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 مقدمة:

وأساسيا لطلبة العلوم االقتصادية يعتبر مقياس مدخل لالقتصاد مقياسا مفتاحيا 

صورة والعلوم التجارية وعلوم التسيير والذي يضع الدارس للتخصصات المختلفة في 

لمام بمختلف موضوعات علم المحاور األساسية التي يهتم هذا الفرع بدراستها واإل

 االقتصاد.

خل لالقتصاد على دتجربتي الخاصة في تقديم محاضرات مقياس م شكلتلقد 

لعدة سنوات وتواصلي الدائم مع طلبتي في السنة األولى فرصة لتأكيد أهمية  كليةالمستوى 
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بأسلوب واضح ومبسط وتقديم مادة علمية في هذا المجال  ،قياسوضع مطبوعة في هذا الم

تكون عونا ودليال ألبنائنا الطلبة في تحضير بحوثهم وتشكل  وباستخدام مفردات مباشرة

الفائدة الجهد العلمي أن يحقق هذا اليوم  ملوثيقة مرجعية لتحضير امتحاناتهم. وأنا كلي أ

 قدمت في هذا المجال. لكل األعمال التي ةيإضافوأن يشكل قيمة  ،المرجوة منه

وبرغم تشعب مجاالت اهتمام مقياس مدخل لالقتصاد وتنوعها كونه يالمس كل 

الموضوعات المرتبطة باالقتصاد، فقد حاولنا أن نتطرق إلى بعض المحاور الرئيسية التي 

ة شاملة قدم إحاطتوخى أن تنارتأينا ضرورة اكتساب الطالب لمعارف أساسية فيها والتي 

 مختلف محاور المقياس.ب

 تي:على النحو اآلفصول، ( 10ه المطبوعة في عشرة )هذدمنا قعلى ضوء ذلك، و

 االقتصادعلم بالتعريف : الفصل األول

 االقتصاديةالمشكلة ني: الفصل الثا

 الطلب واالستهالك: الفصل الثالث

 اإلنتـــاج: العرض والفصل الرابع

 الفصل الخامس: السوق

 : النقودالسادس فصلال

 الدخــل الوطنــي: الفصل السابــع

 بطالــــــةالثامن: الفصل ال
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 تضخــــــــمال: تاسعالفصل ال

 والسياسات االقتصاديةالتنمية : عاشرالفصل ال
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علم اإلقتصادب: التعريف الفصل األول  

سنحاول خالل هذا الفصل استعراض تعريف علم االقتصاد، موضوع علم االقتصاد 

 وعالقته بالعلوم االجتماعية األخرى، وكذا فروع علم االقتصاد.

 تعريف علم االقتصاد: -1

ورد في التاريخ االقتصادي أكثر من تعريف لعلم االقتصاد، انطالقا من نظرة  

المشاكل التي يهتم بها علم االقتصاد. ويميز هؤالء بين  بالبحث وااالقتصاديين الذين تناول

 مجموعتين مع التعاريف، على النحو األتي:

تعاريف تقوم على أساس الثروة واستخدامها، وقد كانت موضع نقد  المجموعة األولى:

وسلوكه، بينما المشكالت االقتصادية في جميع  اإلنسانترتبط بجانب معين من حياة  ألنها

أي أن ربط االقتصاد بالثروة المادية ال يعبر بالضرورة على وسائل إشباع النواحي 

 الحاجات غير المادية.

وهو ما  إشباعهاتعاريف تقوم على مبدأ االعتراف بالحاجة وصعوبة المجموعة الثانية: 

 .اإلنتاجيطرح ضرورة االستغالل األمثل لعوامل 

 ومن هذه التعاريف، نذكر: 

 الذي يدرس الكيفية التي تمكن األمة من أن تغتني. "أدم سميث".االقتصاد هو العلم  -

حاجاته  إلشباعفي سعيه المستمر  اإلنسانهو العلم الذي يعنى بدراسة نشاط  االقتصاد -

 المتعددة والمتزايدة باستخدام موارده النادرة أو المحدودة أو غير المستغلة. "روبنز". 
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حياتهم العادية أي كيف يحصل  أعمالفي  اإلنساناالقتصاد هز العلم الذي يدرس بني  -

