


:توازن الدخل القومي
توازن الدخل القومي:

(AS)العرض الكلي ( = AD)عندما الطلب الكلي 

افتراضات:

ثبات المستوى العام لألسعار، أسعار الفائدة و سعر صرف العمل. ة 1
.المحلية

االنفاق االستهالكي هو المتغير الوحيد في الطلب الكلي. 2.

ثبات مكونات الطلب الكلي األخرى . صافي االستثمار، االنفاق الحكومي،)3
(.الصادرات

عدم تدخل الدولة سواء لتنظيم الطلب أو للتأثير على النشاط اال. قتصادي 4
.عامبشكل 
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:توازن الدخل القومي
الكلي( العرض)اإلنتاج = الدخل الكلي :من الضروري

الكلي( الطلب)اإلنفاق = الدخل الكلي :ليس بالضرورة

اإلنفاق الكلي :

AD = C + I +G + (X –M)

 الكلي( العرض)اإلنتاج = الكلي ( الطلب)اإلنفاق : أولا:

Y=ADهنا يكون االقتصاد في حالة التوازن
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:توازن الدخل القومي
 الكلي( العرض)اإلنتاج < الكلي ( الطلب)اإلنفاق : ثانياا:

:نهنا يواجه االقتصاد حالة من عدم التوازن و نتوقع حدوث أحد أمري

زيادة مستوى اإلنتاج. حيث يقوم رجال األعمال بالسحب من المخزون: 1

اتج لمواجهة زيادة الطلب فيقل حجم المخزون مما يعطي مؤشر لزيادة الن

.المحلي اإلجمالي

زيادة مستوى األسعار. ي لو توقع رجال األعمال و التجار أن الزيادة ف: 2

هم لزيادة الطلب ستستمر لفترة طويلة و ليست مؤقتة فإن ذلك قد يدفع

.األسعار
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Y < AD



:توازن الدخل القومي
 الكلي( العرض)اإلنتاج > الكلي ( الطلب)اإلنفاق : ثالثاا:

:يواجه االقتصاد حالة من عدم التوازن تؤدي إلى

تخفيض مستوى اإلنتاج. الكميات حيث يتراكم المخزون و يصعب تحديد: 1

الصحيحة المطلوب إنتاجها من السلع مما يعطي مؤشر للقطاع الخاص

حجم بأن قرارات اإلنتاج ليست صحيحة و بالتالي يقومون بتخفيض

.اإلنتاج مما يؤدي النخفاض الناتج المحلي اإلجمالي

تخفيض مستوى األسعار. (  تغير مؤق)في حالة استمرار عدم التوازن : 2

.ادة الطلبفإن ذلك يؤدي لتخفيض األسعار لغرض تشجيع المبيعات و زي
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Y > AD



:التوازن في جانب الطلب في االقتصاد
تساؤلت يجب النتباه إليها:

ما هو مستوى توازن الناتج المحلي اإلجمالي؟. 1

هل يعاني االقتصاد من بطالة أم تضخم أم كليهما عند هذا المستوى . 2

التوازني؟

هل سيرغب المنتجين في االستمرار باإلنتاج في ظل هذا التوازن. ؟3
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ستناقش

في هذا 
الفصل



:التوازن في جانب الطلب في االقتصاد
قائمة بيانات اإلنفاق:

المحلي اإلجمالي و( الناتج)هي قائمة توضح العالقة بين الدخل 
(.AD)اإلنفاق الكلي 

GDP = Y = AD = C + I +G + (X – M)

يالحظ من هذه القائمة أن:

هناك عالقة موجبة بين االنفاق االستهالكي و الناتج المحلي اإلجم. .الي1

مكونات اإلنفاق الكلي األخرى . صرف ثابتة ب( غير االنفاق االستهالكي)2

.ا  النظر عن مستوى الناتج المحلي اإلجمالي كما تم االفتراض مسبق
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:التوازن في جانب الطلب في االقتصاد

