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 ق جزاع ياسينمدرس المادة النظري: ا.د. فايجامعة االنبار                                                   

 فواز مدرس المادة العملي: م.م. نعمكلية الزراعة                                                    

          قسم االقتصاد الزراعي                                                                        

 المرحلة : الثالثة  

 المادة :االقتصاد الكلي

 المحاضرة االولى : تعاريف عامة عن االقتصاد الكلي :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

من  ستهلكاالقتصاد الجزئي : وهو الفرع الذي يتناول تحليل سلوك الوحدات الصغيرة ويقيس سلوك وتصرفات الم -1

لك لمستهاطلب  وكيف يتحددجهة وسلوك المنتج من جهة اخرى وكيف يتحقق التوازن لهما واالثار المترتبة على ذلك 

 واالسعار لإلنتاجلمؤسسة عند مستوى معين اليف االنتاج لوتك

مالي لقومي االجاتج ااالقتصاد الكلي : يتناول دراسة وتحليل الوحدات الكبيرة والطواهر الكلية مثل الدخل القومي والن-2

 صاد القوميالقتا وظاهرة االسعار والتضخم والبطالة والتوظيف الكامل والتنمية االقتصادية , وكيف يتحقق التوازن في

 بين الطلب الكلي والعرض الكلي ..الخ 

صاد ت في االقتانتج الناتج القومي االجمالي : هو عبارة عن مجمل القيمة السوقية لكل السلع والخدمات النهائية التي -3

 القومي خالل مدة محددة هي سنة غالبا 

ي المحلعوالخدماتالنهائيةالتيانتجتفياالقتصادالناتج المحلي االجمالي:هوعبارةعنمجماللقيمةالسوقيةلكاللسل

 ي الخارج فملون خاللمدةمحددةهيسنةغالبا اي ما انتج فوق الرقعة الجغرافية للوطنوال يشمل ما ينتجه المواطنون العا

 .عونهاالدخل القومي :هومجموعالدخواللمكتسبةوالتيتعودلمالكيعوامالالنتاجمقابلخدماتهذهالعواماللتييبي -4

 . عالنها فالدخل الشخصي : هو ذلك الجزء من الدخول المكتسبة التي تعود لمالكي عناصر االنتاج والتي يستلمو-5

ان النظام الرأسمالي يعتمد على نظام السوق والية السعر في حل المشاكل االقتصاديةالتي 

لسوق تواجه االفراد والمجتمعات من هنا فنحن ندرس االسواق واالسعار من خالل نظام ا

ونرصد قرارات االفراد والوحدات االقتصادية في القطاع العائلي وقطاع االعمال , من خالل 

سوق االنتاج وسوق الموارد فرغبة االفراد لسلعة معينة سيترجم على شكل طلب على تلك 

السلعة عند سعر مناسب فاذا ناسب ذلك السعر المنتجون وحقق لهم ربحا مقبوال فهم ينتجونها 

 ي عناصر االنتاج لشراء خدماتهمئل اي مالكلذلك هم يتعاقدون مع قطاع العوا االنتاج من سوق

بالغ التي تحصلوا عليها في شراء السلع مالكو عناصر االنتاج يستخدمون المبالمقابل ف

والتفاعل في االقتصاد في تدفق دائري بين قطاع والخدمات وهكذا تستمر العملية االنتاجية 

 نتاج وقطاع االعمال منتجي السلع والخدماتمالكي عوامل اال

 ك المستوىدت لذلان حسابات الدخل القومي تعطي قياسا لمستوى االنتاج القومي كما تفسر االسباب المباشرة التي ا -1/

 من االنتاج وهذا يساعد الدولة والسلطات االقتصادية لوضع اصبعها على النبض االقتصادي لالمة 

 ات االقتصادية في رسم سياسة االقتصاد القومي على مدى طويل تمكن وتساعد السلط -2

 تهيء قاعدة قوية لتكوين وتطبيق السياسة العامة التي توضع بهدف تحسين انجاز واداء االقتصاد  -3