 على دخله وكيف ينفق هذا الدخل. "ألفريد مارشال". اإلنسان

 االقتصاد هو العلم الذي يدرس الظواهر من وجهة نظر الثمن. "دافنبورت". -

 االقتصاد هو العلم الذي يدرس الرفاهية االقتصادية. "بيجو". -

الطرق التي تمكن المجتمع من حل مشاكله. "ميلتون  االقتصاد هو العلم الذي يدرس -

 فريدمان".

االقتصاد هو العلم الذي يدرس الكيفية التي يختار بها األفراد والمجتمع الطريقة التي  -

 يستخدمون بها السلع لغرض االستهالك في الحاضر والمستقبل. "سامويلسون".

د النادرة في مجتمع إنساني. "ريمون االقتصاد هو العلم الذي يدرس كيفية إدارة الموار -

 بار".  

على  باستعمالهاهو العلم الذي يهتم بمشكلة الموارد النادرة أو المحدودة  االقتصادعلم ف

 نحو يسمح بالحصول على أكبر إشباع لحاجات المجتمع غير المحدودة و المتزايدة.

الذي  االقتصاديأال وهو النشاط  ياإلنسانشاط نبأحد أوجه ال االقتصادعلم  مإذن يهت 

والتوزيع وما  واالستهالكيشمل جميع تصرفات األفراد التي تتصل بمجال اإلنتاج، التبادل 

، التضخم، االستثمار االدخار،مثل التنمية، الدخل،  اقتصاديةرع عنها من ظواهر فيت

 ، البطالة ... إلخ.االقتصاديةالدورات 

 االقتصاد" أن االقتصاد( في كتابه "علم Paul Samelssonسامويلسن ) بول ويرى 

، حيث أن االقتصاديونتفق عليها اهي العبارة التي و ،هو من أقدم الفنون وأحدث العلوم

وتحديدا  ،18بوصفه علما مستقال بذاته بدأ في النصف الثاني من القرن  باالقتصاد االهتمام
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وهو العام الذي نشر فيه آدم سميث الفيلسوف اإلنكليزي ومؤسس  ،1776بدءا من العام 

 كتابه الشهير " طبيعة وأسباب ثروة األمم". االقتصادعلم 

من حيث أن علم اقتصاد  االقتصاديةوالسياسة  االقتصادوهناك فرق أساسي بين علم  

حليلها وبيان وقوانينها وتفسيرها وت االقتصاديةيهتم بكشف العالقات التي تحكم الظواهر 

 تهتم بتقديم الحلول. االقتصادية، فإن السياسات اتجاهاتها

يقصد بالعلم "مجموع المعرفة اإلنسانية المنظمة المتعلقة بالطبيعة وبالمجتمع و 

القوانين الموضوعية التي تحكم الظواهر  اكتشافوبالفكر، والمستخلصة عن طريق 

"وهي كمعرفة تهدف إلى تفسير هذه  لمناهج البحث العلمي استخداماالحسية، وذلك 

الظواهر تفسيراً علميا" وإذا أخذنا أحد فروع العلوم، نقول بأنه "مجموع المعرفة المنظمة 

 المتعلقة بمجموعة من الظواهر".

في اللغة العربية مشتقة من قصد  اقتصادكلمة  :االقتصادالمعاني اللغوية لمصطلح  -1-1 

خفض من اقصد في مشيك وافي السلوك كله "و االعتدالو لها عدة معاني والقصد معناه 

، وهو ما بين اإلسراف خالف اإلفراط يءصوتك". وجاء في لسان العرب القصد في الش

والتقتير، والقصد في المعيشة أن ال يسرف وال يقتر، فيقال فالن مقتصد في النفقة، وقد 

د" بين ظالم وسابق. كما جاء ، و قوله تعالى "ومنهم مقتصاستقامإقتصد فالن في أمره أي 

في  واقتصدفي المعجم الوسيط قصد في الحكم عدل، وقصد في النفقة لم يسرف ولم يقتر، 

 أمره توسط.

