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  .مفاهيم عامة: المحور األول

I- مفهوم التوازن االقتصادي: 

ألعوان االقتصاديني املتمثلني يف األسر واملنتجني يتكون االقتصاد من جمموعة كبرية من ا :تعريف التوازن -1

أن يكون إما يف جانب الطلب أو ) أسرة أو منتجا(ميكن ألي عون . الذين يسعون لتحقيق منافعهم اخلاصة

من عمل  العرض، فبينما تطلب األسر املنتجات املوجهة لالستهالك تعترب املوفر والعارض األساسي لعوامل اإلنتاج

منتجا�م النهاية ويطلبون عوامل اإلنتاج من األسر والسلع الوسيطية من منتجني  يعرض املنتجون. ورأس املال

يف حني يتم تقسيم األعوان االقتصاديني بني جانيب السوق املتمثلني يف العرض و . آخرين يف سوق السلع األولية

  .التوازن االقتصاديب يسمى أو ما منافعهم اخلاصةيتم التساؤل حول إمكانية حتقق تطابق بني والطلب، 

 عندما تكون القوى االقتصادية يف حالة متوازنة، وبالتايل يتساوى جانيبيتحقق التوازن االقتصادي 

يتحقق عندما تتساوى الكميات املطلوبة واملعروضة يف سوق معينة، حيث يتم متثيل توازن ه مبعىن أن. السوق

طة تقاطع منحنيي العرض والطلب الذين يعتربان احملددين الرئيسني من خالل نق - وبالتايل السعر التوازين–السوق 

  . وهذا ما ميكن توضيحه يف الشكل البياين التايل. لكل من التوازن العام واجلزئي

  .تمثيل التوازن االقتصادي في سوق معينة: 01الشكل رقم 

 
نالحظ من الشكل أعاله أن منحىن الطلب يكون أعلى من منحىن العرض عندما يكون السعر أقل من 

)P3(عند  الطلب فائضونالحظ أن قيمة . ض يف الطلب، مبعىن أن الطلب أكرب من العرض وعليه وجود فائ

يصبح العرض أكرب من الطلب  )P3(السعر أكرب من إذا ارتفع  ؛يف حني. )q5-q1(تساوي  )P1(السعر 

بينما يتقاطع املنحنيني وتتساوى الكمية . )q4-q2(بـ  )P2(وبالتايل يتشكل فائض يف العرض يقدر عند السعر 
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ويعين حتقق التوازن أن  .)P3(فقط عندما يتحقق التوازن عند السعر التوازين  )q3( املعروضة مع الكمية املطلوبة

  . ط كل من جانيب العرض والطلب قد حتققت يف نفس الوقترغبات وخط

  .ميكن أن يتخذ التوازن عدة أشكال نذكر منها التايل :أشكال التوازن -2

حتليل  ) يف حتليل التوازن MARSHALLمنهجية (يقصد بالتوازن اجلزئي  :التوازن الجزئي والتوازن العام-أ

تم أخذ التأثريات املباشرة فقط يف االعتبار مع حذف حيث ي"كل سوق مبعزل عن مجيع األسواق األخرى، 

  " التأثريات احملتملة غري املباشرة واملستحثة أو ردود الفعل اليت حتدث يف وقت واحد يف األسواق األخرى املرتابطة

وهو التوازن الذي يأخذ بعني . بأنه التوازن املتزامن لكل األسواق"أو الكلي بينما يقصد بالتوازن العام 

يعرف التوازن العام بتوازن والراس وهذا ما سنتطرق إليه ". (العتبار كل التفاعالت واالرتباطات بني هذه األسواقا

  )2يف العنصر 

تعترب مسألة استقرار التوازن جد مهمة، فال معىن للتوازن ما مل يكن  :التوازن المستقر وغير المستقر-ب

  : ه أو عدمه على النحو التايلوميكن تعريف التوازن من حيث استقرار . مستقرا

إن التوازن املستمر يتحقق عندما ال تستطيع أي قوى دفعه بعيدا عن التوازن، بسبب جناح قوى النموذج  - *

  .الداخلية يف إعادة التوازن لوضعه السابق

التوازين  بعيدا عن وضعهأما التوازن غري املستقر فإنه حيدث عندما تنجح قوى الدفع الداخلي يف دفع النظام *

  .ومن مث ينحرف عن وضع التوازن األصلي. السابق

ومن جانب آخر يعرف التوازن احملايد عندما ال توجد هناك قوى دفع، إال أن الوضع األصلي للتوازن ال يستعاد *

  .يف حالة احنرافه وإمنا ينتقل التوازن إىل وضع آخر

II- مفهوم التوازن العام :  

) Léon Walras ; 1834-1910(حاول االقتصادي الفرنسي والراس : لراسالتوازن العام وقانون وا -1

حل مشكلة نوقشت كثريا يف " les éléments d’économie politique pure"يف مؤلفه الشهري 

. ةاالقتصاد، وهي إمكانية حدوث التوازن يف نفس الوقت بدال من االهتمام بتوازن األسواق الفردية كل على حد

  . حتليل التوازن العام بتوازن والراس ونسبة له يسمى
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يعرف التوازن العام على أنه حالة تكون فيها مجيع األسواق ومجيع وحدات صنع القرار يف حالة توازن 

فعة كل مستهلك عند سعر اجيايب مع تعظيم منمتزامن، حبيث يتحقق التوازن العام إذا مت توازن كل األسواق 

مبعىن  . ليل التوازن العام هو فحص كيفية الوصول إىل هذه احلالة، إن وجدتإن نطاق حت. وتعظيم ربح كل منشأة

كيفية حتديد األسعار يف وقت واحد يف مجيع األسواق، حبيث ال يكون هناك فائض يف كل من جانيب العرض 

  .والطلب بينما حتقق مجيع الوحدات االقتصادية الفردية أهدافها اخلاصة يف نفس الوقت

ألة حتقيق التوازن العام يف سوق املنافسة التامة، أين ال ميكن ألي فرد أن ميارس أي تأثري مس ناقش والراس

اقتصاد امللكية اخلاصة الذي يتخذ فيه األعوان "على مستوى األسعار، والدافع وراء ذلك هو اعتقاده بأن 

حماولة تعظيم (األسعار فقط االقتصاديون قرارات العرض والطلب بناء على املصلحة الشخصية الفردية املوجهة ب

  . منظماسيكون متماسكا و ) املنفعة يف ضل األسعار السائدة

كما يتميز بأنه حتليل بسيط وواقعي يسهل وصفه واستخدامه، والنتيجة الرئيسية هلذا التحليل هي ما  

فيجب أن  إذا كانت جميع األسواق متوازنة باستثناء واحدة،"الذي مفاده بأنه  ."بقانون والراس"يعرف 

 N-1لذلك؛ نحتاج لتحديد أسعار التوازن في هذا االقتصاد فقط إلى . تكون السوق المتبقية متوازنة

مبعىن . "وإيجاد حل لهذا النظام المصغر الحجم) معادلة كل منها خاصة بسوق معينة N من أصل( معادلة

  .خرى يف حالة توازنأن أي سوق فردي هو بالضرورة يف حالة توازن إذا كانت مجيع األسواق األ

سوق، عندما تكون سوق واحدة يف حالة  nيف اقتصاد متكون من "ويرتتب على هذا القانون أيضا أنه 

  ".عدم توازن فهذا يعين حتما أن سوق واحدة أخرى على األقل يف حالة عدم توازن

خمتصرا  وذجا نظرياويف األخري؛ جتدر اإلشارة إىل أنه على الرغم من بساطة منوذج والراس واعتباره من

حتليل اقتصادي تطبيقي سليم وقائم على أسس  إلجراءإال أنه ميثل نقطة االنطالق ويوفر املخطط الالزم  للغاية؛

  .اليت مت تطويرها الحقا يف ا�ال االقتصادي - إن مل تكن كلها-ملعظم النماذج  األساسجيدة، وهو 

  :ها فيما يليوميكن اختصار  :خصائص التوازن العام لوالراس -2

   .حتقق التوازن العام وتفرده- أ

  .فعالية التوازن العام - ب
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  .استقرار التوازن- ج

  .نماذج التوازن العام النظرية: المحور الثاني

I -التوازن العام عند الكالسيك.  

