك يف ظل استقاللية يل من اإلنفاق والضرائب والتحويال  عن الدخل، وميكن صياية 

 مضاعف اإلنفاق احلكومي وفق اخلطوا  التالية:
)…..(1)0G+0+G0+I0Rb+0bT-b(a-1/1=Y 

)….(2)0G+0+G0+I0Rb+0bT-b(a-1/1=Y+Y 
 جند: 1من  2بطرح 

 
 

وهكذا نالحظ  أن الدخل التوازين يتغري مبقدار تغري قيمة اإلنفاق احلكومي مضرواب يف قيمة املضاعف 
الواحد وعليه فإن زايدة اإلنفاق احلكومي الكينزي البسيط.ويما هو معلوم فإن قيمة املضاعف هي أيرب من 

 بنسبة معينة تؤدي إىل زايدة بنسبة أيرب يف الدخل التوازين.
 مضاعف الضريبة املستقلة ►

يعرب مضاعف الضريبة املستقلة عن مقدار االخنفاض يف الدخل التوازين الناجم عن زايدة الضريبة 
الزايدة يف الدخل التوازين الناجم عن ختفيض الضريبة بنسبة املستقلة بنسبة معينة، أو هو عبارة عن مقدار 

 معينة، وحيسب مضاعف الضريبة يما يلي:
…..(1))0+G0+I0+bR0bT-a(b-1/1=Y 

…..(2)]0+G0+I0)+bR0T+0b(T-b[a-1/1=Y+Y 
 :1حنصل على 1من  2بطرح 

)0Tb-b(-1/1=Y 
 

  
 

                                                             
1 National council of educational research and training, introductory macroeconomics, new delhi, 2021, 
p74 

0ΔT −𝒃

𝟏−𝒃
ΔY= 

 

0ΔG 𝟏

𝟏−𝒃
ΔY= 
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 مضاعف التحويالت ►
التحويال  عن مقدار الزايدة يف الدخل التوازين الناجم عن زايدة التحويال  احلكومية يعرب مضاعف 

 بنسبة معينة، أو مقدار االخنفاض يف الدخل التوازين نتيجة ختفيض التحويال  احلكومية بنسبة معينة.
)…..(1)0+G0+I0+bR0bT-b(a-1/1=Y 

]…..(2)0+G0)+I0R+0+ +b(R0bT-b[a-1/1=Y+Y 
 حنصل على: 1 من 2بطرح 

)0Rb(b -1/1=Y 
 
 

 مضاعف امليزانية املتوازنة ►
لو افرتونا أن احلكومة قرر  زايدة يل من اإلنفاق احلكومي والضرائب يف آن واحد وبنفس النسبة 

(ΔG=ΔT وابلتايل نقول أبن امليزانية العامة للدولة متوازنة. والسؤال الذي يطرح: هل سيكون ، ) لذلك أثر
على مستوى الدخل؟ قد يعتقد البعض أبنه لن يكون هناك أتثري على مستوى الدخل وذلك ألن النفقا  
احلكومية تعادل الضرائب أي زايدة اإلنفاق احلكومي صاحبها زايدة مماثلة يف الضرائب، إال أن هذا االعتقاد 

ق احلكومي أيثر من أتثره ابلضرائب، خاطئ حيث جند يف الواقع أن مستوى الدخل سيتأثر بزايدة اإلنفا
 :1وميكن الربهان على ذلك ابلشكل الرايوي التايل

0GΔ 𝟏لدينا مضاعف اإلنفاق احلكومي: 

𝟏−𝒃
Y=Δ 

0TΔ −𝒃ولدينا مضاعف الضريبة: 

𝟏−𝒃
Y=Δ 

 وابلتايل فإن األثر الصايف مليزانية الدولة يتمثل يف مجع العالقتني السابقتني:

0TΔ −𝑏

1−𝑏
       +0   GΔ 1

1−𝑏
=YΔ 

 0TΔ  =0   GΔومبا أن:

                                                             

 1 National council of educational research and training, op.cit, p75. 

ΔY=
𝒃

𝟏−𝒃
 ΔR0 
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 0GΔ −𝑏

1−𝑏
       +0   GΔ 1

1−𝑏
=YΔ  

                                 

 

وعلى خالف اإلنفاق  وهذا يعين أن الدخل الوطين التوازين يتأثر أيثر بزايدة النفقا  احلكومية.
احلكومي فإن زايدة قيمة الضرائب بنفس نسبة الزايدة يف التحويال  احلكومية ال يؤثر على مستوى الدخل 

ومعىن ذلك أن الزايدة يف التحويال  تلغي أثر الزايدة يف الضرائب ويظهر من ذلك من  ΔY=0التوازين أي: 
 خالل مضاعف يل من التحويال  والضرائب املتعايسني.

