املركز اجلامعي بالوادي

..ملخص جمنوعة من املفاهيه املتعلقة بالقتصاد االكلي

إٌظشَح االلتصادَح اجلضئُح

تٗتِ بدزاض ١األضٛامٚ ،ذيو َٔ خالٍ ايٛسدات اييت تدخٌ يف ٖر ٙاألضٛامٚ ،بايتشدٜد املطتًٗهني،
املدتًف١
.
املٓتذني ،فاالقتصاد ادتصٜ ٞ٥دزع ْعس ١ٜايطعسٚ ،املطتًٗوٚ ،تٛاشٕ املٓتر يف األضٛام
إٌظشَح االلتصادَح اٌىٍُح (االلتصاد اٌىٍٍ):

ايهً»١ٝ
.
«تعسف ايٓعس ١ٜاالقتصاد ١ٜايهً ١ٝعً ٢أْٗا عباز ٠عٔ حتً ٌٝايعالقات ايفسض ١ٝبني املتػريات
َجٌ إمجاي ٞايٓاتر ايٛطين ،املطت ٣ٛايعاّ يألضعازَ ،طت ٣ٛايتػػٌٝ
ٚتٗتِ باملتػريات االقتصاد ١ٜايهً: ١ٝ
االضتجُاز
االضتدداّ ايتاّ ،عسض ايٓكٛد ،شتص ٕٚزأع األَٛاٍَ ،طت ٣ٛاالضتٗالىٚ ،نرا االدخاز. . . ،
»
«
أهذاف اٌغُاعح االلتصادَح اٌىٍُح:

 حتكٝل ايُٓ ٛاالقتصادٟ

 حتكٝل االضتدداّ ايتاّ
 عداي ١تٛشٜع ايدخٍٛ

 اضتكساز األضعاز
إٌّىرج االلتصادٌ:

عباز ٠عٔ متج ٌٝيًعالقات ايفسض ١ٝبني املتػريات ايهً ١ٝبػهٌ ٚاضح ٚدقٝل باضتعُاٍ املعادالت
ايسٜاض.١ٝ
ادلتغرياخ واٌرباِرتاخ

ايرباَرتات املتػريات اييت ال ٜطُح هلا بايتػري تطُ ٢بايرباَرتات أ ٚاملعًُاتَ ،جاٍ ايرٚم ،ايجس،٠ٚ
:
ايجكافَ ١تػريات تؤثس عً ٢االضتٗالى ،يهٓٓا ْفرتض أْٗا ثابتٖٚ ١را نُشاٚي َٔ ١أدٌ متٝصٖا عٔ املتػريات
. . .
بايتػري
اييت ٜطُح هلا .
ادلتغرياخ اٌذاخٍُح واخلاسخُح:

ارتازد١ٝ
.
املتػريات ايداخً :١ٝحتدد قُٝتٗا َٔ داخٌ ايُٓٛذزٚ ،تتأثس باملتػريات
فٗٝا
املتػريات ارتازد :١ٝحتدد قُٝتٗا َٔ خازز ايُٓٛذزٚ ،ال تتأثس باملتػريات ايداخً ،١ٝيهٓٗا تؤثس .
ادلعادالخ اٌتعشَفُح وادلعادالخ اٌغٍىوُح:
1

ايطًٛن ١ٝعٓدَا ْفرتض إٔ ايتػري يف ايدخٌ ٜؤثس عً ٢قسازات األفساد االضتٗالن ١ٝفٗرا
:
املعادالت
يًدخٌ مبعٓ ٢آخس ،إٕ ضًٛى االضتٗالى أ ٚتصسفات األفساد االضتٗالن١ٝ
ٜعين إٔ االضتٗالى ٖ ٛداي ١تابع. ١
ايطًٛن١ٝ
.
تعتُد عً ٢ضًٛى ايدخٌٚ ،بايتاي ٞفإٕ داي ١االضتٗالى  C= a + bYتطُ ٢باملعادي ١أ ٚايداي١
املعادالت ايتعسٜف ٖٞ :١ٝاييت تعسف َتػريا باضتعُاٍ َتػريات أخس٣؛ َجال ٜعسف ايطًب ايهً Y ٞعً٢
أْ٘ زتُٛع االضتٗالى ٚ Cاالدخاز .S
َتطاد٠
اٌتىاصْ ٜٛ :دد ايتٛاشٕ يف االقتصاد عٓدَا تتعادٍ أٖداف ق. ٣ٛ
ِفهىَ اٌطٍة اٌىٍٍ واٌعشض اٌىٍٍ :

االقتصاد
ايهً ٞإٕ ايطًب ايهً ٖٛ )AD( ٞايك ١ُٝاإلمجاي ١ٝيًطًع ٚارتدَات املطًٛب ١يف .
:
ايطًب
اإلمجاي ١ٝيًطًع ٚارتدَات املٓتذٚ« ١املعسٚض١
ايعسض ايهً :ٞايعسض ايهً ٖٛ )AE( ٞايك» ١ُٝ
االقتصاد
يف .
اٌفشق تني إٌاتح اٌذاخٍٍ اخلاَ وإٌاتح اٌىطٍٕ اإلمجايل؟

اإلمجاي ٞعٛا٥د َكُٝني – عٛا٥د غري املكُٝني
+
اإلمجاي ٞايٓاتر ايٛطين
ايٓاتر ايداخً« ٞاحملً= »ٞ
ِعىن ادلمُّني وغري ادلمُّني؟

املكُٝني :اذتاًَني دتٓط. ١ٝايبًد
أخس٣
غري املكُٝني :األداْب اذتاًَني دتٓطٝات .
املًه ١ٝعٛا٥د املكُٝني – عٛا٥د غري املكُٝني
=
صايف دخٌ
اٌطشق ادلغتعٍّح يف تمذَش إمجايل إٌاتح وتفضُالخ اعتعّاي اٌطشق

ايٓٗا١ٝ٥
طسٜك  ١ايك ١ُٝاملطاف  ١املٓتذات »
اإلْتاز « :
 طسٜك: ١
 طسٜك ١اإلْفام

 طسٜك ١ايدخٌ

تطتددّ أغًب ايد ٍٚايطسم ايجالخ َٔ أدٌ املكازْ ١بني ايٓتا٥ر مبسجت ٢ايٛص ٍٛإىل أدم ْتٝذ ،١يف
ايطسم
سني إٔ بعض ايد ٍٚايٓاَ ١ٝتطتعٌُ طسٜك ١ايك ١ُٝاملطاف ١عً ٢اعتباز أْٗا َٔ أضٌٗ .
اعتخذاَ إٌاتح احلمُمٍ يف تمُُ ِغتىي االلتصاد :

ْطتددّ ايٓاتر اذتكٝك ٞملعسف ١إذا َا ناْت ايصٜاد ٖٞ ٠شٜاد ٠سكٝكْ ١اجت ١عٔ شٜاد ٠ايهُٝات املٓتذ،١
االقتصاد
.
ٚيٝطت شٜادْ ٠اجت ١عٔ االزتفاع ايعاّ يف األضعاز ،أ ٟإٔ ايصٜاد ٖٞ ٠بطبب شٜاد ٠ايطاق ١اإلْتاد ١ٝيف
ِؤشش أععاس االعتهالن اٌشلُ اٌمُاعٍ

ٖ ٛعباز ٠عٔ ايتػري امل ٟٛ٦يف تهًف ١زتُٛع َٔ ١ايطًع ٚارتدَات املدتاز ٠يفرت ٠شََٓ ١ٝع ١ٓٝباملكازَْ ١ع
املسدع١ٝ
.
فرت ٠شَٓ ١ٝأخس ٣تطُ ٢بطٓ ١األضاع أ ٚايطٓ١
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أهُ اٌفشضُاخ اٌتٍ َمىَ عٍُها اٌتحًٍُ اٌىالعُىٍ :

