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 :مقدمة 

 األسئلة تتعلق .الكلي واالقتصاد الجزئي االقتصاد  :اثنين مكونين على واملالي النقدي االقتصاد يحتوي  •
 أسئلة تختص بينما الكليين، والعرض والطلب للنقود الصحيح بالتعريف الجزئي لالقتصاد األساسية
 .االقتصاد على وتأثيرها النقدية و املالية السياسة بصياغة الكلي االقتصاد

تنبع خصوصية نماذج التوازن االقتصادي في أن األصول املالية التي يمكن أن تستخدم كوسيط في  •
 .املدفوعات النقدية تتغير مع مرور الوقت، حتى أن التعريف الصحيح لألموال قد تتغير أيًضا

 متغيرات تفاعل األول  النموذج يدرس .والكينزية الكالسيكية النماذج هي الكلي لالقتصاد الرئيسية النماذج •
 .التوازن  هذا عن االنحرافات على الثاني يركز بينما الكامل، التوظيف توازن  وضع ظل في االقتصاد
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 :الطرائق املختلفة للتحليل االقتصادي

 ارتباًطا مرتبط النقدي االقتصاد إن لذلك االقتصاد، في األسواق أحد فقط هو املال سوق  ألن نظًرا •
 األسواق لجميع أو واحد لسوق  املوحد التحليل هذا إجراء يمكن .االقتصاد في األخرى  األسواق بتحليل وثيًقا

 :طريقتين بإحدى االقتصاد في األخرى 

 أنواع هناك .حدى على االقتصاد في سلعة كل سوق  تحليل يتم هنا :قتصادلال الجزئي التحليل  :أوالً  •
  املثالية األسواق فرضيات من مجموعة في تشترك ولكنها ،الجزئي املنظور  وفق التحليل نماذج من مختلفة

   .( عامالتامل تكاليف قلةو  راالحتكا مثل السوق  اختالالت وغياب الكاملة، املنافسة)
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 :الطرائق املختلفة للتحليل االقتصادي

 على التحليل إجراء ويتم الفئات من صغير عدد في السلع تجميع يتم لالقتصاد، الكلي التحليل : ثانيا •
 الطريقة أن إال السلع، لتصنيف املختلفة الطرق  من العديد هناك أن من الرغم على .مجموعة كل مستوى 

 الفئات إلى مغلق باقتصاد السلع تصنيف طريقة هي القصير املدى على الكلي االقتصاد في عموًما املستخدمة
   :األربع

 الحقيقة السلع•

 النقود•

   (النقدية غير املالية األصول ) السندات•

   والعمل،•

 .األجنبية العمالت سوق  أعاله االربعة األسواق إلى فنضيف املفتوح االقتصاد تحليل في بينما•
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 النموذج الكالسيكي: مدارس التحليل االقتصادي

 والذي Walrsian والراسيان ل العام التوازن  منطق مع الكالسيكية النماذج تتوافق :الكالسيكي النموذج •
 At) متساويين والعرض الطلب عنده يكون  مستوى  عند سلعة لكل واألسعار األجور  يحدد السوق  أن يفترض

which its market clears)".   

 جهده عرض في يرغب عامل كل أن تعني (its clearance) توازنه فإن العمل، سوق  هو األسواق أحد أن بما•
 الذين العمال جميع توظيف على قادرة ستكون  شركة كل وأن عمل لديه سيكون  السائد األجر مستوى  عند

 العمالة" باسم ،Long run األجل طويل التحليل سياق في الحالة، هذه ُتعرف .السائد األجر هذا يريدون 
   ،"الكاملة

   :التالي التصنيف سنعتمد أننا إال الكالسيكية، النماذج تقسيم بشأن إجماع وجود عدم من الرغم على•
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 األفكار الكالسيكية التقليدية –النموذج الكالسيكي : مدارس التحليل االقتصادي

   :التقليدية الكالسيكية األفكار (1 •

 عشر الثامن القرن  منتصف من الكلية االقتصادية البنية حول  املختلفة األفكار على التسمية هذه تطلق•
   .1936 عام في العامة للنظرية كينز نظرية نشر وحتى

