
102مبادئ االقتصاد الكلي 

يزيد بن راشد الضفيان:ستاذ املادةا
الفصل األولحماضرة



الفصل األول

مقدمة يف علم االقتصاد

:أهداف الفصل أن تعرف
حياتكيفاالقتصادأهمية•

االقتصاديةاملشكلة•

.بهمتعلقةومفاهيموفروعهاالقتصادعلم•

االقتصاديالتحليلأساليب•

األخرىبالعلوماالقتصادعالقة•

الكلياالقتصادوسياساتأهداف•



أهمية االقتصاد يف حياتك

عاجلةملالالزمةاألساليبيوفرأنهبسببمثالاالقتصاددراسةإىلالناسحيتاج

.وكليجزئيمستوينيعلىاالقتصاديةاملشاكل

رقالشمنطقةدولويفإيران،يفالعطالةأزمةفنزويال،يفاملاليالتضخمأزمة

.عامبشكلاألوسط

!  كيف ميكن جتاوز هذي التحديات دون استخدام أدوات علم االقتصاد؟

مع مالحظة أن السياسات االقتصادية اخلاطئة تكون سببا يف وجود هذي األزمات

ملاذا حتدث كل هذي املشاكل؟



املشكلة االقتصادية

شكلةاملسرهيللمجتمعاملتاحةاالقتصاديةاملواردندرةمقابليفاإلنسانيةاحلاجاتتعدد

.االقتصاديةاملشاكلكلبلاالقتصادية

:احلاجات اإلنسانية
الادين، الاانف ،  : كال ياايق فقادث يالىر علاى الضااروريات اخلما      : حاجاات ضارورية  •

.العرض، العقل، املال

.كل ييق فقدث يلىر على حياة اإلنسان ومتطلباته األساسية: حاجات أساسية•

.كل ييق فقدث يلىر على رفاهية اإلنسان: حاجات كمالية•

.كل ييق مباح ضاع هدرا ومل تتم االستفادة منه: حاجات إسرافيه•

.كل ييق حمرم: حاجات تبذيرية•

أنيرطأصحأنهتعتقدمبامطالبوأنتاملفصل،التقسيمهذاإىلأناأميل!وكماليةضروريةقسمنيإىلاحلاجاتقسمااملللفانأنستالحظ
.الواجبأواالمتحانورقةيفاختياركبتربيرتقوم



يتبعاملشكلة االقتصادية 

:مستمربشكلتتغريوتتجددالبشريةاحلاجاتأنالحظ

.إخل-.     مستوى الدخل-.اختالف أمناط احلياة-.      التطور التقين-

وقته،غالبيعملاملنخفضالدخلذويمنلعاملكماليايكونقدبه،يلتحقوماالتلفازمثال

نمأووقته،غالبيعملالمتوسطدخلذوعاملإىليتحولعندمالهضروريةتصبحأنهاإال

.العاليالدخلذوي

.من سباك عمل يف السعودية إىل وزير يف احلكومة اهلنديةسامبالالوزير اهلندي فيجاي 



يتبعاملشكلة االقتصادية 

:املوارد املتاحة
اليتاخلدماتوالسلعإنتاجإىلاستخدامهايلدي(بشريةطبيعية،)مصادرمنجلوعزاهلليسرثما:اقتصاديةموارد-

ياث،امل:مثلنسبيةندرةنادرةوحمدودةبأنهااملواردهذثتتسم.لإلنساناحملدودةغرياحلاجاتمناألكربالقدرتشبع

.البرتولالكهرباق،

.احلصول عليها مرتبط جبهدوالندرة، وجود الثمن هلا، :ويروطها

:مثلالبشرحلياةأهميتهامنبالرغمندرتهاأوحمدوديتهابعدمتتسماليتاملوارد:(اقتصاديةغري)حرةموارد-
.اهلواق



يتبعاملشكلة االقتصادية 

:املقصود بالندرة أو احملدودية

.هاهي نادرة نسبة إىل احلاجات اليت ميكن أن تلبيها فهي ال تكفي إليباع احلاجات املتعددة اليت يرغب اإلنسان ب