 ايعسض غتًل ايطًب«قاْ ٕٛاملٓافر أ ٚقاْ: ٕٛضا »ٟأ ٟإٔ إْتاز ايطًع ٚارتدَات غتًل دخٛال ذات
االضتٗالى
.
أَُٖ ١ٝتطا ١ٜٚحبٝح أْ٘ ال ميهٔ إٔ ٜٛدد ٖٓاى فا٥ض يف اإلْتاز ٚال ْكص يف
يًتبادٍ
.
 ال تًعب ايٓكٛد أ ٟدٚز باضتجٓا ٤أْٗا ٚض١ًٝ
ايتاّ
ٖٓ اى سايٚ ١اسد ٠يًتٛاشٕ ٚاييت متجٌ ايتٛاشٕ يف ايتػػ. ٌٝ
ايتاّ
ٜ ه ٕٛسذِ اإلْتاز دَٚا عٓد َطت ٣ٛثابت أال َ ٖٛٚطت ٣ٛاالضتدداّ .
 عدّ ٚدٛد طاقات عاطً١؛ ٚذيو الفرتاضِٗ ٚدٛد دزد ١عاي َٔ ١ٝاملس ١ْٚيف أضعاز عٛاٌَ اإلْتاز.
االقتصاد إٕ ايعٌُ اذتس يألضٛام ٜعٌُ عً ٢االضتكساز املطتُس األٚتَٛاتٝه ٞيًٓعاّ
:
 ايٝد ارتف ١ٝيف
االقتصادٜٚ ٟؤد ٟإىل ايتٛاشٕ يف ايتػػ ٌٝايهاٌَ بد ٕٚتطدِ ،نُا إٔ تدخٌ اذتهَٛات قد ٜؤدٟ
.
املٝهاْٝصّ
.
إىل عسقً ١عٌُ ٖرا
األضٛام
.
 افرتاض ساي ١املٓافط ١ايتاَ ١يف
اٌضَادج يف ادلغتىي اٌعاَ ٌألععاس ،حغة إٌّىرج اٌىالعُىٍ ،وعاللته حبدُ اإلٔتاج وِغتىي اٌعّاٌح

ازتفاع املطت ٣ٛايعاّ يألضعاز سطب ايُٓٛذز ايهالضٝه ٞال ٜؤد ٟإىل زفع سذِ اإلْتاز َٚطت٣ٛ
ٚاإلْتاز
.
ايعُاي ،١ألٕ ايصٜاد ٠يف ايطاق ١اإلْتادٚ ٖٞ ١ٝسدٖا اييت حتكل ايصٜاد ٠يف ايعُاي١
هً ديىٓ أْ َٕص لأىْ عاٌ ٌألعىاق عًٍ اٌعىظ أٌ "اٌطٍة خيٍك اٌعشض" ،ودلارا؟

ايطًب
ال؛ ٚذيو ألٕ إْتاز ايطًع ٚارتدَات غتًل دخٛالٖ ،ر ٙاألخري ٠ختًل .
اٌمضاء عًٍ ظاهشج اٌثطاٌح وفما ٌٍتصىس اٌىالعُىٍ؟

ميهٔ ايكطا ٤عً ٢ايبطايٚ ١ذيو َٔ خالٍ ايتأثري عً ٢األدس اذتكٝك ٞشٜاد ٠أْ ٚكصاْاٚ ،ذيو بايتػري
يف األدس ايٓكدَٚ W ٟطت ٣ٛاألضعاز  ،Pأ ٟإٔ األدٛز االمسٚ ١ٝاألضعاز ٖ ٞاملتػريات األضاض ١ٝيف احملافع١
املتػرئٜ
.
عً ٢تٛاشٕ ضٛم ايعٌُ عٔ طسٜل املس ١ْٚايتاَ ١يتػري ٖرٜٔ
اٌتحًٍُ االلتصادٌ اٌىالعُىٍ حتًٍُ ثٕائٍ (االصدواخُح االلتصادَح اٌىالعُىُح)

تٗتِ اإلشدٚاد ١ٝاالقتصاد ١ٜيد ٣ايهالضٝو بايتُٝٝص بني املتػريات اذتكٝكَ« ١ٝجٌ ايهُٝات ٚاألضعاز
ايٓطبٚ ١ٝاملتػريات االمس ١ٝاملعرب عٓٗا بدالي ١ايك ِٝايٓكدَ» ١ٜطت ٣ٛاألضعازَ ،عدٍ ايتطدِ ،األدس
»
ايهالضٝه ١ٝسٝح تٗتِ بدزاض١
.
ايٓكدٚ ،». ٟتعترب ٖر ٙاالشدٚاد ١ٝايسنٝص ٠احملٛز ١ٜيٓعس ١ٜايهً١ٝ
. .
االمس١ٝ
املتػريات اذتكٝك ١ٝد ٕٚاإلغاز ٠أ ٚاالضتعاْ ١باملتػريات .
ِشؤح ِٕحىن اٌعشض اٌىٍٍ ثاتتح عٕذ اٌىالعُه :

 ألْ٘ ال ميهٔ إٔ تهٖٓ ٕٛاى طاقات عاطً ١ألٕ االقتصاد يف ساي ١ايتػػ ٌٝايتاّ َُٗا نإ
َطت ٣ٛايطعس.
 قاْ ٕٛضا« ٟايعسض غتًل ايطًب».
املطًك١
.
 ضًٛى املٓتذني ٚاألفساد ٜعتُد عً ٢األضعاز ايٓطبٚ ١ٝيٝظ عً ٢األضعاز
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َتٕاعة ادلغتىي اٌعاَ ٌألععاس تٕاعثا طشدَا ِع وُّح إٌمىد ادلعشوضح

عباز ٠نُ ١ٝايٓكٛد تهتب نُا ٚ V M= P Y :ًٜٞمبا إٔ َطت ٣ٛاإلْتاز  Yثابت ٚنريو ضسع١
صشٝح
.
ايتدا V ٍٚفإٕ أ ٟشٜاد ٠يف نُ ١ٝايٓكٛد تؤد ٟإىل ايصٜاد ٠يف األضعاز ٚ Pايعهظ
أهُ اٌفشضُاخ اٌتٍ َمىَ عٍُها اٌتحًٍُ اٌىُٕضٌ :

ٜ صًح ايتشً ٌٝيف األدٌ ايكصري فكط
ٚاالستٝاط
.
 يًٓكٛد دٚز س ٟٛٝيف تطٝري االقتصاد ٚتطًب ألغساض ايتبادٍٚ ،املطازب١
االضتجُازٟ
.
 ملعدالت ايفا٥د ٠دٚز َِٗ يف حتدٜد َطتٜٛات اإلْتاز ٚذيو َٔ خالٍ ايتأثري عً ٢طًب
داُ٥ا تػػٝال ناَال ،مما ٜؤد ٟإىل استُاٍ ظٗٛز تٛاشٕ
ستُا
 ايتٛاشٕ االقتصاد ٟال عتكل -
ايتػػٌٝ
.
ٜصشب٘ ْكصإ يف
 يطٝاض ١ايدٚي ١دٚز أضاض ٞيف حتكٝل تٛاشٕ ايٓػاط االقتصادٚ ،ٟيًشه ١َٛإٔ تك ّٛبطٝاضْ ١كد١ٜ
االختالالت
.
َٚاي ١ٝيتعدٌٜ
اإلْتاز
.
 عدّ ٚدٛد َس ١ْٚتاَ ١يف أضعاز عٛاٌَ
ِٕحىن اٌعشض اٌىٍٍ ديثً خبط ˚45

بٝع٘ ٚعً٘ٝ
ألْ٘ ميجٌ املطتٜٛات املدتًف ١املسغٛبٚ ١املُهٔ إْتادٗا؛ أ ٟإٔ املٓتذٜٓ ٕٛتذَ ٕٛا ٜتٛقع. ٕٛ
فإٕ امل ٌٝيًعسض ايهًٜ ٞطا ٖٛٚ 1 ٟٚامل ٌٝاملٛافل يًصا.˚45 ١ٜٚ
أهُ اٌعىاًِ ادلؤثشج يف االعتهالن و أهُ حمذداخ االدخاس

ذات ١ٝنايطبٝع ١اإلْطاْ ،١ٝايعادات ٚايتكايٝد املطت٣ٛ
 ايعٛاٌَ املؤثس ٠يف االضتٗالىٖٓ :اى عٛاٌَ :
ايجكايف ٚ.غريٖا،
. .
ايكصري
.
املٛضٛع ١ٝايدخٌ ،ايجسَ ،٠ٚعدالت ايفا٥دٚ ٠اييت تؤثس عً ٢امل ٌٝاذتد ٟيالضتٗالى يف املد٣
:
ايعٛاٌَ
ايفا٥د٠
.
 أِٖ ستددات االدخاز :ايدخٌ ٌَٝ ،اذتد ٟيالدخازَ ،عدالت
اٌطٍة اٌفعاي وحمذداخ اٌطٍة اٌىٍٍ