 أي في .العشرين القرن  ومطلع عشر التاسع القرن  خالل املؤلفين بين ومتنوعة منتشرة األفكار هذه كانت•
 يتم أن كينز، أفكار ظهور  بعد ، به املعترف من أصبح ولكن األفكار، لهذه موحدة تسمية هناك تكن لم حال،

   .التقليدي الكالسيكي بالنموذج تسميتهم

 :هامين نموذجين من التقليدي الكالسيكي الفكر يتألف•

 (Quantity theory)األسعار لتحديد الكمية النظرية•

 .(Loanable Funds theory)  الفائدة أسعار لتحديد لإلقراض القابلة األموال ونظرية•
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 األفكار الكالسيكية التقليدية –النموذج الكالسيكي : مدارس التحليل االقتصادي

 الحالة يمثل الذي الدائم، التوازن  بافتراض العمل سوق  تحليل التقليدي الكالسيكي النموذج تناول  •
 طويل التوازن  وضع عن االنحراف تمثل باعتبارها البطالة ملفهوم تناول  أي هناك تكن فلم الكاملة، العمالة
 .السوق  هذا في األجل

 لم ألنها األساسية السلع لسوق  الكلي املنظور  من واضحة نظرية التقليدية األفكار لدى تكن لم أيضاً •
 سوق  كل التقليدي الكالسيكي النهج درس ذلك، من وبدالً  .السلع على الطلب إجمالي لتحديد نظرية تتضمن
 .والعرض للطلب تحليلها حيث من أي الجزئي، االقتصاد منظور  من منفصل بشكل للسلع

 صريح، بشكل التقليدي الكالسيكي النهج استقر ،(ككل) السلع على الكلي للطلب نظرية وجود من بدالً  •
 الطلب يخلق والخدمات السلع على العرض املجمل، في أنه على ينص الذي ،Say’s Law ساي قانون  على

 .به الخاص
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 األفكار الكالسيكية التقليدية –النموذج الكالسيكي : مدارس التحليل االقتصادي

 لعدة  (وسنداًت  أموااًل ) سلًعا يتضمن الذي النقدي، لالقتصاد صالح غير  Say قانون  فإن ذلك، ومع •
   :أسباب

 املبالغ، بنفس تلقائًيا مشترين ليسوا النقدي االقتصاد في السلع بائعي جميع أن هو العوامل هذه أحد•
 في االدخار ودائع تتضمن والتي) سندات أو أموال في وضعه يمكن والذي عادًة،  دخلهم جزء توفير يتم ألنه

 .السلع على اإلنفاق إلى تلقائًيا تحويلها من بدالً  (البنوك

 االقتصاد من جزًءا يعد لم بحيث ، ساي قانون  على تعتمد ال الكلي للطلب الحديثة النظريات أن الحظ•
 .الحديث الكلي
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 األفكار النيو الكالسيكية –النموذج الكالسيكي : مدارس التحليل االقتصادي

 Model Neoclassical النيوكالسيكي نموذج (2 •

 التقليدية الكالسيكية األفكار صياغة إعادة على يطلق الذي التسمية هو "الجديد الكالسيكي النموذج"•
   .التشغيل في العامة النظرية بعد ما فترة في جديدة بنكهة و  جديد بقالب تشكيلها املعاد

 في الغموض بعض توضيح  إعادة شمل و  ؛(الحقا سنراه)  IS – LM تحليل إطار في تمثل الجديد الشكل•
 السلع على الطلب على الحقيقي التوازن  وتأثيرات  Pigou / الثروة آثار  مثل التقليدية، الكالسيكية األفكار

 .املضاربة أجل من النقود على الطلب مثل جديدة عناصر إضافة إلى باإلضافة ، األساسية

 القابلة األموال نظرية الكمية، النظرية مثل التقليدية األفكار بعض عن التخلي تم ، ذلك على عالوة•
 عن الناتج النموذج يختلف .لالقتصاد والنقدي الحقيقي القطاعين بين والفصل ساي قانون  لإلقراض،