 تبعية الضريبة للدخل 2.3
لقد حتصلنا على النتائج السابقة يف إطار فروية استقاللية مبلغ الضرائب عن حجم الدخل الوطين. 

ك جمرد افرتاض ألنه يف الواقع العملي جند أن مبلغ أو نسبة الضريبة قد ترتفع أو تنخفض يف احلقيقة أن ذل
 حبسب حجم الدخل الوطين، وعليه ميكن يتابة دالة الضريبة يما يلي:

+ty0T=T 
 ومن أجل حتديد الدخل الوطين يف التوازن نستخدم إحدى الطريقتني التاليتني:

 طريقة الطلب الكلي= العرض الكلي  1.2.3
Y= C+I+G 

0+G0)+I0tY+R-0T-a+b(Y =Y 
0+G0+I0btY+bR-0bT-a+bY=Y 
0+G0+I0+bR0bT-a=bY+btY-Y 
0+G0+I0+bR0bT-a =b+bt)-Y(1 

        
 
 

 طريقة احلقن= التسرب 2.2.3
S+T=I+G+R 

ΔY=
1−𝑏

1−𝑏
 ΔG0 ΔY=ΔG0 

)0+G0+I0+bR0bT-(a 𝟏

𝟏−𝒃+𝒃𝒕
=Y 



: مولود مليكاوي             االسم واللقب  
  حماضر قسم أ: أستاذ الدرجة العلمية للمؤلف  

 

لوم التسيري كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وع
- الشهيد طالب عبد الرمحان–  

: حماضرات ومتارين حملولة01إقتصاد كلي   عنوان املطبوعة   

 

- 94 - 
 

2جامعة البليدة   

0+R0+G0I=+tY0)+T0tY+R-0T-(Ya+s- 
0+R0+G0I=+tY0+T0stY+sR-0sT-a+sY- 

0+R0+G0+I0T-0sR-0a+sT=stY+tY-sY 
0+R0+G0+I0T-0sR-0a+sT =st+t)-Y(s 

  

 

: ابلنسبة ملضاعف اإلنفاق احلكومي والضرائب والتحويال  وامليزانية املتوازنة يف حالة تبعية الضريبة مالحظة
نفسه املضاعف يف حالة استقاللية الضريبة عن الدخل مع اختالف يف املقام فقط مثلما هو ظاهر  للدخل هو

 يف املعادلة أعاله.
 : لتكن لديك املعطيا  التالية حول اقتصاد افرتاوي مكون من ثالث قطاعا :مثال

C=75+0.8Yd       I=200   G=250        T=20+0.05Y      R=60 
 :املطلوب

 أحسب الدخل التوازين بطريقتني 
 أحسب قيمة مضاعف اإلنفاق احلكومي والضرائب والتحويال  وامليزانية املتوازنة 
ون ومت متويل هذه الزايدة يلية ابلضرائب ما هو أثر  50إذا قرر  احلكومة زايدة اإلنفاق احلكومي بقيمة  

 ذلك على الدخل التوازين؟
 احلل:
 بطريقة الطلب الكلي= العرض الكليحساب الدخل التوازين  

G0+I0+bR0bT-(a 1+0(لدينا: 

1−𝑏+𝑏𝑡
=Y 

0.8(20)+0.8(60)+200+250]-[751

1−0.8+0.8(0.05)
 =Y 

2320.8=Y 
 حساب الدخل التوازين بطريقة احلقن= التسرب 

R0+G0+I0T-0sR-0(a+sT 1+0(لدينا: 

𝑠−𝑠𝑡+𝑡
=Y 

Y = 𝟏

𝒔−𝒔𝒕+𝒕
 (a+sT0-sR0-T0+I0+G0+R0) 
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20+200+250+60]-0.2(60)-+0.2(20)75[ 1

0.2−0.2(0.05)+0.05
=Y 

2320.8=Y 
 حساب مضاعف اإلنفاق احلكومي 

 =4.17Kg= 1

1−𝑏+𝑏𝑡
= 1

1−0.8+0.8(0.05)
 

 حساب مضاعف الضرائب 
  =-3.34= −0.8

1−0.8+0.8(0.05)
 Kt= −𝑏

1−𝑏+𝑏𝑡
      

 حساب مضاعف التحويال  
 =3.34= 0.8

1−0.8+0.8(0.05)
 Kr= 𝑏

1−𝑏+𝑏𝑡
      

 حساب مضاعف امليزانية املتوازنة 
 =0.83= 1−0.8

1−0.8+0.8(0.05)
 Ke= 1−𝑏

1−𝑏+𝑏𝑡
 

 حساب األثر على الدخل التوازين 
ΔY=Ke x ΔG 
ΔY=0.83 X 50 
ΔY=41.5 

 التوازن يف حالة اقتصاد مفتوح. 4
بقية العامل تقدم هذه الفقرة مفتاح الربط بني االقتصاداي  املفتوحة، فكل اقتصاد يكون مرتبطا مع 