ممهٔ
.
ايطًب ايفعاٍ ٖٛ :زتُٛع املبايؼ املتٛقع إْفاقٗا عً ٢االضتٗالىٚ ،اييت حتكل أنرب زبح
نُا إٔ ايطًب ايهًٜ ٞتشدد َٔ خالٍ ايطًب ايعاٚ ًٞ٥طًب قطاع األعُاٍٚ ،نرا ايكطاع اذتهَٞٛ
ْكصاْا
.
ارتازدٖٚ ٞر ٙاحملددات تهتط ٞأُٖ ١ٝألْٗا املداخٌ يًتأثري عً ٢ايطًب ايهً ٞشٜاد ٠أٚ
.
ٚايعامل
اٌىفاَح احلذَح ٌشأط ادلاي :متجٌ ايعا٥دات املاي ١ٝايكص ٣ٛاييت ميهٔ إٔ ٜٓتذٗا زأمساٍ املطتجُس بعد طسح
ادتاز١ٜ
املصازٜف .
نُا ٜعسفٗا نٓٝص أْٗا عباز ٠عٔ َعدٍ ارتصِ اير ٟعتكل املطاٚا ٠بني ق ١ُٝزأع املاٍ ٚزتُٛع ايكِٝ
يعٛا٥دٙ
.
اذتاي١ٝ
اإلٔتاخُح احلذَحَ ٖٞ :عدٍ َا تٓتذ٘ ٚسد ٠إْتادَ ١ٝع ١ٓٝيف ٚسد ٠شَٓ ١ٝستدد َٔ ٠إْتاز َعني؛ َعتُد ٜٔيف
ذيو عً ٢أسد عٛاٌَ اإلْتاز األضاض ٖٛٚ ١ٝايعٌُ
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أثش اٌتغزَح اٌعىغُح يف منىرج جتاسٌ ٌذوٌتني

إذا شادت ٚازدات ايدٚي َٔ A ١ايكطس  ،Bفإٕ صادزات  Bتستفعٚ ،نريو َطت ٣ٛدخًٗا ٜصٜدٚ ،بصٜاد٠
َطت ٣ٛايدخٌ تطتٛزد  Bنُٝات أنرب َٔ ايطًع َٔ ايبًد .A
صادزاتٗا
.
 َٔٚثِ فإٕ تػري ايٛازدات يف ايكطس  Aي٘ أثس ايتػر ١ٜايعهط ١ٝعً٢
إرا تٍغ تأثري اٌتغزَح اٌعىغُح حذ أدًٔ ِا اٌزٌ حيذث ٌٍُّضاْ اٌتداسٌ ٌٍمطش إرا صاد ِغتىي اٌذخً فُها،

ِع افرتاض أْ عثة اٌضَادج يف اٌذخً ٌُظ صَادج صادساتها

تصٜد ايٛازدات يهٔ َع تػري صػري يف ايصادزات ،مما ٜؤد ٟإىل تدٖٛز املسنص ايتذاز ٟيًكطس ،أٟ
ضتٙٛ
أْٗا ته ٕٛيف ساي ١عذص يف املٝصإ ايتذاز ٟأَ ٚتشسن. ١
تصُٕف اٌىاسداخ وتغشب ادخاسٌ

عٓدَا ٜطتٛزد ايبًد  Aفإْ٘ ٜػرت ٟضًعا َٔ دٚي ١أخسٚ ٣بافرتاض إٔ ٖر ٙايطًع ٜتِ دفع قُٝتٗا بعًُ١
ايدٚي.A. ١

ٚ A.بافرتاض ض ٛئ ٜطتددَٗا يف غسا ٤ضًع َٔ

ٚعً ٘ٝفإٕ ٖٓاى طسف أدٓيب ميًو عًُ ١ايبًد

ايكطس ٚ A.عً ٢ذيو فبعدّ اضتدداّ ٖر ٙاملتشصالت ،فإٕ ايبا٥ع األدٓيب ٜدخس يف ايدٚيA. ١
ِفهىَ االعتثّاس :

تتعدد َفاٖ ِٝاالضتجُاز ،فٗٓاى َفٗ ّٛاالقتصادٚ ،ٟآخس َايٚ ٞنرا املفٗ ّٛاحملاضيب؛ سدد نٌ َٔ

عٛا٥د أنرب
بد٤ا االضتجُاز ٖ ٛعباز ٠عٔ تٛظٝف أَٛاٍ ساي ١ٝيف ضب ٌٝاذتص ٍٛعً ٢إٜسادات « »
املفاٖ. . ِٝ
.
ٖرٙ
يف املطتكبٌ.
ادلفهىَ االلتصادٌ:

ٜعترب ايهٓٝص ٜٔاالضتجُاز االقتصاد" ٟاالضتجُاز ٖ ٛعباز ٠عٔ تٝاز اإلْفام عً ٢ايطًع ايسأمساي١ٝ
إضاف ١ٝأ ٟاضتجُاز َٓتر ٜٚتُجٌ
ايجابت ١ادتدٜد ٠اييت تؤد ٟإىل خًل قَ ١ُٝطافٚ ١تٛفري َٓاصب عٌُ ددٜد» « ٠
ذيو :يف
عُ١َٝٛ
 ايته ٜٔٛاإلمجاي ٞيسأع املاٍ ايجابتٜ:ػٌُ اآلالت املعدات املباْ ٞايعكازاتَ ،صاْع ددٜد ،٠أغػاٍ . . .
املدصٜٚ ٕٚػٌُ قطع ايػٝازَ ،طتًصَات اآلالت ملٛادٗ ١املطتذدات اإلْتاد ١ٝايطاز ،١٥املٛاد األٚي١ٝ
:
 ايتػري يف
ايٛضٝط١ٝ
ٚايطًع . .
ٚايصش١ٝ
اإلضهاْ« ١ٝاملٓاشٍ ادتُاعٚ ١ٝايفسد ،»١ٜاملسافل ايرتف. . ١ٝٗٝ
:
املػازٜع
ادلفهىَ ادلايل :

ٖ ٛعباز ٠عٔ غسا ٤املػتكات املاي ،١ٝاألضِٗ ٚايطٓدات َٔ ايطٛم املاي ١ٝبػسض حتكٝل أزباح عٔ طسٜل
ايفسم بني مثٔ ايبٝع ٚايػساٚ ،٤نريو االضتجُاز يف ايبٓٛى َكابٌ َعدالت فا٥دَ ٠ع ١ٓٝ؛ إال إٔ نٓٝص ال ٜعترب
ذيو اضتجُازا باعتباز إٔ األضِٗ ٚايطٓدات ال تؤد ٟإىل شٜاد ٠ايطاق ١اإلْتاد ١ٝيالقتصاد أ ٟال حتكل ق١ُٝ
ددٜد٠
َطاف ١ألْٗا عباز ٠عٔ تبادٍ ًَه ١ٝبني األفساد نُا ال تؤد ٟإىل خًل َٓاصب عٌُ .

5

ادلفهىَ احملاعثٍ:
قطُني
:
ٚميجٌ ايطًع اييت تبك ٢بصف ١دا ١ُ٥داخٌ املؤضطٚ ١تٓكطِ إىل
 ايجابتات املستبط ١باالضتػالٍ ٚ :تػٌُ ايطًع اإلْتادٚ ١ٝاييت تطتددّ نٛض ١ًٝيإلْتاز «تطاِٖ يف
اإلْتاد١ٝ
»
ايعًُ١ٝ
 ايجابتات خازز االضتػالٍ ٖٞٚ :ال تػهٌ ٚضا ٌ٥عٌُ ٚإْتاز ٚيهٓٗا تطتذٝب يبعض االٖتُاَات
ٚحتكل أٖداف املؤضطَٚ ١جاال عٔ ذيو املٓػآت االدتُاع ١ٝاملدتًفَ« ١سانص االصطٝافَ ،سانص
ايرتف» ٘ٝ
االضتػفا ،٤املطاعِ ،قاعات ايسٜاضٚ ،١ضا. . ٌ٥
أهُ حمذداخ االعتثّاس :

 ايتهايٝف

اإلٜسادات
 ايعٛا٥د « »
َ صادز ايتٌُٜٛ

 ايتٛقعات س ٍٛايٛضع االقتصاد ٟاملطتكبًٞ

 ضعس ايفا٥د٠

 ايهفا ٠٤اذتد ١ٜيسأع املاٍ

اٌىفاءج احلذَح ٌشأط ادلاي و أهُ حمذداته

متجٌ ايهفا ٠٤اذتد ١ٜايعا٥دات املاي ١ٝايكص ٣ٛاييت ميهٔ إٔ ٜٓتذٗا زأمساٍ املطتجُس بعد طسح
نٓٝص أْٗا عباز ٠عٔ َعدٍ ارتصِ اير ٟعتكل املطاٚا ٠بني ق ١ُٝزأع
ادتاز ١ٜنُا ٜعسفٗا « »
.
املصازٜف
املاٍ ٚزتُٛع ايك ِٝاذتاي ١ٝيعٛا٥د.ٙ
أهُ حمذداخ اٌىفاَح احلذَح ٌشأط ادلاي:

