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ة د ت لة ا مة  الم    مق

P 
 

 من الفكر اإلنساني بشكل عام، ومن ثم فهو   اقتصادى جزءً يشكل الفكر اال 
 بغيرها من  االقتصاديةوهكذا، ترتبط التطورات   . نتاج زمان ومكان محددين

قتصادى بغيره من األفكار اإلنسانية    التطورات األخرى، آما يتصل الفكر اال   
 .  المختلفة 

 الخاصة بدولة ال يمكن أن    وهكذا، فإن تحليل المجتمع أو تناول الظروف  
آما أن األخير ال يمكن  . قتصادي يكون شامًال إذ ما أقصينا التحليل أو الفكر اال    

فهمه بشكل صحيح إذا ما استبعدنا ظروف وأحوال البالد السياسية واالجتماعية    
 .  والقانونية 

 تحليال عمليا، إذ آان همه هو البحث في آيفية    ى االقتصادوقد ابتدأ التحليل  
  لكن الرغبة في إضفاء شكل العلم على    .  إثراء الدولة، ومن ثم آان تحليال تطبيقياً   

 وجعله علمًا شأنه شأن باقي العلوم األخرى الطبيعية        ىاالقتصاد الفكر أو التحليل    
والرياضية واالجتماعية آعلم االجتماع والسياسة، والرغبة في إضفاء صفة        

 جعل البعض من رجال التحليل أو      آل ذلك  ،ىاالقتصاد  الحياد على التحليل   
ه من آل ون من هذا التحليل ويجرد  اوَّل يفصلون جزءً    األىاالقتصاد  الفكر 

  لغرض   االقتصادية     على الكشف عن القوانين التي تحكم الظواهر              هوقصر غرض 
  ى قتصادوأطلق على هذا الجانب من التحليل أو الفكر اال     . المعرفة فقط  

 وهذا يعني أن االقتصاد التجريدي يقوم على  ؛باالقتصاد أو التحليل التجريدي   
االقتصادي أو اإلنسان الرشيد بمعزل عن اإلنسان الحقيقي أو                      أساس اإلنسان   

يعة الحال بخالف االقتصاد التطبيقي      بوهو بط ش ظرفًا وواقعًا، ي يعاإلنسان الذي   
 . الذي ال ينعزل عن هذه الظروف وهذا الواقع لإلنسان الحقيقي   

 أن علم االقتصاد ال يمكن عزله ال عن الواقع وال عن  وخالصة األمر، 
 التجريدي يقوم على مجموعة من الفروض ويقيم     فاالقتصاد    ،العلوم األخرى  



ة د ت لة ا مة  الم   مق

، ومن ثم فهو نوع من )آالمنافسة الحرة وقوانين العرض والطب       (  نظامًا مثاليًا   
ض   التجريد والتبسيط واالنسالخ عن الواقع مما يؤدى إلى عدم واقعية الفرو  

 أو النموذجية لعدم تحقق الفروض والنماذج       ىواستحالة انطباق هذه الحلول المثل     
 . في الواقع 

لية  و الت ر المب المو ل ت  و  ا   : ه

   .االقتصادية بعض المفاهيم  : الف ا 

    .االقتصادية النظم : الف ال 

ل    .بعض جوانب االقتصاد الكلي   : الف ال

ع    .عوامل اإلنتاج : الف الرا
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الَ يُكَلِّــفُ اللّــهُ نَفْــساً إِالَّ وُسْــعَهَا لَهَــا مَــا كَــسَبَتْ وَعَلَــيْهَا مَــا  `
نَا الَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَالَ تَحْمِلْ              اكْتَـسَبَتْ رَبـَّ

ا حَمَلْـتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن           نَا إِصْـراً كَمـَ  قَبْلِنَا رَبَّنَا وَالَ تُحَمِّلْنَا عَلَيـْ
ا الَ طَاقَـةَ لَـنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْالَنَا                مـَ

  .^فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ 
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 المحتو
 

فحة ال ــــو  المو

مة   .............................................................. المق

هي  :االف  ١ ة المف د ت  ...................... ا

 ...…......…… بيان بالمشكلة االقتصادية :ا      المبح  

 ………........……ماهية علم االقتصاد :       المبح ال 

ة:الالف  ٢ د ت ..................................  ال ا

..................... نشأة النظام الرأسمالي :األولالمطلب   

............... خصا النظام الرأسمالي :الثانيالمطلب   

 

 

 فى ظل اقتصاد قتصادى دوافع النشا اال :الثالثالمطلب   

.….........……...............السوق 

 ..…….....… تقدير النظام الرأسمالى :الرابعالمطلب   

 .............................. النظام االشتراآي :المبح ال     

 ................... نشأة النظام االشتراآي :األولالمطلب   

 .... م االشتراآيا الخصا العامة للنظ:الثانيالمطلب   

 
 

 دوافع النشا االقتصادى في ظل النظام :الثالث المطلب
.. ......................... االشتراآي

 ..……......…تقييم النظام االشتراآي : المطلب الرابع   

ل    المبح    . تطور دور الدولة في النشا االقتصادى :ال
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ب  ى  :األول  المطل ة ف ين ودور الدول ة التجاري سياس
..................................االقتصاد

 

 
 

يب          المطل ند   :الثان صادى ع شا االقت رية الن ة ح سياس
يدية ودور  مالية التقل ين والرأس الطبيعي

 ....................... االقتصادالدولة فى 

 
 

ودور الدولة فى    سياسة التدخل الحكومى :الثالث    المطلب 
....................................االقتصاد

ع    المبح    .....الدولة والنظام االقتصادى فى مصر دور :الرا

لالف  ١٠٠ ل:ال د ال ت  ..................   جوا ا

 .................…………… الدخل القومي :االمبح      

 .............................االستهال القومي   :المبح ال     

لالمبح        ..............................الستثمار القومى ا :ال

عالف  ١٢ ت:الرا وام ا   …….........……………. 

 ............……………..........… العمل :االمبح      

 ...................……………رأس المال  :الالمبح      

ل      ........................المنظم تنظيم اإلنتاج أو :  المبح ال

 ....................................................... مة المراجع ١٧٧

 



١  مقدمة في المشكلة االقتصادية

 الفصل األول 

  االقتصاديةبعض المفاهيم 

 المبحث األول

 بيان بالمشكلة االقتصادية

 :األهداف

   إحاطة الدارس علمًا بما ى من هذا المبحث هالمبتغاةلعل األهداف الرئيسية 
  :يلي 

 . المشكلة االقتصادية وعناصرها -١

 . األخرى التفرقة بين الحاجات االقتصادية وغيرها من الحاجات اإلنسانية  -٢

 . خصائص الحاجات االقتصادية -٣

 . األموال أو الموارد االقتصادية -٤

 . القوانين االقتصادية الحاآمة للظواهر االقتصادية -٥

الطبيعية       اب منذ القرن الثامن عشر بين العلومتَّهناك تفرقة جرى عليها الكُ  
 والفيزياء   الجيولوجيا  :مثل  ( فالعلوم الطبيعية        .  والعلوم اإلنسانية أو االجتماعية          

تهتم بالبحث في العالقات بين األشياء والظواهر الطبيعية، بينما تهتم           ) والكيمياء 
بدراسة أفعال   )  االجتماع والتاريخ والقانون واالقتصاد    :مثل(  العلوم اإلنسانية 

وقد  . اإلنسان وعالقاته مع غيره من بنى جنسه ومع األشياء التي تحيط به      
ويبحث   .  في القرن العشرين تطورا سريعًا وهائالً  عرفت آل العلوم اإلنسانية 

االقتصاديون في توجيه النشاط الفردى والجماعى بقصد استخدام الظروف      
 . المادية لتحقيق احتياجات وحاجات األشخاص         



٢ مقدمة في المشكلة االقتصادية

 في الوقت الحاضر أهمية آبيرة على         االقتصادية  وتحتل المشكالت  
لمشكالت انعكاسات سياسية      ومن الثابت أن لهذه ا . المستويين القومي والدولي  

 فى   االقتصادية واجتماعية ال يمكن إنكارها، حيث يصعب إهمال دور التطورات  
 االجتماعي   فالواقع    .  فهم الجوانب السياسية واالجتماعية ألى جماعة من الجماعات                          

حقيقة معقدة، وآل علم من العلوم اإلنسانية ال يعبر إال عن وجه واحد من وجوه        
 . نساني  تعلق إال بزاوية من زوايا النظر إلى النشاط اإل   هذا الواقع وال ي 

 : قتصادية بالتصدي للعناصر التالية     وعادة ما يهتم المختصون بالمشكلة اإل  

 ة األخرى ي الحاجات االقتصادية والحاجات اإلنسان-أوالًً 

  .المحدودة االقتصاديةاألموال أو الموارد : ثانيًا

  .االقتصاديةالقوانين :  ثالثًا

  .اإلنتاج: رابعًا

 .  النقود :خامسًا

  .االستهالك :سادسًا

  : ىة األخري الحاجات االقتصادية والحاجات اإلنسان-أوالًً 
يكون النشاط اإلنساني نشاطًا اقتصاديًا عندما يسعى إلى مقاومة الندرة        

فكل إنسان له حاجات أو رغبات تتمثل في إحساس أليم يريد         . النسبية للموارد  
وهناك وسائل قادرة على إشباع هذه    . ه أو إحساس بالراحة يريد زيادته     إزالت

الحاجات بإيقاف اإلحساس باأللم أو عدم الرضا أو جلب اإلحساس باالرتياح أو              
 . زيادته

وهذه الحاجات اإلنسانية حاجات شخصية، فكل فرد هو الذي يقرر دون          
.   ومدى هذه الحاجة  تدخل من جانب غيره ما إذا آان لديه حاجة يريد إشباعها 

فالحاجة االقتصادية تختلف عن الحاجة الطبيعية وعن الحاجة االجتماعية وعن          
   :األخالقية  الحاجة   



٣  مقدمة في المشكلة االقتصادية

 تختلف عن الحاجة الطبيعية التي تعبر عن عدد السعرات         االقتصادية فالحاجة     -
 . الحرارية الالزمة للفرد    

ن المستوى   وتختلف أيضًا عن الحاجة االجتماعية التي تأخذ في الحسبا        -
 . الحضاري واألوساط التي ينتمي إليها الفرد     

آما تختلف عن الحاجة بمعناها األخالقي والتي تعتمد على معيار النافع       -
 .  بعض القيم الخلقية أو الدينية    عن والضار و

حقيقة أن الحاجات التي يشعر بها اإلنسان تحكمها عوامل طبيعية ونفسية               -
 شىء على المتطلبات الخاصة لصاحب        وأخالقية، ولكنها تعتمد قبل آل  

   .حاجات حقيقية وحاجات خيالية                  -آما زعم بعض الكتاب         -الحاجة، فال يوجد         

والحاجات اإلنسانية متعددة بعضها مادى وبعضها غير مادى، بعضها      
وهى تتزايد وتتشعب دون توقف ألن طموحات اإلنسان     . جسدى وبعضها نفسى

ًا أهدافًا جديدة ووسائل جديدة، آما أن حياة       فاإلنسان يكتشف دائم . ليس لها حد  
 .  نظرائه تعطيه دوافع متجددة لالنتقال من نمط من أنماط الحياة إلى نمط آخر      

 :تنوع الحاجات االقتصادية 

 إلى الحاجات الضرورية والحاجات الكمالية،            االقتصادية  وتقسم الحاجات    
 .   المستقبليةضرة والحاجات والحاجات الفردية والحاجات الجماعية، والحاجات الحا

 آالحاجة       فالحاجة الضرورية، هي الحاجة التي تتوقف حياة الفرد على إشباعها                            -
أما الحاجة الكمالية، فهى تلك التي تزيد من        . إلى الشراب والعالج والطعام    

 .  متعه الحياة ولذتها آاالستماع إلى الموسيقى والتنويع في المالبس والمعرفة      

ة، فهى تلك التي تتصل مباشرة بشخصية اإلنسان وحياته        أما الحاجة الفردي      -
أما الحاجة     . الخاصة آالحاجة إلى المأوى وتأسيس المسكن والعالج      

الجماعية، فهى التي تولد وتظهر بوجود الجماعة وحياة الفرد وسط هذه      
الجماعة، مثل الحاجة إلى األمن والدفاع عن الجماعة وممتلكاتها ومكافحة          



٤ مقدمة في المشكلة االقتصادية

 من الحاجات التي تباشرها الدولة عادة بواسطة أجهزة    األمراض وغيرها
 . تمثل الصالح العام  

وأخيرًا، فالحاجة المستقبلية هي تلك المتوقع ظهورها مستقبًال آما لو قامت         
الدولة باستصالح األراضي وإقامة السدود وذلك بغية إشباع حاجة مستقبلية           

 الحاجة إلى الطعام أو إقامة         وهى خلق أو زيادة الرقعة الزراعية الالزمة إلشباع      
أما الحاجة الحالة أو الحاضرة        . المساآن وغيرها من استخدامات األرض العديدة 

 ينتجه    استهالك المزارع ما       : مثال ذلك   ،فهى تلك اإلحساس أو الشعور الحال باأللم               
علمًا بأن التقسيمات المختلفة السابقة للحاجات والفروق بينها جميعًا               . من غلة
 . لى حد بعيد بل ولفظية إلى حد ما   نسبية إ

 :االقتصاديةخصائص الحاجات 
 بتقسيماتها المتعددة السابق ذآرها،    االقتصادية وتتسم الحاجات اإلنسانية    

 : بمجموعة من الخصائص، والتي يمكن إجمالها فيما يلي      

 :  قابلية الحاجة لإلشباع -١
حساس تتراوح حدته     إذا آانت الحاجة هي الشعور بالضيق أو األلم فهذا اإل           

ونوعه وفقًا لظروف الحال، وتقل حدة هذا الشعور إذا أشبع اإلنسان حاجاته،         
فكلما استرسل في اإلشباع تناقصت حدة األلم حتى يتالشى أو يزول آل ضيق       
أو ألم، على األقل في حدود الفترة الواحدة، وهذا ما يعبر عنه علم االقتصاد        

 . بظاهرة تناقص المنفعة الحدية    

 : ال نهائية الحاجات  -٢
إن حاجات اإلنسان ال تنتهي، فإذا ما أشبع حاجة، سرعان ما تظهر له        
حاجة أخرى، وإذا ما أشبع األخيرة سرعان ما تجد له ثالثة وهكذا، في سلسلة ال          

ات اإلنسانية إذ لم يرض عنها أهل الزهد     ج اح وهذه الخصيصة لل  . تنتهي
ع الرقى والتقدم االجتماعي، فلوالها لبقى        شك من أهم دواف والقناعة لكنها ال  



٥  مقدمة في المشكلة االقتصادية

قادرًا على دام  اإلنسان في مستويات غير مقبولة من المعيشة، قنوعا بما لديه ما
 .  إشباع حاجاته البسيطة   

  :الحاجات نسبية -٣
إن الحاجات التي يسعى اإلنسان إلى إشباعها اليوم ليست هي التي آانت    

ت حيوية أو نفسية بقدر ما هي تعبير  وهذه الخاصية انعكاس لضرورا   ،باألمس
عن أوضاع اجتماعية تحكمها ظروف الزمان والمكان التي يشعر بها اإلنسان    
في مجتمع متمدين، أو في تعبير آخر ليست حاجات األجداد مثل حاجاتنا والتي       

  .سوف تختلف بالطبع عنها حاجات األحفاد     

 :المحدودة األموال أو الموارد االقتصادية -ثانيًا
 بمعني أن ؛آانت الوسائل التي يملكها اإلنسان إلشباع حاجاته محدودة دائماً     

فالموارد التي يتصرف فيها إما أن تكون غير . اإلنسان يعيش في عالم ندرة
آافية إلشباع آل حاجاته في وقت معين، وإما أن تكون موزعة توزيعًا مكانيًا     

وحتى لو آانت  .  أخرىسيئًا حيث تتوافر في أماآن معينة وتشح في أماآن  
الموارد التي يتمتع بها اإلنسان وفيرة للغاية فإن اإلنسان يظل محصورًا بعامل            

  .ندرةالوقت، وهو أآثر نعم اهللا على اإلنسان  

 والمنفعة  لالستعمال،  نافع متاح  ىءوالمال االقتصادي هو عبارة عن آل ش 
فلكي   . ات اإلنسانية  هي القدرة على إشباع حاجة من الحاجات أو رغبة من الرغب     

  :التالية   يجب أن تتوافر فيه الخصائص    ،ااقتصاديً  يعتبر الشيء أو المال  

وجود حاجة محسوسة لدى الفرد ووجود عالقة بين الحاجة والشيء يعتبره            -١
 .  الفرد قادرًا على إشباع الحاجة   

يجب أن تتوافر في الشىء النفعية أي قابليته إلشباع حاجة أو رغبة بطريق            -٢
والمنفعة ليست صفة مطلقة بل هي صفة نسبية         .  أو غير مباشرمباشر

 . تتوقف على ظروف الحال  

صية التي تميز بين األموال الحرة والمتوافرة بكميات غير    ا الندرة وهى الخ -٣



٦ مقدمة في المشكلة االقتصادية

محدودة بالنسبة إلشباع الحاجات اإلنسانية، واألموال االقتصادية المتاحة           
تصادية، وليست األموال    واألموال االق. لدى الجماعة بكميات محدودة   

.  هي التي تكون محًال الهتمامات الفكر االقتصادي وعلم االقتصاد          الحرة، 
. درةا لعمليات اإلنتاج والمبادلة إال بالنسبة للسلع والوسائل الن    ىفال معن

فالمحيط الخارجي حيث ُيمد اإلنسان بأشياء وفيرة تشبع بعض حاجاته فإن        
 تدخل في نطاق المبادالت حيث ال يتحمل    هذه األشياء تعتبر أشياء حرة ال 

فالهواء سلعة حرة وليس سلعة       . من يستخدمها أي تضحية إلشباع آخر    
معني أنه ال     التبادل، بق اقتصادية، له قيمة استعمالية ولكنه ال يدخل في نطا        

وترجع ندرة األشياء إلى أسباب طبيعية آندرة       . (*)يتمتع بقيمة تبادلية 
لى أسباب إدارية آوضع قيود على صيد الحيوانات أو    المعادن النفيسة، أو إ 

 .  أو إلى عوامل دينية آقدسية األبقار في الهند   ،األسماك صيد 

ولما آان من الصعب على اإلنسان أن يحصل على آل شىء يحتاجه مرة       
فللوصول   .  واحدة، وعمل آل شىء نافع له في وقت واحد آان عليه أن يختار  

                                      
 جوهرية،  أو أعظمها  األشياء   أفضل من المسائل التي آانت تحير علماء االقتصاد هي أن            )*(

ك              ريبًا من ذل يًا أو ق نها مجان ر م اء . يكون الكثي ى وإ   فالم ثًال حت ن لم يكن ذا جودة تامة، م
 –يحصل عليه الناس بسعر زهيد أو مجانًا، في حين أن الماس الذي ال ضرورة له إطالقُا        

ادة   ي الع د    -ف د ح ى أبع ثمن إل ى ال ون غال يمة     .  يك ين ق زعج ب رق الم اء الف نا ج ن ه م
بادل   يمة الت تعمال وق رية  ىإل. االس شفت النظ صادية أن اآت يل االقت صاد أو التحل  ىاالقت

ة      نفعة الحدي وم الم ؤد . مفه ذي يحدد       اوم ل االحتياجات إلحاحاً   ه أن ال يمة هو أق  وأآثرها الق
شية  نفعة الماء تتناقص نتيجة لوفرته،     . هام على حين أن منفعة الماس تظل عالية نتيجة         فم
ندرته يها      . ل ائن ف سان الك بادل اإلن يه أن ي ن ف ت يمك ى وق يها يأت اء ف ى صحراء ال م وف

 وزنًا واألشد بريقًا جرعة من الماء، ذلك أن الندرة تصنع األعاجيب حتى             بالجوهرة األثقل 
تها       ون قيم شرب تك ياه ال أن م ول ب ن الق ر يمك ر آخ اء، فبتعبي ة للم نفعة الحدي سبة للم بالن
ا الماس أو األحجار الكريمة                      دًا، أم ية منخفضة ج تها التبادل دًا وقيم رتفعة ج تعمالية م االس

    .مرتفعةضة في حين قيمتها التبادلية فقيمتها االستعمالية منخف



٧  مقدمة في المشكلة االقتصادية

يضحي بغاية أخرى حيث ال تكفي الوسائل المتاحة       إلى هدف معين فإن عليه أن  
 يتضمن في نفس الوقت تضحية أو تكلفة       اختياروآل . له لتحقيق آل أهدافه  

فعندما تشترى قميصًا فإنك تتنازل عن اإلشباع الذي آان من الممكن     . الفرصة 
وتكلفة   . أن يحققه لك شراء سلعة أخرى بالمورد الذي اشتريت به القميص         

ير مادى هي التضحية التي يتحملها الشخص حين يختار بين عدد     الفرصة بتعب 
)  سلعة معينة مثًالإنتاج(  فعندما يقوم الشخص بنشاط معين  .من األفعال الممكنة  

قيمة السلعة     ( فإن التكلفة التي يتحملها تتمثل في الفرص التي لم يحصلها           
لم تعد متاحة   ألن الموارد المستخدمة ) والخدمات التي لم يتمكن من إنتاجها  

 . الستخدام آخر  

فندرة الوسائل، واالختيار بين الغايات، والتكلفة هي األفكار الرئيسية التي            
ن حياتنا   إ حيث  االقتصادية تسمح بفهم جوهر النشاط االقتصادي، أو المشكلة  

 تتكون من مجموعة من القرارات المتشابهة التي تهدف إلى تحقيق        االقتصادية 
وانطالقًا من هذه الوجهة من وجهات النظر     . ئل والحاجات   التوازن بين الوسا

ا، ونوزع وقتنا بين العمل والفراغ     ن نستخدم دخلنا، وندير صفقاتنا، وننظم إنتاج   
 .  بين اليقظة والنوم و

، ومن أساسيات المشكلة   ىاالقتصاد  فمقاومة الندرة هي جوهر النشاط   
 آان ًال في الصحراء أو، سواء تعلق األمر بشخص معين يعيش منعز االقتصادية 

يتعلق بشخص يعيش في جماعة يتخصص آل عضو من أعضائها في عمل       
معين ويرآز جهوده في نشاط واحد لمصلحة اآلخرين بحيث توزع الموارد     

 . اإلجمالية على الجميع عن طريق التبادل    

 بالحاجات     فاألفراد حين يشعرون. مقاومة الندرة بالعمليات اإلنتاجية وتتم
عن تحسين ظروف معيشتهم بممارسة عمليات إنتاجية ومبادالت      يبحثون 

  .لالستهالك موضوعها سلع وخدمات تخصص في النهاية    



٨ مقدمة في المشكلة االقتصادية

 :االقتصادية القوانين -ثالثًا 

  االقتصادية    عن جوهر العمليات أو الظواهر   االقتصادية تعبر القوانين
 والظاهرة     ولكن الجوهر    .  في دائرة عالقات اإلنتاج        ىالجارية، وهى عمليات تجر          

االقتصاد، علم إلى   متطابقين، لما آانت هناك حاجة     ا متطابقين، ولو آان اليس
جوهر  ولكانت تكفي قوة المالحظة والتجربة والرصد في الحياة للكشف عن

 يتطلب واآتشاف القوانين، بصفة عامة، ال. االقتصاديةالعمليات أو الظواهر 
لب في آثير من األحيان قدرًا آبيرًا      الموهبة والمقدرة العملية فحسب، وإنما يتط      

.  االقتصادية من الشجاعة الشخصية، ويصدق هذا القول في حالة قوانين الحياة            
فالقوانين التي يدرسها علم االقتصاد غالبًا ما تمتد بآثارها إلى مختلف الطبقات            

بر   تعت التي يكشف عنها علم االقتصاد ال         االقتصادية    والفئات االجتماعية، فالقوانين              
   .العملية ذات قيمة نظرية محضة بل لها آثارها      

 من حيث األهمية داخل النظام    االقتصادية من جهة أخرى، تتفاوت القوانين   
قتصادي الواحد، آما قد يكون لقانون اقتصادى أهمية آبرى في ظل نظام           اال

 من أهميته في ظل نظام   جزءًا آبيرًااقتصادى معين، آالنظام الرأسمالى، ويفتقد     
قتصادي الواحد تتفاوت القوانين       آما أنه في حدود النظام اال    . خر آقتصادى  ا

الذي يفسر الظواهر والعالقات      منها  فهناك الرئيسى   .   في أهميتها  االقتصادية 
قتصادي  الرئيسية أو األساسية التي تبرز جوهر النظام، وهناك القانون اال       

عالقات والظواهر     الثانوي الذي يفسر جانبا محدودا أو جزءا من جوانب ال   
 .  التي يتكون منها النظام  االقتصادية 

 : وأخيرًا، يمكن إجمال السمات الرئيسية للقوانين االقتصادية فيما يلي 

 االقتصادية   فالقوانين  .نسبية التطبيق، أي تغيرها بتغيير الزمان والمكان  -١
ي  التي تنطبق في بلد متقدم قد ال تنطبق في بلد متخلف، وتلك التي تنطبق ف      

فالثبات      . بلد رأسمالي قد ال تنطبق في بلد ذات نظام اقتصادى اشتراآي     



٩  مقدمة في المشكلة االقتصادية

ن للقانون  ي، نجدهما نسبي (*)  يتصف بهما القانون الطبيعي انذل  الواالستقرار
 . قتصادي  اال

 .   بأنها ليست حتمية التطبيق أو الحدوث    االقتصادية آما تتسم القوانين   -٢

فهى ال يمكن االعتماد عليها    آما تتميز القوانين بعدم دقتها الحسابية،       -٣
للوصول إلى نتائج دقيقة محددة، وإنما هي تعبر عن مجرد ميل أو اتجاه  

 .  بنماذج لهذه القوانين االقتصادية  االقتصادية وتمدنا النظرية  . معين

:  أن يعلن قانونين للحاجات، األول      ١٨٥٤ى سنة  ففقد استطاع جوسن   
 . رار قانون التك: قانون االستمرار، والثاني  

 ، ومضمون قانون االستمرار هو أن أي رغبة يوالي إشباعها دون توقف * 
وهذا هو . تتناقص حدتها حتى تنتهي باالنعدام بعد أن آانت مرتفعة في بدايتها 

وتختلف قابلية الحاجة       . قانون تناقص حدة الحاجات أو قابلية الحاجات لإلشباع         
  .أخرىالواحد من حاجة إلى حاجة  لإلشباع من فرد إلى فرد آخر، وبالنسبة للفرد 

ومضمون قانون التكرار هو أن اإلحساس المريح عندما يتكرر تتناقص     * 
وتتناقص حدة الرغبة ومدتها بسرعة آلما آان       . درجة حدة الرغبة ومدتها  

 . التكرار متعاقبًا على فترات قصيرة    

  :اإلنتاج -رابعًا
ية أو األدوات الفنية مع     تقوم عمليات اإلنتاج على تجميع العوامل الطبيع   

فاإلنتاج   . العمل من أجل الحصول على سلع وخدمات تخصص لالستهالك    
 . االقتصادية يتضمن عمليات تحويل وعمليات نقل الموارد   

                                      
ين الطبيعية مفعول قوة تلقائية تظهر من خالل ظواهر طبيعية، يعكف القانون       (*)  تعكس القوان

وة     ذه الق شاف ه سيرها واآت ى تف ين   . الطبيعي عل ر القوان نما تعتب صاديةبي وعًا من  االقت  ن
 .    عاقلينأنواع القوانين االجتماعية التي تبحث في تصرفات أفراد 



١٠ مقدمة في المشكلة االقتصادية

وقد ). خدمات (واإلنتاج إما أن يكون إنتاج سلع مادية أو خدمات غير مادية     
 خدمات من نطاق   قتصادي في وقت من األوقات الحصول على    استبعد الفكر اال 

لجيش    دم سميث بين المهن غير المنتجة ا  آ وضع "ثروة األمم "ففي آتاب   . اإلنتاج
 رجال الدين ورجال القانون واألطباء      : مثل، والحكومة وبعض المهن األخرى 

فقد قدر آدم سميث أن عمل  . والممثلون والموسيقيون والمطربون والراقصون
قتًا معينًا يمر بين الحصول على الشىء  هؤالء يهلك وقت إنتاجه متأثرًا بأن و  

المادى واستهالآه، بينما يتم إنتاج واستهالك الخدمات في وقت واحد دون أي   
ولكن هذه الخدمات تشبع حاجات إنسانية وهى خدمات مرغوبة    . فاصل زمني 

ن آل إونتيجة لذلك يمكن القول . والذين يمارسونها يمدون المجتمع بنشاط منتج 
والعمل المنتج قوامه الحصول على      . عة يعتبر تصرفًا منتجاً   تصرف يوجد منف 

   .اإلنتاجتيار من المنافع من عوامل  

فأى سلعة أو . وفكرة المنفعة فكرة محايدة في عالقاتها باألخالق أو بالصحة    
خدمة تعد نافعة طالما أن هناك مستهلكًا يرغبها إلشباع حاجة له ولو آان هذا       

 فالخمور والسجائر    .األخالقية   الصحيحة أو    تباراتاالع اإلشباع متعارضًا مع  
تعتبر سلعًا نافعة من وجهة نظر مستهلكيها يضحون في سبيل الحصول عليها  

 . بجزء من مواردهم، رغم أنها سلع ضارة من الناحية الصحية    

 : ويمكن التمييز بين طائفتين آبيرتين من السلع والخدمات 
 لحاجات      ى التي تستخدم في اإلشباع المباشر    السلع االستهالآية أو النهائية وه   -

 . المستهلكين دون أن تمر بأى مرحلة أخرى من مراحل اإلنتاج مثل الخبز                        

 االستهالك   السلع اإلنتاجية أو غير المباشرة، وهى تستخدم في اإلمداد بسلع                -
  .واآلالت آاألدوات 

 : ويمكن تصنيف السلع االستهالآية والسلع اإلنتاجية إلى     

 لمرة واحدة مثل  باالستخدام ذات استهالك فورى يتم استهالآها   سلع -
  .والكهرباء الخبز 



١١  مقدمة في المشكلة االقتصادية

سلع ذات استخدام متكرر حيث تستخدم عدة مرات وتوزع منفعتها خالل     -
   .واآلالتالزمان مثل المنازل والمالبس   

والطلب على السلع التي يتم استهالآها باستخدامها مرة واحدة طلب منتظم،    
الطلب على السلع ذات االستخدام المتكرر تغيرًا آبيرًا بحسب        بينما يتغير 

  .آبيرةالحاجة إلى شرائها التي غالبًا ما تكون محًال لتغيرات       

ويمد األفراد بعضهم بعضًا بالسلع والخدمات الالزمة إلشباع حاجاتهم عن        
فكل فرد يعتبر في وقت واحد منتجًا لسلع وخدمات   . طريق عمليات المبادلة  

 يشترى اللحم ويستهلك خدمات     فصانع األثاث  . لكًا لسلع وخدمات أخرى  ومسته
 . الطبيب 

  ،  العمل وتتوقف درجة تشابك عمليات المبادلة على درجة التخصص وتقسيم                         
 األمر الذي أدى إلى نمو ،وقد شهد العالم الحديث تطورًا آبيرًا في تقسيم العمل 

 .  المبادالت

 :النقود -خامسًا 
 وقد أدى      ،مسائل الهامة ذات الصلة بالمشكلة االقتصادية                    تعتبر النقود من ال     

استخدام النقود إلى تسهيل المبادالت بإحالل التبادل غير المباشر محل التبادل                                
 ولكن    االقتصادية    فالنقود أدت إلى زيادة مرونة الصفقات                 .  المباشر أو المقايضة        

مثل في آونها هي       النقود ليست سلعة تبادل فقط، وذلك لما لها من منفعة خاصة تت                      
آاألرض     ( فكل فرد تتكون ثروته من سلع حقيقية عقارية                  .  السيولة في ذاتها       

عليه    )  مثل أسهم الشرآات وسنداتها وصكوك الدولة             (أو من صكوك     ) والعمارات    
 .  إذا أراد سلعة دون حاجة إلى سلعة أخرى                )  نقود  ( أن يحولها إلى مال سائل          

 عملية ىأي سلعة دون حاجة إلى أ أما النقود فيمكن استخدامها لشراء 
 للمخاطر      االحتياط  لصاحبها خدمات خاصة أهمها        ا فالنقود تعطى إذنً   . تحويل

غير المتوقعة، وشراء السلع والصكوك التي يفضلها في ضوء التغيرات التي       
والنقود إما أن تكون نقودًا معدنية أو أوراق بنكنوت، وإما         .تطرأ على األسعار  



١٢ مقدمة في المشكلة االقتصادية

.   تحويالت بين الحسابات في البنوك أو صناديق التوفير        أن تكون شيكات أو 
فالنقود تشمل مجموعة وسائل الدفع المستخدمة سواء عن طريق النقل المادى      

  .ىالحساب  من يد إلى يد أو عن طريق التحويل  

 :  االستهالك-سادسًا 

 والذي يأخذ    االقتصادية االستهالك هو العملية التي بها تشبع الحاجات    
فالخبز يستهلك بأآله     .  ما فيها من منفعة  د السلعة أو الخدمة واستنفا   صورة إنهاء

والمشهد المسرحي يستهلك عندما ينتهي بإشباع الرغبة  . ليخفف إحساسنا بالجوع  
أن تستبدل بها سيارة         في التسلية، والسيارة، وهى سلعة استهالآية معمرة، يجب         

 . أخرى عندما تقطع عددًا معينًا من آالف الكيلومترات               

 لإلشباع    وباإلضافة إلى سلع االستهالك المعمرة أو غير المعمرة المخصصة                        
 ما فيها من منفعة، توجد سلع المتعة آاللوحات والتحف، وهى         دعن طريق استنفا 

 . بطبيعتها سلع دائمة تساهم في إشباع جانب من حاجات اإلنسان      



١٣  مقدمة في المشكلة االقتصادية

 رـتذآ
  

 المستخدمات اإلنتاجية    ن المشكلة االقتصادية تتمرآز في ندرة الموارد أو  أ -١
)  من سلع وخدمات (الالزمة إلنتاج ما يشبع الحاجات االقتصادية لإلنسان           

   .االقتصادية مع تنوع وتجدد وتعدد هذه الحاجات    

ي   أ -٢ صادية ه شكلة االقت ي الم صر ف صادية آعن ات االقت مات الحاج م س ن أه
ية عدم حصرها، مع نسبيتها أى اختالفها من              باع، وعدم إمكان تها لإلش قابلي

  .آلخرشخص 

صادية آعنصر آخر في المشكلة االقتصادية              أ -٣ وارد االقت م خصائص الم ن أه
ين      ة ب ود عالق رد ووج دى الف سوسة ل ة مح ود حاج ي وج ثل ف ة تتم الحاج

آما يجب أن تتوافر في     . والشيء يعتبره الفرد قادرًا على إشباع هذه الحاجة       
ر      ر أو غي ريق مباش بة بط ة أو رغ باع حاج ته إلش ية أي قابلي شيء النفع ال

ر ي الخ.مباش ندرة وه رًا ال رة  ا وأخي وال الح ين األم ز ب ي تمي ية الت ص
ات ا      باع الحاج سبة إلش دودة بالن ر مح يات غي رة بكم سانية والمتواف إلن

دى الجماعة بكميات            تاحة ل صادية الم وال االقت  ومن ثم هناك    .محدودةواألم
  .الحرةفارق بين األموال االقتصادية واألموال 

 

 أسئلة استرشادية
 

 . آتب في خصائص الحاجات االقتصادية       ا -١س

 .  ذآر سمات الموارد االقتصادية ا -٢س



١٤ مقدمة في المشكلة االقتصادية

 المبحث الثاني 

  االقتصادماهية علم 

  :دافاأله

 : نستهدف من وراء هذا المبحث أن يحاط الدارس علمًا بما يلي 

  .االقتصادالتعريف بعلم  -١

التفرقة بين االقتصاد أو التحليل الجزئي وبين االقتصاد أو التحليل  -٢
 . الكلي

  .األخرىعالقة علم االقتصاد بالعلوم  -٣

 :ومحتواهتعريف علم االقتصاد   -أوًال
 والسابق    االقتصادية يرها المشكلة   ثمسائل التي ت بمراعاة آل العناصر أو ال

 علم إدارة : استعراضها في المبحث األول، يمكن تعريف علم االقتصاد بأنه    
ث يدرس الصور التي يتخذها التصرف اإلنساني في تدبير   ي ح،الموارد النادرة 
 الصيغة التي يقوم الفرد أو الجماعة طبقًا لها          حفهو يحلل ويشر . هذه الموارد

 . صيص الموارد المحدودة إلشباع الحاجات المتعددة غير المحددة    بتخ

 : وهذا التعريف يثير المالحظات اآلتية 
. يدرس علم االقتصاد آل أشكال التصرف اإلنساني في مقاومته للندرة        -١

وإدارة الموارد النادرة ال ترتد إلى مجرد المبادلة الحرة بمقابل، وإنما            
 اإلآراه العام والخاص الذي تمارسه الدولة         تشمل أيضًا استخدام الجبر أو    

أو بعض األفراد أو الجماعات ذات السلطة أو السطوة، آما تتضمن    
االلتجاء إلى المنح أو التحويالت دون مقابل للمنتجات أو النقود مثل            

 . اإلعانات االجتماعية  

يدرس علم االقتصاد العالقات بين غايات النشاط اإلنساني والوسائل           آما  -٢
فهذه .  ستخدمة لتحقيق هذه الغايات، ولكنه علم محايد بالنسبة للغايات      الم



١٥  مقدمة في المشكلة االقتصادية

األخيرة متعددة ومتباينة، وال يدخل في مهمة علم االقتصاد شرحها أو   
ومع ذلك فإن من مهام علم االقتصاد أن يبين آيفية حكم الغايات    . تقويمها
يغ هذا     وآيف أن تحولها وتغيرها يؤثر على ص  ، لإلنسان  ىاالقتصاد للنشاط  
 إلى علم االقتصاد البحث عن الغايات المتعددة للفعل لتحديد       ىوينتم. النشاط 

 .  األنسب لتحقيقها  االقتصادية المالئم والقابل للتحقيق من بينها، والطرق      

 :حدد محتوى علم االقتصاد بما يلى نآما أننا يمكن أن  
لنادرة  يهتم علم االقتصاد في المقام األول بوصف طرق إدارة الموارد ا          -١

فهو يالحظ ويصنف المعلومات الناتجة         . التي تظهر في الزمان والمكان     
 .  عن التجارب اإلنسانية 

يهتم علم االقتصاد في المقام الثاني بتنظيم الوقائع على نحو يظهر الوحدة     -٢
 أو  االقتصادية  فمن مهام النظرية . والدورية التي تطبع التصرفات اإلنسانية    

 وآثارها،    س األفكار، والبحث عن محددات الظواهر                  تأسي  ى االقتصاد    التحليل     
  االقتصادية   فالنظرية   . وإيضاح العالقات العامة الثابتة التي تقوم بينها       

تستنبط من الواقع شرحا مبسطا لتشغيل اقتصاد معين، وتقيم نظما منطقية            
 . تشكل نماذج شارحة للحقيقة االقتصادية    

فهو ال يقترح أهدافا     .  قتصادية اال يساهم علم االقتصاد في توجيه السياسة      -٣
 المتكاملة     االقتصادية سياسية أو اجتماعية، ولكنه يسعى إلى تحديد السياسة         

ويبين مدى التناسق بين . التي تالئم تحقيق أهداف سياسية واجتماعية معينة   
 والوسائل التي تستجيب     االقتصادية  األهداف وإمكانية تحقيقها من الناحية       

 . أفضل هذه الطرق  لتحقيق هذه األهداف و 

في مواجهة أهداف معينة وفى إطار ظروف عملية محددة، يقدم علم االقتصاد                              -٤
 .   وصيغ تحقيق الرفاهية المادية             االقتصادية     قواعد االستخدام األمثل للموارد          

لفريد أمن جهة أخرى، وامتدادا لبيان محتوى علم االقتصاد، يعرف   
  : ه قول  االقتصاد السياسي ب         و علم علم االقتصاد أ      ) ١٩٢٤ -١٨٤٢(مارشال   



١٦ مقدمة في المشكلة االقتصادية

 هو دراسة للبشرية في ممارسة شئون  , إن االقتصاد السياسي، أو علم االقتصاد  "
وعلى الرغم من شمول التعريف لمسائل غير اقتصادية، أو       ". حياتها العادية   

تخرج عن نطاق علم االقتصاد، إال أنه يرد على ذلك بأنه ال يوجد في السلوك       
ثير الذي يمكن استبعاده من نطاق علم االقتصاد،    اإلنساني أو البشرى الك

غير أنه ألغراض عملية، تدور اهتمامات     . وباعتباره منبت الصلة بالموضوع   
 األمور واألسئلة المحورية التالية، مع     نعلم االقتصاد السياسي حول اإلجابة ع   

ير  أن هذه األسئلة تتغير بدرجة آبيرة من حيث إلحاحها مع تغ  االعتباراألخذ في 
ويمكن إجمال هذه  . ها محتوى علم االقتصاد نالبيئة المحيطة التي تحدد اإلجابة ع    

 :األسئلة المحورية فيما يلي    

  ، السلع والخدمات        أسعار   التساؤل عما يحدد        :هو السؤال المحوري األول      -
، والعوامل واالعتبارات التي تحدد ىاالقتصاد  وآيفية توزيع حصيلة هذا النشاط 

 الحصة التي تذهب إلى       : ن عوامل اإلنتاج، أو بتعبير آخر  حصة آل عامل م  
األجور والفائدة واألرباح وريع األرض واألشياء الثابتة وغير القابلة للتغيير    

   .اإلنتاجالمستخدمة في   

 آان موضوع نظرية     ىاالقتصادوطوال فترة زمنية طويلة من تاريخ الفكر  
.  االقتصاداسي والمحوري لعلماءوموضوع نظرية التوزيع هما الشاغل األس القيمة
 أحاط    زال االعتقاد السائد بأن علم االقتصاد السياسي قد بلغ سن الرشد عندما                      وما

 . بهذين الموضوعين بطريقة منهجية في الجزء األخير من القرن الثامن عشر    

وفى خالل السنوات القريبة جدا، على الرغم من عدم تسليم االقتصاديين    
يد األسعار أو نظرية القيمة والعوامل التي تحدد   در، فإن أهمية تح التقليديين بالتغي 

   .التراجع حصص التوزيع أخذتا في    

 األسئلة واألمور المحورية    ىوإلى جانب نظريتي القيمة والتوزيع، تبق    
األخرى، وفى مقدمتها آيف يجرى نشر أو ترآيز الدخل الموزع مثل األجور   

ج عن ذلك من تباينات اجتماعية على امتداد   والفائدة واألرباح والريع؟ وما ينت



١٧  مقدمة في المشكلة االقتصادية

 وجد األغنياء وهم قليلون والفقراء وهم  ىاالقتصاد فطوال التاريخ  . نيالسن
  ما السبب في أن تكون الحال آذلك ؟: ىالسؤال التالومن ثم طرح . آثيرون 

 نآذلك بدأ اهتمام علم االقتصاد، في العقود األخيرة، بمحاولة اإلجابة ع       
 أو تنشيطه،   ى االقتصادما الذي يؤدى إلى التحسن أو النمو    : ىتال التساؤل ال 

  والخدمات؟    في إنتاج السلع      – الدورية أو غير الدورية         –وعلى ما يسبب التقلبات           

فقد بدأ االهتمام بمسائل التنمية منذ الحرب العالمية الثانية، ومنذ ذلك        
مامات النظرية      التاريخ بدأ يظهر محور أو اهتمام جديد من محاور أو اهت   

ولقد عرف االقتصاديون األوائل من أمثال   . ىاالقتصاد  أو التحليل   االقتصادية 
آدم سميث ومن تبعه ثم آارل مارآس وأنصاره اهتماما عامًا بقضايا النمو         

 بين األوائل والمحدثين هو أن هؤالء ى غير أن الفارق األساس. بصفة عامة 
 بصفة عامة     ىاالقتصاد ات ونموها  اآلخرين لم يهتموا بمشكلة تطور المجتمع    

 لدول لم تستطع أن تشارك بشكل ملحوظ     ىاالقتصاد وإنما بأحوال التطور    
 .  ى العالمى  والتكنولوجى االقتصادوفعال في التقدم   

 التنموي قد ولد في العالم    ىاالقتصاد  ولعل من المالحظ أن الفكر   
 وأرثر لويس نرآسو" المتقدم، ومن أهم األسماء في هذا الصدد    ىاالقتصاد 

ولم تظهر مساهمات أصلية من مفكرى     " وهرشمان وموريس دوب وميردال 
دول العالم الثالث في مسائل التنمية إال في فترة متأخرة نسبيا، واقتصرت بشكل               

   .الالتينيةعام على مساهمات أبناء من الهند وأمريكا   

تصاد    لماذا يكون من المتعذر في االق:ومنهاوتمضي األسئلة المحورية   
إيجاد فرص عمل لألعداد الغفيرة من الراغبين في العمل؟ فالحديث عن البطالة          
في سنوات القرن التاسع عشر آان أمرًا نادرا، أما في سنوات القرن الماضى        

فر فرص عمل آافية، آان من المسائل المحورية في اقتصاديات       افتو) العشرين(
 الحادي    رية في اقتصاديات القرن           والتي سوف تبقى من المسائل المحو              ، هذا القرن   

 . والعشرين، الذي نحن في عقده األول



١٨ مقدمة في المشكلة االقتصادية

وأخيرًا، وبشكل أقل أهمية، هناك الظروف السياسية واالجتماعية التي           
فماذا عن الرأسمالية وفعاليتها، والمشروع الحر،        . االقتصادية  تمضي فيها الحياة   

 يصير مسرحا لقوة   فعلم االقتصاد. ودولة الرفاهية، واالشتراآية والشيوعية  
 آل هذه األسئلة وغيرها، والحلول التي تقترح لها هي       .الحجج التعبير عن 

 . موضوع علم االقتصاد السياسى التقليدى والحديث   

 :ىالكلاالقتصاد الجزئي واالقتصاد  -ثانيًا 
 بصياغة القوانين العامة الحاآمة للعالقات                      االقتصادية     تعني النظرية       

، متتبعة خطى مناهج العلوم الطبيعية                االقتصادية     الوحدات      بين مختلف     االقتصادية    
 في البداية اهتمامًا          االقتصادية    وأولت النظرية       . حتى مرحلة التعبير الرياضي           

 الكالسيكي القضايا المحورية لعلم                   ىاالقتصاد   آبيرًا بقضايا، اعتبرها علماء الفكر                  
غير أنه وبعد    .   واألجور   آمسائل اإلنتاج، والقيمة، والتوزيع، واألسعار،                 ،االقتصاد   

، حدث تراجع في دراسة وتناول الموضوعات                    ) ١٩٣٣ –  ١٩٢٩(الكساد الكبير       
التقليدية، آتلك السابق ذآرها، ذلك التراجع الذي جسدته التسمية الحديثة لدراستها                                   

 .    Microeconomics"    الجزئي   ىاالقتصاد   التحليل     " وهى 

لطلب وما يرتبط بها هي  لكن بعد أزمة الكساد الكبير، أضحت إدارة ا 
 مع  ،ىاالقتصاد  المجال الجديد لقدر أآبر من االهتمام في النظرية أو التحليل          

.   (*) " الكليىاالقتصاد التحليل  "تخذه وهو االعنوان األضخم الذي   
Macroeconomics ،     والذى ولد من أحشاء العهد الطويل لسيادة قانون

 . االقتصادي الفرنسي جان باتيست ساى   

 الكاملة، ومن    ةقانون األخير، أن االقتصاد يحقق توازنه في العمال       ومؤدى 
                                      

 باالقتصاد الجزئي وما ى يذهب بعض االقتصاديين إلى أنه من الضرر الفصل بين ما يسم(*)
س  صاد آل ال يتجزأ             ىمي ي، فاالقت صاد الكل ى عن االقتصاد         .  باالقت صاد الكل ففصل االقت

صاد الكلي في تطورات االقتصاد                    وى لالقت ر الق ر الصحيح لألث ي يحول دون التقدي الجزئ
ي ، ور   الجزئ ين األج تفاعل ب ية ، وال نقابات العمال ثة وال شرآات الحدي ور ال ى تط  وف

 ). جون آينيث جالبريث ( واألسعار بوجه خاص 



١٩  مقدمة في المشكلة االقتصادية

ففي أزمة الكساد الكبير،     .  العمالة الكاملة يأتى تدفق الطلب الذي يؤازر التوازن         
ووفقًا لقانون ساى، لم تكن هناك حاجة إلى أي إجراء تتخذه الدولة أو يتخذه            

  االقتصادية   األزمةن بعد  ولك .البنك المرآزى لزيادة الطلب الكلى أو إنقاصه     
ومع نهاية سيادة قانون ساى، أصبحت مسألة إدارة الطلب الكلي، والتي يجب أن     
تضطلع بها الحكومات مباشرة أو من خالل البنوك المرآزية، لزيادة الدخل         
والقوة الشرائية أو إنقاصهما، شاغًال واضحًا، وتراجع تبعًا لذلك التحليل         

 .  الكلي  ىاالقتصاد الهتمام والمكانة التحليل    الجزئي ليأخذ ا   ىاالقتصاد 

 ىاالقتصاد   الجديد إلى العالم ىاالقتصاد ويرجع الفضل في هذا الفكر  
، حيث رأى األخير أن االقتصاد الحديث ال يجد       (*)اإلنجليزى جون مانيارد آينز 

  بل يستطيع أن يجد توازنه في وجود   ،بالضرورة توازنه في العمالة الكاملة     
 إذ ؛و ما يسمي توازن العمالة الناقصة، وأن قانون ساى لم يعد سارياً    البطالة أ  

يمكن أن يكون هناك قصور في الطلب، وعلى نحو ما، في قطاع ما من         
االقتصاد أو في القوة الشرائية له أسبابه، ولذلك فإن الحكومة تستطيع وينبغي أن        

 . تتخذ خطوات للتغلب على هذا الوضع   

 قواعد المالية العامة السليمة يجب أن تستجيب لهذه        أما في حال الكساد فإن   
وقد آان توازن العمالة الناقصة والتخلي عن قانون ساى، ودعوة       . الضرورة

هو جوهر   الحكومات لإلنفاق غير المغطي باإليرادات من أجل دعم الطلب،    
 . نزيةينزى ، آما آان ذلك ما أصبح يسمي بالثورة الك  يالنظام الك 

 يؤثر بها تجميع  ىقتصاد الكلي اهتمامه على الكيفية الت     وهكذا يرآز اال
فاالقتصاد الكلي يهتم بالحوافز      . ىاالقتصاد  الوحدات الجزئية على التحليل     

                                      
ز  (*) يارد آين ون مان صادى .)١٩٤٦ – ١٨٨٣( ج ن    إ اقت رة م ؤلفات آثي ه  م هير ل زى ش نجلي

 : أهمها 
The economic consequences of the peace, The economic consequence of Mr. 