عرب قناتني رئيسيتني مها: جتارة السلع واخلدما  وجتارة رؤوس األموال، ويعين الرتابط التجاري أن إنتاج بلد ما 
يصدر للدول األخرى، يما أن بعض السلع املستهلكة واملستثمرة داخليا هي منتجة خارجيا أو مستوردة، 

جيب أن يوسع ليحتوي على اآلاثر الدولية. وهناك أيضا وعليه فإن النموذج األساسي حلساب الدخل التوازين 
الرتابط الدويل القوي يف امليدان املايل، مثال املقيمني اجلزائريني ميكن هلم أن حيملوا األرصدة الوطنية مثل أذوان  
لدى اخلزينة والسندا ، أو ميكنهم محل األرصدة اخلاصة ابلدول األجنبية، وذلك بناء على القواعد املمنوحة 

 .1هذه الدول
                                                             

  1 تومي صاحل، مرجع سابق، ص 224.
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وسنووح يف هذه الفقرة ييف أن الطلب األجنيب على إنتاج االقتصاد احمللي يؤثر على مستوى 
الدخل والناتج اخلاص ابالقتصاد الوطين، وسنووح ييف نضع الصادرا  والواردا  يف منوذج للتوازن، وسوف 

يف املستوى التوازين للدخل والناتج، من الصادرا  والواردا  سيحدث تذبذاب يتضح لنا أن التغريا  يف أي 
 وعليه ميكن إعادة يتابة متطابقة الطلب الكلي مع إدراج القطاع اخلارجي على النحو التايل:

AD=Y=C+I+G+(X-M) 
وابفرتاض ثبا  العوامل األخرى نقول أن الدخل الكلي سوف يرتفع من فرتة ألخرى يلما ازداد  

( والعكس عند تراجع الصادرا  وارتفاع الواردا . فصادرا  Mا )( أو يلما اخنفضت الواردXالصادرا  )
أي دولة تتوقف ابإلوافة إىل مستواي  األسعار والدخل والناتج، على التعريفة اجلمريية، السياسة التجارية 
للدولة ولبقية العامل اخلارجي وأسعار الصرف، ويذلك تتوقف على مستوى الدخل يف الدول األخرى. وميكننا 

ول أبن العوامل اهلامة اليت تؤثر على صادرا  الدولة ال تتوقف مباشرة على عوامل راجعة حلالة االقتصاد الق
داخل الدولة، وإمنا تتوقف على عوامل ترجع أساسا إىل دول العامل اخلارجي، وخاصة إذا افرتونا أن بعض 

الصرف والتعريفة اجلمريية والسياسا   املتغريا  املؤثرة تكون اثبتة مثل املستواي  العامة لألسعار وأسعار
التجارية، ومنه ميكننا أن نفرتض أن الصادرا  الكلية لالقتصاد احمللي إمنا تتحدد يلية بعوامل خارجية أي أهنا 

 متغري مستقل.
أما ابلنسبة للواردا ، فإن العوامل املؤثرة فيها إمنا ترجع بدرجة يبرية إىل الظروف الداخلية لالقتصاد 

ي، فإذا افرتونا بقاء العوامل األخرى احملددة للواردا  خارج الدخل اثبتة، فإنه يلما ارتفع مستوى الدخل احملل
نتوقع ارتفاعا اتبعا يف اإلنفاق االستهاليي ورمبا أيضا يف اإلنفاق االستثماري، ونتوقع يذلك أن التوسع يف 

 صياية دالة الواردا  على النحو التايل: اإلنفاق سيوجه جزء منه السترياد السلع واخلدما ، ومنه ميكن
+mY0M=M 

 حتديد املستوى التوازين للدخل بطريقة الطلب الكلي = العرض الكلي 1.4
يف ظل اقتصاد يتكون من القطاع اخلارجي فإن املستوى التوازين للناتج والدخل إمنا يكون ذلك 

 عند حتقيق املعادلة :املستوى الذي يتحقق عند تساوي الطلب الكلي مع الناتج، أي 
Y=AD= C+I+G+(X-M) 
Y=a+bYd+I+G+(X-M) 

mY-0M-0+X0+G0)+I0+R0T-a+b(Y=Y 
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mY-0M-0+X0+G0+I0+bR0bT-a+bY=Y 
0M-0+X0+G0+I0+bR0bT-a =bY+mY-Y 