 زقِ األعُاٍ

 اإلٜسادات

 ايتهايٝف

َ عدالت ايطسا٥ب

 سذِ ايطٛم

وظائف إٌمىد:

بصف ١عاَ ١تعسف ايٓكٛد عً ٢أْٗا أ ٟغًٜ ٤ٞك ٢قبٛال عاَا نٛضٝط يًتبادٍ ٚنُكٝاع يًكٚ ١ُٝاملدفٛعات
يًجس َٔٚ ٠ٚايتعسٜف ميهٔ إٔ ْطتٓتر إٔ ٚظا٥ف ايٓكٛد ناآلت:ٞ
اآلدًٚ ١نُدصٕ .
نٛضٝط يًتبادٍ

َ كٝاع يًك١ُٝ

َ كٝاع يًُدفٛعات اآلدً١

 نُدصٕ يًك١ُٝ

ِٓ وظائف اٌثٕىن اٌتداسَح خٍك إٌمىد

ايتذازٚ ١ٜيتٛضٝح ذيو ْدزز املجاٍ
.
تعترب ٚظٝف ١خًل ايٓكٛد َٔ أِٖ ايٛظا٥ف اييت ٜك ّٛبٗا ايبٓٛى
:اآلتٞ
يٓفسض إٔ ْطب ١االستٝاط ايكاْْٞٛ

ٚ %20ايٛدا٥ع يد ٣ايبٓو األ ٍٚقدزت

بـ ٚ ،10000ميهٔ

يًُكرتضني إٔ ٜدعٛا ْكٛدِٖ يف ايبٓو األصً ٞأ ٚيف بٓٛى أخسٚ ٣يتٛضٝح ْفرتض إٔ املكرتضني أٚدعٛا
ادتدٍٚ
:
أَٛاهلِ يف بٓٛى أخس ٣نُا ٜبني
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ايٛدا٥ع

ايبٓو

ايكسٚض

االستٝاط ٞايكاْْٞٛ
%20
2000

8000
6400

ايبٓو ارتازدٞ

10000

ايتُٓ ١ٝاحملً١ٝ

8000

1600

ايربن١

6400

1280

5120

ايكسض ايػعيب

5120

1024

4096

∞
اجملُٛع

-

-

-

50000

40000

10000

بإعاد ٠ايعًَُ ١ٝسسً ١بعد َسسً ١يعدد غري ستدٚد َٔ املساسٌ فإٕ املبًؼ األصً ٞاملٛدع ضٝؤد ٟإىل شٜاد٠
ايٛدا٥عٚ ،بايتاي ٞشٜاد ٠عسض ايٓكٛد نشد أقص ٢إىل .50000
ٚتفطري ٖر ٙايصٜاد ٖٛ ٠إٔ ايتٛضع يف ايٛدا٥ع َٔ خالٍ إعطا ٤ايكسٚض َا ٖ ٛإال عباز ٠عٔ «

َتٛاي١ٝ

ٖٓدض ،»١ٝفإذا افرتضٓا إٔ  Dاملبًؼ األصً ٞاملٛدع ( ٚ )10000م متجٌ ْطب ١االستٝاط ايكاْ )20%( ْٞٛفإْ٘
ْهتب
:
ميهٓٓا إٔ
اآلتD + D(1-R) + D(1-r)2 + D(1-r)3 +.............=D/R ١ٝ
زتُٛع ايٛدا٥ع بايعباز: ٠

« ميجٌ زتُٛع َتتايٖٓ ١ٝدض»١ٝ
ٜٚطُ 1/R ٢مبطاعف ايٛدا٥ع
اٌطٍة عًٍ إٌمىد ِٓ أخً ادلضاستح

ٜكصد باملطازب ١عًُ ١ٝبٝع ٚغسا ٤األٚزام املاي َٔ ١ٝأضِٗ ٚضٓدات يف أضٛام املاٍ بػ ١ٝاذتص ٍٛعً٢
بٝعٗا ٜٚعتُد سذِ ايسبح عً ٢قدز ٠املطازب
.زبح ٚعً ٢ذيو ميجٌ ايسبح ايفسم بني مثٔ غسا ٤ايٛزق ١املايٚ ١ٝمثٔ .
يف ايتٓبؤ بأسٛاٍ بٛزص( ١ضٛم) األٚزام املاي ١ٝإذ قد ٜتُهٔ َٔ حتكٝل زحبا عايٝا إذا نإ تكدٜس ٙدٝدا ذتاٍ
ايطٛم ٚبٓا ٤عً ٢ذيو عتتفغ املطازب بأزصدْ ٠كد ١ٜضا ١ً٥بػسض االضتفاد َٔ ٠ايتػريات املتٛقع ١يف
ٖرا .
ايكصري٠
.
أضعاز األٚزام املاي ١ٝستٜ ٢تُهٔ َٔ حتكٝل أزباح زأمساي ١ٝيف ايفرت٠
ايفا٥د ٠إذ ٜؤد ٟازتفاع أضعاز ايفا٥د ٠إىل اطتفاض
.
ٚتتٓاضب أضعاز ايطٓدات تٓاضبا عهطٝا َع ضعس
أضعاز ايطٓداتٜٚ.عٛد ايطبب يف ايعالق ١ايعهط ١ٝبني أضعاز ايطٓدات ٚأضعاز ايفا٥د ٠إىل « ستدٚد ١ٜايعا٥د »
ايطٓد
ايطٓ ٟٛاملطتشصٌ َٔ .
تَعِد ايطٓدات بإٔ تدفع فا٥د ٠يًُطتجُس نُا تطدد األصٌ يف تازٜذ السلٚ ،إذا اختاز سا٥ص ايطٓد إٔ
ٜبٝع٘ قبٌ تازٜذ اضتشكاق٘ ٚناْت أضعاز ايفا٥د ٠أعً ٢مما ناْت عٓدَا اغرتا ٙفٗٓاى خطاز ٠زأمساي ،١ٝإذ
إّٔ ايطٓد ٜباع َكابٌ ضعس أقٌ َٔ ضعس غساٜٚ ،٘٥فطٌ املطتجُس ٕٚاالستفاظ بايٓكٛد بدال َٔ ايطٓدات عٓدَا
ايفا٥دٜٚ ٠صداد ايطًب عً ٢ايٓكٛد يًُطازب ١خالٍ فرتات ازتفاع
.
ٜتٛقع ٕٛإٔ تصٜد ارتطاز ٠ايسأمساي ١ٝعٔ إٜساد
األدٌ
ايفا٥د ٠سٝح قد تجبت ايٓكٛد أْٗا شتصٕ يًك ١ُٝأفطٌ َٔ ايطٓدات ايط. ١ًٜٛ
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ٜك ٍٛعٓدَا ٜصٌ ضعس ايفا٥د ٠إىل
ٜٚعتكد «نٓٝص» بٛدٛد قاْ ٕٛضٝهٛيٛدٜ ٞطٛد أضٛام املاٍ إذ :
ذيو املطت ٣ٛاملستفع ته ٕٛأضعاز ايطٓدات قد ٚصًت إىل َطتٜٛات َٓدفط ١ددا ،عٓدَا ٜػعس املطازب ٕٛإٔ
ضعس ايفا٥د ٠ال ميهٔ إٔ ٜستفع أنجس مما ازتفع ،أ ٟإٔ أضعاز ايطٓدات ال ميهٔ إٔ تٓدفض أنجس مما
ايطٓدات ٚاضتٓادا إىل ٖرا ايػعٛز
.
اطتفطتٚ ،أْ٘ ال بد َٔ اطتفاض أضعاز ايفا٥د َ٘ٓٚ ،٠ازتفاع أضعاز
ايٓفطاْٜ ٞكدّ املطازب ٕٛعً ٢غسا ٤ايطٓدات أَال يف ازتفاع أضعازٖا فُٝا بعد َٔٚ ،ثِ متهِٓٗ َٔ حتكٝل
أزباح زأمساي ١ٝتتُجٌ يف ايفسم بني ق ١ُٝغسا ٤ايطٓدات ٚبٝعٗا إٕ صشت تٛقعاتِٗ،

