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ااالقتصادد االكلي مباددئئ
Macroeconomics
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 توااجهھ تقدمهھا مستويیاتت ااختالفف على االعالم ددوولل  جميیع
 ووغيیر مباشرةة ااقتصادديیة ووتدااعيیاتت أأسبابب ذذااتت مشكالتت
:مثل مباشرةة

االبطــــالة

االتضـــخم

االركودد ااالقتصادديي

االتلوثث االبيیــئي

خلاالتفاووتت في توززيیع االد

االفقـــــر

االديیــــونن

االجــــراائم
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 نظريیاتت يیطرحح ااالقتصادديي وواالفكر
 في تتفاووتت االمشكالتت لتلك ووعـديیدةة مختلفة
 في االتفاووتت هھھھذاا وولعل .وواالحلولل االتفسيیر
 لمع ااختالفاتت أأحد يیعكس وواالحلولل االتفسيیر
.عيیةاالطبيی االعلومم عن ااجتماعي كعلم ااالقتصادد
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Definition  of  Economicsتعريیف علم ااالقتصادد 
:هھھھناكك تعارريیف عديیدةة لعلم ااالقتصادد باختالفف االمدااررسس االفكريیة

ااالقتصادديیونن يیفعلهھ ما هھھھو ااالقتصادد
Economics is what economists do  !

 يینب تقومم االتي االعالقاتت ططبيیعة يیدررسس ااجتماعي علم هھھھو ااالقتصادد
 لفةاالمخت وواالسيیاسيیة ااالقتصادديیة االنظم  في وواالمؤسساتت ااألفراادد

.ستهھالككووااال وواالتباددلل االتوززيیع وو ااإلنتاجج بعمليیاتت يیتعلق ما ووباألخص
Studies	  the	  process	  of	  production,	  distribution,	  
exchange	  and	  consumption.
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لااألمث ااالستخداامم كيیفيیة يیدررسس االذيي االعلم هھھھو ااالقتصادد
 االسلع  إلنتاجج نسبيیا )  االناددررةة  (  االمحدووددةة ااالقتصادديیة للمواارردد
 (  االالنهھائيیة  االمجتمع وو ااألفراادد حاجاتت إلشباعع وواالخدماتت
.) االحديیث االكالسيیكي االفكر تعريیف

Studies the efficient utilization of scarce 
economic resources to Produce goods and 
services to fulfill	  unlimited human and social	  
needs.
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 يياالتجريید االمنهھــج ااالقــتصادد عــلم يیتبع
)Abstract(  االكـثيیر ووضــع عـلى يیقــومم حــيیث 

 وواالتعبيیر  ٬،)Assumptions(  االفــرضيیاتت مــن
 يیةرريیاض بعالقاتت ااالقتصادديیة االعالقاتت بعض عن

.بيیانيیة ووررسومم

 أأمم  )positive(  موضـــوعي ااالقتصادد علم هھھھــل
؟ )normative( معيیارريي



8

Economic systems:  االنظم ااالقتصادديیة 

:) االسوقق ااقتصادد ( االرأأسمالي االنظامم
Capitalist System (market economy):

 تحديید في االسوقق آآليیة سيیاددةة ااإلنتاجج٬، لعناصر االخاصة االملكيیة سيیاددةة
.ووااألسعارر ااإلنتاجج

:) االمخطط ااالقتصادد ( ااالشترااكي االنظامم
Socialist System ( planned economy ):

 ووجهھازز االدوولة ددوورر سيیاددةة ااإلنتاجج٬، لعناصر االعامة االملكيیة سيیاددةة
 وواالتوظظيیف ااإلنتاجج مثل ااالقتصادديیة االقرااررااتت ااتخاذذ في االتخطيیط
.االعامة االمصلحة مبدأأ سيیاددةة وواالتوززيیع٬،

:االمختلط االنظامم
Mixed economies
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 ندررةة االمواارردد ااالقتصادديیة من جهھة وو اافترااضض ال محدوودديیة االحاجاتت
االبشريیة وواالمجتمعيیة تحتم ضرووررةة