0M-0+X0+G0+I0+bR0bT-a =b+m)-Y(1 

)0M-0+X0+G0+I0+bR0bT-(a 1

1−𝑏+𝑚
=Y  

 وإذا يانت الضريبة اتبعة للدخل ميكن يتابة معادلة توازن الدخل على النحو التايل:

 

 حتديد املستوى التوازين للدخل بطريقة احلقن= التسرب 2.4
 التسرب يما يلي: =لدينا صيغة احلقن

S+T+M=I+G+R+X 
0+X0+R0+G0I=+mY0+tY+M0tY+R)+T-0T-a+s(Y- 

0+X0+R0+G0I=+mY0+tY+M0+T0stY+sR-0sT-a+sY- 
0+X0+R0+G0+I0M-0T-0sR-0a+sT=stY+tY+mY-sY 

0+X0+R0+G0+I0M-0T-0sR-0a+sT =st+t+m)-Y(s 
 
 

يبريا يلما يان   mبناء على نتيجة املعادلتني أعاله نقول أنه يلما يان امليل احلدي للواردا  
نفاق الكلي ألن املضاعف صغريا ، ويلما يان التوسع يف الدخل صغريا نتيجة نتيجة لزايدة مستقلة يف اإل

 الواردا  متثل تسراب.
 التيريات يف اإلنفاق املستقل وأثرها على الدخل التوازين. 5

 1حالة التيري يف االستهالك التلقائي 1.5
aΔx  aKe =YΔ 

1

1−𝑏+𝑏𝑡+𝑚
=aKe 

 ويسمى مبضاعف االستهالك
                                                             

1 Douglas Curtis and Ian Irvine , principles of macroeconomics, Creative Commons License (CC BY-NC-
SA),2017, p159. 

)0M-0+X0+G0+I0+bR0bT-(a 1

1−𝑏+𝑏𝑡+𝑚
=Y  

 

Y = 𝟏

𝑺−𝒔𝒕+𝒕+𝒎
(a+sT0-sR0-T0-M0+I0+G0+R0+X0) 
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 حالة التيري يف االستثمار التلقائي 2.5
IΔx  IKe=YΔ 

1

1−𝑏+𝑏𝑡+𝑚
=IKe 

 ويسمى مضاعف االستثمار
 حالة تيري اإلنفاق احلكومي 3.5

GΔx  GKe=YΔ 
1

1−𝑏+𝑏𝑡+𝑚
=GKe 

 ويسمى مضاعف اإلنفاق احلكومي
 حالة التيري يف التحويالت 4.5

RΔx  RKe=YΔ 
𝑏

1−𝑏+𝑏𝑡+𝑚
=RKe 

 ويسمى مضاعف التحويال  
 حالة التيري يف الضرائب 5.5

TΔx  tKe=YΔ 
−𝑏

1−𝑏+𝑏𝑡+𝑚
=tKe 

 ويسمى مضاعف الضرائب 
 حالة التيري يف الواردات 6.5

MΔx  MKe=YΔ 
−1

1−𝑏+𝑏𝑡+𝑚
=MKe 

 ويسمى مضاعف الواردا 
 حالة التيري يف الصادرات 7.5

XΔx  XKe=YΔ 
  1

1−𝑏+𝑏𝑡+𝑚
=XKe 

 مضاعف الصادرا  ويسمى
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 خالصة
يعترب النموذج الكينزي يف التحليل االقتصادي الكلي منوذجا متكامال وأيثر واقعية ابملقارنة مع 
النموذج الكالسيكي من حيث الطرح واالفرتاوا ، فقد متكن يينز من خالل يتابه النظرية العامة يف العمالة 

االقتصادية العاملية، وترتكز هذه احللول على التدخل احلكومي والفائدة والنقود من تقدمي حلول جذرية لألزمة 
من خالل أدوا  السياسة املالية على خالف الفكر الكالسيكي الذي يعتقد  يف توجيه النشاط االقتصادي

حبيادية الدولة وفعالية السياسة النقدية، فأدوا  السياسة املالية ياإلنفاق احلكومي والضرائب والتحويال  تعترب 
حسب يينز أدوا  فعالة يف توجيه النشاط االقتصادي ومعاجلة االختالال ، فال وجود لليد اخلفية يف 

 االقتصاد وإمنا جيب تدخل الدولة يف توجيه االقتصاد.