Churchill, Treatise on money, The general theory of employment interest 

and money .  



٢٠ مقدمة في المشكلة االقتصادية

واألسعار واإلنتاج مثل االقتصاد الجزئي، ولكن في االقتصاد الكلي يتم تجميع     
 عندما  األسواق في نطاق آبير حيث ينظر إلى المستهلكين جميعهم آوحدة واحدة     

، واالستثمار، وبالمثل ينظر إلى      واالدخار، ىننظر إلى أهمية اإلنفاق االستهالآ    
 أي أن االقتصاد الكلي    ؛المنشآت جميعها في إطار ما يطلق عليه قطاع األعمال     

 للمجتمع أو للدولة آكل دون    ىاالقتصاد أو نظرية التحليل الكلي تبحث الوضع      
أو منتجة، على حدة مع االهتمام بتأثير     النظر لكل وحدة من وحداته، مستهلكة    

  .آكل ىاالقتصاد سلوك الوحدات الجزئية على النشاط     

  : علم االقتصاد والعلوم االجتماعية األخرى-ثالثًا 
ويستنتج من ذلك أن علم االقتصاد ال ينفصل عن غيره من فروع المعرفة    

 .اإلنسانية أو العلوم االجتماعية  

  :واالجتماع االقتصاد -١
 من فهم ىاالقتصاد فلكي يتمكن .االجتماععلم االقتصاد له عالقة بعلم  ف

 أن ينظر إليها من خالل     ه علي االقتصادية  لألفراد والوحدات   ىاالقتصاد السلوك 
  االقتصادية واقع الوسط االجتماعي الذي تعمل فيه، آما أن اإللمام بالمعطيات     

 .  من جانب عالم االجتماع   المختلفة لها أهمية في دراسة األوساط االجتماعية      

  :والقانون االقتصاد -٢
 حيث تهتم العلوم القانونية بدراسة القواعد التي       ، ولالقتصاد عالقة بالقانون   

وهذه  . تضعها الدولة لتنظيم عالقات الناس فيما بينهم وعالقاتهم بالحكومة       
ن    للجماعة، آما أ  ىاالقتصاد   بالواقع اعتدادالقوانين ال يمكن أن توضع دون 

 آالقانون التجاري، والقوانين المالية      االقتصادية  هناك قوانين وثيقة الصلة بالحياة     
   .االستثماراتوالضريبية، وقوانين  

  :والتاريخ االقتصاد -٣
  ضوء ال تفهم إال في االقتصادية فالنظريات    عالقة بالتاريخ،   ولالقتصاد 

راسة التاريخ في إبراز    وتساهم د . الظروف الزمانية والمكانية التي تحيط بنشأتها        
.  وفى تقويم السياسات والمنظمات القائمة على تنفيذها    االقتصادية الظواهر  



٢١  مقدمة في المشكلة االقتصادية

 لها أهمية بالنسبة لمن يؤرخون لحياة الشعوب حيث تتأثر         االقتصادية والظواهر  
  .ىاالقتصاد الحرآات السياسية واالجتماعية للشعوب بواقعها     

  :والجغرافيا االقتصاد -٤
فمن فروع هذا العلم األخير  . اد عالقة خاصة بعلم الجغرافيا   ولعلم االقتص

 للجماعة    االقتصادية  التي تهتم بدراسة وصفية للموارد  االقتصادية  الجغرافيا  
آما أن اإلحاطة بعلم االقتصاد ضرورية للباحث في      . ىاالقتصاد  ونشاطها 
 أوجه    ليستطيع الوقوف على االتجاهات السليمة لمختلف     االقتصادية الجغرافيا   

 . ىاالقتصاد النشاط  

  :واإلحصاء االقتصاد -٥
 سواء اعتبرنا هذا العلم األخير قائمًا أو     ،اإلحصاء  ولالقتصاد عالقة بعلم  

فقد أسهمت اإلحصائيات في تقدم النظرية        . مجرد أداة من أدوات التحليل 
 وتطورها بعرض البيانات عن الكميات التي يمكن التعبير عنها   االقتصادية 

 الكلية التي تتخذ  االقتصادية   ودور اإلحصاء واضح في تحليل الكميات   .امباألرق
ولإلحصاء أهمية خاصة في الدول التي      . االقتصادية أساسًا لوضع السياسات  

 .  االقتصاديةتنتهج أسلوب التخطيط في إدارة شئونها    

وفى النهاية، يجب التنويه إلى أن علم االقتصاد وعلى مر السنين، يشير في                                
 المثارة في       االقتصادية    وإلى المشكالت        دة، إلى المجتمع والنظام الرأسمالي،                  العا 

 سواء    – فيها    االقتصادية    االقتصاديات الرأسمالية، ومحاولة تفسير ما يكتنف الحياة                           
 من حقائق اقتصادية واآتشاف               –على مستوى جزئي أو على مستوى آلي             

وال يمس الحقيقة السابقة ظهور                . االقتصادية       الحاآمة للظواهر          االقتصادية     القوانين    
 وقد اجتهد هو األخر في            .نظام اقتصادى مغاير للرأسمالية وهو النظام االشتراآى                     

 لكنه فشل واختفي أو يكاد يختفى من الحياة االقتصادية                         االقتصادية    حل المشكلة      
 .   أو اقتصاد السوق        ى الرأسمال     ىاالقتصاد   وليتأآد ويسود من جديد النظام           

 

 



٢٢ مقدمة في المشكلة االقتصادية

 رـتذآ
 

 االقتصادية   من تعريف، يبحث آل منها في المشكلة    أآثراالقتصاد لعلم أن -١
 . من زاوية محددة

 :من أهمها  عددًا من األسئلة المحورية  االقتصاد يطرح أن علم   -٢

 . نصيب آل عامل من عوامل اإلنتاج المساهمة في العملية اإلنتاجية  )أ(

 أو تلك   ،الخدمات السلع و  المحددة لقيم أو ألسعار  واالعتبارات العوامل  ) ب(
 . المحددة للمقابل الذي يتحصل أصحاب عوامل اإلنتاج     

 . ات أو الفروق االجتماعية   نبايت أسباب ال) ج(

  .االقتصادي أسباب النمو ) د(

   .البطالة  أسباب ) هـ(

أن التحليل الجزئي يتناول الوحدة االقتصادية المفردة بصرف النظر عن      -٣
  .آكل لالقتصاد خرى المكونة  باقي تصرفات الوحدات االقتصادية األ      

أن التحليل الكلي يتناول الوحدات االقتصادية وتصرفاتها آوحدة مجمعة             -٤
 .  في مجموعه  لالقتصاد ومشكلة 

 األخرى   االجتماعية عالقات مؤثرة، آما أنه يتأثر بالعلوم   االقتصادأن لعلم   -٥
   ).اإلحصاء - الجغرافيا   – التاريخ –القانون  - االجتماع علم (

 

 ية استرشادئلةأس
 

 .  االقتصاد أهم محاور علم ما هى   -١س

  .الجزئي   االقتصاد آتب في ا -٢س

 .   الكلي االقتصاد تكلم عن -٣س
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 الف ال 
ةال  د ت   ا

تختلف الكيفية التي يتم بها اإلنتاج والتبادل والتوزيع من دولة إلى أخرى           
خر حسب النظام اال            د فيها   وفى الدولة الواحدة من وق إلى وق  . قتصادى السا

ية للنشا اإلنساني اال       قتصادى، وآما قدمنا، هي إشباع     فإذا آان الغاية النها
نسان عن طريق إنتاج السلع االستهالآية الالزمة لهذا اإلشباع، فإن         حاجات اإل  

 يختلف في المكان وفى الزمان حسب  ى اإلنتاج تنظيم اإلنتاج وتوجيه الجهاز   
 . قتصادى الذي يتبناه المجتمع  النظام اال 

م  ل ود  دم المق ت    Economic System ا
تا االقتصاد في بولندا بين     جرت تفرقة، اشتهرت فيما يبدو على يد آ      

 .  النظام االقتصادى والنموذج االقتصادى    

باد   ى األس والم شير إل و ي صادى فه نظام االقت وم ال ا مفه وم أم ي تق  الت
صادية        ياة المجتمع االقت يها ح من آذلك أساليب سيرة هذه الحياة في  ،عل ا يت  آم

ال صادية، وأس ات االقت يم العالق اليب تنظ شكالتها، وأس ل م يب اإلدارة ح
 . االقتصادية، والتخطيط تطبيقًا لتلك األس والمباد

من إال مشكالت أغلبها فني ال يم مباشرة         أما النموذج االقتصادى فال يت
 .   النظام نفسها  أس ومباد

مالي       صادى الرأس نظام االقت ك فال ى ذل رتيبًا عل تراآي ( وت ا ) أو االش آم
باد  ى أس وم وم عل ًا، يق نرى الحق دة وس با  . اح يق فال يث التطب ن ح ا م أم

ر   تالف آبي ر واخ تو لتغاي اذج( مف أن   ) نم ول ب تعدى الق ع ال ي ي الواق ذا ف وه
ي        ن األس والمعان ي م دًا أدن من ح وم يت مالية مفه تراآية أو الرأس االش



ة د ت لة ا مة  الم ٢٤ مق

رو  نماذج أو ال تلف ال ين مخ شترآة ب يقات ،الم سع لتطب وم يت نه مفه  ولك
 . ن والمكانمتغايرة وفقًا لتغاير الزما

ل  ل    : 

اذج مختلفة لنف النظام                 - يقات أو نم تواجد تطب الرأسمالي ( من الممكن أن ت
تراآي  مالي ) أو االش ع الرأس ك الطاب تراآي ( دون أن يم ذل ) أو االش

ة  د تختلف رأسمالية الواليات المتحدة األمريكية عن رأسمالية دول       . للدول فق
يابا  ربية أو ال ا الغ نماذج    أوروب يقات أو ال ي التطب تالف ف ذا االخ ن ه ن، لك

تلفة لم يم األس والمباد        صادية المخ  الرأسمالية الواحدة الموجودة    االقت
 . في التطبيقات أو النماذج المختلفة

رورات                - خر، وفقًا ل من الممكن أن تنتقل الدولة من نموذج أو تطبيق إلى 
ساس  ك م ي ذل ون ف ى، دون أن يك ورها التاريخ ى أس  تط روج عل  أو خ

 ). الرأسمالي أو االشتراآى (  النظام االقتصادى المتبع ومباد

ا    - د تقابله دة، ق صادية عدي شكالت اقت بع م صادي المت نظام اإلقت واجه ال د ي ق
واجه بصدر واسع ال يجعل من آل اختالف في                    رة، يجب أن ت ول متغاي حل

 .  النظامالرأى خروجًا على أس ومباد

ى م      رتيبًا عل ي من الصحيح أن يشار إلى اإلجراءات المتخذة              وت ا سبق، ل
نظام الرأسمالي، بميالد                   ل ومصدر ال ربية، وهى معق ا الغ في بعض دول أوروب

، تمييزًا له عن آل من النظام       " الطريق الثالث "نظام اقتصادى جديد يطلق عليه        
تراآى نظام االش مالي وال دو أن. الرأس تها ال تع ي حقيق ذه اإلجراءات ف ون فه  تك

  .هي المدافع عن النظام الرأسمالي والداعم ألصوله والمثب لقواعده والمعال لعيوبه

ى معن  تاري     ىوف سجيل ال ى ت رون إل خ ذهب  صادى، ي نظام االقت ر لل خ  
شكلة    تهما للم ي معالج ستمرة ف تمع الم سان والمج اوالت اإلن شرى لمح الب

صادية تعدد  . االقت روف الم سب الظ ة ح ل محاول تلف آ ان  وتخ ي مك دة ف سا ة ال
خر ومن               ان االختالف بين المحاوالت، من مكان  م آ ا، ومن ث يام به ووق الق
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خر    صادية على                . وق  ية معالجة المشكلة االقت ة ترتكز آيف بقًا ألي محاول وط
تية  ل الثال ا  : تحديد المسا

 .  ماذا ينت المجتمع  أو مسألة اإلنتاج آمًا ونوعًا- 

يف ينت المجتمع اإلنتاج الممكن والمرغو فيه أو مسألة فن      آ-ي
 . اإلنتاج، أو طبيعة العملية اإلنتاجية     

مسألة      على من سيوزع ما تم إنتاجه فعًال، وعلى أى أساس أو   -ل
 . التوزيع

ل في ضوء إطار فكرى وفلسفى واجتماعى وثقافي       ويتم تحديد هذه المسا
ه، جوازًا واختصارًا، تعبير المذهب الفكري الذي    معين، هذا اإلطار يطلق علي  

مًا عنصر التبشير والتحبيز   آما يتم هذا التحديد في ضوء اإلمكانيات        . يحمل دا
وأخيرًا، يتم هذا التحديد في ضوء   . المادية والبشرية المتاحة لدى المجتمع    

مة     د تتم عملية ت   .  العالقات اإلنتاجية القا نفيذ هذه ووفقًا للمذهب الفكرى السا
ل   . المهام أو المسا

المذهب الفكرى، القوى اإلنتاجية ، العالقات          : هذه العناصر األساسية الثالثة    
 –اإلنتاجية، تشكل في مجموعها اإلطار التنفيذى العام المتبع، والذى يسمى        

بد من اجتماع هذه العناصر الثالثة لكي يوجد    وال". النظام االقتصادى  "–اتفاقا   
العالقات اإلنتاجية، وبدون العالقات اإلنتاجية لي من      : تصادي أصال أي نظام اق

غير أن وجود مذهب فكرى ال   . المتصور إمكانية تطبيق مذهب فكرى معين   
رورة، توافر القوى اإلنتاجية، والعالقات اإلنتاجية الكفيلة بوضعه          يعني بال

 . هب الفكرى  موضع التنفيذ، آما أنه ال يعني حتمية أو إمكانية تطبيق المذ    

ن حى يولد وينمو ويكبر، وقد يشي  إوختامًا، نقول    ن النظام االقتصادى آا
ما إلى رو        فالنظام اال  . ويترهل، ومن ثم قد يذبل ويموت قتصادي يحتاج دا

التجديد والتغيير بما يسمح له بالتعامل مع المتغيرات الخارجية والتطورات        
بغير استثناء مراحل متعددة في حياتها    ولقد عرف النظم االقتصادية    . الداخلية 
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ارتبط آل منها برموزه واقترن بشخوصه، تلك سنة حياة وفلسفة آل النظم            
 . االجتماعية ومنها النظام االقتصادى    

م بالفعل          ومن جهة أخرى، يحمل أي نظام اقتصادى أو إطار إنتاجي قا
خرى، وفى   خصا لصيقة به تميزه عن نظم اقتصادية أو إطارات إنتاجية أ            

نف الوق يحوى بعض سمات وصفات النظام السابق عليه، بجانب بذور نظام        
 على ما سبق، يكون الحكم لغلبة صفات معينة على بقية الصفات             وبناًء.جديد

 . األخرى

الت        وسوف نتناول النظم االقتصادية وما يرتبط بها من مشكالت وتسا
 :  على النحول التالي  

 . م الرأسمالي النظا: المبح ا 

  .النظام االشتراآي : المبح ال 

ل    .ىقتصاددور الدولة في النشا اال: المبح ال

 . مصرىدور الدولة والنظام االقتصادى ف: ع المبح الرا

 المبح ا

ل م م الر  ال

ل               النظام الرأسمالي هو النظام الذي يقوم أساسًا على الملكية الفردية لوسا
 والذى يسعى فيه آل فرد إلى تحقيق أآبر مصلحة خاصة ممكنة، فإذا         ،نتاجاإل

سمي المصلحة      آان الفرد مستهلكًا سمي المصلحة إشباعًا، وإن آان منتجاً       
ة تتولي توزيع الموارد                     . ربحاً    االقتصادية،    فال توجد في ظل النظام الرأسمالي هي

 . ب أولويات معينة مال على الصناعات المختلفة حس  من أرض وعمل ورأس
 .بهذا الدور حيث يقوم السوق 

وبسبب أهمية السوق ودورها المتعاظم في تخصي الموارد وتوزيعها    
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ستخدامات المختلفة في مختلف القطاعات االقتصادية، والنظر إلى         على اال
)  ل إ … المنت –المستهلك ( الحرية المكفولة للوحدات االقتصادية المختلفة        

 –  النظام الليبرالي–السوق  (دم التعبيرات أو المصطلحات التالية فإننا سوف نستخ
 . آمترادفات )  االقتصاد الرأسمالي  –اقتصاد السوق   

 : ولسوف نتناول النظام الرأسمالي على النحو التالي     

  .نشأة النظام الرأسمالي   : ل ا ـالمط

  .خصا اقتصاد السوق    : ل ال ـالمط

ل     .دوافع النشا االقتصادى في ظل االقتصاد الرأسمالي       :المطـل ال

ع ـالمط  . تقدير النظام الرأسمالي   : ل الرا

 المطل ا 

ل  م م الر   ال

ا ه   :ا
ا المطل ا م ال  را ه لية هو ت و الت لمو ار  ل ال   : 

 .  قتصادية السابقة على الرأسمالية    سمات النظم اال   -

 . قتصاد السوق ومرحلة التجاريين    ا إرهاصات ميالد أو نشأة نظام    -

 .  ن لسياسات التجاريين يرفض الطبيعي   -

يسي ألي نظام اقتصادى هو وضع أو تصور الحلول       إن الهدف الر
للمشكلة االقتصادية على المستوى القومي، وذلك بغية تحقيق أقصى إشباع        

سلع والخدمات في ضوء مواردها    ممكن مما ينتجه المجتمع أو الدولة من ال   
 . االقتصادية المتاحة، وذلك تحقيقًا ألقصي رفاهية آلية ممكنة         
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وقد شهدت النظم االقتصادية، وعبر التاري اإلنساني،  تطورًا آبيرًا ، وقد        
اعتمد هذا التطور على معيار الرفاهية المادية التي يقدمها أو ينشدها النظام          

 . محل البحث للمجتمع    

قتصادية عدة تقسيمات انطالقًا        عرف تاري الفكر االقتصادى للنظم اال   وقد
  ، فهنا أوًال تقسيم يعتمد على النشا االقتصادى الغالب    . من معايير مختلفة 

فيقسم هذا التطور إلى اقتصاد الصيد، فاقتصاد الرعي والزراعة والتجارة          
قسم التطور إلى مرحلة     وهنا تقسيم ثان يستند إلى وسيلة التبادل، في   . والصناعة 

تماني           ى، ثم االقتصاد النقدى، وأخيرًا االقتصاد اال . االقتصاد الطبيعى أو التقاي
وهنا تقسيم ثالث يعتمد على حجم ونطاق العمليات االقتصادية ، فيقسم التطور     
ر، ثم االقتصاد اإلقليميى، ثم            إلى مرحلة اقتصاد القرية، ثم اقتصاد الح

 .فاالقتصاد الدولي    االقتصاد الوطنى،   

لكن أهم هذه التقسيمات شيوعًا بين االقتصاديين هو ذلك التقسيم الذي يعتمد 
 القوى   ىعلى شكل وطبيعة العناصر الثالثة المشكلة ألى نظام اقتصادى، وه        

م   وهكذا يقسم تاري النظ.  ب الفكرياإلنتاجية والعالقات اإلنتاجية والمذه     
ي، فنظام الرق، فالنظام اإلقطاعي                        االقتصادية في أوروبا إلى مرحلة               ،     النظام البدا

 . فالنظام الحرفي، ثم النظام الرأسمالي، وأخيرًا النظام االشتراآي           

ر بعض مؤرخي الفكر االقتصادى إلى مرحلة أو النظام الحرفى        يلكن ال يش
باعتبارهما آانا يمثالن فترة   Mercantilismوآذلك ما يسمي بمرحلة التجاريين   

 يشكالن تمهيدًا للنظام الرأسمالي، ولي باعتبارهما نظامين          اة أو آان  انتقالي 
 .اقتصاديين متميزين 

ا وضع الفواصل الزمنية الدقيقة بين      نغير أنه يجب التنويه إلى أنه ال يمكن    
 فأى   ،آل مرحلة من المراحل التي مرت بها النظم االقتصادية في تطورها      

خر فجأة          مرحلة أو نظام من النظم السابقة ال ين     تهي فجأة آي يحل محله نظام 
ًا، حيث   ن أي نظام يستمد وجوده من الظروف السابقة عليه، بل وتبقى   إ أي
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بعض سمات أو خصا هذه الظروف موجودة عند قيام واآتمال النظام الجديد         
ما وفى األساس نتاج لزما           . نفسه ها    نفالحقيقة أن األفكار االقتصادية هي دا

مثلما يتغير   .  تفسرهذىر إليها منفصلة عن العالم ال  النظومكانها، وال يمكن
 بد أن تتغير      آذلك فإن هذه األفكار ال       – وهو في الواقع في تحول مستمر            –العالم  

ًا إذا أريد لها أن تحتف بأهميتها       ية للعالم الذي       .  أي فعلم االقتصاد يعتبر ر
 نتيجة الصدمة     فقد جاءت أفكار سميث      تطورت فيه أفكار اقتصادية محددة،     

المبكرة للثورة الصناعية، وأفكار دافيد ديكاردو في المراحل التالية واألآثر           
جًا لتلك الثورة، وأفكار آارل مارآ في عصر القوة الرأسمالية المطلقة            ن

فاألفكار  . العنان، وأفكار جون مانيارد آينز آرد فعل لكارثة الكساد الكبير   
 . عندما وحينما ال يوجد اقتصاد االقتصادية ال تكون لها أهمية   

إن معرفة الظروف التي وجد من خاللها النظام الرأسمالي، تمثل في نف               
وفى هذا . الوق معرفة بتاري الفكر االقتصادى إزاء المشكلة االقتصادية       

الصدد، يذهب بعض مؤرخي الفكر االقتصادى إلى القول بأن الفترة التي سبق            
 تاري اآتمال أرآان النظام الرأسمالي وظهوره         (منتصف القرن الثامن عشر  

ي، قد سادها نظام اقتصادى واحد ، وهو            )على السطح   ، وباستثناء النظام البدا
خر إلى القول بأن هذه الفترة شهدت      . النظام اإلقطاعي     في حين يذهب البعض ا

اعي  النظام اإلقط    – على التوالي  –نظامين اقتصاديين متميزين ومتعاقبين، وهما      
والنظام الحرفي، ويقولون بأن النظام األول ساد الفترة من القرن الخام وحتى         
القرن الثالث عشر، وساد النظام الثاني الفترة من القرن الثالث عشر حتي       

 . منتصف القرن الخام عشر أو بداية القرن السادس عشر    

القرن  أن الفترة الممتدة من منتصف : ويتفق الرأيان في أمرين، أولهما   
الخام عشر وحتى منتصف القرن الثامن عشر، هي الفترة التي شهدت        
إرهاصات ميالد النظام الرأسمالي، أو هي الفترة االنتقالية لبروز هذا األخير،       



ة د ت لة ا مة  الم ٠ مق

قد ساد الفترة الزمنية التي  ) والنظام الحرفي  ( أن النظام اإلقطاعى   : وثانيهما 
 .  رأى األول بالفترة البينية المستمرة            تسمي بالعصور الوسطى، والتي يشير إليها ال                 

 النظام  سمات النظام االقتصادى السابق على ظهور                   )أوًال(وسوف نستعرض   
) ثانيًا(الرأسمالي، ثم نتلو ذلك ببيان المقدمات لميالد الرأسمالية وهى فترة التجاريين         

 .)  ثالثا (ثم أخيرا نستعرض نشأة الرأسمالية  

د-  ت م ا م ال لية  م ل الر  :  ال 
نتاج لزمانها ومكانها، ولذلك    - إلى حد آبير - ثب أن األفكار االقتصادية 

إذا ما أردنا أن نتفهم النظام الرأسمالي، فلي بوسعنا أن نحقق ذلك إال من خالل      
إطاللة على الماضي، وضرورة معرفة الظروف االجتماعية واالقتصادية       

 .صادى للنظم أو النظام السابق على الرأسمالية      والسياسية والفكر االقت 

ن الحياة االقتصادية في العصور الوسطى ال يجمعها شبه      إ :ويمكن القول
آبير بالمجتمع االقتصادى الحديث، أو على األقل بالفترة االنتقالية لميالد النظام            

رى  الرأسمالي، وتبعًا لذلك لم يكن هنا الكثير الذي يحتاج إلى بيان حسبما ي   
 . علم االقتصاد األن 

من جهة ثانية، وصف هذا النظام بالنظام اإلقطاعي، نظرًا القتطاع  
األسياد أجزاء من أراضيهم الزراعية للرقيق في مقابل التزامات نقدية وعينية 

، وبعد انهيار اإلمبراطورية الرومانية والحرو األهلية . متعددة فقد حد
العامة، أن قوى االتجاه نحو النظام والخارجية وتفت السلطة المرآزية 

الالمرآزي، فنشأت، على أنقاض اإلمبراطورية الرومانية دول صغيرة، 
يرأس آل منها ملك، ويحكم أهلها وينظم اقتصادها على أساس هرمي، 

اه يقتطع الملك أجزاء من أراضى الدولة لتابعي  من األمراء  في مقابل هوبمقت
تطع األمراء بدورهم مساحات من أراضيهم التزامات مادية وحربية، ثم يق

 بعد –ق زاء للرقيادة أجتابعيهم من النبالء، ثم يقتطع النبالء أو السل
الملك، من   في مقابل التزامات عينية ونقدية متعددة، وهكذا يكون–تحريرهم 

 . الناحية النظرية هو سيد األسياد 
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د  ت م ا ية لل م ا را ال ل  م  يم  ط   : ا

أنه نظام اقتصادى مغلق، استمر لفترة يقوم على االآتفاء الذاتي أو اإلنتاج        -
 . بغرض االستهال 

يمثل النشا الزراعي النشا االقتصادى الهام، والذى ينظم وفقًا للعالقات               -
مة بين طبقتين وهما  األشراف أو األسياد أو أصحا األراضي،      : القا

 . ورقيق األرض 

ف الحرفيين أو النشا الحرفي، والذى ظهر بعد فترة من            - آذلك آان طوا
من السمات المميزة للحياة     بداية النظام، بجانب النشا الزراعي،    

االقتصادية في العصور الوسطي، ومع هذا النشا أصبح اإلنتاج يتم            
 . بغرض التبادل، وإن آان على نطاق محدود   

 اإلنتاج، والتي تشمل أساسًا األرض   تمثل القوى اإلنتاجية أو أدوات   -
 . األرض والعمل  ىفي عامل  والعمل ورأس المال والمهارات التنظيمية،     

 بمرور السنين، آان على وجه   اإن السوق، بالرغم من تزايد أهميته -
, العصور الوسطي   التحديد جانبًا ثانويًا من جوانب الحياة االقتصادية في      

نع ما تأآله أو تلبسه، وتسلم جزءًا منه    فالجماهير الريفية آان تزرع وتص    
ن يقتسمون المحصول   ون المزارعآا إلى طبقة األمراء والسادة األحرار، و   

مستأجرين، ويمكن أن يكون على رأسهم آأسياد  ال مع المال أو األسياد أو  
 العالقة بين السيد والعامل     ناالكنسية، والملك وآبار النبالء، ولكن مهما آ   

آراهًا، فإن المنتجات والخدمات آان تسلم      إ مر التزامًا أآان األمأسواء 
 . وال تباع، أو بعبارة أخرى لم تكن هنا السوق أو التجارة   

على أنه ال ينبغي بوجه عام تحميل عدم وجود تجارة أو سوق في العصور     -
 فقد آان هنا المدن، وإن آان شديدة     –الوسطي أآثر مما يحتمل    

قة، وآان هنا حاجات أو رغبات متنوعة        الصغر بالمقايي الالح    
لإلقطاعيين األعلي مرتبة يقوم على تحقيقها تجار من هنا وهنا أو يجرى        
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 ومن ثم فقد آان هنا السوق، ولكنها     –إشباعها بالشراء من الحرفيين   
ليس سوقًا من نمط العالقات اليومية، ولم تكن تجتذ اهتمامًا أو فكرًا   

يسيًا صاد في جانب من جوانبه، يرآز على السوق، ولكن في    وعلم االقت. ر
عالم آان السوق فيه نتاجا ثانويا من جوانب الحياة االقتصادية في      
العصور الوسطي بل جانبا ال يهم إال الخاصة، وبالنظر إلى أن علم             

ن  ، االقتصاد   . لم يكن قد وجد بعد، آما يعرف ا

لتبادل، وعلى الرغم من أن  وعلى الرغم من األهمية المحدودة للسوق ول -
علم االقتصاد لم يكن قد عرف بعد في العصور الوسطى، إال أن العمليات    
المحدودة للبيع والشراء، وعلى النحو الذي آان تتم به، آان قد اجتذب            

ل    ىفكر بعض الفالسفة، والذين آان لهم فكر معين ف     بعض المسا
 أو ما يسمي بمفهوم السعر االقتصادية آمسألة مشروعية السعر أو عدالته 

دة، والتجارة    .  العادل، والفا

فإذا آنا قد ذآرنا أن األسواق في العصور الوسطي لم تكن إال جزءا           
صغيرًا من الحياة االقتصادية اليومية، إال أنها رغم ذلك آان لها سماتها            
الخاصة، منها أن مبيعات آثيرة من الخيول أو الماشية مثًال، آان تتم من            

ع    ش خرين، أو آان تخ خر أو من تاجر أو من حفنة من التجار إلى ا خ 
ف الحرفيين، والتي وجدت ألغراض آثيرة          وابط التي تقررها طوا العملية لل

وآان سعر السوق الذي يتحدد بطريقة   . منها ضبط األسعار وأجور العمال   
يا   العصور   ولي هو المعتاد طوال ،تنافسية أو غير شخصية أمرًا استثنا

وفى آل الحاالت، عدا أندرها،  آان هنا شواهد على قدر متفاوت        . الوسطي 
في هذا الصدد يقول   . من القوة االحتكارية التي تزيد أو تنق حسب األحوال      

عن مشروعية السعر أو )  – ( القدي الفرنسي توما االآوينى  
ل بيع شىء ألآثر من سعره  ثم عظيم أن يمارس االحتيال من أج  نه إل إ( عدالته 
ه بسعر أرخ مما "…العادل  فبيع شىء بسعر أعلي مما يستحق، أو شرا
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ومفهوم السعر العادل    " . يستحق يعد في حد ذاته سلوآًا غير عادل وغير قانوني
 .  زال على قيد الحياة  ما

دة،             آذلك وافق القدي توما االآويني ، بل أآد بقوة ، الحظر على أخذ الفا
ولم تكن إدانته للتجارة شاملة،     .  ذلك بمراعاة صوا التجارة بوجه عام    وربط

رورى ،      : األول : حيث فرق بين نوعين من التبادل   يسمي التبادل الطبيعى وال
خر أو مبادلة شىء مقابل نقود بغرض تلبي   ةوعن طريقه تتم مبادلة شىء ب

أما النوع   . بالثناء  احتياجات الحياة، وهذا النوع من التبادل أو التجارة جدير          
هو مبادلة نقود مقابل نقود أو أشياء مقابل نقود،      : الثاني من التبادل أو التجارة      

ال لتلبية احتياجات الحياة، ولكن لتحقيق آسب، هذا النوع الثاني من التجارة         
م التجار المحترفون     . مدان ومرفوض اربون    –وهكذا ان  السماسرة والم

 . قود في اإلدانة األخالقية     إلى مقرضي الن –والوسطاء  

حد   وما االآويني،  ت  لة على رأى وفكر القدي  وام طوي لكن، وبعد مرور أع
ل في المواقف على يد الفرنسي نيكول أوريسم ).  -( (*)تغير ها

فالتجارة التي آان هامشية وموضوع ريبة في فكر القدي توما االآوينى،             
وبات ينبغى أن تقوم السياسة التي    . أوريسمصارت محورية في فكر نيكول    

ة الظروف التي   يتبعها األمير أو الدولة أو المجتمع على تشجيع التجارة وتهي
إليه تعود نظرية المذهب     آما تتبع أوريسم تاري النقود و.يتطلبها هذا التشجيع 

اولة    ، أو نظرية آمية النقود، ومفادها أن مقدار النقود المتد     Monetarismالنقدى

                                      
ر               (*) تة وغي صادية الثاب ين االقت صاد بعض القوان م االقت وجد في عل  من أمثلة .القابلة للتغيير ت

ذه  ين،ه ن  القوان يدة م نقود الج ة تطرد ال ردي نقود ال أن ال ل ب شام القا وماس جري ون ت  قان
تعامل  األعمال  التي تنسب فيها     االقتصادي وهى واحدة من أسوأ الحاالت في التاري               .ال

ر      ى غي د الح أو اآتشف نيكول أوريسم هذا القانون قبل توماس جريشام .أصحابها إل  . فق
نقود أو      تعاملون ب اآن ي يع األم ي جم شروعات ف ناس والم ور، أن ال ون المذآ اد القان ومف

ها من مادة خالصة وسمعة  ايحوزون نقودً  خر طيبة،، بع  ففي مثل .مغشو والبعض ا
تعامل      ذه األحوال ي ة ويحتفظون بالنقود      ه ة     .الجيدةون بالنقود الردي  وهكذا فإن النقود الردي

 .تطرد النقود الجيدة من التعامل
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خم عن       في االقتصاد يؤثر في مستوى األسعار، ومن ثم يمكن التحكم في الت
 . طريق ضبط عرض النقود  

خالصة األمر، أنه وجد في هذه الفترة الطويلة ما هو أآثر من آلمات        
ويرجع ذلك إلى     . القدي توما االآوينى ونيكول أوريسم، ولكن لي أآثر آثيراً   

قتصادى ال يوجد بمعزل عن الحياة االقتصادية    أن علم االقتصاد أو الفكر اال 
ع          . ذات الصلة   ا فثبات ورآود المجتمع اإلقطاعى آان يهيمن على توزيع الب

والخدمات، ال استجابة لسعر وإنما للقانون والعرف والخوف من العقوبات         
ة قليلة، ومن أجل ذلك لم تولي        البالغة القسوة، آما آان السوق استثناءً      علي ف

خذ في االتساع   .  اما آبيراهتم أما أوريسم فكان يستجيب أو يتنبأ بعالم جديد 
 . تواصل فيه األسواق وآذلك النقود الظهور بقوة    

ي -ي  ر تر الت لية  م م  الر  :  مق
تجمع عوامل آثيرة، خالل فترة زمنية، أدت بدورها إلى تداعى وانهيار       

ويحدد مؤرخو  . وق مهدت لظهور نظام جديد النظام اإلقطاعي، وفى نف ال   
تاري الفكر االقتصادى هذه الفترة، بتلك الممتدة من منتصف القرن الخام    
عشر وحتى منتصف القرن الثامن عشر، تلك الفترة التي شهدت بوضو بداية       

ثروة األمم "الثورة الصناعية ووقوع الثورة األمريكية وصدور المؤلف العظيم    
Wealth of Nations  "ويشار إلى هذه المرحلة، أحيانا، والتي       . دم سميث

الرأسمالية التجارية، وأحيانا لمذهب التجاريين أو          ب قرون،  ةامتدت نحو ثالث 
 فهذه الفترة تشبه الفترة االنتقالية لنظام      ،وعموما.  Mercantilism  المرآنتيلية
  رة وما هي أهم  فما هي إذن هذه العوامل التي بلورت هذه الفت  . جديد قادم

األفكار االقتصادية التي سادت خالل هذه الحقبة وأهم من قام بتحديد معالم هذه     
 الحقبة   

ة الت ا) ( ج  : ، فيمكن إبراز أهم العوامل فيما يلي    م  
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ر  - جتم لطبقة الت ود ا ال واق  ر ا ت  وبمعدالت تزايدت، :ا
ا ودوليا، وأصبح تشمل األراضي األوروبية فيما        آبيرة، حرآة التجارة محلي   

،     .  وآذلك بين األخيرة وبلدان شرقي البحر المتوسط     ،بينها آذلك ظهرت البنو
آما أن بورصات      .  ثم تبع ذلك انتشارها في أوروبا الشمالية     ،أوًال في إيطاليا   

النقود، حيث مكان وزن عمالت البلدان المختلفة ومبادلتها، أصبح من سمات          
 . هذه الفترة الزمنية 

ا، صار شخصية    وإذا آان التاجر متواريا في الفترة السابقة، وعمله منبوذً   
، اجتماعيا، أصحا       ىوفى نف الوق بدأ يتوار    . مقبولة وذات مكانة اجتماعية    

ولم يكن آبار التجار مجرد ذوى نفوذ    . األراضي أو ورثة البارونات اإلقطاعيين      
 وإنما آانوا هم الحكومة، وآان نفوذهم يتزايد في الدولة القومية     ، في الحكومة 

الجديدة، والتي يملون عليها ما يحقق أهدافهم من السياسات العامة والعمل العام         
هم را  . بدوره، انعكاسا 

ة -٢ لة الح لطة ال ي  ور  فمع صعود القومية جاءت     :  ظ
وقد  . ين سلطة الدولة ومصلحة التجار      المصالح المتبادلة والعالقة الحميمة ب      

ل التالي وهو             رورية    هل آان الدولة القومية هي األداة              :  طر البعض التسا  ال
 لسلطة التجار أم سع الدولة نحو التجار في خدمة سلطاتها األعلي          

ية ال - را آت ال شف أمريكا والشرق     مثل رحالت آ :  ا
خرى قام بها دول   ن آولومباألقصي للمالحي    وفاسكو دى جاما، ورحالت 

وآان من نتيجة هذه الرحالت     . البرتغال وأسبانيا وإنجلترا وفرنسا وهولندا      
اتساع األسواق، وجلب منتجات جديدة وغير مألوفة إلى أوروبا من الشرق،       

ية والذهب من مناجم العالم الجديد       . واألآثر أهمية آان سيل الف

ود-٤ ر   الحرآة ال بير  ا آان من أثر تدفق المعادن   : ة ال
الثمينة إلى أوروبا من األراضي الجديدة حدو ارتفاع عام في األسعار وظهور     

، مؤداها أنه إذا آان    " Quantity Theory of Money" مبكر لنظرية آمية النقود  
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د تبين وق. حجم التجارة ثابتا، تتغير األسعار في تناسب مباشر مع عرض النقود 
ة   –في ذلك الوق أن وجود عملة معدنية مستقرة    يتفق – قاعدة الذهب والف

خم األسعار  وقد دخل العالقة بين عرض النقود واألسعار مجال    . مع ت
 من هؤالء االقتصادى الفرنسي جان بودان. التعليق االقتصادى في تلك األيام 

رتفعة يقف وراءها     ب إلى القول بأن األسعار الم  هالذي ذ)  -(
ة، وآذلك االحتكار     يأسبا آث  . رة منها وفرة الذهب والف

ي ال  - طور الت في إلى الصناعات المنزلية،            :    فمن التنظيم الطا
خر تطورت العملية اإلنتاجية أو الفن اإل         . نتاجي  ثم الصناعة اليدوية، أو بتعبير 

ة) ( د ت ر ا ه ا سادت خالل هذه الحقبة الزمنية،     التي  م  
راء                          . هم مصالح  وما يحقق    التجار     فقد آان السياسة العامة والعمل العام انعكاسا 

ة مصدر الثروة وأهم     يفقد تصور التجاريون أن المعادن النف     سة من ذهب وف
ة  ها هو ما لديها من ذهب وف لذلك يرون . أشكالها، وأن قوة الدولة ومعيار ثرا

سة،    يولة أن تعمل على الحصول على أآبر آمية من المعادن النف      أن على الد
ب على الواردات     را وعادة ما آان  . وذلك عن طريق الصادرات وفرض ال

ع        "ون يقولالتجار   ا ل من شراء الب ما اف خرين يكون دا ع ل ا إن بيع الب
خرين يمكن ، ألن البيع يحقق مزية مؤآدة والشراء يجلب ضررًا ال   "من ا

وقد  .  االقتصادوهنا يعتقدون ويؤمنون بالدور القوى للدولة وبتدخلها في. جتنابها
آان   ترتب على ذلك أن المراسيم والتشريعات المرآنتيلية، وفى واقعها العملي،        

من فرض الرسوم الجمرآية والقيود األخرى المختلفة على الواردات        . تت

 تجاه المنافسة، وعدم     آما أن من ضمن الفكر المرآنتلي الموقف السلبي  
الترحيب بها والموافقة والتشجيع على االحتكار أو على التحكم االحتكاري في            
األسعار والمنتجات، وبذلك تراجع مفهوم السعر العادل أمام المرآنتيلية، ومن       
هنا آان منح وبراءات االحتكار تعطى بحرية آبيرة في إنجلترا في عصر     
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المنح هبة سخية إلى أن قيدها البرلمان اإلنجليزى     وآان هذه . الملكة اليزابيث  
 ).  و (خالل حكم جيم األول بموجب قانون االحتكارات في العامين      

من جهة أخرى، ولما آان الثراء والسعى إليه قد أصبح موضع احترام    
دة على رأس المال إذا لم يتجاوز حد االعتدال، أمرًا مقبوال،           صار أخذ الفا

مويل العمليات التجارية بأموال مقترضة عمال مشروعًا، ولم يعد في      وأصبح ت
وقد آان ذلك تغيرا في المواقف وفى     ,  ذلك ما يحرم التجار من دخول الجنة     

الفكر عما آان يجرى في الفترة السابقة، فقد آان هنا التمييز، آما سبق وأن   
دة تدان بشدة إذا آان ابت                         دة، فالفا  المحظوظين     زازا من جا      بينا، بين نوعى الفا

 . للمعوزين 

ولكن األمر يختلف عندما يحقق المقترض ماال من القرض الذي يحصل         
عليه، فعند ذلك يكون من قبيل العدالة المجردة أن يقتسم ما يكسبه من المقرض  

ًا عن خطر فقدان هذا القرض      . الذي جعل القرض ممكنا، وأن يعوضه أي

ر) ( ل ا ل يرا   تح م موا  ت ال  ه ال ل   
لية  م ور الر ل ظ قة  لية ال تق  فنذآر بأن المرحلة االنتقالية       :الفتر ا

 محدد من قبل علماء اقتصاد أو   ىالتي نحن بصددها لم يظهر فيها نظام فكر    
ين  فالسفة ، وإنما آان في المقام األول نتاج عقوق رجال الدولة وآبار الموظف   

  ن لكن ظهر في هذه الفترة بعض من الرجال الذي. ورجال المال واألعمال  
( مونكريتيان  العامة، والسابق عرضها، من أبرزهم انطوان دىأوضحوا المباد

            فون هورنيك  .في فرنسا، وانطونيو سيرا، وفيليب و  )  – 
في   )  – ( في النمسا ، وجوهان يواقيم بيشر    )  – ( 

 . في إنجلترا   )  – ( ألمانيا، وتوماس من   

لية-ل م د الر مي ي  ر ة الت ي ر  يو   :  الطبي
 وقبول لدى األوسا الفكرية االقتصادية لسياسة         الم يكن هنا رض

التجاريين، بل تعرضوا النتقادات قوية، وآان أغلبها أو مصدرها األساسي يأتى             
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حيث جاء في النصف الثاني من القرن الثامن عشر إسهام فرنسي            . ن فرنسام
، علي يد مجموعة متماثلة، وآان الكثرة من فكرها     ىقتصاد مبتكر في الفكر اال  

ما امرتبًط ، وآان هنا دا ل عن التسمية التي          ال بفرد وإنما بموقف مشتر تسا
اء هذه المدرسة الفكرية                   علماء  " سموا أنفسهم وقد  .ينبغي أن تطلق على أع

، إذ     ،  Le Econnomists  "االقتصاد  وهى إشارة لها طابع حديث في هذا الوق
ن االقتصاديين لم يكونوا يسمون بهذا االسم في أي مكان من العالم، إلى أن   إ

غير أن . في أواخر القرن التاسع عشر )  -( جاء الفريد مارشال   
اء هذه المدرسة الفكرية االقتصادية     مؤرخي الفكر االقتصادى أطلقوا عل   ى أع

أي على وجه      Le Physiocratists"الفيزيوقراطيون  " مة وهوء أقل مال ااسًم
 .  سيادة دور الطبيعة  التقريب من يؤآدون 

اء هذه المدرسة آان لهم دور بارز في الفكر   وبرز ثالثة من أع
الجدول االقتصادى     الذي يعد صاحب فكرة      ،هو فرانسوا آينيه ا  االقتصادى  

ن التداخل اإلنتاجى أو التداخل الصناعي أو وفقًا لعبارة أآثر    انتشارا   أو آما تسمي ا
 ) – ( هو روبيرجا تورجو ال.  المنت –أسلو المستخدم 

والمكتشف لقانون اقتصادى هام هو قانون تناق الغلة أو النات الحدى أو          
ل. لحدية قانون تناق اإلنتاجية ا      هو بيير صمويل ديبون دى نيمور  ال

الذي قام بجمع وإعداد بعض أعمال فرانسوا آينيه تح  )  – (
، ومن هنا يعتقد أن من هذا العمل جاء االسم الذي أصبح  "الفيزيوقراطية "عنوان

اء هذا الفكر    . يعرف به أع

طبيعى، وفكرة   وتدور أهم أفكار الفيزيوقراطيين حول مفهوم القانون ال    
 .النات الصافى   

ففى رأى الطبيعيين أن القانون الطبيعى هو الذي يحكم السلو   -
أما قانون الملو والمشرعين فال يمكن قبوله إال بقدر   . االقتصادى واالجتماعى 

 ذلك أن  ىويترتب عل . ما يتسق مع القانون الطبيعى، أو أن يكون إضافة إليه        
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وصيانتها وحرية التجارة وسوق المنافسة الحرة،         وجود الملكية الخاصة    ىشاتمي
ز والبواعث ووفقا            مع القانون الطبيعي، فيجب أن تتر األمور تسير وفقًا للغرا

 يعمل، دعه يمر هدع"للقيود الطبيعية دون تدخل، أي يجب أن يحكم األمر مبدأ       
Laisser Faire, Laisser Passar   . " 

أن الثروة آلها تنشأ في الزراعة وال   أما مفهوم النات الصافى فيعنى   -
يف       يصدر أي منها في أي صناعة أو تجارة أو حرفة أخرى ، فالتجارة ال ت
ًا إلى الثروة، ونف األمر ينطبق على الصناعة أي الصناعة التحويلية، فكل       شي
يف قدرًا من قوة العمل إلى منتجات التربة، ولكنها في        ما تفعله األخيرة أنها ت

ًا جديدا  الحقيقة   يف شي ويرتبط بفكرة النات الصافى الهيكل الطبقى        .  ال ت
فعلي القمة هنا أصحا األراضي، الذين يوجهون        . االجتماعى عند الطبيعيين 

اإلنتاج الزراعي أو يشرفون عليه، وإليهم يؤول الجانب األآبر من النات     
ون التربة والذين   ن أو من يفلح والصافي أو من الثروة، ويلى هذه الطبقة العامل      

تهم أو مقابل خدماتهم من النات الصافى والباقي منه يذهب     يحصلون على مكاف
 إلى المال أو أصحا األراضي، وأخيرًا يأتى في مرتبة أدني، التجار                                  

 .  الصناعيون والحرفيون، أي الطبقة غير المنتجة    

لتجار،     وبشكل عام، وعلي يد الطبيعيين، جاءت أآثر األقوال وضوحًا ضد ا  
وأقواها دفاعًا عن النشا الزراعى، باعتباره مصدر ثروة األمة، وعن سلطة     

  وهكذا خلف الطبيعيون ترآة متنوعة من   ،ستقراطيين رراضى واال أصحا األ  
األفكار، فهنا القانون الطبيعي الذي يحكم السلو االقتصادى، والتفوق المالزم            

 النات الصافي، والجدول    ، وفكرة"دعه يعمل، دعه يمر"للزراعة ومبدأ 
ن هو اللبنة  ي وبعبارة أخرى، آان فكر الطبيعي    . االقتصادى، وقانون تناق الغلة    

 . األولى في بناء نظام اقتصادى جديد، وهو النظام الرأسمالى       

-(رة الصناعية، والتي تغطى بوجه عام الفترة        وومع بزو الث
نتاج الطاقة، وفى        إثرت في  ، وما أسفرت عنه من االختراعات التي أ   ) 
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من تغير آامل في  عن ذلك صناعات النسي والحديد والصلب والنقل، وما نجم     
فمع . طابع اإلنتاج في بريطانيا، وانتقالها إلى بلدان أخرى في غر أوروبا    

الثورة الصناعية آان قد اآتمل أس وسمات نظام اقتصادى جديد، وهو             
ه لعل أبرزهم ولنظام االقتصادى الجديد مفكر  وآان لهذا ا . النظام الرأسمالي  

دم سميث  ، والذى لم يشهد الثورة الصناعية،   ) – ( اإلنجليزى 
 :  بمنجزاتها ومصدر قواعدها األساسية، وآتابه العظيم    ينوإنما آان من المتنب

 “An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations”. 