ٚبريو َٔ املُهٔ إٔ

ٜفطٌ بعض املطتجُس ٜٔاالستفاظ بايٓكٛد بُٓٝا ٜفطٌ آخس ٕٚاالستفاظ بطٓدات ٚذيو ٚفكا يًتٛقعات
i

َطازب
.
نٌ
ِصُذج اٌغُىٌح



َٓشٓ ٢ايطًب عً ٢ايٓكد َبني يف ايػهٌ


ٚميهٔ تكطَٓ ِٝشٓ ٢داي ١ايطًب عً ٢ايٓكٛد إىل اجملاالت ايجالخ اآلت١ٝ
 اجملاٍ ايهٓٝص :ٟايطًب عً ٢ايٓكٛد خط أفكَ ٞػريا إٔ ايطًب
عً ٢ايٓكٛد أصبح تاّ املس ،١ْٚأ ٟشٜاد ٠عسض ايٓكٛد ئ تؤد ٟإىل



Y

ايفا٥د ٠سٝح ٜس ٣األفساد إٔ االستفاظ بايٓكد ايطاٜ ٌ٥ه ٕٛأقٌ ْطبٝا َٔ غسا ٤ايطٓدات ذات
.
تػري يف
األضعاز املستفع ١عٓد ذيو اذتد األدْ ٢يًفا٥دٚ ،٠تطُ« ٢مبصٝد ٠ايطٛٝي.»١
 اجملاٍ األٚضط :ايطًب عً ٢ايٓكٛد ألدٌ ايصفكات ٚاذترز ٚايطًب عً ٢ايٓكٛد ألدٌ املطازبٜ ١تػري بتػري
َعدٍ ايفا٥د ،٠سٝح ايطًب عً ٢ايٓكٛد ألدٌ املطازب ١تصداد َسْٚت٘ نًُا اطتفطت َعدالت ايفا٥دٚ ،٠تكٌ
ايفا٥د٠
املس ١ْٚنًُا شاد َعدٍ .
اجملاٍ ايهالضٝهَٓ :ٞشٓ ٢ايطًب عً ٢ايٓكٛد ٜه ٕٛعُٛدٜا عٓد سد أعًَ ٢عني يًفا٥دَ ٠ػريا بريو إٔ
ايطًب عً ٢ايٓكٛد ألدٌ املطازب ١أصبح غري َسٕ متاَاٚ ،إٔ ايعالق ١بني ايطًب عً ٢ايٓكٛد ألدٌ اذتٝط١
ٚاذترز ٚايصفكات َع ايفا٥دَ ٠عد. ّٚتكسٜبا
فُسَٓ ١ْٚشٓ ٢ايطًب عً ٢ايٓكد ختتًف باختالف َد ٣أ ٚزتاٍ املٓشٓ ،٢فشني ٜه ٕٛاملٓشٓ ٢خطا أفكٝا
ٜهتطب املٓشَٓ ٢س ١ْٚتاَ ،١بُٓٝا سني ٜه ٕٛخطا عُٛدٜا ٜصبح املٓشٓ ٢غري َسٕ بػهٌ .تاّ َٚا عدا ذيو
ايفا٥د٠
.
فإٕ املٓشٜٓ ٢عٗس اضتذاب ١يًتػري يف
اٌغُاعح ادلاٌُح واٌغُاعح إٌمذَح:

 ايطٝاض: ١املاي ١ٝايطٝاض ١املاي ٖٞ ١ٝأدا ٠ايدٚي ١يًتأثري يف ايٓػاط االقتصاد ٟبػ ١ٝحتكٝل األٖداف
االقتصاد ٚ ١ٜاالدتُاع ٚ ١ٝايطٝاض ١ٝاييت تطع ٢إىل حتكٝكٗا ،مبعٓ ٢إٔ ايطٝاض ١املاي ١ٝأضًٛب أ ٚبسْاَر عٌُ
َاي ٞتتبعٗا ايدٚي ١عٔ طسٜل اضتدداّ اإلٜسادات  ٚايٓفكات ايعاَ ،١عال ٠ٚعً ٢ايكسٚض ايعاَ ١يتشكٝل أٖداف
َع ١ٓٝيف طًٝعتٗا ايٓٗٛض باالقتصاد ايٛطين  ٚدفع عذً ١ايتُٓ ٚ ١ٝإغاع ١االضتكساز االقتصاد ٚ ٟحتكٝل ايعداي١
االدتُاع ٚ ١ٝإتاس ١ايفسص املتهاف ١٦دتُٗٛز املٛاطٓني بايتكسٜب بني طبكات اجملتُع  ٚاإلقالٍ َٔ ايتفاٚت بني
ٚايجسٚات
.
األفساد يف تٛشع ايدخٍٛ


ايٓكد ١ٜايطٝاض ١ايٓكد ٖٞ ١ٜتًو ايطٝاض ١املستبط ١بايٓكٛد  ٚادتٗاش املصسيف أ ٚاييت
ايطٝاض: ١

تتشهِ يف عسض ايٓكٛد  ٚبايتاي ٞيف سذِ ايك ٠ٛايػسا ١ٝ٥يبًد َ.ا ٚعً ٘ٝفإٕ ايطٝاض ١ايٓكد ٖٞ ١ٜزتُٛع١
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ايكٛاْني اييت تطعٗا ايطًطات ايٓكد ١ٜمبا ٜهفٌ ضسع ٚ ١ضٗٛي ١تداٚ ٍٚسد ٠ايٓكٛد ،يه ٞتطتطٝع إٔ تكّٛ
بٛظا٥فٗا االقتصاد ١ٜبطسٜك ١تطاعد عً ٢حتكٝل أٖداف ايطٝاض ١ايٓكد ١ٜاييت ختًص يف األخري إىل إٔ ايطٝاض١
ايٓكد ٖٞ ١ٜإدسا٤ات ٚقٛاعد تتدرٖا ايدٚي َٔ ١خالٍ ايبٓو املسنص ٟبٗدف حتكٝل االضتكساز االقتصادٚ ٟ
ايٛطين
.
تفاد ٟاألشَات اييت ٜتعسض هلا االقتصاد
َٔ سٝح تأثري نٌ َٔ ايطٝاض ١ايٓكد ٚ ١ٜاملاي ١ٝعً ٢االقتصاد صتد أنجس َٔ ٚدْٗ ١عس سٖ ٍٛرا
ايٓكد ٖٞ ١ٜأنجس فعاي ١ٝيف تٛد ٘ٝاالقتصاد عٔ ايطٝاض ١املاي ١ٝضٛا٤
»
املٛضٛع ،فايٓكدٜ ٕٜٛس ٕٚإٔ « ايطٝاض١
يف املد ٣ايكصري أ ٚايطٚ ،ٌٜٛهلرا ُٜٗػ ٕٛايطٝاض ١املايٚ ١ٝسطب اعتكادِٖ إّٔ من ٛاملعسٚض ايٓكد ٟبٓطب
املاي١ٝ
ستطٛب ١غسط ضسٚزٚ ٟنايف َٔ أدٌ من ٛايدخٌ؛ يف سني إّٔ ايهٓصٜ ٕٜٛععُ ٕٛدٚز « ايطٝاض» ١

يف

ايتأثري عً ٢ايٓػاط االقتصادٚ ٟأْٗا ال تكٌ عً ٢ايطٝاض ١ايٓكد ١ٜيف ذيوَُٗٚ ،ا ٜهٔ َٔ اختالف يف ٚدٗ١
ْعس االقتصادٜني فإ ّٕ ايتٓطٝل بني ايطٝاض ١املايٚ ١ٝايٓكدٜ ١ٜعترب أَسا ضسٚزٜا ٚذيو ألّٕ يهٌ َُٓٗا تأثريات
َػرتن ١عً ٢ايٓػاط االقتصادٚ ٟتٗدفإ إىل حتكٝل االضتكساز االقتصاد ٟيًٓاتر ٚاألضعاز ٚايعُايَٝٚ ١صإ
املدفٛعاتٚ ،يهٔ ظتب ايتٓ ٜ٘ٛعً ٢أ ّٕ املكصٛد بايتٓطٝل ٖٓا يٝظ بايطسٚز ٠إٔ ٜه ٕٛنٌ َٔ ايطٝاض١
املايٚ ١ٝايٓكدَ ١ٜتالشَتني تٛضعا ٚاْهُاغا ،فكد تتطُٔ ايطٝاض ١ايعاَ ١ضٝاضَ ١اي ١ٝتٛضعَ ١ٝجال ٚضٝاض١
املسد٠ٛ
.
ْكد ١ٜاْهُاغ ١ٝأ ٚايعهظ ٚذيو سطب األٖداف االقتصاد١ٜ
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ملخص حول
التوازن االقتصادي يف الفكر الكينسي