ويستلزم هذا . نقدي/يعتمد التحليل يف النموذج الكالسيكي على قانون والراس وفكرة االزدواجية حقيقي  

  :التحليل صحة سلسلة من الفرضيات تعكس أسس النموذج الكالسيكي واملتمثلة فيما يلي

  السلوك املتبع من طرف الوكالء االقتصاديني هو سلوك راشد يهدف إىل تعظيم الربح أو املنفعة؛- 

  ال يعاين الوكالء االقتصاديني من ظاهرة الوهم النقدي؛- 

  فة معرفة تامة من طرف الوكالء االقتصاديني؛شروط التعامل واألسعار يف األسواق معرو - 

  توقعات الوكالء االقتصاديني مستقرة؛- 

  األسواق يف حالة منافسة تامة واألسعار مرنة؛- 

  ، فوقوع املبادالت يكون رهينة التوازن املتوازن يف مجيع األسواق؛"ومهية"ال جمال للمبادالت بأسعار - 

  .ألجليعترب النموذج الكالسيكي منوذجا قصري ا- 

  : توازن سوق العمل و استنتاج حجم اإلنتاج - 1

  : دالة اإلنتاج -أ

يركز النموذج الكالسيكي على دالة اإلنتاج اليت متثل العالقة بني مستوى اإلنتاج ومستوى املدخالت من   

ري ثبات رأس ونفرتض يف األجل القص...). املصانع، املعدات(عوامل اإلنتاج؛ املتمثلة يف عنصر العمل ورأس املال 

وتكتب دالة اإلنتاج من الشكل . املال، وعليه يعتمد مستوى اإلنتاج فقط على حجم املدخالت من عنصر العمل

  :التايل

� = �(��, �)………(1) 

الزيادة يف الناتج العائدة إىل زيادة وحدة واحدة من العمل وهي  (MPL)متثل اإلنتاجية احلدية للعمل   

دة عامل إضايف تؤدي إىل زيادة اإلنتاج لكن بنسبة أقل من الزيادة العائدة للعامل متناقصة، مبعىن أن كل زيا
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وتصبح اإلنتاجية احلدية للعمل سالبة عندما تؤدي زيادة عدد العمال إىل اخنفاض الناتج، حينها تتوقف . السابق

 .املنشآت عن توظيف عمال جدد

  .دالة اإلنتاج الكالسيكية: 1-2الشكل 

  

  .ومبا أن حجم العمل هو الذي حيدد حجم اإلنتاج فسننتقل إىل حتديد حجم العمل التوازين

  : الطلب على العمل -ب

ا تقوم املنشآت بطلب خدمات العمل؛ ويف ظل املنافسة التامة تقوم هذه املنشآت مبحاولة تعظيم أرباحه  

مع اإليراد احلدي الناتج عن  (MC)وبالتايل زيادة إنتاجها حىت تتساوى التكلفة احلدية إلنتاج وحدة واحدة 

وألن العمل هو العامل الوحيد . MC=Pوعليه فإن شرط تعظيم الربح يف سوق املنافسة التامة هو . بيعها

اوي األجر االمسي قسمة اإلنتاجية احلدية لإلنتاج فإن التكلفة احلدية لإلنتاج هي التكلفة احلدية للعمل وتس

  .للعمل

�� =
�

���
 ……..(2) 

  :جند) 2(يف ) 1(وبتعويض املعادلة 

� =
�

���
. ……(3) 

 .احلقيقي األجر تساوي للعمل احلدية اإلنتاجية فإن وعليه

��� =
�

�
 ……..(4) 
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 مع توظيفه مت عامل آلخر احلدية اإلنتاجية تتساوى أن إىل التوظيف يف تستمر املنشآت أن يعين وهذا  

 من تكتب واليت (Ld) العمل على الطلب دالة على احلصول ذلك خالل من ويتم. العامل هلذا احلقيقي األجر

  :التايل الشكل

�� = � �
�

�
�………(5) 

 عندها يتساوى اليت النقاط موضحا العمل على الطلب منحىن متثيل السابقة العالقة خالل من ميكن 

  :التايل الشكل يف موضح هو كما للعمل احلدية اإلنتاجية مع قيقياحل األجر

.العمل على الطلب منحنى: 2-2 رقم الشكل   

 

وأن أي تغري يف األجر  .نالحظ من خالل الشكل أن للطلب على العمل عالقة عكسية مع األجر احلقيقي

  .العمل املطلوبسيؤثر على حجم ) أو كليهما(االمسي أو األسعار 

 :عرض العمل -ج

أجل تعظيم منفعتهم الشخصية، يفرتض الكالسيكيون بأن العمال يقومون بعرض خدمات العمل من   

ميكن كتابة دالة عرض العمل اليت توضح وجود عالقة طردية بينه وبني   ،ويتأثر عرض العمل الكلي باألجر احلقيقي

 :األجر احلقيقي من الشكل التايل

�� = g �
�

�
�……..(6)  

   .منحنى  عرض العمل: 3-2الشكل رقم 
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  . ميكن استخدام العالقات التالية للحصول على املستوى التوازين :توازن سوق العمل -د

�                    :    دالة اإلنتاج الكلية -  = �(�,� �) 

��:      عالقة منحىن الطلب على العمل -  = F(
�

�
)      

��                : عالقة منحىن عرض العمل -  = �(
�

�
)     

��:              باإلضافة إىل شرط توازن السوق -  = L�  

يتحدد املستوى التوازين للعمل عندما يتساوى عرض العمل والطلب عليه وميكن من خالل ذلك حتديد 

  :األجر احلقيقي التوازين؛ وهذا ما يوضحه الشكل التايل

  .توازن سوق العمل: 4-2الشكل رقم  
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نالحظ من خالل الشكل أن تقاطع منحنيي عرض العمل والطلب عليه يسمح باحلصول على املستوى 

ن كما نالحظ أنه حني يكون األجر احلقيقي أقل م. *w*=(W/P)واألجر احلقيقي التوازين  *Lالتوازين للعمل 

، حيث يفضل األفراد استهالك )وجود فائض يف الطلب(املستوى التوازين يكون عرض العمل أقل من الطلب عليه 

أما إذا كان األجر احلقيقي أكرب من األجر التوازين . املزيد من أوقات الراحة وعلية يرتفع معدل البطالة اإلرادية

يشكل معدل بطالة يضاف إىل معدل البطالة الطبيعي فيصبح عرض العمل أكرب من الطلب عليه؛ والفرق بينهما 

إال أن افرتاض الكالسيك ملرونة األجور النقدية واحلقيقية أي أن األجور ختضع . مما يعين وجود بطالة إجبارية

ارتفاع األجر يف احلالة األوىل واخنفاضه يف احلالة (لقانون العرض والطلب سيعمل على إعادة الوضع إىل التوازن 

ويكون حجم العمل التوازين هو املقدار املستعمل يف اإلنتاج والذي ميثل حجم التشغيل التام، إذ ال توجد . )نيةالثا

 . بطالة إجبارية يف الوضع التوازين عند الكالسيك

كما نالحظ من خالل الشكل السابق أن إسقاط قيمة العمل التوازنية على منحىن دالة اإلنتاج ميكن من 

تاج التوازين؛ فقد رأينا سابقا بأنه يتحدد حبجم اليد العاملة فقط إذ يعترب رأس املال متغريا حتديد حجم اإلن

  .كما ميكن احلصول عليه أيضا بتعويض املقدارين التوازنيني للعمل واألجر احلقيقي يف دالة اإلنتاج. خارجيا

  : توازن سوق السلع والخدمات - 2

ينا سابقا بأن حجم اإلنتاج التوازين أو العرض الكلي يف سوق رأ): say’s law(قانون ساي للمنافذ  -أ

السلع واخلدمات يتحدد يف النموذج الكالسيكي عن طريق سوق العمل وحبجم اليد العاملة فقط، فرأس املال 

كما نعلم أن حجم اإلنتاج والدخل متطابقان، فاإلنتاج ميثل جمموع السلع واخلدمات التامة . يعترب متغريا خارجيا

العرض خيلق الطلب "وحسب قانون ساي للمنافذ الذي ينص على أن . الصنع املوجهة للبيع حتت ظروف معينة

   .)Ys=Yd(فإن الطلب الكلي يساوي دائما العرض الكلي " اخلاص به

من خالل مبدأ حيادية النقود، فالكالسيكيون يرون بأن النقود حيادية وال تؤثر ميكن تربير قانون ساي 

ريات االقتصادية احلقيقية، لذا يؤدي ارتفاع العرض إىل ارتفاع الدخل وبالتايل ارتفاع الطلب بشكل على املتغ

فاالحتفاظ إذن جبزء من الدخل يف شكل نقد سلوك غري عقالين، وال ميكن أن يتخذ به خالل فرتة . "حتمي

  ".طويلة
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يقسم بني االستهالك واالدخار، وأن يرى الكالسيكيون بأن الدخل : االدخار، االستثمار ومعدل الفائدة -ب

االدخار ميثل شكال من أشكال اإلنفاق ألنه يوجه لالستثمار عن طريق إقراضه للمستثمرين بواسطة املؤسسات 

ويتم حتويل االدخار إىل استثمار حتت تأثري معدل . املالية، وعليه فإن االدخار ال يقلل من حجم الطلب الكلي

وعليه توجد عالقة طردية بني معدل الفائدة .  يشجع األفراد على ادخار أمواهلمالفائدة فارتفاع هذا األخري

  .  واالدخار عالقة عكسية بينها وبني االستثمار

يتمثل شرط توازن سوق السلع واخلدمات يف النموذج الكالسيكي بتساوي االدخار : معدل الفائدة التوازني -ج

وميكن توضيح مستوى التوازن الذي . الرئيسني ملعدل الفائدة احلقيقيحيث يعتربان احملددين ) I=S(مع االستثمار 

  :يتحقق بتقاطع منحنيي االستثمار واالدخار يف الشكل التايل

  .تحديد معدل الفائدة التوازني: 5-2الشكل رقم 

 

 : دتوازن سوق النق - 3

تتم االستعانة بالنظرية الكمية للنقود لفهم حمددات املستوى العام لألسعار يف النموذج الكالسيكي، فهي  

  . تصف العالقة بني الكتلة النقدية املتداولة ومستوى األسعار

  :يتقوم النظرية الكمية للنقود على جمموعة من الفرضيات تتمثل فيما يل: فرضيات النظرية الكمية للنقود -أ

أي أن حجم اإلنتاج احلقيقي حتدده جمموعة من املتغريات غري مرتبطة بالنقود، وإمنا  :ثبات حجم المبادالت -

  .بالطاقة اإلنتاجية لالقتصاد الوطين الذي يكون يف حالة توازن دائم عند مستوى التشغيل الكامل
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حدة النقدية من يد ألخرى أثناء املبادالت، وهي متثل عدد املرات اليت تنتقل فيها الو  :ثبات سرعة دوران النقود-