 تاري الفكر    ا، فبهذا األخير خط " ثروة األمم" اختصارًا بكتا   والمعروف
، آان  " ثروة األمم"وطوال األعوام التالية لصدور    . طول خطواته  أاالقتصادى  

دم سميث، وتجديدها، ويعملون      ما تقويم استنتاجات  االقتصاديون يحاولون دا
 أخرى   اجاهدين على تفسير ما غمض من أفكاره وتطويرها، ويسعون من نو

ومن هؤالء من عاصر الثورة الصناعية في آامل      . إلى إآمال منظومته  
، ودافيد ريكادردو ) – ( ارها مثل الفرنسي جان باتسي ساى    ازده

خرون مثل اإلنجليزى جون  ) .  – (  آما جاء من بعدهم 
را  (*) وآل هؤالء. ) – ( مانياردآينز سيراتهم هم وتفآان لهم 

ايا اقتصادية آثيرة      ل وق  . وإسهاماتهم في مسا

                                      
خرين لفكر مؤسسى النظام الرأسمالي، وآان   (*)  معظم  وجه انتقادات آثيرة من آتا 

تقاد  ىاالن ر    يأت دم ميل ثل  ان م صاديين ألم ب اقت ن جان ، وجورج ) – ( م

ريدر  سي ف يوناردى    ) –(  ل شارلز ل ان ت ثل ج سيين م ًا فرن ، وأي

سموندى   ارى  ) -( سي شارلز آ رى ت ي هن ) .  -( ، واألمريك

د آارل مارآ                  ى ي تقادات آان عل م االن    ، وفريدريك إنجلز   )- ( لكن أه

نظام ال   ) -(  ى ال رى عل ة الكب يث آان الهجم ام  ، ح يالد نظ مالي، وم رأس

 . اقتصادى جديد، وهو النظام االشتراآي، آما سيأتى البيان، في المبحث الثاني
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 ر ـآ
 

  .قتصاد السوق ما يلياقتصادية السابقة على نظام أن أهم خصا النظم اال  -
 . ستهالاإلنتاج بهدف اال  )أ(
 . غيا السوق  )(
ر األنشطة اال) ج(  . قتصادية األخرى سيادة النشا الزراعي على سا
 .  في نهاية هذه النظمظهور طبقة الحرفيين) د(
 . نهاية هذه الحقبة أن اإلنتاج بهدف التبادل بدأ على نطاق محدود في ) ه(

 . جتماعية األولى آان ألصحا األراضي المكانة اال) و(
  -: أنه آان توجد مجموعة من العوامل مهدت لميالد نظام السوق أهمها -

ة التجارا  )أ(  . نتشار األسواق والصعود الطبيعي لف
 . ظهور وتدعيم سلطة الدولة الحديثة  )(
 . آتشافات الجغرافيةاال) ج(
سعار) د(  . الحرآة الصعودية ل
 . تطور التنظيم الصناعي) ه(

- ً  لسياسة التجاريين من جانب الطبيعيين أو أنصار األرضي ا أن هنا رف
   .ن هم بداية الفكر الرأسماليوالزراعية، حيث يعتبر األخر

دم سيمث، وديفيد ريكاردو، وجاء من بعدهم أن من أهم مؤسسي -  نظام السوق 
 . خرون من أهمهم آينز

ة د تر   لة ا
 

قتصادية أو    االقتصادية السابقة على نظام الليبراليةسمات النظم االما هى  -س
   النظام الرأسمالي   

    النظام الرأسمالي  وهم مؤسسمن  -س
دة، والتجارة، والسعرين والرأسمالييموقف التجاريما   -س  العادل،   ن من الفا

  والصادرات والواردات أو التجارة الدولية     
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 المطل ال

وق د ال ت ل  ا م م الر    ال

ا ه   :ا

ل  م  ار  ل ال ر  ر ر  ا المطل   ا ه ه  : ر 

لمرتكزة قتصاد السوق وا اجتماعية لنظام    الجوانب التنظيمية واال  -
 :  على

 .  مبدأ  الملكية الخاصة    )أ(

 . مبدأ حرية التعاقد   )(

 : قتصاد السوق والمستندة على  اقتصادية لنظام   الجوانب الفنية واال    -

 .  الفن اإلنتاجي المتطور    )أ(

 .  حرية القرار االقتصادي    )(

لذلك آان اإلطار العام للنظام الرأسمالي ترجمة لمكانة الفرد في هذا        -
 . النظام 

سمات اقتصاد السوق حول نوعين من الجوانب فهنا        ترتكز خصا و 
 واالقتصادية   وهنا الجوانب الفنية،)الفرع األول(الجوانب التنظيمية واالجتماعية 

 :  وهكذا سوف نقسم هذا المطلب إلى   ) .الفرع الثاني  ( 

 . الجوانب التنظيمية واالجتماعية القتصاد السوق     : الفر ا 

 . قتصادية القتصاد السوق    الفنية واال  الجوانب: الفر ال 
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 الفر ا

وق د ال ت ية  جتم ا يمية  وا الت  ال

واالجتماعية    يقوم النظام الرأسمالي على الحرية في آافة المجاالت السياسية                           
ويرتكز هذا النظام على مبدأي  . واالقتصادية على النحو الذي ين عليه القانون  

ية التعاقد، ويقتصر دور الدولة على حماية حقوق األفراد         الملكية الخاصة وحر   
 .  وحراسة مكاسبهم بالتأآيد على احترام حق الملكية وحرية التعاقد     

ة -١ ية ال  :  مب المل

يعترف القانون في الدول الرأسمالية بحق الفرد في تملك األموال ملكية    
وحق الملكية     . عا إنتاجية   سل مآان هذه األموال سلعا استهالآية أ  أخاصة، سواء    

على مال من األموال يشمل مجموعة من الحقوق الفرعية تتمثل في حق        
من االعتراف بحق        االستعمال وحق االستهال وحق التصرف، آما أنه يت

 .  اإلر آسبب من أسبا آسب الملكية 

فراد بحق الملكية أن تصبح آل األموال الموجودة      وال يعني االعتراف ل
فراد ملكية خاصة   في المجت  فالدولة الرأسمالية تتملك جزءا من      . مع مملوآة ل

 والغابات،     الثروة القومية تتمثل في المباني الحكومية، وأراضي الدولة، والمناجم،                          
 . والهياآل األساسية للنشا االقتصادى آالطرق والمصارف والجسور         

القيود القانونية      في البالد الرأسمالية أن تحا ببعض        ةويمكن للملكية الخاص   
مراعاة العتبارات الصالح العام، آالقيود التي تمنع المالك من استخدام ماله على     

ر بمصلحة جيرانه أو رفاهية مجتمعه       ففي بعض البالد تمنع القوانين   . نحو ي
ارة بالصحة في                  االرتفاع بالمباني فوق حد معين، آما تحرم إنشاء المصانع ال

 .  كانية العالية    المناطق ذات الكثافة الس    

عتراف بالملكية الخاصة ألموال اإلنتاج الرأسماليين في القرن       االجعلوقد 
وس األموال في حوزتهم لالستفادة من  عالتاسع عشر ينكبون  لى تكدي ر
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مزايا اإلنتاج الكبير، مما أفقد العامل الحرفى وضعه الذي آان يتمتع به قبل           
 ألدواتبين طبقة الرأسماليين المالكين    الرأسمالية، وفصل بشكل مطلق      ازدهار
ال التي تؤجر مجهودها الستغالل أموال اإلنتاج لصالح                       وبين طبقة العم       اإلنتاج 
م على االنفصال الفنى واالجتماعى بين             مالآها   ، وأظهر التمايز الطبقى القا

لذلك تفرض بعض القوانين على مال المصانع المحافظة          . العمل ورأس المال 
ة ل الالزمة لتأمين العمال من             على بي  العمل في حالة صحيحة، وتدبير الوسا
من تحقيق التوازن االقتصادى واالجتماعى       . الحواد  ثم توال الحلول التي ت

 . بين أصحا األعمال والعمل في إطار النظام الرأسمالي       

ة الت  -٢  :  مب حر
وم   يًا يق صادًا تبادل صاد الرأسمالي اقت ر االقت سوق  يعتب ى وجود ال ًا عل  أساس

ن   دخل م شترين دون ت ين والم ع ين البا دمات ب سلع والخ بادلة ال يها م تم ف ي ت الت
وى العرض والطلب أو توجيهها                  ة بقصد الحد من ق فالقانون يكفل . جانب الدول

ا فيها عوامل                     صادية، بم وال االقت سبة لكل األم تعاقد بالن بادل وحرية ال حرية الت
 . عملاإلنتاج ومن بينها ال

د      ر العق ر        –ويعتب ين أو أآث وم على إرادت  هو أسلو – وهو عمل قانوني يق
ونهم االقتصادية         راد في تصريف ش قوم إلى جانب الملكية    يويمكن بالعقد أن    . األف

خر من الملكية يعرف بالملكية المشترآة وذلك بتأسي الشرآات  . الفردية نوع 

 الفر ال 

د ت ا ية  وا الف وقال د ال ت  ة 

ن إنتاجي يرتكز على االختراع وعلى بنيان                  ى ف نظام الرأسمالي عل وم ال  يق
 .اقتصادى يستند إلى حرية القرار

جالف  -١ ت    :ا
تقدم          ى ال ز عل صناعية، فارتك ثورة ال ل ال ي ظ مالي ف نظام الرأس ام ال ق
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ت ية الم نون اإلنتاج بق الف ثورة، وط ذه ال يه ه ذي أدت إل يجة التكنولوجي ال قدمة نت
سة    بدأ المناف ل إنتاجهم حتى          . لم ففي ظل المنافسة يسعى المنتجون إلى تحسين وسا

نوا من تخفيض نفقات اإلنتاج، وتحقيق أآبر قدر من             فنجا أي منت    .األربايتمك
ل جديدة من شأنها تخفيض          خرين إلى  التكاليف،في استخدام وسا  يدفع المنتجين ا

ل ا   .اإلنتاجلحديثة حتى يتمكنوا من البقاء في مجال تطبيق مثل هذه الوسا

 في االختراع الذي يعبر عن حرآة التطور       أساسه نتاج  ويجد تقدم الفن اإل 
وقد يأخذ االختراع شكل االختراعات الميكانيكية أو شكل تغيير نسب        . الصناعى 

فالنظام الرأسمالي اعتمد في البداية على أسلو      . التأليف بين عوامل اإلنتاج 
اإلنتاج الذي يستخدم العمل بنسبة أآبر من استخدام رأس المال، ثم أصبح يعتمد         

 . على طرق إنتاجية تعتمد على رأس المال أآثر من اعتمادها على العمل      

ع تقدم فنون اإلنتاج في مكانه الصحيح بعك النظام              فالنظام الرأسمالي ي
وأدى .  التجديد ىعلالحرفي الذي آان يقوم على العمل اليدوي وال يعمل      

. استخدام الفن اإلنتاجي المتقدم إلى سرعة زيادة معدالت النمو االقتصادي  
لية والصناعات الكبيرة، وتطورت هذه الفنون     وسيطرت على فنون اإلنتاج ا

 هذه دون توقف لتواجه تكاثر الحاجات، وذلك ألن المنظم هو الذي يوجه وينش     
 قصيرة دعم النظام الرأسمالي وجعلته        فزيادة اإلنتاج خالل فترات  . الحاجات  

 . قادرًا على تحقيق االزدهار   

ة القرار -٢ د حر ت   :ا

راد    تخذها األف ي ي رارات الت تفاعل الق يجة ل تاج نت وامل اإلن تغالل ع تم اس ي
ة         فالجماعة تستمد احتياجاتها من المجهودات التي      . دون إشراف من جانب الدول
م تجون دون أن ترس بذلها المن شترآةي ة م م أي سياس ياة .  له ى أن الح ك يعن وذل

عه الدولة              ى برنام ت وم عل نظام الرأسمالي ال تق صادية في ظل ال وإنما . االقت
راد  بقًا إلرادة األف بادالت ط تم الم عيهم  . ت ي س راد ف صالحهم ى لإفاألف يق م تحق

 . الخاصة يسعون في نف الوق إلى تحقيق مصلحة الجماعة
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مالية  رف الرأس تهالوتعت رية االس راد بح ف ع . ل ي توزي رار ف م أح فه
ا            ين االستهال واالدخار، آم م دخولهم ب  أحرار في تحديد هيكل استهالآهم،      أنه

تثمار ما ادخروه من أموال في المجال الذي يرونه مناسبا                لذلك قيل   .لهموفى اس
تاج في النظام الرأسمالي ويحددون هي                ذين يوجهون اإلن م ال ستهلكين ه كله أن الم

ية              باتهم التي تظهر من آيف اقهم حسب رغ والهم  إنف تهم على سلعة من      .ألم  فتهاف
يلهم لتلك السلعة فيرتفع ثمنها وتزداد الكميات المنتجة       دل على زيادة تف سلع ي ال

نها على حسا الكميات المنتجة من غيرها من السلع التي ين            ق الطلب عليها   م
 . وينخفض ثمنها

فلكل فرد   .  فراد والمشروعات بحرية العمل واإلنتاج   وتعترف الرأسمالية ل  
ع     في ظل الرأسمالية أن يتصرف في قوة عمله وفى ممتلكاته بإرادة حرة ال                              تخ

االقتصادى      المجال    اختيار  نوع العمل أو المهنة، وفى  اختيارفهو حر في . لقيد
ار فقد يخت .  له الذي يساهم فيه بنشاطه حسب مؤهالته وظروفه والفر المتاحة                         

  وهو نظام يشجع  . أن يكون زارعا أو صانعا أو تاجرا أو طبيبا تابعا أم مستقال    
وقد تؤدى مخاطرة المنت إلى إنتاج سلعة جديدة تحقق له ربحا        . على المخاطرة   

وفيرا وتحقق للمجتمع إشباعا إضافيا، فإذا فشل في ذلك فإنه يتحمل عاقبة سوء       
خاطرة شكل التغيير في طرق اإلنتاج     وقد تأخذ الم . تدبيره بخسارة بعض أمواله

بقصد تخفيض التكاليف وزيادة األربا التي تنت عن زيادة الكميات التي      
 .  مستهلك من انخفاض تكاليف اإلنتاج  ويستفيد ال. يصرفها المنتجون من السلعة  

وس        ، حرية انتقال السلع ور ويكمل حرية اإلنتاج، وحرية االستهال
ع حجم المبادالت الدولية، وسيادة مبدأ حرية التجارة،         األموال بين الدول، واتسا 

نتيجة ازدهار النظام الرأسمالي، وتطور فنون اإلنتاج، واالستفادة من مزايا         
فحتى تتمكن الوحدات اإلنتاجية الكبيرة من االستمرار في زيادة        . اإلنتاج الكبير  

من أسواقا متسعة ومصادر وفيرة     .  للمواد الخام  اإلنتاج آان من الالزم لها أن ت
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 رــآ

  

أن من أس النظام الرأسمالي التنظيمية مبدأ الملكية الخاصة أو حق الفرد         -
 .في تملك األموال أو الموارد اإلنتاجية أو االستهالآية ملكية خاصة     

 من األموال الموجودة في المجتمع وهو     اأن الدولة هي األخرى تتملك جانبً     -
  .األفراد  كية الخاصة أو ملكية           ما يعرف بالملكية العامة لكن الغلبة تكون للمل                 

وابط والحدود     - ع الدولة من ال ز في النظام الرأسمالي أن ت أنه من الجا
 .  على حق الملكية الخاصة    

أنه من السمات االجتماعية للنظام الرأسمالي حرية األفراد في تبادل السلع           -
 .  والخدمات وذلك من خالل التعاقد  

، وحرية العمل،     أخيرا، أن من سمات التنظيم الرأسما   - لي حرية االستهال
وس األموال داخليًا وخارجياً      انتقال وحرية اإلنتاج، وحرية     .   السلع ور

 .  وتطور الفن اإلنتاجي   االبتكارعالوة على 

ة د تر  لة ا
 
  . الرأسمالي  أهم الحريات في النظام    بين -س

 .  السوقاقتصاد   لنظام االجتماعية   اذآر السمات -س
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لالمطل   ال

د  ت د  ظ ا ت ع ال ا ا وق د  ال

ا ه  :ا

ل  ل م  ار  ر ال ت ا المطل    :ت ه

 . قتصادي في ضوء النظام الرأسماليعوامل توجيه النشا اال -

 .  السوقاقتصادآيفية توزيع الدخول في ظل  -

ية توزيع  نبين في هذا المطلب عوامل توجيه النشا االقتصادى وآيف       
 :وذلك من خالل الفرعين التاليين . الدخول الناتجة في هذا النشا   

  .عوامل توجيه النشا االقتصادى   : الفر ا

   .آيفية توزيع الدخول الناتجة في ظل اقتصاد السوق    : الفر ال

 الفر ا  

د ت وجي ال ا  وام 

ى   راد إل ع األف ياريدف شا االاخت وع الن ي    ن ه ف ساهمون ب ذي ي صادى ال قت
امهم  يأة أم ربح المه ر ال تاج ف يات اإلن رآة  . عمل وجه لح و الم ربح ه ع ال فداف

نظام الرأسمالي          شا االقتصادى في ال رد يسعى إلى تحقيق أآبر ربح    . الن فكل ف
حية ممكنة  . ممكن بأقل ت

صادى      شا االقت نظم الن ذي ي و ال مالي ه نظام الرأس ي ال ان ف از األثم وجه
ي  ربح الموجودة في المجاالت المختلفة              ح ر ال ى ف راد إل فالنشا . ث يرشد األف

ع أساسا لقوى السوق       نظام الرأسمالي يخ ) العرض والطلب(االقتصادى في ال
ان هو الذي يربط بين العرض والطلب، فهو األداة الفعالة في إيجاد                از األثم وجه

 . التوازن بين اإلنتاج واالستهال
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 األمر الذي يدفعهم إلى   ، يؤدى إلى زيادة أربا المنتجين فارتفاع األثمان  
التوسع في اإلنتاج فتزداد الكمية المعروضة على نحو قد يؤدى إلى وقف ارتفاع         

 بحصولهم على ونويستفيد من ذلك المستهلك. األثمان وربما إلى انخفاضها  
يالتهم     . السلع التي تناسب تف

وامل اإلنتاج على القطاعات      واألثمان هي التي تحدد آيفية توزيع ع
فازدياد طلب المستهلكين على  . اإلنتاجية المختلفة حسب رغبات المستهلكين   

سلعة من السلع يؤدى إلى ارتفاع ثمنها وزيادة أربا منتجيها والتوسع في           
ونق طلب المستهلكين على سلعة من السلع يؤدى إلى انخفاض ثمنها    . إنتاجها 

 .  إنتاجها أو توقفه   ونق أربا منتجيها وانكما  

وقد ينذر ارتفاع األثمان بزيادة الندرة النسبية للسلعة ويدفع بالتالي إلى          
فدور األثمان في تحديد االستهال ال يقل عن    . تخفيض الكميات المستهلكة منها    

دورها في تنظيم اإلنتاج حيث يحدد المستهلكون نوع السلع التي يطلبونها          
فالطلب الكلي ينخفض        . نها في ضوء أثمانها    والكميات المطلوبة من آل م   

 .  بارتفاع األثمان ويرتفع بانخفاضها   

ويل       ى تح ؤدى إل ر ي خ ها ا اض بع سلع وانخف ان بعض ال اع أثم وارتف
عوامل اإلنتاج من الصناعات التي انخف أثمان منتجاتها إلى الصناعات التي     

نحو يتم توجيه المو               ذا ال ى ه تجاتها، وعل ان من ارد االقتصادية حسب   ارتفع أثم
يالت األفراد تطبيقًا لمبدأ سيادة المستهلك  . تف

ويشتر لقيام جهاز األثمان بدوره في توجيه النشا االقتصادى طبقًا لرغبات 
 . المستهلكين أن تتمتع عوامل اإلنتاج بحرية االنتقال بين فروع اإلنتاج المختلفة

 الفر ال

ت و  ظ ا ع ال و وقآيفية   د ال
يسيا في التوزيع األولى للدخل القومي بين          ًا دورا ر تلعب األثمان أي
د ألصحا          عوامل اإلنتاج التي ساهم في العمليات اإلنتاجية في صورة فوا
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فتوزيع . رأس المال وأجور للعمال وأربا للمنظمين وريع لمال األراضي   
ت لعوامل اإلنتاج يتم       على أساس حرآات أثمان     الدخل القومي في صورة مكاف

 . عوامل اإلنتاج وهى تتأثر بعرض وطلب آل عامل منها  

ية وثمن عناصر اإلنتاج، واألجر           والربح هو الفرق بين ثمن المنتجات النها
هو ثمن قوة العمل التي يبذلها العامل في اإلنتاج ويتوقف على عرض العمل من   

دة هي الثمن الذي   جانب العمال والطلب عليه من جانب أصحا األعمال،           والفا
 .  يدفع لممول رأس المال 

 

 آــر
 

) إل… المستهلك   –المنت   (االقتصاديةأن المصلحة الخاصة لكل الوحدات        -
 .  السوقاقتصادهي الدافع والمحر األساسي في ظل 

دى المنت على سبيل المثال تتمثل في تحقيق أقص                -  ىأن المصلحة الخاصة ل
يف  ل تكال ن بأق ح ممك دى   رب صلحة الخاصة ل ثل الم ين تتم ي ح نة، ف  ممك

 . المستهلك في تحقيق أآبر إشباع ممكن بأقل قدر من الوحدات النقدية

ثمن أو األسعار تقف وراء آل قرار من قرارات الوحدات            -  االقتصاديةأن ال
 . المختلفة في ظل النظام الرأسمالي أو اقتصاد السوق

 

داـ تر   ا

 
 . قتصاد السوقاقتصادية في ظل  آة اال حدد دوافع الحر  -س
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ع  المطل الرا

ل  م م الر ر ال  ق

ا ه  :ا

م   لم  ار  ح ال   :ل  

 .  مزايا النظام الرأسمالي    -

 .  السوق اقتصاد عيو النظام الرأسمالي أو     -

ي تقدير النظام الرأسمالي، بيانا إليجابياته، وعرضا لمشكالته            وذلك   ؛يقت
 : ن خالل الفرعين التاليين م

 .  إيجابيات اقتصاد السوق   : الفر ا

 .  مشكالت اقتصاد السوق : الفر ال

 الفر ا 

ل  م م الر  مزا ال

تنبع مزايا النظام الرأسمالي بصفة أساسية من الطبيعة اإلنسانية، واحترام           
رد نظام للف ي مجم ؛ال ي تتحصل ف شرية، والت يعة الب يول أو  فالطب ن الم وعة م

ز، آغريزة التملك، وغريزة السيطرة، وغريزة المنافسة، وغريزة حرية           الغرا
ي سمات وخصا النظام الرأسمالي                 د انعكس ف ز ق ذه الغرا . التصرف، ه

سماتىونعن ذه ال نا- به بق وأن ألمع ا س سة، - آم ة، والمناف ية الخاص  الملك
دخل دم ت ردية، وع رية الف ، والح ا باعث الخ يةوال صفة أساس ة ب د .  الدول وق

ال            ية، يمكن إجم نظام الرأسمالي جوانب إيجاب ان لل ك أن آ ى آل ذل رتب عل ت
 : أهمها فيما يلي



ة د ت لة ا مة  الم ٢ مق

فر   -١ ح  جية  ت ملية ا تطور ال   :ا

نظام الرأسمالي، وما                      با ظهور ال ين أس صناعية من ب ثورة ال د آان ال لق
ثورة من ت          ذه ال ولد عن ه ل في    ت آبير في تنظيم الفن اإلنتاجي، وتطور  طوير ها

ته،    ن بداي يلة م نوات قل ى س مالي، وف نظام الرأس ل ال ا جع ية، مم ية اإلنتاج  العمل
ثلها في أي نظام اقتصادى سابق                    شرية م م تحقق الب رة إنتاجية، ل وقد . يحقق طف

ذا اإلنجاز، وهو مؤس نظام اقتصاد              ارآ به ارل م اد آ  بديل، هو النظام    ىأش
 .   الدول إلى تطبيقهاللرأسمالية ودعاالشتراآي، 

تو  -٢ ف م ةار ي   :الم
ى اإلنجاز الكبير لإلطار اإلنتاجي الجديد          رتب عل د ت  الرأسمالى النظام –وق

تجة، أن ارتفع                     – سلع والخدمات المن ر في ال نوع الكبي تاج، والت  في مجال اإلن
ي أي نظ    شرية ف شهده الب م ت وظا ل ا ملح شة ارتفاع ستويات المعي صادى م ام اقت

ابق راد . س ين األف شاسعة ب روق ال تفاوت الملحو والف ن ال رغم م ى ال ك عل وذل
 . والطبقات، وتعرض االقتصاديات الرأسمالية لهزات أو أزمات عنيفة ودورية

آف - ت ا ةا د ت  :  للموارد ا
تغالل أآف       د اس ي الجدي ار اإلنتاج احب اإلط د ص صادية   ألق وارد االقت  للم

تاح ب    الم ي أغل ل ف شغيل الكام وارد الت ذه الم ق له شكل يحق تمع، وب دى المج ة ل
 مستوى ( على آافة المستويات   ى نظريا بفكرة التوازن التلقا    ىاألحيان، وهذا ما يسم    

س س–تهلك الم شأة  م شروع أو المن س–توى الم صناعة  م س–توى ال توى  م
 ).  ثم المستوى القومي –القطاع 

 األفراد    واعده جهاز السوق، وجو المنافسة، مما يدفع               وهذا أمر طبيعي ينظم ق      
إلى تجديد آل الطاقات المتاحة في سبيل تحقيق أقصى مصلحة ممكنة، ربحا           

 .  وإشباعا، حسب األحوال 
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 الفر ال 

وق د ال ت ل  ا م م الر   م ال

يقترن تطبيق النظام الرأسمالي بمشكالت آبيرة ولو تر حرًا دون أي     
وال يخفف من ثقل وطأة هذه العيو إال تدخل الدولة بوضع قيود تحكم   . تدخل

 : وعادة ما توجه إلى النظام الرأسمالي االنتقادات التالية        . اإلطار لهذا النظام  

 للملكية الخاصة بين     تؤدى الحرية االقتصادية الكاملة إلى التوزيع السي       -
يرًا من ثروة المجتمع، في     تحوز جانبا آب   أقليةأفراد المجتمع، حيث تظهر     

وتحصل هذه األقلية على  . حين ال تحوز األغلبية إال القليل من هذه الثروة 
دخول آبيرة من استغالل ممتلكاتها دون أن تبذل مجهودا، بينما تحصل    

يلة من الدخل القومي     . أغلبية السكان على نسبة ض

وليس حقيقية    أن الحريات التي يكلفها النظام الرأسمالي حريات شكلية         -
فحرية العمل   . نتيجة لسوء توزيع الدخول وما يؤدى إليه من تفاوت الفر   

غير مكفولة للجميع من الناحية الفعلية حيث يتمتع أبناء األغنياء بفر          
ل  من أبناء الفقراء في الحصول على المؤهالت العلمية وشغل المراآز         أف

ما أن حرية االستهال  آ. الوظيفية العالية وإقامة المشروعات لحسابهم      
لتي يمكن أن  حرية وهمية حيث ال يستطيع الفقراء الحصول على السلع ا     

 . يحصل عليها األغنياء 

يؤدى ترآز الملكيات لفرد أو مجموعة من األفراد إلى قيام االحتكار إذا    -
آان من الممكن للمالك أن يحقق لنفسه ربحا أآثر عن طريق سحب بعض       

  .ممتلكاته من االستغالل 

قد تفرض األقليات نفوذها على بعض ميادين النشا االقتصادي عن طريق             -
أن تفرض  من السيطرة على إدارة بعض الشرآات الكبرى، وتتمكن بذلك    

على الحكومة تغيير سياستها تجاه الواردات التي تناف منتجاتهم، فتجبرها          
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ة رغم مثًال على فرض تعريفة جمرآية عالية على السلع األجنبية المشابه      
 . ما في ذلك من تعارض مع مصلحة المستهلكين   

ال يؤدى نظام األثمان إلى تحقيق االقتصاد الكامل في توزيع الموارد،            -
يالتن يكفوالخاصة إذا عرفنا أن المنتجين  المستهلكين   عن التدخل في تف

ومن هنا يمكن أن نتصور تبذير . عن طريق الدعاية واستغالل الجهل
آما . هم في اإلنفاق على سلع ال تعطيهم أآبر إشباع ممكن المستهلكين لدخول

أن تفاوت الدخول ومقدرة األفراد على شراء السلع المختلفة قد يؤدى إلى      
توجيه الجهاز اإلنتاجي إلى مزيد من السلع الكمالية التي ال تهم إال األغنياء           

رورية التي تشبع الحاج           ات    القادرين على دفع ثمنها على حسا السلع ال
هذا باإلضافة إلى أن الكثير من األثمان ال تحدد    . األساسية لغالبية السكان  

على أساس المنافسة الكاملة بين المنتجين، وإنما تحدد على أساس االحتكار        
واألثمان االحتكارية تؤدى  . وقدرة المحتكر على تحديد الكمية المعروضة

 .  إلى نق اإلنتاج عما تمليه الظروف الطبيعية للسوق    

ة        يسية في العصر الحديث هي الشرآات القاب  وهى    ،وأداة السيطرة الر
 عدد آبير من  ات التي تمكنها من توجيه سياس األسهمشرآات آبيرة تملك  

 .  الشرآات

فالمنافسة الكاملة تقوم على افتراضات أصبح في العصر الحديث بعيدة          
عدد قليل من المنتجين    التحقيق في آثير من الصناعات التي يقوم باإلنتاج فيها          

 .  يستطيع آل منهم أن يؤثر على األسعار

  أسعارفقد ساد اعتقاد في الفكر االقتصادى التقليدى، وفيما يتعلق بتحديد          
وآذلك تحديد أثمان خدمات عوامل اإلنتاج، وهو افتراض          السلع والخدمات،  

اء هو االحتكار  نافسة الكاملة أو المنافسة الخالصة، وأن االستثن      مالحالة العامة لل   
ع واحد أو منت واحد أن يؤثر في       ؛الخال    حيث في األولى ال يستطيع با

 في حين يستطيع في الحالة الثانية أن يحدد أسعاره        ،األسعار أو يتحكم فيها
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د ممكن     وما ينجم عن ذلك بطبيعة الحال من ترآز      (، بحيث يحقق أآبر عا
اف إلى عيو،لصالح الشخ أو المجموعة المحتكرة للملكيات     وهو عيب ي
 ).   الرأسمالية 

وساد هذا االعتقاد إلى أن ظهر فكر بعض االقتصاديين من أهمهم  
 ،) – ( ، وجوان روبنسون ) -(   تشمبرلين.هوارد دإ

ن أنه توجد مجموعة آبيرة من االحتماالت الوسيطة بين    اخيرحيث ذآر األ
إلى سوق أو حالة المنافسة االحتكارية، وسوق         اوأشار ،الحالتين المذآورتين  

القلة أو حالة احتكار القلة، وذآرا أنه إذا آان االحتكار الخال مستهجنا،  فإن                
وإذا آان األخير ال يتفق من ناحية المبدأ مع العدالة          . (*)مقبولاحتكار القلة     

ن ال يثير ه الواقعى بتوفير المنتجات للمستهلكي    ءاالجتماعية واألخالق، فإن أدا   
اعتراض األخيرين، فاحتكار القلة إذا آان خطأ من ناحية المبدأ، فإنه مقبول في       

ة من جانب           . الممارسة العملية   وهذا بالطبع تبرير لعيب االحتكار وأثاره السي
 .  مفكرين من أنصار الرأسمالية   

زال في  وبهدف التبسيط وألغراض التدريب، فإن حالة المنافسة الكاملة ما       
وسع افتراض وجودها، آما ال يزال في الوسع أن تظل السوق التنافسية هي            ال

يسي في تعليم االقتصاد     . الموضوع الر

تهديد خطير لالقتصاد أو للترا    آ ما ظهر للبعض   ىومن هنا فقد تم تخط
الكالسيكي، أي السيادة العامة لالحتكار أو االحتكار السري، وضرورة التشدد    

ة االحتكار، حيث رأى تيار قوى، وفى سنوات الرآود   في تطبيق قوانين من  اه
أو الكساد الكبير، أن احتكار القلة وما يرتبط به من قيد على األسعار واإلنتاج     
ول عن األداء االقتصادى الذي بات واضحًا تمامًا أنه بعيد عن األداء      هو المس

 . لكل عملية تحول دون إدانته آاألمثل، ولكن آان هنا مشاآ 

                                      
ى النظام الرأسمالي، وذلك            (*) ارآ عل ارل م ة من جانب آ خذ الهام تكار أحد الم ان االح  آ

ى الم     بحث الثاني والمخص للنظام               عالوة عل ستعرضها في الم خذ األخرى، والتي سن
 .  لذلك ظهر اتجاه لدى الكتا الرأسماليين يبرر حالة االحتكار؛االشتراآي
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 ر ـآ
 

تطور العملية اإلنتاجية، وحدو طفرة عالية   : من أهم مزايا الرأسمالية  أن   -
  االقتصادية   د ر األآفأ للموا واالستغالل المعيشة،  ى مستو وارتفاعاإلنتاج،   في 

 . المتاحة في المجتمع   

 للملكية الخاصة للموارد        التوزيع السي  : من مشكالت الرأسمالية ما يلي   أن   -
جتماعي بين طبقة أقلية تمتلك األآثرية من       ا  من تفاوت  وما ينجم عنها 

ة أآثرية ال تمتلك إال القليل منها، آما يؤخذ على الرأسمالية أن            الموارد، وف
 إرادة   انعكاس إليه من حريات هي حريات نظرية ال فعلية، آذلك          ما تدعو

 يحقق    األقلية المالكة لغالبية ثروة المجتمع على السياسة العامة للدولة بما        
  ولي المنافسة الكاملة آما تدعو إليها أدبيات         االحتكار وأخيرًا، سيادة   . مصالحها 
 .  الرأسمالية 

 

د اـ تر  ا
 

  .الرأسمالي تقييمًا للنظام  أعط-س 
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 المبح ال

تراآ م ا  ال

 نشير إلى أن استعراضنا للنظام االقتصادي االشتراآي، على الرغم         ابتداًء
ه من  القول بقر اختفا    معها  حسار هذا النظام في التطبيق، لدرجة يمكن        من ان

الوجود في اقتصاديات الدول، لهو من قبيل التذآير ببعض من أحدا التاري       
 .االقتصادي 

 النظام الرأسمالي في تطبيق الفنون اإلنتاجية         عإن النظام االشتراآي يتحد م   
الت، ولكن التقدم الفني في النظام            المتقدمة  من حيث تقسيم العمل واستخدام ا

طلع به      ىالرأسمالي يبق  ولية المشروعات الخاصة في حين يجب أن ت  مس
 . الدولة في النظام االشتراآي   

النظام االشتراآي تسيطر الحكومة على الموارد المادية والبشرية،         ففي
ات إدارية للتخطيط                   االجمالي      بتوجيه اإلنتاج، وتوزيع النات            وتقوم عن طريق هي

من التوازن بين اإلنتاج واالستهال وبين االدخار واالستثمار  . على نحو ي
تصادية للمجتمع من  فالحكومة هي التي تقرر تفاصيل آيفية استخدام الموارد االق     

 .  مال عن طريق خطة مرآزية لها طابع اإللزام     أرض وعمل ورأس

   ثم السمات  ،)المطلب األول  ( النظام االشتراآي    نشأة:ونبين فيما يلي
 ثم نعقب ذلك بدوافع ،)المطلب الثاني  (والخصا العامة للنظام االشتراآي      

 وأخيرًا نعطي تقييمًا للنظام     ،)المطلب الثالث    (النشا االقتصادي في ظله    
 ). المطلب الرابع   ( االشتراآي 
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 المطل ا 

تراآ م ا   ال

ا ه  :ا

ار لية لل ق الت ا المطل  ال  : ت ه

 . شتراآي ظروف نشأة الفكر اال -

ارل مارآ                    - ة نظر آ نظام الرأسمالي من وجه عف في ال جوانب ال
 . ورفاقه

تراآ-  ر ا  :  ظر  الف
  بينإذا آان يؤرخ للنظام الرأسمالي بقيام الثورة الصناعية، والتي تغطى الفترة

م عناصر  ) – ( د أه ور أح ي الظه مالي ف نظام الرأس د سبق ال ، فق
ه المذهب الفكري            ي ب صادي، ونعن نظام االقت ك من خالل أفكار وتنبؤات       ،ال  وذل

ذ   ر، وال ال الفك دم    ينبعض رج زي  صادي اإلنجلي الم االقت م الع ن أهمه ان م  آ
ذى ظهر في آتابة الشهير           وبعد .  والصادر عام " ثروة األمم "سميث، وال

سنوات من تطبيق النظام الرأسمالي في بلدان أوروبا الغربية والواليات المتحدة             
د لهجوم شديد، وا               ريكية، تعرض اإلطار اإلنتاجي الجدي تقادات الذعة من    األم ن

صاديين  ب اقت وال     (*)جان دانهم آان األح ى بل ريكيين، فف سيين وأم ان وفرن  ألم
صادية، أو الطرو الفلسفية،     ق العظيمة       االقت  أو التعليقات الشخصية، تذآر الحقا

مالي أو  نظام الرأس تقادهم أن ال ي، واع صادي البريطان سر االقت ن الم نابعة م ال

                                      
ان   ومن ه    (*) صاديين األلم ر   :ؤالء االقت دم سميث مول وجورج فريدريك  ) - (  

-( جان تشارلز ليوناردى سيسموندى      :، ومن الفرنسيين  )-(ليس  
يمون  )  ان س رى س ود هن يه ) -(وآل ارل فوري وى ) -( وش ول

الن  رودون  ) -( ب ر ب ذى)  -( وبيي رًا   وال ون معاص اد يك  يك
، ومن األمريكيين  ).         -(  هنرى تشارلز آاري  :لكارل مارآ
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ريطانيا أآثر مما ينبغي، وذلك                    ان ب سوق آ صاد ال نظام الكالسيكي أو نظام اقت ال
و   ي الق ريطانيا آان ه ى أن ب ر إل و  ةبالنظ الم ط ي الع دة ف سا صادية ال ال  االقت

ريطانية   وية ب به ذا ه ي أغل صاد ف م االقت ان عل م آ ن ث رن التاسع عشر، وم . الق
م      يهم اس ق عل بح يطل صاديين أص ب اقت ن جان ر م وم الكبي ان الهج ن آ ولك
االشتراآيين، وهم الذين تشككوا في سالمة القوة والدوافع والسلو التي ارتبط     

رو       راز الث ى إح سعى إل تلكات، وال ة للمم يازة الخاص ؤالء    . ةبالح د ه د وج وق
تقاداتهم      شر الن ع ع رن التاس ن الق طي م سنوات الوس ى ال صاديون، وف االقت
رة أن      ن فك ا م ك انطالق سه، وذل يكي نف را الكالس ي الت ذور ف ومهم، الج وهج
ض القيمة الذي               يمة تجد أساسها في العمل والتي نادى بها ريكاردو، وفكرة فا الق

ة، مالي بطريقة خادع يه الرأس ستولي عل ن ي ل الحصيلة م أن آ ل ب رأي القا  وال
ع إنما تخ األيدي العاملة التي تنتجها ا  . الب

وعلى الرغم من آثرة الكتا الذي انتقدوا وهاجموا النظام الرأسمالي، إال     
(أن هنا شخصية قد دفعتهم إلى الظل، وهى شخصية األلماني آارل مارآ    

 األحدا      وقد وصل شهرته وظهوره على مجرى؛) -
 في الدول  ى والتاريخية إلى درجة أن نع المرء بأنه مارآس  االقتصادية 

الصناعية الغربية، وخصوصًا الواليات المتحدة األمريكية، يفيد استبعاده من        
وقد تأثر آارل مارآ فكريًا     . الخطا الراقي المحترم، ودمغه بعار شديد      

فض الترا الكالسيكي أو   لرًأ األلماني هيجل، ومن ثم آان مهي   بالفيلسوف
فاالقتصاديون الرأسماليون     . مفترضات النظام الرأسمالي التقليدي والحديث     

يفترضون وجود توازن بين القوى المختلفة، لدرجة أن أصبح يسمي باقتصاد    
 أن العالقة األساسية بين صاحب العمل     قاعدةالتوازن، والذى يقوم على  

عمل، وهي العالقة التي ال يمكن أن      وال والعامل، وبين األرض ورأس المال   
المعروض من األيدى العاملة أو من رأس       تتغير أبدًا، وإن حد تغيير في  

وبحث وتحديد هذا  . المال، وهذا التغيير ال يؤدى إال إلى توازن جديد ومماثل  
ي هو جوهر علم االقتصاد السياسي       آما أن من أساسيات النظام     ،التوازن النها
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يدي والحديث هو وجود قاعدة ثابتة ال تتغير، أيا آان     االقتصادي التقل  
 وأن علم االقتصاد يبحث  النظام،   االضطرابات أو األزمات التي يتعرض لها      

مة والباقية        يسية والعالقات الجوهرية الدا  . ويثقل المعرفة بالمؤسسات الر

وآان والد آارل مارآ من أآبر المحامين في ترييه بألمانيا، والذى آان        
 آما أن أسرة آارل مارآ من أصول أسرة يهودية      ،مرتبطًا بالمحكمة العليا    

، قد تحول إلى المذهب   ،ىالبروتستانتعريقة، إال أن والده، ومنذ مولد آارل مارآ
  سياسية،    بل آان ألغراضروحية،ن هذا التحول لم يكن راجعًا إلى عقيدة  إ:ويقال

 وهو في منصبه الرسمي في       حيث لم يكن من السهل على والد آارل مارآ   
 تزوج آارل مارآ من جينى فون    أخرى،   من جهة .يهوديًابروسيا أن يكون 

 المواطن األول في المدينة، وآان   فشتفالن، فشتفالن ابنه البارون لودفي فون    
وهكذا لم تكن نشأة . ذلك تمشيًا مع المكانة االجتماعية المرموقة لكارل مارآ     

،  آارل    .العنيدر الشيوعى، توحى بانشقاقه الثورى     مؤس الفك مارآ

من جهة ثانية، وقع آارل مارآ تح تأثير جورج فلهلم فريدريك هيجل            
  ، ومن الفكر اليهجلي جاءت فكرة على أآبر قدر من األهمية،    ) -( 

مًا في حال تحول         وهى أن الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية تكون دا
 يبرز آيان اجتماعي أو طبقة اجتماعية وتحتل الموقع األول   وعندما. مستمر

اجتماعيًا، ال تلبث أن يظهر آيان أو طبقة اجتماعية وقوة جديدة تنافسها            
 الصناعيينن أو ي لهذه الفكرة، هو بروز طبقة الرأسماليالواضحوالمثال . وتتحداها

كن األمر يحتاج  ولم ي. الجدد مكان الطبقة الحاآمة القديمة، وهى مالكو األرض   
ية أن الصناعيين الجدد أو البرجوازية الجديدة، بعد أن تحدت     مإلى  جهود لر

ن أو مال األراضي بالقدر    والطبقة االجتماعية السابقة عليها وهى االرستقراطي    
 آيان اجتماعي   ىالكافي وأنشأت ترآيبًا جديدًا، سوف تتعرض بدورها لتحد   

 . جديد وهو طبقة العمال 
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ة ثا ن جه نظام  م سفة ال ردى أو فل ذهب الف سفة الم ثة، إذا آان فل ل
مالي ت  ل     نالرأس ن أج وجد م ا ت ة إنم ن أن الدول بها، م د جوان ي أح طلق، ف

ر  سفة أو فك ارآ فل ارل م د لك رد، نج داالف ر ا مخالفا جدي و نف فك ، وه
س          ريدريك لي ي جورج ف  أن الفرد يوجد   و، وه ) – ( األلمان

ة شكل فالد. من أجل الدول ية الوجود ب ة وإمكان نحه الحماي ي تم ة هي الت ول
ر ا    متح ون له رد وأن يك تقدم الف ة يجب أن ت نا فالدول ن ه ستمر، وم وم

  .ىاألسمالدور 

 الرأسمالي     وقد رفض مارآ مهتديًا بهيجل، االفتراضات األساسية لالقتصاد         
تغير  التقليدي والحديث، فالتوازن لي هو النهاية، وإنما هو مجرد حد في           

آما أن . لعالقة بين رأس المال والعمل  لأآبر آثيرًا، يؤدى إلى تغيير آامل 
المؤسسات االقتصادية، ونقابات العمال، والشرآات، والمظاهر االقتصادية              

 آل ذلك في تغير مستمر وفى حالة حرآة، وأن صراع        ؛للدولة وسياستها 
 . الطبقات هو مصدر هذه الحرآة   

ارل   در آ د أص ،وق ارآ ديق  بام ع ص تعاون م ريدريك  هل ًا ف ي أي  األلمان
ز  ن       )  – (إنجل در م ر ق وبل بأآب ذى ق ى، وال شور سياس هر من أش

نديد  االعتراض   النطاق الذي واسعالسخط  وهو البيان الشيوعي الذي خاطب     ، والت
وقد تبع ذلك إصدار المجلد األول من       . عبرت عنه الحرآات الثورية للعام         

تابه  الرأس ال"آ بع صديقه  " م ده للط ه وأع ذي راجع ياة  إال ي ح ز، وصدر ف نجل
م اعتمد          ، ث ارآ ارل م د ذلك على المذآرات وأجزاء من المخطوطة            إآ ز بع نجل

 . بعد وفاة آارل مارآ" رأس المال"ين األخيرين من ءالستكمال ونشر الجز

 أشار مارآ إلى إنجازات النظام الرأسمالي في         ،"المال رأس  "هوفى آتاب
ة     جال اإلنتاج، وأشاد بها، وذآر أن النظام الرأسمالي، وفى فترة لم تتجاوز                            م  الما

آما أشار إلى    . عام خلق قدرًا أآبر وأضخم من آل األجيال السابقة مجتمعة     
إنجازات أخرى للرأسمالية، وإن آان فرعية آخلق المدن الجديدة وزيادة سكان       

ر زيادة آبيرة بالقياس لسكان الريف عال     وة على األسعار الرخيصة للسلع    الح
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بة لمنجزات اإلطار اإلنتاجي الجديد         . والمنتجات  ولكن بعد هذه اإلشارة المقت
عف في الرأسمالية والتي         أو الرأسمالية، وجه مارآ سهامه نحو جوانب ال

يسية، وهى    : أجملها في أربعة عيو أو مشكالت ر

ير المت- ١ ع  لطة   التو   :ال
ا  ب م صادية،    ذه ياة االقت ي الح نها ف ر م سلطة ال مه ى أن ال رآ إل

سلطة ه        ذه ال سلطة هي ملكية طبيعية           وومصدر ه ي فال ية الخاصة، وبالتال  الملك
ية للرأسمالي    تقتصر على مشروعه، بل تمتد إلى       ال ىالرأسمال وأن سلطة    ،وحتم
ة  تمع والدول نة    . المج و إال لج ا ه ة م ي الدول از اإلداري ف ون إلدارةفالجه ش  ال

رجوازية الحاآمة    يف مارآ أن هذه السلطة الرأسمالية تمتد . المشترآة للب وي
صاديون لنفوذ سلطة                   صاد واالقت م االقت ع عل م يخ صاديين، ومن ث شمل االقت لت

 . الرأسمالي

  :ال التف  -٢

ع  ي توزي ة ف ل روق الها دخل،إن الف صاديين ال  آان محل مالحظات االقت
ين    وقد وجد  .  وقد قالوا بمبررات لم تكن آافية وقوية لهذا التفاوت         .نفسهمأالتقليدي

ارآ تبريرًا، من جهة نظره ونظر أنصاره وجد مصدره          في نظرية ريكاردو    م
يمة" ي الق ل أو ". العمل ف ى مقاب ارآ أن العامل الحدى يحصل عل د رأى م فق

اف في مجموع إيرادات المشروع           ى أجر يعك إسهامه الم اق هذا  ويتن. عل
واألجر الحدى يقرر   .  وفقًا لقانون الغلة المتناقصة مع إضافة عمال جدد        اإلسهام،