أي التدبير   nomosأي المنزل و oikosومصطلح إقتصاد هو إغريقي و تعني  

( معناها تدبير المنزل، حيث إستخدمه أرسطو طاليس و قصد oikos nomosفالكلمة )

 .بإستعماله علم قوانين اإلقتصاد المنزلي أو قوانين الذمة المالية المنزلية
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" إال في بدايات القرن السابع عشر، و هو ما اإلقتصاد السياسيلم يستعمل مصطلح "و

 اكتاب 1615عام الذي نشر  Antoine De Monchrestienتحقق في فرنسا على يد 

 " أن األمر يتعلق "بقوانينالسياسي"في اإلقتصاد السياسي" قاصداً بصفة  شرح"بعنوان 

 1وليس العائلة وحدها.أي المجتمع بأكمله  "الدولة اقتصاد

كانت البدايات األولى لظهور علم اإلقتصاد  18وفي النصف الثاني من القرن  

(Economicsكعلم مستقل على يد الطبيعيين، ثم الكالسيك اإلنكليز، وقد تأسس )  هذا

هد عالفصل من موضوع اإلقتصاد السياسي والسياسة اإلقتصادية الذي كان سائداً في 

ذي حاول وال 1776التجاريين، على يد آدم سميث بعد أن أصدر كتابه عن ثروة األمم عام 

 متقيدا بالموضوعية العلمية. تصاديةاالقمن خالله أن يهتم بدراسة الظواهر 

هناك العديد من التعاريف لعلم اإلقتصاد السياسي  تعاريف علم اإلقتصاد السياسي: -1-2 

 :2نذكر منها

اول أن حول التعريف الذي يح االقتصاديينالكثير من  استقرالتعريف األول:  -1-2-1  

 نساناإل واجتهادتناقض الموجود بين الموارد وندرتها من جهة لبا االقتصاديربط علم 

 االقتصاديحيث يعرف  ( من جهة أخرى،االقتصاديةلمواجهة هذه الندرة )المشكلة 

بأنه  داالقتصاعلم  "السياسي "االقتصادي كتابه ف( Raymon Barreالفرنسي ريمون بار )

التي  لسبلايبين ""علم يدرس تسيير الموارد النادرة وأشكال تحويل هذه الموارد" فهو علم 

ل وسائ همعمالباستيتبعها األفراد والمجتمعات لمواجهة الحاجيات العديدة والتي ال حصر لها 

 ."محدودة

 يهتم بظاهرتين: االقتصادالتعريف نستخلص أن علم  امن خالل هذو 

                                                             
 .11، ص 1993، اإلسكندريةمحمد دويدار، مبادئ االقتصاد السياسي، الجزء األول، دار المختار،  1
 .06ص ، إبراهيم بولمكاحل، محاضرات في مقياس علم االقتصاد السياسي، قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية، جامعة قسنطينة 2
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 الموارد التي يرغب اإلنسان في الحصول عليها.ظاهرة ندرة  -

 اإلنسان في تحويل هذه الموارد قصد إشباع رغباته. اجتهادظاهرة  -

صادية تق"علم دراسة الحياة اال بأنه االقتصادماركس علم  فعر التعريف الثاني: -1-2-2  

ومرحلة التطور التاريخي" وهو "علم القوانين التي تضبط  االجتماعيفي إطار التنظيم 

 وأساليب اإلنتاج". االجتماعيةمختلف العالقات 

 هو: ،السياسي االقتصادمن خالل هذا التعريف، يتضح أن  

لألفراد الناتجة عن ملكية وسائل اإلنتاج في سياق تطورها  االجتماعيةدراسة العالقات  -

 التاريخي.