ياإلنفاق الكل

(AD)

صافي 

الصادرات 
(X - M)

النفاق 

الحكومي 
(G)

الستثمار

(I)

الستهالك

(C)

الناتج المحلي

اإلجمالي 
(Y)

5100 100- 1300 900 3000 4800

5400 100- 1300 900 3300 5200

5700 100- 1300 900 3600 5600

6000 100- 1300 900 3900 6000

6300 100- 1300 900 4200 6400

6600 100- 1300 900 4500 6800

6900 100- 1300 900 4800 7200

8

صادرات< واردات 
(عجز في الميزان التجاري)



:التوازن في جانب الطلب في االقتصاد
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:التوازن في جانب الطلب في االقتصاد
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:التوازن في جانب الطلب في االقتصاد
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كلياإلنتاج ال< اإلنفاق الكلي 

انخفاض المخزون

مؤشر لزيادة اإلنتاج

كلياإلنتاج ال> اإلنفاق الكلي 

تزايد المخزون

مؤشر لخفض اإلنتاج



:وازن الدخلتأثير تغير المستوى العام لألسعار على ت
يؤثر مستوى األسعار على توازن الدخل حيث:

ارتفاع األسعار. ض يؤدي النخفاض القوة الشرائية لألفراد فينخف: 1

ينخفض و يتحرك خط اإلنفاق الكلي ألسفل ف( االنفاق الكلي)االستهالك 

.الناتج المحلي اإلجمالي

انخفاض األسعار. االستهالك ع فيرتفالقوة الشرائية لألفراد يؤدي الرتفاع : 2

اتج المحلي النألعلى فيرتفع و يتحرك خط اإلنفاق الكلي ( االنفاق الكلي)

.اإلجمالي
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:وازن الدخلتأثير تغير المستوى العام لألسعار على ت
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األسعارارتفاعاألسعار            أثر انخفاضأثر 



:وازن الدخلتأثير تغير المستوى العام لألسعار على ت
 اشتقاق منحنى الطلب الكلي(AD:)

يمكننا ( E2)و ( E1)،(E0)باستخدام نقاط التوازن التي حصلنا عليها 

المحلي ( الدخل)اشتقاق منحنى الطلب الكلي الذي يوضح العالقة بين الناتج 

.اإلجمالي و األسعار المحلية

 يل م)ينحدر منحنى الطلب الكلي من أعلى ألسفل و من اليسار لليمين

الطلب بين المستوى العام لألسعار والعكسيةللداللة على العالقة ( سالب

(.الناتج المحلي اإلجمالي)الكلي 

ارة الدولية تغير األسعار المحلية يؤثر على االنفاق االستهالكي و على التج
.و من ثم على الطلب الكلي
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:وازن الدخلتأثير تغير المستوى العام لألسعار على ت
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:التوازن و التوظيف الكامل
 التوظيف الكاملFull Employment:

.يعني أن جميع الموارد االقتصادية في الدولة موظفة بالكامل

الفجوة:

و  (*Y)هي المسافة بين نقطة التوازن الحالية للناتج المحلي اإلجمالي

.   (Y)نقطة التوازن في حالة التوظيف الكامل

إذا تحقق التوازن عند نقطة:

أقل من مستوى التوظيف الكامل. 1(Y* < Y)  :نواجه فجوة انكماشية.

أعلى من مستوى التوظيف الكامل. 2(Y* > Y)  :نواجه فجوة تضخمية.
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:التوازن و التوظيف الكامل
 الفجوة النكماشية : أولاRecessionary Gap:

:تحدث عندما يكون االقتصاد في حالة ركود، أي

        (Y* < Y)مستوى التوظيف الكامل> مستوى توازن الناتج اإلجمالي 

انخفاض اإلنفاق الكلي نتيجة لـ: أسباب الفجوة النكماشية:

عدم رغبة المستهلكين و المستثمرين في االنفاق في ظل األسعا. .ر الحالية1

إنخفاض االنفاق الحكومي. 2.