يع    ولكن من هم بعيدون عن الحد يحصلون على األجر الحدى على        . األجر للجم
رغم من أنهم يساهمون في المكاسب بأآثر مما يحصلون عليه من أجر، وربما             ال

راً      نه آثي ر م م في المراحل قب    . بأآث دات المتناقصة يحققون      وإنه ل الحدية من العا
ض القيمة، والتي ال يحصل عليها من                 افة أو فا ر وهذه هي القيمة الم دة أآب فا

 . يحققها أو يحققونها، بل يستولي عليها وبطريقة خادعة الرأسمالي
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 ، المتناقصة     فإذا آان هنا قوانين لإلنتاج تفرضها الطبيعة مثل قانون الغلة                         
وع    التوزيع قد فرضها اإلنسان، ولي هنا ما يجبر العمال علىفإن قوانين  الخ

   .ىاإلنسانلمثل هذا الترتيب  

م - حقة لل م المت ل ا م   :الر
 في السلطة، وال التفاوت أو التوزيع غير         ال يمثل فقط التوزيع غير المتكاف  

 االتجاه   الرأسمالي آذلك الرأسمالية، بل يهدد بقاء النظام عيو، في الدخلالمتكاف
فقد شهد ويشهد النظام الرأسمالي وجود دورة اقتصادية       .  إلى الكساد والبطالة   

ل، من     . أشبه بالموجة تسبب اختالالً     وقد نظر االقتصاديون الرأسماليون األوا
غير  يأمثال باتسي ساى، دافيد ريكاردو إلى هذه الموجات بأنها أمر مؤق ال   

آما حلل جون مانيارد آينز هذه الدورات أو األزمات بفكر األوضاع األساسية،  
جديد يخالف قانون ساى، وهو وجو تدخل الدول لخلق أو تنشيط الطلب الكلي       

 . أو الطلب الفعال   

ببه من تعاس              ا س ر وم ساد الكبي  وشقاء، أي اإلخفاق الذريع للنظام      ةومع الك
تراآية أو     سوفيتى أو االش نموذج ال ان ال مالي، آ بديل   الرأس و ال شيوعية ه ال

تا والممكن      نظام الحاآم في          ؛الواضح والم االتحاد السوفيتى   إال أن ممارسات ال
ساريو نوفيتش ستالين،               د جوزيف في سلطة، السيما في عه فة في لل  آان بمنزلة 
سها       شيوعية أو االشتراآية نف ة ال ى آلم الم عل ا آان مصدر  . آل أرجاء الع آم

تاعب جسيمة في سنوات الخم      ن تي شهدت المالحقة الشرسة للموالي    ات، وال يسينم
شيوعيين، ولمن سموا ب         يها جوزيف ريموند مكارثى،    " الحمر "لل ا إل والتي دع

رف  ذا ع ي  وله ة للموال ة أو المالحق ذه الحمل شيوعية ه ية" ن لل ي " بالمكارث والت
عة  . تميزت بأخذ الناس بالشبهة والشا

ر-٤ حت  :  ا

ا     ى نق ر عل صر األم م يقت عف ل سابقة، ال نظام    ال م بال ي ألم وتل  الت
ى          ، وه ارآ ارل م يها آ ار إل رى أش عف أخ ة ض وجد نقط ل ي مالي، ب الرأس

نظام الرأسمالي يعترفون بها، إال أنهم                 . االحتكار  رغم من أن أنصار ال ى ال وعل
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، ومن ثم فاالحتكار ال              تثناء من القاعدة الحاآمة للسوق، وهى التناف رونها اس ي
غير أن مارآ يرى المسألة من وجهة نظر        .  على النظام في جملته    يمثل خطراً 

ة قليلة من الرأسماليين، هو اتجاه              أخرى،  شا االقتصادى في أيدى ف اد الن  فازدي
ستمر    وى وم ذا يرى آارل مارآ أن النظام االقتصادى الرأسمالي الذي        . ق وهك

صادي   ه االقت اد ب ورة  وأش عف المذآ ا ال سبب نق ًا، سيصل  ن الكالسيك، وب نف  
ا آان يعتقد مارآ في مجال             ته، آم ى نهاي  أن الدولة بعد استيالء الطبقة      خر،إل

 يصدق،وهو قول لم    . العاملة أو البروليتاريا عليها، سوف تختفي في نهاية األمر        
ثة بقوتها في ظل تطبيقها للنظام               ة الحدي ل احتفظ الدول  آما حد   ،ىاالشتراآب

سوفيتي   اد ال ي االتح ام   ا( ف تراآي ع ر االش يق للفك هد أول تطب ذي ش ) ل
دان وسط شرق أوروبا ودول أخرى        صين وبل بل قد فشل النظام االشتراآي . وال

 إلى تفكك االتحاد    ى أد آما ، في الدول التي طبق فيها     االقتصاديةفي حل المشكلة     
يا وتحوله إلى جمهوريات مستقلة، تسعى، وبخط         سوفيتى سياس  حثيثة، ومعها ىال

دان العالم تقريبا نحو العودة إلى النظام الرأسمالي أو              د ية بل ا وبق ول شرق أوروب
 . اقتصاد السوق
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 رــآ
     

  . الرأسمالية أن النشأة الرأسمالية لكارل مارآ لم تخف عنه عيو      -

 : أن أهم عيو الرأسمالية التي رصدها آارل مارآ تمثل في -

  .السلطة في التوزيع غير المتكاف  )أ(

 . التفاوت في الدخل  )(

 .األزمات الدورية أو المتتابعة للنظام الرأسمالي) ج(

 .  الكاملةهاالحتكار وغيا المنافسة الكاملة أو شب) د(

 

ة د تر  لة ا

 

  هل أثرت النشأة الرأسمالية لكارس مارآ في تكوين فكرة المستقبل -س

 . ي آما حددها مارآبين أهم عيو أو نقا ضعف النظام الرأسمال  - س
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 المطل ال

تراآ  م ا مة لل  ال ال

ا ه  :ا

ل  م  ار  م ال ا المطل   :ت ه

 . اختفاء الملكية الخاصة للموارد اإلنتاجية في ظل النظام االشتراآي -

  .ىاالشتراآسيادة الملكية العامة في ظل النظام  -

 االقتصادى    وء التوزيعآان رو النظام االشتراآي تتمثل في التخل من س
واالجتماعي للرأسمالية وتحقيق عدالة تتطلب إحالل الملكية العامة محل الملكية            

ل اإلنتاج      . الخاصة لوسا

فالنظام االشتراآي يقوم على مبدأ عام هو إلغاء الملكية الفردية للموارد           
 ، دواتاالقتصادية وأدوات اإلنتاج، حيث يجب أن تتملك الدولة هذه الموارد واأل    

 الصناعية    العامة تشمل ملكية الدولة لمصادر الثروة الطبيعية وللمشروعات فالملكية
وال يخل    . والتجارية ولمشروعات النقل والمصارف وللمشروعات الزراعية      

ات العامة إلدارة بعض              بمبدأ الملكية العامة إنابة السلطة المرآزية لبعض الهي
 .   وفقًا للخطة االقتصادية العامة      المشروعات أو تملك بعض أدوات اإلنتاج  

نظام        ي ال ا ف ريما مطلق رمة تح ة مح ية الخاص ك أن الملك ي ذل وال يعن
تراآي  ية الخاصة نظام طبيعى بالنسبة ألموال االستهال حيث            االش ، فالملك

بل أن يتملكه ويكون له حرية التصرف فيه،                   ال ًا ق ي ستهلك ش رد أن ي ستطيع الف  ي
نظام االشتر       سلم ال ذلك ي  فاألفراد يملكون   ؛اآي بالملكية الخاصة لسلع االستهال    ل

شر أال            ونه من مدخرات ب ا يكون ا يملكون م يه من دخول آم ا يحصلون عل م
ية  وال عين وس أم ى ر رات إل ذه المدخ تحول ه ة . ت ية الخاص سمح بالملك وي

ي تخص   وال الت ا واألم يطة به ق المح ساآن والحدا تعمالللم  ، أصحابهاالس
ذه   تقل ه ورثة وتن ى ال ياء إل ة    . األش ية خاص وال ملك ذه األم ك ه ر تمل وال يعتب
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باع  وال مخصصة إلش ا أم تاج ألنه ل اإلن ا ة لوس ية العام بدأ الملك تثناء من م اس
ية ألصحابها وليس مخصصة لإلنتاج، ومع ذلك آان من الممكن              الحاجات الذات

 . تملك بعض المشروعات الزراعية ملكية خاصة دون استغالل للغير

ين         وارق ب ريب الف ى تق تاج إل ل اإلن ا ة لوس ية الخاص اء الملك ؤدى إلغ وي
صناعيين       زراعيين أو ال ال ال ماليين والم بقة الرأس تفاء ط بقات واخ ي . الط فف

ر خدماتهم وجهودهم، ويصبح                 راد أجورًا نظي المجتمع االشتراآي يتقاضي األف
ستوى المعي      ي م رقة ف اس التف و أس تاج ه ي اإلن بذول ف د الم راد الجه ين األف  ، شة ب

 . وتختفى بذلك الطبقة التي تحصل على دخل دون أن تساهم في اإلنتاج بالعمل

 رـآ

  .اإلنتاجية أن النظام االشتراآي يتأس على إلغاء الملكية الخاصة للموارد  -

 . أن الدولة هي المالكة للموارد أو لعوامل اإلنتاج المتاحة في المجتمع  -

ية الخاصة ت      - قتصر على سلع االستهال أو ما يحصل عليه األفراد         أن الملك
من دخول من عملهم لدى الدولة أو في شرآاتها العامة، أو ما يدخرونه          

 .من أموال بشر أال تتحول هذه المدخرات إلى أموال عينية إنتاجية

 

دا تر   ا
 

  .ىاالشتراآ حدد سمات أو خصا النظام -س
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ل  المطل ال

ع ال ا تراآد م ا د  ظ ال ت   ا

ا ه  :ا

ية لم ا ل  ار   ل ال   : 

 .  القوميلالقتصادالتخطيط المرآزي  -

  .السوقالخطة بديالًً عن  -

تم تنظيم الحياة االقتصادية وتوزيع موارد اإلنتاج على القطاعات المختلفة             ي
زية  سلطة المرآ عها ال ة ت ة عام بقًا لخط وحدات ط ة ال يذها آاف زم بتنف وتلت

زية في وضع الخطة العامة عدد من اإلدارات               .اإلنتاجية  سلطة المرآ ساعد ال  وي
ن       أنها م ي ش راه ف ا ت را م نة واقت شكلة معي ة م نها بدراس ل إدارة م ت آ تخ

رارات   السلطة المرآزية دراسة مقترحات اإلدارات المختلفة والتوفيق     ى وتتول  .ق
حية ببعض خر حسب اإلمكانيات القوميةبينها بالت  .  الحاجات إلشباع ا

ع             ة التخطيط العليا التي ت فجهاز التخطيط يأخذ شكًال هرميًا تمثل قمته هي
ات         وتشمل   .التخطيط  الخطة االقتصادية واالجتماعية وتقوم بالتنسيق بين هي

 . الخطة العامة جانبي اإلنتاج واالستهال      

ميته ونوعه على نحو تفصيلى يبين لكل فالخطة تحدد معدالت اإلنتاج وآ   
وحدة من الواحدات اإلنتاجية نصيبها من اإلنتاج الكلي وما يلزم لتحقيق هذا   

 سلعة جديدة دون بإنتاجولي ألي وحدة أن تقوم . اإلنتاج من عناصر اإلنتاج 
 .  أن تتلقى بذلك أوامر من سلطة التخطيط العليا     

ربح             يق ال تاج تحق ستهدف خطة اإلن سعى إلى تحقيق المصلحة       وال ت ا ت وإنم
ة د  . العام ن العا بارة ع ية ع ون اإلنتاج ذلك تك ي ،ىاالجتماعوب  وال تنحصر ف

ا  رد األرب نقديةمج يل  .ال بات الج بعض متطل ة ب سلطة العام حي ال د ت  فق
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از        وية وجه ناعية ق دة ص ناء قاع صد ب ر بق ع    إالحاض ند توزي ين ع ي مت نتاج
تاج االستهال        ين اإلن تثمارات ب  أدوات  إنتاجآي إلشباع الحاجات الحالة وبين      االس

ي      ات ف باع الحاج زيادة إش تاج ل ستقبلاإلن وارد   ى ومعن؛الم ع م ك أن توزي  ذل
تكفل   ذي ي ان ال از األثم تم عن طريق جه تلفة ال ي صناعات المخ ى ال تاج عل اإلن

  .ىالرأسمالبأداء هذه المهمة في النظام 

عها الدولة لتحقيق        وتقيد حرية األفراد في العمل ببعض القيو     د التي ت
 المجال    المهن واختيار      اختيار    فالدولة تستطيع توجيه األفراد في                 ،المصلحة العامة         

من        االقتصادى الذي يساهمون فيه بمجهودهم طبقًا لحاجات المجتمع لكي ت
 .  توافق التخصصات مع احتياجات المشروعات المدرجة في الخطة العامة            

فاإلنتاج ال يتم طبقًا للطلب        . هال وهيكلهوتحدد الخطة معدالت االست  
ن آان من إو. المتوقع على السلع المختلفة وإنما على ما ترسمه الخطة العامة    

رورى أن تتول  بعض   وقد يتم توزيع  .  الخطة العامة تحديد أنواع االستهال      ىال
 يجوز له أن   السلع المنتجة على المستهلكين ببطاقات يحدد فيها لكل فرد حصة ال                           

 أما السلع التي ال توزع بالبطاقات فيتر تنظيم توزيعها للثمن الذي     ،يتعداها
 . تحدده الدولة

وجهاز الثمن في النظام االشتراآي موجود ولكن لمهمة أخرى تختلف عن      
 فالثمن في النظام االشتراآي جزء من الخطة        ؛مهمته في النظام الرأسمالي   

من تحقيق التوازن     العامة، في حين أنه في النظام الرأسمالي        المنظم الذي ي
بين العرض والطلب، فالثمن في النظام االشتراآي مخطط، ويتم التوازن بين           
ية على               العرض والطلب عن طريق الخطة العامة وتوزيع قدر من القوة الشرا

   .اإلنتاجالعمال بقدر يتناسب مع مقدار   



ة د ت لة ا مة  الم ٧٠ مق

 ر ـآ

 

وارد       - ع الم  المختلفة، وتحديد   االقتصادية  على القطاعات  االقتصاديةأن توزي
تم استهالآه يتم آله من خالل تخطيط مرآزي أو من                     ا ي تاجه، وم تم إن ا ي م

لية الثمن وقوى العرض والطلب  .  خالل السلطة المرآزية، وبعيدًا عن 

رارات         - ة الق صادية أن المحر لكاف سوق أو األثمان،       االقت ى ال  ال يرتكز عل
ى العك يغيب السوق في ظل          ل عل  ويحل محل السوق  االشتراآى النظام   ب

  .االقتصادية بالخطة ىما يسم

يا الحريات على                   - ًا بغ رتبط أي نظام االشتراآي ي سوق في ال يا ال أن غ
  .المستوياتمختلف 

 

دا تر   ا
 

   االشتراآي هل للسوق دور في ظل النظام -س

 



مة  الم ةمق د ت ٧١  لة ا

ع  المطل الرا

تراآ م ا  قيي ال

ا ه   :ا

لب م  ا المطل  ار م  ه ة ال ح   : 

 . أهم مزايا االقتصاد الموجه أو االقتصاد االشتراآي-

 . االشتراآي أهم عيو أو مشكالت النظام -

م -  ه مزا ال تراآ    :ا

نظام االشتراآي أو            ع أن لل ؤآد الواق صاد ي دة مزايا ال يمكن        االقت  الموجه ع
   :إنكارها

توزيع المتكاف    - حيث يغيب الشخ الطبيعي    .  في السلطة بين األفراد     ال
حيث عادة  . أو المعنوي القوى أو ذو الثروة، ومن ثم تغيب عنه السلطة          

روة        سلطة بالث رن ال ا تقت ة هي الشخ الوحيد           . م م تصبح الدول ومن ث
 . صاحب السلطة

 .  في الدخلالتوزيع المتكاف -

  .الموجه االقتصادل اختفاء األزمات الدورية في ظ -

ةىعدم وجود ما يسم - ثار سي  .  باالحتكار وما يرتبط به من 

م -ي تراآية  ال يو ا تراآ    :ا
تيةعادة ما توجه إلى النظام االشتراآي العيو    :ا

ي        - ستهلكين ف رية الم تراآي ح نظام االش ل ال ي ظ نعدم ف يارت  اخت
اتهم   باع حاج ة إلش سلع الالزم ي  ال ة ف رهم الخاص بقًا لمعايي ط

يل شروعات   . التف ى الم نظام عل ذا ال عها ه ي ي يود الت والق



ة د ت لة ا مة  الم ٧٢ مق

ا      ز به ريات يعت ن ح د م تهال يح ل واالس تاج والعم ي اإلن راد ف واألف
يها   ون عل ناس ويحرص د يخط . ال راته    وق ي تقدي يط ف از التخط  جه

 . وقراراته ويتحمل نتيجة هذا الخطأ جميع المواطنين

ة ال   - طر هي ى    ت تمع، إل وارد المج يه م وم بتوج ى تق يط، وه تخط
لة من الموارد             ر من األفراد، وآمية ها دد آبي تعانة بع وهذا تبذير  . االس

ي   تخدامها ف ن اس يث يمك ة ح شرية والمادي ة الب وارد الدول بعض م ل
ر إنتاجية      ويرى بعض الكتا أن هذا التبذير يقابله بعض        . مجاالت أآث

توزيع،  صروفات ال ي م ر ف تراآي  التوفي نظام االش ي ال ي ف يث تختف  ح
 . نفقات الحمالت اإلعالنية

ودة      - تراآي بج نظام االش ي ال ية ف وحدات اإلنتاج تم ال ا ال ته بًا م غال
نها      نة م ية معي ة إال بكم زمها الخط يث ال تل تجات ح نظام  . المن ي ال فف

االشتراآي يختفي دافع الربح الذي يعد أساس االبتكار وتحسين اإلنتاج            
 .  الرأسماليفي النظام

ين، األمر                    - يل من الموظف ة عدد قل صادية للدول ى الخطة االقت شرف عل ي
ي        تقاع ف راطية وال ن البيروق نوع م م ب بع عمله ذي يط اذال  اتخ

ر  ى التغيي نطوي عل ي ت رارات الت ن الق رارات، خاصة إذا آان م . الق
فهم     ا د وظ رض لفق ولية والتع س أ والم شون الخط م يخ ه  . فه ك آل وذل

 .  التخطيط المرآزى بالجمود وعدم المرونةيصيب جهاز

ز اإلمكانيات االقتصادية القومية في                - ى ترآي نظام االشتراآي عل وم ال يق
د الحكومة، األمر الذي قد يؤدى إلى ترآيز القوة السياسية، واالستبداد        ي

 . في حكم الجماعة

ولعل هذه االنتقادات آان وراء إدخال تعديالت على نظام التخطيط       
من المرونة والالمرآزية في                 المر    ، االقتصادية      القرارات       اتخاذ  آزى على نحو ي



مة  الم ةمق د ت ٧  لة ا

  اإلشباع،  السلع التي تحقق له     اختيارويحقق للمستهلك قدرا من الحرية في     
 .ويجعل من الربح معيارا لتقييم نتا المشروعات

لكن تح تأثير الواقع السياسى واالقتصادي الدوليين بدأ النظام االشتراآي          
 من ى من التطبيق في اقتصاديات الغالبية العظم       االختفاء  بل في نحسار  االفي 
 .           ىوالعودة من جديد لنظام اقتصاد السوق أو النظام الرأسمال      . الدول

 ر ـآ
 

  :السوق اقتصاد االشتراآية أوأن من عيو   -

  .المستهلكغيا حرية   )أ(

  .االقتصاديةإهدار الموارد   )(

 .  بالبيروقراطيةىيسم ما اج وانتشاراإلنتعدم جودة ) ج(

 : االشتراآيةأن من مزايا   -

  . في السلطةالتوزيع المتكاف  )أ(

  .الدخلعدم التفاوت في   )(
 .  األزمات الدوريةءاختفا) ج(

 . عدم وجود االحتكار) د(
م  - ه رغ اد   أن ل تك يق ب ي التطب د انحسرت ف تراآية فق زايا الواضحة لالش  الم

 من الدول، وذلك تح التأثير السياسي       ىبية العظم تختفي من اقتصاديات الغال   
  .الدوليين الرأسمالي واالقتصادي

 
دا تر   ا

 .االشتراآي أهم مشكالت النظام اذآر -س



ة د ت لة ا مة  الم ٧٤ مق

ل  المبح ال

لة  ر ال دطور د ت   ال ا

ا ه   :ا

م  ار  ل ال ا المبح     :لت م  ه

  .التجاريين   في مرحلة   االقتصاد ة في دور الدول  -

  .التقليدية دور الدولة في االقتصاد عند الطبيعيين والرأسمالية     -

دور الدولة المتدخل في االقتصاد سواء من منظور االشتراآية أو من         -
   .الرأسمالية منظور حماية   

ظهر من عرض النظام الرأسمالي والنظام االشتراآي أنه من الصعب                              
 النشا الفردي لرسم سياسة اإلنتاج في آافة نواحي النشا                      االعتماد على   

االقتصادي في آل الظروف، وأصبح ممكنا أن يكون لكل من الدولة والنشا                        
فقد قام نظم الحرية االقتصادية في القرن                      .  الفردي نصيب في رسم هذه السياسة           

سادس    التاسع عشر على أنقاض السياسة االقتصادية التي سادت في القرنين ال                        
عشر والسابع عشر والتي تعرف بسياسة التجاريين، وهى سياسة تقوم على تدخل                                

آتلة     : وبانتهاء التطور بانقسام العالم إلى آتلتين                  . الدولة في النشا االقتصادي            
ة وإنما آان نتيجة نسي متشابك                                       رأسمالية، وآتلة اشتراآية، لم يكن واقعة مفاج

ل من النظامين الرأسمالي واالشتراآي               فرزت خيوطه عبر السنين حتى أصبح آ           
   .المطبقة     يرتكز على بنيان نظري له أثره في طبيعة الحلول                  

سر      الم، وينح صاديات الع سود اقت د لي ن جدي مالي م نظام الرأس اد ال ن ع لك
نظام االشتراآي لدرجة أصبح وجود نظام اشتراآي في العالم المعاصر اليوم             ال

نظام الشاذ الذي يبرز على        من جهة أخرى، تتردد درجة     .  القاعدة العامة  أشبه بال
ين    ي وب ال التقريب ين صورة الكم تمع ب ي أي مج تاج ف ى اإلن ة عل إشراف الدول



مة  الم ةمق د ت ٧  لة ا

عف الشديد، ولذا يمكن تصنيف االقتصاديات على معيار تقف سياسة      صورة ال
شا االقتصادي في طرف منه وسياسة التدخلية من                  ة عن الن د الدول الحرية وبع

خر، وفى داخل السياسة التدخلية للدولة   في االقتصاد في الطرف ا     جانب الدولة  
ية      مالية، والتدخل ساندة للرأس ة أو الم ية المحافظ ين التدخل رق ب صاد يف ي االقت ف

 ).   أو االشتراآية( البديلة للرأسمالية 

 : وسوف نتناول هذه السياسات المختلفة على النحو التالي      

 . االقتصادن ودور الدولة في سياسة التجاريي: المطل ا

قتصادي عند الطبيعيين والرأسمالية       سياسة حرية النشا اال :المطل ال
 .  قتصاد التقليدية ودور الدولة في اال  

لالمطل    .االقتصادالتدخل الحكومى ودور الدولة في  :ال

 المطل ا 

د  ت لة  ا ر ال د ي  ر ة الت ي     

لتجاريين منذ بداية القرن الخام عشر واستمر حتى منتصف      ظهر فكر ا
وقد قام هذا التيار الفكرى بعد انهيار اإلقطاع وما تاله من     . القرن الثامن عشر  

حرآات الهجرة التي سارع إليها رقيق األرض من المناطق الزراعية إلى المدن               
ي من نظام     وخرج المجتمع األوروب . وأصبح المدن مرآزا للتجارة والتداول   

االقتصاد اإلقطاعي المغلق الذي يقوم على اإلنتاج لالستهال الذاتي إلى نظام         
اقتصاد السوق، حيث انفصل المنت عن المستهلك، وظهر التاجر باعتباره          

 . وسيطا بين اإلنتاج والتوزيع 

س المال آصورة جديدة لتراآم الثروة القومية بعد   ومن هنا تجل أهمية رأ 
وقد ساعد على التراآم   . ثلة أساسًا في األراضي الزارعية  أن آان متم

فالنقود   . الرأسمالي اختراع النقود آوحدة تقييم أو تقدير لمختلف القيم االقتصادية    
 وساهم   هي التي أضف مرونة آبيرة على المعامالت، وسهل انتقال األموال،                      

  .والتخص في ازدهار التجارة وفى تعميق تقسيم العمل     



ة د ت لة ا مة  الم ٧ مق

طبقة التجار بتجميعهم لكميات آبيرة من النقود، وبتحالف الملو      وقوي 
اء على ما تبقى من شوآة لإلقطاعيين، واسترداد آيان السلطة         معهم للق

 وظل التجارة هي    لخدمتهم،  وشجع التجار الصناعة ولكن     .للدولة المرآزية 
يسى حتى القرن الثامن       .عشرالنشا الر

ه سياسة التجاريين هو أن يكون رصيد  وآان األساس الذي تستند إلي
نا     وال يتأتي ذلك إال إذا باع للدول األجنبية سلعا     ،الميزان التجارى للدولة دا

فالرصيد إذ يكون  . وخدمات أآثر من السلع والخدمات التي تشتريها الدولة منها   
ة، وهي       نة أن تطلب سداده بالذهب والف نا يمكن للدولة الدا في هذه الحالة دا

 . سة التي تؤدى زيادتها إلى زيادة قوة الدولة  يالمعادن النف

ة يزيد المقدرة المالية للدولة ويزيد     فزيادة رصيد الدولة من الذهب والف
قوتها الحربية، حيث تستطيع الدولة عند نشو الحرو أن تلجأ إلى هذا           

ذهب فرصيد الدولة من ال  . الرصيد لتجهيز الجيو واإلنفاق عليها في الخارج    
ن التجار إال أنه يشكل إمكانيات قومية يمكن      ة وإن آان يدخل خزا والف

ب أو القروض                      را  ،اإلجبارية     للحكومة أن تحصل على جزء منه عن طريق ال
ل          . فقوة الدولة من قوة مواطنيها    ة في نظر التجاريين هي أف فالذهب والف

يادة الصادرات   أنواع الثروات، ويمكن زيادة رصيد الدولة منها عن طريق ز 
 الواردات   ولذلك حذر التجاريون من زيادة. عن الواردات لكي يسدد الفرق بالذهب

طر الدولة إلى سداد الفرق للدول األجنبية بالذهب             عن الصادرات حتى ال ت
 . فينق رصيد الدولة منه، ويحل الكساد والبطالة محل الرواج والتوظف       

رور    ة تدخل الدولة لإلشراف المستمر  وتحقيقا لسياسة التجاريين نادوا ب
ب على     االقتصادي، على النشا    را  وتشجيع    الواردات،  فنادوا بفرض ال

 وطالبوا  التصدير، الصادرات بمنح إعانات للمنتجين الذين ينتجون ألغراض    
بوضع قوانين تحض على الجهد والعمل والتقشف والحد من استهال السلع    

  .األموال بعض دالكمالية التي تستنف  



مة  الم ةمق د ت ٧٧  لة ا

ويرى التجاريون ضرورة المحافظة على مستويات أجور العمال عند      
ة والمحافظة على تكاليف اإلنتاج عند أدني مستوى ممكن،           مستويات منخف

 آفاءة ممكنة، حتى تتمكن من أن ىواستخدام آافة الموارد االقتصادية بأقص   
 سياسة   ىوعمومًا تسع. تغزو الدولة بمنتجاتها األسواق األجنبية بأسعار تنافسية       

التجاريين إلى الوصول باإلنتاج إلى أقصى قدر ممكن والوصول باالستهال      
ة        .  إلى أقل حد ممكن لتحصل بذلك على رصيد إضافي من الذهب والف

ة فإن على الدولة أن تقوم       وإذا آان لدى الدولة مناجم     للذهب والف
أن تسعى  -من ناحية أخرى  -وعلى الدولة  . باستغاللها إلى أقصى درجة ممكنة    

ة بقصد                                إلى  ضم المستعمرات التي تحتوى أقاليمها على مناجم للذهب والف
  .سينيالنف ما فيها من هذين المعدنين داستغالل هذه المناجم واستنفا  

م مناجم      ولكن الدعوة إلى اال ستعمار لم تقتصر على استعمار البالد التي ت
ة، وإنما امتدت إلى آل البالد التي بها ثروات طبيعية يمكن    للذهب والف
استغاللها في اإلنتاج الصناعى أو في التجارة فقد آان االستعمار وسيلة ثراء          

من لها سوقا لبيع منتجا        .  تها للدولة تمكنها من الحصول على المواد الخام وت
 القمح المستورد من الخارج حتى ال تصبح     ىويرى التجاريون عدم االعتماد عل 

آما يرون عدم تصدير المواد الخام  . الدولة نفسها تح سيطرة الدول األجنبية   
قبل تصنيعها حتى تخلق فر عمل جديدة أمام مواطنيها، وتزيد قيمة هذه     

 . المنتجات عند تصديرها 

 الميثاق االستعمارى الذي تعترف فيه بأن       وآان الدول الكبرى تطبق  
المستعمرات ليس سوى مناطق مخصصة لخدمة اإلمكانيات االقتصادية للدول            

فكل تبادل تجارى للمستعمرات يجب أن يكون مع الدول     .  االستعمارية
وهكذا . ولي للمستعمرات إقامة صناعات فيها    . االستعمارية تصديرا واستيرادا 

طق تحصل منها الدول االستعمارية على أآبر قدر ممكن   بقي المستعمرات منا  
  .الثروةمن 



ة د ت لة ا مة  الم ٧٨ مق

 المطل ال 

د   ت ة ال ا ة حر  ي

د ت لة  ا ر ال د ة  لية التقلي م الر يي    الطبي

انهارت السياسة التي اتبعتها الحكومات في القرنين السادس عشر والسابع              
فقد وجه االقتصاديون في القرن الثامن عشر      . جاريين عشر تح تأثير أفكار الت    

عديدا من االنتقادات، إلى سياسة التجاريين، وبينوا أن تدخل الحكومة في النشا             
االقتصادى يخل بالحرآة الطبيعية لهذا النشا والتي من شأنها تحقيق المصلحة        

 . العامة للمجتمع  

عين والمشترين في ال      سوق تكفل تحديد الثمن الذي    فالمنافسة الحرة بين البا
عا آان أو مشتريا         يحقق التوازن بين العرض والطلب دون أن يكون ألي فرد با

وال يوجد بالتالي أي داع لتدخل الحكومة من أجل تحديد ثمن      . أي أثر في تحديده  
 . عادل ألي سلعة أو أجر عادل ألي نوع من أنواع العمل 

ل إنتاجهم   وفى ظروف المنافسة الحرة يسعى المنتجو    ن إلى تحسين وسا
طر آل منت   . بقصد تخفيض التكاليف حتى يحققوا أآبر قدر من األربا       وي

ل الحديثة في اإلنتاج حتى يحاف على             هإلى متابعة غير    في استخدام الوسا
 .  تكاليف إنتاجه عند مستويات تنافسية  

ها على المنتجي         ا ى انخفاض تكاليف المعيشة بق سة إل ؤدى المناف ن غير وت
  .اإلنتاجاألآفاء في أي مجال من مجاالت 

 الحكومة    وجهاز األثمان آفيل بتنظيم النشا االقتصادي دون أي داع لتدخل
  يؤدى إلى تعطيل جهاز السوق، والى التحيز لفريق من المتعاملين،فتدخل الحكومة

خر د      إلى التعثر في اتخاذ     ون سند من الكفاءة االقتصادية، و  على حسا فريق 
ولية      . القرارات االقتصادية نتيجة للروتين والتهر من المس
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ًا إلى الحرية االقتصادية لما لمسوه في التدخل             وآان الفالسفة يدعون أي
فراد    م للحقوق الطبيعية ل فالفزيوقرا في فرنسا آانوا    . الحكومي من ه

 . يمجدون القوانين الطبيعية على القوانين الوضعية    

القوانين الوضعية ترجع إلى أن الحرية السياسية آان     وسر حملتهم على 
 بقيود تحد من ةمنعدمة في فرنسا في القرن الثامن عشر، والتجارة الداخلية مكبل   

خر     وآان األراضي الزراعية غير مستغلة استغالال     . انتقال السلع من إقليم إلى 
ب، لذلك أآد الطبيع         را يون على آامًال بسبب النظام اإلقطاعي ونظام ال

 . ضرورة إزالة آل تدخالت الحكومة واتباع سياسة الحرية     

واستند الفالسفة اإلنجليز في دفاعهم عن نظام الحرية إلى الحقوق الطبيعية          
فإذا آان الحياة الجماعية تستدعي تنازل الفرد عن بعض حقوقه أو عن         . للفرد

ما هو ضروري جزء من حريته الشخصية، إال أن هذا التنازل يجب أال يتعدى       
لتحقيق تمتع الفرد بباقي حقوقه الطبيعية في أمان وذلك باحترام القانون الذي             

فالدولة عليها أن تحاف على الحقوق          . يحاف على الحقوق الفردية الطبيعية      
وقام فلسفة هؤالء في     .  الطبيعية لمواطنيها ولي لها أن تستغل هذه الحقوق    

د الكامل لعمله، والحد من تدخل    المجال االقتصادى على تمتع آل فرد    بالعا
ون الملكية      ون االقتصادية للمجتمع وخاصة ش فلي للدولة أن    . الدولة في الش

ع قيودا تعوق الحرآة الطبيعية للنشا االقتصادى        ب عالية أو ت تفرض ضرا
دة أو الربح أو أن تمنح         ولي لها أن تحدد األجور أو األسعار أو معدالت الفا

ل األعمال لما في ذلك من جور على الحقوق         ا أو احتكارا لبعض رج   التزاما
 . الطبيعية للفرد  

ون االقتصادية قبل            وا تدخل الحكومة في الش أما رجال األعمال فلم يناه
يق السوق الداخلية وقيام نظام         ف الثورة الصناعية ل  السوق     فقد آان .الطوا

ون حرفتها ىفة تتول  وآان آل طاالمدينة،الداخلية تتمثل في سوق    تنظيم ش
ها  ا  . على نحو ملزم ألع
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يق   أساسيا نتيجة  وفى مجال التجارة الخارجية آان تدخل الدولة أمرًا       ل
، والمخاطر التي تتعرض لها األروا والممتلكات           لة حجم األربا  . السوق، وض

ة أمرا معترفا به لما يحتاجه              دخل الدول ان ت صناعى آ تاج ال وفى مجال اإلن
د في وق لم                   مونة العا ر م رة غي وال آبي وس أم صناعي من ر االستغالل ال
شروعات    ي الم ن تأس نهم م دًا يمك راد ح دى األف مالي ل راآم الرأس يه الت بل ف ي

 . الصناعية دون تدخل من الحكومة

وس األموال لدى   وقد تغيرت آل هذه الظروف باتساع األسواق وزيادة ر
 فتخلصوا    األمان واق وفر للتجار والصناع عامل      التجار والصناع فاتساع األس      

وس األموال المتراآمة لديهم                            ف آما أدى إلى زيادة ر  هنا   ومن  .من نظام الطوا
 وأصبحوا    زادت طموحات التجار والصناع، وتجل رغبتهم في تحمل المخاطر،                          

يشعرون بالكيان الفردى لكل منهم، وسرى تيار الفردية بينهم وبدأت المنافسة      
ذ وضعها في األسواق ولم يكن لدى الحكومة اإلدارة الالزمة لتحقيق        تأخ

اإلشراف والتدخل في هذه الظروف المتطورة فوقع على عاتق األفراد تنظيم        
ونهم االقتصادية في آافة المجاالت     .   ش

ة تدخل الدولة      انلذلك آ د في القرن التاسع عشر هو مناه  االتجاه السا
فر لمراعاة احترام القانون، وحف األمن، والدفاع        في النشا االقتصادى للت     

أما إنتاج السلع والخدمات بأقل        . عن حدود الدولة ضد غزو الجماعات األخرى   
فال تدخل من جانب    .التكاليف فهى وظيفة رجال األعمال على أساس الحرية    

ون الحكم    . الدولة في النشا االقتصادى، وتدخل من رجال األعمال في ش
 اتخاذ   في النشا االقتصادى من جانب الحكومة يؤدى إلى البطء في      فالتدخل  

 . القرارات السليمة بسبب جهل األداة الحكومية بأصول االقتصاد       

وهكذا، وجدت الحرية االقتصادية بدايتها عند الطبيعيين آرد فعل في اتجاه           
اد، للتدخل الحكومى الذي نادى به التجاريون       د   فنظر الطبيعيون إلى الفر    . م

إلى المصلحة على أنها حافز هذا        األولى للنشا االقتصادى و     على أنه اللبنة  
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ومن هنا آان االعتراف للفرد بحق تملك أدوات اإلنتاج وتنظيم العمليات   . النشا 
 إلى تحقيق    ىوالفرد عندما يسع. اإلنتاجية على أساس المنافسة بين المنتجين   

خرين يسعى في ن    ف الوق إلى تحقيق المصلحة      منفعته الشخصية بمنافسة ا
وأس الطبيعيون مذهبهم في الحرية االقتصادية على فكرة القانون         . العامة 

الطبيعي والحقوق الطبيعية التى يجب أن تحكم آافة مظاهر الحياة االقتصادية،                 
  .واإلطالق لما لهذه الحقوق من صفات األبدية     

وارتبط   . ر مدرسة الطبيعيين وتعتبر أفكار المدرسة الكالسيكية امتدادًا ألفكا  
ظهور المدرسة الكالسيكية بالتطور العام ألوروبا في آافة نواحي الحياة نتيجة             
للثورة الصناعية وما صاحبها من تغيير جوهري في فنون اإلنتاج، وزيادة       
عمليات التراآم الرأسمالي لدى أصحا األعمال، فانفصال طبقة العمال عن          

لحة الطبقة األخيرة في تر األمور االقتصادية        طبقة الرأسماليين أظهر مص   
ية دون تدخل حكومى يحد من حريتهم في عالقتهم          تسير في حرآة طبيعية تلقا

وقد صاحب نشأة     . بالعمال أو يقيدهم في الحصول على مستلزمات اإلنتاج    
 .  المدرسة الكالسيكية ازدهار النظام الرأسمالي واعتبرت أساسًا فكريًا له        

 ل المطل ال

د  ت لة  ا ر ال د وم  ة الت الح  ي

لم يسلم فكر مدرسة الطبيعيين من النقد، فال توجد قوانين طبيعية تحكم  
مسار النشا االقتصادى خاصة إذا علمنا أن الظواهر االقتصادية تتميز        

ي تغيير القوانين التي تحكمها . بالتطور المستمر  آما لم  .  وتغير الظواهر يقت
يسلم فكر المدرسة الكالسيكية أو الرأسمالية التقليدية من النقد، حيث عجزت         
النظرية الكالسيكية عن تقديم الحلول للمشاآل واألزمات التي واجه النظام            
الرأسمالي مع بداية القرن العشرين ومنتصفه نتيجة تحطيم الحر العالمية          

 . للجهاز اإلنتاجي في الغر    ) األولى والثانية (
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العتبارات الجارية في الكيان االقتصادي أمل على الحكومة ضرورة        فا
التدخل، وجعل النظام الرأسمالي في حاجة إلى حلول جديدة لحل بعض          

، وإعادة توزيع الدخل   . مشكالته ولعل أهم هذه االعتبارات تتمثل في الحرو
اء على البطالة، والتنمية االقتصادية للبالد المتخلفة            .  القومي، والق

ففى أوقات الحرو ال يمكن االعتماد على جهاز األسعار لتوجيه الموارد           
لذلك آان ضروريًا في هذه األوقات   . االقتصادية التوجيه األمثل لكسب الحر     

ولة عن نجا عملياتها          أن تتولى الحكومة أمر توجيه الموارد باعتبارها مس
 تعانى     ث الحر حي   انتهاءوتستمر دواعي التدخل الحكومى إلى ما بعد   . الحربية 

فتر السوق حرة في أعقا   . البالد من ندرة آثير من أنواع اإلنتاج المدني 
ية آبيرة          . الحر يعطى بعض األفراد فرصة للحصول على أربا استثنا

 الحر يجب استمرار تدخل الدولة إلعادة توزيع الدخل القومي    انتهاءوبعد 
ب العالي      را ة واستخدام حصيلتها لتحسين حالة الفقراء        لصالح الفقراء بفرض ال

ن الدولة قد نجح في تمويل الحر عن طريق هذه         أخاصة و . وق السلم 
ب  را  . ال

اء       ومما دعا إلى التدخل الحكومى في النشا االقتصادى الرغبة في الق
 . على البطالة وتحقيق التشغيل الكامل بتنظيم اإلنتاج واالستهال       

المتخلفة أن تعمل على تحقق التنمية االقتصادية         وعلى حكومات الدول  
 يتمكن فى المجاالت التي ال    واالجتماعية وذلك بتوجيه جانب من مواردها لالستثمار   

وس األموال،           النشا الفردى من االستثمار فيها لنق في الخبرة أو فى ر
 . وبتوجيه تجارتها الخارجية وفقًا الحتياجات البالد        

مى في النشا االقتصادى في العصر الحديث في          ويسير التدخل الحكو
   :اتجاهين

 وضع خطة إنتاجية عامة تساهم المشروعات الخاصة            :ا ا 
  .تنفيذها والمشروعات العامة في   
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 وضع خطة مرآزية آاملة الستخدام الموارد في آافة       :الا 
 . القطاعات  

ل اإل   بقاء على النظام الرأسمالي في         وقد برز االتجاه األول آوسيلة من وسا
إطار جديد بعد أن ثب أن أزمات هذا النظام وما يصاحبها من آساد وبطالة           

الكالسيك، فنواة هذا االتجاه موجودة في أفكار آينز       ليس عارضة آما أشار 
 أراد تقديم عالج لمشكلة الرآود التي هيمن على االقتصاد اإلنجليزي،      ثحي

 . اسعة النطاق   وما صاحبها من بطالة و  

مونه         م على قانون األسواق، وم فقد بدأ آينز بانتقاد التحليل التقليدى القا
أن العرض يخلق الطلب المساوى له، وأن التشغيل الكامل يتم بتفاعل القوى             

ية للنشا     ذهب آينز إلى عك ما تقدم مبينًا أن الطلب الفعلي       . االقتصادي  التلقا
فلي من مصلحة    .  ومستوى اإلنتاج والدخلهو الذي يحدد مستوى التشغيل

المنتجين عرض آمية من اإلنتاج تزيد على ما يتوقعونه من طلب على منتجاتهم   
ويتكون الطلب الفعلي من الطلب على سلع   . بما يحقق لهم أآبر األربا الممكنة

 . االستهال والطلب على سلع اإلنتاج   

قف في النهاية على مقدار       وتبين نظرية آينز أن مستوى الدخل القومي يتو   
الطلب الفعلي، وينصح آينز الحكومة بالتدخل لتنشيط الطلب الفعلي والتخلي عن        

 .  سياسة الحرية عالجًا لمشكلة البطالة     

ويمكن تنشيط الطلب الفعلي على سلع االستهال بتدخل الدولة إلعادة     
ت لالستهال  توزيع الدخل القومي لصالح الطبقات الفقيرة، ألن ميل هذه الطبقا     

الفقراء     ويمكن للدولة إعادة توزيع الدخل القومي لصالح   .  أآبر من ميل الطبقات الغنية  
ب ال   را  .  المجانية   أداء الخدمات  تصاعدية ومنح اإلعانات النقدية و   بفرض ال

ويمكن تنشيط الطلب الفعلى على سلع اإلنتاج بتدخل الدولة للقيام ببعض       
د     ة تشجيعا للمنظمين على القيام باستثمارات        المشروعات أو بخفض سعر الفا

اء على االحتكارات حتى ال تستمر أسعار المنتجات مرتفعة        .  جديدة، أو الق
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وقد توال الحلول التي تقدم لإلبقاء على النظام الرأسمالي حتى أصبح               
بعض الدول الرأسمالية تتدخل في النشا االقتصادي بهدف التأثير على البنيان           

فقد وجد أن وضع   .   في األجل الطويل وذلك عن طريق خطة عامة       االقتصادي 
يا إلى تحقيق            ل من تر النشا االقتصادي يسعى عشوا مثل هذه الخطة أف

 ةاألهداف المادية للمجتمع، فالمجتمعات الحرة تعانى في غيبة التدخل من ثالث     
  :أساسيةمساو 

  .األفراد وجود تفاوت آبير في الدخل وفى الفر بين     -

 .   آامًال بتأثير االحتكارات عدم استغالل آل مواردها استغالًال -

خم       -  .  القلق السياسي واالجتماعي بسبب البطالة والت

وتدخل الدولة بوضع خطة عامة لالقتصاد القومي لتفادى هذه المساو         
ل من الحرية االقتصادية التي تصاحبها مثل هذه المساو         . أف

تجاهات التدخل هو وضع خطة مرآزية آاملة    وبالنسبة لالتجاه الثاني من ا  
الستخدام الموارد في آافة القطاعات فهو اتجاه التخطيط المرآزى الذي يقوم              
عليه النظام االشتراآي باعتباره نظامًا منافسًا للنظام الرأسمالي، عرفه العالم            

، وقد ظهر لنا من   يتى سنة  بظهور التجربة االشتراآية في االتحاد السو      
 وأس تختلف    اسة النظم االقتصادية أن النظام االشتراآي يرتكز على مباد   در

ويالح أن التخطيط      . ىتمامًا عن تلك التي يرتكز عليها النظام الرأسمال        
وال يعتبر  . االقتصادى أصبح من أس النظام االشتراآي ابتداء من سنة    

، حيث لم ترد آلمة          ياً   ى ف تخطيط  فن التخطيط تطبيقًا لفكر مارآ .    آتاباته نها
ض   النظام االشتراآي مستندًا منابعه الفكري  ىومع ذلك يبق ة إلى قيمة العمل وفا

، فنظرية مارآ أثرت        القيمة و وس األموال وترآزها عند مارآ إلى تراآم ر
  )سابقًا(يتى في الفكر الحديث ولقي تطبيقًا في دولتين آبيرتين هما االتحاد السو       

خر من الدولوالصين الشعبية   وقد فشل النظام االشتراآي في حل       . وعدد 
يتى قبل تفككه، األمر الذي أدى في النهاية        المشكالت االقتصادية لالتحاد السو    



مة  الم ةمق د ت ٨  لة ا

 وتحويله إلى جمهوريات مستقلة تسعى       إلى تفككه السياسى في بداية    
ها إلى االتحاد األوروبي وهو مرآز    اللعودة إلى نظام السوق، بل     م بع ن

  .السوق  تجمع الدول ذات النظام االقتصادى الرأسمالي أو هي منبع نظام اقتصاد                             

وهكذا عاد نظام اقتصاد السوق من جديد آمحر للنشا االقتصادي في      
وما ترتب على ذلك في انحسار وتراجع    . الغالبية العظمي من اقتصاديات العالم     

 للمبادرات الفردية أو     دور الدولة في االقتصاد وإطالق العنان وإفسا الطريق         
 . للقطاع الخا    

 ر ـآ
 

 . قتصاديًا على مر العصور   اأنه قد تعددت سياسات الدولة   -

  :من خالل للدولة   االقتصادية أنه قد تباين األدوار   -

 . سياسة التجاريين ) أ(

 .  لدى الطبيعيين والرأسمالية التقليديةاالقتصاديسياسة حرية النشا ) (

 عنه النظام  الذي يعبرخل الحكومي ما بين التدخل الشديد سياسة التد) ج(
 . ، والتدخل المحدود المحاف أو المساند للرأسماليةاالشتراآي

 

داـ تر   ا
 

 .   في الوق الراهن  االقتصاد وضح دور الدولة في   -س 
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ع   المبح الرا

ر  د  م ت م ا ال لة  ر ال  د

ا ه   :ا

ار  ح ال م     :ل لم 

 حسب النظام االقتصادى    ىاالقتصاد اختالف التشريعات ودور الدولة   -
 . المتبع

 وذلك قبل  التعارض بين التشريعات وإجراءات الدولة ودستور    -
  . مارس تعديالت 

ق بين التشريعات المتخذة ودور الدولة في االقتصاد والتعديالت     التواف  -
 .  مارس الدستورية في  

م  -  د ح ال ت ة  ا ل ر ال د ر  ت الت  ا
د ت   : المتبعا

واالجتماعية    يعك البناء القانوني في أي دولة من الدول الظروف االقتصادية
دة،   لتلك المطبقة       فالتشريعات السارية في دولة آمصر مغايرة    والسياسية السا

االقتصادية    وتحظى التشريعات  .األمريكيةفي دولة أخرى آالواليات المتحدة   
، باعتبارها أحد مكونات البناء القانوني، بأهمية بالغة          . بوجه خا

ة    د ت ر ا لت ود   م المق
صادية بأن   شريعات االقت ريف الت ن تع نظمة   يمك ية الم واعد القانون ا الق ه

