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 املحاضرة الاولى

 مقدمة في التحليل الاقتصادي الكلي

 : الاقتصاد الكلي

يهخم الاكخصاد الىلي بذساظت وجدليل العالكاث بين املخغيراث الاكخصادًت على معخىي 

ت الاكخصادًت الاكخصاد اللىمي هيل. وبزلً فئن الاكخصاد  الىلي هى رلً الفشع مً الىظٍش

الزي ًلىم بذساظت العالكاث بين املخغيراث الاكخصادًت اليليت وجدليلها همعخىي الىاجج الىلي, 

معخىي الخىظيف, املعخىي العام لألظعاس والخضخم, الىعاد, الخىاصن الىلي لالكخصاد اللىمي 

 والىمى الاكخصادي.

 الاكخصاد والزي جشجىض معظم مىاضيعه و هلاؼاجه على الامىس الخاليت:هما هى فشع مً علم 

a. مؽاول الاكخصاد الىلي 

b. اث الاكخصاد الىلي  هظٍش

c. ظياظاث الاكخصاد الىلي 

d. وحهاث هظش مخخلفت آلليت عمل الاكخصاد 

 املشاكل املاكرو اقتصادًة: -1

 مً اهم املؽاول التي ًخم معالجتها بعلم الاكخصاد الىلي هي:

 "Inflationمعذالث الخضخم"اسجفاع  .1

 "unemployment"اسجفاع معذالث البعالت .2

 "interest"اسجفاع اظعاس الفائذة .3
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 "economic growth"معذالث مىخفضت للىمى الاكخصادي .4

 وعند معالجة املشاكل املاكرو اقتصادًة هحدد الامرين آلاثين:

a. ما ظبب املؽاول املاهشو اكخصادًت 

b.  ومعالجت هزه املؽاولماالزي ًجب فعله إلنهاء 

 هظريات الاقتصاد الكلي: -2

عىذ معالجت املؽاول املاهشو اكخصادًت ًخم مىاكؽت العذًذ مً الاظئلت مً كبل الاكخصادًين 

,مثال ملارا ظعش الفائذة اسجفع بؽيل غير عادي في ظىت معيىت و اهخفض في ظىت اخشي ,او ملارا 

 اسجفع معذٌ الخضخم بؽيل هبير في ظىت معيىت.

اث املاهشو  اث الاكخصادًت لفهم الخغيراث املاهشو اكخصادًت, واهم الىظٍش لزلً جبنى الىظٍش

 اكخصادًت التي هاكؽذ و عالجذ املىاضيع و املؽاول املاهشو اكخصادًت:

ت  -1 ت الىينًز  الىظٍش

ت الىلذًت  -2  الىظٍش

 السياسات الاقتصادًة: -3

 اهم العياظاث املعخخذمت ملعالجت املؽاول الاكخصادًت :

a. العياظت املاليت"fiscal policy"  

b. العياظت الىلذًت "monetary policy" 

 اهم متغيرات الاقتصاد الكلي:-4

 Gross Domestic Product (GDP)  الناثج املحلي الاجمالي

 Unemployment البعالت 
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 inflationالخضخم 

 Deflationالاهىماػ  

 Economic growthالىمى الاكخصادي 

 Stagflationالشوىد الخضخمي 

ت   Business cycleدوسة الاعماٌ الخجاٍس

 Inflationary gap    الفجىة الخضخميت   

 Recessionary gap  فجىة الشوىد    

    Fiscal policyالعياظت املاليت 

   Monetary policyالعياظت الىلذًت 

 العالقة بين الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي:

ًذسط الظىاهش الاكخصادًت على معخىي الاكخصاد هيل   Macro-economics"الاكخصاد الىلي 

,فيعالج املؽاول "املاهشو اكخصادًت" والشوىد والشواج والىعاد والبعالت والخضخم والعجض في 

ميزان املذفىعاث. هما ؤن مخغيراث الاكخصاد الىلي هي همياث وليت مثل الذخل اللىمي, 

ليت, املعخىي العام لألظعاس, ظعش الفائذة, ظعش الصشف, صافي الخىظيف الىلي والبعالت الي

 الصادساث, معذالث الىمى, ؤو حغير املخغيراث العابلت.