وقد أدخل يينز مفهوم املضاعف يعامل لتأثري متغريا  اإلنفاق الكلي املستقل على الدخل الوطين 
إن ايد منو االقتصاد بزايدة التدفقا  أو ختفيض متغريا  التسرب يالضرائب. التوازين، وبفعل املضاعف يتز 

قيمة املضاعف يف حالة اقتصاد مغلق بقطاعني ختتلف عن قيمة املضاعف يف اقتصاد ذا  ثالث قطاعا  أو 
 اقتصاد مفتوح، وعلى العموم تتوقف قيمة املضاعف بصفة أساسية على امليل احلدي لالستهالك والذي يتوقف
بدوره على مستوى الدخل املتاح للقطاع العائلي، فكلما ارتفع امليل احلدي لالستهالك زاد  قيمة املضاعف 
وابلتايل زايدة يبرية يف الدخل التوازين، ولكن هذه القيمة تتناقص إبدخال الضرائب والواردا  ابعتبارها 

 تسراب  تقلل من الدخل التوازين.
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 متارين احملور الرابع
 التمرين األول

 نفرتض اقتصاد بلد ما ممثل ابملعطيا  التالية:
S=-162+0.4Yd 

460=0I=I 
 املطلوب:

 شكل دالة االستهالك مع حتديد عبارة الطلب الكلي 
التسرب مع التمثيل  =العرض الكلي وطريقة احلقن =أوجد التوازن جرباي ابستخدام طريقة الطلب الكلي 
 البياين
 أوجد قيمة املضاعف مع التفسري 
 بطريقتني. 180( إىل aأوجد التوازن اجلديد يف حالة ارتفاع االستهالك التلقائي ) 

 التمرين الثاين
 يتميز اقتصاد افرتاوي ابخلصائص التالية:
90 =060+0.7Yd          I=C 

 املطلوب:
 أحسب الدخل التوازين 
والذي يتم متويله عن طريق الضريبة التابعة للدخل، فإذا علمت أن  G=150يتم إدراج اإلنفاق احلكومي  

t=0.2 .أحسب األثر على الدخل التوازين ابستخدام مضاعف امليزانية املتعادلة . 
 إذا علمت أن: I.C.Gمع احملافظة على قيم  BSحدد رصيد املوازنة  

T=50+0.2Y       R=70     X=200    M=80+0.1Y 
 التمرين الثالث

 إذا يان لديك اقتصاد دولة ما يتميز مبا يلي:
50+0.25Y=340    T=0300    G=0400+0.8Yd     I =C 

 املطلوب:
 BSحدد عبارة  
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 مثل بيانيا رصيد امليزانية 
 أحسب قيمة املضاعف 
 أحسب الناتج التوازين الفعلي 
  3000Y=حدد سقف الناتج الكامن يف مستوى  
 ؟ BSالالزم وما أتثريه على  0G ما هو مستوى  
 ؟ BSعلى  tاملناسب ؟ وما هو أتثري  tما هو مستوى  

 التمرين الرابع
ليكن لدينا اقتصادا مغلقا ذي ثالث قطاعا  والذي له اخلصائص اإلحصائية املتعلقة مبروان  يل من 

. تتنبأ  1.2، 2، 1.25، 1,25االستهالك، االستثمار، التحويال  والضرائب ابلنسبة للدخل على التوايل:
ون، بينما يتطلب االستعمال  200توقعا  اخلرباء أبن هذا االقتصاد سيحقق دخال وطنيا سنواي مقداره 

 ون. ولدينا املعلوما  التالية:  215الكامل لعوامل اإلنتاج وجود طلب هنائي مقداره 
  C=150    I=20   R=20   T=25 

 :املطلوب
 : االستهالك واالستثمار والتحويال  والضرائبأحسب امليل احلدي لكل من 
 أحسب متغريا  اإلنفاق الكلي املستقل 
 أيتب املعادال  املخصصة هلذا النموذج 
 حدد رصيد امليزانية احلكومية والووعية االقتصادية للبلد 
. أحسب  0Tالضريبة ملواجهة السخط االجتماعي تضع احلكومة سياسة ميزانية، إذ قرر  التأثري على  
 الضرورية للوصول إىل مستوى التشغيل الكامل.  0TΔقيمة 

 التمرين اخلامس
إذا توفر  لديك املعطيا  املتعلقة ابقتصاد بلد ما واملتكون من أربعة قطاعا  )األسر، املؤسسا ، احلكومة، 

الدخل ، 498ئي: لنهاك ااالستهال العامل اخلارجي( حبيث أعطت لنا دراسة عالقا  االقتصاد النتائج التالية:
، 0,4،  امليل احلدي لالدخار: 0,15، معدل الضريبة: 300الواردا  اإلمجالية: ،  750التوازين: 

، الصادرا  0,2،  امليل احلدي للواردا : 0,05، امليل احلدي للتحويال : 100االستثمار املستقل: 
 .100، الضرائب اجلزافية: 80، التحويال  املستقلة: 300املستقلة: 
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 املطلوب:
أحسب مقدار يل من: اإلنفاق االستهاليي املستقل، اإلنفاق احلكومي املستقل، الواردا  املستقلة  