لمباشرة مختلف نواحي النشا االقتصادى أو ذات التأثير المباشر على أداء هذا          
شا ، سواء داخل الدولة          ، )االقتصاد الدولي (أو خارجها   ) االقتصاد الداخلي (الن

م على هذا النشا الدولة أ       أسواء   و ان القا وإذا .  االثنين معاً  م القطاع الخا أ   مآ
ان      آا ًا آ ة وأي راد والدول امالت األف نظمة لمع ردة والم ة المج واعد العام ن الق



ة د ت لة ا مة  الم ٨٧  مق

سم    نظمة لسير النشا               ىمصدرها ت ة المجردة والم واعد العام إن الق ين، ف  بالقوان
دور البارز للتشريع آمصدر لها، تسمى عادة بالتشريعات            االقتصادي  ، ونظرًا لل
 . االقتصادية

دول ا     ن ال رها م صر آغي هدت م د ش تحوالت    ولق ن ال د م ية العدي لنام
ى نظام اقتصادى مغاير                    صادية إل سفة اقت تقال من نظام أو فل صادية، أو االن االقت
صادية   وانب االقت ة للج شريعات الحاآم ين والت ى القوان دروه عل ذى انعك ب وال

سياسية    ردية أو اقتصاد السوق               .واالجتماعية وال سفة الحرية الف   فمن نظام أو فل
صاد الر ، أو االقت تراآي أو العك صاد االش ام االقت سفة أو نظ ى فل مالي إل أس
سم ا ت ادة م صاديات ىوع ك االقت ية تل صاديات االنتقال ى خالف . باالقت ك عل وذل

ور  ي تط تقدمة، الت دول الم صاديات ال ادة اقت ى ع رى، وه صاديات األخ االقت
ا  صادينظامه و ن االقت ى وه نظام الحال ا ال تقر به ى أن اس يًا إل ورًا طبيع ام  تط ظ

 .اقتصاد السوق أو االقتصاد الرأسمالي 

ب الحر   ي أعق رة الت ي الفت رف مصر ف د ع ى مصر، فق يق عل وبالتطب
ى نطاق واسع،          يها المصريون عل شطة شار ف ية ن ى حرآة نقاب ية األول العالم
ة المصرية محل األجنبية                        ول العمال ذه الحر من حل ى ه رتب عل ا ت خاصة لم

د أن هاجر من مصر  نها بع بالدم سبب ظروف ال ين ب د من األوربي ا . العدي آم
بقة الوسط ناء الط ين من أب بة من المثقف ين نخ تراآية ب ار االش شرت األفك ، ىانت

يمهم في الخارج                صيبًا من تعل وا ن ذين تلق ين هؤالء تشكل في        . خاصة ال ومن ب
ناءً  أغسط    تال، الحز االشتراآي              ، وب ى دعوة من جوزيف روزن عل

ذى  صري، وال ا       الم رى، بم زا األخ رام األح ى ب ن باق رنامجه ع تلف ب  اخ
باد منه من الم تراآية ت ين " االش ى العامل نات القومي عل ادل لل توزيع الع آال

 ". طبقًا لقانون اإلنتاج والكفاءة الشخصية

سارية ليصبح اسمه                ر ي اه أآث ر الحز االشتراآي في اتج م تغي الحز "ث
شيوعي  " الشبيبة" والذى اتخذ من جريدة سماها        ديسمبر   وذلك في   " ال
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ا  عارًا له ذت ش ي اتخ ه والت سان حال رقة"ل نجل والمط من أول ". الم ا ت آم
دادها م     أع روف باس يانوف والمع ثن ال ر اليت اًال لفالديمي ين" مق  – " (لين
د الثورة البلشفية في االتحاد السو)   . ى عام تيقا

سارية ف          د هدأت الحرآة الي ي مصر لوق غير قصير حتى قيام الحر         وق
سو           نموذج ال ا لل شف عنه من نج ا آ ية، وم ية الثان ا ساعد على   العالم يتى، مم

  .مصرارتفاع مد الموجة الثانية للشيوعية في 

سين  ن الخم ى م سنوات األول ى ال ن مصر  يوحت شرين تب رن الع ن الق ات م
سوق أو االقت      صاد ال ام اقت ردية ونظ رية الف سفة الح ذى  فل مالي، وال صاد الرأس

شريعات       بع الت نها بالط صادرة وم شريعات ال ين والت ى القوان دوره عل انعك ب
صادية  لكن ومنذ التاري المذآور تقريبًا تحول الفلسفة والنظام نحو فلسفة     . االقت

اذ      ة اتخ إعالن الدول صادية ب ون االقت ش ي ال ة ف ب الدول ن جان شديد م تدخل ال ال
نظام       م        ىشتراآ الااألسلو أو ال ية وآطريقة للحك وقد آان لذلك   .  آأسلو للتنم

شريعات        يد الت نها بالتأآ شريعات وم ين والت ي القوان ر ف صدى والتعبي بع ال بالط
 : االقتصادية، نذآر منها على سبيل المثال

م  - ون رق سنة القان ذى ق   ل ، وال نو صير الب شأن تم  ى ب
نو التي تعمل في مصر ش                 تخذ الب ساهمة و  كل بوجو أن ت أن تكون شرآة م

يعًا  همها جم صريين، وأس ًا لم م وآة دا مية وممل اء مجل اس ون أع أن يك
ول س ا والم ن اإلوإدارته ل رأس ن ع صريين، وأال يق يها م شرآة دارة ف مال ال

يه يون جن وع عن نصف مل ة , المدف د مهل ية تحدي ر المال ون وزي د خول القان وق
ية الستكمال إجراءات التمص          نو األجنب ى أال تجاوز هذه المهلة خم        الب ير عل

نوات رى،  . س ية أخ ن ناح نو     اوم االت الب روع ووآ نو ف م الب ي حك ر ف عتب
  .مصراألجنبية التي تعمل في 

ن         او - ا م اع الخ تبعاد القط و اس وة نح ثابة خط ون بم ذا القان ر ه عتب
صادية ال       شطة االقت زاولة األن ة، وإن آان األمر قد        م نها في الدول ة م يما الهام س
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ي       ا األجنب دأ بالقطاع الخ ى ذلك القانون ، تقرر أن تنتقل على   . ب سًا عل وتأسي
سية إلى مؤسسات مصرية، إذ نقل ملكية             زية والفرن نو اإلنجلي ية الب ور ملك الف
نك اإلسكندرية، إلى المؤسسة االقتصادية،                  ى ب ر اسمه إل ذي تغي ز، ال نك بارآلي ب

يع بنكان إلى آل من بنك القاهرة وبن           ا ب ك الجمهورية، آما انتقل ملكية البنك      آم
ذا الغرض وأسهم المؤسسة  شأ له ذي أن تجاري ال اد ال نك االتح ى ب شرقي إل ال

ال ي رأس الم صادية ف م . االقت ون رق نك مصر بموجب القان يم ب م تأم ا ت  آم
سنة    ى القانون رقم    ل ي بمصر بمقت نك البلجيكي والدول  لسنة ، والب

نك األهل م  ، والب ون رق صري بالقان سنة ي الم ى  ل ذا وف ، وهك
 . آاملة ومباشرة على الجهاز المصرفىسيطرة ، سيطرت الدولة أواخر 

م  - ون رق سنة القان ع   ل ة ذات الطاب سات العام يم المؤس  بتنظ
م       ون رق ه القان ل محل ذى ح صادى، وال سنة االقت ون   ل دار قان  بإص

ة  صادية سسة المؤ(المؤسسات العام صر– مصر مؤسسة -االقت ).  مؤسسة الن
م  ون رق سنة والقان رآات  ل ة وش سات العام ون المؤس دار قان  بإص

 : القطاع العام، حيث اعتبر وفقًا لهذا القانون من شرآات القطاع العام 

ام بمفرده أو يساهم فيها مع غيره من                   )أ( تلكها شخ ع آل شرآة يم
 . أشخا القانون العام

خا خاصة آ) ( ن أش ر م ام أو أآث يها شخ ع ساهم ف رآة ي أو  ل ش
ي               ك إذا صدر قرار من ر تلك جزءًا من رأسمالها وذل الجمهورية  يم

  .باعتبارها شرآة قطاع عام متى اقت مصلحة االقتصاد القومي ذلك

أى الشرآات ( ويجب أن تتخذ هذه الشرآات جميعها شكل شرآة المساهمة          
 ). الواردة في أ ،  

ام  - ين أرق سنة  ,  ، القوان ادة  ل  ، حيث ق الم
ى من القانون رقم        تؤمم جميع البنو وشرآات التأمين في       ": على أن  األول

ذلك      رافق ل دول الم ي الج نة ف ت المبي ش شرآات والمن ؤمم ال ا ت ورية، آم الجمه
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ون    ة       )  شرآة  بل عددها     (القان ى الدول تها إل ؤول ملكي ا   ". وت رر القانون   آم ق
م  شرآات  رق ي بعض ال ومة ف ساهمة الحك ت، م ش ي  والمن ى ف يث ق  ح

ت شكل شرآة مساهمة عربية وأن                      ذه المنش تخذ ه ى أن ت نه عل ى م ادة األول الم
ي الجمهورية                  يها إحدى المؤسسات التي يصدر بتحديدها قرار من ر ساهم ف ت

ل عن         م    . ٪بحصة ال تق ون رق ا القان د ن في    أم المادة األولى منه  فق
 ال يجوز ألي شخ طبيعي أو معنوي أن يمتلك ما يزيد على    ":على أن  

 ". جنيه من األسهم المبنية في الجدول المرافق لهذا القانون

د تأآد التحول نحو االشتراآية دستوريا في دستور        -  المعدل في وق
ام    ى          ع من الدستور الحال ورية مصر العر   ل، حيث ت بية النصو  جمه
  :التالية

ادة  - ن الم ى أن/ت تور عل ن الدس ة  ": م ربية دول صر الع ورية م جمه
 ". نظامها اشتراآي ديمقراطي يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة

ى أن    - رابعة عل ادة ال ن الم ا ت صر    ":آم ورية م صادى لجمه اس االقت األس
ى الك    م عل ا ي الق تراآي الديمقراط نظام االش و ال ربية ه ا  الع دل مم ة والع فاي

يحول دون االستغالل ويؤدى إلى تقريب الفوارق بين الدخول ويحمي الكسب           
 ". المشروع ويكفل عدالة توزيع األعباء والتكاليف العامة

ينظم االقتصاد القومي وفقًا لخطة     ": من الدستور على أن    آما تن المادة     -
 ".…القوميتنمية شاملة تكفل زيادة الدخل 

ن الم      - ا ت ى أن       ادة  آم يسيطر الشعب على آل أدوات      ": من الدستور عل
عها الدولة ها وفقًا لخطة التنمية التي ت  ". اإلنتاج، وعلى توجيه فا

ادة        - ن الم ًا ت الملكية العامة هي  ": من الدستور المصري على أن        وأي
تأآد بالدعم المستمر للقطاع العام          شعب، وت ية ال قدم ويقود القطاع العام الت    .ملك

يسية في خطة  ولية الر  ".التنميةفي جميع المجاالت ويتحمل المس
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ادة   - ن الم ا ت هآم ى أن ة  " : عل ية العام رمة،للملك ا ح تها ودعمه  وحماي
وطن      وة ال ندا لق بارها س ون باعت ًا للقان واطن وفق ل م ى آ اواجب عل  وأساس

  ".الشعبللنظام االشتراآي ومصدرا لرفاهية 

ادة   - ن الم ذلك ت ى أن وآ ية    ":عل صى للملك د األق ون الح ين القان يع
من حماية الفال والعامل الزراعي من االستغالل وبما يؤآد            الزراعية بما ي

 ."سلطة تحالف قوى الشعب العاملة على مستوى القرية

ادة        - ن الم رًا ت أن  وأخي ة المكاسب االشتراآية ودعمها والحفا        ": ب حماي
 ."عليها واجب وطنى

ى الفلسفة االشتراآية في إدارة النشا االقتصادى والحياة  وظل مصر ت     تبن
شكل      ام، االجتماعية ب رار االقتصادى أن هذه الفلسفة لم               ع صانع الق ين ل ى تب  حت

ثمار  ؤت ب سفة      . ت ى فل ودة إل ن الع نا م صادى ال م يق اإلصال االقت ولتحق
ا  ناق نظ صادية واعت ياة االقت ن الح ة م سحا الدول ردية وان رية الف صاد الح م اقت

نظام       سوق أو ال ر في التحول االقتصادى هذه المرة،            .الرأسمالي ال دأ التفكي د ب  وق
ى استحياء دون غطاء دستورى، منذ السنوات األولى من السبعين            ات، وإلى  يوعل

سوق          صاد ال ي صريح القت نذ بداية التسعين      واإلصال تبن وقد . اتي االقتصادى م
ان من الطبيعى أن يكون لهذا التحول            صداه في التشريعات االقتصادية، والتي     آ

ها فيما    :ىيليمكن بيان بع

م      - ون رق سنة    القان ون شرآات قطاع األعمال           ل  بإصدار قان
ام    بال عدد شرآاته             ( الع ام العينى وال   شرآة تابعة لعدد     أو القطاع الع

ة   رآة قاب م   ) ش ون رق ل القان ل مح ذى ح سنة وال ات   ل شأن هي  ب
ام      ات القطاع العام،         وشرآاته، القطاع الع ة محل هي  حيث حل الشرآات القاب

شار  ات الم شرف الهي ي آان ت شرآات الت تابعة محل ال شرآات ال ا حل ال آم
يها ادة . إل م ونص الم ون رق ن القان سنة  م ى  ل ون  ":أن عل تك

ة األوراق الما    ي بورص تداول ف ة لل تابعة قابل شرآة ال هم ال يةأس ا ق  ". ل آم
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ادة    ت الجمعية العامة غير العاد        الم أن تخ ون ب يذية للقان حة التنف ة ي من الال
ل أو بعض   يع آ تابعة بب شرآة ال هملل ى خفض  أس ؤدى إل ا ي تابعة بم شرآة ال  ال

بارية ا            ة أو األشخا االعت شرآة القاب لعامة وبنو القطاع العام في     حصة ال
ن رأس د أف .٪مالها ع م فق ن ث اع    وم ام القط ال أم ور المج ون المذآ سح القان

 . الخا المصري واألجنبي للمشارآة في النشا االقتصادى المصري

رات        - بة المتغي ى مواآ صري عل صادى الم شرع االقت ن الم ًا م وحرص
د أول        تثمارات فق ذ االس ى ج دول عل ناف ال سبب ت ية ب ة  ىالعالم ق ناية فا  ع

ة لالستثما       شريعات المشجعة والجاذب رات الدولية وعكف على تنقيتها من آل       بالت
ال المصري واألجنبي على حد سواء، وفى ذات الوق                     رأس الم ا هو طارد ل م
ا أسفر ذلك عن                وال، مم ذه األم ة له وامل الجاذب ادة الع ى زي حر المشرع عل

د من التشريعات االقتصادية االستثمارية           والتي من أهمها القانون      ،صدور العدي
م  سنة رق ناطق     ل ي والم ي واألجنب ال العرب تثمار الم ام اس شأن نظ  ب

م              ون رق ه القان ذى حل محل سنة    الحرة، وال خرها القانون      ل ان  ، وآ
م    سنة    رق شأن ضمانات وحوافز االستثمار المعدل بالقانون رقم            ل   ب
 . لسنة 

ية      شجعة والحام يات الم ن االتفاق د م صر العدي دت م رى، عق ة أخ ن جه  م
نب االزدواج       يات لتج ى اتفاق افة إل دول، باإلض ن ال د م ع العدي تثمار م لالس
ر من بين العوامل المشجعة والجاذبة لرأس          يات التي تعتب ك االتفاق ريبى، تل ال

 . المال األجنبي 

ال       - صادى، أن اإلص رار االقت انع الق ن ص ن ذه ب ع م يغ ه ل ا أن آم
تاج صادى المنتظرواإلن رجوي االقت ن يين والم ى ن ل ود سوق مال تحققا دون وج

وق       شيط س ى تن ة عل نا عمل الدول ن ه ال، وم وى وفع ال ىق وق ( رأس الم س
ية وسوق تداولها أو بورصة األوراق المالية           والعمل على  ) إصدار األوراق المال

تا ان صدور    انف نا آ ن ه ية، وم صالها بالبورصات العالم رة وات سوق األخي  ال
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م      ون رق سنة    القان شأن سو   ل ذى حل محل القانون      ب ال وال ق رأس الم
م    سنة    رق ة لبورصات األوراق المالية، ويأتي          ل حة العام شأن الال  ب

سبب         ية ب داول األوراق المال دار وت سوقى إص صرية ب ومة الم تمام الحك اه
سوق   ذه ال ا ه ي تحققه صادية الت ف االقت ؤدفمن . الوظا ة، ت  سوق إصدار ىجه

ية دورا ه     لة وضمان وسهولة انسيابها         األوراق المال ة المدخرات السا ا في تعب ام
ى  وحدات ذات العجز أو القصور المال ى ال ى إل ض المال وحدات ذات الفا من ال

تثمارية  شروعات االس ي الم يفها ف ك لتوظ ود  . وذل ساعد وج رى، ي ة أخ ن جه م
ى   ال عل وى وفع شكل ق ية ب تداول األوراق المال ية أو سوق ل بورصة أوراق مال

وال األجنبية لالستثمار المالي       جذ ر   أو ما  ) االستثمار غير المباشر  (وس األم
ة                   بار أن البورصة هي لسان حال أو مر ساخنة، باعت وال ال وس األم ر يعرف ب
م، فالبورصة هي معبر المستثمر األجنبي والمصري                 ى، ومن ث صاد الوطن االقت

ية، أو هي ال ي المشروعات اإلنتاج تثمار المباشر ف طريق نحو سوق نحو االس
  .نظرنااإلصدار الذي هو األساس من وجهة 

صرفي  - ين الم شمل القطاع صادي لت شرع االقت د الم تدت ي ا أم . (*)آم
وذلك تأآيدا لقاعدة توسيع الملكية     ) أو ما يسمى بالقطاع العام المالي       ( والتأميني  

رآات     نو وش وال ب وس أم ي ر ا ف اع الخ شارآة القط ريق م ن ط ك ع وذل
ين وإع    ين المملو رأسمالها بالكامل للدولة، وتنفيذا اللتزامات مصر    تأم ادة التأم

ية بموجب اتفاقيات التجارة الدولية ونشأة منظمة التجارة العالمية، والتي تم              الدول

                                      
تكون الجهاز المصرفى المصري من البنك المرآزى، وعدد           (*)  بنكا من البنو   بنكا ي

ام و      نو قطاع ع ة ب نها أربع تجارية م شترآًا وخاصا و   ال نكا م نو   ب نكا من ب  ب
ال، منها        بنكا أجنبيا،   رآة والخاصة، و    تعشر بنكا من البنو المش    أحد  االستثمار واألعم

نو متو صرية      ب نو الم روع الب ية ف صا ذه اإلح من ه ام، وال تت اع ع خصصة قط
نك   دى الب سجلين ل ر م ين خاصة وغي ا بقوان ش ين أن ى بنك شتمل عل ا ال ت ارج، وأي بالخ

ا زى، وهم ي  : المرآ نك ناصر االجتماع ي، وب ى الدول صرف العرب صدر. الم نك : الم الب
    .العدد الثاني، األهلي المصري، النشرة االقتصادية، المجلد الخمسون، 
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رارها  ي بإق ر ف راآش بالمغ نة م ذه . //مدي ى رأس ه ى عل ويأت
تجارة في الخدمات، والتي ت               اق حول ال يات االتف ى على قمتها الخدمات     االتفاق أت

 .المصرفية والخدمات التأمينية

د  موق ية ان تجارة الدول نظمة ال ية وم تجارة الدول يات ال ى اتفاق  مصر إل
م            ورية رق ي الجمه رار ر ى ق سنة    بمقت مام       ل ى ان وافقة عل  بالم

ى منظمة التجارة الدولية، وصدق مجل الشعب على االتفاقية            / في مصر إل
/. 

رتيب           ارع بت ية ، وس ة نام ا آدول اة له ة المعط صر المهل ر م م تنتظ ول
زاماتها الدولية، وقد تم                  بها الت وبة والتي تتطل تعديالت المطل األوضاع وإجراء ال

م          ون رق ك بموجب القان  بتنظيم مساهمة القطاع الخا في      لسنة   ذل
ام، والقانون رقم             نو القطاع الع وال ب وس أم  بشأن بعض    لسنة   ر

رة من شرآات القطاع                   ين المعتب ادة التأم ين وإع شرآات التأم ام الخاصة ب األحك
ي مصر،   ين ف ى التأم رقابة عل ون اإلشراف وال ام قان تعديل بعض أحك ام وب الع
وس أموال                         ر المصريين في ر ه غي ا يملك سبة م زيد ن أن ت ذلك ب ذى سمح آ وال

ين ع         ادة التأم ين وإع ى شرآات التأم د سبق ذلك صدور القانون       وآ  . ٪ ل ان ق
م  سنة رق صادر        ل تمان ال نو واال ون الب ام قان ض أحك تعديل بع  ب

م      ون رق سنة    بالقان ون رقم      ل  في شأن البنك   لسنة    والقان
ر         ه غي ا يملك سبة م زيد ن از أن ت ذى أج صرفى وال از الم زى والجه المرآ

نو المشترآ           وال الب وس أم ى   المصريين في ر  من رأس ٪ ة والخاصة عل
ال المصدر ألي     نك، الم ذلك     (*) ويلغى ب م مخالف ل ادة  ( آل حك ثم )  مكرر م

                                      
م (*) ون رق من القان سنة  ت يم    ل يكلة وتنظ ادة ه ى إع رامية إل واد ال ن الم ددا م  ع

از المصرفي     ل  على أال يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكام        فقد نص المادة    . الجه
يه مصري، و           يون جن ة مل ل المال المخص لنشا فروع    عن خمسما نبية البنو األجأال يق

أجازت المادة    الحرة آما  في مصر عن خمسين مليون دوالر أمريكي أو ما يعادلها بالعمالت             
 .  خر بترخي سابق من مجل إدارة البنك المرآزي ألى بنك االندماج مع بنك 
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ون أل ى القان وراغ م   أن وان المذآ ون رق ا القان ل محلهم سنة ح شأن  ل  ب
نظومة   نظام المصرفي لم بة ال نقد لمواآ از المصرفي وال زى والجه نك المرآ الب

ي        رات وتطورات عالم دة والدخول في آيانات عمالقة معتمدة     فرضتها تغي ة جدي
ليات وتقنيات حديثة تم          ى  ك عل  مع ما استقرت عليه سياسة الدولة مع        شيًاافي ذل

شا     االت الن ة مج ياد آاف ى ارت ي عل ي واألجنب ال الوطن شجيع رأس الم ت
يها القانون واالتفاقيات                   ن عل شرو التي ي وابط وال االقتصادي في إطار ال

  .مصر التزم بها الدولية التي

ك من خالل                     - شيط تجارة مصر الخارجية، وذل ان من الطبيعي تن ا آ آم
ية،      ية والعالم صادية اإلقليم تالت االقت ية والتك تجارة العالم نظمة ال مام لم االن
ية واالنصهار في األسواق العالمية وفتح السوق                 رات الدول بة المتغي ك لمواآ وذل

ام السلع والخدمات الدولي         المصرية الخارجية  التجارةيخدم  ة وبشكل   المصري أم
نها    ع ع صادرة في هذا الصدد القانون رقم             ويداف شريعات ال خر الت ان   ، وآ

سنة    ناجمة عن الممارسات                ل ار ال ث صاد القومي من ا ة االقت شأن حماي  ب
تجارة  ر ال رار وزي يذية بق ته التنف ح دور ال ية وص تجارة الدول ي ال ارة ف ال

م  تموين رق سنة وال تال .  ل صر للتك مام م ى ان الوة عل ت ع
 .(*)ت البارزة لالقتصاد الدولىامالاالقتصادية التي أصبح من الع

                                      
صادية    (*) تعدد التكتالت االقت نها   ، ت اد  :  ونذآر م ي االتح  ، وبعض بلدان أوروبا UN األوروب

شرقية وتك    تا    ال سرا       NFTAتل الناف م سوي الواليات المتحدة والمكسيك وآندا، وتكتل     و ، وي
تا    سرا والنروي وأيسلندا وليشتين، وتكتل         EFTAاإلف م سوي م استراليا APEC ، وي ، وي

با     تل األي يا، وتك س نو  تحدة     EPACودول ج واليات الم يوية وال س نمور ا م ال  ، وي
تل األسيان     يابان، وتك تل الخمسة عشرة        ، ASEANوال يا، وتك س م دول جنو شرق  وي

G        تكون من دول الجنو ومنها م MERCOSURمصر وتكتل الميرآوسور   : ، وي  وي
تل            واى، وتك واى وباراج ين وأوروج رازيل واألرجنت سا      الب م COMESAالكومي  وي

يه مصر،    م إل ريقيا وان واز   دول جنو وشرق أف تل األآ م دول ACOWASوتك  وي
تل غر أف نوSADCريقيا، وتك م دول ج سوانا،  وي بابوى وبت ريقيا وأنجوال وزم     =أف
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ذلك ال   - د من اإلشارة إلى بعض انعاآسات اقتصاد السوق على سوق              آ ب
 والثانوية،  الصرف، حيث قام الدولة بتوحيد سعرى الصرف في السوق األولية           

يا   رية ح ن ح ا ع نقد األوإعالنه ي زة ال تعامل جنب ه وال صارف   ب الل الم ن خ م
تمدة والجهات األخرى غير المصرفية          نو المع وذلك ) شرآات الصرافة ( والب

حته التنفيذية        لسنة   وفقًا للقانون رقم      بتنظيم التعامل بالنقد األجنبي وال
م    سنة    رق ذى حل محل القانون رقم          ل حته لسنة   ، وال   وال

م  يذية رق سنة التنف م  .  ل ون رق ى صدور القان الوة عل سنة ع  ل
ية الموجودة وق صدور  نو األجنب ام الب با أم تح ال به ف ذى بموج  وال
ى العمالت األجنبية فقط ، بأن تتعامل بالعملة                  ا عل ون، والتي يقتصر تعامله القان

ون        شرو الموضحة بالقان ية بال ية إل      . المحل ك بغ رقابة التي       آل ذل يود وال اء الق غ
 ،سعر صرف واقعى وحقيقى للجنيه المصري       ى  ل إ وللوصول    مفروضة، آان   

وعات                  زان المدف ى تجارة مصر الخارجية ومي اته عل ه انعكاس ذى ل وهو ما  . وال
ي   وزراء ف ي مجل ال رار ر صدور ق ل ب ق بالفع ر تحق رقم  يناي  ب

سنة     حة التنفيذية      ل  بتنظيم   لسنة   للقانون رقم   ، بتعديل الال
ذى ق    ي، وال نقد األجنب تعامل بال ي   ىال سعر صرف الجن ل ل ر الكام  ه بالتحري

رًا ال. المصري م   وأخي ون رق ى القان ارة إل ن اإلش د م سنة ب شأن  ل  ب
حته التنفيذية بقرار وزير المالية رقم            ب على الدخل وصدور ال را  لسنة  ال

ي  سمبر  ف عر  دي يض س ه تخف م مالمح ن أه ان م ذى آ  وال
ب على الدخل، وهو ملمح من مالمح اقتصاد السوق را  . ال

نظام          سوق أو ال صاد ال ام اقت ي نظ و تبن صر نح ي م ام ف اه الع ع االتج وم
ة عن التدخل في مناحى النشا االقتصادى، واالعتماد               راجع الدول الرأسمالي وت

ر    باره المح ا باعت اع الخ ى القط ه  عل صري، وجعل صاد الم ى لالقت األساس
د في الدولة           يان االقتصادى الجدي فهل آان األمر يتفق مع النصو      . أساس البن

____________________ 
ربية =  دول الع تل ال صدر . ARABوتك صادية،   :الم شرة االقت صري، الن ي الم نك األهل  الب

 .  العدد الثاني ، الخمسون،المجلد 
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ي     م ف ذي ت توري ال تعديل الدس بل ال تورية ق ارس الدس ان  م  أم آ
 يتعارض مع هذه النصو الدستورية  

تور لم -ي ت ال ر   ال ة الت ا م را ج تا ةا  د
م  ح ية  و تورال   :ال

ها     سابق استعراض صريحة وال تورية ال صو الدس ن الن رغم م ى ال وعل
نظام االشتراآى آأساس اقتصادى لجمهورية مصر العربية            ي ال ي تتبن إال . والت

د ق بخالف ذلك          ي مصر ق يا ف تورية العل ة الدس حيث قد طعن . أن المحكم
دم دستورية قانون شرآات قطا        ا بع ع األعمال العام الصادر بالقانون رقم      أمامه

سنة     ته اإلجراءات المرسومة دستوريًا في المواد          ل   لمخالف
ون المذآور يتنافى مع حكم المادة           و ومواد (  من الدستور  ، وألن القان

ك في الحكم                ). أخرى    ور، وذل ون المذآ تورية القان ة ق بدس إال أن المحكم
سة أول ف  صادر بجل ر ال م  براي ية رق ي الق سنة  ف ية  ل ا  ق

تورية  مين رسالة             . دس ة في حكمها المذآور ت يق المحكم دم توف ؤآد ع ا ي ومم
ي الجمهورية إلى مجل الشعب والشورى في            سيد ر ،  ديسمبر   ال

تعديل            يادته ب يها س ي يطالب ف نها المواد           الت تور، م ادة من الدس  ،   ،   م
نظام  . (*) ، ،  ، ،  ، / ؤآد ال ي ت واد الت ى الم وه

تراآي  ناالش ربية اهوتتب ورية مصر الع صادي لجمه ي . آأساس اقت اء ف د ج وق
تورية   صو الدس ين الن م ب تال يق ال و تحق واد ه ذه الم ديل ه ب تع با طل أس

سياسية المعاصرة  صادية وال ين األوضاع االقت تور . وب رض الدس يث ال يف بح
تمع نظام ى المج ي  عل تعديل ف نه إال ب دول ع ى الع نًا ال يتأت صاديا معي ا اقت

                                      
ورية في رسالته لتعديل بعض مواد الدستور إلغاء       (*) ي الجمه سيد ر  من المادة  طلب ال

ًا   با عام تها واج زام بحماي ة صالحة وااللت ي بي ؤآد الحق ف ن ي تبدالها ب تور ، واس الدس
يها        ا عل ية الحف ها وهو البا الثالث من              . وأهم ر إلغا ادة المقت ا الم ك في ذات ب وذل

 .  بالحريات والحقوق والواجبات العامةىالدستور المعن
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واد من عبارات قد تفيد في ظاهرها                    ذه الم يه ه ن عل ا ت با لم نصوصه، وتجن
 لنظام اقتصادي بذاته يمكن أن يتجاوزه الزمن بما يفرزه من تطورات       االختيار

توجه االقتصادي للدولة، في إطار من                  يار ال يح حرية اخت ا يت ستجدات، وبم  وم
صادي والعدالة االجتماعية وآفالة حق الملكية                شا االقت ى حرية الن ا عل الحف

 . بجميع أشكالها، وحماية حقوق العمال

د استفتاء                    ك بع رحة وذل تعديالت الدستورية المقت ى ال وافقة عل د تم الم وق
 .مارس  فى الشعب 

سوق صاد ال اه اقت تحول تج سألة المصرية وال  ، وبصرف النظر عن الم
ا  ستقبل من تطورات،                      وم نا الم ه ل ا سوف يحمل ك من تطورات، وم  صاحب ذل

و    ن ه ساحة ا ى ال رو عل ام المط سؤال اله صاديات ذ : فال وجد االقت ل ت  اته
ر     خ ر  ال أو بتعبي مالي الخ ع الرأس ل     ،الطاب ي ظ ة ف يب دور الدول ل يغ  ه

سوق ويقتصر دورها على إدارة المرافق التقليدية             صاديات ال من والدفاع  األ( اقت
  )والعدالة 

ربية وهى معقل ومنبع نظام اقتصاد السوق أو                   دول الغ ي ال ه ف يقة أن الحق
يها      ال ف ان الح ا آ ال آم مالي خ ام رأس نا نظ د ه م يع مالي، ل نظام الرأس ال

شرين        رن الع ل الق ى أوا و تواجد المشروعات            . حت نظم ه ذه ال ي ه اد ف فالح
ى صدور  الوة عل ة، ع صف العام ة ون سة  العام نظم المناف ي ت شريعات الت  الت

يوبه، فالدولة في             ن ع صلح م ي ت شريعات الت ن الت رها م تكار وغي نع االح وتم
صححة       يات الم ل ن ا بحث ع تدخل وت ا ت دها وإنم رفع ي م ت بالد ل ذه ال ه

ختالالت، وتدخلها هنا لي فيه خروجا على أساس النظام الرأسمالي وإنما            لال
 . تدعيما ودفاعا عنه
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 رـآ
  

 . قبل قتصادى قد سادت في مصر اأن الرأسمالية آنظام  -

 : من ابتداًءقتصادي في مصر  قد سادت النظام االاالشتراآية أن -

 . شتراآي دستوريًا في دستور أنه قد تأآد النظام اال )أ( 

ه تم تعديل المواد الدستورية ذات الطبيعة االقتصادية، وتم            )(   اختفاءأن
شير        ا ي  وذلك  ،  مارس   استفتاء  في    االشتراآية إلى   آل م

ورية       ي الجمه ن ر دم م تعديل المق ب ال ى طل ناء عل ل  . ب ي آ ف
رحلة  تراآيةم نظام  اش دم ال شريعية تخ ات ت مالية انعكاس  أو رأس

  .المتبع االقتصادي

 

داـ  تر   ا
 

 .  ةفي ضوء دراستك التاريخية والحالي               .   مصر ى  ف  ىقتصاد   حدد النظام اال      -س 
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ل  الف ال

ل د ال ت   جوا ا

ق ذات           يعال علم االقتصاد، بالبحث والدراسة والتحليل، مجموعة من الحقا
توى     ي تح صادية، والت ق االقت سميته بالحقا ن ت ا يمك صادى، أو م زى االقت المغ

ة أشكال من النشا االقتصادى، وهى         ى ثالث ، والتبادل،    :عل  اإلنتاج، واالستهال
نجم عن   يات السابقة ما   وي  Economicيسمى بالكميات االقتصادية مختلف العمل

Quantities .   تاجًا و نا إن صاديون أن ه د االقت ى أن يرص ال يكف تهالآًا اف س
ستهلكة          تجة والم يات المن و الكم تماماتهم نح ون اه م يوجه ل إنه بادًال، ب وت

 .والمتبادلة

ر مثًال بإحدى عمليات التبادل، ول         يان األمر، ن تكن عملية شراء ربة    ولب
زل    بحث من خالل هذه                     المن يهات، ولن ثمن عشرة جن زبدة ب يلو جرام من ال آ

ق التي تهم التحليل           سيطة عن الحقا ية الب  والكميات االقتصادية االقتصادي،العمل
  :العمليةالناجمة عن هذه العملية، حيث يالح في هذه 

ع والمشترى -  . اشترا شخصين في العملية، البا

ين ماديين وهما الزبدة، وهى تنتقل من صاحب المتجر           ت ت - ناول العملية شي
ى       زل إل ة المن ن رب تقل م ى تن يهات، وه شرة جن زل، والع ة المن ى رب إل

 . صاحب المتجر، وهما عمليتان لنقل الملكية في اتجاه عكسى

يات      ال آم سابقة ث ية ال ن العمل م ع د نج صادية، فق يات االقت ن الكم ا ع أم
  :وهي ، األقلاقتصادية على

  ).آيلو جرام  ( آمية الزبدة  -

  . )عشرة جنيهات ( آمية النقود  -
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بدل       - ي ت زبدة الت ية ال ين آم سبة ب سابقتين، والن ين ال ين الكميت سبة ب الن
 .التبادلبكمية النقود هي ما نعبر عنه بالثمن أو نسبة 

صادي   تمام االقت ى اه يات يويأت صادية،ن بالكم يا  االقت ن عمل ناجمة ع ت  وال
بادل        تاج واالستهال والت ا هو الحال في المثال السابق        ( اإلن  :مستويينعلى  ). آم

ية   ح يات     :م  ى بالكم يل الجز ستوى التحل ى م صاد،  وعل م االقت تم عل  يه
راد     ن األف صادية م وحدة االقت صرفات ال ية وت ز سياسات الج صادية وال االقت

ى استقالل، أو بتعبير              ة آل عل ي   وخر يتنا والمشروعات والدول ل التحليل الجز
 . الوحدات االقتصادية المفردة، آما هو الحال في المثال السابق ذآره

ية     ز دات ج دة وح ن ع تكون م صاد ي رض أن االقت ى ف راد ( عل  –األف
ة    –المشروعات    شا االقتصادى اإلنتاجي أو االستهالآى           )  الدول زاول الن آل ي

ر تخذ الق ، وي ا ه الخ ي مجال ي أو التوزيعى ف صادية الت سياسات االقت ارات وال
ه    ق أهداف لوآه وتحق ود س تكون      . تق رارات ي وحدات والق ذه ال وع ه ن مجم وم

صاد القومي آكل      شكل  االقت ية       . ويت م االقتصاد بالكميات      : من ناحية ثان تم عل يه
ية أي من زاوية التحليل الكلي          صادية الكل وهو تحليل يرتبط بفكرة الشمول   . االقت

آالحجم الكلى  ؛  ، سواء ما يتعلق منها بالكميات االقتصادية الكلية       والعالقات الكلية 
نات    ي، أو ال تاج القوم سمى باإلن ا ي دمات، أو م سلع والخ تلف ال ن مخ تاج م لإلن
عار، أو       س ام ل ستوى الع شغيل، أو الم ي، أو الت دخل القوم ي، أو ال القوم

ى، أو الطلب الكلي، أو ما يتعلق منها بالقرار          ات والسياسات على االستهال الكل
 . مستوى االقتصاد القومي مثل توزيع االستثمار القومي أو اإلنفاق القومي 

صفة  يوحتى منتصف الثالثين  صادى ب يل االقت ان التحل رن آ ذا الق ات من ه
يًا إال في بعض جوانب النظرية النقدية                     يًال آل م يكن تحل يًا ول يًال جز أساسية تحل

ذات نظرية آمية النقود   حتى جاء ، The Theory of Money Quantity.(*)وبال

                                      
د هذه النظرية هو األسقف الكاثوليكى الفرنسي نيكول أوريسم       (*) بعض إلى أن را شير ال  ي

زييه، والذى عمل في حاشية الملك شارل الخام    ي أسقف آن  ) -(   = وقد.سة لي
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آينز بنظريته في الطلب الفعال، واالهتمام بشكل عام بالكميات االقتصادية الكلية           
 .وبالقرارات والسياسات على مستوى االقتصاد القومي 

ون   ك القان اى، أو ذل سي س ان بات سي ج صادى الفرن ون االقت وفقًا لقان ف
سم نافذ، ىالم ون الم إ بقان ي   ن العف صاد القوم ا أن االقت ب، آم ق الطل رض يخل

ة أو التوظيف الكامل               ة الكامل ة، ومن العمال ة الكامل وازنه في ظل العمال يحقق ت
نة، بل مقبولة             تة في الطلب ممك ب، وأن حاالت القصور المؤق . يأتى تدفق الطل

ت  رت مال وماس روب ق ت م يواف يه جان )  -( ول ا ذهب إل ى م عل
س ساى، وذ     نق الطلب                 باتي ل ل تاج هو المقاب را في اإلن ت أن اإلف . آر مال

نطق                  ه يأخذ بم ى أن يه عل ه نظر إل ر أن ، آما نظر إلى مالت     "خالف تعرف  "غي
ه      ى أن وجهة نظر  )  –  (ريكاردو  ودعم دافيد   .  بغير شك  مخط عل

اى صور   س سمونه ق يع ي ان الجم ا آ ص ا ، ورفض م تهال أو نق ي االس ي ا ف  ف
ب، و   ، فإنه ال يمكن أن يكون هنا              الطل طالما أن نق الطلب ال يمكن أن يحد
ى    ز أو            حاجة إل دخل حكومي لتعزي يل الطلب الكلي    إجراء أو ت إلى أن جاء   . تفع

_______________________ 
ل المالية وفقًا لنظريات أوريسم، آما آان له رسالة   أدخل تغيي   =  رات ملحوظة في المسا

نقود    لك ال ية س ر لعمل شدة أي تحقي يها ب ار ف نقود ح ن سك ال هيرة ع ي . ش شار ف ا ي آم
ى أن     خر إل ودان    موضع  سي جان ب ذى سك تعبير االقتصاد  )-(  الفرن ، وال

سياسي، ه  ى  صع ال ذي وض  و ال ال  The Theoryود قة النرية آميظنلورة األول

Money Quantity  of      ام شور ع تابه المن ك في آ ومفاد النظرية المذآورة . ، وذل
 مستوى األسعار، ومن ثم يمكن التحكم في ىأن مقدار النقود المتداولة في االقتصاد يؤثر ف

خم، واالرتفاع المستمر ف     ضبط عرض    األسعار مع تراجع قيمة النقود، عن طريق       ىالت
نقود    خم نقدي في أوروبا        وويعز . ال ة إلى فترة البعض ظهور أول ت  تدفق الذهب والف

رة   يات آبي زمان   ( وبكم ك ال ود ذل ي) نق شافات      نالمنهوب يجة لالآت د نت الم الجدي ن الع م
تجارة، وقد بدأ التدفق على أسبانيا والبرتغال أوًال، ثم فرنسا وهولندا                 شار ال رافية وانت الجغ

ر  خم نقدي من نوعه في أوروبا، حيث ارتفع          . يطانياوب  أسعاروعقب ذلك ظهر أول ت
سلع والخدمات      نقود      ( ال يمة ال راجع ق ريبًا في منتصف القرن     )أي ت ك تق د حد ذل ، وق

ة بين عرض النقود واألسعار حيز اهتمام       . الخام عشر    ك الحين، دخل العالق نذ ذل وم
 . الحديث اهتمامًا اقتصاديًا واسعًا في العصر وجدتعلم االقتصاد، آما 
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ز   ون مانياردآين صاد  )  -( ج ذي رأى أن االقت ديث الال د الح  يج
وازنه   ب د ت ستطيع أن يج ل ي ة، ب ة الكامل ي العمال وازنه ف رورة ت ود ال ي وج ف

سم       ا ي بطالة أو م وأن قانون ساى لم يعد صالحًا لحل       .  توازن العمالة الناقصة   ىال
ا النظام الرأسمالي            صادية التي يتعرض له ة االقت  إذ يمكن أن يكون هنا      ؛األزم

ستطيع                   ة ت إن الدول ذلك ف ب، ل ا    -عجز أو قصور في الطل  أن تتخذ   - وينبغى له
 . خطوات للتغلب على هذا الوضع 

ذ  ا آان توازن العمالة الناقصة، والتخلي عن قانون ساى، ودعوة الدولة           وهك
 .الكنزيةلتدخل من أجل دعم وتفعيل الطلب الكلي، هو جوهر الفكر أو الثورة ى الإ

ناول بعض هذه الكميات االقتصادية الكلية أو بعض جوانب            ذا، وسوف نت ه
ي      صاد الكل دخل القومي    ( االقت ، أو  )ستثمار القومي    اال – االستهال القومي    –ال

الل      ن خ ك م ال، وذل ب الفع ونات أو عناصر الطل رى بعض مك بارة أخ ي ع ف
 : المباحث الثالثة التالية

  .القومي الدخل :االمبح 

  .القومي االستهال :الالمبح 

لالمبح    .القومي االستثمار :ال

 المبح ا

 ال القوم

ا ه  :ا
ار   يةر الم ل ال   :ا

  .القوميالمقصود بالدخل   -

 . العوامل التي تؤثر في حجم الدخل القومي  -

  .القوميطرق قياس الدخل   -

 . مالحظات على الدخل القومي  -



ة د ت لة ا مة  الم ١٠٤ مق

ة اإلصال     م سياسة وأ ال ال دى رج صادى ل ي االقت ا الوع ى،نم  االجتماع
 . الحلول المناسبة لها وضع وافاهتموا بدراسة المشاآل االقتصادية الكلية، وحاول

والدخل القومي هو المصدر الذي تشتق منه جميع الكميات االقتصادية من     
يسية في أي    إ  : حتى قيل،استهال وادخار واستثمار  ن المشاآل االقتصادية الر

بلد من البالد هي المشاآل المتعلقة بدراسة العوامل التي تؤثر في حجم الدخل          
 . زيعه القومي واستقراره وعدالة تو 

ل القوم -  ود   :  المق
دخل القومي ألي دولة من الدول هو عبارة عن قيمة إنتاج هذه الدولة من                 ال

تخذ أساس  نة ت رة معي دمات خالل فت سلع والخ دخلاال ذا ال ياس ه د جرى .  لق وق
 . العرف االقتصادي على تقدير الدخل القومي لفترة زمنية طولها سنة

تاج آل ما أنتجه المجتمع من سلع مادية وغير مادية،        ويدخل في هذا اإلن 
 األفراد،    والسلع المادية قد تكون سلعًا استهالآية تستخدم مباشرة في إشباع حاجات

وقد تكون سلعًا رأسمالية تستخدم في إنتاج غيرها من السلع االستهالآية أو  
   .الرأسمالية 

سابقة تدل على رخاء    وزيادة الدخل القومي في سنة ما عنه في السنوات ال   
 حصل    ىالدولة في هذه السنة، ونمو نشاطها االجتماعي، وارتفاع الدخول الت         

عليها المواطنون وارتفاع مستوى معيشتهم بزيادة قدرتهم على شراء السلع    
 . والخدمات 

وام الت- ي ر  ال  : ح ال القوم 
 فإن ىع النات القوم هو عبارة عن قيمة مجمو ىوإذا آان الدخل القوم

  .ىالقوم  حجم اإلنتاج   ى تؤثر فىمستوى هذا الدخل يتوقف على العوامل الت 

 ويتوقف حجم اإلنتاج القومي بالدرجة األولى على ما لدى الدولة من         -
ية لتعاون       ،عوامل اإلنتاج ودرجة تشغيل هذه العوامل     فاإلنتاج هو الحصيلة النها

  .الطبيعية  بمواردها العمل مع رأس المال ومع األرض   
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 فبالنسبة للموارد الطبيعية نجد أن اإلنتاج يزداد آلما آان الدولة غنية        -
 فرض ىبثروتها الطبيعية، وينق آلما آان الدولة فقيرة في هذه الثروة، عل   

م من العمال الستغاللها    القطاع الزراعي       ىويتوقف اإلنتاج ف . وجود العدد المال
 . حة للزراعة ودرجة خصوبتها   على مساحة األرض الصال    

ًا على آفاءة العمال، وأثر                   -   العمال على اإلنتاج       ويتوقف اإلنتاج القومي أي
  ، أداء أعمالهمىن ومهرة ف يأثر واضح، فكلما آان سكان الدولة أصحاء ومتعلم   

 . زاد حجم اإلنتاج القومي، والعك صحيح     

 رأس المال      :قومي حجم النات ال   ى ومن العوامل ذات األثر المباشر عل   -
 فوفرة األصول ذات الكفاءة اإلنتاجية العالية تؤدى إلى       ،الموجود في الدولة

لة      اإلنتاج، زيادة حجم    .اإلنتاج  بينما تؤدي قلة األصول الرأسمالية إلى ض

 اإلنتاج    وباإلضافة إلى آمية عوامل اإلنتاج الموجودة في المجتمع، يتوقف                          -
تعمل بها هذه العوامل، وبالتالي فإن هذا اإلنتاج      على مدى الكفاءة التي   ىالقوم

مة في المجتمع، ودرجة التقدم الفنى، ومدى                          االقترا   يتأثر بدرجة التخص القا
 .   للتأليف بين عوامل اإلنتاج  ىمن النسب المثل 

أن ثمة عوامل لي لإلنسان قدرة على التحكم فيها، قد    إلى ويجب أن ننبه -
 . الظروف الجوية والكوار الطبيعية والحرو      تؤثر على حجم اإلنتاج، آ 

ي ال القوم-ل  رق    : 
دخل القومي قياسًا فعليًا بالنسبة للفترات الجارية،         ياس ال دول بق ة ال تم آاف ته

فالدولة تسترشد  . آما تهتم بقياس هذا الدخل قياسًا تقديريًا بالنسبة للسنوات المقبلة         
 وتعتبر مشكلة توزيع    ، سياستها االقتصادية والمالية   بهذا القياس عند وضع وتنفيذ    

ين من ساهموا في العملية اإلنتاجية، ومدى عدالة هذا التوزيع،         دخل القومي ب ال
ل إعادة توزيع الدخل القومي على نحو             ار االقتصادية المترتبة عليه، ووسا ث وا

ين الطبقات          تفاوت ب كومات في   من المشكالت التي حازت انتباه الح        -يحد من ال
  .الحديثالعصر 
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وقد جرت عادة الدول على قياس الدخل القومي خالل فترة زمنية طولها      
طريقة ) (طريقة النات الكلي   )  (:سنة طبقًا لطريقة من ثال طرق هي    

 . طريقة اإلنفاق الكلي   ) (الدخول الموزعة  

ل -١ قة ال ال ر   : 
ل ا   يمة آ صاء ق ى إح ريقة عل ذه الط تمد ه تجها  تع ي تن دمات الت سلع والخ ل