 -1اٌطٍة اٌىٍٍ وتىاصْ إٌاتح يف جمتّع ته لطاعني
 حٍمح اٌتذفك يف منىرج ِىىْ ِٓ لطاعني وته ِذخشاخاملدفوعات النقدية خلدمات عناصر اإلنتاج
خدمات عناصر اإلنتاج

القطاع العائلي

قطاع األعنال
سلع وخدمات
اإلنفاق االستهالكي
اإلنفاق االستثناري

ادخار القطاع العائلي

قطاعني
:
االقتصاد ٜتهَٔ ٕٛ
ايعاًٞ٥
:
ايكطاع
يالضتٗالى
:
 املعادي ١ايطًٛن١ٝ
/ 0<b<1

C=a+bY

a>0

ايصفس
سٝح  bميجٌ امل ٌٝاذتد ٟيالضتٗالى  aميجٌ االضتٗالى ايتًكا ٞ٥أ ٟعٓدَا ايدخٌ ٜطا. ٟٚ
b = MPC = C / Y

يالضتٗالى
:
امل ٌٝايٛضطٞ
APC = C / Y

الدخاز
:
 املعادي ١ايطًٛن١ٝ
Y=C+S→S=Y–C
S = Y – a + bY = -a + (1-b)Y → S = -a + sY

/s=1-b

ايصفس
سٝح  sميجٌ امل ٌٝاذتد ٟيالدخاز  aميجٌ االضتٗالى ايتًكا ٞ٥أ ٟعٓدَا ايدخٌ ٜطا. ٟٚ
s = MPS = S / Y

يالدخاز
:
امل ٌٝايٛضطٞ
APC = S / Y

االضتجُاز
:
قطاع
يالضتجُاز
:
 املعادي ١ايطًٛن١ٝ
I = I0 + d Y
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االضتجُاز
.
سٝح  I0ميجٌ االضتجُاز ايتًكاَ ٚ ٞ٥عدٍ
عبارة الدخل التوازن يف اقتصاد يتكون من قطاعني :

الطريقة األوىل  :طسٜك ١ايطًب ايهًٚ ٞايعسض ايهًٞ
ايهً ٞايعسض ايهًٞ
=
ايتٛاشٕ ايطًب
:
غسط
AD = AS Y = C + I
I = I0
C = a + bY
Y = a + bY + I0 Y – bY = a + I0
)Y*= 1/(1-b) x (a + I0

الطريقة الجانية  :طسٜك ١االضتجُاز ٚاالدخاز
ايتٛاشٕ االدخاز = االضتجُاز
غسط :
S=I
S = -a + sY
I= I0
S = I - a + sY = I0 sY = a + I0
)Y*= 1/s x (a + I0
التمجيل البياني للتوازن يف اقتصاد يتكون من قطاعني :

طشَمح االدخاس االعتثّاس

طشَمح اٌطٍة اٌىٍٍ واٌعشض اٌىٍٍ

التغريات يف اإلنفاق املصتقل وأثرها على الدخل التوازني :

 ساي ١ايتػري يف االضتجُاز املطتكٌ
/ ke = 1/1-b

∆Y = ke ∆I0

ٜٚ ke = 1/1-bطُ ٢مبطاعف االضتجُاز املطتكٌ
 ساي ١ايتػري يف االضتٗالى ايتًكاٞ٥
/ ke = 1/1-b

∆Y = ke ∆a

ٜٚ ke = 1/1-bطُ ٢مبطاعف االضتٗالى ايتًكاٞ٥
 ساي ١ايتػري يف االضتٗالى ٚاالضتجُاز ايتًكاٞ٥
/ ke = 1/1-b
 Aميجٌ اإلْفام املطتكٌ ٜٚ ke = 1/1-bطُ ٢مبطاعف اإلْفام املطتكٌ
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∆Y = ke (∆a + ∆I0) = ke ∆A

الفجوة االنكماشية والفجوة التضخمية :

إذا نإ ايطًب ايهً ٞأقٌ مما ظتب يتػػ ٌٝمجٝع املٛازد املتاسٜٚ ،١بًؼ

َ (C+I)0جال فإٕ ايدخٌ

ايٛطين أ ٚايٓاتر ايٛطين يف ايتٛاشٕ  Y*eضٝه ٕٛأقٌ َٔ ايٓاتر ايٛطين املطتطاع (املُهٔ) Y*f

ٚايٓاتر ايٛطين املطتطاع ٖٛ :عباز ٠عٔ أقص ٢سذِ يًٓاتر ايٛطين اذتكٝك ٞاير ٟميهٔ ايٛص ٍٛإي ٘ٝعٔ
يًُذتُع
.
طسٜل اضتدداّ مجٝع املٛازد املتاس١
ٚضته ٕٛيف ٖر ٙاذتاي ١فذ ٠ٛاإلْتاز تكدز بـ ٚ Y*e Y*fبايتاي ٞتعٗس ايفذ ٠ٛاالْهُاغ١ٝ
اٌفدىج االٔىّاشُح  :تبني ذيو املكداز َٔ اإلْفام ايتًكا ٞ٥ايطسٚز ٟيًٛص ٍٛباالقتصاد إىل ساي ١ايتٛظٝف
اآلت١ٝ
ايتاّ ٚميهٔ سطابٗا باضتدداّ ايعالق: ١
أ ٚاالضتدداّ .

الفجوة االنلناشية = فجوة اإلنتاج  /املضاعف
ٚيف اذتاي ١ايعهط ،١ٝإذا نإ ايطًب ايهً ٞأنرب مما ظتب يتشكٝل االضتدداّ ايهاٌَ ،حبٝح
 Y*eميجٌ ايٓاتر ايٛطين يف ايتٛاشٕ ضٝه ٕٛأنرب َٔ ايٓاتر ايٛطين املطتطاع (املُهٔ)  Y*fفإٕ االقتصاد
تطدُ١ٝ
.
يف ساي ١تطدِ ٚضٓٝتر عٔ ذيو فذ٠ٛ
اٌفدىج االٔىّاشُح :تبني ذيو املكداز َٔ اإلْفام ايتًكا ٞ٥اير ٟظتب ضشب٘ إلعاد ٠االقتصاد إىل ساي ١ايتٛظٝف
اآلت١ٝ
ايتاّ ٚميهٔ سطابٗا باضتدداّ ايعالق: ١
أ ٚاالضتدداّ .

الفجوة التضدنية = فجوة اإلنتاج  /املضاعف

اٌطٍة اٌىٍٍ وتىاصْ إٌاتح يف جمتّع ته ثالث لطاعاخ

ٚاالضتجُاز ٚستٜ ٢صبح ايُٓٛذز
.
اقتصس ايُٓٛذز ايطابل عًَ ٢تػري ٜٔاثٓني فكط ُٖا االضتٗالى
اذته١َٛ
.
أنجس ٚاقع ١ٝضٓدزز قطاع
حٍمح اٌتذفك يف منىرج ِىىْ ِٓ ثالث لطاعاخ
الدخل النقدي املتاح
اإلنفاق احللومي

القطاع احللومي

الضرائب

القطاع العائلي

قطاع األعنال
اإلنفاق االستهالكي
اإلنفاق االستثناري
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ادخار القطاع العائلي

يًطسا٥ب
:
 املعادي ١ايطًٛن١ٝ
T = T0 + t Y

اذته G = G0 َٞٛأ ٟإٔ اإلْفام َطتكٌ عٔ ايدخٌ
:
 اإلْفام
اذته R = R0 ١َٝٛأ ٟإٔ ايتشٜٛالت َطتكً ١عٔ ايدخٌ
:
 ايتشٜٛالت
عبارة الدخل التوازن يف اقتصاد يتكون من ثالث قطاعات :

ناآلتٞ
:
االقتصاد ٜته َٔ ٕٛثالخ قطاعات ٚعً ٘ٝفإٕ غسط ايتٛاشٕ
األ ٍٚايطًب ايهً = ٞايعسض ايهًٞ
ايػسط :
Y=C+I+G

