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 مفاهيم عامة في االقتصاد الكلي
 

 

 -: الكلي االقتصادي التحليلو الجزئي االقتصادي التحليل
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

ية استخدام المجتمع ىو "العمم االجتماعي الذي ييتم بكيف Economicsعمم االقتصاد      
لموارده المحدودة إلشباع حاجاتو الغير محدودة".  وينقسم التحميل االقتصادي إلى فرعان 
رئيسيان ىما : التحميل االقتصادي الجزئي الذي قمنا بدراستو في مادة مبادئ االقتصاد 

االقتصاد  ، والتحميل االقتصادي الكمي الذي سيكون محل دراستنا في ىذه المادة.(101)الجزئي
يتعامل مع الوحدات الفردية في االقتصاد، وىي عادة الفرد أو  Micro-economicsالجزئي 
، حيث يركز عمى سموك المستيمك و بالكيفية التي Firmو المنشأة  Householdاألسرة 

توزع بيا األسرة دخميا باإلنفاق عمى مختمف السمع و الخدمات.  كما ييتم االقتصاد الجزئي 
مستوى اإلنتاج الذي يمكن المنشأة من تعظيم أرباحيا. وعمى النقيض من ذلك نجد  بتحديد

االقتصاد الكمي يتناول دراسة المواضيع االقتصادية ذات الحجم الكبير، فيتعامل مع االقتصاد 
القومي في مجموعو متجاىاًل الوحدات الفردية، وكثير من المشاكل التي تواجييا. وبالتركيز 

القومي في مجممو، فإن االقتصاد الكمي ييتم بالناتج الكمي لالقتصاد و  عمى االقتصاد
 المستوى العام لألسعار وليس بالناتج ومستوى األسعار في كل منشأة عمى حدة. 

وىناك فرق أيضًا بين االقتصاد الجزئي والكمي من حيث المنيجية، فاالقتصاد الجزئي      
ستوى العام لألسعار محددان ومن ثم فيو يحاول شرح يفترض بشكل عام أن الناتج الكمي والم

كيفية تحديد الناتج واألسعار لمسمع كل عمى حدة. ىذا ويفترض التحميل الكمي استقرار توزيع 
الناتج واألسعار النسبية، ويعامل الناتج الكمي والمستوى العام لألسعار كمتغيرين محاواًل شرح 

اك ىذا االختالف بينيما حيث أن التغير في المتغيرات كيفية تحديدىما. وقد يصعب عمميًا إدر 
الجزئية قد يؤثر بقوة عمى المتغيرات الكمية والعكس بالعكس. فارتفاع سعر سمعة كالنفط مثاًل 
يؤثر بدون شك عمى النشاط االقتصادي العالمي أو عمى األقل النشاط االقتصادي لدولة 

 االقتصاد الكمي. معينة، وعميو فإن المشكمة الجزئية تؤثر عمى
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 أىمية النظرية االقتصادية الكمية

لم يحتل التحميل الكمي مكانتو الحالية في النظرية االقتصادية إال منذ زمن قريب وفي     
 J.M.Keynesرد كينز" ـمنتصف ىذا القرن بفضل االقتصادي البريطاني "جون مين

وجود التفكير الكمي في المشكالت االقتصادية قبل  لكن ىذا ال يعني عدم (1883-1946)
ذلك. اىتم التجاريون في القرن السابع عشر بتحقيق مصمحة الدولة وليس مصمحة الفرد أو 
الطبقات كل عمى حدة في داخل الدولة، كما نادوا بالتدخل االقتصادي لمدولة وعدم ثقتيم في 

م جاء 8551الدولة بمفرده.  وفي عام قدرة النشاط االقتصادي الفردي عمى تحقيق مصمحة 
"فرانسوا كيناي" مؤسس أول مدرسة اقتصادية )مدرسة الطبيعيين(  وصاحب أول مؤلف 
اقتصادي يتناول دراسة الظواىر االقتصادية الكمية في المجتمع )الجدول االقتصادي 

Economic Table جزاء.  قدم ( مؤكدًا لمعالقات التبادلية بين القطاعات كوحدة مترابطة األ
بعد ذلك االقتصادي الفرنسي "جان باتست ساي" أفكارًا متعمقة بالتحميل الكمي، والتي عرفت 

 )النظرية التقميدية(. Say's Lowبقانون ساي 

أما عن "كارل ماركس" مؤسس االشتراكية العممية فكان صاحب أول محاولة لتناول      
تكاممة عن الحياة االقتصادية والعالقات الكمية مشكالت النظام االقتصادي ككل، ولرسم صورة م

التي تشتمل عمييا ىذه الحياة )النظرية االشتراكية العممية(. كانت نقطة األساس والتحول نحو 
التحميل االقتصادي الكمي المعروف لدينا في الوقت الحاضر ىي عند نشر "كينز" لمؤلفو 

 )النظرية العامة في التوظف والفائدة والنقود(. 