وترتبط سرعة دوران النقود بعادات ا�تمع وتقاليده وكثافة السكان ومستوى التقدم التقين وغريها وهي ثابتة يف 

  املدى القصري

ؤدي ويرتبطان بعالقة سببية ذات اجتاه واحد، حيث ت  :ارتباط تغير المستوى العام لألسعار بتغير كمية النقود- 

  .زيادة النقود إىل ارتفاع مستوى األسعار وعلى حنو متناسب

حيث يرى الكالسيك أن وظيفة النقود تقتصر على اعتباره وسيطا يف املبادالت وليس له دور آخر، وأن   

 تتعلق باملوارد اإلنتاجية والتقنية واألذواق إىل غري ذلك،) حقيقية( التوازن االقتصادي يتحقق ألسباب عينية فقط

  .وليس للنقود أي دور يف هذا التوازن

معادلة التبادل لفيشر ومعادلة توجد صيغتني للنظرية الكمية للنقود مها : صيغ النظرية الكمية للنقود -ب

  ).معادلة كمربدج(األرصدة النقدية 

صف العالقة بني نقطة البداية للنظرية الكمية للنقود هي معادلة التبادل لفيشر، اليت ت: معادلة التبادل لفيشر -

ميكن توضيح ذلك من خالل و . اجلارية مع عرض النقود مضروبا يف سرعة دورا�ا باألسعارحجم املبادالت 

             :التاليةاملعادلة 

                                           )7(.........�� = ��  

M :كمية النقود املتداولة. 

       V  : ي متوسط عدد املرات اليت تنتقل فيها وحدة النقد من يد ألخرىوه(سرعة تداوهلا.(  

P  :املستوى العام لألسعار    .  

T  :حجم املبادالت.  

متغري ) M: (وحجم املبادالت فإنه يبقى لدينا متغريين) V(وبافرتاض ثبات كل من سرعة تداول النقود  

  :صل علىحن) T(متغري تابع، وعليه بقسمة املعادلة على ) P(مستقل و 

� =
��

�
……..(8) 

حيث  ،مث مارشال الحقا ىل إعادة صياغة أوىل من طرف بيجولقد خضعت معادلة التبادل إ: كمبردج معادلة - 

فحجم املعامالت  .)Y(ىل معادلة تعتمد على الدخل إ )T(مت االنتقال من معادلة تعتمد على حجم املعامالت 
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ة حديثا فقط بل يشمل أيضا تبادل األصول املالية والسلع املنتجة ال يشمل مبيعات ومشرتيات البضائع املنتج

  :من الشكل التايلتكتب و  .سابقا

� = k��.........(9) 

  .)k=1/V(مقلوب سرعة التداول ) k(حيث ميثل 

يف حال ثبات حجم ) p(و) M(النتيجة الرئيسية للرئيسية للنظرية الكمية للنقود هي العالقة املباشرة بني  

إذ يؤدي ارتفاع عرض النقود مع بقاء الناتج احلقيقي دون تغري إىل ارتفاع األسعار بنفس مقدار ). Y(اج اإلنت

ثابتة هي األخرى، ) V(ثابتة وسرعة تداول النقود ) M(أما إذا كانت ). بالنسبة املئوية(ارتفاع عرض النقود 

 .ف ينخفضفإن املستوى العام لألسعار سو ) Y(وحدثت زيادة حقيقة يف الناتج 

 Y=Ys=Yd)حيث (يتحدد املستوى العام لألسعار عن طريق حجم اإلنتاج : مستوى األسعارتحديد  -ج

 :وعرض النقود كما هو مبني يف الشكل التايل

  .التوازن في سوق النقود: 6-2الشكل رقم 

  

إىل ) P1(يؤدي إىل ارتفاع األسعار من ) M2(إىل ) M1(يوضح الشكل أن ارتفاع عرض النقود من   

)P2 (وميكننا اآلن استعمال املستوى العام لألسعار للحصول على القيم . عند بقاء حجم اإلنتاج دون تغري

  :يهما احلقيقيتني من توازن سوق العمل حيث يصبح لدينااالمسية لألجر والناتج املتحصل على قيمت

 :األجر االمسي هو حاصل ضرب األجر احلقيقي يف املستوى العام لألسعار- 

(10)........W∗ = w∗ × P  
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  :السعر يف احلقيقي الناتج قيمة ضرب فهو النقدي الدخل أما-

(11)..........�∗ = �∗ × �  

غرية عرض النقود للتحكم يف املستوى العام لألسعار وبقية املتغريات وهذا يعين أن احلكومة ميكنها استعمال مت

 . االمسية

  :  التوازن اآلني للقطاعين الحقيقي والنقدي -4

ميكن احلصول على القيم التوازنية اليت مت احلصول عليها من توازن سوق العمل وسوق السلع واخلدمات   

  :وازنية لالقتصاد العام كما هو مبني يف الشكل التايلوسوق النقد يف آن واحد، مبعىن حتديد القيم الت

  .هيكل التوازن العام في النموذج الكالسيكي: 7-2الشكل رقم 

 

  .37سابق، ص الرجع امل: املصدر

؛ )W/P(*واألجر احلقيقي ) *L(حيث يتم حتديد العمالة ) سوق العمل(نبدأ من أعلى اليسار   

الذي يعمل بدوره حسب النظرية ) *Y(على دالة اإلنتاج حنصل على قيمة الناتج احلقيقي ) *L(وبإسقاط قيمة 

املنحىن الوسط جهة (بإسقاطه على منحىن سوق النقود ) P(ود على حتديد املستوى العام لألسعار الكمية للنق
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بينما يبني املنحىن األسفل تقاطع .  (*W) وبالعودة إىل أعلى اليسار يتم حتديد قيمة األجر النقدي). اليمني

ات النقدية ال ميكن أن تؤثر على كما جيدر التذكري بأن املتغري . االدخار واالستثمار لتحديد معدل الفائدة

 .وتعين بأن األفراد ليسو يف حالة وهم نقدي" االزدواجية الكالسيكية"املتغريات احلقيقية؛ هذا ما يعرف باسم 

  :أثر السياسات االقتصادية على التوازن في النموذج الكالسيكي - 5

يف النموذج الكالسيكي بتحديد أثرمها يتم يف هذا القسم حتليل أثر كل من السياستني النقدية واملالية  

  .على كل من اإلنتاج، التشغيل، املستوى العام لألسعار ومعدل الفائدة

واإليرادات ) اإلنفاق احلكومي والتحويالت(تشمل السياسة املالية القرارات املتعلقة بالنفقات  :السياسة المالية -أ

  :إحدى أدوا�ا فيما يلي املتمثلة يف الضرائب، ويتمثل األثر الناجم عن تغري

نفرتض (يف حالة السياسة املالية التوسعية تقوم احلكومة بزيادة اإلنفاق احلكومي  :زيادة اإلنفاق الحكومي -

وتقوم بتمويله عن طريق طرح أوراق مالية يف شكل سندات يف ) بداية أنه ال حيدث تغري يف السياسة الضريبية

  .  املعروض النقدي سوق رؤوس األموال أو عن طريق زيادة

ينتج عن متويل زيادة اإلنفاق احلكومي عن طريق بيع السندات زيادة الطلب على األموال القابلة للقرض،   

ويؤدي هذا إىل ارتفاع سعر الفائدة؛ األمر الذي يؤدي إىل زيادة االدخار واخنفاض كل من االستهالك واالستثمار 

قدار الزيادة يف اإلنفاق العام، مبعىن أن زيادة اإلنفاق احلكومي ويكون مقدار هذا االخنفاض مساو مل. اخلاص

والنتيجة النهائية هي عدم التأثري ". املزامحة"تؤدي إىل مزامحة اإلنفاق اخلاص وهذا ما يعرف عند الكالسيك بأثر 

  .على حجم الطلب الكلي

ة الكمية للنقود؛ يتم تغيري املستوى العام أما إذا مت متيل زيادة اإلنفاق العام بطبع النقود، فإنه وفقا للنظري  

  .لألسعار بشكل متناسب مع زيادة العرض النقدي، لكن هذه الزيادة ال تؤثر على حجم اإلنتاج

وبالتايل يرى الكالسيك أنه ال جدوى من سياسة اإلنفاق احلكومي أل�ا تقتصر فقط على إحالل   

بل تعتربها مضرة باالقتصاد ألن االستثمار . ستوى التشغيلاالستثمار اخلاص باالستثمار العام دون املساس مب

  .اخلاص مبدئيا أكثر فعالية ومردودية من االستثمار العام
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ينتج عن خفض قيمة الضريبة نفس أثر زيادة اإلنفاق احلكومي، ألن احلكومة ستحاول : السياسة الضريبية-

أما اخنفاض معدل . متويل زيادة اإلنفاق العام تعويض اإلرادات املفقودة بسبب التخفيض الضرييب بنفس طرق

الضريبة على الدخل فيؤدي إىل ارتفاع األجر احلقيقي، حتفيز العمالة و زيادة حجم اإلنتاج اليت ينتج عنها اخنفاض 

  .املستوى العام لألسعار

مسي وال تؤثر على يف النظام الكالسيكي تؤثر كمية النقود على مستوى السعر واألجر اال: السياسة النقدية -ب

  . قيم التوازن للمتغريات احلقيقية املتمثلة يف اإلنتاج ، العمل وسعر الفائدة

II- التوازن العام حسب المدرسة الكينزية.  