 .الكلي لالقتصاد متكاماًل  إطاًرا كونه خالل من التقليدية الكالسيكية األفكار
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 األفكار النيوكالسيكية –النموذج الكالسيكي : مدارس التحليل االقتصادي

 فكرة على محافظة بقيت أنها إال النيوكالسيكية األفكار قدمتها التي والتعديالت اإلضافات من الرغم على•
 .االقتصادية الحياة في الدولة تدخل عدم

 باستمرار يحافظ السوق  هذا ان اعتبرت حيث .العمل لسوق  خاصة تحليلها في ذلك تفسير في اعتمدت•
 :فرضيات لعدة نتيجة وذلك الكامل التشغيل مستوى  عند توازنه على

 األجور  في انحراف يوجد ال وبالتالي املستقبلية التضخم معدالت توقع في بالعقالنية يتمتعون  العمال•
   .(العمالة من العرض مع العمالة على الطلب عنده يتساوى  الذي األجر) التوازنية األجور  عن الفعلية

 وبالتالي األسعار على ستطرأ التي التغيرات بحسبانهم يكون  العمل أرباب مع العمال يتفاوض عندما أي•
 .(الحقاً  بالتفصبل  ذلك سنرى ) .املستقبلية أجورهم في التغيرات هذه مباشرة يعكسون 
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 النموذج الكينزي : مدارس التحليل االقتصادي

 بين Analogy التشبيه سنستخدم الكينزي  الفكر لفهم املدخل تبسيط أجل من : الكنزي  النموذج•
 .اإلنسان وجسم االقتصاد

 :أنه في الكينزي  والنموذج الكالسيكي النموذجين بين األساس ي االختالف يتمثل•

 تصيب التي املرض حالة على األخير يركز ، لالقتصاد (املثالية) الصحية الحالة على األول  يركز بينما •
 التي الصدمة من وقريبا كامل بشكل يتعافي أن الصعب من يكون  الذي االقتصاد كامل أي الجسد، عموم
 .لها تعرض

 لكنه األسواق، جميع في التوازن  وضع في األحيان بعض في يكون  قد االقتصاد أن الكينزي  النموذج يدرك •
  .الوقت معظم أو دائًما يحدث هذا أن يؤكد ال
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 النموذج الكينزي : مدارس التحليل االقتصادي

 ل العام التوازن  نموذج في عليه املنصوص التوازن  يكون  ال فقد توازن، هناك كان لو حتى ذلك، على عالوة•
 :وبالتالي الكامل التشغيل مستوى  عند التوازن  ليس أي Walrasian والراسيان

 تتمكن قد والراسيان، ل العام التوازن  نطاق خارج االقتصاد يكون  عندما أنه إلى الكينزي  النموذج يشير •
 .واملالية النقدية سياساتها خالل من الفعلي أدائه تحسين من املركزي  والبنك الحكومة

 البشري، للجسم الصحية والحالة لالقتصاد التوازن  حالة بين تشابه إيجاد مختلفة أماكن في نستطيع•
   .البشري  الجسم أمراض وعلم التوازن  عن االنحرافات وبين

 قصيرة لفترة طفيفة أمراض من أحياًنا ويعاني تامة بصحة األحيان بعض في البشري  الجسم يعمل•
 قد خطيرة أمراض من األحيان بعض في يعاني قد لكنه .طبيب من مساعدة إلى حاجة أي ودون  ومتوقعة
 أمراض من يعاني قد كما العام، الطبيب بمساعدة الشفاء يسرع قد أو بطيًئا يكون  ولكن الشفاء فيها يحدث

   .أخصائي تدخل دون  تعافي فيها يوجد ال
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 النموذج الكينزي : مدارس التحليل االقتصادي