ويعتبر موضوع االقتصاد الكمي ميمًا وممتعًا في نفس الوقت، إذ تخصص الصحف      
اليومية والمجالت والدوريات صفحات منيا لطرح ومناقشة موضوعات االقتصاد الكمي كتمك 
المتعمقة بالرفاىية االقتصادية ومستوى الدخل والتوظف والبطالة وغيرىا، وكذلك تعمل برامج 

. والسبب في ذلك أىمية موضوع االقتصاد الكمي الذي يتناول مسائل تيم اإلذاعة والتمفاز
جميع أفراد المجتمع. وعمى ضوء الدراسات االقتصادية تتحدد قدرة األفراد عمى االستيالك و 
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مدى استطاعتيم عمى تحسين أوضاعيم المعيشية، كما يتعرفون عمى تأثير ارتفاع مستوى 
 ادي واألسعار واألجور، وأمور أخرى كثيرة.الناتج القومي عمى الوضع االقتص

و بالتركيز عمى االقتصاد القومي في مجموعو، فإنو يمكننا تمخيص الموضوعات التي      
 -ييتم بيا االقتصاد الكمي )محل دراستنا( في النقاط التالية:

مي دراسة وتحميل المتغيرات االقتصادية الكمية كالناتج الكمي في الدولة،الدخل القو  -8
 والعمالة، المستوى العام لألسعار والمستوى العام لألجور.

ويتناول العرض الكمي ، يتناول الطمب الكمي في المجتمع والمتمثل في اإلنفاق الكمي -2
 والمتمثل في الناتج الكمي من السمع والخدمات، وبالتالي كيفية تحديد الدخل التوازني.

تضخم والبطالة ومحاولة تقديم الحمول الخاصة بيا، تحميل ودراسة المشكالت المتعمقة بال -3
 كما يدرس المشاكل المتعمقة بالنمو االقتصادي وميزان المدفوعات.

دراسة دور الدولة في النشاط االقتصادي عن طريق السياسات النقدية والمالية والمتعمقة  -4
  بتحقيق االستقرار االقتصادي.

  الكمية االقتصاديةالمتغيرات 

 -النظرية االقتصادية و السياسة االقتصادية:

ىي مجموعة النظريات الخاصة بشرح سموك  Economic Theoryالنظرية االقتصادية 
الظواىر االقتصادية المختمفة. وتعرف بأنيا "ىي التي تضع القواعد و المبادئ االقتصادية و 

مجموعة من الظروف".  فيناك الكثير من التي تكون بمثابة مرشد في اتخاذ القرارات في ظل 
ن العالقة التي عالظواىر االقتصادية التي يمكن أن نشاىدىا والتي تجعمنا نتساءل عنيا و 

نجدىا بين شيئين أو أكثر فييا.  وترتبط تمك الظواىر مع بعضيا بعالقات متشابكة ينبغي 
ك من خالل النظرية. والنظرية اكتشافيا والتعرف عمى حركتيا وكيفية التأثير فييا، ويكون ذل

 -االقتصادية تتكون كأي نظرية عممية من:
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"اتخاذ قرارات معينة في ظل ظروف  Economic Policyلسياسة االقتصادية فيي أما ا     
معينة". ولو أنو من المستحسن أن تتبع سياستنا االقتصادية النظرية االقتصادية،إال أنو كثيرًا 
ما تعدل السياسة االقتصادية بواسطة السياسات االجتماعية أو الحربية أو الظروف و األحداث 

ترى النظرية االقتصادية وجوب األخذ بمبدأ الحرية التجارية و إلغاء القيود عمى  السياسية. فقد
المبادالت الدولية، و لكن نظرًا لضغوط سياسية معينة تتبع الحكومة سياسة اقتصادية من 

 التجارة الخارجية. شأنيا زيادة القيود المفروضة عمى

 

 ما ىي أىداف السياسة االقتصادية؟

ن غالبًا أن ىناك أربعة أىداف أساسية لمسياسة االقتصادية، تتمثل في يذكر االقتصاديو 
   -التالي:

 استقرار األسعار.   -2العمالة الكاممة.             -8   

 التوازن الخارجي. -4النمو االقتصادي.          -3 

               . 