 

 

 

 المحاضرة الثانية: مشاكل الحسابات القومية :
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 تلف من سنةته تخق االسعار الجارية عليه فان قيمعدم ثبات االسعار : نظرا الن الناتج القومي االجمالي يحتسب وف -1

ة الوصول ا صعوب, لذلك تظهر هننتيجة تغيرات اسعار السلع والخدمات حتى اذا لم يحدث تغير حقيقي في االنتاج  ألخرى

ر االسعاحيد لى تواالى تقديرات حقيقية معبرة عن انجاز االقتصاد القومي ومقارنته من عام آلخر لذلك عمد االقتصاديون 

 المستخدمة في تقدير الناتج القومي .

نتاج تخدم في االتي تسضرورة تجنب ازدواج القيد الحسابي :الناتج القومي يشمل السلع النهائية فقط ال السلع الوسيطة ال-2

ط نهائية فقلالسلع ااو السلع نصف المصنعة , فقيمة السلع النهائية يكون متضمنا اقيام السلع الوسيطة لذلك يجب احتساب 

ولد هذا يوفي حسابات الدخل القومي الن ادخال السلع الوسيطة والنصف مصنعة يعني ازدواج قيد وتكرار احتسابها 

 اخطاء في احتساب الناتج القومي االجمالي .

تحدد الي اليالتبلسوق لاحتساب كل العمليات االنتاجية واستثناء العمليات غير االنتاجية : هناك عمليات انتاجية التصل  -3

الزراعية  نتجاتلها سعر والتدخل ضمن الناتج القومي مثل خدمات ربات البيوت وايجارا المنزل الذي يسكنه صاحبه والم

تدخل ضمن  لتاليالتي يستهلكها منتجوها وبالمقابل هناك عمليات غير انتاجية اال انها تصل السوق ويتحدد لها سعر با

 حسابات ال

 يات االسهم والسندات وبيع السلع المستعملة والمدفوعات التحويلية ناتج امثلتها نقل ملك

 اهمية التطور التكنولوجي لزيادة االستثمار :

ي زيادة ايمين التطور التكنولوجي :يساعد على تقليل تكاليف االستثمار بالتالي انتقال منحنى االستثمار الى ال -1

 االستثمارات 

 ندما يتوقععبلي اي ضع االقتصادي المستقوالقطاع التجاري : الثقة التجارية تعني الثقة بالالثقة التجارية وتوقعات  -2

ي الى ديؤ وهذا رجال االعمال حدوث ركود في دولة معينة فالعديد من المستثمرين يحجمون عن االستثمار في تلك الدولة

 بال التجاري تحقيق ارباح اقل مستقانتقال منحنى االستثمار الى اليسار , وكذلك االمر عند توقع القطاع 

انع ي ومصحجم الطلب ونموه : زيادة الطلب على السلع والخدمات سيؤدي الى تشجيع المستثمرين على شراء مبان -3

 واالت لتلبية الطلب وهذا يعني انتقال منحى االستثمار الى اليمين 

رية نتيجة الجا معدالت العوائد المتوقعة للمشاريع الحكومة : ينتقل منحنى الطلب االستثماري اذا تغيرت تاجراءا -4

ختلفة ت المالحكومة فتخفيض العبء الضريبي على المشاريع سيشجع االستثمار , وكذلك الحوافز والتسهيال إلجراءات

 كل هذه مزيةرسعار راسات جدوى للمشاريع االنتاجية بأالتي تقدمها الحكومة للمستثمرين كان تقوم الحكومة بتقديم د

 االمور ستعمل على زيادة االستثمار ونقل منحى الطلب االستثماري الى اليمين  

السياسة المالية التوسعية واالنكماشية على الطلب الكلي : اثر 

لحكومياو تخفيض اة االنفاق يزيادالسياسةالماليةالتيتعتمدهاالدولةباستخدامادواتهاالمعروفةالتيهياالنفاقااليراداتاذاماكانتتوسعيةا