  .IS/LMنموذج :  التوازن العام في اقتصاد مغلق -1

يطاين احلائز أو ما يعرف بالنموذج الكينزي املوسع من طرف االقتصادي الرب  IS/LMمت تطوير منوذج   

، ويتم من خالله حتديد مستوى الدخل القومي ومعدل الفائدة 1937سنة " John Hicks"على جائزة نوبل 

  .من خالل التوازن اآلين لسوق السلع واخلدمات وسوق النقد

   :توازن سوق السلع والخدمات-أ

مع ) الدخل(العرض الكلي  يكون سوق السلع واخلدمات يف حالة توازن عندما يتساوى :دالة الطلب الكلي-

  :من الشكل التايل) يف اقتصاد مغلق(الطلب الكلي، ويكتب هذا الشرط 

� = � + � + �……(1-3) 

 I( االستثماري والطلب) األسر استهالك C( االستهالكي الطلب من الكلي الطلب يتكون حيث  

 استهالك من بدوره يتكون لذيوا( G احلكومي اإلنفاق إىل باإلضافة) واملؤسسات باألسر اخلاص االستثمار

 تتضمن العوامل من جمموعة على واالستثمار االستهالك مستوى يعتمد .) GI حكومي واستثمارCI  حكومي

 من كنوع احلكومي اإلنفاق يعترب بينما وغريها، املستقبلي الدخل حول التوقعات الضريبة، معدل الفائدة، معدل

 لذا الفائدة ومعدل الدخل مستوى على يعتمد وال احلكومية سياساتال خالل من حتديده يتم املستقل اإلنفاق

  . خارجيا متغريا يعترب
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 يتساوى حيث التسرب=  الحقن طريقة خالل من السابقة التوازن معادلة كتابة إعادة ميكن :IS منحنى-

  :التايل الشكل من) الكلي االستهالك– الدخل( االدخار مع االستثمار إمجايل

� − � − �� = � + ��…….(3-2)  

 السلع سوق ميثل الذي للمنحىن" ادخار- استثمار" منحىن أو" IS" منحىن تسمية تأيت هنا ومن  

  .IS/LM منوذج يف واخلدمات

 إىل األخرية هذه ارتفاع يؤدي حيث الفائدة؛ ومعدل للدخل املختلفة املستويات بني IS منحىن يربط  

 كدالة االستهالك ترك عادة يفضل أنه ومبا. واالستثمار تهالكاالس من كل على تأثريها خالل من الطلب تراجع

 ملعدل االستثمار استجابة تصبح والضرائب؛ احلكومي كاإلنفاق املتغريات بقية ثبات افرتاض مع فقط للدخل

 ميله خالل من ذلك ويظهر. االستثمار منحىن شكل يتبع الذي IS منحىن ملرونة األساسي احملدد الفائدة

  :التايل الشكل يف وضحامل السالب

  ".IS" منحنى: 8-2 رقم الشكل

 

ويؤدي . نالحظ أن كل مستوى من معدل الفائدة يقابله مستوى معني من الطلب الكلي أو الدخل

أما حتديد ). والعكس صحيح( ISحة على طول منحىن اخنفاض معدل الفائدة إىل ارتفاع الطلب الكلي واإلزا

سواء كان إنفاق حكومي، استثماري (فتعود إىل التغري يف املتغريات األخرى كاإلنفاق املستقل  ISوضعية منحىن 

نفس الشيء بالنسبة الخنفاض الضرائب الذي . ، إذ يؤدي ارتفاعها إىل انتقاله حنو اليمني)أو نفقات استهالكية

وعلى العكس من ذلك فإن ارتفاع . فاع الدخل املتاح لألسر وزيادة الطلب على السلع واخلدماتيسمح بارت

 . حنو اليسار ISأو اخنفاض اإلنفاق املستقل يؤدي إىل انتقال منحىن /الضرائب و
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ولكن ال ميكن إجياد القيم التوازنية لكل الدخل ومعدل الفائدة عند هذا املستوى، نظرا لوجود معادلة  

  .حدة وجمهولني، لذا حنتاج إىل معادلة أخرى من السوق النقديوا

  : توازن سوق النقد-ب

يعترب عرض النقود متغريا خارجيا حيث يتحكم البنك املركزي بشكل كامل يف حجم املعروض : عرض النقود -

غري خارجي وثابت ومبا أنه مت. MSويرمز له بالرمز . النقدي، وهو ال يتأثر بكل من سعر الفائدة وحجم اإلنتاج

  :يكتب من الشكل التايل

�� =  الشكل من احلقيقية بالقيم أو   ��
��

�
=

��

�
  

 اليت الثروة مقدار بأنه - كينز يسميه كما-  السيولة تفضيل أو النقود على الطلب يعرف: النقود على الطلب-

  :هي دوافع ثالثة إىل النقود على الطلب وخيضع. Md بالرمز هلا ويرمز كنقود �ا باالحتفاظ األفراد يرغب

) الدخل( النقدية املدفوعات استالم بني الزمنية الفجوة لعبور املعامالت لدافع النقود تطلب :المعامالت دافع-

 وميولوا الفواتري يدفعوا أن جيب ولكنهم شهر، كل بداية يف دخوهلم على األفراد حيصل ما فغالبا وإنفاقها،

  .الدخل على فقط تعتمد الغرض هلذا املطلوبة النقود كمية بأن كينز ويفرتض. يومي بشكل املعامالت

. املتوقعة غري الطارئة واألحداث للظروف االحتياط أجل من النقود على الطلب يتم أن ميكن :االحتياط دافع

  .الفائدة ومعدل الدخل على الدافع هلذا النقود على الطلب ويعتمد

 يف سريتفع الفائدة معدل بأن توقعوا إذا إضافية بنقود حيتفظون راداألف بأن كينز يؤمن :المضاربة دافع-

 خيتلفون األفراد أن ومبا. حتدث عندما األعلى الفائدة معدالت ميزة على احلصول ميكنهم الطريقة فبهذه املستقبل،

 ومعدل للمضاربة ودالنق على الطلب بني الكلية العالقة فإن الفائدة، معدل يف املستقبلية للمتغريات تقديرا�م يف

 على الطلب سريتفع وعليه املستقبل يف ارتفاعها األفراد يتوقع األدىن الفائدة معدالت فعند عكسية، عالقة الفائدة

  .فأكثر أكثر املطلوبة النقود

 ال( األدىن حده إىل الفائدة معدل يصل عندما سيولة صورة يف بأمواهلم االحتفاظ يف األفراد يستمر: مالحظة

 مرن حينئذ النقود على الطلب يصبح حيث) املستقبل يف يرتفع أن يتوقع وبالتايل ذلك من أكثر ينخفض أن ميكن

  ".السيولة مصيدة" كينز يسميه ما وهذا الفائدة، ملعدل بالنسبة �ائية ال مرونة
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 الفائدة عدلمل تابع املضاربة بدافع عليها والطلب للدخل تابع املعامالت بدافع النقود على الطلب أن مبا 

 املعادلة يف مبني هو كما الفائدة معدل مع وعكسيا الدخل مع طرديا يتناسب النقود على الكلي الطلب فإن

  :التالية

��

�
= �(�, �) = −�� + ��……(3-3) 

 على والدخل الفائدة ملعدل بالنسبة النقود على الطلب مرونة التوايل على ميثالن ثابتني عددين vو f حيث

  .التوايل

ويتم متثيل . حيدث التوازن يف السوق النقدي عندما يتساوى عرض النقود مع الطلب عليها :LMمنحنى -

يف سوق املنتجات، " IS"الذي يناظر منحىن ) النقود Mالسيولة و LM" )L"التوازن النقدي عن طريق منحىن 

ويكتب شرط التوازن  .يف سوق النقد الذي جيمع بني املستويات املختلفة للدخل ومعدل الفائدة اليت حتقق التوازن

  : النقدي يف املشكل التايل

��

�
=

��

�
=

��

�
= −�i + vY…….(4-3)  

  . LMمنحنى : 9-2  الشكل رقم

  

بني مستوى الدخل ومعدل الفائدة الذي حيدده سوق النقد عند مستويات خمتلفة  LMيربط منحىن 

ألن معدالت الفائدة املرتفعة تقلص من الطلب على النقود . للطلب على النقود، ونالحظ أنه ينحدر حنو األعلى

حنو األعلى  LMوتعمل السياسة النقدية التقشفية إىل حترك منحىن  هذا. بينما يرتفع بارتفاع الطلب الكلي

، ألن اخنفاض املعروض النقدي خيلق حالة من الطلب الزائد على النقود فريتفع )القسم ب من الشكل السابق(

  .ويتم عكس ذلك يف حالة السياسة النقدية التوسعية فينحدر حنو األسفل. سعر الفائدة
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  .تحديد الطلب الكلي: السلع والنقود يالتوازن اآلني لسوق-ج

بعدما حتصلنا على معادليت توازن السوقي السلعي والنقدي ميكننا اآلن استعماهلما لتحديد قيمة ا�هولني   

كما هو مبني يف الشكل   LMو ISكما ميكن حتديدمها بيانيا من خالل تقاطع منحنيي . الدخل ومعدل الفائدة

  .التايل

  .IS/LMفي نموذج  توازنال: 10-2الشكل رقم 

  
ى معني من األسعار ومستويات من اجلدير بالذكر بأن التوازن الظاهر يف الشكل السابق رسم عند مستو   

وبينما هذه املتغريات ثابتة يوجد مستوى واحد من الناتج . Mو G، T االقتصادية ةالسياسدوات ثابتة من أ