يث يجب أال     يطة، ح سلع الوس سا ال رار ح نب تك ع تج سنة، م ة خالل ال الدول
دة رة واح ن م ر م ة أآث لعة أو خدم يمة أي س سب ق ن . تحت ان م نا آ ن ه وم

رورى استبعاد قيمة المنتجات التي تستخدم خالل السنة آمادة أولية لمنتجات            ال
ستهلك         .أخرى  سلع التي ال ت وين سلع جديدة يجب      فكل ال دخل في تك مباشرة وت

دخل القومي           يمة ال بالغة في ق رة واحدة لتجنب الم تها م سا قيم ك   . احت ثال ذل م
تاج   ي إن دخل ف ذي ي بن ال شيكوالتة،الل ر،  ال تاج الخب ي إن دخل ف ذي ي يق ال  والدق

من  سب ض ا وتحت الته ي إدارة  ت ف ش ستخدمها المن ي ت رآة الت وى المح والق
  .اإلنتاجتكاليف 

سلع الوسيطة باحتسا قيمة النات                 سبة لل رار الحسا بالن ويمكن تجنب تك
افة لكل مؤسسة من المؤسسات             يمة الم ى أساس الق ي عل افة  . الكل والقيمة الم

ية    ىه واد األول ن الم سة وثم ذه المؤس تاج ه يع إن ن ب ين ثم رق ب بارة عن الف  ع
ثل م        ى تم تاج وه بيل اإلن ي س ستهلك ف ي ت ر الت دمات الغي ساهمة  وخ دار الم ق

 . الصافية للمؤسسة في النات القومي

افة لكافة القطاعات اإلنتاجية في مجال الزراعة               وتحتسب القيمة الم
  مشروعاتمقام بهذا اإلنتاج مشروعات خاصة أ       أوالصناعة والخدمات سواء     

 . عامة

افة ما يأتى   م إلى هذه القيم الم  : وت

بي   - ي س ومة ف تحملها الحك ي ت نفقات الت باع  ال ية إلش دمات مجان ة خ ل تأدي
 .  النفقات تمثل اإلنتاج الحكومى في هذا القطاعهجماعية، فهذحاجات 
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يًا بواسطة   - تهالآًا ذات ستهلك اس ذي ي صناعى ال تاج الزراعى وال يمة اإلن ق
مين باإلنتاج إلشباع حاجاتهم الخاصة  . القا

ى    - سكنها أصحابها عل ي ي نازل الت ؤديها الم ي ت دمات الت يمة الخ اس ق  أس
 . يجارية لهذه المنازلالقيمة اإل

أما الخدمات الشخصية التي ال يدفع لها مقابل، آالخدمات التي تؤديها ربات          
البيوت في بيوتهن، فال تحتسب قيمتها ضمن النات القومي، وذلك لصعوبات      

  .الخدمات عملية تتعلق بكيفية تقدير قيمة هذه   

لقيمة اإلجمالية للنات القومي طبقًا        وال يفوتنا في هذا الصدد أن نفرق بين ا  
 فالقيمة     ؛ألسعار السوق والقيمة اإلجمالية لهذا النات طبقًا ألسعار عوامل اإلنتاج        

ب غير المباشرة            را من ال   اإلجمالية للنات القومي طبقًا ألسعار السوق تت
مون باإلنتاج للدولة       ثم  التي تفرضها الحكومة على السلع المنتجة ويدفعها القا

أما القيمة اإلجمالية للنات القومي      . يحملونها للمستهلكين الذين يشترون السلع  
طبقًا ألسعار عوامل اإلنتاج فهى عبارة عن قيمة النات القومي بأسعار السوق           
ب غير المباشرة التي اندمج في ثمن السلعة ولكنها لم             را مطروحًا منها ال

مين باإلنتاج سواء    ل، فمن المعروف  ا انوا عماًال أم أربا أعم  آأتشكل دخًال للقا
ب تدخل في إيرادات الحكومة    را  .  أن ال

ويجب أن نفرق بين النات القومي اإلجمالي والنات القومي الصافى،       
 استهال    فالنات القومي اإلجمالي عبارة عن إجمالي النات القومي قبل خصم قيمة                               

 القومي الصافى فهو عبارة عن    أما النات  . رأس المال المستخدم في اإلنتاج   
والنات القومي الصافى     . النات القومي مطروحًا منه قيمة استهال رأس المال        

هو الذي يعبر عن حقيقة المجهود اإلنتاجي للدولة أثناء العام، ألنه يأخذ في         
.  الحسبان قيمة النق الذي يطرأ على األصول الثابتة المستخدمة في اإلنتاج        

الت تعاون    في اإلنتاج في الوق الذي ينق فيه جزء من قيمتها، والبد من         فا
التتعويض هذا الجزء بخصم قسط استهال هذه       .ا
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ة -٢ و المو قة ال ر   : 
دخل القوم    ياس ال رق ق ن ط ريقة م ذه الط تمد ه يع  ىوتع سا جم ى ح  عل

ية  ي العمل صادى ف شاطهم االقت اهموا بن يها آل من س ي حصل عل رادات الت اإلي
ية ي أي ؛اإلنتاج ى ف نات الكل ق ال بيل تحق ى س ودهم ة فف ال مجه بذل العم ة، ي  دول

ى  ل الحصول عل ورهم،مقاب ل  أج والهم مقاب وال أم وس األم دم أصحا ر  ويق
نها، ويقوم المنظمون بالتأليف بين عوامل اإلنتاج السابقة                دة ع ى فا الحصول عل

ي يقدمون  ح مناسب للمخاطرة الت ى رب ل الحصول عل يهامقاب ون . عل ذا يك وبه
صناعية    زراعية وال ات ال يع القطاع ي جم سنة ف ناء ال ت أث ذي ين ي ال نات الكل ال
تجارية حصيلة اشترا جهودهم وممتلكاتهم وإمكانياتهم في العملية اإلنتاجية،          وال

د لعوامل اإلنتاج المملوآة لهم  . ويوزع هذا النات عليهم في صورة عوا

آل ما نت عنه المساهمة في اإلنتاج حتى       حسا هذه الدخول    ىويدخل ف
 مثال ذلك األربا التي ال توزعها الشرآات    ،ولو لم يوزع فعًال على األفراد

 . لتعيد استثمارها في أوجه النشا التي تقوم بها     

نا هذه الطريقة الدخل القومي بعد أن تم توزيعه على األفراد وعلى          ي ل وتق
د العملية اإلنتاجية، مع األخذ في       المؤسسات في صورة نصيب آل منهم ف          ي عا

ذي يستهلكه الفالحون دون أن يمر باألسواق،                تاج الزراعى ال يمة اإلن الحسبان ق
وهم               تهلكوه ضمن دخل ذي اس تاج ال ذا اإلن يمة ه تدخل ق وعموما تتبع في تقدير . ف

واعد التي تتبع في حسا قيمة النات             ذه الطريقة نف الق دخل القومي به يمة ال ق
 . وميالق

ويتساوى مجموع دخول األفراد مع قيمة النات الكلي الصافي، الذي يدفع     
فراد نظير مساهمتهم بعوامل اإلنتاج المملوآة لهم في النشا االقتصادى           ل

فالنات القومي ال يوزع في صورة دخول إال بعد تنقيته مما اختلط به من    . للدولة
 النات الكلي مقابل النق   رأس المال في صورة أقسا استهال تخصم من   

 .  الذي يطرأ على األصول الرأسمالية المستخدمة في اإلنتاج     
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قة - ر ق  ف ل ا  :ال
تمد هذه الطريقة من طرق قياس الدخل القومي على إحصاء قيمة     السلع وتع

ام إلشباع حاجاتهم                ناء الع راد أث يها األف  ،"االستهال" الشخصيةالتي حصل عل
زيادة ا  يمة ال مالية    وق سلع الرأس ي ال ام ف ناء الع ي تحقق أث تثمار(لت ). االس

 . فاالستهال واالستثمار اللذان تما أثناء العام يشكالن استخدامات النات القومي

ناء      تهالآها أث م اس ي ت دمات الت سلع والخ يع ال يمة جم تهال ق شمل االس وي
سنة، بما في ذلك قيمة اإلنتاج الزراعى الذي استهلكه المزار           عون مباشرة أثناء   ال

 . إنتاجه دون أن يمر باألسواق

 الزيادة الصافية في األصول الرأسمالية للمجتمع خالل             :مارثويقصد باالست 
ويتم احتسا هذه القيمة بطر قيمة األصول الرأسمالية الموجودة في          . العام

وتشمل  . المجتمع في أول العام من قيمة األصول الموجودة في نهاية العام       
دة الصافية في األصول الرأسمالية االستثمار الثاب في قطاع األعمال،         الزيا

   .الحكوميوالمباني السكنية الجديدة، والتغير في المخزون السلعي واالستثمار     

فلو عرفنا قيمة آل من االستهال واالستثمار على النحو السابق وأضفنا           
 .  ات الكلي الصافى    قيمة الن ى فإننا نحصل عل   ،إلى ذلك قيمة صافي الصادرات    

ل ال -را ح    :القوم م
   :يليبعد هذا العرض، يمكننا أن نلف النظر إلى ما    

جها ألنها ليس إال مظاهر           ) أ( أن الطرق الثال السابقة تتساوى في نتا
 فالطريقة األولى تقي لنا قيمة اإلنتاج الكلي الذي ساهم           ؛واحدمختلفة لشىء   

 والطريقة الثانية تعبر عن آيفية توزيع هذا النات بين األفراد   .اجه إنتاألفراد في 
والطريقة الثالثة ما هي إال تعبير عن الكيفية     .  اشترآوا في العملية اإلنتاجية نالذي

.  التي استخدم فيها الدخل الذي حصل عليه أصحا عوامل اإلنتاج أثناء العام           
عبارة عن سلع استهالآية وهو  ،سنةفاإلنتاج الكلي هو الذي تم تحقيقه أثناء ال      

وسلع إنتاجية، آما أن األفراد الذين حصلوا على دخولهم نتيجة اشتراآهم في         
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العملية اإلنتاجية ينفقون دخولهم إما في شراء سلع استهالآية أو في شراء سلع            
 .  رأسمالية

أن الدخل القومي والنات القومي محسوبان طبقًا للقواعد السابقة       ) (
ا على نفسها وال تتعامل مع      مقان تمامًا إذا آان الدولة تعتمد في إنتاجه       يتطاب

 . غيرها من الدول

 فهى تورد وتستورد وتقرض أخرى،ولكن الدولة تتعامل عادة مع دول 
وتقترض، وتستثمر أمواال في بالد أخرى فتربح من وراء ذلك بعض األموال،     

ولهذا قد . رباحا إلى دول أخرى  وقد تستثمر فيها أمواال من بالد أخرى فتدفع أ
يختلف الدخل القومي عن النات القومي، وال يرجع هذا االختالف إلى أن الدولة        

ع                         ا ع المصدرة تقابلها الب ا ع وتستورد أخرى ألن الب ا  .  المستوردةتصدر ب

 عوامل إنتاج أجنبية داخل الدولة أو     استعمالولكن االختالف يرجع إلى   
د           استخدام عوامل إنت اج وطنية في الخارج، األمر الذي يترتب عليه دفع فوا

د وأربا من      . الدولهذه وأربا إلى الدول األخرى أو الحصول على فوا

د وأربا إلى الدول األخرى فإن الدخل القومي يقل عن         ففى حالة دفع فوا
، وإذا حصل الدولة عل          د وأربا ى اإلنتاج القومي بقيمة ما دفع للخارج من فوا

د من الخارج فإن الدخل القومي يزيد ع   اإلنتاج القومي بمقدار  لىمثل هذه العوا
د  . هذه العوا
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 أن الدخل القومي ألية دولة ما هو إال عبارة عن قيمة ما ينت في هذه -ا
 .  من سلع وخدمات– عادة سنة –الدولة خالل فترة معينة 

  : منها، عديدة أن العوامل المحددة للدخل القومي-

  .المجتمععوامل اإلنتاج المتاحة في ) أ ( 

  .العاملةآفاءة األيدى ) ( 

 . رأس المال الموجود لدى الدولة) ج ( 

  .الطبيعيةالظروف ) د ( 

  :أهمها ؛ لقياس الدخل القومية أنه يوجد أآثر من طريق-

نات الكلي؛ أي إحصاء قيمة ما ينت من سلع وخدم            ) أ( ات في  طريقة ال
 . المجتمع خالل مدة معينة مع ضرورة إجراء بعض التعديالت

 أى حسا جميع اإليرادات التي يحصل  :الموزعةطريقة الدخول    ) (
ية اإلنتاجية في المجتمع                يها آل من ساهم في العمل أي حسا  . عل

ا والتي حصل عليها آل             ريع واألرب د وال وا ي األجور والف إجمال
  .التنظيم األرض أو –رأس المال  –من قدم خدمات العمل 

 االستهالأي قياس الدخل القومي على   :   اإلنفاق الكلي  ةطريق) ج(
 .  سواء من جانب األفراد أو الدولة  واالستثمار

 

دا  تر   ا
 

 . بين الطرق المختلفة لقياس الدخل القومي  -س
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 المبح ال

ت القوم   ا

ا ه   :ا
را ا المبحت م  ار   ه ح ال   :لم لم   

 .باالستهال المقصود  -

  .االستهالالعوامل المحددة لمقدار  -

 :لالستهال المحددة للميل االعتبارات -

 . عتبارت الموضوعيةاال  )أ(

 .  عتبارت الذاتيةاال  )(

ود -    :ت المق
  :اإلنفاقيوزع الدخل عادة بين نوعين من 

 السلع والخدمات التي تستهلك في الفترة الجارية، وهو        اإلنفاق على  -
روريات والكماليات الالزمة للناس في حياتهم            اإلنفاق الذي تشترى به ال

 ).االستهال ( اليومية، وهذا النوع من اإلنفاق يطلق عليه     

اإلنفاق على السلع التي ال يتم استهالآها في الفترة الجارية، وهو            -
لى زيادة رأس المال الحقيقي للمجتمع عن طريق شراء            اإلنفاق الذي يؤدى إ  

م إلى ثروة المجتمع الحقيقية، وهذا النوع من اإلنفاق يطلق عليه       السلع التي ت
 ).  االستثمار (لف 

  مقدار االستهال  دفما هي العوامل التي تحد  
ف م ال -ي ار م  د مق ح وام الت  ت ال   :ل ا

 ؛ يمثل االستهال الذي يقوم به األفراد أآبر العناصر المكونة لإلنفاق الكلي      
 :ويتوقف حجم االستهال على عوامل آثيرة 
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 فاألفراد يزيدون من استهالآهم إذا ما توقعوا ارتفاعا في األسعار، أو    -
اعتقدوا أن السلع سوف تشح في المستقبل، أو شاع بينهم عادة التفاخر      

 أو خطر لهم أن األموال التي ال ينفقونها في االستهال       بما يستهلكون،
 . سوف تتلف عليهم

ومع ذلك يبقى مقدار الدخل أهم اعتبار يعتمد عليه األفراد في تحديد   -
 فكلما ازداد دخل الفرد، ازداد ما يستهلكه، وإذا آان    استهالآهم، نطاق  

يًال من دخولهم  ،  علىهنا بعض األغنياء الذين ينفقون قدرًا ض   االستهال
وبعض الفقراء ينفق على االستهال آمية أآبر مما يستهلكه األغنياء، إال           

. أن ذلك ال يسقط قاعدة زيادة االستهال بزيادة الدخل بالنسبة للطبقتين    
فمستوى استهال الغني يزيد بزيادة دخله، ومستوى استهال الفقير يزيد       

 يستهلكون في حالة زيادة الدخل       بزيادة دخله، بمعنى أن الفقراء واألغنياء     
  .عليه و بقي دخلوهم على ما آان  لآمية أآبر مما آانوا يستهلكون  

يير في دخولهم يختلف باختالف ميولهم،     غوإذا آان سلو األفراد تجاه الت  
إال أنه من األوضاع غير المألوفة أن نجد أفرادا يقل استهالآهم آلما زاد دخلهم  

  .دخلهم يد استهالآهم نتيجة النخفاض  الحقيقى، أو أفرادا يز   

 وتعرف العالقة بين دخل الفرد ومقدار ما ينفقه هذا الفرد على شراء سلع     -
والميل لالستهال هو الذي يمكننا من ". لالستهال"االستهال بالميل  

حسا القدر الذي يستهلكه الفرد من دخله عند آل مستوى من مستويات      
فرد، وميله لالستهال يمكن الوصول إلى       فبمعرفة دخل ال   .  هذا الدخل

 . معرفة مقدار ما ينفقه على االستهال من هذا الدخل   

ويمكن حسا الميل لالستهال بالنسبة للفرد الواحد، وبالنسبة لمجموعة    
والميل لالستهال في الدولة هو  . من الناس، وبالنسبة لمجموع السكان في الدولة 

 . نها باإلضافة إلى ما تستهلكه الحكومة     عبارة عن الميول المختلفة لسكا  
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وبمعرفة الميل لالستهال في الدولة يمكننا معرفة مقدار ما ينفق من دخلها         
  .االستهال القومي على 

فإذا آان الميل لالستهال     ، آان معنى ذلك أن آل دخل تحصل عليه    
يكون فعندما  . الدولة في مجموعها ينفق منه خمسة أسداس على االستهال       

 االستهالآية   مليارا من الجنيهات، يكون مقدار ما ينفق على السلع                  الدخل مثًال    
وعندما يصل هذا   .  مليارا من الجنيهات    والخدمات من هذا الدخل مبلغا قدرة     

 مليارا من  مليارا من الجنيهات، يكون مقدار االستهال   الدخل إلى  
 .  الجنيهات 

هي العوامل التي     فما لى هذا القدر من األهمية وإذا آان الميل لالستهال ع
 يتأثر بها هذا الميل   

ل المي  يطر  وام الت  تال    :ل
 . طر على الميل لالستهال عوامل موضوعية وعوامل ذاتية  يتس

ية  )أ( و وام المو   :ال

 :فيما يلىالتي تؤثر على الميل لالستهال أهم العوامل الموضوعية تتمثل 

 .  ع الدخل القومي توزي -

دةالتغيير في سعر   -    .الفا

 .التغيير في السياسة المالية للدولة     -

ة في دخول      -   .األفرادالتغيرات المفاج

ع ال القوم  -١  يتأثر الميل لالستهال بكيفية توزيع الدخل    :و
، وآلما آان    القومي، فلكما ازداد التفاوت في توزيع الدخل قل الميل لالستهال

فالطبقات ذات     . زداد الميل لالستهال اخل القومي أقر إلى العدالة     توزيع الد
الدخول العالية قادرة على أن تشبع حاجاتها بجزء من دخلها، وهى بذلك تدخر   

أما الطبقات محدودة الدخل،        . الجزء األآبر من الزيادة التي تطرأ على دخلها       
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لى إنفاق الجزء األآبر      هى ال تستطيع أن تشبع إال القليل من حاجاتها، فتميل إ   ف
  .اإلشباعمن الزيادة في دخولها على شراء السلع االستهالآية الالزمة لتكملة      

ر   -٢ يير   دة له أثر       :الفالت يرى بعض االقتصاديين أن سعر الفا
دة وتقل                            مباشر على مقدار المدخرات، فتزداد المدخرات بارتفاع سعر الفا

دة    دخار هو الجزء الذي ال يستهلك من الدخل، فإن   ولما آان اال. بانخفاض الفا
دة ويقل بارتفاعه     .  االستهال يزداد بانخفاض سعر الفا

لية  - ة الم ي يير  ال لةالت  ، االستهال فدافع األفراد على تقليل :لل
د الذي ينتظرونه من مدخراتهم، وهذا    وزيادة االدخار يتوقف آثيرًا على العا

د ال يتوقف على دة في السوق وحد العا ًا على  ه سعر الفا ، وإنما يتوقف أي
ب التصاعدية على الدخل      ؛السياسة المالية التي تتبعها الحكومة    را  فزيادة ال

، وقلة الميل لالدخار من        :ناحيتينتؤدى إلى زيادة الميل لالستهال

ب التصاعدية إلى تقليل ميل الطبقات الغنية         - را  فمن ناحية تؤدى ال
د إليهم أو الجزء األآبر       ،ر بعد حد معين لالدخا ب ستبتلع العا را  ألن ال

دمن هذا   .العا

ب التصاعدية توزيع الثروة لصالح       - را ومن ناحية أخرى تعيد ال
الطبقات الفقيرة، وهى طبقات أآثر ميال لالستهال من الطبقات الغنية،               

 . حيث مازال لدى الفقراء حاجات ضرورية غير مشبعة      

ي -٤ و  الت ة  د ج رادرا المف ة في دخول األفراد   :ا  فالزيادة الطار
،  تؤدى إلى زيادة ميلهم  " يانصيب  "في مثال نتيجة لربح رأسمالي أو الفوز       لالستهال

 . آما يؤدى النق غير المتوقع في دخولهم إلى نق الميل لالستهال  

ية ) ( ا وام ال  :ال
تؤثر في الميل لالستهال لدى األفراد فيما     تتمثل أهم العوامل الذاتية التي    

  :يلي
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لية        - ه العا الحصول على الدخل الذي يمكن الفرد من القيام بأعبا
 .  المستقبلية، آاإلنفاق على أوالده، أو التمتع بشيخوخته   

  . الطوارالرغبة في تكوين احتياطي ضد     -

  .المستقبل الرغبة في تحسين مستوى المعيشة في    -

 . ل النتظار فرصة استثماره في مشروع    تكوين بعض الما -

 . رغبة الفرد في تحقيق ذاته واالعتماد على نفسه    -

 . حب الظهور بإآرام من يحبهم بالعطايا والهبات      -

 . إشباع غريزة البخالء في تجميع ثروة   -

ات، وأهم         -  ويمكن أن نجد عوامل ذاتية متشابهة بالنسبة للشرآات والهي
   :يليهذه العوامل ما 

تياطي لزيادة االستثمارات في المستقبل دون االلتجاء إلى           تكوين اح -
 . األسواق المالية بطر أسهم أو سندات جديدة   

 وحاالت    الرغبة في االحتفا بقدر من السيولة النقدية لمواجهة الطوار                       -
  .الكساد

 . الرغبة في زيادة الدخل بتنويع أوجه توظيف األموال    -

الت مواجهة التغير في الفنون اإلنتاجية     -  . التي تؤدى إلى تقادم ا

وإذا آان العوامل الذاتية السابقة من العوامل التي تؤدى إلى زيادة االدخار         
 ألن الدخل يوزع بين االستهال  ؛فلي معنى ذلك أن ال عالقة لها باالستهال   

تعنى نق الجزء     ) الذي لم يستهلك من الدخل  ( واالدخار فزيادة الجزء المدخر     
 ىوالعوامل الت . زيادة الجزء المستهلك تعنى نق الجزء المدخر  المستهلك، و 

 .  تؤثر في الميل لالستهال هي بذاتها العوامل التي تؤثر في الميل لالدخار   
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 رـآ

  

ا بين اإلنفاق على السلع والخدمات خالل الفترة الجارية      أ  - وزع م دخل ي ن ال
ا يسم      أو من اإلنفاق ، الذي نقصده في هذا المبحث     باالستهال ىوهو م

تم استهالآها خالل الفترة الجارية وهو ما يعرف                   سلع التي ال ي ى ال عل
 . باالستثمار

وجد       - ه ت بارات أن دة تحدد مقدار ما ينفق من الدخل على              اعت  أو عوامل عدي
  :منها نذآر االستهال

  .األسعار انخفاض أو ارتفاعتوقعات األفراد في ) أ(

  .األفراد مقدار الدخل المتا لدى) (

 . لالستهالالميل ) ج(

يل      - توقف على عدة عوامل منها الموضوعية أو الذاتية        لالستهال أن الم  ؛ ي
دور العوامل الموضوعية      ر سع التغيير في    – توزيع الدخل القومي     :حولوت

دة    ة في دخول        –الفا سياسة المالية للدولة، والتغييرات المفاج ر في ال  التغيي
  .األفراد

آما . امل الذاتية فهي عديدة يمكن أن يحددها آل دارس على حدة     أما العو 
 . في المشروعات  اأن العوامل الذاتية يمكن أن نجد لها نظيرً  

 

داـ تر   ا
 

 .، وحدد العوامل المؤثرة فيهلالستهال عرف الميل -س
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ل  المبح ال

ر القوم م ت  ا

ا ه  :ا

ر الم  ار     :يةال ال

  .باالستثمار المقصود  -

 . واالستثمار  االدخارالتفرقة بين   -

  .االستثمار العوامل التي يتوقف عليها حجم   -

 .  على الدخل القومي االستثمار ثار  -

ود -  ر المق م   :ت
واالستهال هو الجزء من . يوزع اإلنفاق الكلي بين االستهال واالستثمار 

أما االستثمار فهو ذلك  .  على سلع االستهال الدخل الذي يخص لإلنفاق 
ويمول االستثمار عن  . الجزء من الدخل الذي يخص لإلنفاق على سلع اإلنتاج     

 ما هو السبب في     ،ولكن. طريق االدخار وهو الجزء الذي لم يستهلك من الدخل        
اإلبقاء    مع ، ولماذا ال يستغنى عن أحدهما "االستثمار " و"االدخار "بقاء لفظى   

خرعلى     ا

ر - ي د ي ا ة  ر التفر م ت   :ا
لتوافق بين االدخار واالستثمار بالنسبة للمجتمع بأسره، ولي بالنسبة            ايتم 

لفرد أو مجموعة من األفراد، آما هو الحال تمامًا فيما يتعلق بالتوافق بين الدخل            
 ا ستثمر جزء يأن فالفرد حر في أن يدخر جزءا أآبر مما يستثمر أو       .واإلنفاق 

أآبر مما يدخر، ولكن مجموع المدخرات يساوى مجموع االستثمارات على     
 . مستوى المجتمع بأسره



ة د ت لة ا مة  الم ١١  مق

.   ومن الحقيقة السابقة يمكن تبرير اإلبقاء على لفظي االدخار واالستثمار معاً                                
فة واحدة من األفراد لنف الدوافع        .  فقرارات االدخار واالستثمار ال تتخذها طا

فة        فكل نوع من هذ فة مستقلة في دوافعها عن الطا ه القرارات يصدر من طا
فاألفراد هم الذين يقومون باالدخار بناء على عاداتهم وميولهم حسب   . األخرى

ظروفهم المختلفة، بينما يقوم باالستثمار المنظمون بناء على تقديراتهم وتوقعاتهم      
د االستثمار في المجاالت المختلفة    ضرورة التفرقة بين  ومن هنا آان . عن عوا

 ادخارا، وما يقوم به   ى فما يقوم به المدخرون يسم  ،الدور الذي يقوم به آل فريق
 . المستثمرون يسمى استثمارا  

ار  ع االدخ ر      ودواف عيفة بف ة ض ا إال عالق س له رين لي ند المدخ ع
تمع   ي المج ودة ف تثمار الموج نا    ؛االس ن ه م تك و ل ى ول رون حت راد يدخ  فاألف

تثمار ر اس ي صورة  ف ة ف ذه الحال ي ه راتهم ف تفظون بمدخ م يح ربحة، وه  م
لة  . رصيد من العملة السا

أما دوافع االستثمار فتتمثل في توافر فر االستثمار المربح، وهى فر   
تتوقف على الفنون اإلنتاجية الجديدة، وظهور موارد جديدة، وعلى التغيير في         

على توقعات أربا األعمال   المستوى الفكرى والثقافى للسكان، آما تتوقف     
 .  وعلى السياسة المالية والتشريعية للدولة   

ومع . فالقوى المحددة لالدخار مستقلة تمامًا عن القوى المحددة لالستثمار  
ذلك يجب أن يبقى واضحًا أن اغتنام فر االستثمار يتطلب قدرا من           

 ومن ثم فاالدخار هو مصدر تمويل االستثمار،    . المدخرات لتمويل المشروعات  
 . يجب أن تكون السياسة االدخارية والسياسة االستثمارية في اتجاه واحد      

لي ح  -ل تو  وام الت  رال م ت   :ا
االستثمار هو اإلنفاق على السلع التي ال تستهلك في الفترة الجارية،         

الت،    آاإلنفاق لزيادة المخزون أو لبناء المساآن أو إلقامة المصانع وإنتاج ا         
فاإلنفاق االستثمارى هو اإلنفاق الذي يتم إليجاد أصول جديدة، وآل ما يدفع       
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األفراد أو الشرآات أو الحكومة إلنفاق جزء من الدخل إليجاد هذه األصول         
 . يعتبر دافعًا من دوافع االستثمار

ويتم االستثمار في أي أصل من األصول الرأسمالية إذا آان المنافع     
خر يتساوى     المنتظرة من ه  ذا األصل أآبر من المنافع المنتظرة من أي أصل 

معه في التكاليف، فالمستثمر يوازن بين استثمار نقوده في األصول المختلفة      
 .  ليختار من هذه األصول ما يعطيه أآبر المنافع  

د   والمستثمر ال يقوم بأى عملية من عمليات االستثمار إال إذا آان العا
دة، سواء  الصافى لهذه العملية  آان المستثمر مقترضا للمال   أ أآبر من سعر الفا

د   ؛أو مالكا له  دة المستحقة عليه من عا  فالمستثمر المقترض عليه أن يسدد الفا
 والمستثمر المالك عليه أن يعوض الفرصة التي تنازل عليها وهى      ؛استثماره

دة     تساوى الكفاية      فالمستثمر يتوقف عن االستثمار عند   ؛إقراض أمواله للغير بفا
د السنوى          صل هي العا دة، والكفاية الحدية ل صل مع سعر الفا الحدية ل

 . المتوقع الحصول عليه من استغالل األصل   

تساوى فيها الكفاية الحدية        تفمستوى االستثمار يتحدد عند النقطة التي    
دة   ة  ومعنى ذلك أنه إذا حد تغير في الكفاية الحدي        . لالستثمار مع سعر الفا

دة حد تغيير في مستوى االستثمار    . لالستثمار أو في سعر الفا

دة يؤدى إلى زيادة        فزيادة الكفاية الحدية لالستثمار مع ثبات سعر الفا
 ألن آثيرًا من االستثمارات التي لم تكن مربحة عند أسعار   ؛مستوى االستثمار

دة الجارية تستطيع أن تدخل مجال االستثمار وتحصل على م      عدل آاف من الفا
د األموال المستثمرة   د يغطي فوا  . العا

دة مع ثبوت الكفاية الحدية لالستثمار يؤدى إلى انخفاض           وارتفاع سعر الفا
دا آافيا   ؛مستوى االستثمار  ألن بعض فر االستثمار التي آان تعطي عا

د أصبح  غير مربحة     .  لتغطية الفوا
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دة مع بقاء الكفاية الحدية     ويزداد مستوى االستثمار إذا انخفض سعر ا  لفا
ستثمار زيادة أآبر من   حالها، أو إذا زادت الكفاية الحدية لال      ىلالستثمار عل 

دة ىالزيادة ف  .   سعر الفا

وينخفض مستوى االستثمار إذا انخف الكفاية الحدية لالستثمار مع بقاء    
دة على حاله، أو إذا انخف الكفاية الحدية لالستثمار ب            درجة أآبر من    سعر الفا

دة    . انخفاض سعر الفا

والكفاية الحدية لرأس المال، وهى العالقة بين الغالت المستقبلة المنتظر          
الحصول عليها من األصل الرأسمالي وتكاليف الحصول على األصل، تتوقف       
بالدرجة األولى على توقعات المنتجين ومدى ثقتهم في المستقبل من ناحية        

 . نه إمكانية حدو ما يتوقعو  

فالراغبون في االستثمار يقومون بتقدير مقدار الطلب المستقبل على السلع        
التي سيستخدمون األصول في إنتاجها، ويأخذون في حسبانهم عند إجراء هذا        
التقدير فرصة السلع األخرى في أن تحل محل السلع التي سوف يقومون    

خرين الذين ينتجون نف الس    لعة في أن يكونوا  بإنتاجها، وفرصة المنتجين ا
 . أآثر منهم آفاءة

اول ند  ويح ستثمرون ع روف  االم توقعوا الظ تثمار أن ي رار االس اذ ق تخ
ة التي سوف تحيط بمشروعهم، وما إذا آان االقتصاد القومي                  صادية العام االقت
رة طويلة من الرخاء تحقق أملهم في الربح، أم أنه مقبل على حالة                    ى فت بل عل مق

 .ا إال الخسارةآساد ال يدرآون فيه

ولما آان اإلحصاءات والبيانات ال توصل إلى تنبؤ دقيق بالمستقبل، فإن              
اتخاذ قرار االستثمار يتوقف في النهاية على الشعور النفسي للمنتجين، ومدى   

مهم لهم أو تشا ل المستثمرين يعطى صورة زاهية للمستقبل تدفعهم    . تفا فتفا
مهم يعطي صورة قاتمة عن المستقبل      إلى اإلقبال على االستثمار الجديد،     وتشا

 . تردهم عن االستثمار الجديد 
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ولي لنا أن نبحث عن العوامل النفسية التي تؤثر على المستثمرين        
مين   لين أو متشا ل الدقيقة التي    ،فتجعلهم متفا  وإنما علينا أن نعرف أن الوسا

ظمين الذين يتأثرون   تمكن من حسا الغالت المنتظرة غالبًا ال تتوافر أمام المن       
 . في تقديرهم لتلك الغالت بعوامل مختلفة أهمها العوامل النفسية     

ويمكن للدولة أن تتدخل بالمشروعات العامة لتعويض النق في حجم     
االستثمارات الخاصة في أوقات الكساد، حتى يمكن المحافظة على الحجم الكلي                

تها في أوقات الرخاء، تفاديا           وتستطيع الدولة أن تقلل من استثمارا   .  لالستثمارات
 أمكنها   ،وآلما آان القطاع العام في الدولة آبيرًا    . لحدو االرتفاع في األسعار  

 .  التدخل للمحافظة على ثبات مستوى االستثمار القومي     

د غير        د المادى والعا ويدخل في حسا الحكومة عند قيامها باالستثمار العا
منافع غير المباشرة التي يحققها المشروع قد        فال ؛المادى من المنافع المستقبلة   

د االقتصادى محدودا         تجعله مشروعًا ناجحا من الناحية االجتماعية ولو آان العا
ومن أمثلة المنافع غير المباشرة التي تحققها الحكومة من القيام            . أو معدوما

رور        :بالمشروعات العامة   ية    زيادة التوظف، وزيادة إنتاج السلع والخدمات ال
لزيادة الطلب على السلع االستهالآية، وهى زيادة تحد نتيجة لزيادة دخول        

 . العمال باستخدام عدد منهم في المشروع االستثمارى  

ويمكن للدولة أن تتدخل للتأثير على حجم االستثمار الخا عن طريق       
دة يؤدى إلى زيادة الطلب على أوجه           دة، فانخفاض سعر الفا تخفيض سعر الفا

ويمكن التأثير على االستثمار الخا عن   . تثمار في األصول المختلفة  االس
لية بين المنتجين عن الظروف االقتصادية العامة في           طريق نشر التوقعات التفا

 . المستقبل

ثارا           والشك أن للحوافز المالية التي تقررها الدولة لالستثمارات الجديدة 
 فإعانات التجهيز واإلعفاءات      ؛ةإيجابية في مجال زيادة القاعدة االستثماري  
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وس األموال إلى استثمارها في المشروعات المعانة              ريبية تدفع أصحا ر ال
 . المشروعاتهأو المعفاة لتوقع زيادة األربا الصافية لهذ     

ل ال القوم  -را ر  م ت د ا  : ر 
ومي بمقدار  تؤدى زيادة االستثمار بمقدار معين إلى زيادة في الدخل الق  

   .االستثمارات أآبر من مقدار الزيادة في 

ويزداد الدخل القومي بدرجة أآبر من الزيادة األصلية في االستثمار ألن    
، االستثمار اإلضافي يؤدى إلى توزيع دخول جديدة على المشترآين فيه من عمال

 وهذه الدخول الجديدة يخص جزء منها لإلنفاق     ، وأصحا أموال ومنظمين  
ويتوقف مقدار هذا الجزء على درجة الميل الحدى      . السلع االستهالآية على 

، وزيادة الطلب على السلع االستهالآية،      ؤدى إلى التوسع في إنتاج      تلالستهال
هذه السلع، والتوسع في اإلنتاج يؤدى إلى توزيع دخول جديدة يخص جزء   

،   منها لإلنفاق على السلع االستهالآية حسب درجة الميل الحدى    لالستهال
 وهكذا، إلى أن تصل إلى … الطلب على السلع االستهالآية من جديد   فيزداد

المرحلة التي يتالشى فيها المبل المخص لالستهال نتيجة لتناقصه في آل            
مرة عن المرة السابقة، فاإلنفاق االستثمارى األول ال يقتصر أثره على قيمته    

 .  الدخل واإلنفاق    وإنما يتعداها إلى سلسلة من الزيادة في  

ويعبر عن المعامل العددى الذي يوضح مقدار الزيادة في الدخل نتيجة   
اعف االستثمار، فإذا زاد االستثمار بمقدار       ) (الزيادة في االستثمار بم

مليون جنيه فإن ) (ماليين جنيه، وزاد الدخل القومي نتيجة لذلك بمقدار 
اعف االستثمار في هذه الحالة يساوى      ).(م
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 رــآ
 

 عبارة عن الجزء من الدخل الذي يخص لإلنفاق على سلع       االستثمار أن -
 .  اإلنتاج 

لي آل ما يدخر يستثمر، لكن مجموع المدخرات يساوى مجموع      أن  -
 .  على مستوى المجتمع  االستثمارات

 :  منها؛ يتوقف على مجموعة من العواملاالستثمارن أ -

 . المنافع المنتظرة ) أ ( 

 .  الكفاية الحدية لرأس المال   ) ( 

 . توقعات المنت) ج ( 

 .  العامة من رواج أو آساد  االقتصادية  الظروف ) د ( 

 .  تدخالت الدولة ) ه ( 

ريبية منها    ) و (   . الحوافز أو األعباء المالية والسيما ال

 ينجم عنها زيادة أآثر في الدخل القومي، وهو ما      االستثمارأن آل زيادة في  -
اعف يع  . االستثمار بر عنه بم

 

دا ـ تر  ا
 

  .االستثمار حدد العوامل المؤثرة في حجم -س
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ع   الف الرا

ت   وام ا
 

تاج في العرف االقتصادى آل ما يؤدى إلى إيجاد المنفعة أو إلى                 شمل اإلن ي
 . زيادتها في صورة سلع مادية أو خدمات غير مادية

، ونقل السلع من مكان    فتحويل المواد الخام إلى سلع مصنوعة نشا منت
، وت  خزين المحصول من وق   توافرها إلى مكان يندر فيه وجودها نشا منت

      ، الحصاد لتوزيع عرضه على مدار العام حسب الحاجة إليه نشا منت
عين والمشترين نشا منت  فالنشا األول تنت عنه منفعة   . والوساطة بين البا

شكلية، والثاني تنت عنه منفعة مكانية، والثالث تنت عنه منفعة زمانية، والرابع      
 . تنت عنه منفعة الملكية 

 ويمكن إجمالها في    اإلنتاجية،   عوامل اإلنتاج هي آل ما يساهم في العملية    و
  .والتنظيم  أربعة عوامل هي األرض والعمل ورأس المال  

مة اإلجمالية لعوامل اإلنتاج إلبراز أهمية         وقد أضيف العامل الرابع إلى القا
جدوى  دور المنظم في العمليات اإلنتاجية باعتباره الشخ الذي يقوم بدراسة        

وليته بما  مع تحمل  . له من صفات خاصة   المشروعات وتنفيذها على مس
مخاطرها والمتمثلة في إنفاقه الفعلي وعدم تأآده من حصوله على ربح أو على            

 .  نفقه أو بذله من أموال أاألقل عدم تأآده من استرداد ما 

  : أهمها ،وينتقد الفكر الحديث هذا التقسيم الرباعي العتبارات  

تجان في آل عامل من عوامل اإلنتاج، فالعمل لي نوعًا واحدًا،            عدم ا   - ل
من            واألرض ليس على درجة واحدة من الخصوبة، ورأس المال ال يت

الت واألدوات  . نوعًا واحدًا من ا

 . صعوبة التفرقة بين األرض ورأس المال -
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 . عدم وجود فارق جوهرى بين العمل والتنظيم -

ن عوامل اإلنتاج على حدة مع ضم األرض     وندرس فيما يلي آل عامل م  
  :التالية  وذلك من خالل المباحث الثالثة    . إلى رأس المال   

  .العمل :ا المبح 

  .المال  رأس  :الالمبح 

لالمبح    .تنظيم اإلنتاج أو المنظم   :ال

 المبح ا 

م   ـــــال

ه  :اــا

ا المبح   ار  ال م ه ول ال لية لمو   :الت

  .اإلنتاجتحديد المقصود بالعمل آعامل من عوامل  -

  .السكانالعوامل المؤثرة في حجم وبنيان  -

مية بشأن الزيادة السكانية -  .النظريات التشا

لية بشأن الزيادة السكانية -  . النظريات التفا

 . تباع وفكرة الحجم األمثل للسكانالسياسة السكانية واجبة اال -

 .  المحددة لكفاءة العملالعوامل -

ت-  وام ا م م  م آ ل ود   :  المق
ام العمل اإل          يقص  ذا المق ليا     د بالعمل في ه نسانى الذي يمثل جهدا بشريا ع

الت            يه عمل ا دخل ف يا فال ي توقف دور العمل في اإلنتاج على حجم   . أو ذهن وي
 .األيدى العاملة وعلى آفاية العمال في اإلنتاج
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ر  ح ال -ي وام الم   :ي ال
 في عدد السكان، وتدل إحصاءات السكان على   مطردةيشهد العالم زيادة 

زيادة عددهم في مختلف أرجاء العالم مع تفاوت في معدالت الزيادة من دولة          
خر حسب معدالت الزيادة       إلى أخرى وفى الدولة الواحدة من وق إلى وق 

 . حرآات الهجرة  الطبيعية و 

وترجع الزيادة في عدد السكان إلى زيادة معدل المواليد من ناحية ونق     
 فالفرق بين معدل المواليد ومعدل الوفيات يمثل   .أخرى معدل الوفيات من ناحية  

 .معدل الزيادة الطبيعية في السكان   

ومعدل المواليد هو عدد المواليد بالنسبة لكل ألف من السكان في العام     
 فهو  الصناعية، ويختلف هذا المعدل في البالد الزراعية عنه في البالد  . حدالوا

وف االجتماعية   مرتفع في األولى ومنخفض في الثانية الختالف بينهما في الظر   
 معدل للمواليد يوجد في أوروبا الغربية، فقد أخذ هذا المعدل  ىواالقتصادية، فأدن 

الرغبة  : ألسبا أهمها) رينالعش(ينخفض انخفاضا سريعا في القرن الماضي     
في تحديد النسل للتمكن من تربية األبناء تربية ممتازة تمكنهم من الحصول على   

آما أن زيادة فترة التعليم اإلجباري،    . مراآز عالية مع االحتفا بثروة آبيرة   
ووضع قيود قانونية على تشغيل األحدا نمى لدى بعض األوروبيين فكرة     

 .  التوصل إلى أساليب طبية تمكن من ذلك    تحديد النسل خاصة بعد 

أما معدل الوفيات فهو عبارة عن عدد الوفيات لكل ألف من السكان في       
ويختلف هذا المعدل في البالد النامية عنه في البالد المتقدمة     .  العام الواحد 

طفال فهو مرتفع في األولى عنه في الثانية        . خصوصًا بالنسبة ل

من المشكالت التي يهتم بها الكتا في الشرق       مشكلة السكان وال تزال
 . والغر على حد سواء 

 فإنوإذا آان حجم القوة العاملة يتوقف بصفة أساسية على عدد السكان،    
   .المجال بنيان السكان له أهمية ال تنكر في هذا   
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فبنيان السكان من حيث السن له أثر واضح في تحديد حجم القوة العاملة إذا    
 . فال والشيوخ ال يساهمون بنصيب يذآر في عمليات اإلنتاج    علمنا أن األط 

ًا أثره في تحديد القوة العاملة خاصة            وبنيان السكان من حيث الجن له أي
في البالد التي تقيد قوانينها أو عاداتها االجتماعية مساهمة المرأة في النشا              

  .االقتصادى 

ية-ل ر ال د ال  ال  :ية الز
نما ينظر  مية، بي شا سكان نظرة ت ادة ال سألة زي ى م تا إل ينظر بعض الك

لية          زيادة نظرة تفا ذه ال ى ه خر إل هم ا فمن يعتبر من الكتا أن السكان .  بع
مية ، ومن يعتبر منهم          سألة نظرة تشا ى الم صادية ينظر إل يجة للظواهر االقت نت

ليةأن السكان هم سبب الظاهرة االقتصادية فينظر إ  . لى المسألة نظرة تفا

ر   )( ه ال لت  ميةم   :الت
ميةتقوم*  تية على الفروض (*) نظرية مالت التشا   :ا

ية الزمة للحياة -  . أن عدد السكان محدود بما يمكن إنتاجه من مواد غذا

د     - ية ق واد الغذا سكان والم دد ال ين ع توازن ب من ال ي ت وامل الت أن الع
وامل ايجاب  ون ع ات  تك ة والمجاع ،ية آاألوب رو وامل   والح ون ع د تك ا ق  آم

ر        زواج المتأخ نف وال بط ال تعفف وض ي ال ثل ف ية تتم ت  . وقا رفض مال وي
د الزواج باعتبارها موانع             سل بع صناعية التي تحول دون الن ع ال استخدام الموان

 . تحط من قيمة البشرية

                                      
وماس روبرت مالت    (*)   أشخا لهم أحد ثالثةاقتصادى انجليزى آان ) -( ت

ر   اري الفك ي ت تهم ف صاديأهمي صادى   االقت ال االقت يع أعم ذيب وتوس ي ته هامهم ف  وإس
خرين هما دافيد ريكاردو اإلنجليزى            دم سميث ، وا  -( اإلنجليزى الشهير 

 بحث "وقد أصدر مالت آتابين هما ). – ( سي باتيس ساى      ، والفرن  ) 
 ": السكان في مباد

 An essay on the principles of population    
" االقتصاد السياسى مباد"    و  Principles of political economy  
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ية ويرى مالت أن نسبة تزايد السكان أآبر من نسبة تزايد    .   المواد الغذا
ية بمتوالية عددية أو     فالسكان يتزايدون بمتوالية هندسية، بينما تتزايد المواد الغذا

 اإلجراءات     حسابية، وهذا من شأنه إظهار وجه الخطورة في مشكلة السكان التخاذ
ية تجنبا   التي تحد من زيادة عدد السكان ليبقى عند حد التوازن مع المواد الغذا

  .التوازنتك التي تسلطها الطبيعة على البشر للمحافظة على هذا         لعوامل الف

ية آل ما من شأنه    ية لتعدى حجم السكان للحدود الغذا وتشمل الموانع الوقا
ل مشروعة  آتأجيل  أن يؤدى إلى انخفاض معدل المواليد، وهى تنطوى على وسا
ل غير مشروعة آالتخل      من الزواج مع المحافظة على العفة، وعلى وسا

 .  قابلية إنجا األطفال أو اإلجهاض أو منع الحمل       

وتشمل الموانع اإليجابية آل ما من شأنه أن يؤدى إلى زيادة الوفيات     
ة والمجاعات      . آالحرو واألوب

وإذا آان الزيادة في الجن البشرى تسير وفقًا لقانون طبيعى يتمثل في          
ية فعلي الحكوم  ات أن تمتنع عن تشجيع النسل   القدر المتوافر من المواد الغذا

والوسيلة في نظر مالت      . حتى ال تتسلط علينا عوامل التوازن الطبيعى الجبرى      
 . لزيادة عدد السكان هي زيادة مواد الطعام  

ية عن مالحقة الزيادة السكانية إلى     ويرد مالت قصور المواد الغذا
وع الزراعة لقانون الغلة المتناقصة      يعملون على ن الذيفزيادة عدد العمال.  خ

نف المساحة من األرض يؤدى إلى نق إنتاجية العمال الذين يزيدون على           
وزراعة األرض األقل خصوبة تح تأثير     . العدد األمثل الستغالل هذه المساحة 

ًا على نق           الطلب المتزايد على مواد الغذاء بسبب زيادة السكان يؤدى أي
 . اإلنتاجية 

لت ** ة م ر ر  دا    :هم تق
أراد مالت أن يرجع بؤس الطبقات العمالية في بداية القرن التاسع عشر           -

إلى سوء تصرف الطبقة العاملة، ولي إلى النظام الرأسمالي الحر واستغالل                
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فقد  .  لذلك وجدت النظرية التقليدية بغيتها في فكر مالت   ،الرأسماليين للعمال 
ق األدبي الذي ناد     بالت نصح أنصار هذه النظرية   به مالت إلنقاذ التقدم     ىزام العا

 وقد ذهبوا إلى حد القول بأن زيادة      ،قتصادي من خطر الزيادة في عدد السكان   اال
األجور ال تؤدى إلى زيادة السكان وزيادة عرض العمل، وعودة األجور إلى  

 . مستواها المنخفض 

ت            - بؤات مال تطور االقتصادى تن ع ال ذ واق نون اإلنتاج أدى   فتطور ف . آ
ستوى        تفا بم يا لالح ل آاف يث ظ ى بح تاج الزراع اض اإلن ن انخف د م ى الح إل