 واإلنفاق احلكومي املستقل.
 حتديد ووعية امليزانية العامة للدولة وامليزان التجاري. 
من حالة عدم التشغيل  ون ولغرض التخلص 800ابفرتاض أن الطلب املوافق حلالة التشغيل الكامل يعادل  

 معدل الضريبة. ما مقدار هذا التغيري؟ الكامل جيب التأثري يف النفقا  احلكومية أو يف
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 حلول متارين احملور الرابع
 حل التمرين األول

 تشكيل دالة االستهالك مع حتديد عبارة الطلب الكلي 
Yd=C+S  C=Yd-Sلدينا:                  C=Yd-(-162+0.4Yd) 

C=Yd+162-0.4Yd  C=162+0.6Yd 
 وتكتب عبارة الطلب الكلي على النحو التايل:

AD=C+I 
 إجياد التوازن جرباي بطريقة الطلب الكلي= العرض الكلي 

Y=1/(1-0.6)(162+460) 
1555=Y 

 

 

 

 

 

 

  

 

 حتديد الدخل التوازين بطريقة احلقن= التسرب 

1555=Y 622=0.4Y 460 =162+0.4Yd-I =S 

C.I                                                                                   

AS                           

AD=622+0.6Yd      

 

 

 

 

 

Y       

                       Y =1555 
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 حساب قيمة املضاعف 

 =2.5= 1

1−0.6
 Ke= 1

1−𝑏
 

 2,5بوحدة واحدة يؤدي إىل زايدة الدخل التوازين ب  aمعىن ذاك أن زايدة اإلنفاق االستهاليي املستقل 
وحدة نقدية، أي زايدة بنسبة أيرب يف الدخل التوازين ويتوقف املضاعف على امليل احلدي لالستهالك، فكلما 

 ارتفع امليل احلدي لالستهالك زاد  قيمة املضاعف.
 إجياد التوازن اجلديد بطريقة الطلب الكلي= العرض الكلي 

0.6(180+460)-1/1=Y 
1600=Y 

 إجياد التوازن اجلديد ابستخدام املضاعف 
ΔY=1/1-0.4(Δa) 
ΔY=2.5  (18)=45 

 

 

                                                                                        

S=-162+0.4Yd 

 

I=460          

 

 

     Y          

Y =1555                                      

-162                                                                                                       
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1600=1555+45=YΔ+1Y=2Y 

 حل التمرين الثاين
 حساب الدخل التوازين 

 )0(a+I    1

1−𝑏
=Y 

 (60+90) Y= 1

1−0.7
 

=500  Y 
 حساب األثر على الدخل التوازين ابستخدام مضاعف املوازنة املتعادلة 

ΔG=ΔT 
ΔY= Ke ΔG 

 ΔGΔY= 1−𝑏

1−𝑏+𝑏𝑡
 

 (150)Y= 1−0.7

1−0.7+0.7(0.2)
Δ 

Y=102.27Δ 
YΔ+1Y=2Y 

500+102.27=2Y 
602.27=2Y 

 حساب رصيد املوازنة العامة 
BS=T-(G+R) 

)0+R0(G-+tY0T=BS 
 اجلديد ابملعطيا  اإلوافية:حنسب الدخل التوازين 
)0M-0+X0+G0+I0+bR0bT-(a 1

1−𝑏+𝑏𝑡+𝑚
=Y  

            (434)1

1−0.7+0.7(0.2)+0.1
=Y   

803.70=Y 
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)0+R0(G-+tY0T=BS 

BS=50+0.2(803.7)-(150+70) 

BS= 9.26 

 عجز يف املوازنة العامة

 حل التمرين الثالث
 :BSحتديد عبارة  

BS=T-G 
0G-+tY0T=BS 

 التمثيل البياين:
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 حساب قيمة املضاعف 
 =2.5 = 1

1−0.8+0.8(0.25)
 Ke= 1

1−𝑏+𝑏𝑡
 

T.G                                                                                                        

T=T0+tY                               

 

BS>0                                              

                BS=0                                                 G0 

BS<0                                                                                                

 

 

Y        
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 حساب الناتج التوازين الفعلي 
)0+G0+ I0bT-(a  1

1−𝑏+𝑏𝑡
=Y  

0.8 x 50)-2.5(400+300+340=Y 
2500=Y 

 3000Y=حتديد سقف الناتج الكامن يف مستوى  
ΔY=3000-2500 

ΔY=500 
ΔY=Ke ΔG 
ΔY=2.5 . ΔG 
500=2.5  . ΔG 
ΔG= 500/2.5 
ΔG=200 

GΔ+0G=G 
G=340+200 

G=540 
BS=T-G 

BS=50+0.25(3000)-540 
BS=260>0 

 املناسب tحتديد مستوى  
 Y .ΔtΔY= −𝑏

1−𝑏+𝑏𝑡
 

 2500 x ΔtY= −0.8

1−0.8+0.8(0.25)
Δ 

Y=-2x2500ΔtΔ 
500=-5000Δt 

t=-0.1Δ 
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T=50+(0.25-0.1)Y 
T=50+0.15Y 