 ، B من بدالً  A  بالبكتيريا العدوى  :االحتماالت من العديد هناك أن نالحظ الخطيرة، األمراض بين من•
 الحاالت تكون  أن يمكن .إلخ القلبية، النوبة من بدالً  بفايروس العدوى  بالفايروس، او بالبكتيريا العدوى 
 .لها حصر ال الصحية الحالة عن لالنحرافات املحتملة

 التشبيه، على وبالتطبيق االقتصاد مرض بحالة الكينزي  و الكالسيكي النموذج تعامل طريقة بمقارنة•
 يكون  لالقتصاد، الصحية الحالة عن انحرافات حدوث الكالسيكي النموذج يتصور  عندما أنه نالحظ فإننا

 .تلقائياً  ويصحح ،(طويلة فترة يستمر ال) عابراً  صغيرًا، االنحراف هذا يكون  أن االفتراض

 عن ينحرف أي،) باملرض يصاب أن االقتصادي للجسم يمكن الكالسيكي الفكر وفق أنه آخر، بمعنى•
 وتحمل ضرورية الطبيب زيارة تصبح ال بحيث أبًدا، خطيرة ليست األمراض لكن ،(الكاملة العمالة حالة

 ,ذلك تكاليف
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 النموذج الكينزي : مدارس التحليل االقتصادي

 (الصحية) العام التوازن  حالة عن خطورة أكثر انحراف إمكانية الكينزي  النموذج يتصور  باملقابل،•
 من) الخبراء بمساعدة الشفاء تسريع من والبد بطيًئا التعافي يكون  أن بإمكانية يسمح بحيث .لالقتصاد
   .املساعدة هذه مثل بدون  أبًدا يحدث ال قد أنه أو ، (املركزي  والبنك الحكومة

 :التالية الخالصة نقدم أن يمكن اإلنسان، جسم مع التشبيه باستخدام•

•A) يعمل ال وأحياناً  جيد بشكل أحيانا يعمل قد اإلنسان جسم مثل االقتصاد. 

•B) والعالجات واألعراض األسباب في تنوع هناك يكون  أن يمكن صحيح، بشكل االقتصاد يعمل ال عندما 
 .األداء خلل ملعالجة الفعالة
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 األفكار الرئيسية  –النموذج الكينزي : مدارس التحليل االقتصادي

 :الكالسيكي النموذج في جاء ما تخالف التي األفكار من مجموعة كينز قدم•

 إلى األقرب الحالة هي التام غير بالتوظیف التوازن  أن كینز یرى  : اإلنتاج لعوامل التام غير التوظیف•
 التام؛ بالتوظیف التوازن  حالة من الواقع

 مستوى  یحدد الذي هو وبالتالي العرض یخلق الذي هو الطلب أن أي :طلب اقتصاد هو االقتصاد•
 .العاملة للید أو اإلنتاجیة للطاقات سواء التشغیل

 یناسب ال أنه أي التام التوظیف هو بالضرورة یكون  ال التوظیف مستوى  فان ذلك إلى وٕاستنادا •
 ما انتاج تضمن التي العاملة لليد املؤسسات لحاجة وفقا فقط یتحدد بل العمل سوق  في التوازن  بالضرورة

 منتجاتها؛ على املؤسسات هذه تتوقعه الذي الطلب فقط یناسب
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 األفكار الرئيسية  –النموذج الكينزي : مدارس التحليل االقتصادي

 أجل من املالیة بسیاستها الدولة تدخل بضرورة كینز نادى : اإلقتصادي النشاط في الدولة تدخل ضرورة•
 .التوظیف على بالتالي و اإلنتاج على املؤسسات تحفيز بهدف الكلي الطلب دعم

 األسعار تكون  ال املدى هذا في أنه ورأى القصير، املدى على اهتمامه ركز :القصير األجل في التحلیل•
 األجور  و األسعار بتغير یتم ال التعدیل أن اعتبر لذلك األسواق في التوازن  تضمن التي بالدرجة مرنة واألجور 