كبر الضرائب عندنفسمستوياتاالسعارهذايعنيانتقالمنحنىالطلبالىاالعلى بالتالي مستوى توازن ودخل يكون ا

الي ليسار بالتللطلب والعكسفيحاالعتمادسياسةانكماشية اي قللت مستوى انفاقها او زادت الضرائب مما يعني انتقال منحنى ا

 مستوى دخل وتوازن اقل 

 

 العملي الخاص بالحسابات القومية :المحاضرة الثالثة : الجزء 

 

 اردات الو –االستهالك + اجمالي االستثمار + االنفاق الحكومي + الصادرات =  GDPالناتج المحلي االجمالي -

 االدخار  –االستهالك = الدخل المتاح 

 =6500 -1800 

           =4700 

GDP=C+I+G+X-M 
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            GDP =4700+5120+6740+(1920-700) 

           GDP  = 17780 

 الناتج القومي االجمالي = الناتج المحلي االجمالي + صافي عوائد عوامل االنتاج  -2

    GNP= GDP+NFI 

GNP = 17780+(-1780) 

GNP = 16000 

 ضريبة الدخل  -3

 ض.م–الدخل المتاح = الدخل الشخصي 

ITi-DI=PI 

DI-= PIiT 

 الدخل المتاح  –ض.م = الدخل الشخصي 

 6500 -8470 ض.م = 

= 1970  

 اإلهتالك–الناتج القومي الصافي = الناتج القومي االجمالي  -4

NNP=GNP-D 

NNP = 16000-1550 = 14550 

Y=C+S 

Y= a+bY+S 

Y-By= a+S 

(1-b)Y=a+S 

S=-a+(1-b)Y 

 

 

S= -80+0.4Y 

0=-80+0.4(0) 

0.4Y=80 
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Y=80/0.4=200 

 

2- C= a+bY 

a= 80   

MPC=1- MPS 

=1-0.4 

= 0.6 

C=80+0.6Y 

 : دالة االستهالك واالستثمارالمحاضرة الرابعة 

كل مستوى  كية عنددالة االستهالك : هي كمية االنفاق التي يرغب المستهلكون انفاقها على السلع والخدمات االستهال  -

 من مستويات الدخل 

 *العوامل المؤثرة عليها

لو انه  ته بالتالية ثروسوق المالي فان ارتفاع قيمة االسهم تعني زيادة قيمالثروة : بافتراض امتالك الفرد السهم في ال -1

تهالك االس تصرف بهذه االسهم أي باعها هذا يعني زيادة الجزء المخصص لالستهالك من الدخل بالتالي انتقال دالة

 لألعلى والعكس

فاض ر يعني انخألسعالر فارتفاع المستوى العام مستوى االسعار : تتأثر القيمة الحقيقة للنقود بالمستوى العام لألسعا -2

 كس .والع قيمتها الحقيقية بالتالي انخفاض الجزء المخصص لالستهالك من الدخل وانتقال دالة االستهالك لألسفل

ار دخى زيادة االمل علمعدالت الفائدة : الرأس السائد هو ان الفائدة محدد لالدخار بالتالي ارتفاع معدالت الفائدة يع -3

ق الك عن طريالستهعلى حساب االستهالك , اال ان هذا الرأي واجه انتقاد لكن  المتفق عليه ان سعر الفائدة يؤثر على ا

 تكلفة االقتراض او القيمة الجارية للثروة  

 ويحدثارهم ض ادخميول المستهلك وتوقعاته : توقع االفراد بزيادة دخلهم يدفعهم لزيادة انفاقهم االستهالكي وتخفي -4

 العكس في حالة توقع انخفاضه

زيع ايضا التو يعني االثار الديمغرافية السكانية: زيادة السكان تعني بالضرورة زيادة االستهالك االن ان هذا االثر -5

 العمري للسكان والبعد التعليم والثقافي فالتوزيع  العمري يخلق انماط استهالكية مختلفة ومتجددة 