.قياس الندرة يعتمد على الطلب على املورد و على استخداماته املختلفة

.إذا كان الطلب قليل و الكمية املتاحة من املورد قليلة أيضا فإن هذا ال جيعل منه موردا نادرًا-
.ةإذا كان الطلب كبريًا  بنسبة أعلى من الكمية املتاحة منه فهذا جيعل منه موردا نادرا حتى لو وجد بكميات كبري-

!النفط: الحظ أيضا أن املورد الذي ال يعترب نادرًا يف وقت ما، قد يصبح نادرًا يف وقت آخر نظرًا لظهور أهميته مثل



علم االقتصاد

واهبواملالوقتتتضمنواملوارد.(االقتصادية)املوارداستخداملطريقةالناساختياركيفيةدراسةهو:االقتصادعلم

يهذلدمجالالزمةواملعرفةعليها،احلصولاملمكنمناليتاألدواتوكلاملعدات،املباني،األرض،املتاحة،واملهارات

(االقتصادلعلماألمريكيةاالقتصاديةاجلمعةتعريف).منهامفيدةوخدماتمنتجاتخللقاملوارد

Economics is the study of how people choose to use resources. Resources include the time
and talent people have available, the land, buildings, equipment and other tools on hand
and the knowledge of how to combine them to create useful products and services.

(The American Economic Association)



يتبععلم االقتصاد 

:أخرىتعاريف

ستثمار،واالواالدخاروالشراق،البيعحيثمناملعتادةتعامالتهميفالبشرلسلوكدراسةأو/يفتنظريهواالقتصادعلم

ووهواالستهالكية،اإلنتاجيةاألنشطةعلىوتوزيعهااحملدودةاالقتصاديةاملواردوختصيصواالستهالك،واإلنتاج

.االقتصاديةمواردثبإدارةاالنسانقياملكيفيةدراسةبالتالي

االتاالستعمذاتالنادرةاالقتصاديةواملوارداحملدودةغريالبشريةاحلاجاتبنيكعالقةالسلوكيدرساالقتصادعلم

.البديلة

دودةاحملاالقتصاديةللموارداألمثلالتوزيعحيثمناإلنسانيالسلوكيدرسالذياالجتماعيةالعلومأحداالقتصادعلم

.احملدودةغرياجملتمعحاجاتعلى



يتبععلم االقتصاد 

:لي  مهما أن حتفظ هذي التعاريف حرفيا، بل املهم أن تالحظ التالي

:الرابط بني كل هذي التعاريف ىالىة أيياق

(يدرس).اإلنسانيالسلوك-

(تشبع).الالنهائيةاملتعددةالبشريةاحلاجات-

(تستخدم).املتاحةواملوارداإلمكانات-

لذا أي تعريف تربط فيه بني هذي الثالث املالحظات املهمة هو تعريف صحيح  



يتبععلم االقتصاد 

:مت تصنيفها حتت ىالىة عناوين رئيسية، وعند بعضهم أربعة عناوين رئيسية(:عوامل اإلنتاج)املوارد االقتصادية 

املعادناألمساك،األنهار،األراضي،تتضمناملواردهذي.ماوطناقتصادداخلوجدطبيعيموردكل:(Land)األرض

.وغريهاالطبيعية

.استهالكهاميكنوخدماتسلعإىلاملواردحتويلعلىالقادرةاملتاحةالبشريةاملواردكلمتثل:(Labor)العمالة

Real)احلقيقياملالرأس Capital):واخلدماتالسلعإنتاجيفتستخدماليتواألبنيةواألدواتواملعداتاآلالتجمموع

املبينةاأليكالمنيكلإىلحتويلهمتإذاإالإنتاجيمالرأسيعتربالالنقدياملالرأس.استهالكهاميكناليتاملتخلفة

.إنتاجيةعمليةيفتوظيفهومتأعالث

باستخدامإنتاجيةعمليةوإدارةخلقعلىلقدرتهإنتاجيكعامليعترب:(Entrepreneurship)املنظمأو/األعمالرائد