ند مستوى        شة ع  آما أن التقدم الصناعى ساعد على ارتفاع مستوى         مرتفع،المعي
شة ا      . المعي ى عك م ه إل دد األوالد اتج ين ع ية وب واد الغذا ين الم ة ب والعالق

رة أآثا الت الكبي ا ، فالع ت ي فترضه مال نها ف رة ع ا الفقي ي األوس يوعا ف ر ش
  .الغنيةاألوسا 

لية  ال   )( ة التف ر  : ال
زيادة السكانية تؤدى                ى أن ال ذين دعوا إل تا ال م الك ى أن أه شير إل تداء ن اب

ستو    سين م رفاهية وتح ادة ال تاج وزي ادة اإلن ى زي شة ىإل ايم " المعي         " دورآ
 ".دبريل" و 

لية في السكان تذهب إلى أن السكان هم سبب    وهكذا فإن النظرية  التفا
الظواهر االقتصادية وقوة الملو واألمراء تتوقف على زيادة عدد السكان      

هم   لية في السكان فترة من      . ودرجة رخا فبعد أن اختف هذه النظرية التفا
الزمان عادة مرة أخرى للظهور في نهاية القرن التاسع عشر نظرًا لما صاحب              

 عدد السكان في أوروبا من ارتفاع في مستوى المعيشة بالتقدم في الزراعة    زيادة
ل المواصالت   فالتقدم في الزراعة أدى إلى     . وازدهار الصناعة وتطور وسا

إمكان الحصول على آميات أآبر من المحصول بنف الكمية المستخدمة من      
ي هذا الفرع    وازدهار الصناعة أدى إلى استخدام عدد آبير من العمل ف      العمل،
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ل المواصالت أدى إلى إمكان            من فروع النشا االقتصادى، وتطور وسا
 . زراعة األراضي البعيدة 

ويرى أنصار هذه النظرية أن زيادة عدد السكان تعد أحد العوامل التي   
تساعد على التخص وتقسيم العمل، آما يرون أن الزيادة في السكان تؤدى   

مة عن الوفاء بهذه                 إلى نشوء حاجات جديدة، وعجز ا                الحاجات     لفنون اإلنتاجية القا
الجديدة يؤدى إلى التجديد واالبتكار واندفاع التقدم الصناعى واالجتماعى إلى    

 . األمام، واالبتكار والتجديد هما مهمة الشبا   

لية أن نق السكان سبب من أسبا         ويرى بعض أنصار النظرية التفا
جي ، حيث يلجأ األفراد إلى االنطواء وعدم  التدهور العام وتخلف الفن اإلنتا 

وقد ال تكون المشكلة في زيادة  . التجديد لكفاية الطرق القديمة للوفاء باحتياجاتهم       
  ، الدولة   السكان بقدر ما هي في سوء توزيعهم على مستوى العالم أو على مستوي                           

 في    والتقدم العلمي والفني يمكن أن يجعل من الزيادة السكانية عنصرا فاعالً       
 . ازدهار النشا االقتصادى وتعميم الرخاء المادى    

م لل-را ر الح ا ية  ة ال ي  :  ال
 في آل دول العالم بصرف  تطبيقهاال توجد سياسة سكانية واحدة يمكن 

فالواقع االقتصادى      . النظر عن الظروف الواقعية التي تحيط بكل دولة  
مة    اختيار  يؤثر في واالجتماعي الخا بكل مجتمع      .له السياسة السكانية المال

فالبالد التي تعاني من قله السكان عن الحد الالزم الستغالل مواردها     
 ومن هذه البالد آندا إليها،االقتصادية تعمل على تشجيع النسل وزيادة الهجرة  

 .  نيةواستراليا والكوي وأوروبا الغربية في الفترة التالية للحر العالمية الثا        

والبالد التي تعانى من زيادة عدد السكان عن الحد الالزم الستغالل  
مواردها االقتصادية تعمل على تحديد النسل وزيادة الهجرة منها، ومن هذه    

مصر والصين الشعبية، وقد تأثرت الصين الشعبية في سياسة          و الهند  :البالد
، حيث     رهاتأثتحديد النسل بواقعها االقتصادى والجغرافى أآثر من     بفكر مارآ
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اعتقد اغلب المارآسيين أن تحديد النسل سياسة إصالحية تهدف إلى حماية        
 . النظام الرأسمالي   

وتثير السياسة السكانية في البالد المتخلفة جدال بين علماء االقتصاد وعلماء          
ويرى بعض هؤالء أن تحديد النسل أمر ضرورى في . االجتماع ورجال الدين   

ارة لالنفجار السكاني، وأن تحاف               هذه البالد إ ذا أرادت أن تتجنب النتا ال
على مستوى معيشة شعوبها عند مستويات معقولة، وأن تخرج من دورات الفقر    

وهذا تعميم ال يمكن قبوله حيث يتوقف األمر في النهاية على العالقة          . والتخلف
 . لد من البالدبين حجم السكان وبين اإلمكانيات االقتصادية المتاحة لكل ب      

وغالبًا ما تقوم السياسة السكانية على فكرة الحجم األمثل للسكان، بحيث       
والحجم األمثل للسكان هو ذلك العدد    . تسعى هذه السياسة إلى تحقيق هذا الحجم     

من السكان الذي يمكنه استغالل الموارد االقتصادية األخرى المتاحة للمجتمع      
م   ل مستوى معيشى ممكن للفرد في      أوفي استغالل ممكن، على نحو ي ن أف

ويعتمد االقتصاديون على معيار متوسط نصيب الفرد من الدخل     . المتوسط
ن الحجم األمثل للسكان يتحقق    إالقومي لمعرفة الحجم األمثل للسكان فيقولون   

عندما يبل متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي أقصاه بحيث إذا قل عدد           
وإذا زاد . فض متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي      السكان عن هذا الحد انخ 

ًا متوسط الفرد من الدخل القومي     علىعدد السكان   .  هذا الحد انخفض أي

فنق عدد السكان عن الحجم األمثل يحد من قدرة الدولة في استغالل    
والسبب في ذلك هو أن االستغالل األوفى        . مواردها االقتصادية على أحسن وجه   

ل نقل تسهل الوصول          للموارد االق تصادية يتطلب نظاما إنتاجيا متقدما، ووسا
ت رأسمالية آبيرة تقوم على التخص وتقسيم            إلى المناطق البعيدة، ومنش

 على المنتجات المختلفة وهى أمور يصعب توافرها في بلد           ا آبيًرا العمل، وطلبً  
 طاقته اإلنتاجية     قليل السكان قليل العمال فال يمكن في مثل هذا البلد إقامة مصنع   

 هذه الطاقة، وإال ارتفع        ةالثابتة آبيرة ليواجه طلبا محدودا ال يشكل إال نسب     
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لهذا فإن السياسة السكانية      . تكاليف اإلنتاج بدرجة تفوق قدرة المستهلكين      
مة في هذه الحالة هي العمل على زيادة عدد السكان حتى يمكن استغالل      المال

 آامًال، أو استغالل األراضى المزروعة استغالال األراضى التي لم تستغل، أو  
ت الرأسمالية بطاقتها المثلي         . استغالل المنش

وزيادة عدد السكان عن الحجم األمثل يؤدى إلى تناق إنتاجية العمل في    
 وإنما   وحده، العمل   ىفاإلنتاج ال يقوم عل   . دية األخرى استغالله للموارد االقتصا   

 الحد الالزم    لى فإذا زاد عدد العمال ع.  العينىيقوم على العمل ورأس المال  
الت التشغيل األمثل دون أن يصاحب هذه الزيادة في العمال زيادة  لتشغيل ا
الت، فإن متوسط نصيب الفرد من اإلنتاج يقل عن نصيبه       مناسبة معها في ا

الت قد استوف من األصل عدد العمال الالزمين        فما . قبل زيادة العمال   دام ا
تشغيلها فإن أي زيادة جديدة في عدد العمال لن تعطى زيادة في اإلنتاج بنف      ل

نسبة الزيادة في عدد العمال، وينخفض مستوى المعيشة بنف نسبة الزيادة في          
عدد العمال، وينخفض بالتالى مستوى المعيشة بانخفاض متوسط نصيب الفرد          

رض وهى نوع من رأس وآذلك الحال بالنسبة الستغالل األ   . من الدخل القومي 
فإذا وصل عدد العمال إلى الحد الالزم    .  المال يصعب زيادته بدرجة محسوسة   

لالستغالل األوفى لمساحة معينة من األرض، فإن زيادة عدد العمال بعد ذلك   
لهذا فإن السياسة . يؤدى إلى انخفاض نصيب الفرد من نات هذه األرض  

مة في حالة زيادة عدد السكان ع    للموارد ىالحد الالزم لالستغالل األوف  لىالمال
 . المتاحة هي العمل على رد عدد السكان إلى الحجم األمثل     

وفكرة الحجم األمثل للسكان ليس إال معيارا نظريا تقريبيا تسترشد به        
الحكومات عند وضع سياستها السكانية نظرًا للصعوبات التي تكتنف تحديده     

بة قياس حجم اإلنتاج، وتغير نوعه، وتغير  تحديدا دقيقا لفترة طويلة مثل صعو 
الموارد االقتصادية األخرى، واختالف بنيان السكان من حيث السن أو                          

شك  وال "الكم"فمسألة الحجم األمثل للسكان تتعلق أساسًا بفكرة , الجن أو المهنة
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للسكان له أهمية آبيرة في الحكم على مدى آفاية السكان    " الترآيب الكيفى"أن 
وإذا آان من الممكن استخدام فكرة الحجم األمثل للسكان لالسترشاد  . نتاجفي اإل

بها في معرفة حاالت االزدحام الشديد أو القلة الظاهرة في عدد السكان، فإن         
السياسة التي تتبعها آل دولة بشأن السكان تنبع من واقع الظروف التي تحيط      

  .حدةبكل حالة على   

م  -م    :تا آف ال
سياسة         عو ال يه واض ستند إل ا ي را هام ل مؤش ية للعم اءة اإلنتاج ر الكف تعتب

ند بحث قوة العمل في الدولة     صادية ع وتعتمد هذه الكفاءة على عدة عوامل . االقت
ا بذول  )  (:أهمه د الم دار الجه ي  ) (مق ال ف يه العم يارتوج الهم اخت ) ( أعم

يم العمال وتدريبهم      الفن ) (درجة تقسيم العمل    ) (للعمل  التنظيم الفني   ) (تعل
 . اإلنتاجي المستخدم

ار ال -١   :المب مق
المقصود هنا مقدار الجهد الذي يبذله العمال في أعمالهم هو حصيلة عدد    

 . ساعات العمل ودرجة االنتباه أثناء تأدية العمل    

القة   ففى حدود معينة تكون العالقة بين عدد ساعات العمل وحجم اإلنتاج ع     
 بمعنى أنه آلما زادت مدة العمل زاد حجم اإلنتاج، فمثابرة العامل على     طردية؛

ولكن هذه العالقة الطردية     .  عمله مدة طويلة يؤدى إلى حصوله على إنتاج أآبر     
فعند حد . بين عدد ساعات العمل وحجم اإلنتاج ال يمكن أن تستمر بال حدود      

يستطيع االستمرار في اإلنتاج،    معين يحل التعب واإلرهاق على العامل وال     
  .صفر وتبدأ إنتاجيته في التناق تدريجيا حتى يصل في النهاية إلى       

فلكل نوع من األعمال عدد معين من الساعات يستطيع العامل خاللها أن        
قترن بزيادة   ت هذا الحد قد ال علىوزيادة عدد ساعات العمل  . يعطي أقصى إنتاج  

وآلما آان العمل     . ن العمالظهور األمراض بي  اإلنتاج نتيجة لزيادة التعب و   
 .  زادت رغبة العمال في تقليل ساعات العمل    نمطيا
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.  وقد دل التجار الرأسمالية على زيادة عدد ساعات العمل في البداية    
ومع زيادة وعى العمال ورغبتهم في تجنب اإلرهاق واالستفادة بمظاهر ارتفاع        

لية لتقليل عدد ساعات العمل، واضطر         مستوى المعيشة، ضغط النقابات العما     
ففى النصف الثاني من القرن التاسع عشر آان عدد    .  الرأسماليون إلى االستجابة  

ل القرن            ساعات العمل اليومي عشر ساعات خف إلى ثماني ساعات في أوا
ونادت النقابات العمالية بقصر عدد ساعات العمل على أربعين ساعة       . العشرين

 . الحر العالمية الثانية    في األسبوع بعد 

وهو الجهد بمعناه .  أما بالنسبة لدرجة انتباه العامل أثناء تأدية العمل  
يق، فيتوقف بدرجة آبيرة على اعتبارات تتعلق بالحالة النفسية للعامل،           ال

وهى أمور يصعب االتفاق عليها في       . ومدى إقباله على عمله أو إعراضه عنه    
ولذلك يحاول أصحا األعمال       .  وصاحب العمل  عقد العمل المبرم بين العامل 

الحصول من العامل على أآبر درجة من درجات االنتباه عن طريق تقرير     
 .حوافز معنوية أو مادية لمصلحة العمال     

ولية لدى العامل عن العمل   وتتمثل أهم الحوافز المعنوية في بث رو المس
وف يوضع موضع الذي يؤديه، بحيث يشعر العامل أن آل جهد يقوم به س   

 . التقدير من قبل صاحب العمل  

وتختلف   . ولطريقة دفع األجور أثرها في حض العامل على االهتمام بعمله  
ما أن تتبع أحد أنظمة األجر     إوهى . المؤسسات في طريق دفع أجور عمالها   

 .  الزمنى أو أنظمة األجر بالقطعة    

يها     ويقوم نظام األجر الزمنى على دفع مبل عن آل فترة زمني     ة معينة يق
فالعامل     .  متقلبا واإلنتاج ففى هذا النظام يكون األجر ثابتا     . العامل في مكان العمل   

.  الرواج    أوقات   يحصل في أوقات الكساد على نف األجر الذي يحصل عليه في                       
 الفترة الزمنية   انتهويؤخذ على هذه الطريقة أن العامل يحصل على أجره آلما  

فلي فيها أي دافع لبذل   . النظر عن مقدار جهدهالمحدد على أساسها بصرف   
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في مكان العمل لفترة معينة   قبل العمال، طالما أن احتباسهم  المزيد من الجهد من
من لهم الحصول على األجر المحدد لهذه      .الفترةي

ذلك ال ينبغى استخدامها         يها       –ل ديل عل  إال في الحاالت التي      – دون تع
 . نمطيةللعمل نتيجة لقيامهم بأعمال عديدة غيريتعذر فيها وضع هدف إنتاجي 

ويقوم نظام األجر بالقطعة على دفع مبل محدد عن آل وحدة من وحدات          
فكلما زاد اإلنتاج زاد األجر، والعامل الذي        . اإلنتاج الذي يشتر فيه العامل    

عف السرعة العادية يحصل على ضعف األجر العادى    ع  . يعمل ب وقد ي
، ومن يتجاوز هذا الحد يحصل          صاحب العمل حد مع    ينًا لإلنتاج نظير أجر ثاب

ويؤخذ على هذه الطريقة أن العمال   .  العامل في مقابله على أجر إضافي    
يصرفون اهتمامهم إلى آمية اإلنتاج بصرف النظر عن نوع المنتجات ودرجة       

ت التي تتقرر لكبار الموظفين تتخذ عادة شكل المشارآة في           . جودتها والمكاف
عين يتشابه مع نظام أجور          .  ربا الصافية للمشروع   األ ونظام العمولة بالنسبة للبا

 . القطعة بالنسبة لعمال الصناعة     

وجي-٢ ل  م ر  تي م  ا  : ال
     عمله، ومع ذلك لي هنا   اختيار يتمتع آل عامل بالحرية الكاملة في   

له مواهبه واستعداداته   ما يمنع من إرشاد العامل وتوجيهه إلى العمل الذي تؤه      
ه بكفاءة عالية       ويعود مثل هذا التوجيه بالمنفعة على      . الطبيعية والمكتسبة من أدا

فتكليف العامل بعمل يتناسب مع قدراته يمكنه من .  العمال وأصحا األعمال  
 . الحصول على دخل آبير، ويمكن صاحب العمل من زيادة اإلنتاج واألربا    

يث االختبارات النفسية التي تكشف عن مواهب    وقد تقدم في العصر الحد  
 تصميم وأخذت الحكومات بمكاتب العمل خبراء يستطيعون                 . األفراد واستعداداتهم     

جها في توجيههم الوجهة الصحيحة         .  اختبارات للعمل تفيد نتا
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م - لي ال ب   :ر
 عادة التعليم هو عبارة عن تلقى األصول النظرية لمهنة معينة، وتقوم به 

.   وال يغني التعليم عن تدريب العاملين. مؤسسات التعليم األآاديمي العام 
شراف خبراء المهنة هو    إ والتدريب هو عبارة عن الممارسة الفعلية للعمل تح      

أمر ضرورى لتحقيق التوافق بين العامل وعمله بصفة مستمرة ولتمكين    
 .  المؤسسات من استيعا العمال الجدد بتكاليف قليلة    

م عمال جدد      و حاجة المؤسسات إلى التدريب حاجة مستمرة مع حاجتها ل
 خدمتهم بسبب من األسبا آالوفاة واالستقالة وبلو سن       انتهيحلون محل من  

ويشمل التدريب العمال القدامي عند انتقال المؤسسة من فن من فنون    . المعا 
خر، خاصة إذا آان الفن الجديد يختلف عن ا         لفن القديم من نوع اإلنتاج إلى فن 

الت المستخدمة أو طريقة تشغيلها     .  ا

وتقوم ,  ضوء خبرته السابقة  يناسبه فيويعطي آل عامل التدريب الذي 
  :طريقتين المؤسسات بتدريب العمال بطريقة من   

ل  . التدريب المباشر في مصانع المؤسسة وورشها ومعاملها:ا

ية  .  التدريب في مدارس خاصة ملحقة بالمؤسسة:ال

ي-٤ م الف  الت  :لل
ة            يتعلق التنظيم الفنى للعمل بالطريقة التي يؤدى بها العمال عملهم وبالبي

وال شك أن التنظيم الفنى للعمل بهذا المعنى له أثر آبير  . المحيطة بعملية اإلنتاج  
 والغرض األساسى من التنظيم    ،اجفي الكفاءة اإلنتاجية للعمال وفى زيادة اإلنت    

وتتمثل . الفني للعمل هو تحقيق المصلحة المشترآة للعمال وألصحا األعمال       
 األعمال   مصلحة العمال في الحصول على أجور مرتفعة من تخصصهم في أرقى                            

أما مصلحة أصحا األعمال فتتمثل في الحصول        . التي تؤهلهم لها مواهبهم
معلى قدر آبير من األربا مع  .  تنمية فروع المؤسسة بشكل دا
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ة عل    ل للمحافظ يم العم ي تنظ ية ف رق العلم باع الط ور ات ر تايل د اقت  ىوق
د ياع دون عا  : وتتخل طريقته فيما يلي . مجهود العمال من ال

تبعاد آل حرآة تؤدى إلى التعب دون أن تكون لها نتيجة ملموسة في               - اس
تاج    ادة اإلن ين ت       ،زي ى اإلدارة أن تب  فاصيل العمل المطلو من آل      وعل

 . عامل

الهم  - ي أداء أعم ال ف ستخدمها العم ي ي دات واألدوات الت ي المع تماثل ف ال
دات واألدوات في            ذه المع توريد المستمر له من ال ى اإلدارة أن ت وعل

 . حالة جيدة

وضع األدوات والمعدات في متناول يد العمال الذين يستخدمونها توفيرًا            -
يع في البحث عنهاللوق والمجهود الذ  . ي ي

ة المحيطة بالعمل -  .  مثل اإلضاءة والحرارة والتهوية؛االهتمام بالبي

 . تكليف آل عامل بما يتناسب من عمل -

 .الربط بين األجر وبين مقدار الجهد الذي يبذله العامل -

ساء متخصصين -  . اإلشراف المستمر على العمال من قبل ر

يةالتفرقة في تفاصيل األعمال بين األ -  . عمال العادية واألعمال االستثنا

ي- ق م    :ال
ى أجزاء بحيث يتخص آل                ية اإلنتاجية إل ة العمل سيم العمل هو تجز تق

زاء     ذه األج ن ه د م زء واح ي أداء ج ل ف ي    ، عام ز الكل ى الترآي وم عل و يق فه
ها إلنتاج  . ة السلعلمجهود العامل في أداء عملية واحدة من العمليات التي يلزم أدا

ديم    ن ق ودة م ل موج سيم العم رة تق ون   ؛وظاه يها أفالط ار إل يث أش  ح
ؤلفاتهما   ي م رودوت ف ور     . وهي ع ظه شرت م رة تعمق وانت ذه الظاه ن ه ولك
 .قوامها التخص والمبادلةالتى الثورة في العصر الحديث 

وامل التي تؤدى إلى رفع الكفاية اإلنتاجية                   م الع سيم العمل من أه ر تق ويعتب
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  .المعيشةزيادة اإلنتاج والثروة المادية التي تساعد على رفع مستوى للعمال، و

ي مزا )(  ق م   :ال

 العامل لعمله واآتسابه مهارات خاصة في       بإتقان يسمح تقسيم العمل  -
ه،  فتكرار عملية    ،الذهنية  وينطبق ذلك على األعمال اليدوية واألعمال    أدا

 .  أداء هذه العمليةواحدة طوال اليوم يزيد مقدرة العامل في  

يمكن تقسيم العمل من توزيع األعمال المختلفة على العمال حسب       -
وهذا من شأنه االستفادة بهم جميعًا   . مواهبهم واستعداداتهم البدنية والعقلية 

 .  أقصى استفادة في زيادة اإلنتاج   

 .  يسبب تقسيم العمل التوفير في الوق الالزم لإللمام بحرفة معينة     -

 وذلك باستغالل  ، العمل إلى التوفير في استخدام رأس المال     يؤدى تقسيم -
 .  الت المصنع استغالال تامًا طوال الوق   

 . يؤدى تقسيم العمل في بعض األحيان إلى االختراع واإلبداع    -

ينت عن تقسيم العمل الترابط والتالحم بين الوحدات االقتصادية المختلفة     -
 على التعاون المنت للجميع      ويساعد ذلك. بما يؤدى إليه من مبادالت  
 . بهدف رفع مستوى الرفاهية 

م م) ( ي ال  :ق

ل والسأم وضيق األفق     -  قد يؤدى تقسيم العمل إلى بعض المساو: المل
ل سية للعام واه ؛النف عف ق وق ي وال ال ية ط نف العمل راره ل  فتك

رية ويحد من أفقه، ويصيبه بالسأم والملل         ى هذا  ويمكن التغلب عل  . الفك
اء وق الفرا في القراءة    .واإلطالعالعيب بق

يؤدى تقسيم العمل إلى الجمود الحرفى بحيث يصعب على العامل أن       -
خر إذا آسد سوق الصناعة التي يعمل بها         ويمكن  . يحصل على عمل 
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التغلب على هذا العيب بإعادة تدريب العمال في الصناعات المتدهورة،      
جة   وتوجيههم إلى أعمال جديد   .  ة في الصناعات الرا

يؤدى تقسيم العمل إلى أن يكون اإلنتاج نمطيًا ينتفي فيه اإلبداع    -
 وهذا من شأنه أن يشجع أصحا األعمال على إحالل       الشخصى، 

الت محل العمال ويشير التاري االقتصادي إلى أن هذا الوضع         ا
الت عن عدد آ     بير تحقق فعًال، فقد استغني أصحا األعمال بسبب ا

  .الطويلة  ويمكن التغلب على هذا العيب في المدة  . من العمال

ج الف- ت  :  ا
يقوم الفن اإلنتاجي في العصر الحديث على تداخل العمل اإلنساني وعمل     

الت لية        . ا افر القوى البشرية والقوى ا .  فإتمام العملية اإلنتاجية يتطلب ت
الت في اإلنتاج مزايا عدي    :أهمها ،دةوالستخدام ا

  .المعيشةزيادة اإلنتاجية المادية وارتفاع مستوى     -

لة تقوم بهذه األعمال         - تحرير العامل من األعمال الشاقة حيث أصبح ا
  .منهبدًال 

زيادة مهارة العامل وجودة المنتجات وإنتاج عدد آبير من السلعة بنف       -
 .  المواصفات 

د    ول م شات ح د دارت المناق تخدام ا ىوق نفعة اس ي    م تاج ف ي اإلن الت ف
رن التاسع      يل    عشر؛ الق د ق ن من عيو ذلك ظهور البطالة الفنية، فكل تقدم      إ :فق

ال   ن العم دد م ن ع تغناء ع ى االس ؤدى إل نة  . ي شير س ي النك ال ف ار العم د ث وق
  .السبب لهذا 

ل         ي األج ية ف يجة احتمال ذه النت ى أن ه تا إل ن الك ر م خ ريق  ذهب ف وي
ط، وال ت  صير فق ويل الق ل الط ي األج اع    . تحقق ف أن ارتف ك ب ى ذل ون عل ويدلل

نفقة، وانخفاض أثمان السلع، فيزيد                   ى انخفاض ال ؤدى إل الت ي سبب ا تاج ب اإلن
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تاج   زيد اإلن ب وي الت      ،الطل ذين حل ا ال ال شغيل العم سمح بت ذي ي ر ال  األم
م ل      . محله ى العم ب عل ادة الطل ى زي ؤدى إل تاج ي دة لإلن اق جدي ف تح  ذا . وف ه

الت نفسها يتطلب تشغيل عدد من العمالب  . اإلضافة إلى أن إنتاج ا

الت يترتب عليه زيادة حجم اإلنتاج فتنخفض أثمان           والواقع أن استخدام ا
 مستوى معيشة  ى ل، وترتفع األجور، ويرتفع بالتال   السلع، وتنخفض ساعات العم    

الت أمرًا نافعًا من الناحية     . العمال مع  .  االقتصادية  وبذلك يكون استخدام ا
الت من زيادة اإلرهاق العصبي للعمال،      التغاضي عما يؤدى إليه استخدام ا
الت في أداء أعمالهم بما لهذه التبعية من تأثير على   ومن تبعية العمال ل

 .  القدرات الذهنية للعمال  
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 رـآ
  

ية، س      :أن المقصود بالعمل     - ية اإلنتاج بذول في العمل ساني الم د اإلن واء  الجه
  .ذهنيًا مآان جهدًا بدنيًا أأ

ادة          - راد أو زي ي اط و ف ذي ه سكان ال م ال رتبط بحج صود ي ل المق أن العم
يد    دالت الموال ادة مع ى زي ود إل ي تع ستمرة، والت اضم دالت وانخف  مع

 . الوفيات

 . أن عنصر العمل يتوقف على ترآيبة أو بنيان السكان -

نا  - س     نظريات  أن ه زيادة ال أن ال رى ب مية ت شا س   ت ة ولي ة؛كانية نقم  نعم
زيد السكان زيادة هندسية في حين يزيد ما يلزمهم من سلع وخدمات     حيث ي

 . زيادة حسابية

ة    - ي األوب ثلة ف ية المتم وامل اإليجاب ل الع رحب بك مية ت شا رية الت أن النظ
ذلك    نادى آ ا ت ا أنه ، آم رو ات والح تخداموالمجاع ية باس وامل الوقا  الع

  .السكانيةك بهدف خفض معدالت الزيادة آل ذل. آتأخير الزواج

نا أن  - ادة        ااتجاهه ل زي رحب بك ة وي سكان نعم ادة ال ي زي رى ف ر ي خ
سكان من أسبا تخلف الفن اإلنتاجي، آما أن الزيادة                سكانية، وأن نق ال

 . السكانية تساعد على التخص وتقسيم العمل

ادة أ   - سكانية، زي سياسة ال ر ال صان، وأن تقري توقف عل نق ل   ي روف آ ى ظ
ة صود. دول سكان،  والمق ثل لل م األم رة الحج نا تطر فك هوه ن  ب دد م  الع

نه        ذي يمك سكان ال وارد     اال صادية ستغالل الم تاحة في المجتمع        االقت  فى الم
ل   .  ممكناستخدامأف

ية       - ستخدمات اإلنتاج د الم ل آأح صر العم اءة عن ىتأن آف دة توقف عل  ع
 :أهمها اعتباراتعوامل أو 

  .المبذولار الجهد مقد) أ ( 
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 . توجيه العمال في اختيار أعمالهم)  ( 

 . تعليم العمال وتدريبهم ) ج ( 

 .  تقسيم العمل أو التخص في العمل–التنظيم الفني للعمل ) د ( 

 . تقسيم العمل أو التخص في العمل ) ه(

 . الفن اإلنتاجي المستخدم ) و ( 

 

دا ـ تر  ا
 

مل المحددة أو المؤثرة في آفاءة عنصر العمل آأحد عوامل      اذآر العوا :  س
 .  اإلنتاج
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 المبح ال

 ــر الم

ه  :اـا
ار    ل ال  :رب 

   .المال مفهوم رأس   -

  .واألرض التفرقة بين رأس المال     -

   .االقتصادي أنوع رأس المال الفني أو     -

  .المال خصا رأس     -

  .المال  رأس التفرقة بين الدخل و    -

 . تكوين رأس المال ودور الدولة   -

وم ر -    :الم مف

و  -١ وم الق  : المف
رأس المال في العرف القانوني هو مجموعة الحقوق التي تكون لشخ        

نية أو حق الملكية أو حق المساهم في           األموال، على مجموعة من   آحق الدا
. رأس المال وجزءًا من األربا شرآة المساهمة فكل مساهم يملك جزءًا من  

ح من ذلك أن رأس المال القانوني يستمد وجوده من تنظيم قانوني يسمح     ويت
ويسمح رأس المال   . بقيام الحقوق على األموال بطريق مباشر أو غير مباشر   

 . الحصول على دخل بدون عمل   بالقانوني لصاحبه    

وم  -٢ بالمف   :المح
ي ا ال ف بورأس الم رف المحاس ولع ول   ى ه نقدية ألص يم ال وع الق مجم

 .األصولالمشروع مطروحًا منها حقوق الغير على هذه 
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وم الف  - د المف ت   :ا
وال   وعة األم بارة عن مجم و ع صادى فه ي العرف االقت ال ف ا رأس الم أم
ساني، أو هي الثروة                       زيادة إنتاجية العمل اإلن تاج ل ستخدم في اإلن ة التي ت المادي

ست  ي ت رى  الت لع أخ تاج س ي إن سلع     . خدم ف وع ال روة بمجم ذه الث ن ه ر ع ويعب
 . الموجودة في المجتمع في لحظة معينة

وفكرة . ويعبر عادة عن رأس المال االقتصادى برأس المال العينى أو الفنى          
صادية  نظم االقت يع ال رفها جم ة تع رة عام ى فك ال الفن ال . رأس الم ا رأس الم أم

راد  ف ه ل رف ب ي فيعت ية  القانون ر حق الملك ي تق نظم الت ي ال وارد ف ردية للم  الف
 .  بينما يعترف به للجماعة في النظام االشتراآىاإلنتاجية،

ي ر الم - ي ة  ر التفر   :ا
م األرض إلى رأس المال              راجح في الفكر االقتصادى الحديث ي رأي ال وال

را ى فت نافع عل ى م مالية تعط لعة رأس بار أن األرض س تعددةباعت ن ،ت م  فم
ذلك في الصعب  تحقق آ ا ي ال وهو م ين األرض ورأس الم رقة ب في نظرهم التف

 .  المالرأس

ى خالف الرأى ا        ك عل خر الذي يفرق بينهما، وهى فروق يمكن بيانها  وذل
 :التاليوالرد عليها على النحو 

بة من هبات الطبيعة ورأس المال من صنع اإلنسان               - أن األرض ه ول ب  ،فالق
ول مر    ي ف               ق ال ل ين األرض ورأس الم ارق ب ذا الف أن ه  خاصة  ،ارقًادود ب

ن األراض   ر م ن       ىوأن الكثي يها م ه عل ا أدخل تاج بم سان لإلن دها اإلن  أع
تف بخصوبة األراضي التي لم                 سان يح ا أن اإلن تحسينات وإصالحات، آم

 . يستصلحها بمخصبات ساهم في إنتاجها

ال يم            - أن األراضي محدودة ورأس الم ول ب  قول مردود بأن    ؛كن زيادته والق
 .جميع الموارد االقتصادية محدودة في عالقتها بحاجات اإلنسان المتعددة
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ناق  - ون ت ال          وقان ي مج سرى ف ا ي صناعة آم ال ال ي مج سرى ف ة ي الغل
 . الزراعة إذا تحقق شرو انطباقه

تا بين األرض ورأس المال على                 - رق بعض الك ة أخرى، يف  أساس   من جه
نم ىال تبلأن األرض  تعمال، بي تعمال اباالس مالية باالس سلع الرأس ى ال .  تبل

ا      د م ى ح حيح إل ول ص ذا الق يم    ؛وه تمرار بتنظ تجدد باس وة األرض ت  فق
نما تبلى السلع الرأسمالية الثابتة مهما نظم طريقة استعمالها             استغاللها، بي

يها من عمليات صيانة وترميم           ا أجرى عل  ومع ذلك يمكن القول بأن    . ومهم
، تبلى باالستعمال حيث    االقتصاديهنا المناجم، وهى تعد أرضًا في الفكر        
 . تنفذ محتويات المنجم في وق من األوقات

 :  الموا ر -ل
ى رأسمال ثاب ورأس      ال إل سم رأس الم  الر الم . مال متداولينق

ي ال تفن     تاج الت وال اإلن و أم ي ا   ىه دة ف رة واح تخدامها م ية باس ية لعمل  اإلنتاج
الت    .واألدواتآالمناجم وا

ا  ت رة    م ر الم الم تخدامها م ى باس ي تفن تاج الت وال اإلن و أم  فه
 . واحدة في اإلنتاج آالمواد الخام والسلع نصف المصنوعة والسلع الوسيطة

دم     ى  تداول إل ال الم ثاب ورأس الم ال ال ين رأس الم رقة ب رجع التف وت
ميث رف  ،س يث ع ًال        ح ى دخ ذي يعط ال ال ه رأس الم ثاب بأن ال ال رأس الم

صاحبه          ية ل ة المال فالماشية التي تخص الستغالل األرض        . بخروجه من الذم
، بينما تعتبر الماشية التي تباع في           الزراعية تعتبر من عناصر رأس المال الثاب

ال المتداول         ةفرقوهذا المعيار وإن صلح أساسًا إلجراء ت      . األسواق من رأس الم
ين  رقة ب صلح إلجراء تف ه ال ي نقول فإن ين الم ار بالتخص وب ين العق ية ب قانون

 . رأس المال الثاب ورأس المال المتداول

لذلك يعتمد التحليل االقتصادى الحديث على معايير فنية ذات طابع       
فرأس المال   .  اقتصادى للتفرقة بين رأس المال الثاب ورأس المال المتداول        



ة د ت لة ا مة  الم ١٤٧  مق

الت والمبانى  الثاب يستخد  .  م في اإلنتاج عدة مرات لفترة طويلة من الزمن آا
مات    اأما رأس المال المتداول فيفنى باستخدامه في اإلنتاج مرة واحدة آالخ           

  .والوقود

س المال المتداول عند   أوتظهر أهمية التفرقة بين رأس المال الثاب ور   
مالية لرأس المال      حسا نفقة اإلنتاج حيث يدخل في االعتبار القيمة اإلج      

المتداول، بينما ال يدخل فيها إال جزء من قيمة رأس المال الثاب يقدر على            
وهذا الجزء يعرف بقسط .  أساس المدة التي يتوقع بقاء األصل خاللها في اإلنتاج  

 .  استهال رأس المال الثاب  

 فهو يرى أن   ؛رأس المال المتغير   رق مارآ بين رأس المال الثاب و       ويف
الت والمواد         المرأس  الثاب يمثل المبال التي تنفق لشراء األرض والمباني وا

الت والسلع نصف المصنوعة   وينقسم إلى رأس ،األولية .  مال ثاب مستمر مثل ا
هو القيمة النقدية لقوى العمل التي يستخدمها الرأسمالي في           ومتغير  مال رأسو

  .األجور اإلنتاج أي 

 :الم  ر -را
.  يتكون رأس المال من مجموع المواد التي يستخدمها المجتمع في اإلنتاج  

وهذه المواد ال تصلح إلشباع حاجات اإلنسان بشكل مباشر وإنما تمكن من     
تية    . الحصول على السلع االستهالآية    :ويتميز رأس المال بالخصا ا

صول  فهو يشمل األ،يتكون رأس المال من مجموعة موارد غير متجانسة  -
اإلنتاجية والمواد الخام والمنتجات الوسيطة، آما يشمل السلع االستهالآية             

 .  الالزمة للعمال خالل فترة اإلنتاج   

 يمثل رأس المال موارد غير مباشرة ترفع إنتاجية العمل اإلنساني،         -
فأموال اإلنتاج ال تشبع حاجات اإلنسان بشكل مباشر وإنما تستخدم في إنتاج       

  .االستهالأموال 
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 بمجرد استخدامها لمرة واحدة ألنها     ىبعض عناصر رأس المال ال تفن   -
ولكن هذه العناصر ال تبقى  . تمثل بطبيعتها عناصر ذات استخدام طويل األجل

عف مع الزمن،    . بنف طاقتها اإلنتاجية خالل أجل استخدامها      فهذه الطاقة ت
من  . وتنتهي بانتهاء األجل االفتراضي لهذه العناصر      عمليات االستهال أو   وت

من عمليات الصيانة الدورية        اإلحالل المحافظة على رأس المال سليما، آما ت
صل خالل مدة استخدامه          . المحافظة على الطاقة اإلنتاجية ل

ر -م  ي ال   :الم الفرق 

  :حيتيتل ال  ر الم م 
ي   *  ة  م ح ي ال مج       الطب ثل رأس الم وال االقتصادية       ، يم وعة من األم م

نافع تدرها هذه األموال                   دخل م ثل ال نما يم وآة للمجتمع، بي ة الممل واء  س –المادي
سكنأ ية آ نافع عين ذه الم تغالل مالىآان ه داره، أو اس دار ل ك ال ك األرض  مال

ه الت و, ألرض ك ا اأو مال ة   ،األدوات له نافع نقدي ذه الم ر (  أم آان ه آتأجي
 ). ك نظير مبل من النقود المالك لما يمل

ي       *  م الق ي  ر رأس المال عن قيمة السلع التي يمتلكها           م ح  ، يعب
ية والنقدية                 نافع العين يمة الم دخل عن ق ر ال نما يعب نة ، بي المجتمع في لحظة معي

فإذا آان رأس المال يشكل رصيدا فإن . ةالتي يدرها رأس المال خالل فترة معين     
د       يارا ي شكل ت دخل ي ذا الرصيد دون نق في  ال  ويالح أن ما يعتبر .قيمتهره ه

ثل دخال خالل فترة                 ان يم نة آ  وهذا ما يجعلنا نبين  .سابقةرصيدا في لحظة معي
  .المالآيفية تكوين رأس 

و ر -د   :الم 
يعد رأس المال رآيزة أساسية لزيادة اإلنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق         

  فقوة األمم في العصر الحديث تقاس بما لديها من إمكانيات    . التقدم االقتصادي  
 تعقد طرق اإلنتاج واالستغناء عن الطرق     ىوقد أدت االختراعات إل . إنتاجية 
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ية فالصناعة في الدول المتقدمة تقوم على جهاز إنتاجي متطور يعتمد   . البدا
الت الكبيرة     . بصفة أساسية على ا

،  ها األفراد وال يقومون باستهالآها مباشرة          ورأس المال عبارة عن سلع ينتج       
 . بل يحتفظون بها الستخدامها في إنتاج مزيد من السلع   

ولو أن األفراد الذين يقومون بإنتاج السلع االستهالآية يستهلكون آل ما 
خرين أن يتخصصوا في إنتاج السلع اإلنتاجية حيث      ،ينتجون  لما أمكن ألفراد 

 . ال ما يشبع حاجاتهم المباشرة   ال يتبقى لهم من سلع االسته

ال يتطلب               وين رأس الم ح أن تك ك يت  عن استهال جزء    االمتناعومن ذل
 قسم  :قسمين فالدخل القومي ينقسم إلى      رأسمالية،من اإلنتاج وتحويله إلى أصول      

ى االستهال     وجه إل اف إلى رأس المال الثاب والمتداول       ،ي  واالدخار  ، وقسم ي
 .هو مصدر رأس المال

ستهلك من الدخل القومي، واالدخار                   م ي ذي ل فاالدخار القومي هو الجزء ال
 . الفردى هو الجزء الذي لم يستهلك من دخل الفرد

ن تكون م ي ي ار القوم ي : واالدخ ل اع العا ار القط اع + ادخ ار القط ادخ
 . ادخار قطاع األعمال+ الحكومى 

  .القومي االستهال – الدخل القومي :وهو يساوى

و -  لة   ر ال ر د د  :ا
ون      د يك سهم، وق اء أنف ن تلق راد م ه األف وم ب ياريا يق ار اخت ون االدخ د يك ق

ة            ة ومؤسساتها العام ه الدول وم ب باريا تق د زادت أهمية االدخار اإلجباري      . إج وق
ياة        ي الح شاطها ف ساع ن ة وات ف الدول دد وظا د تع ر بع وق الحاض ي ال ف

ية صادية واالجتماع ق  . االقت ة أن تحق سلطة العام بارها ال ة باعت ن للدول ويمك
 :  منها؛ادخارا إجباريا بعدة طرق
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و -١ ر المح ا ية   :   الميزا
ض الميزانية العامة الفرق بين اإليرادات العامة والنفقات العامة       .   ويمثل فا

ؤدى تة فزيادة حصيلة اإليرادات العامة عما يلزم لتغطية النفقات العامة الجاري            
ض  ض يعد ادخارا إجباريا  . إلى وجود فا  أما األربا المحجوزة فهى      ،وهذا الفا

فراد         . األربا التي تقرر المشروعات العامة عدم توزيعها في صورة دخول ل
وهذا البند من أهم مصادر تمويل االستثمارات في الدول التي يحتل فيها القطاع             

 . العام أهمية متزايدة 

و-٢ د   :الع  
 ولذلك    ،تمثل الطبقة الغنية أهم مصدر لالدخار النخفاض ميلها لالستهال         

تزداد المدخرات في حالة وجود طبقة غنية تتحكم في جزء آبير من الدخل            
القومي، وتعمل الدولة في العصر الحديث على إعادة توزيع الدخل لصالح         

ب التصاعدية        را ب التصاعدية   وتعتبر . الطبقات الفقيرة عن طريق ال را ال
 .  صورة من صور االدخار اإلجبارى 

و - تط م د راد  ا  :ا
يمكن للدولة أن تجبر األفراد على ادخار جزء من دخولهم بحملهم على        

اقتطاع جزء من   :   منها، وتلجأ الدولة في ذلك إلى عدة طريق     ،تقليل االستهال 
أو لدفع معاشات لهم في      الدخول الدورية للعاملين في صورة أقسا تأمين      

 وإصدار قروض عامة تحيطها الدولة بإجراءات تجبر المواطنين على       ،المستقبل
ب المباشرة وغير المباشرة  فيها، االآتتا  را  واإلصدار النقدى ، وفرض ال

ية للنقود وينخفض        الجديد الذي يؤدى إلى رفع األسعار فتنخفض القوة الشرا
فراد بمقدار      .  الزيادة في األسعار الدخل الحقيقى ل

ر  -٤ د يع ا ر  تي  :ا
 وذلك بتطوير    ؛وتتدخل الدولة في تكوين االدخار بتشجيع المواطنين عليه    

دة        . األوعية االدخارية واألجهزة المصرفية، ورفع سعر الفا
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  ؛ ويختلف تكوين رأس المال في الدول االشتراآية عنه في الدول الرأسمالية       
ع حجم التكوين الرأسمالي   ففي الدول االشتر  ع توزيعه    - اآية يخ آما يخ

.  لقرارات السلطة المرآزية للتخطيط      -  بين الفروع المختلفة للنشا االقتصادي    
يسي لتمويل االستثمارات      وتتمثل أهم .  ويعتبر االدخار العام هو المصدر الر

مؤسسات  مصادر التمويل في الدول االشتراآية في ادخار الميزانية، وادخار ال      
 .  العامة والمزارع الجماعية   
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 ر ــآ
 

أن رأس المال القانوني هو مجموعة الحقوق التي يقررها القانون لشخ            -
 .  آحق الذاتية أو آحق الملكية    ،طبيعي أو معنوي على مجموعة من األموال

أن رأس المال المحاسبي هو مجموعة القيم النقدية ألصول المشروع       -
  .األصوللغير على هذه  منقوصًا منه حقوق ا  

قتصادي عبارة عن مجموعة األموال المادية أن رأس المال الفني أو اال  -
  .أخرى   أو هو الثروة التي تستخدم في إنتاج سلع   ؛التي تستخدم في اإلنتاج  

 فهنا رأس المال    ؛ قتصادي أو الفني تقسيمات مختلفة    أن لرأس المال اال   -
 .  المتداول وهنا رأس المال الثاب   

   :آما يلى رأس المال الفني خصا أو سمات       لأن -

   .متجانسةمجموعة موارد غير ) أ(

  .اإلنساني العمل  ة موارد غير مباشرة ترفع إنتاجية  مجموع) (

  .واحدة  بمجرد استخدامها لمرة  ىبعض عناصر رأس المال ال تفن  ) ج(

وين أن للدولة دورًا مؤثرًا في تكوين رأس المال من خالل تأثيرها في تك       -
المدخرات التي هي أساس تكوين رأس المال، ومن األدوات التي تستخدمها        

   :اإلطارالدولة في هذا  

ض الميزانية واألربا   ) أ(   . المحجوزة فا

   .الدخلإعادة توزيع ) (

  .األفراد من دخول االقتطاع ) ج(

  .اختياري  اال االدخارتشجيع ) د(

د ااـ  تر

  .المال تكوين رأس دور الدولة في  أشر  -س 
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ل  المبح ال

ت  الم   ي ا

ا ه  :ا

ل م   ا المبح  ار م  ه ر ال ت   :لت  

  .المختلفة  آيف يؤلف المنظم بين عوامل اإلنتاج  -

  .المتغيرة عوامل اإلنتاج الثابتة وعوامل اإلنتاج    -

  .اإلنتاج تعدد طرق  -

 .ات المتوسط  النات الكلي والنات الحدي والن   اتجاهات  -

   :عنهالوفورات الناتجة    اإلنتاج الكبير و  -

   .الخارجية  أنواع الوفورات ) أ ( 

   .الداخلية  أنواع الوفورات )  ( 

  .اإلنتاج  أشكال المشروعات التي يستعين بها المنظم في    -

. ة عامال رابعا هو التنظيم أضاف مارشال إلى عوامل اإلنتاج التقليدي   
ولية تنظيم اإلىويتول تمثل  يو. نتاج شخ طبيعى أو معنوى يعرف بالمنظم   مس

جوهر وظيفة المنظم في التوفيق بين عناصر اإلنتاج في ضوء التنبؤات التي       
يجريها عن اتجاهات الطلب على منتجاته متحمال آل المخاطر التي تترتب على                

  .التنبؤاتهذه 

نظم  إلنتاج إذن هو الشخ الذي يقوم بتنظيم عوامل ا         Entrepreneur فالم
ة      –األرض  (  دى العامل ال     – األي وهو . وذلك إلنتاج السلع والخدمات  )  رأس الم

ساسى أفالمنظم مفهوم . يقوم بهذا العمل عادة توقعا لحجم الطلب وقدرا من الربح       
سياسى لكونه الشخ الذي يخطط ويتحمل               م االقتصاد ال  ويعتقد  .المخاطرفي عل
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سياسى أن            صاد ال اء االقت رون من علم شكل عامال رابعا في اإلنتاج يسمى        آثي ه ي
شروع سة أو الم وم Enterprise المؤس ل ال تق و عام هوه ي ب وامل ة أي فاعل  للع

  .وجودهمن غير )  رأس المال – األيدى العاملة –األرض ( الثالثة األخرى 

ب   ا ي  آم ى أن االقتص    ذهب ال  ساى  اتيسرنسي جان ب  ادي الف عض إل
ذي     )  - ( رز الدور المميز للمنظم    هو ال ومن هنا يكون ساى قد     . أب

ومبتر     وس ش ف أي ساوي جوزي بق النم ى   ) -( س ر إل ذى هاج وال
تحدة  واليات الم ريكية،ال تابه  األم ه آ م أعمال ن أه ان م تطور " وآ رية ال نظ

شر أول   ،"The Theory of Economic Developmentاالقتصادي   ذى ن  وال
 بالدور الكبير الذي يقوم به المنظم في إحدا التنمية          ، وفيه أشاد  مرة عام   
 .االقتصادية

يف       بذل تكال ه ي ي أن نظم ف ا الم رض له ي يتع ر الت صدر المخاط ن م ويكم
ر مؤآدة               رادات غي ى إي ؤآدة في سبيل الحصول عل ففى سبيل الحصول على    . م

ع المنظم إيجارا شهريا أو سنويا لصاحب األر                 تاجها يدف رر إن سلع التي يق ض، ال
ذي أقرضه رأس المال            تة للمصرف ال دة ثاب وأجرا أسبوعيا أو شهريا ثابتا     . وفا

من بقاء أسعار منتجاته في السوق عند         .  للعمال –في األجل القصير     ولكنه ال ي
ين      يع سلعته بثمن يقل                 –مستوى مع و معرض للخسارة إذا اضطر لب ذلك فه  ول