اض تميز بانخفتلدخل توزيع الدخل : ان التفاوت في توزيع الدخل يعني التفاوت في الميول لالستهالك فالفئات مرتفعة ا -6

 الميل الحدي لالستهالك 

 فة للمخزوناالضاواالستثمار : هو االنفاق على الجديد من السلع الرأسمالية الثابتة مثل المصانع واآلالت والطرق   -

 دات السكنية خالل فترة معينة السلعي والتشي

 *مكوناته 

 ة ويدر دخاللمنشااالستثمار في المخزون :يضم قطع الغيار والسلع النهائية والمواد االولية ويعتبر اصل رأسمالي ل -1

 عليها ألنها سلع جاهزة للبيع 

 ادالمشاريع االنشائية واالسكانية : المباني السكنية المشيدة حديثا والمباعة لألفر -2

 العقارات وباني التكوين الرأسمالي الثابت : جميع السلع النهائية المشترات من المنشأة والمعدات واالجهزة والم -3

 

ة قي بالكفايالسو *يستطيع المستثمر تحديد مقدا رأس المال المطلوب استثماره في أي نشاط من خالل مقارنة سعر الفائدة

من  مشجع لمزيدربح والحدية لرأس المال اعلى من سعر الفائدة فاالستثمار يعتبر م الحدية لرأس المال , فمادامت الكفاية

ن والبد ر عائد ممكق اكباالستثمار , عند الحد الذي  تتساوى الكفاية الحدية لرأس المال بسعر الفائدة يكون المستثمر قد حق

 التوقف هنا عن استثمار اموال اضافية .
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 كلي واالنفاق الكليالمحاضرة الخامسة : الطلب ال

ن لشرائها ع رائيةالطلب الكلي : هو مجموع الكميات من السلع والخدمات التي يكون لدى المستهلكون الرغبة والقدرة الش

 مستويات مختلفة من المستوى العام لألسعار 

 االنفاق االستهالكي الخاص  Cطلب القطاع العائلي  -1

 االنفاق االستثماري الخاص  Iطلب قطاع االعمال -2

 االنفاق الحكومي Gطلب الحكومة  -3

 صادرات مطروحا منها الواردات  X-Mصافي الطلب الخارجي على السلع والخدمات  -4

السلع  ع علىهناك فرق بين االنفاق الكلي والطلب الكلي وهو ان االنفاق الكلي يمثل مجموع انفاق القطاعات االرب

 سعار ام لألبغض النظر عن المستوى العام لألسعار عكس الطلب الكلي الذي يرتبط بالمستوى العوالخدمات النهائية 

 العوامل المؤثرة عليه 

االنفاق  فة التي هيلمعرومتغيرات السياسة المالية والنقدية : السياسة المالية التي تعتمدها الدولة باستخدام ادواتها ا -1

لى احنى الطلب قال مناالنفاق اكبر من االيراد عند نفس مستويات االسعار هذا يعني انتااليرادات اذا ما كانت توسعية اي 

لنقدي المعروض ا زيادةاالعلى والعكس في حال اعتماد سياسة انكماشية , اما السياسة النقدية التي يطبقها البنك المركزي ف

 يؤدي الى انخفاض اسعار الفائدة وزيادة الطلب الكلي 

روب كالح رج عن سيطرة السياسة الكلية للدولة : تتمثل بصدمات خارجية  ال عالقة لها باالقتصادمتغيرات تخ -2

لك نفط واثر ذة كالوالكوارث فالسياسة االقتصادية ال تستطيع السيطرة عليها كذلك تغيرات اسعار بعض السلع االستراتيجي

 على الدول المصدرة له

 قومي االجمالي: طرق حساب الناتج الالمحاضرة السادسة 

 طريقة السلع والخدمات النهائية -3طريقة الدخل     -2طريقة االنفاق    -

لتي يحصل سبة اطريقة االنفاق : وفق هذه الطريقة فان الناتج القومي يحسب على اساس تقدير وجمع قيمة الدخول المكت