 .اآلين لكل من سوقي السلع والنقودومعدل الفائدة الذي حيقق التوازن 

 .أثر السياسات االقتصادية في اقتصاد مغلق -2

  :السياسة المالية -أ

تؤدي املستويات األعلى من اإلنفاق احلكومي إىل زيادة مستوى الطلب الكلي، : زيادة اإلنفاق الحكومي-

ويكون . حنو اليمني ISانتقال منحىن  ولتلبية الطلب املتزايد جيب أن يرتفع الناتج األمر الذي يظهر من خالل

لكننا . مضروبا يف مقدار الزيادة يف اإلنفاق احلكومي (kG) مقدار هذا االنتقال هو مضاعف اإلنفاق احلكومي 

أن هذا االنتقال ال يشكل وضعا توازنيا جديدا، حيث يصبح سوق النقود ) 10- 4(نالحظ من خالل الشكل 

 . ن الطلب على األرصدة النقدية احلقيقية ويرتفع معدل الفائدةغري متوازن فزيادة الدخل يزيد م

  .IS/LMأثر التوسع المالي في نموذج : 10-4الشكل رقم 
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لب الكلي، ليتمثل من جهة أخرى يؤدي ارتفاع معدل الفائدة إىل اخنفاض اإلنفاق االستثماري والط  

) اجلمع بني ارتفاع الطلب الكلي الناتج عن ارتفاع اإلنفاق واخنفاضه نتيجة ارتفاع معدل الفائدة(التعديل الكامل 

وهذا ما يسمى بأثر املزامحة حيث . يف ارتفاع ولكن مبعدل أق مما كان سيحدث لو مل ترتفع معدالت الفائدة

ويكون أثر املزامحة أكرب كلما ) كما هو احلال يف النموذج الكالسيكي(يزاحم اإلنفاق احلكومي اإلنفاق اخلاص 

وعليه نستنتج أن ارتفاع األنفاق احلكومي يؤدي إىل ارتفاع الطلب الكلي ولكن مبقدار . ارتفع معدل الفائدة أكثر

    . أقل مما هو متوقع من خالل أثر املضاعف الكنزي

امحة وبالتايل إىل أي مدى يثبط ارتفاع معدل الفائدة ارتفاع وتتمثل العوامل اليت حتدد مقدار أثر املز   

  :الدخل فيما يلي

  .أفقي أكثر LMيزيد الدخل أكثر ويرتفع معدل الفائدة بشكل أقل كلما كان منحىن - 

  .أفقي أكثر ISيرتفع الدخل ومعدل الفائدة بشكل أقل كلما كان منحىن - 

 ISان مضاعف اإلنفاق احلكومي أكرب وبالتايل كان منحىن يرتفع الدخل ومعدل الفائدة بشكل أكرب كلما ك- 

  .أفقيا أكثر

حنو اليمني  ISالخنفاض الضرائب نفس أثر زيادة اإلنفاق احلكومي، حيث ينتقل منحىن  :انخفاض الضرائب -

    .ويرتفع معدل الفائدة ومستوى الطلب الكلي حيث ينقل ينتقل املنحىن اخلاص به أيضا حنو اليمني

      :ميكن توضيح أثر التغري يف عرض النقود من خالل الشكل التايل: اسة النقديةالسي -ب
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 . IS/LMالسياسة النقدية في نموذج  أثر تغير: 10-5الشكل رقم 

  

ضاربة عند مستوى معني من الدخل مما يؤدي إىل توفر زيادة عرض النقود املزيد من األموال لدافع امل

. دون تغري ISمع بقاء منحىن  ’LMإىل اليمني حنو  LMاخنفاض معدل الفائدة، نتيجة لذلك سينتقل منحىن 

يكون فيه معدل الفائدة أقل ومستوى الدخل أكرب من  G) النقطة (ينتج عن هذا االنتقال مستوى توازين جديد 

، ليتشكل وضع ’’LMإىل اليسار حنو  LMخنفاض املعروض النقدي؛ فسينتقل منحىن أما يف حالة ا. ذي قبل

  .يكون فيه معدل الفائدة أكرب ومستوى الدخل أصغر من ذي قبل) Tالنقطة (توازين جديد 

III - النموذج النيوكالسيكي للتوازن العام:  

  :التوقعات الرشيدة -1

وأدخلت ) muth(الكنزية، فكان أول من صاغها ظهرت مطلع الستينات كتحد للنماذج التقليدية و   

، وملخص هذه الفرضية )Sargent, Barro, Walas, Lucas(حيز الوجود يف مطلع السبعينات من قبل 

هي أن الوحدات االقتصادية ومن خالل املعلومات اليت ميكن أن تتحصل عليها واملتعلقة بالظواهر واملتغريات 

مكنها وجيعلها قادرة على بناء توقعا�ا املستقبلية، وأهم هذه التوقعات هي ما ميكن االقتصادية النقدية واملالية سي

أن يتوقعه األفراد بالنسبة لألسعار يف املستقبل ونتائج السياسات االقتصادية اليت تتبعها الدولة بناءا على ما حدث 

  .يف املاضي ملثل هذه السياسات

أن التغريات النقدية من خالل عرض النقد يؤدي إىل إحداث وفيما يتعلق بالسياسة النقدية يرى لوكاس 

تقلبات دورية يف االقتصاد وينخفض نتيجة ذلك استجابة التغريات يف الناتج القومي اإلمجايل احلقيقي للتغريات يف 



 
 

22 
 

ريقة السياسة النقدية وبالتايل يقلل من فاعلية هذه السياسة وخصوصا عندما مير وقت كايف ويتعرف الناس على الط

  .اليت يتم مبوجبها وضع هذه السياسة

إن قدرة وتوقعات القطاع اخلاص بشأن إجراءات السياسات وخصوصا يف املراحل األوىل للسياسة النقدية 

اليت ترغب يف اختاذها، هلا دور كبري يف حتليل السياسات ومستقبلها يف حتقيق أهدافها، ولكي يتمكن األفراد من 

القتصادية وحىت تكون توقعا�م عقالنية البد أن تكون السياسات النقدية واضحة ومعلنة معرفة نتائج قرارا�م ا

لفرتات قادمة، وطبقا هلذه النظرية فإن السياسة النقدية املرنة لن تكون ناجحة يف حتقيق االستقرار االقتصادي 

التوقعات االقتصادية سياسة  خصوصا إذا كانت األجور واألسعار مرنة، وإن افرتاضها العقالين النقدي جيعل من

فعالة يف التأثري على الناتج احلقيقي سواء على املدى القصري أو على املدى الطويل، وبالتايل فإن الدور األساسي 

للسياسة النقدية يف استقرار الناتج سيكون حمدودا، خصوصا وأن صانعي السياسة يتمتعون بنفس املعلومات لدى 

صار هذه الفرضية فإنه ينبغي عند التصرف وتعميم السياسة النقدية األخذ بعني االعتبار الناس، واستنادا ألراء أن

  .التوقعات للتقليل من حاالت عدم التأكد وهم يؤيدون سياسات عرض النقد مبعدل ثابت

  :فرضية التوقعات العقالنية-2

  :تقوم هذه الفرضية على فكرتني أساسيتني  

ظام اخلطأ مستخدمني كافة املعلومات املتاحة ومتضمنة توقعا�م اخلاطئة السابقة،  أن األفراد ال يعملون بن :األولى

كما أ�م ليسوا دائما األصح  يف تشكيل توقعا�م ولكنهم سوف ينظمون انعدام الكفاية لطرق عملهم يف 

  .تشكيل توقعا�م إذا كان حتديد األخطاء على الشكل الصحيح

ن يكون بطريقة مثالية حبيث تكون التوقعات مطابقة ألفضل ختمني عن استخدام املعلومات جيب أ :الثانية

  ).غالية الثمن(، باستخدام كل ما متاح من املعلومات لتجنب الوقوع يف األخطاء املكلفة)التوقع األمثل(املستقبل

  :LUCASمنحنى العرض الكلي المقترح من طرف -3

اطة عبارة عن سوق العمل النيوكالسيكي مع تغري إن مقاربة التوازن بواسطة التوقعات الرشيدة هي ببس

واحد هو أن بعض األفراد ال يعرفون مستوى السعر الكلي، ولكنهم يعرفون األجر املطلق والسعر الذي يشرتون 
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ويبيعون به، فمثال يف فرتة معينة، يستطيع العامل معرفة معدل األجر السائد ولكنه ال يعرف كل األسعار املطبقة 

  .االقتصاد الكلي، ومنه ال يعرف األجر احلقيقيعلى مستوى 

 األجر التايل الشكل يبني ، ��لنفرض أن كال من املؤسسات واألفراد يتوقعون مستوى للسعر هو 

�� العمل وعرض العمل على الطلب من كل ومنحىن االمسي،
��، حيث يناسب ∗

منحىن عرض العمل ملا  ∗

�� أما ،��هويظن العمال بأن مستوى السعر احلايل 
 املؤسسات تظن ملا العمل على الطلب منحىن لنا فيبني ∗

 ∗�هو العمالة مستوى فيكون توقعاته يف صحيح فرد كل كان فإذا ،��كذلك هو احلايل السعر مستوى بأن

∗(�/�) .التوازين احلقيقي لألجر املناسب ∗�االمسي األجر معدل عند = (�/��)  

 لديهم تتوفر فال العمال أما ، � احلايل السعر مستوى املؤسسات تعرف معطى نزم يف بأنه اآلن لنفرض

 يفوق احلايل السعر مستوى بأن خاصة كحالة ولنفرض ،�� أنه ويظنون احلايل السعر مستوى حول معلومات