0G-T=BS 
BS= 50+0.15Y-340 

BS=50+0.15(3000)-340 
BS=160>0 

 حل التمرين الرابع
 حساب امليل احلدي لكل من: االستهالك واالستثمار والتحويالت والضرائب 

=dy/dc  x c/y= 1/b  x  c/y   Ec=𝑑𝑦/𝑑𝑐

𝑦/𝑐
 

1.25=1/b x 150 /200 1.25b=0.5 b=0.6 
 وهو ميثل امليل احلدي لالستهالك

= 1/r  x I/y x 𝐼

𝑦
  =𝑑𝑦

𝑑𝐼
Ei=𝑑𝑦/𝑑𝐼

𝑦/𝐼
 
 1.25=1/   x  20/200  1.25 =0.1  = 0.08 

 وهو ميثل امليل احلدي لالستثمار
=dy/Dr x R/y=1/tr x R/y Etr=𝑑𝑦/𝑑𝑅

𝑦/𝑅
 

2tr=20/200 tr=0.05 
 وهو ميثل امليل احلدي للتحويال 

Et=𝑑𝑦/𝑑𝑇

𝑌/𝑇
= dy/dT x T/Y = 1/t x T/Y 
1.2=1/t x 25/200 

t= 0.10 
 وهو ميثل امليل احلدي للضرائب

 حساب متيريات اإلنفاق الكلي املستقل 
C=a+bYd  150=a+0.6(200-25+20) a= 33 

 املستقل وهو ميثل االستهالك 
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4=0I(200) 08+0.0I=20Y +0I=I 
 وهو ميثل االستثمار املستقل

30=0R 0.05(200) -0R=20 rY -0R=R 
 وهو ميثل التحويال  املستقلة

5=0T (200)0.1+0T=25+tY0T=T 
 ميثل الضرائب املستقلةوهو 

 املعادالت املخصصة هلذا النموذج 
 معادلة االستهالك

C=33+0.6Yd 
 معادلة االستثمار

I=4+0.08Y 
 معادلة التحويال 

R=30-0.05Y 
 معادلة الضرائب

T=5+0.1Y 
 حتديد رصيد امليزانية احلكومية والوضعية االقتصادية للبلد 

BS=T-(G+R) 
BS=25-(30+20) 

BS=-25 
ون، أما الووعية االقتصادية للبلد فهي ووعية انكماشية ألن دخل  25امليزانية احلكومية تعاين من عجز قدره 

 (200( أيرب من الدخل التوازين)215التشغيل الكامل)
 ( للوصول إىل مستوى التشييل الكاملΔTحتديد مقدار التيري يف الضرائب   

 ΔTY= −𝑏

1−𝑏+𝑏𝑡
Δ 

=-1.3 ΔT(215-200) 
T=-11.5Δ 
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 حل التمرين اخلامس
 حساب اإلنفاق االستهالكي املستقل 

C=a+bYd 
Yd=Y-T+R 

+tY0T=T 
T=100+0.15(750) 

T=212.5 
rY-0R=R 

R=80-0.05(750) 
R=42.5 

Yd=750-221.5+42.5 
Yd=580 

C=a+bYd 
498=a+0.6(580) 

a= 150 
 حساب اإلنفاق احلكومي املستقل 

Y=C+I+G+(X-M) 
300)-+(3000100+G498+=750 

152 =0G 
 حساب الواردات املستقلة 

mY-0M=M 
0.2(750)-0M=300 
450=0M 

 حساب اإلنفاق املستقل 
)0M-0+(X0+G0+I0C=0AD 
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450)-150+100+152+(300=0AD 
252=0AD 

 حتديد وضعية امليزانية العامة للدولة وامليزان التجاري 
BS=T-(G+R) 

BS=212.5-(152+42.5) 
BS=18 

( 300امليزانية العامة للدولة، أما امليزان التجاري فهو يشهد حالة توازن ألن إمجايل الواردا  )فائض يف 
 (.300تساوي الصادرا  املستقلة )

 حساب مقدار التييري يف اإلنفاق احلكومي للتخلص من حالة عدم التشييل الكامل 
 GΔ1

1−𝑏+𝑏𝑡
=Y-Yp 

 ΔG800-750= 1

1−0.6+0.6(0.15)
 