فيذسط هيفيت اجخار اللشاساث مً كبل افشاد  "Micro-economics"ؤما الاكخصاد الجضئي  

دلل ظلىن امل يىهاث الفشدًت اللعاع العائلي و الؽشواث وجفاعلهم في الاظىاق . فهى ًذسط ٍو

 لالكخصاد مثل:

 اللعاع العائلي: الزي ًلىم باالظتهالن النهائي في املجخمع هيل.
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 امليؽأث: التي ًملىها ألافشاد والتي جلىم باإلهخاج والدؽغيل.

 ألاظىاق: التي جدذد ألاظعاس مً خالٌ العشض والعلب.

 ؤي ؤن مىاضيع الاكخصاد الجضئي هي: 

 ًت املعتهل  هظٍش

 ت امل  ىخجهظٍش

 ت الخياليف  هظٍش

 ت ألاظىاق  هظٍش

 الخىاصن الجضئي ألظىاق العلع والخذماث 

 ؤما مىاضيع الاكخصاد الىلي فهي:

 الىاجج اللىمي 

 الخىظيف 

 الخضخم 

 الىعاد 

 الخىاصن الىلي 

 مثال": من الاسئلة التي ًتم الاجابة عنها باستخدام الاقتصاد الجزئي:

  هيف حعمل العىق 

 ماهى حجم اهخاج الؽشواث 

 ماهى الععش الزي جدذده الؽشهت ملىخجاتها وهيف جدذده 



  

5 
 

 اجه  هيف ًخخاس املعتهلً ظلت مؽتًر

 هل جؤزش ظياظت الخيىمت على ظلىن الؽشواث 

 هل جؤزش ظياظت الخيىمت على ظلىن املعتهلً في عمليت الؽشاء 

 

 من جهة اخرى ًتم الاجابة عن الاسئلة التالية في الاقتصاد الكلي:

 دهيف ٌعمل الاكخصا 

  ملارا معذٌ البعالت مشجفع في ظىت معيىت و مىخفض في ظىت اخشي 

 ما الزي ٌعبب الخضخم وهيفيت عالحه 

  ملارا معذٌ الىمى الاكخصادي لذولت ما اعلى مً معذٌ الىمى الاكخصادي

 لذولت اخشي 

 هيف جؤزش الخغيراث في العشض الىلذي على الاكخصاد 

 ب على الاكخصادهيف جؤزش حغيراث الاهفاق الخيىمي و الضشائ 

 أهداف التحليل الاقتصادي الجزئي: اما مً خيث الاهذاف:

 جدليم جىاصن املعتهلً -

 جدليم جىاصن املىخج  -

 جدليم جىاصن ؤظىاق العلع والخذماث  -

 أهداف التحليل الاقتصادي الكلي

 ـ جدليم معخىي مشجفع مً الذخل اللىمي -
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 البعالت(ـ جدليم معخىي مشجفع مً الخىظيف )معخىي مىخفض مً  -

 ـ جدليم الاظخلشاس في ألاظعاس )ميافدت خالتي الخضخم والاهىماػ( -

في الخدليل الاكخصادي الجضئي العشض والعلب على ظلعت مدذدة ًلاط عادة 

بىخذاث ظبيعيت, ؤما في الخدليل الاكخصادي الىلي فئن العشض والعلب ًمثل مجمىع 

ع والخذماث في البلذ خالٌ الىمياث الجضئيت مً العشض والعلب على مخخلف العل

 .فترة صمىيت معيىت عادة العىت

 ثطور التحليل الاقتصادي الكلي: 

خ الاكخصادي اللذًم,   اهخم  -1إن بعض ؤفياس الخدليل الاكخصادي الىلي وحذث مىز الخاٍس

بخدليم مصلخت املجخمع هيل, وليغ مصلخت ألافشاد ؤو العبلاث   )امليركاهتيليون( التجاريون 

ول على خذه داخل خذود الذولت الىاخذة, وهادوا لزلً بضشوسة جذخل الخيىمت في الخياة 

الاكخصادًت هديجت عذم زلتهم في كذسة اليؽاط الاكخصادي على جدليم مصلخت املجخمع 

 اللصىي. 