� املتوقع، السعر مستوى >  كان لو مما أكثر عمالة املؤسسات اآلن تطلب معطى إمسي أجر أي عند إذن ��

 احلقيقي األجر يكون �� االمسي واألجر � احلايل السعر مستوى عند أنه هو ذلك يف والسبب ،��هو السعر

� أي ،��والسعر �� االمسي األجر نفس عليه يكون مما أقل �/�� هو >   إذن  ��

  . (��/�) < (��/��)  

  

�ففي الشكل أعاله يظهر منحىن الطلب على العمل من طرف املؤسسات ملا يعرفون أن  > ��، 

، ويف نفس الوقت  ′� إىل ∗�يزداد األجر االمسي من  ،  ′��إىل العمل على الطلب منحىن لتحرك وكنتيجة
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كنتيجة لعدم حصول العمال على املعلومات الكاملة، فإن الزيادة (قول ومنه ن. ′�إىل ∗�يزداد مستوى العمالة من

ونلخص ذلك بواسطة كتابة ). يف مستوى السعر تؤدي إىل الزيادة يف مستوى العمالة وبالتايل زيادة يف اإلنتاج

لة املشهور باملعاد Lucasمنحىن العرض الكلي احملصل من املعلومات غري الكاملة لدى العمال وهو منحىن 

  :التالية

وملخصه أن اإلنتاج  CEAASحيث يرمز ملنحىن العرض الكلي الكالسيكي املدعم بالتوقعات بالرمز 

�يزداد إذا كان  >   .املتوقع السعر مستوى من أكرب الفعلي السعر مستوى كان إذا أي ��

  :يلي كما السابقة املعادلة من Lucas منحىن رسم وميكن

 

ويكون مرسوما من أجل مستوى  SASأو منحىن العرض الكلي يف األجل القصري  Lucasثل منحىن مي

� املتوقع السعر ملستوى مساويا الفعلي السعر مستوى كان فإذا ، ��سعر متوقع معطى هو  =  تكون ��

� أعلى الفعلية األسعار كانت وإذا ، ∗� هي املعروضة اجنتاإل كمية >  فإن أقل احلقيقية األجور وبالتايل ��

� املتوقعة تلك من أقل األسعار كانت إذا أما ، �� أكرب إنتاجا ستعرض املؤسسات <  األجور فإن ��

  .�� أقل إنتاجا ستعرض املؤسسات لكن ، أكرب تكون احلقيقية

  : لنقدي المتوقع أثر التوسع ا-4
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-ISيبني الشكل منحىن الطلب والعرض الكليني حيث يعتمد تعتمد منحنيات الطلب على منوذج 

LM  السعر مستوى على �����بينما تعتمد منحنيات العرض الكلي الكالسيكي املدعم بالتوقعات 

  .املتوقع

� مستوى دعن � هي األصلية التوازن نقطة املنحىن حسب = ��
 قد النقود عرض أن لنفرتض ، �

 يف الزيادة مع متناسبا األعلى حنو الكلي الطلب منحىن حترك يقابله سوف ،) النقود خمزون يف متوقعة زيادة( ازداد

 عند ، ′����� إىل الكلي العرض منحىن كذلك يتحرك سوف ∗� اإلنتاج مستوى عند لكن. النقود خمزون

  .النقود خمزون يف املتوقعة الزيادة بنفس �� يزداد ∗�

� هو سعر مستوى مع′� عند اجلديد االقتصادي التوازن يكون ذلك على وبناء = ��
 مناسبا �

 بتلك علموا قد يكونون والعمال املؤسسات كل ألن اإلنتاج مستوى نفس عند النقود ملخزون العايل للمستوى

�� ادةزي بنسبة الكلي الطلب فازداد الزيادة،
� ��

 النسبة بنفس االمسي األجر يف ارتفاع حدوث إىل أدى مما /�

 احلالية( واألسعار االمسية األجور فالنقود، حقيقية، آثار توجد ال النقود خمزون يف املتوقعة الزيادة مع( نقول ومنه

  ).النقود خمزون زيادة نسبة بنفس تزداد كلها) واملتوقعة

  المتوقع غير النقدي التوسع أثر-5

 ال العمال لكون لكن ′��يف حالة التوسع النقدي غري املتوقع فإن منحىن الطلب الكلي يتحرك إىل       

 كنتيجة يتحرك،و ال بالتوقعات املدعم الكالسيكي الكلي العرض منحىن فإن السعر، مستوى ارتفاع يتوقعون
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�� املتوقعة األسعار من أكرب لتكون الفعلية األسعار ترتفع أين ،  ′� اجلديد التوازن إىل ننتقل لذلك > ��
�، 

  .اإلنتاج توسع إىل يؤدي) العمال طرف من( املتوقع غري النقدي التوسع فإن وعليه ،�� االنتاج يف زيادة ينتج مما

 

 أن حيث طويلة، ملدة)  ′� النقطة عند( الوضعية هذه تستمر ال الرشيدة التوقعات ظل يف  نالحظ لكن       

 إذا فمثال. تنبؤا�ا يف النظر إعادة إىل واملؤسسات بالعائالت يدفع مما املتوقعة، تلك من أعلى تكون األسعار

 بشكل املتوقعة أسعارهم يراجعون فإ�م متواصلة، تبقى النقود خمزون يف الزيادة بأن ؤسساتوامل العائالت توقعت

� إىل أعلى = ��
 أن لنا ليتأكد ، ′����� لـ لألعلى يتحرك الكلي العرض منحىن فإن وبالتايل ،  �

 القصري املدى يف أثر هلا لنقودا أن أي متوقعة، غري التغريات هذه تكون عندما آثارا ترتك النقود خمزون تغريات(

 القصري األجل يف فقط حقيقية أثار هلا النقود خمزون تغريات أن أي). األسعار يف بزيادة مباشرة وترتجم فقط،

  .الطويل املدى يف احلياد تامة تصبح لكن جدا،

  :نماذج التوازن العام التطبيقية الحديثة: المحور الثالث

I- وبة نماذج التوازن العام المحس"CGE:"  تعد مناذج التوازن العام احملسوبة)Computable General 

Equilibrium Model(  مفيدة للتحليل الكمي وتقييم السياسات االقتصادية؛ ففي حني تعترب نظرية التوازن العام

إلنشاء إطار رقمي  CGEمة وجمردة وال تشمل التحليل العددي، مت تصميم مناذج لوالراس ذات طبيعة عا

هو منوذج النمو النروجيي الذي  CGEومن أول وأشهر مناذج . للتحليل التجرييب وتقييم السياسات االقتصادية

  .1960سنة " JOHANSON"طوره 
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  :اوتبيقاته المحسوبة ماهية نماذج التوازن العام -1

هو نظام معادالت يصف االقتصاد ككل  CGEمنوذج  :تعريف نموذج التوازن العام المحسوب -أ

لتفاعالت بني أجزائه، يعتمد على جمموعة معادالت مشتقة مباشرة من النظرية االقتصادية حيث تصف هذه وا

املعادالت عرض املنتجني أو طلب املستهلكني أو تتمثل يف بعض املعادالت التعريفية اليت متثل التوازن يف االقتصاد 

  .الكلي

افة إىل قيود توازن السوق، يتم حل مجيع متغريات داخلية وأخرى خارجية باالض CGEتتضمن مناذج 

املعادالت يف النموذج يف وقت واحد الجياد التوازن على مستوى االقتصاد تكون فيه الكميات املعروضة واملطلوبة 

الجراء بعض التجارب  CGEميكن استخدام مناذج . متساوية يف كل سوق عند جمموعة معينة من األسعار

السياسات االقتصادية، حيث يقوم االقتصادي بتغيري واحد أو أكثر من املتغريات لتقييم بعض ) السيناريوهات(

الصدمة (اخلارجية ويعيد حل النموذج إلجياد قيم جديدة للمتغريات الداخلية مث يالحظ كيف يؤثر التغري اخلارجي 

  .على توازن السوق) االقتصادية

لدمج األفكار الناشئة عن االقتصاد الكلي مثل بالنسبة لالقتصاديني التطبيقني جماال  CGEتقدم مناذج 

التوقعات الرشيدة واالختالف بني تأثري الصدمات املتوقعة وغري املتوقعة حيث أصبحت هذه النماذج أداة مهمة 

من خالل النظر يف  CGEوميكننا معرفة املزيد من السمات األساسية لنموذج . لتحليل السياسات االقتصادية

 :على النحو التايل" توازن"و" عام"و" حمسوب"كونات امسه معىن كل مكون من م

يصف مصطلح حمسوب قدرة هذا النوع من النماذج على حتديد تأثري الصدمات على  :محسوب - 

قد يرغب  - مثال–ففي حني قد تساعد النظرية االقتصادية على توقع حدوث تغري يف االجتاه . االقتصاد

مبعىن أن هذه النماذج تقدم نتائج (ن هذا التأثري كبريا أم صغريا واضعو السياسات يف معرفة ما إذا كا

 )عددية

يعين هذا املصطلح أن النموذج يعاجل مجيع األنشطة االقتصادية والروابط فيما بينهم يف وقت واحد، : عام - 

بأ�ا تدفق دائري للدخل واإلنفاق يف  CGEتتمثل إحدى طرق تصوير العالقات املتبادلة يف منوذج 

 .القتصاد الوطينا
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حيدث التوازن عند تلك ا�موعة من األسعار اليت يكون عندها مجيع املنتجني  CGEيف مناذج  :التوازن - 