50=2ΔG 
ΔG=25 

 حساب مقدار التيري يف معدل الضريبة للتخلص من حالة عدم التشييل الكامل 

 TΔ−𝑏

1−𝑏+𝑏𝑡
=Y-Yp 

 tΔ Y−𝑏

1−𝑏+𝑏𝑡
=Y-Yp 

50=-1.22 Δt(750) 
Δt= -0.05 

T=100+(0.15-0.05)Y 
T=100+0.1Y 

 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 املراجعقائمة 
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 قائمة املراجع
 أوال: املراجع ابللية العربية

، 1، دار الكتب موزعون انشرون، طاالقتصاد النقدي: وقائع ونظرايت وسياساتأمحد ابريهي علي،  1
 .2015لبنان، 
، دار املناهج للنشر والتوزيع، الكلياملقدمة يف االقتصاد أسامة بشري الدابغ، أثيل عبد اجلبار اجلومرد،  2
 .2003، عمان، 1ط
، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، االقتصاد الكلي: نظرايت، مناذج ومتارين حملولةبريبش السعيد،  3

 .2007اجلزائر، 
، ديوان املطبوعا  اجلامعية، اجلزائر، النظرايت والسياسات النقدية حماضرات يفبلعزوز بن علي،  4

2008. 
 2005، املعهد العريب للتخطيط، الكويت، النمذجة االقتصادية الكليةبلقاسم العباس، 5
 .2014، دار هومة للنشر والتوزيع، اجلزائر، االقتصاد الكلي املعمق: اجلزء األولبوخاري حممد،  6
 .2003اجلزائر،ن شامية للنشر والتوزيع، ، دار ابمبادئ التحليل االقتصادي الكليتومي صاحل،  7
 .2013، عمان، 3، دار املسرية للنشر والتوزيع، طمبادئ االقتصاد الكليحسام علي داود،  8
االقتصاد الكلي: جيمس جوارتيين، رجيارد اسرتوب، ترمجة: عبد الفتاح عبد الرمحان، عبد العظيم حممد،  9

 .1999ودية،، دار املريخ للنشر، اململكة العربية السعاالختيار العام واخلاص
 .1994، جامعة الكويت، نظرية االقتصاد الكليسامي خليل،  10
 .2008، ديوان املطبوعا  اجلامعية، اجلزائر، التحليل االقتصادي الكليصخري عمر،  11
، ديوان املطبوعا  اجلامعية، النظرية االقتصادية: التحليل االقتصادي الكليوياء جميد املوسوي،  12
 .2005، اجلزائر، 3ط
، دار مدخل إىل علم االقتصاد: التحليل اجلزئي والكليطاهر فاول البيايت، خالد توفيق الشمري،  13

 .2009، عمان، 1وائل للنشر والتوزيع، ط
 .2020، مطبعة الرمال، الوادي، اجلزائر، تطبيقات التحليل االقتصادي الكليعقبة عبد الالوي،  14
، دار هومة للنشر والتوزيع، اجلزائر، التحليل االقتصادي الكلي دروس ومتارين يفعالش أمحد،  15

2012. 



: مولود مليكاوي              االسم واللقب  
  : أستاذ حماضر قسم أالدرجة العلمية للمؤلف 

 

لوم التسيري كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وع
- الشهيد طالب عبد الرمحان–  

: حماضرات ومتارين حملولة01إقتصاد كلي   عنوان املطبوعة   

 

- 114 - 
 

2جامعة البليدة   

، ديوان املطبوعا  اجلامعية، اجلزائر، املدخل إىل السياسات االقتصادية الكليةقدي عبد اجمليد،  16
2003. 
 .2013، ديوان املطبوعا  اجلامعية، االقتصاد النقدي والبنكيلطرش الطاهر،  17
 .2005، عمان، 1، دار صفاء للنشر والتوزيع، طحتليل االقتصاد الكلي، هوشيار معروف 18
 .2008، اجلزائر، 1، يليك للنشر، طاالقتصاد الكلي: دروس ومتارينمعطيب بشري،  19

 اثنيا: املراجع ابللية األجنبية:
20- Douglas Curtis and Ian Irvine , principles of macroeconomics, Creative Commons 
License (CC BY-NC-SA),2017 
21- D. Curtis, I. Irvine , principles of macroeconomics, CC BY-NC-SA, 2020. 
22- Jaque Lecaillon, Analyse Macro economique, edition Cujas, France, 1996  
23- National council of educational research and training, introductory macroeconomics, 
new delhi, 2021. 
24- Steven A , David Shapiro, principles of  macroeconomics, 2nd edition, Houston, 2011. 
25- Without  author, Principles of Macroeconomic, University of Minnesota Libraries 
Publishing Edition, 2016. 

 