.استهالكهاميكنوخدماتسلعبإنتاجتنتهياملتاحةاملوارد



يتبععلم االقتصاد 

:عناصر اإلنتاج/عوائد عوامل

ريع أو إيراد األراضي أو اإلجيارات:(Land)األرض 

األجور والرواتب  : (Labor)العمالة 

الفائدة(: Capital)رأس املال 

الربح(: Entrepreneurship)أو املنظم /رائد األعمال



يتبععلم االقتصاد 

:  حتت عنوانني رئيسني(  (the core theoryيصنف االقتصاديون النظرية االقتصادية األساسية

:Microeconomicsالنظرية اجلزئية
Maximizationوالتقليلالتعظيممبدأيمعاجلزئيةالنظريةتتعامل & Minimization))للوصول

والعرض،والطلباملستهلك،سلوكمثلموضوعاتوتغطي،((Optimumالفضلىأواملثلياحلالةعليهايطلقماإىل
وعاتموضمنذلكيابهوماالسلعة،وسعرالسوق،وهيكلاإلنتاج،كلفةوتقليلأرباحهاوتعظيماالقتصاديةواملنشأة

.الفرديةاالقتصاديةالوحداتإطاريفتدخل

Macroeconomics: النظرية الكلية
equilibriumالتوازنحاالتمعتتعاملفهي states)).اإلنتاجيفتبحثاملثال،سبيلوعلىأنها،أي

،عليهوالطلبالنقدوعرضالفائدةوأسعاراحلكومةونفقاتوالضرائباحلكومية،املوازنةوتوازنالتوازني،الكلي

.الكربىاالقتصاديةالوحداتبقضايايعرفماأوالعمل،سوقتوازناألسعار،ومستوى



يتبععلم االقتصاد 

:االقتصاديةاملفاهيمبعض

Stockالتدفقوالرصيد and Flow:لاجملايفالبعضببعضهامرتبطةمتغرياتاألرصدةو(التيارات)التدفقات
.الزمنمرورمعتتغريأنهاكمااالقتصادي،

.متغري-الزمنمنفرتةخاللمقاسةكمية:flows(التيار)التدفق

.ىابت-معينةزمنيةحلظةيفمقاسةكمية:stockالرصيد

.رصيد حساب يخص ما يف البنك يعترب رصيدًا أما راتبه الذي يدخل يف حسابه يهريًا فيعترب تدفقًا: مثال

تثمار يف  من هنا ميكن أن تالحظ أن االستثمار هو التغري يف رصيد رأس املال وزيادته تكون بزيادة التدفق، مبزيد من االس

!السلع الرأمسالية كاملعدات وغريها



يتبععلم االقتصاد 

:االقتصاديةاملفاهيمبعض

Incomeالثروةوالدخل and Wealth:

(متكررةعملية).يرائيةقوةاألفراديعطينقديتدفق:Incomeالدخل

.املاديةغريواملاديةالسلعمنمعينةحلظةيفنقديرصيد:Wealthالثروة

 ىروة يهريًا ملالكه، أما قيمة أو مثن ذلك املنزل يف حلظة ما تعترب( تدفقًا)اإلجيار الشهري ملنزل ما يعترب دخاًل : مثال

.صاحبها



أساليب التحليل االقتصادي وعالقة االقتصاد بالعلوم األخرى

:االقتصاديالتحليلأساليب

:الوصفيالتحليل•

.الرياضيالتحليل•

.القياسيالتحليل•

.البيانيالتحليل•

:األخرىبالعلوماالقتصادعالقة

االجتماععلم•

النف علم•

الرياضياتعلم•

اإلحصاقعلم•

وغريها•



أهداف وسياسات االقتصاد الكلي

:األهداف

.اإلنتاجيالنمومنومستمرمرتفعمعدل-

.االختياريةغريللبطالةمنخفضمعدلمعللتوظيفعاليمعدل-

.األسعارملستوىاستقرار-

:األدوات

Fiscal)املاليةالسياسة- Policy):احلكومياإلنفاقومستوىالضرائبمعدالتتغيريتتضمن

Monetary)النقديةالسياسة- Policy):التضخممعدلعلىمثالللتأىريالنقودمناملعروضكميةعلىالعملتتضمن.

!طبعا سيكون لنا حديث موسع حول هذي املواضيع يف الفصول القادمة