ااالختيیارر وواالتضحيیة 
	Opportunityتكلفة االفرصة االبديیلة (   cost(

هھھھذهه االفكرةة يیوضحهھا عرضض منحنى إإمكاناتت ااإلنتاجج 

؟  Scarcity  بالندررةة االمقصودد ما
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منحنى إإمكاناتت ااإلنتاجج

Production	  Possibilities	  Curve	  (frontier)

 ةااالقتصادديی االمواارردد من معيین حجم لديیهھا ما ددوولة ااقتصادد بافترااضض
 كلبش .وواالخدماتت االسلع من معيین حجم إلنتاجج ووتقنيیة إإدداارريیة ووخبرةة
:االتالي لنفترضض تحديیداا أأكثر

	Fixed.  حجم ثابت من االمواارردد ااالقتصادديیة.1  economic	  resources

	Fixed. ثباتت مستويي االتقنيیة.2  technology

	Full. االكامل لجميیع االمواارردد االمتاحة) االتوظظيیف ( االتشغيیل .3  employment

 :ووفي االمثالل هھھھنا سيیضافف ااالفترااضض االتالي
	Twoووجودد خيیارراانن من االسلع االمنتجة فقط  . 4  choices	  of	  goods	  to	  produce
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االمثالل
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االبيیاني االرسم
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بناء على االفرضيیاتت أأعالهه فإنن: مالحظاتت :

13

ضعبو يیعرفف ما تمثل أأيي  إإنتاجهھ يیمكن ما أأقصى  تمثل االمنحنى على االنقاطط جميیع
Full  االكامل االتوظظف employment.  منحنى  يیسمى ااالفترااضي االمنحنى هھھھذاا 
Production Possibilities ااإلنتاجج إإمكاناتت Curve Frontier.

 مقابل عاالسل إإحدىى من ااإلنتاجج ززيیاددةة يیعنى االمنحنى على أأخرىى إإلى نقطة من ااالنتقالل
 .ااألخرىى االسلعة من ااإلنتاجج  خفض

 أأخرىى سلعة من أأكبر مقداارر على للحصولل ما سلعة من بهھ يیضحي ما مقداارر إإنن
Opportunity  االبديیلة االفرصة بتكلفة يیعرفف cost.



أأيي نقطة في ددااخل االمنحنى  تمثل ااستخداامم للمواارردد أأقل من 
. Unemploymentبطالة  االتوظظف االكامل٬، أأيي تمثل حالة 

جم هھھھذاا االوضع يیمكن أأنن يیكونن ااالقتصادد عندهه مستقراا ووح
	Actualاالناتج االفعلي  االناتج عندهه يیمثل  output  ،في ٬

باستخداامم جميیع االمواارردد مقابل أأقصى ناتج ممكن تحقيیقهھ
	Potentialاالمتاحة أأيي االناتج االممكن   output
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ةاالتساؤؤالتت  ااالقتصادديیة االرئيیسيی
Economic	  problems

ننتج؟ وولمن  ننتج؟ كيیف وو ننتج؟ ماذذاا

 بطالة  هھھھناكك هھھھل ااالقتصادديیة؟ االمواارردد ااستخداامم في االكفاءةة مدىى
Unemployment؟

 عررف على وو وواالخدماتت االسلع إإنتاجج على ااالقتصادد قدررةة مدىى
Economicااالقتصادديي االنمومعدلل growth؟

االتضخممن االحد على االقدررةة مدىى االشراائيیة؟ االقوىى ثباتت مدىى
Inflation ؟
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Incomeوواالثرووةة االدخل  توززيیع في االعداالة مدىى and
wealth االمعيیشي االمستوىى ووررفع Standards of living؟

  ادديیةااالقتص االتنميیة  من أأعلى ددررجة تحقيیق على االقدررةة مدىى
Economic development؟

  اامةاالمستد االتنميیة  من أأعلى ددررجة تحقيیق على االقدررةة مدىى
Sustainable development؟