ضعف الطلب الخارجي على السلع و الخدمات. 3.

ض الطلب ارتفاع معدل البطالة نتيجة انخفا: تؤدي الفجوة النكماشية إلى

.على األيدي العاملة
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:التوازن و التوظيف الكامل
ة إلزالة الفجوة النكماشي

و الوصول لمستوى 

نقوم : التوظيف الكامل

بمعالجة أسباب الفجوة 

لزيادة اإلنفاق الكلي و 

الوصول للتوازن عند 
(.D)النقطة 
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فجوة انكماشية



:التوازن و التوظيف الكامل
 الفجوة التضخمية : أولاInflationary Gap:

:تحدث عندما يكون االقتصاد في حالة تضخم، أي

  (Y* > Y)مستوى التوظيف الكامل      < مستوى توازن الناتج اإلجمالي 

 ارتفاع اإلنفاق الكلي نتيجة لـ:الفجوة التضخمية من أسباب:

انخفاض األسعار. 1.

ارتفاع أحد عناصر االنفاق الكلي بشكل يفوق الطاقة اإلنتاجية. لالقتصاد 2

.المحلي
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:التوازن و التوظيف الكامل
 ة الفجوة التضخميإلزالة

الوصول لمستوى و 

نقوم : التوظيف الكامل

بمعالجة أسباب الفجوة 

ي و لتخفيض اإلنفاق الكل

الوصول للتوازن عند 
(.D)النقطة 
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فجوة 
تضخمية



:التوازن و التوظيف الكامل
أهمية التنسيق بين الستثمار و الدخار:

القتصاد يكون في حالة توازن. توى عند مساالستثمار= عندما االدخار : 1

.التوظف الكامل

القتصاد يعاني من فجوة انكماشية. د االستثمار عن< عندما االدخار : 2

.  مستوى التوظف الكامل

القتصاد . د االستثمار عن>عندما االدخار : تضخميةيعاني من فجوة 3

.  مستوى التوظف الكامل
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:التوازن و التوظيف الكامل
حدوث الفجوات التضخمية و االنكماشية من سمات االقتصاد الحر.

هذه الفجوات تحدث بسبب:

عدم تجانس خطط المستثمرين و المدخرين الختالف فئاتهم. 1.

صعوبة التكهن بإمكانية التنسيق الكامل بين االستثمار و االدخ. ار لتحقيق 2

منية التوازن عند مستوى التوظف الكامل و ذلك ألنها تتم في فترات ز

.مختلفة

 حين من مشاكل التذبذب االقتصادي في( الرأسمالية)عانت الدول الغربية

كثيرا  من لم تعان( االشتراكية)أن الدول التي تتبع منهج التخطيط المركزي 

هذه المشاكل ألن جهاز التخطيط المركزي هو الذي يحدد الكميات التي 
.يجب استثمارها
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:الخالصة
 وى من مست( أكبر)عندما يكون أقل ( يقل)الناتج المحلي اإلجمالي يزداد

ب اإلنفاق الكلي على السلع و الخدمات أما التوازن يحدث عندما يستوع

.اإلنفاق الكلي جميع اإلنتاج الحالي

 ن المستوى بيالعكسيةمنحنى الطلب الكلي ذو ميل سالب للداللة على العالقة

(.الناتج المحلي اإلجمالي)العام لألسعار و الطلب الكلي 

ستوى يواجه االقتصاد فجوة انكماشية إذا تحقق التوازن عند نقطة أقل من م

ند نقطة التوظيف الكامل، بينما تكون الفجوة تضخمية إذا تحقق التوازن ع

.البد من معالجة أسباب الفجوة. أعلى من مستوى التوظيف الكامل

كلهامن المهم التنسيق بين االستثمار و االدخار لتفادي الفجوات و مشا.
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128ص أسئلة المراجعة 
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