 الكلي؛ للطلب وفقا التوازن  لتحقیق تنخفض أو تزید التي الكمیات بتغير إنما و

 إنما و املبادالت في فقط یكمن ال دورها و االقتصاد في كبيرا دورا تلعب النقود أن كینز رأى :النقود دور •
 بهدف السیولة امتالك إلى یمیلون  األفراد یجعل مما متوقعة الغير األحداث ومواجهة املضاربة في أیضا

   .املضاربة و الحیطة ، املبادالت
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 Effective demandالطلب الفعال –النموذج الكينزي : مدارس التحليل االقتصادي

 رأسمالي اقتصاد أي في العمالة مستوى  يعتمد .التشغيل في كينز نظرية جوهر الفعال الطلب مبدء يمثل•
 مستوى  في العجز من ينتج التشغيل مستوى  في النقص أن ذلك عن وينتج الفعال، الطلب مستوى  على

   .الفعال الطلب زيادة هي االقتصاد في املوارد تشغيل مستوى  لزيادة وسيلة أول  أن و  الفعال الطلب

 أو االستهالك سلع شراء على الدخل إنفاق يتم عندما فعاالُ  ويصبح .الحاجة يعني الطلب عام، بشكل•
 والخدمات السلع ملجمل الكلي الطلب على للداللة "الفعال الطلب" مصطلح كينز استخدم وقد .االستثمار

 مستويات تقابل (للعمالة) التشغيل من املختلفة املستويات أن بمعنى .التشغيل من مختلفة مستويات عند
 معادالً  الكلي الطلب مستوى  عنده يكون  التشغيل من معين مستوى  هناك لكن .الكلي الطلب من مختلفة
 بدوره الذي الفعال الطلب مستوى  على التشغيل مستوى  يتوقف لكينز تبعا لذلك .الكلي العرض ملستوى 
   .الكلي العرض وسعر الكلي الطلب سعر من كل على يتوقف
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    الكلي الطلب سعر •

 السلع بيع من املتوقعة العوائد مجموع هو العمال من محدد عدد تشغيل لحاصل الكلي الطلب سعر إن•
 أن يتوقع الذي املقابل عن عبارة هو الكلي الطلب سعر ان أي .العاملة القوى  هذه تشغيل يتم عندما املنتجة
 مستوى  لكل أن القول  البديهي ومن .العمال من محددة مجموعة إنتاج حاصل بيع من املستثمر عليه يحصل

 .يقابله تشغيل مستوى  هناك الكلي الطلب أسعار من

 للموارد الكلي التشغيل من مستوى  كل عند تعطي التي الدالة هي (الكلي الطلب تابع) الكلي الطلب فدالة•
 .املوارد هذه تشغيل من املتوقعة العوائد قيمة

 املتوقعة العوائد مستوى  في زيادة مع تترافق التوظيف مستوى  في زيادة أي أن نالحظ (1) رقم الجدول  في•
 .ليرة مليار 2.8 يكون  الكلي الطلب سعر فإن العمال من مليون  4.5 تشغيل مثال يتم عندما .صحيح والعكس
 .ليرة مليار 2.4 يكون  الكلي الطلب سعر فأن العمال من مليون  2.5 تشغيل يتم عندما وكذلك
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 مستويات العمالة ومايقابلها من أسعار الطلب الكلي 1جدول •

 

 

 

 

 

 

 أن نستطيع و .التشغيل مستوى  مع طردا متناسبة دالة هي الكلي الطلب دالة إن كينز لنظرية ووفقا•
 .اليمين إلى اليسار من متصاعد بشكل يرسم متصاعد منحنى هو الكلي الطلب منحنى أن نستنتج

 

 

 سعر الطلب الكلي

 بعشرات الماليين الليرات

 مستوى العمالة

 ب مئات األالف

230 20 

240 25 

250 30 

260 35 

270 40 

280 45 

290 50 
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 الكلي العرض سعر •

 عوامل من محدد مقدار إلى أيضا يحتاج فإنه العمال من عدد بتوظيف ما مشروع مدير يقوم عندما•
 عنصر إلى باإلضافة) العوامل هذه من كل وبالطبع .الخام واملواد املال، رأس األرض، مثل األخرى  االنتاج
 من معينا مقدار يفرض العمالة من مستوى  كل إن لذلك .االنتاج مكافآت عليه نطلق ما إلى يحتاج (العمل
 .يحققها التي األرباح خالل من يغطيها أن املشروع مدير على يجب التي االنتاج تكلفة