 االرض , راس ,لعمل سنة , وعناصر االنتاج هي اعليها مالكو عناصر االنتاج لقاء مساهمتهم في العملية االنتاجية خال ال

ة د تعكس قيملعوائالمال والتنظيم وعوائدها هي االجور , الريع , الفائدة واالرباح على التوالي , وهي بمجموعها أي ا

 الناتج  القومي بسعر الكلفة 

حتسب قبل ون وتي يتقاضاها العاملاالجور : هي عائد عنصر العمل وتشمل االجور والمرتبات والمكافآت والعموالت الت-

 خصم الضرائب واالستقطاعات االخرى 

 الريع : وهو صافي الغالت الزراعية والملكيات العقارية  -

 الفائدة : كل الفوائد التي تدفع على القروض واالستثمارات  -

 ل خصممستحقيها وقب الربح : تشمل االرباح االجمالية للمؤسسات والشركات وتحتسب قبل توزيع االرباح على -

 الضرائب 

 الدخل القومي = االجور +الفائدة + الربح + الريع 

 المحاضرة السابعة 

 المحاضرة الثامنة :عناصر الحقن وعناصر التسرب

حجب  عناصر التسرب هي اي جزء من الدخل ال يمر بدورة تدفق الدخل كاالدخار الذي يعد عنصر تسرب وهو   -

حرمان  يعني لجزء من الدخل بالتالي حرمان لقطاع االنتاج منها ,من جانب االعمال كذلك ان عدم توزيع كل االرباح

 االفراد من جزء من هذه الدخول 

آت  وهي المنش دورة الدخل او هي الزيادة في دخول االفراد التي ال تنشأ من انفاقعناصر الحقن : هي اي اضافة الى 

 ايضا زيادة دخل المنشآت التي ال تأتي من انفاق االفراد 

 يعتبر االقتصاد القومي في حالة توازن اذا تحقق شرط تطابق قيمة عناصر الحقن وقيم عنصر التسرب 
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 =    عناصر تسرب  عناصر حقن                           

 استثمار    = االدخار   ) اقتصاد بسيط (                             

 انفاق حكومي + استثمار = ضرائب + ادخار   ) بدخول الحكومة(                

 انفاق حكومي + استثمار + صادرات = ضرائب + ادخار + واردات ) بدخول العالم الخارجي (    

ن لشرائها ع رائيةالطلب الكلي : هو مجموع الكميات من السلع والخدمات التي يكون لدى المستهلكون الرغبة والقدرة الش

 مستويات مختلفة من المستوى العام لألسعار 

 االنفاق االستهالكي الخاص  Cطلب القطاع العائلي  -1

 االنفاق االستثماري الخاص  Iطلب قطاع االعمال -2

 االنفاق الحكومي Gحكومة طلب ال -3

 صادرات مطروحا منها الواردات  X-Mصافي الطلب الخارجي على السلع والخدمات  -4

السلع  ع علىهناك فرق بين االنفاق الكلي والطلب الكلي وهو ان االنفاق الكلي يمثل مجموع انفاق القطاعات االرب

 سعار ام لألكس الطلب الكلي الذي يرتبط بالمستوى العوالخدمات النهائية بغض النظر عن المستوى العام لألسعار ع

 العوامل المؤثرة عليه 

االنفاق  فة التي هيلمعرومتغيرات السياسة المالية والنقدية : السياسة المالية التي تعتمدها الدولة باستخدام ادواتها ا -1

الى  نحنى الطلبقال ميات االسعار هذا يعني انتااليرادات اذا ما كانت توسعية اي االنفاق اكبر من االيراد عند نفس مستو

لنقدي المعروض ا زيادةاالعلى والعكس في حال اعتماد سياسة انكماشية , اما السياسة النقدية التي يطبقها البنك المركزي ف

 يؤدي الى انخفاض اسعار الفائدة وزيادة الطلب الكلي 

وب كالحر تتمثل بصدمات خارجية  ال عالقة لها باالقتصادمتغيرات تخرج عن سيطرة السياسة الكلية للدولة :  -2