واملستهلكني والعمال واملستثمرين راضني عن كميات السلع اليت ينتجو�ا ويستهلكو�ا ومقدار رأس املال 

 ).ا تستخدم افرتاضات توازن السوقمبعىن أ�.  ( الذي يدخرونه ويستثمرونه وهكذا دواليك

ويطلق على هذه النماذج بعض التسميات األخرى مثل مناذج التوازن العام التطبيقي أو مناذج التوازن         

كما تستخدم حلل مثل هذه النماذج جمموعة من برامج . العام القائمة على مصفوفة احملاسبة االجتماعية

  ".GAMS"احلاسوب أشهرها هو 

 CGEمن أكثر مواضيع البحث اليت تستخدم فيها مناذج  :طبيقات نماذج التوازن العام المحسوبةت -ب

  : هي

قضايا االقتصاد الكلي العامة مثل ختفيضات اإلنفاق العام وتأثري إصالحات الضرائب على توزيع - 

  الدخل؛

الضرائب على سلع  قضايا السياسة املالية مثل إدخال الضرائب على القيمة املضافة وتعديل معدل- 

  معينة،

  سياسات التجارة الدولية مثل مفاوضات منظمة التجارة العاملية أو فرض رسوم مجركية جديدة؛- 

القضايا االقليمية وسياسات النقل مثل تأثري االستثمار يف السكك احلديدية عالية السرعة والطرق - 

  السريعة،

  السياسات البيئية كفرض الضرائب البيئية؛- 

  .ات الصناعية والعاملية مثل تدفق القوى العاملة األجنبيةالسياس- 

ميكن حصر أهم املزايا وأوجه القصور اليت تعاين منها مناذج   :التوازن العام المحسوبةمزايا وعيوب نماذج  -ج

CGE فيما يلي:  

ملدة عام واحد؛ بيانات االقتصاد الكلي  أنه يتم بنائها باالعتماد على CGEمن أهم مميزات مناذج : المزايا-

أفضل من النماذج االقتصادية القياسية اليت تتطلب مالحظات لعدة سنوات  CGEجتعل هذه امليزة مناذج 

هذه امليزة مفيدة بشكل خاص يف االقتصاديات النامية حيث ال تتوفر . لتقدير املعلمات بدرجات كافية من احلرية

. ية واالقتصادية عرضة لتغريات جذرية مثل اإلنقالببيانات إحصائية كافية أو حيث تكون النظم اإلجتماع
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دمج عشرات القطاعات الصناعية بسهولة؛ األمر الذي يتطلب جمموعة  CGEباالضافة إىل ذلك ميكن لنماذج 

  .بيانات كبرية يف النماذج القياسية

 : العيوب-

عية جيدة للتحليل التجرييب على أساس بيانات من سنة مرجعية واحدة قد التوفر نقطة مرج CGEتبىن مناذج  -

  خاصة يف االقتصاديات اليت تعاين من تقلبات كبرية

  .إدراج املكونات الديناميكية لالقتصاد كاالستثمار واإلدخار يف منوذج ثابت- 

بل يتم الرتكيز على اجلانب احلقيقي لالقتصاد فقط؛ حيث  CGEنادرا ما يتم دمج اجلوانب النقدية يف مناذج - 

 CGEونتيجة لذلك ال ميكن لنماذج . ني االعتبار االسعار النسبية فقط وليس األسعار املطلقةيتم االخذ بع

اليت ميكنها التغلب على هذه الصعوبة  CGEتوجد بعض مناذج . التعامل مع الضواهر النقدية مثل التضخم

  .ج احملاكاة اخلاصة �الكنها متيل إىل أن تكون كبرية جدا حبيث ال ميكن حلها بسهولة ومن الصعب تفسري نتائ

يتم يف البداية تقدمي  CGEعند استخدام الربجمة اخلاصة بنماذج : هيكل نماذج التوازن العام المحسوبة-2

وتعريف خمتلف عناصر النموذج من جمموعات ومتغريات وغريها ليتمكن بعدها النموذج من تعيني القيم االولية 

ومبجرد حتديد ا�موعات واملعامالت . االعتماد عل قاعدة البياناتللمتغريات وحتديد قيم معامالت املرونات ب

واملتغريات وتعيني القيم األولية يتم حل النموذج باستخدام طريقة املعايرة لتصبح بعدها معادالت النموذج عبارة 

بة عن معادالت عددية، ميكن بعدها استخدام هذا النموذج يف تقييم السياسات االقتصادية من خالل جتر 

  .املوايل) 1- 3(ميكن توضيح هذه املراحل يف الشكل . سيناريوهات لصدمات اقتصادية خمتلفة

  مراحل حل نماذج التوازن العام المحسوبة: 1-3الشكل رقم 
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  :املختلفة فيما يلي CGEوتتمثل عناصر مناذج 

بتقدمي ا�موعات وهي ا�ال الذي يتم من خالله حتديد املعلمات  CGEيبدأ منوذج  :المجموعات-

واليت ميكن أن ة على أ�ا جمموعة األنشطة اإلنتاجي iمثال ميكننا تعريف ا�موعة . واملتغريات واملعادالت الحقا

  .تتكون أو تتفرع إىل نشاط زراعي، صناعة وخدمات وغريها

للمتغريات الداخلية قيم يتم حتديدها كحلول للمعادالت يف النموذج، مثل أسعار  :المتغيرات الداخلية-

 CGEوعادة ما حيتوي منوذج . إخل...وكميات السلع وأسعار وكميات الواردات والصادرات وااليرادات الضريبية

لضمان أن ) وإن مل يكن كافيا(على نفس العدد من املتغريات الداخلية واملعادالت املستقلة، فهذا شرط ضروري 

  .النموذج حيتوي على حل اوازن فريد

للمتغريات اخلارجية قيم ثابتة وال تتغري عند حل النموذج، على سبيل املثال؛ إذا فرتضنا  :المتغيرات الخارجية -

  .تغري خارجي فستضل املعروض من العمالة عند قيمته األولية قبل وبعد حل النموذجأن عرض العمل م
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على على معلمات خارجية هلا قيم ثابتة مثل املتغريات اخلارجية،  CGEتتضمن مناذج  :المعلمات الخارجية -

تحول واملشاركة وتنقسم إىل ثالثة أنواع هي معدالت الضرائب والتعريفات، مرونات الطلب والعرض ومعامالت ال

  .يف معادالت العرض والطلب

معادالت تعريفية وسلوكية، تصف املعادالت السلوكية السلوك االقتصادي  CGEلنماذج  :المعادالت-

أما املعادالت التعريفية . للمنتجني واملستهلكني والوكالء اآلخرين يف النموذج بناء على نظرية االقتصاد اجلزئي

وعادة ما تكون املعادالت التعريفية معادالت . ق أو لتحديد قواعد اإلغالق الكليفتدرج كقيود لتوازن السو 

  .خطية، أما املعادالت السلوكية فتكون غري خطية

  .يتمثل إغالق النموذج يف حتديد أي املتغريات خارجية املنشأ وأيها داخلية: النموذج :إغالق النموذج-

على معادلة تعريفية تفرتض تساوي إمجايل  CGEج حتتوي مناذ  ):Macroclosure(اإلغالق الكلي -

سيتم  -االدخار أو االستثمار–االدخار مع إمجايل االستثمار، يتمثل اإلغالق الكلي يف حتديد أي املتغريين 

يف بعض النماذج يتغري اإلنفاق االستثماري الستيعاب التغري يف عرض . تعديله للحفاظ على شرط التوازن

، أما إذا مت "مدفوع باالدخار"النموذج الذي حيتوي على هذا النوع من اإلغالق اسم املدخرات، يطلق على 

مدفوع "تعديل االدخار حىت يتساوى املدخرات مع اإلنفاق االستثماري فيطلق على هذا النموذج اسم 

ل من يف حني تركز معظم األعمال يف عملية اإلغالق الكلي على االدخار واالستثمار يشكل ك". باالستثمار

  .مصدرا حمتمال لعدم التوازن والذي جيب تداركه ورصيد التوازن اخلارجي يةيزاناملرصيد 

ومعادالت النموذج " SAM"تشري املعايرة إىل استخدام قاعدة بيانات التوازن األويل  :معايرة النموذج-

مث . األولية" SAM"نات للحصول على قيم معلمات منوذج معني بطريقة جتعل حل توازن النموذج يعيد إنتاج بيا

  .  استخدام حل النموذج املعاير كتوازن أساسي تتم مقارنة نتائج السيناريوهات به

قيم مجيع املتغريات  CGEتوفر قاعدة بيانات منوذج : قاعدة بيانات نماذج التوازن العام المحسوبة -3

على مكونني؛  CGEحتتوي قاعدة بيانات  واملعلمات اخلارجية وقيم التوازن األولية جلميع املتغريات الداخلية،

  .األول هو قاعدة بيانات املرونات والثاين يسمى مبصفوفة احملاسبة االجتماعية

خيتار  يف كثري من األحيان، و معلمات املرونة CGEتتضمن قاعدة بيانات منوذج :  قاعدة بيانات المرونات-أ 

ذات الصلة  القياسية السابقةلدراسات لعلى مراجعة دقيقة  ذجهم بناءً لنمااألكثر مالئمة  املروناتقيم  الباحثون

  .باملوضوع



 
 

32 
 

  ": SAM"مصفوفة المحاسبة االجتماعية  -ب

ميكن متثيل مجيع التحويالت واملعامالت احلقيقية بني : "SAM"مفهوم مصفوفة المحاسبة االجتماعية -

حيث ). 2-3الشكل (ئري للدخل القطاعات واملؤسسات يف أي نظام اقتصادي معني يف خمطط التدفق الدا

يرتبط الوكالء االقتصاديون والقطاعات اإلنتاجية واملؤسسات ببعضها البعض من خالل معامالت حقيقية؛ فمثال 

واملساعدات احلكومية يف شكل حتويالت ) عوائد عوامل اإلنتاج(يرتبط دخل األسر مبكافأة رأس املال والعمالة 

من بقية العامل، يف املقابل تقسم األسر ثرو�ا على كل من االستهالك واالدخار  اجتماعية والتحويالت االجتماعية

  .  بعد دفع الضرائب املباشرة وغري املباشرة

  .مخطط التدفق الدائري للدخل: 2-3الشكل رقم 

 

ق الدائري للدخل يف إطار عمل حماسيب جمدول حبيث يبني مجيع املعامالت ميكن إسقاط خمطط التدف  

 SAM) "Social"الواضحة يف املخطط يف شكل عددي، يسمى هذا اإلطار مبصفوفة احملاسبة االجتماعية 

Accounting Matrix(.   