 عدد إنتاج حاصل بيع من الضرورية العوائد من األدنى الحد إلى الكلي العرض سعر يشير باختصار،•
 عدة هناك أي محدد، عرض بسعر يرتبط االقتصاد في العمالة من مستوى  كل إن لذلك .العمال من محدد

 .العمالة تشغيل من مستوى  كل عند العرض سعر من مستويات
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 .العمالة من مختلفة أعداد لتوظيف املطلوبة البيع عوائد من األدنى الحد عن تعبر الكلي العرض دالة إن•

 مستويات العمالة وما يقابلها من مستويات أسعار العرض الكلي 2جدول •

 

 

 

 سعر العرض الكلي

 بعشرات الماليين الليرات

 مستوى العمالة

 ب مئات األالف

215 20 

230 25 

245 30 

260 35 

275 40 

290 40 

305 40 
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 أصحاب أراد أذا أي .العمالة مستوى  بزيادة يزداد الكلي العرض سعر أن يوضح أعاله (2) رقم الجدول  إن•
 السلع بيع من ليرة مليار 2.15 عن يقل ماال تحقيق فيجب عامل، مليوني ل العمل يقدموا أن املشروعات

 2.6 ،2.45 ،2.3 ) يتلقوا أن املشروعات أصحاب يتوقع عندما فقط أنه أي .العمال هؤالء قبل من املنتجة
   .الترتيب على (عامل مليون  35 ،30 ،25) (توظيف أي) العمل بعرض يقومون  سوف (ليرة مليار

 2.75) الكلي العرض سعر يكون  عامل مليون  (4) الكامل التشغيل مستوى  إلى االقتصاد يصل عندما•
 دالة إن كينز لنظرية ووفقا .العمالة في زيادة أي يوجد لن لكن الزيادة في يستمر (ليرة مليار 3.05، 2.90،

 أن نستنتج أن نستطيع  .االقتصادية للموارد التشغيل مستوى  مع طردا متناسبة دالة هي الكلي العرض
 العوائد كان كلما النه اليمين إلى اليسار من متصاعد بشكل يرسم متصاعد منحنى هو الكلي العرض منحنى

 التشغيل مستوى  إلى االقتصاد يصل عندما لكن .ازدياد في العمالة مستوى  يكون  ازدياد في الضرورية املتوقعة
 .عاموديا الكلي العرض منحنى يصبح الكامل
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 الفعال الطلب محددات•

 تحديد موضوع تناول  اآلن وسنحاول  منفصل بشكل الفعال للطلب محددين سبق فيما تناولنا لقد•
 سعر عندها يتساوى  الذي النقطة عند يتحدد املثالي التشغيل مستوى  .االقتصاد في التشغيل مستوى 
 .الكلي العرض سعر مع الكلي الطلب

 أن يجب التي للعوائد مساوية املشروع مدير يتوقعها التي العوائد عندها تكون  التي النقطة أخرى، بعبارة•
 .الفعال الطلب مستوى  ب النقطة هذه تسمى .لها مستوى  أقص ى في األرباح تكون  بحيث يجنيها

 صاحب لدى جدوى  هناك يكون  (التكلفة) الكلي العرض سعر من أعلى الكلي الطلب سعر يكون  طاملا•
 العملية هذه وستستمر .األرباح من مزيد له ستوفر العمالة هذه أن طاملا إضافية عمالة تشغيل من املشروع

 الطلب نقطة إلى وصلنا قد نكون  وهكذا الكلي العرض سعر مستوى  إلى الكلي الطلب سعر يصل أن إلى
   .ككل االقتصاد في واالنتاج العمالة من كل مستوى  النقطة هذه وتحدد .الفعال
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 سعر سيفوق  الكلي العرض سعر فإن النقطة، هذه بعد العمالة فرصة تقديم املشروع صاحب أراد إذا•
 يقوم لن لذلك .خسارة هناك ستكون  وبالتالي املنتظرة العوائد ستتجاوز  االنتاج تكاليف ان أي الكلي الطلب