 .واالجتماعيةهي التي تحدد طبيعة البنية السياسية والقانونية  االقتصاديةالبنية  -

 .االجتماعيالتاريخي  لكيان اإلنتاج  هو علم التطور االقتصادعلم  -

ذلك العلم الذي بأنه  اإلسالميفي المفهوم  يعرف علم االقتصادالتعريف الثالث:  -1-2-3  

بهدف تحقيق وإشباع حاجاتهم المادية في إطار  االقتصاديةيدرس عالقات األفراد 

 .االقتصاديحدود النشاط يعات اإلسالمية المحددة لطبيعة والتشر

السياسي في اإلسالم يتمحور  لالقتصادمن خالل هذا التعريف يتضح أن أي مفهوم  

 حول:

 لألفراد. واالقتصاديةاإلسالم بالقضايا المادية  اهتمام -
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واألهداف األخروية، قال  االقتصادياألهداف الدنيوية للنشاط  اإلسالم ال يفصل بين -

 بتغ فيما آتاك هللا الدار اآلخرة وال تنس نصيبك من الدنيا".اتعالى "و

 من خالل هذه التعريف يتضح أن: 

يهتم بوصف طرق إدارة الموارد النادرة فهو يالحظ  ويصنف  االقتصادعلم  -

 سانية.المعلومات الناتجة عن التجارب اإلن

التشابه الناتج عن الدورية )بتنظيم الوقائع على نحو يظهر الوحدة و االقتصاديهتم علم  -

أو التحليل  االقتصادية، فمن مهام النظرية ع العالقات اإلنسانيةبر( التي تطالتكرا

آثارها وإيضاح و االقتصاديةتأسيس األفكار، والبحث عن محددات الظواهر  االقتصادي

القوانين الموضوعية التي تقيم  اكتشاف، أي العامة الثابتة التي تقوم بينها العالقاتوتفسير 

 .االقتصاديةنظماً منطقية تشكل نماذج شارحة للحقيقة 

ً سياسية أو االقتصاديةفي توجيه السياسة  االقتصاديساهم علم  - ، فهو ال يقترح أهدافا

المتكاملة التي تالئم تحقيق أهداف  ديةاالقتصاولكنه يسعى إلى تحديد السياسة  اجتماعية

يبين مدى التناسق بين األهداف وإمكانية تحقيقها من الناحية و ،معينة واجتماعيةسياسية 

أفضل هذه الطرق في مواجهة لتي تستجيب لتحقيق هذه األهداف ووالوسائل ا االقتصادية

األمثل  االستخدامعد قوا االقتصادوفي إطار ظروف عملية محددة يقدم علم  ،أهداف معينة

 وصيغ تحقيق الرفاهية المادية.  االقتصاديةللموارد 

 :موضوع ومنهج علم االقتصاد -2

السياسي هو المعرفة المتعلقة  االقتصادموضوع علم : االقتصادموضوع علم  -2-1 

متعلق أي النشاط ال لإلنسان في المجتمع، االقتصاديبمجموع الظواهر المكونة للنشاط 
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تبدى في ، هذا النشاط يالمجتمع وتوزيع المنتجات والخدمات الالزمة لمعيشة أفرادبإنتاج 

 3وعالقة اإلنسان باإلنسان. عالقة بين اإلنسان والطبيعة: عالقة مزدوجةشكل 

زالت  للفرد كانت وال االقتصاديةللمجتمعات بأن الفعاليات  االقتصادييقّر التاريخ  

سائل الو عة المحيطة به والتحكم فيها، و كذلك إخضاعموجهة دائما نحو إخضاع قوى الطبي

تحقيق زن لمتوا اقتصادبناء مل الندرة" السائد في المجتمع، والتي تسانده في مواجهة "عا

 الرقي و التقدم المادي.