 -الطمب الكمي و العرض الكمي:

ىو"إجمالي اإلنفاق المخطط لكافة المشترين في  Aggregate Demandالطمب الكمي     
فيو "مجموعة السمع و الخدمات  Aggregate Supplyاقتصاد معين". أما العرض الكمي 

في االقتصاد  Equilibriumيتحقق التوازن و   التي ينتجيا المجتمع خالل فترة زمنية معينة".
الطمب عن العرض عند مستوى بتساوي الطمب الكمي مع العرض الكمي. فإذا ما حدث وزاد 

. أما إذا حدث قصور في الطمب عن Inflationالتوظف الكامل أدى ذلك إلى حدوث تضخم 
  =  Depression (ADعرض التوظف الكامل فسيؤدي ذلك إلى ظيور ما يعرف بالركود 

AS). 
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ذا كنا نقول بان التوازن يعني تعادل القوى المتضادة في فترة زمنية معينة، و      فإن عدم ا 
تساوي الطمب الكمي مع العرض الكمي أو بعبارة أخرى حدوث عدم تعادل لمقوى المتضادة يعرف 

 باالختالل.

 

 األىداف األساسية لالقتصاد الكمي:

 : Economic Goals of Societyأىداف المجتمع االقتصادية 

جرت العادة عمى تحديد أربعة أىداف رئيسية تسعى كافة المجتمعات إلى تحقيقيا وىي 
 الكفاءة، والنمو، واالستقرار والعدالة.

 وتعني االستغالل األمثل   لموارد اإلنتاج Efficiencyالكفاءة  .8
ويعرف النمو االقتصادي بأنو زيادة : Economic Growthالنمو االقتصادي  .2

الزيادة في كل اإلنتاج من السمع والخدمات مع مرور الزمن، كما يعرف كذلك بأنو 
 مخرجات االقتصاد الوطني.

وىو يعني استقرار مستويات  : Economic Stabilityاالستقرار االقتصادي  .3
األسعار وذلك يكون بعدم حدوث تضخم )ارتفاع كبير ومستمر في األسعار( وأيضًا عدم 

 حدوث كساد )انخفاض كبير أو تدىور في األسعار(.
وىي تعني العدالة في توزيع الدخل،  : Economic Equityالعدالة االقتصادية  .4

ع العدالة مرتبط باالقتصاد المعياري ألنو يختمف من مذىب آلخر باختالف وموضو 
 العقيدة أو المبادئ التي يؤمن بيا كل مذىب

 

 المشاكل الحديثة في االقتصاد الكمي:

 أوال: البطالة:
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تحدث البطالة من الناحية النظرية في حالة انعدام التشغيل الكامل، والتشغيل الكامل  
في السوق قد يحدث عندما يكون جميع األفراد الراغبين في العمل باألجور السائدة 

وظفوا طبقًا لمياراتيم. غير أن التشغيل الكامل ال يمكن تصوره من الناحية العممية. 
 فيناك بطالة احتكاكية تحدث عند انتقال العمالة من مجال عمل إلى مجال آخر

 التضخم -ثانيًا 

) يعرف التضخم عمى أنو االرتفاع المستمر والممموس في المستوى العام لألسعار  
تعتبر ضمن اإلطار المقبول  %5حيث أن معدالت التضخم التي تقل عن في دولة ما(.

 purchasingلزيادة األسعار وال تترك أثرًا ممموسًا عمى القوة الشرائية لمنقود )
powerبئًا حقيقيًا عمى دخول األفراد ولن يشعر بيا عامة النا( ولن تشكل ع 

 االقتصادي التحميل في تستخدم التي واألساليب )المفاىيم االقتصاد دراسة منيجية

المعروف أن العالم يواجو الكثير من المشاكل االقتصادية المعقدة، وأنو من أجل حل ىذه 
المشاكل البد من التحميل االقتصادي الواقعي ليذه المشاكل، والمعروف أن ىناك عدة مفاىيم 

 وأساليب تستخدم في ىذا التحميل االقتصادي ومنيا:

  Economic Theoryأواًل: النظرية االقتصادية: 

ن عمم االقتصاد من العديد من النظريات مثل نظريات الطمب والعرض، نظريات تنمية يتكو
اإلنتاج، نظريات توزيع اإلنتاج، نظريات التكاليف، نظريات التسعير، نظريات االستيالك 

وتيدف النظرية االقتصادية إلى تحميل ما حصل ،  واالستثمار، ونظريات التجارة الخارجية
ومحاولة التكين أو التنبؤ بما سيحصل وفق معطيات معينة، ويتفق االقتصاديون عمى العديد 

 لنظريات االقتصادية ولكنيم يختمفون عمى نظريات أخرىمن ا

 ثانيًا: النموذج االقتصادي:

يستعمل االقتصاديون في تفسير وتحميل الظواىر االقتصادية ما يعرف بالنموذج، والنموذج ىو 
قيد البحث  عبارة عن تجسيد وتقريب لمواقع بمعنى أن يمجأ الباحث إلى تبسيط الظاىرة

 ويتكون النموذج من عدة عناصر ، والدراسة في شكل نموذج يمكن دراستو وتحميل أسسو
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وصيغ رياضية، وعناصره األساسية تعرف بالمتغيرات، والمتغيرات نوعان: متغيرات مستقمة 
 ومتغيرات تابعة