بالخدليل الاكخصادي الجضئي, خيث وان الكالسيكيون  الاقتصادًون للذ اهخم  -2

ٌعخعيع دفع الاكخصاد  الخش  الاعخلاد العائذ لذي هؤالء الاكخصادًين بإن الاكخصاد

 مً خالٌ كىي 
ً
اللىمي هدى الخىظيف اليامل, والاظخلشاس في معخىي ألاظعاس جللائيا

اس ؤن العىق. ولهزا اعخلذوا ؤن مؽيلت الخضخم والبعالت ليعذ مؽيلت خعيرة, باعخب

كىي العىق الخللائيت ًمىنها إعادة الىظام الاكخصادي إلى معخىي الخىظيف اليامل 

 واظخلشاس املعخىي العام لألظعاس دون جذخل الذولت.
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ت,  وكذ وان الشؤي العائذ هى ؤن العياظت الىلذًت, والتي حعخبر مً اخخصاص املصاسف املشهٍض

 يل الاكخصادي الىلي. حعخبر العياظت الىخيذة املبرسة في هعاق الخدل

, بشوص ؤهميت الاكخصاد الىلي إلى مىخصف الثالزيىاث مً  -3
ً
ًشحع الاكخصادًىن, غالبا

ً ورلً ؤزش خلٌى الىعاد الىبير عام ) ( خيث انهاسث الىثير 1132ـ1121اللشن العؽٍش

مً آساء الاكخصادًين اللذامى, فظهشث البعالت على هعاق واظع في حميع دٌو العالم, 

ىىاث دون ؤن ًيىن لللىي الخللائيت, وال للعياظت الىلذًت بىاظعت البىً ومشث ظ

 ً املشهضي ؤي هجاح في جخفيض معخىي البعالت. وواهذ هىان خاحت ماظت إلعادة جيٍى

عاوي )  بىاظعت العالم الاكخصادي البًر
ً
ت الاكخصاد الىلي. وكذ جم رلً فعال جون هظٍش

ت العامت في ( عىذمJohn Maynard Keynes كينزمينارد  ا وؽش هخابه املؽهىس )الىظٍش

 The General Theory of Employment, Interestالخىظيف وؤظعاس الفائذة والىلىد 

and Money ٌخه في العلب الفعا . ومً ؤهم  "Effective demand"( والزي ضمىه هظٍش

ى الخيىمت التي واهذ مخالفت ألفياس الاكخصادًين الىالظيىيين, ؤهه ًجب علهينز  آساء

ؤن جؤزش على املعخىي العام لليؽاط الاكخصادي, ورلً مً خالٌ حغيير معخىي 

إهفاكها, ؤو مً خالٌ حغيير كىاهين الضشائب وهى ما ٌعمى بالعياظت املاليت. ووان هينز 

 ؤن مً الضشوسي للخيىمت ؤن جإخز املعؤوليت مً خالٌ ظياظاتها الاكخصادًت 
ً
ملخىعا

ادة الخىاصهيت للىصٌى باال م ٍص كخصاد إلى معخىي الخىظيف اليامل, ورلً عً ظٍش

ادة  هفلاتها )جخفيض الضشائب( في خالت خذور سوىد اكخصادي. ؤو جخفيض هفلاتها )ٍص

 
ً
الضشائب( في خالت خذور ضغىط جضخميت وبالخالي حعخعيع الخيىمت ؤن جؤزش جإزيرا

 على معخىي الىاجج الىلي وعلى معخىي الخىظيف والعم
ً
الت, وهزلً على مباؼشا
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معخىي ألاظعاس في الاكخصاد. ورهش هينز ؤهه في ظشوف البعالت, فئن العياظت الىلذًت 

جيىن عذًمت ألازش في الخإزير على الىاجج اللىمي ؤو ؤظعاس الفائذة في ظل ظشوف معيىت, 

 وؤن العياظت املاليت هي العياظت الفعالت ملداسبت البعالت في ظل هزه الظشوف. 

 

 