 ،باستمرارالمستجدّة إلنسان لتلبية حاجاته المتعددة وكل هذا يصب في رغبة او 

ولكن  نسان،المواد أو الخدمات التي يرغب فيها اإل تهالكباسوعملية اإلشباع هذه مرتبطة 

لحة من الطبيعة، ثم تحويلها لتصبح صا استخراجهالن يتم دون واد المهذه  استهالك

يء، كل ش عملية اإلنتاج، كما أنه ال يستطيع أن ينتج بمفردهو جوهر لك هذ، ولالستهالك

 مقابل سلع أخرى.لذلك نراه مطالباً بتبادل سلع مع أفراد آخرين 

يشمل جميع تصرفات األفراد  االقتصاديعلى هذا األساس يمكن القول بأن النشاط و 

 .واالستهالكاإلنتاج، المبادلة  :هي ،التي تتصل بثالث عمليات

 على اعتبار أن:عملية اإلنتاج:  -2-1-1  

 جانبه.ال يعتمد عليها دون تفاعل من نسان مضاد للطبيعة ال يخضع لها واإل -

إلى بل يتجه  ذاته، ناإلنسان له حاجياته )غذاء، ملبس، مسكن ...( وال يمكنه إشباعها م -

هد ذل جبللحصول على ما يشبع حاجاته عبر  ،بحالتها الطبيعية أو بعد تحويلها ،لطبيعة

 .بقائهذهني أو عضلي بهدف الحفاظ على 

                                                             
 .21ص ، 0092أسئلة، دار أسامة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  –مصطلحات  –المدخل إلى علم اإلقتصاد: مفاهيم خالفي علي،  3
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 ط واع منه.نشا اإلنسان يقوم بإنتاج المواد الالزمة لبقائه عبر -

عملية اإلنتاج هي عملية تنسيق لكل عوامل العناصر اإلنتاجية من أجل الحصول فإن 

يشمل اإلنتاج على كل عملية ، وإلى حاجة معينة لالستجابةعلى مواد أو خدمات صالحة 

 خدمات( أي خلق الخيرات.و سلعإلى خلق منفعة ) يدتؤ

والتي من العناصر،  ةتوافر جملومن أجل الدخول في العملية اإلنتاجية ال بد من 

 .رأس المال، العمل، واألرض )الطبيعة( :وهي ثالثة، وتشمل إلنتاجاعوامل تعرف ب

، إن عملية اإلنتاج هي بطبيعتها عملية إجتماعية عملية المبادلة أو التوزيع: -2-1-2  

يستطيع القيام بكل مهام  ألنه ال اإلنسان ال يقاوم الندرة في الطبيعة بمفرده،حيث أن 

حتى يتمكن من الحفاظ على  اإلنتاج، بل يتم ذلك من خالل التعاون مع أعضاء الجماعة

في اإلنتاج تخصص البعض منه فئة تتخصص حيث  تقسيم العمل، وبظهور مفهوم بقائه

ا ، وهكذعملية البيعمن خالل  والباقي يتم توزيعه على باقي أفراد المجتمع لتلبية حاجاتها،

وتعتبر النقود األداة تصبح عملية التبادل ضرورية من أجل تلبية الحاجات المختلفة لألفراد، 

 .المتبادلة لقيمة المنتجات اموحدمقياسا لكونها توفر  األساسية لتبادل السلع والخدمات

التبادل تداول السلع والخدمات في السوق أو التنازل عن المنافع التبادلية ويقصد ب  

كوسيط  النقود، حيث تستخدم ستعمالية بصفة مباشرة أو بوجود وسيطاللحصول على منافع 

يستعمل في عملية التبادل وبالنظر لتمتعها بصفة القبول العام وكونها مقياسا للقيمة 

 جل. ومستودعا لها ووسيلة للدفع اآل

تنشط والتي  هي العملية التي تمكن األفراد من إشباع رغباتهم عملية اإلستهالك: -2-1-3  

المنتجات يعني القضاء على قيمتها  فاستهالك ،وتضمن استمراريتها وتعيد دورة اإلنتاج

 .اوتلبية الحاجيات منه
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الطريقة التي يتبعها منهج البحث هو مشكل عملية المعرفة أي  :علم االقتصادمنهج  -2-2 

العقل في دراسته لموضوع ما من أجل التوصل إلى قانون عام أو أسلوب الباحث في 

من خالل مجموعة من  الوصول إلى حقائق األشياء المحيطة به في الطبيعة والمجتمع

العقلية )الذهنية( والواقعية )التجريبية( التي يستخدمها لهذا الغرض، ويقوم  اإلجراءات