 . مستهلكينعن تكاليف إنتاجها ألنها لم تصادف قبوال لدى ال

 فقيل بأن المنظم   والتنظيم؛ ومن هنا قام محاوالت التفرقة بين العمل    
 مواصفات ذهنية خاصة ال يلزم توافرها في العامل الذي    هشخ تتوافر لدي 

لي  والمنظم معرض للخسارة     . ترتكز مساهمته في اإلنتاج على المجهود الع
 التكاليف التي يدفعها   بينما يحصل العامل على أجر ثاب يمثل بندا من بنود   

   .المنظم

ويرفض بعض الكتا اعتبار التنظيم عامال من عوامل اإلنتاج مستقال عن             
مين بها آفاءات ذهنية             ،العمل   ويدللون على ذلك بأن هنا أعماال تتطلب في القا
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بعض              ية ل ارات الذهن تجاوز المه د ت ية ق  ولي صحيحا أن المنظم     المنظمين،عال
و دة ه ذوح تحمى ال ر  ي شروع،ل مخاط يجة  الم بطالة نت ل لل د يتعرض العام  فق

 . لتصفية المشروع الذي يعمل فيه 

ومع ذلك يبقي للمنظم وضع خا يميزه عن العامل، حيث يستقل باتخاذ        
تية القرارات     :ا

 . مجال اإلنتاج الذي يدخله والسلع والخدمات التي يقوم بإنتاجها -

، عوامل اإلنتاج في -  . عملياته   نسب اشترا

ت التي يتم فيها -   .اإلنتاج حجم المنش

 .  الشكل القانوني للمشروع-

ل الثال      إ ولسوف نتناول عنصر المنظم آعامل   نتاجي من خالل المسا
   :التالية 

  .اإلنتاج التأليف بين عوامل  :

 .  اإلنتاج الكبير والوفورات الناتجة عنه     :ي

 .  أشكال المشروعات:ل

وام -  ي  لي  ت الت  :ا
ال يمكن لعامل واحد من عوامل اإلنتاج أن يقوم بعمليات إنتاجية دون   

افر مجموعة من عوامل     ي فإنتاج سلعة معينة     ؛  العوامل األخرى  ةمعاون تطلب ت
.   المستخدماإلنتاج يتولي المنظم التأليف بينها بنسب معينة في ضوء الفن اإلنتاجي                                 

مثل بين عوامل اإلنتاج هو الذي يسمح بالحصول على أآبر آفاية       والتأليف األ 
 . إنتاجية ممكنة لهذه العوامل  

ومن المعروف أن عوامل اإلنتاج ال تتوافر في المكان والزمان بنف     
خر   ؛الدرجة  ها ا ها أآثر ندرة من بع ويمكن التغلب على ندرة بعض   .  فبع
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 فإذا آان من  ،ي حدود معينة عناصر اإلنتاج بإحالل عناصر أخرى محلها ف    
الت، إال أنه ال     الت محل العمال أو إحالل العمال محل ا الممكن إحالل ا

 ألن ذلك أمر يتنافى مع   ؛ يمكن االسترسال في هذا اإلحالل إلى ما ال نهاية    
 . طبيعة األشياء  

ويترتب على الندرة النسبية لبعض عوامل اإلنتاج، وعدم إمكانية إحالل   
ها  عوامل اإلن  إحالال آامًال، تعدد نسبة التأليف بين عوامل  البعضتاج محل بع

 .  وانطباق قانون تناق الغلة في ظروف معينة       ،اإلنتاج

دى   ي بإح نات الكل م ال ر حج نه تغيي شروعات يمك ن الم شروع م أى م ف
ريقتين ل: ط رض    ا و ف دة وه سبة واح تاج بن يع عناصر اإلن ادة جم ي زي  ه

ويل دة الط ي الم ن ف ية. ةممك وامل  ال اء الع ع بق تاج م وامل اإلن ادة ع  هي زي
تة    ة يمر حجم اإلنتاج           , األخرى ثاب ذه الحال ل :بمرحلتينوفى ه  هي مرحلة   ا
ة،      زايد الغل ية ت ة        ال ناق الغل ى مرحلة       .  هي مرحلة ت ل المرحلة األول ويقاب

ال         ي مج نفقة ف زايد ال رحلة ت ية م رحلة الثان ل الم نفقة ويقاب ناق ال يف ت  تكال
 . اإلنتاج

وتبين قوانين الغلة العالقة بين المستخدم من عامل إنتاج متغير وبين المنت   
قد اعتمد مالت في نظريته     و. في حدود طاقة إنتاجية ثابتة على مستوى معين       

ولفهم قانون اإلنتاجية المتناقصة       . عن السكان على ظاهرة الغلة المتناقصة     
 ق الغلة، يلزم بيان أو تعريف عوامل اإلنتاج الثابتةاإلنتاج، أو قانون تنالعوامل 

 .وعوامل اإلنتاج المتغيرة

ت *  وام ا تة  ت ال يروام ا  :المت
ن ر       م د عناص و تحدي ، ه ت نظم أو المن تخذها الم ي ي ة الت رارات الهام الق

يها وصف المدخالت                ق عل ة، والتي يطل تاج الالزم لية أي الداخلة في العم   ( اإلن
تاج إ      ). اإلنتاجية    سم عوامل اإلن ى عناصر ثابتة، وأخرى متغيرة     وتنق أساس و. ل
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نات   م ال ي حج رات ف وامل بالمتغي ذه الع با ه دى ارت و م سيم ه  فالعناصر ؛التق
، ومن           نات ر حجم ال ر مع تغي تة ال تتغي الت :أمثلتهاالثاب ت وا  األرض والمنش

ر العناصر المتغيرة        . األجهزة و  :أمثلتها مع تغير حجم اإلنتاج، ومن       في حين تتغي
 . العمل والمواد األولية

ويفيد تقسيم عناصر اإلنتاج إلى العناصر الثابتة والعناصر المتغيرة فيما         
 : يلي 

شا  - ستغرقها الن ي ي رة الت دة أو الفت رتبط بالم سبى، وي سيم ن ذا التق ه
ويتحقق ،   ففى المدة القصيرة، تكون بعض عناصر اإلنتاج ثابتة        االقتصادي؛

تاج األخرى                 نات بواسطة بعض عوامل اإلن ر في ال فزيادة ). المتغيرة(التغي
صيرة   دة الق ي الم نات ف ادة   تال ل أو زي م العم ادة حج ريق زي ن ط تحقق ع

ل    ة بالفع م زة القا جه شغيل ل دالت الت زة   . مع د أن األجه ين نج ي ح   ف
رها في ف              و الت والمباني الموجودة بالفعل ال يمكن تغيي رة قصيرة  ا أما . ت

دة الطويلة،      زيادة تحتاج  فجميع عناصر اإلنتاج تعتبر متغيرة، حيث        في الم
ى زيادة مختلف مصادر الطاقة اإلنتاجية للمشروع                 ة إل ذه الحال نات في ه ال

  .والمتغيرةمن العناصر الثابتة 

ات   - رة نفق تة والمتغي ى الثاب تاج إل وامل اإلن سيم لع ذا التق رتبط به ذلك ي آ
، حيث تقسم نفقات المشروع أو الوحدة اإلنتاجية أو أثمان عناصر           المشروع

رة            ات متغي تة ونفق ات ثاب ى نفق تاج إل ويختلف سلو آل نوع من هذه         . اإلن
 . النفقات في عالقته مع تغيرات النات

ية           - ر هذا التقسيم في مستوى اإلنتاجية، سواء تعلق األمر باإلنتاجية الجز يؤث
عوامل اإلنتاج، أو تعلق األمر باإلنتاجية الكلية أي      أو إنتاجية آل عامل من       

صادية        وحدة االقت  فمرور المشروع في مراحل مختلفة من          .آكل إنتاجية ال
زايد  ( حيث اإلنتاجية     بات  –ت ناق  – ث رتبط أساسًا بسلو العناصر  )  ت ي
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تة، ودور آل منها في آل مرحلة من مراحل اإلنتاج وبنسبة         رة والثاب المتغي
 . أو النماذج بين هذه العناصرالتأليف 

رض،      - رونة الع دى م سوق، وم روف ال ًا، بظ سيم، أي ذا التق رتبط ه ي
ب رات الطل تجابة لتغي تة فعناصر ،واالس تاج الثاب سيطرة أو اإلن  ال يمكن ال

تطلب ظروف السوق تغيير حجم النات                 ندما ت ورا، ع ياتها ف تحكم في آم . ال
ت إلى زياد             نظم أو المن طر الم م ي ة أو تغيير حجم عناصر اإلنتاج      ومن ث

رات        تجابة لتغي ي االس سريعة ف رونة ال رة، وذات الم رة والمتواف المتغي
ك   . العرض والطلب    ثال ذل ،       :م ذى يزيد مع زيادة النات ل، وال  عنصر العم

 . أو زيادة الطلب، والعك صحيح

و  *  ر    ة  دم ج م   ل  ت حي  رق ا  
ل  يم    :ةق

ل ددة     :ا تة ومح سب ثاب تاج بن ر اإلن زاج عناص تكامل( امت ل ). ال فك
ى     د أدن ددة آح تة ومح سبة ثاب ية بن ية اإلنتاج ي العمل شتر ف ي ي صر إنتاج  .عن

دال         نا مع ك أن ه ى ذل يف أو المزج بين عناصر              ويعن سبة واحدة فقط للتأل   أو ن
تاج    يفة تكنولوجية واحدة     ( اإلن  النات يتطلب زيادة أو تغير    ومن ثم فتغيير     ). تول

 . عناصر اإلنتاج على أساس نف النسب أو النسب السابقة

ية  رة    :ال ى أساس النسب المتغي تاج عل زاج عناصر اإلن ، )اإلحالل ( امت
  :مشكلتينوفى هذه الطريقة يواجه المنت 

لة    ل الم نات في المدة القصيرة، عن طريق تغيير             :ا ادة ال ية زي  إمكان
ي  ات عناصر اإلنتاج المتغيرة، والممتزجة مع عناصر اإلنتاج الثابتة للحصول        آم

د نات الجدي ى ال ر بعض عناصر   . عل ى تغيي ؤدى إل ك سوف ي إن ذل بع ف وبالط
 . اإلنتاج المتغيرة مع ثبات آميات العناصر اإلنتاجية الثابتة
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لة  يةالم م من النات:ال   . هي إمكانية الحفا على المستوى القا

ة ل يث   :ال سابقتين، ح ريقتين ال صا الط ين خ ع ب ي تجم ك الت ى تل  وه
ر نسب نماذج أو                     تاج، وتوفي ين عناصر اإلن تبدال ب يمكن إجراء اإلحالل واالس

 . توليفات تكنولوجية متعددة في حدود معينة

لة *  ي ال وا ق  طب ة ه فترا ي ر م ر  وا   : 

 . اج مع بقاء العوامل األخرى ثابتة   وجود عامل متغير من عوامل اإلنت -

 .  تجان وحدات العمل المتغير من حيث آفاءته في اإلنتاج      -

 . ثبات الفن اإلنتاجي، حيث يؤدى تقدم الفن اإلنتاجي إلى زيادة اإلنتاجية       -

ال  * ال الح  ل  ه ال ال   :المتوا

ام جميع وحدات عامل   يمثل النات الكلي عدد الوحدات المنتجة باستخد  
 .  خالل مدة زمنية معينة  الثابتة، اإلنتاج المتغير مع باقي العوامل   

زيادة في النات الكلي المترتبة على زيادة عامل اإلنتاج    الوالنات الحدى هو  
 . المتغير بوحدة واحدة

أما النات المتوسط فهو خارج قسمة النات الكلي على عدد وحدات عامل            
 . غير اإلنتاج المت

 قطعة من األرض مساحتها محدودة، أو     هولبيان ذلك نفترض أن منتجًا لدي  
الته محدودة، ثم بدأ في استغالل اإلمكانيات اإلنتاجية الثابتة عن طريق     مصنعا 

فوظف عامال واحدًا، ثم أضاف إليه عامال ثانيا فثالثا فرابعا     . تشغيل العمال 
 .  وهكذا

  ، افتراضية    ج في هذه الحالة، عن طريق أرقام               ولتتبع المراحل المختلة لإلنتا             
ع الجدول     :التالي ن
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 عدد العمال النات الكلي النات المتوسط النات الحدى
 صفر صفر صفر صفر
    
    
    
    
    
    
    
    
    صفر

-    

 ومن هذا الجدول يتبين أن آًال من النات الحدى والنات المتوسط قد مر 
بمرحلة تزايد، نتيجة لتزايد النات الكلي بنسبة أآبر من نسبة الزيادة في عامل     
اإلنتاج المتغير، ثم مر بمرحلة تناق نتيجة لتزايد النات الكلي بنسبة أقل من          

 .  لمتغيرنسبة الزيادة في عامل اإلنتاج ا  

لة  -١  :المتزاو ال
يالح من أرقام الجدول السابق أن هنا تزايدا في النات الحدى يصاحبه           

فالنات الكلى في المرحلة األولى     . تزايد في النات المتوسط حتى العامل الرابع  
ويفسر ذلك .  يتزايد بنسبة أآبر من نسبة الزيادة في عامل اإلنتاج المتغير  

افر   ل لعوامل اإلنتاج الثابتة  .   القوىبظاهرة ت  .  والتشغيل األف

اإلنتاج الثابتة االستغالل    فزيادة عدد العمال يمكن من استغالل عوامل  
 . ، بما يساعد على زيادة إنتاجية العمال   ىاألوف

وتزايد النات الحدى يعنى أن الوحدة اإلضافية من عامل اإلنتاج المتغير           
 . من الكمية التي تعطيها الوحدة السابقة عليها   تعطى آمية من اإلنتاج أآبر   
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وتزايد النات المتوسط يعنى أن النات الحدى عند استخدام عدد معين من     
عامل اإلنتاج المتغير أآبر من النات المتوسط عند استخدام عدد أقل بوحدة        

وهذا هو السبب في استمرار النات الحدى أعلى من النات المتوسط في           . واحدة
 . لة تزايد النات المتوسط  مرح

ن الكميات     إويقابل مرحلة تزايد الغلة مرحلة تناق النفقة، فحيث            
، فإن إنتاج نف الكمية     المتساوية من النفقة تؤدى إلى آميات متزايدة من النات

فتزايد النات الحدى والنات المتوسط  .  يتطلب نفقة أقل من النفقة السابقة عليها  
النفقة الحدية أقل من النفقة         .  فقة الحدية والنفقة المتوسطة     يؤدى إلى تناق الن  

   .المتوسطةالمتوسطة في مرحلة تناق النفقة      

لة -٢ و ال ة   :المت
تبدأ مرحلة الغلة المتناقصة عند استخدام العامل الخام وفى هذه المرحلة          

ي عامل اإلنتاج   يستمر النات الكلى في الزيادة ولكن بنسبة أقل من نسبة الزيادة ف  
 . المتغير، ويثب النات الكلي عندما يتدهور النات الحدى إلى الصفر      

وتناق النات الحدى يعنى أن الوحدة اإلضافية من عامل اإلنتاج المتغير          
أصبح تعطى آمية من اإلنتاج أقل من الكمية التي تعطيها الوحدة السابقة         

حدى بعدم إمكانية إحالل عامل   عليها ويمكن تفسير قانون تناق النات ال 
اإلنتاج المتغير محل عوامل اإلنتاج الثابتة إحالًال آامًال، فالعمل لي إال بديًال       

  .المال ناقصًا عن رأس  

أما النات المتوسط فيستمر في الزيادة فترة قصيرة بعد دخول النات الحدى           
انخفاضه أعلى     والسبب في ذلك هو أن النات الحدى يظل رغم    . مرحلة التناق   

   .انخفاضه  من النات المتوسط في المرحلة السابقة على      

ويتساوى النات المتوسط عندما يبل أقصاه مع النات الحدى ثم يبدأ في         
التناق وهو يتناق بدرجة أقل من درجة تناق النات الحدى ولكنه ال يصل            

 .  إلى الصفر 
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فقة، يقابل مرحلة تناق          وآما يقابل مرحلة تزايد الغلة مرحلة تناق الن      
ن الكميات المتساوية من النفقة تؤدى إلى      إالغلة مرحلة تزايد النفقة، فحيث       

، فإن إنتاج نف الكمية يتطلب نفقة أآبر من النفقة            آميات متناقصة من النات
فتناق النات الحدى والنات المتوسط يؤدى إلى تزايد النفقة          .  السابقة عليها 

متوسطة  وتكون النفقة الحدية أآبر من النفقة المتوسطة في      الحدية والنفقة ال  
 . مرحلة تزايد النفقة المتوسطة   

     وقوانين الغلة تعبر عن ظاهرة طبيعية تعود إلى طبيعة األشياء، حيث         
ال يمكن االستغناء عن األرض بالعمال، أو عن العمال باألرض إال في حدود  

ولكنها ليس  .  م األنشطة االقتصادية   معينة، وهى ظاهرة عامة تنطبق على معظ     
 . قوانين حتمية حيث يمكن التغلب عليها آلما تقدم فنون اإلنتاج     

ي ال*  ت  وام ا ع  و لة   ي ال وا  :ر 
 ، محدودة الكميات الموجودة من عوامل اإلنتاج في أي مجتمع من المجتمعات                         

لى قطاعات اإلنتاج المختلفة بشكل      ويتطلب ذلك أن يتم توزيع هذه الموارد ع 
من استغاللها  ل استغالل ممكن أي ففى هذه الحالة يكون المجتمع قد وصل   . ف

إلى وضع التوازن في توزيع عوامل اإلنتاج، وهو الوضع الذي ال يجد المجتمع       
 . فيه ضرورة لنقل بعض عوامل اإلنتاج من صناعة إلى صناعة أخرى     

تخدامه لعوامل اإلنتاج بين الدخل اإلضافي        ويوازن آل منت فردى عند اس
الذي تدره، والتكاليف التي يتحملها المنت في سبيل الحصول عليها، ويستمر في        
استخدام وحدات جديدة من عامل إنتاج معين حتى يصل إلى تعادل ثمن اإلنتاج          

  .عليهااإلضافي للوحدة األخيرة مع تكاليف الحصول      

 واألرض ورأس المال، فيزيد المنت من      وينطبق هذا الوضع على العمل    
عماله إذا آان ثمن إنتاج الشخ اإلضافي أآبر من األجر الذي يحصل عليه،         

خر عند تعادل ثمن اإلنتاج اإلضافي مع األجر   .  ويتوقف عن توظيف شخ 
ويزيد من آمية األرض المستخدمة آلما آان ثمن اإلنتاج اإلضافي النات من        
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آبر من اإليجار الذي يدفعه المنت لصاحب األرض،      وحدة مساحية جديدة أ 
ويستمر في إضافة وحدات مساحية جديدة من األرض إلى أن يتعادل ثمن     

الت إذا     . اإلنتاج اإلضافي مع اإليجار     ويزيد المنت من رأسماله المستخدم في ا
الت أقل من اإلنتاج الحدى             دة رأس المال وتكاليف استهال وصيانة ا آان فا

لة جديدة     (  رأس المال  ل  ).الدخل الذي يحصل عليه المنت نتيجة الستخدام 

د      ويستمر المنت في استخدام عوامل اإلنتاج في صناعته حتى يصبح عا
ن المنافسة   إوحيث . آل عامل من عوامل اإلنتاج مساويًا لقيمة إنتاجه الحدى  

 عن  ًثا ى بح حرية انتقال عوامل اإلنتاج من صناعة إلى أخر    نفترض الكاملة  
د ممكن، فإن عوامل اإلنتاج تنتقل من الصناعة التي يكون اإلنتاج         أآبر عا

وتستمر  . الحدى فيها قليًال إلى الصناعة التي يكون اإلنتاج الحدى فيها آبيراً       
انتقال عوامل اإلنتاج بين الصناعات إلى أن يتساوى اإلنتاج الحدى لكل عامل             

د آل عامل من عوامل   من عوامل اإلنتاج في الصناعات ال   مختلفة، ويكون عا
ده في الصناعات األخر     ، ويتم ذلك النطباق   ىاإلنتاج في صناعة مساويا لعا

 .  قانون تناق الغلة 

أعلى من  ) أ(فلو فرضنا أن قيمة اإلنتاج الحدى ألحد العمال في الصناعة            
آان معنى ذلك أن أجور   )  (اإلنتاج الحدى لعامل من نوعه في الصناعة    

وهذا الوضع ) (أعلى من أجورهم في الصناعة  ) أ(لعمال في الصناعة   ا
بحثا عن األجر  ) أ(إلى الصناعة  ) (يشجع العمال على االنتقال من الصناعة    

من شأنها أن تؤدى إلى تعادل    ) أ(إلى ) (وحرآة انتقال العمال من    . األعلى 
 : على النحو التالي  ) أ(، )(لعمال وتعادل أجورهم في آل من  اإلنتاجية الحدية ل   

بزيادة عدد العمال، ويأخذ ثمن    ) أ(يتناق اإلنتاج الحدى للعمل في الصناعة        -
وحدة اإلنتاج في االنخفاض لزيادة اإلنتاج الكلي المعروض للبيع وبذلك تهبط           

 .  قيمة اإلنتاج للعمل في هذه الصناعة  
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د العمال،    بنق عد ) (  يتزايد اإلنتاج الحدى المادى للعمل في الصناعة       -
ويأخذ ثمن وحدة اإلنتاج في االرتفاع لنق اإلنتاج الكلي المفروض للبيع،            

  .الصناعة اد قيمة اإلنتاج الحدى للعمل في هذه    دوبذلك تز

حتى تتساوى قيمة ) أ(إلى الصناعة  ) ( ويستمر انتقال العمال من الصناعة -
  .الغلة اإلنتاج الحدى في آل من الصناعتين بتأثير قوانين    

وما ينطبق على العمل ينطبق على غيره من عوامل اإلنتاج، بحيث توزع      
عوامل اإلنتاج على الصناعات المختلفة التوزيع األمثل الذي تتحقق عنده      

  .اإلنتاج المساواة في قيمة اإلنتاج لكل عامل من عوامل    

وام *  ي  ح  ا لة  ي ال توا   :ا
 األربا الممكنة، ووسيلتهم في تحقيق      يسعى المنظمون إلى تحقيق أآبر  

  . اإلنتاجهذه الغاية إما أن تكون زيادة ثمن البيع، وإما أن تكون تخفيض تكاليف     
ورفع ثمن البيع أمر صعب في غير الظروف االحتكارية، فالسعر في المنافسة           

ب بحيث ال يستطيع المنت الفرد أن يؤثر  ل الكاملة تحدده قوى العرض والط 
 – في حالة المنافسة الكاملة       – تكون الوسيلة المعهودة لزيادة األربا    لذلك. عليه

 . هي تخفيض تكاليف اإلنتاج    

مًا طريقة                                  ، إنتاجه    والمنت الذي يرغب في تخفيض تكاليف اإلنتاج يراقب دا
د لها      ونسب التأليف بين عوامل اإلنتاج، في ضوء إنتاجيتها المادية والسعر السا

يقارن بين الدخل الذي يجنيه من آل عامل من عوامل       فالمنظم  . في السوق 
خذًا في             عتباره إمكانية    ااإلنتاج والتكاليف التي يتحملها في سبيل استخدامه، 

   .خرإحالل عامل محل  

الت محل العمال إذا آان اإلنتاجية الحدية           ويعمل المنظم على إحالل ا
الت أآبر من اإلنتاجية النسبية للعمل،     :  فإذا وجد المنظم أن    النسبية ل

م ت الح لل ت الح لر الم ا  ا

 م الوح م

آبر م 

 م الوح م



ة د ت لة ا مة  الم ١  مق

آان من مصلحته أن يستخدم طريقة من طرق اإلنتاج تمكنه من استخدام    
مستخدمة من العمل، ألن العمل   رأس المال بكمية أآبر على حسا الكمية ال    

 نسبيًا من رأس المال، ويستمر في إحالل رأس المال محل العمل طالما أن         ىأغل
ويتوقف المنظم   . عمللاإلنتاجية النسبية لرأس المال أآبر من اإلنتاجية النسبية ل        

عن اإلحالل عندما تتساوى اإلنتاجية الحدية لكل من رأس المال والعمل،         
 .  ويساعد على هذه المساواة انطباق قوانين الغلة  

بزيادة المستخدم من رأس المال تتناق إنتاجيته الحدية المادية، ويرتفع       ف
 . ثمنه لزيادة الطلب عليه، وتأخذ اإلنتاجية الحدية النسبية في التناق تدريجيًا          

وبإنقا المستخدم من العمل تتزايد إنتاجيته الحدية المادية، وينخفض ثمنه          
 . النسبية في التزايد تدريجيًا    لنق الطلب عليه، وتأخذ اإلنتاجية الحدية      

وبهذه الحرآة المزدوجة من جانب اإلنتاجية الحدية النسبية لرأس المال          
 الحدية النسبية للعمل يصل المنظم إلى وضع التوازن في استخدامه    واإلنتاجية 

 لنفسه    ةلكل من رأس المال والعمل، وهو الوضع الذي ال يجد المنظم فيه مصلح   
خر لتعادل اإلنتاجية الحدية النسبية لهما      من إحالل أحد العام   . لين محل ا

ويمكن أن تنشأ ظاهرة تزايد الغلة نتيجة للتوسع في استخدام عوامل اإلنتاج          
داخل مشروع واحد لممارسة اإلنتاج على نطاق أوسع، األمر الذي يدعونا إلى          

 . دراسة اإلنتاج الكبير والوفورات الناتجة عنه     

ت ال-ي  ة  ا ورا ال الو  :بير 
أدى اتساع األسواق في العصر الحديث إلى تشجيع اإلنتاج الكبير، وينت         
عن اإلنتاج الكبير وفورات اقتصادية، والوفورات االقتصادية تعنى انخفاض            

  :نوعانوهى ) تكلفة الوحدة من المنت   ( التكلفة المتوسطة   

و  خفاض التكلفة المتوسطة بسبب      وهى ان:الخارجية    الوفورات :اال
  .المشروع آبر حجم الصناعة التي ينتمى إليها    
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و  وهى انخفاض التكلفة المتوسطة بسبب    :  الوفورات الداخلية  :الال
 . آبر حجم الوحدة اإلنتاجية    

 : الداخلية ونتناول فيما يلي الوفورات الخارجية، ثم الوفورات        

رجية- ورا ال  : الو
الستفادة من هذه الوفورات عدة وحدات إنتاجية تعمل في      ويشتر في ا 

 (     وفورات المعرفة ) (وفورات الترآز ) : (نف المجال، وأهم أنواعها  
  .الصناعية   الوفورات الناتجة من انفصال بعض العمليات     ) 

ورا الترآز-١ يؤدى ترآز المشروعات التي تعمل في مجال واحد  :  
ولها على بعض الخدمات بسهولة ويسر وبتكاليف    في منطقة معينة إلى حص   

ة  فهذه المنطقة تصبح مكان جذ للعمال المهرة ويكون في إمكان   . منخف
المشروعات العاملة في هذه المنطقة أن تحصل على عمال لهم خبرة سابقة         

وتتناف شرآات النقل على . هم إال قليًال من المالميتعلبالعمل فال تتكلف في سبيل    
ة     خدماتأداء ال  .  للمشروعات الموجودة في هذه المنطقة بأجرة نقل منخف

ويؤدى ترآز المشروعات في منطقة معينة إلى قيام أسواق المواد الخام       
من للمشروعات        وأسواق السلع المنتجة بالقر من هذه المنطقة، األمر الذي ي

من لها تصريف منتجاتها        في   الحصول على ما يلزمها من المواد الخام، وي
يين أو             دة في السوق، ودون أن تلجأ إلى األخصا أسواق السلع، باألسعار السا

  .الوسطاء 

ورا - ٢ ة  ر يحتاج تطوير العمليات اإلنتاجية، وتحسين طرق         :الم
اإلنتاج إلى البحث المستمر وتتكلف البحو الفنية أمواًال ضخمة قد تعجز           

املة في مجال واحد يمكنها من    مؤسسة واحدة عن تحملها وآثرة المؤسسات الع 
بحا تستخدم فيها أآفأ الخبراء        وبتوزيع تكاليف    . االشترا في إقامة مراآز ل

هذه المراآز على عدد من المشروعات يكون نصيب آل مشروع من هذه     
  .محدوداً التكاليف 
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ية- ملي ال ف  ال ة  ا ورا ال قد يتطلب   :  الو
طاقتها اإلنتاجية      الت ة القيام بعملية أخيرة يحتاج القيام بها إلى     إتمام سلعة معين

وآثرة المؤسسات العاملة     . آبيرة ال تستوعبها إال منتجات مؤسسة ضخمة جداً     
في صناعة هذه السلعة يشجع على قيام مؤسسة متخصصة تستطيع استغالل         

المؤسسات  التها الكبيرة أقصى استغالل ممكن، حيث تؤدى العملية لكثير من      
وهذا هو السبب الذي جعل عملية صباغة األقمشة   . عما لو قام بهذه بنفسها 

تنفصل وتستقل عن صناعة األقمشة القطنية، حيث تقوم بعملية الصباغة          
 .  مؤسسات متخصصة 

ورا  -  ليةالو ا   :ال
يؤدى آبر حجم الوحدة اإلنتاجية إلى وفورات في تكاليف اإلنتاج، وأهم         

الوفورات   ) (الوفورات اإلدارية  ) (الوفوات الفنية  ) : (هذه الوفورات
 .  الوفورات الناتجة عن توزيع المخاطر    ) (الوفورات المالية   ) (التجارية  

ورا  -١ يةالو ترتبط الوفورات الفنية بتقسيم العمل وباستخدام    :الف
الت الكبيرة  ية يتسنى   تطلب وحدات إنتاج    تفاالستفادة من مزايا تقسيم العمل   . ا

 . لها الحصول على أآبر منفعة من العمال المتخصصين    

الت الكبيرة يتطلب وحدات إنتاجية يتسنى لها استغالل الطاقة            واستخدام ا
الت الكبيرة يؤدى إلى          الت أقصى استغالل ممكن، واستخدام ا اإلنتاجية لهذه ا

 تتكلف  ال ات الطابقينفالسيارة ذ. انخفاض التكلفة المتوسطة للمنتجات ألسبا فنية
ثمن السيارة ذات الطابق الواحد، ومع ذلك تحمل من الرآا ضعفها، وينت عن             
ذلك أن تكلفة نقل آل راآب في السيارة ذات الطابقين أقل من تكلفة نقله في       

 .  السيارة ذات الطابق الواحد   

ورا-٢ ة  الو دار يستطيع المشروع الكبير تقسيم األعمال اإلدارية    :ا
فالمشروعات   . الداخلية بين متخصصين أآفاء في نوع األعمال الموآولة إليهم   

نة إلى               الكبيرة تستعين بأصحا المواهب النادرة مهما آان أجورهم عالية مطم
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استغالل آفاءتهم الخاصة استغالًال تامًا بما يحقق وفرًا يفوق بكثير ما يحصلون      
 . عليه من أجور

 الحصول على خدمات ال يتا للمشروعات        وتستطيع المشروعات الكبيرة  
الت في األعمال اإلدارية         .والحسابية الصغيرة الحصول عليها مثل استخدام ا

ورا -  ة الو ر يؤدى آبر حجم المشروع إلى تفوقه في األسواق      :الت
ولعل هذا هو السر . نتيجة للكفاءة في شراء عوامل اإلنتاج وفى بيع المنتجات    

 األربا في المشروعات الكبيرة تفوق معدالت األربا في          في أن معدالت 
المشروعات الصغيرة، وأن المشروعات الكبيرة حقق أرباحًا حتى في فترات        

 .  األزمات االقتصادية  

يتمتع بمعاملة ممتازة من قبل الموردين لمتانة مرآزه في      فالمشروع الكبير 
د ن   تيجة تعاملهم مع المشروعات    المساومة، ولما يجنيه هؤالء الموردون من فوا

الكبيرة، حيث يمكنهم حجم طلب المشروعات الكبيرة من استغالل الطاقة         
اإلنتاجية لمصانعهم استغالًال آامًال لفترة طويلة، وبذلك تقل تكاليف إنتاج           
الموردين بما يسمح لهم بالتعامل مع المشروعات الكبيرة على أساس أسعار أقل    

 .  ن على أساسها مع المشروعات الصغيرة من األسعار التي يتعاملو

والمشروعات الكبيرة تحقق وفرًا في نفقات توزيع منتجاتها ألن حجم      
  .آامًالاإلنتاج يمكن من استغالل إدارة المبيعات استغالًال  

ورا -٤ لية الو تتمتع المشروعات الكبيرة عادة بشهرة ممتازة في      :الم
 األموال   وعات من شهرتها في الحصول على             األسواق المالية، وتستفيد هذه المشر              

ة، آما أن الطاقة في هذه               دة منخف الالزمة لها عن طريق االقتراض بأسعار فا
  .السوق سهم جديدة في  أالمشروعات تسهل لها زيادة رأس المال بطر     

ورا - ر  المشروعات الكبيرة أقل تعرضًا للمخاطر من    :الم
ن للمشروع الكبير أن يعوض الخسارة التي    المشروعات الصغيرة، حيث يمك  
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 بالربح الذي يحققه في عملية أو عمليات أخرى،    إحدى عملياتهيتعرض لها في 
أو أن يعوض الخسارة الناتجة عن العمل في منطقة بالربح الذي يحققه في     
منطقة أو مناطق أخرى، فكلما آان المشروع آبيرًا قل أثر الحاالت الفردية في          

ونه على مبدأة ال أعماله نتيج   .  المتوسطات  عتماده في تصريف ش

رض لها الوحدات    عويعتبر توزيع المخاطر من أهم المشاآل التي تت   
اإلنتاجية العاملة في المجال الصناعى في الوق الحاضر، ويتم توزيع المخاطر            
في مجال اإلنتاج الصناعى بتنويع األسواق، أو بتنويع مصادر المواد الخام، أو           

وبذلك يمكن تعويض العجز في نوع من أنواع اإلنتاج    .  ع عمليات الصناعة بتنوي
خر، أو تعويض نق الطلب في سوق من                      األسواق  بالوفر الذي يتحقق في نوع 

خر، أو تفادى توقف المصنع نتيجة لتعذر الحصول      بزيادة الطلب في سوق 
خر، وهكذاعلى المادة الخام من مصدر الحصول على هذه المادة الخام من مصد       . ر 

ومع آل هذه الوفورات هنا بعض التكاليف التي تقترن بكبر حجم    
المشروع وهذه التكاليف تسببها صعوبة اإلدارة في المشروعات الكبيرة عنها     

 وزيادة مخاطر تقادم رأس المال الثاب نتيجة لتغير    الصغيرة،في المشروعات  
لة تقابل حجم            الحتف   إلى ا  الفن اإلنتاجي وحاجة المشروع الكبير                   ا بمبال سا

  .معينًامعامالته، وتعرضه لسريان قانون تناق الغلة بعد بلوغه حجمًا      

ورغم ذلك يظل المشروع الكبير هو العالمة المميزة التجاه اإلنتاج في          
الدول الرأسمالية المتقدمة، وتلقى المشروعات الكبيرة تشجيعًا من الحكومات        

بيةالتي تمنحها حوافز مالية وضر     . ا

ر  -ل     :الم
تتعد األشكال القانونية التي يمكن للمنظمين أن يصبوا فيها مشروعاتهم     

( والمشروعات إما   . االقتصادية ويؤلفوا في إطارها بين عوامل اإلنتاج المختلفة        
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وإما ) (وإما أن تكون مشروعات عامة ) (أن تكون مشروعات خاصة  ) 
 . ونية أن تكون مشروعات تعا

ر -١ ة الم   :ال
وهى المشروعات التي تقوم على الملكية الخاصة وتهدف إلى تحقيق أآبر     

د االجتماعي  د نقدى ممكن دون اهتمام بفكرة العا وتأخذ المشروعات   . عا
 وذلك على    ،الخاصة أشكاًال مختلفة تتدرج من المشروع الفردى إلى المساهمة      

  :التالي  النحو 

ر -   :فردال الم
 الماضى،   وقد قام على هذا النوع من المشروعات التجارة والحرف في    

زال محتفظًا في الوق الحاضر ببعض أهميته في مجال الزراعة وتجارة          وما
ة والحرف     ويقوم بمهمة التمويل والتنظيم واإلدارة في المشروع الفردي    ،التجز

جه ويتصرف في أموره   ر المشروعات  لذلك تعتب. شخ واحد يتحمل نتا
 . الفردية سهلة التكوين وتتميز بالنشا في إدارتها وسرعة الب في أمورها     

ويؤخذ على المشروعات الفردية أنها محدودة القدرة المالية، ومحدودة      
  .واإلداريةالخبرة الفنية   

رآ -    :ا 

مرآ  -١ ى عقد    :الت وهى نوع من الملكية المشترآة تنشأ بمقت
 على وجه الشرآة بينهم، وهى تقوم بين شرآاء      االتجار ثنين أو أآثر بقصد  ان بي

ولية غير محدودة    ول عن ديون الشرآة مس امن مس امنين والشريك المت مت
، وهذه        تمتد إلى آل أمواله حتى ما آان منها خارج نطاق المشروع المشتر

 متعددة وعلى  الشرآات أقدر من المشروع الفردي على االستفادة من خبرات 
 . تجميع األموال 
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 وإن آان أقدر من المشروع الفردى في تجميع    ،ولكن هذه الشرآات
م المدخرين الذين يريدون استثمار مدخراتهم دون أن    األموال، إال أنها ال تال

وليات مالية تتجاوز المدخرات                               .المستثمرة  يشترآوا في اإلدارة أو يتعرضوا لمس

ية - ٢ رآ التو من هذه الشرآات نوعين من  :يطةالب  وتت
وليتهم غير محدودة عن ديون الشرآة،                 : الشرآاء    امنون مس  وشرآاء   شرآاء مت

وليتهم عن ديون الشرآة محدودة بحصصهم أو     .أسهمهمموصون مس

م                امن حيث تال وال من شرآات الت ى جمع األم در عل شرآات أق ذه ال وه
ون  ريدون أن تك ذي ال ي رين ال ض المدخ دودة، أو بع ر مح وليتهم غي س          م

  .اإلدارةال يستطيعون االشترا في أعمال 

امنين بما لهم من سلطات إدارية واسعة في       ويعا عليها أن الشرآاء المت
ون الشرآة قد يتالعبون بمصالح الشرآاء الموصين وهم مبعدون   تصريف ش

  .اإلدارةعن التدخل في  

موا–ـ ج رآ ا همة -هم    رآ الم  : ال
وهذه الشرآات هي الشكل القانوني الحديث الستثمار األموال في مجال         

والشرآة المساهمة لها    . اإلنتاج الصناعي وفى مجال عمليات البنو والتأمين    
مال الشرآة مكون  ة عن شخصية المساهمين فيها، فرأسشخصية قانونية منفصل  

ولية آل مساهم محدودة بقيم  . ة أسهمه تجاه الشرآة وقبل الغير   من أسهم، ومس

وقام الشرآات المساهمة في بداية األمر في مجال المنافع العامة آتعبيد           
الطرق، ومد خطو السكك الحديدية، وحفر القنوات ولكنها غزت فيما بعد     
لية في الصناعة من          ميدان الصناعة وميدان التجارة، وقد آان ازدياد درجة ا

عدت على انتشار الشرآات المساهمة في القطاع الصناعى،        أهم العوامل التي سا 
 هو أهم العوامل التي ساعدت على انتشار هذه الشرآات في    مبدأ الوفرآما آان 

 .  قطاع الصرافة والتأمين   
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ولية المحدودة التي يتمتع بها المساهم في شرآات المساهمة         وقد آان للمس
ه مدخرات آبيرة لالستثمار ف وتميل . ي قطاعات مختلفة    أثر آبير في تعب

الشرآات المساهمة إلى السيطرة على النشا االقتصادي في البالد الرأسمالية          
 .  المتقدمة

وأدى انتشار الشرآات المساهمة إلى أن أصبح األسهم والسندات تمثل        
وقيمة هذه الثروة ال تتوقف على مجهودات  . جزءًا مؤثرًا من ثروة المجتمع

مين بإدارة مشروعات الشرآات  أصحابها وإنما تتوقف    .   على تصرفات القا
ع بقدر آبير من السيولة، حيث يمكن لحملة    توهذه الثروة من الثروات التي تتم

خر عن طريق بيعها في بورصة         األسهم والسندات أن يتحولوا من استثمار إلى 
 بذلك    القيم الروحية  األوراق المالية دون أن يتعرضوا لخسارة آبيرة، وانفصم   

عن الملكية التي آان تتعلق بها في الماضي، فالشخ لم يعد يملك أشياء               
  .األشياءمادية محسوسة، وإنما يملك صكوآًا تمثل حقوقًا على مثل هذه     

ر  -٢ مةالم   :ال
اتها          المشروعات العامة هي تلك التي تملكها وتديرها الدولة أو إحدى هي

فقد تدير الدولة مشروعًا يقدم سلعة أو  . العامة بقصد تحقيق المصلحة العامة       
أو بثمن . خدمة ضرورية للمواطنين، وتبيع اإلنتاج بثمن يغطي تكاليف اإلنتاج    

 ويظهر ذلك في تملك الدولة للصناعات         ،أقل مما يكفي لتغطية تكاليف اإلنتاج     
التي تتطلب ظروفها أن تكون احتكارًا مثل مشروعات توريد المياه والغاز        

 المشروعات    والسبب االقتصادى الذي يدعو الدولة إلى تملك مثل هذه                 ،والكهرباء    
مة باالستغالل ذات    ي أن تكون المؤسسات القا هو أن أآفأ استغالل لها يقت

 .  حجم آبير جدًا، فهى صناعات احتكارية بطبيعتها      

، وتقوم بتملك             وقد تتصرف السلطة العامة آأحد أشخا القانون الخا
 الربح، والمشروعات التجارية والصناعية المملوآة         بعض المشروعات بقصد  
 .  للدولة تعرف بالقطاع العام   
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سلطة العامة مع األفراد في بعض المشروعات، وتعرف هذه              شتر ال د ت وق
تلط   صاد المخ شرآات االقت شرآات ب ذه    . ال ي إدارة ه ة ف سلطة العام ساهم ال وت

ال ي رأس الم ساهمتها ف سبة م شرآات بن ذه . ال زايا ه ن م اوم شرآات أنه         ال
ة في اإلدارة الحكومية بما تثيره من تعقيدات وشكليات،                 واعد العام ع للق ال تخ
د من أشخا القانون العام تطبق عليها قواعد المحاسبة العامة، وإنما       فهى ال تع

 .تعتبر من أشخا القانون الخا تطبق عليها المحاسبة الخاصة

ر - ية الم  :الت
حرآة التعاونية في القرن التاسع عشر، أنش جمعيات استهال        بظهور ال 

تمان تعاونية، وجمعيات زراعية تعاونية، وجمعيات إنتاج              تعاونية، وجمعيات ا
و صوت     المبدأتعاونية، ويقوم النظام التعاونى على      الديمقراطي، فلكل ع

وي           ة في  واحد في اإلدارة بصرف النظر عن نصيبه في رأس المال، وبا الع
، لذلك يتميز رأس   الجمعيات التعاونية مفتو لكل من يدف      مال هذه  ع قيمة االشترا

  .المستمرالجمعيات بالتغير    

ددة،     نوية مح دة س هم فا ة األس ع لحمل ية تدف يات التعاون دة أن الجمع والقاع
ا في أغراض          ستخدم األرب تعددة وت نها يخص للتوسع في أعمال    :م  فجزء م

ر ي خ زء  ية وج ية  الجمع يق بعض األغراض االجتماع ية،خص لتحق  والثقاف
د على    .المعامالتويوزع الباقى في صورة عا

يق          ى تحق ى إل ة ويرم ية الخاص يم الملك ى تعم ى عل نظام التعاون وم ال ويق
ياة  سين الح صاره لتح ر أن ي نظ يلة ف و وس ة، فه اء الجماع ن أع ساند ي الت

  .الوسطاء االجتماعية واألخذ بيد العمال واالستغناء عن

ية لالستهال في مدينة روتشديل في إنجلترا                  ية تعاون ش أول جمع د أن وق
نة  ية  س يات التعاون شار الجمع ى انت ية إل ذه الجمع ا ه د أدى نج م، وق

الت تقريباً   . لالستهال في آافة أنحاء إنجلترا حتى أصبح تتعامل مع ثلث العا
ي  وجد ف دد وي نها ع صر م ريبًا وم دول تق ل ال رآ يات  آبي ذه الجمع ن ه . م
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والجمعيات االستهالآية تبيع السلع باألسعار الجارية في السوق، وتوزع األربا          
اء بنسبة مشترياتهم منها  . على األع

تمان التعاونية في ألمانيا في أول األمر     وعرف   وتهدف هذه ،جمعيات اال
دة الجمعيات إلى مساعدة ذوى الحرف الصغيرة بتسهيل اقتراضهم بسع       ر فا

 الصغيرة  وآان لهذا النوع من الجمعيات أآبر األثر في ازدهار الصناعة. منخفض
 .  في ألمانيا 

أما الجمعيات الزراعية فتقوم في البالد التي يقوم االستغالل الزراعي فيها          
ل شتى منها إقراضهم  . على الملكيات الصغيرة   وهى تساعد المزارعين بوسا

دة منخفض، ومدهم با  الت وبعض الخدمات األخرى الالزمة   بسعر فا لبذور وا
وتقوم الجمعيات التعاونية في مصر بعملية التسويق التعاوني   . لإلنتاج الزراعي  
ويساعد الجمعيات التعاونية الزراعية في مصر بنك التسليف   . لبعض المحاصيل  

الزراعي التعاوني بقروض قصيرة األجل ومتوسطة األجل حسب نوع العمليات             
 . ستخدم القرض في تمويلها  التي ي

، ولكنها لم تنتشر وأسس أول جمعية إنتاج تعاونية في فرنسا سنة   
، وترمى هذه إال بعد حصول العمال على استقاللهم السياسى نتيجة لثورة     

ولكن هذه . الجمعيات إلى إقامة نظام إنتاجي يقوم العمال فيه بدور المنظم     
      عات الصغيرة، وظل نشاطها محدودًا بشكل     الجمعيات لم تتعد حدود الصنا   

مال المعقودة عليها في تحقيق االستقالل االقتصادى للعمال       .  ال يتفق مع ا
 نق التربية االقتصادية في العمال،         :أهمهاويرجع ذلك إلى عوامل متعددة   

وعدم قدرتهم على تكوين رأس المال، وصعوبة تصريف المنتجات بسبب      
اء عليه         منافسة أصحا األ    اء إعادة النظام الذي قام للق .   عمال، وميل أع

وقد ساعد الجمعيات التعاونية لإلنتاج على نجاحها المحدود الحكومات والبلديات         
 . وجمعيات االستهال التعاونية  
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 ر ـآ
 

أن المنظم هو ذلك الشخ الطبيعي أو المعنوي الذي يجمع أو يؤلف         -
  وما يتحمله من مخاطر فشل    .ج سلعة أو خدمة  عوامل اإلنتاج في سبيل إنتا  

   .نجاحه المشروع أو 

  اتخاذه   التي ترشد المنظم عند   االقتصادية  أن هنا مجموعة من الجوانب     -
لقراره سواء في مجال اإلنتاج الذي يدخله، أو حجم المنشأة أو المشروع،             

   :فيأو الشكل القانوني للمشروع أو المنشأة، وتتمثل هذه الجوانب    

  .الغلة التأليف بين عوامل اإلنتاج ومشكالتها وقوانين   ) أ(

الوفورات الخارجية وانخفاض تكاليف اإلنتاج المتوسطة بسبب آبر      ) (
 وهى   الذي ينتمي إليه المشروع،           االقتصادي   حجم الصناعة أو القطاع              

 ).  وفورات المعرفة –وفورات الترآز  (وفورات ذات أنواع مختلفة    

وهى انخفاض التكلفة المتوسطة بسبب آبر حجم        : ية الوفورات الداخل  ) ج(
الوحدة اإلنتاجية أو المشروع ذاته، وهى وفورات ذات أنواع مختلفة     

 وفورات – وفورات تجارية   – وفورات إدارية –وفورات فنية (
 ).  وفورات المخاطر  –مالية  

 فهنا المشروع أو المنظم    : مختلفة أن للمشروع المنت أو للمنظم أشكاًال -
 من أشكال شرآات األشخا  شكًالمآان مشروعًا فرديا أأالخا سواء 

امن أو التوصية البسيطة               (  من شرآات األموال          شكالً  مأ)   شرآات الت
ولية         – التوصية باألسهم        –شرآات المساهمة        (   شرآات ذات المس

 وهي المشروعات  – وهنا آذلك المشروع أو المنظم العام    .)المحدودة
اتها العامة سواء منفردة أو  ىحدإأو تديرها الدولة أو التي تمتلكها   هي

 مع القطاع الخا أو األفراد وهو ما يعرف بشرآات االقتصاد          باالشترا
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فراد حسب نسب مشارآة آل     إ المختلط وتكون السيطرة    ما للدولة أو ل
 . منها

 استهالآية وأخيرًا، قد يتخذ المشروع الشكل التعاوني في صورة جمعيات       
  .إنتاجية أو 

 

داـ تر   ا

 .  أنواع أو صور المشروعات أو المنظم من الناحية القانونية    عدد -س 
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