/ C = a + bYd , G = G0 , I=I0

AD = AS

ايجاْٞ
ايػسط :
S+T=I+G+R

/ S = - a + sYd , G = G0 , I=I0 , T = T0 , R = R0
ٚجتدز اإلغاز ٠إٔ االضتٗالى ٚاالدخاز ٜصبح بدالي ١ايدخٌ املتاح Yd

Yd = Y – T + R = Y- T0 - ty + R0

الطريقة األوىل  :طسٜك ١ايطًب ايهًٚ ٞايعسض ايهًٞ
ايهً ٞايعسض ايهًٞ
=
ايتٛاشٕ ايطًب
:
غسط
AD = AS → Y = C + I + G
Y=C+I+G
Y= a + b(Y-(T0 + ty) + R0) + G0 + X0
Y = a + bY - bT0 + btY + bR0 + G0 + I0
)Y – by +btY + = (a – bT0 + bR0 + I0 + G0
)Y* = 1 /( 1-b+ bt) x (a – bT0 + bR0 + I0 + G0
التمجيل البياني للتوازن يف اقتصاد يتكون من ثالث قطاعات :
Y=AD

AD = C + I + G

Y
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AD

التغريات يف املتغريات املصتقلة وأثرها على الدخل التوازني :

 ساي ١ايتػري يف اإلْفام اذتهَٞٛ
∆Y = ke ∆G0

)/ ke = 1 /( 1-b+ bt
)ٜٚ ke = 1/ ( 1-b+ btطُ ٢مبطاعف اإلْفام اذتهَٞٛ
 ساي ١ايتػري يف ايتشٜٛالت

∆Y = ke ∆ R0

)/ ke = b /( 1-b+ bt
)ٜٚ ke = b /( 1-b+ btطُ ٢مبطاعف ايتشٜٛالت
 ساي ١ايتػري يف ايطسا٥ب

∆Y = ke ∆ T0

)/ ke = - b /( 1-b+ bt
)ٜٚ ke = -b /( 1-b+ btطُ ٢مبطاعف ايطسا٥ب
اآلت١ٝ
امليسانية العامة للدولة ْ :عرب عٔ املٝصاْ ١ٝباملعادي: ١

BS = T - G -R = T0 - tY –G - R
التمجيل البياني للميسانية :
BS
T , R,G
BS = T0 – G0 –R0 + tY

T = T0 tY

G+R

فائض امليزانية
BS>0

فائض امليزانية

BS = 0
Y

عجز امليزانية
BS<0

BS=0

BS>0

عجز امليزانية
BS<0

T0
T0 – G0 –R0

Y

مضاعف امليسانية املتوازنة :

َجال َع احملافع ١عً ٢ساي ١املٝصاْ ،١ٝفإْ٘
عٓدَا تٗدف ايدٚي ١إىل ايٛص ٍٛإىل ايتػػ ٌٝايتاّ – -
املكداز
ٜطتٛدب ايتػري يف  T0 ،G0بٓفظ .
ايدخٌ
:
 ساي ١ايطسا٥ب َطتكً ١عٔ
/ ∆ G0 = ∆ T0

∆Y = ke ∆ T0 + ke ∆ G0 = - b /( 1-b) ∆ T0 + 1 /( 1-b) ∆ G0
∆Y = - b /( 1-b) ∆ G0 + 1 /( 1-b) ∆ G0 = ∆ G0 = ∆ T0

يًدخٌ
:
 ساي ١ايطسا٥ب تابع١
/ ∆ G0 = ∆ T0

∆Y = ke ∆ T0 + ke ∆ G0 = - b /( 1-b+ bt) ∆ T0+ 1 /( 1-b+ bt) ∆ G0
∆Y = - b /( 1-b+ bt) ∆ G0 + 1 /( 1-b+ bt) = 1 - b /( 1-b+ bt) ∆ G0 = 1 - b /( 1-b+ bt) ∆ T0
ٜٚطُ ٢األثس ايٓاتر بأثس املٝصاْ ١ٝاملتٛاشْ ١أ ٚاملتعادي. ١
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اٌطٍة اٌىٍٍ وتىاصْ إٌاتح يف جمتّع ته أستع لطاعاخ

ٚاالضتجُاز ٚستٜ ٢صبح ايُٓٛذز
.
اقتصس ايُٓٛذز ايطابل عًَ ٢تػري ٜٔاثٓني فكط ُٖا االضتٗالى
اذته١َٛ
.
أنجس ٚاقع ١ٝضٓدزز قطاع
حٍمح اٌتذفك يف منىرج ِىىْ ِٓ أستع لطاعاخ

يًٛازدات
:
 املعادي ١ايطًٛن١ٝ
M = M0 + t Y

ايصادزات  X = X0أ ٟإٔ ايصادزات َطتكً ١عٔ ايدخٌ
:

عبارة الدخل التوازن يف اقتصاد يتكون من أربع قطاعات :

نايتايٞ
:
بعد تكد ِٜنٌ َٔ ايصادزات ٚايٛازدات ٜصبح منٛذز ايدخٌ ايٛطين
Y=C+I+X–M

ايطسٜكتني
:
ٚيتشدٜد ايتٛاشٕ ْتبع إسد٣
 طسٜك ١ايطًب ايهًٚ ٞايعسض ايهًٞ
AD = AS
Y=C+I+G+X-M
Y= a + b(Y-(T0 + ty) + R0) + G0 + X0 – M0 - mY
Y = a + bY - bT0 + btY + bR0 + G0 + I0 + X0 – M0 – My
)Y – By +btY + mY = (a – bT0 + bR0 + I0 + G0 + X0 – M0
1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ = *Y
)(a – bT0 + bR0 + I0 + G0 + X0 – M0
1- b + bt + m
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 طسٜك ١اإلْفام ٚاملٛازد
اآلت١ٝ
ميهٔ ايتعبري عٔ ايدخٌ ايتٛاشْ ٞيف اقتصاد َفتٛح يف املعادي ١ايتٛاشْ: ١ٝ
X + I + G +R = S + T + M
X0 + I0 + G0 = - a + sYd + T0 + tY + M0 + mY
X0 + I0 + G0 = - a + sY + sR – sT0 - stY + T0 + tY + M0 + mY

1
ـــــــــــــــــــــــــــــ = *Y
)(a – sT0 - sR0 - T0 – M0 + X0 + G0 + R0 + I0 G0
-s + st +m + t

اآلتٞ
ٚميهٔ إٔ ْهتب املعادي ١ايطابك ١بايػهٌ :

1
) (a – bT0 + bR0 + I0 + G0 + X0 – M0ــــــــــــــــــــــ = *Y
1- b + bt + m

التمجيل البياني حلالة التوازن يف اقتصاد يتكون من أربع قطاعات :
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امليسان التجاري :

ايػهٌ
:
عباز ٠املٝصإ ايتذازَٔ ٟ
E = X – M = X0 – M0 – mY
التمجيل البياني للميسان التجاري

ميهٔ متج ٌٝاملٝصإ ايتذاز ٟبأسد ايطسٜكتني :
E
X.M
mY

M = M0
E = X0 – M0 - 0.1Y

X=X0

عجز
E<0

E=0
التوازن
X=M

X
فائض
E>0

X0 – M0

فائض
E>0

Y
عجز
E <0

M0

Y

التغريات يف املتغريات املصتقلة وأثرها على الدخل التوازني :

 ساي ١ايتػري يف اإلْفام اذتهَٞٛ
)/ ke = 1 /( 1-b+ bt+ m
)ٜٚ ke = 1/( 1-b+ bt+ mطُ ٢مبطاعف اإلْفام اذتهَٞٛ

∆Y = ke ∆G0

 ساي ١ايتػري يف ايتشٜٛالت
)/ ke = b /( 1-b+ bt+ m
)ٜٚ ke = b /( 1-b+ bt+ mطُ ٢مبطاعف ايتشٜٛالت

∆Y = ke ∆ R0

 ساي ١ايتػري يف ايطسا٥ب
)/ ke = - b /( 1-b+ bt+ m
)ٜٚ ke = -b /( 1-b+ bt+ mطُ ٢مبطاعف ايطسا٥ب

∆Y = ke ∆ T0

 ساي ١ايتػري يف ايٛازدات
)/ ke = - 1 /( 1-b+ bt+ m

∆Y = ke ∆ M0

)ٜٚ ke = -1 /( 1-b+ bt+ mطُ ٢مبطاعف ايٛازدات
 ساي ١ايتػري يف ايصادزات
)/ ke = 1 /( 1-b+ bt+ m
)ٜٚ ke = 1 /( 1-b+ bt+ mطُ ٢مبطاعف ايٛازدات
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∆Y = ke ∆ X0