 نقطة في الكلي العرض سعر ليقابل الكلي الطلب سعر يزداد أن إلى إضافية عمالة بتوظيف املستثمر هذا
 .الكامل التشغيل مستوى  تكون  ان يمكن والتي جديدة توازن 

 

 في التضخم قوى  تفعيل إلى يؤدي سوف األخير املستوى  هذه من أكثر الكلي الطلب سعر ارتفع إذا•
 العمالة مستوى  مع محدود يكون  االنتاج مستوى  أن كما العمالة لزيادة إمكان من هناك ليس ألنه االقتصاد

 .الفعال الطلب نقطة تحديد كيفية 3 رقم الجدول  ويوضح .الكاملة
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 املفيد من سيكون  الكلي، العرض سعر من أعلى الكلي الطلب سعر كان طاملا أنه (3) رقم الجدول  يبين•
 2.5  ،2.4 ،2.3 على يحصل أن األخير هذا يتوقع عندما بمعنى .أكثر عمال يوظف أن مشروع أي لصاحب

 التوظيف معدل زيادة إلى سيعمد مليار 2.45 ،2.3 ،2.15 الضرورية للعوائد األدنى الحد من اكثر ليرة مليار
 .بالترتيب عامل مليون  30 ،20،25 مستوى  إلى لديه

 

 35 إلى سيرتفع العمالة مستوى  فأن مليار، 2.6 إلى تساوي  واملتوقعة الضرورية العوائد تكون  عندما لكن•
 مليون  40 إلى يصل  الكاملة العمالة مستوى  افترضنا إذا مثال، .الفعال الطلب نقطة هي وهذه .عامل مليون 
 العمود في مبين هو كما الكلي الطلب لسعر أخر جدول  على االعتماد يتطلب ذلك فإن االقتصاد، في عامل
 :(3) رقم الجدول  من األخير
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 الكلي والطلب العرض أسعار مستويات من مايقابلها مع العمالة مستويات 3 جدول •

 

 
 سعر الطلب الكلي

 بعشرات ماليين الليرات
 سعر العرض الكلي

 بعشرات ماليين الليرات

 مستوى العمالة

 ب مئات األالف

235 230 215 20 

245 240 230 25 

255 250 245 30 

265 260 260 35 

275 270 275 40 

285 280 290 45 

295 290 305 50 
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 الكلي والطلب العرض أسعار مستويات من مايقابلها مع العمالة مستويات 3 جدول •

 

 

 

 

 

 

 الكلي الطلب سعر من كال ألن عامل مليون  40 هي الجديدة الفعال الطلب نقطة تكون  ذلك على وبناءاً •
 40 هي التي النقطة هذه من أكثر العمال عدد زيادة اليمكن إذا .ليرة مليار 2.75 يساوي  الكلي العرض وسعر
 .عامل مليون 

 

 

 

 سعر الطلب الكلي

 بعشرات ماليين الليرات
 سعر العرض الكلي

 بعشرات ماليين الليرات

 مستوى العمالة

 ب مئات األالف

235 230 215 20 

245 240 230 25 

255 250 245 30 

265 260 260 35 

275 270 275 40 

285 280 290 45 

295 290 305 50 
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 :الفعال الطلب نقطة تحديد كيفية (1) الشكل يوضح•

 الكلي الطلب دالة  AD :حيث•

•AS الكلي، العرض دالة 

 العوائد من كال العمودي املحور  يقيس بينما االقتصاد، في التشغيل مستوى  يقيس األفقي املحور •
 .(التكاليف) الضرورية أو (األرباح) املتوقعة

 0N حيث الفعال الطلب مستوى  النقطة هذه وتمثل .E النقطة عند AS و  AD املنحنيين يتقاطع نرى  كما•