لك نفط واثر ذة كالوالكوارث فالسياسة االقتصادية ال تستطيع السيطرة عليها كذلك تغيرات اسعار بعض السلع االستراتيجي

 على الدول المصدرة له 

 المحاضرة التاسعة : الجزء العملي :

MPC=0.9 ,Y=200 

MPC=
Δ𝐶

Δ𝑌
→ΔC= MPC*ΔY 

  180 =(200)0.9ويساوي    cYلتغير =ا

Y=C+S→ ΔY = ΔC + ΔS   ]÷ ΔY 

Δ𝑌

Δ𝑌
=

Δ𝐶

Δ𝑌
+

Δ𝑆

Δ𝑌
 

1= MPC+MPS 

C=a + cY 

S= -a+(1-b)Y 

MPC= 
Δ𝐶

Δ𝑌
 = 

140−80

100−0
 = 0.6 

 

C= a + cY 

80= a+ 0.6(0)     → a= 80 

C= 80+0.6Y 

S= -80 +0.4Y 

 

 والتضخم :المحاضرة العاشرة : السياسة النقدية 
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ن جم االئتمافي ح السياسة النقدية :هي السياسة التي يكون مجال عرض النقود والتأثير في كميته وسرعة دورنه والتأثير

 وشروطه والنتائج الناجمة عنه 

 ادواتها الكمية :

ق د في السوالنقو عمليات السوق المفتوحة : اي عمليات بيع شراء للسندات فاذا كان هدف البنك المركزي زيادة كمية -1 

سحب يع كي فهو يعمد على عملية شراء لكي يضخ اموال في السوق والعكس لو كان يريد التقليل من المعروض فهو يبي

 جزء من القدرة الشرائية 

وراق صم االو سعر الفائدة التي يتقاضاه البنك المركزي من البنوك التجاري لقاء اعادة خسعر اعادة الخصم :ه -2

لى البنك عكلفة تالتجارية الموجودة لديهم فاذا اراد التقليل من عرض النقد قام برفع سعر اعادة الخصم والذي يعتبر 

عر اعادة فيض سعرض النقد فهو يعمد على تخ التجارية مما يعني احجام البنوك عن اعادة الخصم والعكس لو اراد زيادة

 الخصم بالتالي اقبال البنوك على الخصم وزيادة قدرتها على منح االئتمان وزيادة المعروض النقدي 

اراد  التالي اذابركزي االحتياطي النقدي : بالقانون تلتزم البنوك التجارية باالحتفاظ بجزء من ارصدتها لدى البنك الم -3

 لمعروض قللادة النقد رفع من  نسبة االحتياطي بالتالي قلت قدرتها على منح االئتمان والعكس لو اراد زيتقليل عرض ا

 من نسبة االحتياطي بالتالي زادت ارصدتها وزادت قدرتها

مستوى  ض عندالتضخم : هو االرتفاع المستمر في المستوى العام لألسعار الناجم عن زيادة الطلب الكلي على العر /

 شغيل الكامل الت

 انواعه : 

 % لفترة طويلة نسبيا وهو تضخم معتدل10التضخم الزاحف : اي ارتفاع في االسعار اليتجاوز  1

 تضخم متسارع : ويمتاز بارتفاع اكبر في االسعار ولفترة قصيرة  -2

  الرتفاع% ويستمر في ا100التضخم الجامح هو اخطر انواع التضخم يمتاز بارتفاع في االسعار يتجاوز  -3

 التضخم المكبوت او المسيطر عليه بواسطة السياسات االقتصادية فلو ترك لتحول الى تضخم جامح  -4
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	ان النظام الرأسمالي يعتمد على نظام السوق والية السعر في حل المشاكل الاقتصاديةالتي تواجه الافراد والمجتمعات من هنا فنحن ندرس الاسواق والاسعار من خلال نظام السوق ونرصد قرارات الافراد والوحدات الاقتصادية في القطاع العائلي وقطاع الاعمال , من خلال سوق الان...