التوازن يف شوق الصلع واخلدمات واشتقاق منحنى IS

يدٜٓا َهْٛات ايُٓٛذز ناآلت: ٞ
ايكطاع ايعاC = a + Yd :ًٞ٥
قطاع االضتجُازI = I0- µ i :

اذتهَٞٛ
:
ايكطاع
 اإلْفام اذتهG = G :َٞٛ
 ايتشٜٛالتR = R :
 ايطسا٥بT = T tY :
ارتازدٞ
:
ايعامل
 ايصادزاتX = X0 :
 ايٛازداتM= M0 + m Y :

ٚمبا إٔ ايتٛاشٕ عتدخ عٓدَا ٜتطا ٣ٚايطًب ايهًَ ٞع ايعسض ايهًٚ ٞعًْ ٘ٝهتب
Y=C+I+G+X-M
Y= a + b(Y-(T0 + ty) + R0) + G0 + X0 – M0 - mY - µ i
Y = a + bY - bT0 + btY + bR0 + G0 + - µ i
Y – by +btY + mY = a – bT0 + bR0 + I0 + G0 + X0 – M0 - mY - µ i
1
ــــــــــــــــــــــ = IS : Y
)(a + I0 + G0 – bT0 + bR0 + X0 –M0 - µ i
1- b + bt + m

االضتجُاز االدخاز (  )ISبٝاْٝا نُا ًٜٞ:
ٚميهٔ اغتكام َٓشٓ٢
املعدٍ
 طتتاز َعدال يًفا٥دٚ ٠يٝهٔ  َٔٚ ،i1داي ١االضتجُاز ميهٔ حتدٜد سذِ االضتجُاز ( )Iاملٓاظس يريو .
 صتُع ق ١ُٝاالضتجُاز احملدد يف ( َ )1ع داي ١االضتٗالى فٓطتطٝع حتدٜد َطت ٣ٛايدخٌ ( )Y1املٓاظس ملعدٍ
ايفا٥د.i1 ٠
ْ عٝد ارتطٛتني املرنٛزتني أعال ٙملعدٍ فا٥د ٠آخس ٚ 2iضتدد َطت ٣ٛايدخٌ ايٛطين املٓاظس ( ٖٚ )Y2هرا
...
 إذا ٚصًٓا ايٓكاط أ ٚاإلسداثٝات ( )Y3 .i3( ، )Y2 .i2( ،)Y1.i1إخل ضتصٌ عًَٓ ٢شٓ ٢ايتٛاشٕ يف ضٛم
ايطًع ،أْ ٟكط ١عًٖ ٢را املٓشٓ ٢متجٌ َعدال َٔ ايفا٥دَٚ ٠طتَٓ ٣ٛاظس َٔ ايدخٌ عتككإ ايتعادٍ َا بني
االدخاز ٚاالضتجُاز.
ايطابك١
ٚايػهٌ ايبٝاْ ٞأدْاٜٛ ٙضح ارتطٛات .
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S

S=I

S

S = -a + sY

Y

I

IS

i

i

Y

I
2I

2Y

1I

1Y

التوازن يف شوق النقد واشتقاق منحنى LM

ٜتشكل ايتٛاشٕ يف ايطٛم ايٓكد عٓدَا ٜطا ٣ٚعسض ايٓكٛد َع ايطًب عًٗٝا  ،فإٕ عسض ايٓكٛد ٜفرتض
أْ٘ َتػري خازد ، ٞأ ٟأْ٘ ٜطا ٟٚسذُا َعني ٜٚ ،بك ٢يف ٖرا اذتذِ إال إذا اختر ايبٓو املسنص ٟادسا٤ات
َع ( ١ٓٝعًُٝات ايطٛم املفتٛح ْ ،طب ١االستٝاط املطًٛب ْ ،طب ١ارتصِ ) اييت َٔ غأْٗا إٔ تصٜد أ ٚختفض َٔ
عسض ايٓكٛد ٚ ،عً ٘ٝفإٕ داي ١عسض ايٓكٛد تهتب نُا ًٜٞ
Ms=Mo

ايٓكٛد
.
سٝح ميجٌ  M0ميجٌ َطتَ ٣ٛعني َٔ عسض
ايتاي١ٝ
أَا ايطًب عً ٢ايٓكٛد فٝه ، ٕٛاضتٓاد إىل نٓٝص  ،يألضباب ايجالث: ١
 ايطًب عً ٢ايٓكٛد ألدٌ

MD1=f(y)= α1Y

أٜطا .MD2=F(y)=α2Y
 ايطًب عً ٢ايٓكٛد ألدٌ اذتٝط ٖٛٚ ١داي ١تابع ١يًدخٌ :

يًفا٥د٠
 ايطًب عً ٢ايٓكٛد ألدٌ املطازب ( ١ألدٌ االضتجُاز)  ٖٛٚداي ١تابع: ١
MD3=f(t)= -g t

ٚمبا إٔ ايتٛاشٕ يف ضٛم ايٓكد ٜتشكل عٓدَا ٜتطا ٣ٚايطًب عً ٢ايٓكد َع عسض ايٓكد  ،:أٟ
ايٓكد عسض ايٓكٛد
ايطًب عً= ٢
Ms=MD1+MD2+MD3
Mo= α1Y+ α2Y-gt

ًٜٞ
إذا َعادي ١ايتٛشإ يف ضٛم ايٓكد تهتب نُا :
/ α = α1+ α2
19

Mo= αY+ -gt

ٚايػهٌ ايبٝاْ ٞميجٌ ايتٛاشٕ يف ضٛم ايٓكد
Md2

Md2

Y

Md1

i

i
LM

Md1

Y
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التوازن يف شوق الصلع واخلدمات وشوق النقد

ٚمما جتدز اإلغاز ٠إي ٖٛ ٘ٝأْ٘ عً ٢ايسغِ َٔ ٚدٛد عدَ ٠طتٜٛات َٔ ايدخٌ َٚعدالت ايفا٥د ٠اييت
حتكل ايتٛاشٕ يف نٌ َٔ ضٛم اإلْتاز ٚضٛم ايٓكد ،فٗٓايو َطتٚ ٣ٛاسد َٔ ايدخٌ َٚعدٍ ٚاسد يًفا٥د٠
عتكل ايتٛاشٕ يف ايطٛقني َعا ٖٚرا املطتٜ ٣ٛتشدد بٓكط ١تكاطع َٓشٓ ٢ايتٛاشٕ يف ضٛم ايطًع (َ )ISع َٓشٓ٢
أدْاٙ
ايتٛاشٕ ايٓكد )LM( ٟنُا َٖ ٛبني يف ايػهٌ .
i
IS

LM

i

Y
Y

*

*

ٜٚتػت َٔ ايػهٌ أعال ٙإٔ ايتٛاشٕ يف االقتصاد (ايتٛاشٕ اآلْ ٞيف ضٛم ايطًع ٚضٛم ايٓكد) عتدخ
عٓدَا ٜه ٕٛايدخٌ ايٛطين َٚ *Yعدٍ ايفا٥د.*i ٠
ٚميهٔ سطاب ايدخٌ ايتٛاشَْٚ ٞعدٍ ايفا٥د َٔ ٠خالٍ سٌ مجً ١املعاديتني IS

LM

الصياشات املالية والنقدية والتجارية

تطع ٢ايدٚي ١يتشكٝل أٖداف اقتصاد ١ٜشتتًف َٔ ١ذيو االقرتاب َٔ ساي ١ايتٛظٝف ايهاٌَ ،خفض
األضعاز اخل ٚيتشكٝل األٖداف ايطايف ١ايرنس ميهٔ يًدٚي ١إٔ تٓتٗر زتُٛعَٔ ١
ايتطدِ ،اضتكساز . . .
ذيو
ايطٝاضات َٔ :
ٚايتشٜٛالت
.
املاي َٔ ١ٝخالٍ ايتأثري عٔ ايطسا٥ب ،اإلْفام اذته،َٞٛ
 ايطٝاض: ١
ايصسف
.
ايٓكد ١ٜبايتأثري عٔ ايهتً ١ايٓكدَٚ ١ٜعدالت ايفا٥دٚ ٠أضعاز
:
 ايطٝاض١
ايصسف
.
ايتصدٜس ٚضعس
ايتذاز ١ٜبايتأثري عً ٢ايسض ّٛادتُسن ،١ٝإعاْات . .
:
 ايطٝاض١
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