عرف بأ�ا ، وت)I-O(امتدادا جلدول املدخالت واملخرجات  SAMتعترب مصفوفة احملاسبة االجتماعية   

جدول بقيد مزدوج يقدم معلومات عن االقتصاد من خالل أعمدته وأسطره اليت تتضمن قيما عددية تشري إىل "

حيث يعترب كل مربع من املربعات يف خمطط الدخل ". الصفقات اليت حتدث بني احلسابات خالل فرتة من الزمن

ني احلسابات القومية اليت تتضمنها املصفوفة، فكل يركز هذا املفهوم على العالقات احملاسبية ب. SAMحسابا يف 
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وتكمن أمهيتها يف املعلومات اليت . صفقة تسجل يف اجلانب املدين حلساب ويف اجلانب الدائن حلساب آخر

توفرها عن القطاعات واألنشطة اإلنتاجية يف االقتصاد، والسلع الوسيطية املستخدمة يف العملية اإلنتاجية وعوامل 

وحساب رأس املال والعامل اخلارجي، وعن ) احلكومة، القطاع العائلي، الشركات(لوحدات االقتصادية اإلنتاج وا

  . الصفقات اليت حتدث يف االقتصاد بني خمتلف وحداته وأنشطته اإلنتاجية

املبدأ الذي يشكل أساس حماسبة القيد املزدوج وهو جمموع الدخول حلساب  SAMيراعى عند بناء   

 :بامليزات التالية SAMوتتميز املصفوفة . ساوي جمموع نفقاتهمعني جيب أن ي

  ؛صفو عبارة عن مصفوفة مربعة ألن لكل حساب عمود  SAM إن- 

  تسجل األعمدة اإلنفاق،- 

  .تسجل الصفوف الدخل- 

  .حلساب آخرومصدر دخل  حلساب معنيهي يف نفس الوقت إنفاق  SAM كل خلية يف-

  ). إمجايل الصف(إمجايل الدخل مع ) إمجايل العمود(نفاق ، جيب أن يساوي إمجايل اإلحسابلكل - 

  ":SAM"بناء مصفوفة المحاسبة االجتماعية  -

ميثل كل حساب إحدى " حساب"كمصفوفة مربعة يسمى فيها كل عمود وصف   SAMيتم بناء  

من حساب عمود  ومتثل كل خلية يف املصفوفة تدفق األموال. الكتل االقتصادية املمثلة مبربعات يف خمطط الدخل

إىل حساب صف آخر، فمثال ميثل خمطط التدفق الدائري للدخل االستهالك األسري كتدفق األموال من األسر 

خيتلف عدد . SAMإىل أسواق السلع، ويتم إدخال هذا التدفق يف خلية تقاطع عمود األسرة وصف السلع يف 

تتكون من  SAMاألساسية ملصفوفة  احلسابات من مصفوفة إىل أخرى حسب موضوع البحث، لكن البنية

  ).1-3(سبعة حسابات كما هو مبني يف اجلدول 
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  .SAMلمصفوفة المحاسبة االجتماعية  الهيكل العام: 1-3الجدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

صفوف 

 الدخل

 أعمدة اإلنفاق

 

األنشطة 

  ناجيةاإل

C1 

 السلع

C2 

 عوامل اإلنتاج

C3 

 األسر

C4 

 احلكومة

C5 

 اإلدخار

 واالستثمار

C6 

العامل 

 اخلارجي

C7 

 ا�موع

األنشطة 

 اإلنتاجية

R1 

      العرض احمللي 
إيرادات النشاط 

 اإلنتاجي

 السلع

R2 

الت خاملد

 الوسيطية
  

استهالك 

 األسر

اإلنفاق 

 احلكومي

الطلب على 

 االستثمار
 إمجايل الطلب صادرات

عوامل 

 األنتاج

R3 

القيمة 

 املضافة
      

إمجايل عوائد 

 عوامل اإلنتاج

 األسر

R4 
  

مدفوعات 

عوامل اإلنتاج 

 إىل األسر

 
التحويالت 

 اإلجتماعية
 

التحويالت 

 األجنبية

إمجايل إيرادات 

 األسر

 احلكومة

R5 
 

ضرائب املبيعات 

والرسوم اجلمركية 

 على الواردات

 
ضرائب 

 مباشرة
  

التحويالت 

األجنبية 

 والقروض

يرادات إ

 احلكومة

اإلدخار 

 واالستثمار

R6 

   
إدخار 

 خاص
  الفائض املايل

ميزان 

احلساب 

 اجلاري

 إمجايل اإلدخار

العامل 

 اخلارجي

R7 

 
مدفوعات 

 االسترياد
     

تدفق الصرف 

 األجنيب

 ا�موع
اإلنتاج 

 اإلمجال
 العرض الكلي

إمجايل إنفاق 

 عوامل االنتاج

إمجايل 

 إنفاق األسر

اإلنفاق 

 احلكومي

إمجايل اإلنفاق 

 على االستثمار

تدفق الصرف 

 األجنيب
 

  

لكنه عادة ما يتم ترتيب الصفوف بنفس ترتيب األعمدة، وينصح  SAMال يهم ترتيب احلسابات يف   

بالبدء حبساب األنشطة وموازنته ومن مث االنتقال إىل احلسابات األخرى الواحد  SAMبناء االقتصاديون عند 

  :وميكن قراءة املعلومات الواردة يف املصفوفة السابقة على النحو التايل. تلوى اآلخر
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يبني عمود األنشطة اإلنتاجية نفقا�ا يف شكل مدفوعات مقابل احلصول على عوامل  :األنشطة اإلنتاجية-

ومدفوعا�ا مقابل احلصول على املدخالت الوسيطية من حساب ) C1-R3(اإلنتاج يف شكل القيمة املضافة 

يف حني يبني سطر األنشطة اإلنتاجية بأ�ا حتصل على دخلها من بيع منتجا�ا حلساب ). C1-R2(السلع 

 ). C2-R1(السلع 

-C2(بل احلصول على العرض احمللي يبني عمود السلع نفقات هذا احلساب لألنشطة مقا :حساب السلع

R1 ( وللعامل اخلارجي مقابل احلصول على الواردات)C2-R7 ( والنفقات على الضرائب والرسوم اجلمركية

بينما يبني صف السلع أنه حيصل على دخله من خالل بيع السلع الوسيطية ). C2-R5(على الواردات 

) R2-C5(ولالستهالك احلكومي ) R2-C4(ت وسلع االستهالك النهائي للعائال) R2-C1(لألنشطة 

  ). R2-C7(والطلب على الصادرات ) R2-C6(والطلب االستثماري حلساب رأس املال 

عادة ما تكون األسر هي املالك الوحيد لعوامل اإلنتاج، وبالتايل حتصل على الدخل الذي  :حساب األسر-

من خالل التحويالت سواء من احلكومية  وتكسب دخال) R4-C3(تكتسبه العوامل أثناء عملية اإلنتاج 

)R4-C5 ( أو من بقية العامل)R4-C7 .( وتتمثل نفقات األسر يف الضرائب املباشرة للحكومة)C4-

R5 ( وشراء السلع االستهالكية)C4-R2 ( مث يتم ادخار الدخل املتبقي)C4-R6 .( 

) R5-C2(وغري املباشرة ) R5-C4(يتشكل دخل احلكومة من الضرائب املباشرة  :حساب الحكومة-

تنفق احلكومة هذا الدخل على استهالك السلع ). R5-C7(باإلضافة إىل املدفوعات من العامل اخلارجي 

  ). C5-R4(وتقوم بإجراء حتويالت لألسر ) C5-R6(واالستثمار ) C5-R2(واخلدمات 

رات يف املدخرات اخلاصة يسمى أيضا حبساب رأس املال وتتمثل إمجايل املدخ :االدخار-حساب االستثمار-

)R6-C4 ( واملدخرات العامة)R6-C5 ( وتدفقات رأس املال من اخلارج أو االدخار األجنيب)R6-

C7 .( ويتضمن يف عموده الطلب االستثماري)C6-R2.( 

يسجل فيه التفاعل بني قطاع العامل اخلارجي واالقتصاد احمللي وحيصل على دخله من  :حساب العالم الخارجي-

) C7-R4(وإجراء التحويالت لألسر ) C7-R2(وينفق دخله على الصادرات ) R7-C2(ردات الوا

-C7(ويشكل الفرق بني مقبوضات هذا احلساب ونفقاته رصيد احلساب اجلاري ). C7-R5(وللحكومة 

R6.(  