 نقطة أي أن بمعنى .األقص ى حدها في لألرباح املشروع مدير توقعات وتكون  املوظف العمالة مستوى  يمثل
 .كافية غير أرباح تمنحه أو خسارة املشروع مدير تكبد قد N النقطة غير أخرى 

 .RN1>CN1 أي (التكلفة) الضروري  الدخل تتجاوز  (األرباح) املتوقع الدخل N1 تشغيل مستوى  عند•

 العوائد تكون  حيث 0N النقطة حتى أكثر لعمال العمل يمنح أن املشروع ملدير املربح من أنه يعني وهذا
  .E النقطة في املطلوبة للعوائد مساوية املتوقعة
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 الفعال الطلب ونقطة والعرض الطلب منحني 1 رقم شكل•
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 الدخل ألن NF املستوى  حتى أكثر لديه العمالة مستوى  يزيد أن املشروع ملدير املربح من يكون  لن لكن•
 لذلك .خسائر ستكبد وبالتالي C1NF > R1NF  أي (اإليرادات) املتوقع الدخل يتجاوز  (التكلفة) الضروري 

 .االقتصادي التوازن  عنده يتحقق الذي التشغيل مستوى  يحدد والذي الفعال الطلب نقطة E النقطة تمثل

 املمكن من النه ثابت معطى على تعتمد الكلي، العرض دالة أي الفعال، الطلب محددي أحد أن كينز يرى •
 .األجل قصيرة الفترة خالل تتغير ال والتي الخ.. واآلالت الخام املواد توافر مثل االنتاج ظروف تحديد دائما
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 ووفقا .االقتصاد في العمالة مستوى  عليه يعتمد الذي الرئيس ي املحدد هي الكلي الطلب دالة تعتبر إذا•
 الكلي الطلب في االنخفاض أن أي .االستثمار ودالة االستهالك دالة على بدورها الكلي الطلب دالة تعتمد لكينز
 ومعنى .معا االثنين أو االستثمار، على االنفاق في النقص او االستهالك على االنفاق في النقص يكون  أن يمكن
 إلى يؤدي وذلك .معا االثنين أو االنفاقين هذين أحد بزيادة إما يكون  ان يمكن التشغيل مستوى  زيادة أن ذلك

   .الفعال الطلب ملفهوم واملحدد الفعال العنصر هي الكلي الطلب دالة أن نتيجة

 نقطة زيادة يتطلب الكامل التشغيل مستوى  إلى وإيصاله االقتصاد تنشيط أن القول  إلى يدفعنا وهذا•
 E حيث ،2 رقم الشكل خالل من إيضاحه يمكن وهذا  .الكلي الطلب مستوى  زيادة خالل من الفعال الطلب

 .التشغيل من مستوى  0N تحدد التي الفعال الطلب نقطة هي

 

https://manara.edu.sy/ 

https://manara.edu.sy/


32 

 
 Effective demandالطلب الفعال –النموذج الكينزي : مدارس التحليل االقتصادي

 وهذا .الفعال الطلب نقطة رفع يتطلب ذلك فأن االقتصاد، في الكلي التشغيل مستوى  0NF كانت إذا•
 مع يتقاطع والذي (3 رقم الجدول  من األخير العمود) AD1 إلى الكلي الطلب منحنى رفع خالل من ممكنا
 املستوى  تعطينا والتي الفعال للطلب الجديدة النقطة تمثل التي ،E1 النقطة عند AS الكلي العرض منحنى
 .االقتصاد في للعمالة األمثل

 التضخم معدل ارتفاع من يعاني سوف االقتصاد فإن النقطة تلك من أكثر الكلي الطلب زاد إذا فمثال •
 هو كما القصير، األجل في ممكنة التكون  وزيادتها للتشغيل خاضعة تكون  االقتصاد في املتاحة املوارد كافة ألن

   .2 رقم الشكل في AS املنحني من العمودي الجزء خالل من واضح
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 الكامل التشغيل ومستوى  والعرض الطلب منحني 2 رقم شكل•
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