 استقرائيبحث العلمي في العادة على أسس المنهج العلمي التجريبي، وهو منهج منهج ال

( يقوم على مالحظة الواقع الكل إلى الجزءمن ) استنباطيوالكل(  )من الجزء إلى

 :4من خاللويتحقق هذا  .والتجريب بهدف التفسير والتعميم والتوقع

 الظواهر.المالحظة: اإلدراك األولي للوقائع ووصف و تفسير  -

 روض علمية.فوضع  -

 التجريب: تكرار المالحظة. -

 التفسير: الوصول إلى الحقيقة. -

 بناء الفروض العلمية. -

 التعميم: صياغة قانون عام يستفاد به في تفسير الواقع -

 التوقع.  -

يبدأ الباحث بمالحظة الواقع لكي يصور فرض أولي، ثم يدخل مرحلة التجريب، و 

 ستفادةلاليصلح للتفسير يصير قانونا علميا عاما صالحا والفرض األولي فإن ثبتت صحة 

 والتوقع بشأنه. االقتصاديه في الواقع من

                                                             
 .2، ص مرجع سابقإبراهيم بولمكاحل،  4
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 وجود علم في مجال معرفي معين، توفر الشروط اآلتية:يتطلب و 

توفر موضوع محدد: حيث أن موضوع المعرفة العلمية بشكل عام هو التصورات  -

 الذهنية للظواهر والوقائع.

المعرفة العلمية في  استخداموجوب  توفر جسم من المعرفة العلمية، وهذا من خالل: -

أن يكون هدف البحث الكشف عن القوانين ، ولمنهج البحث العلمي استخالصهاعملية 

حتى تكون المعرفة علمية ينبغي ، والظواهر محل الدراسةعية التي تحكم الوقائع والموضو

 كمية والكيفية القابلة لقياس الظاهرة محل الدراسة.المناهج ال استخدامأن يتم 

توفر مجموعة من القوانين والنظريات وهي تمثل نتيجة لدراسة الموضوع من خالل  -

 المنهج العلمي التجريبي.

علم األحياء، ...(،  يمكن تقسيم العلوم إلى ثالثة أنواع: طبيعية )الكيمياء، الفيزياء، 

 ،مجردة كالرياضيات، الجبر، ...(اسة المعطيات المنطقية العلوم نظرية مجردة )تهتم بدر

تهتم بدراسة العالقات التي تربط بين األفراد فيما بينهم، أو مع  اجتماعيةوعلوم إنسانية و

 المجتمع أو مع األشياء حيث يكون الفرد هو المحور األساسي لهذه العلوم.

العقل في سلكها "الطريقة التي ي هوالمنهج العلمي  مناهج التحليل اإلقتصادي: -2-2-1  

القوانين التي تحكمه، وعلى  اكتشافدراسة موضوع ما للوصول إلى قضاياه الكلية، أي 

 ذلك فغاية البحث العلمي تتمثل في الوصول إلى حقيقة الشيء موضوع البحث" .

غير أنه توجد قواعد عامة للبحث  ولكل علم طرق بحث تتفق مع طبيعة موضوعه،

يعتمد عليها البحث العلمي بغّض النظر عن موضوعه، والمناهج العلمية  يمكن أن

)التجريبي  االستقرائيوالمنهج  )التجريدي النظري( االستنباطيالمنهج  :هي ،المعروفة

 الواقعي(.
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 ،حيث يعود إلى عهد أرسطو طاليس يعتبر أقدم مناهج المعرفة :االستنباطيالمنهج  *

من قضية تعدّ مقدمة ُمسلّم بصحتها إلى قضية تعد  االنتقالعملية عقلية يتم فيها  واالستنباط

نتيجة الزمة، وذلك من خالل قواعد ذهنية بحتة تدور كلها في الذهن بعيداً عن الواقع أي 

 على التجربة. االعتماددون 

يعتبر ، وبالتنازل( االستداللفي البحث من الكل إلى الجزء ) االنتقاليعني  هوو

 .االستنباطيالمنهج  يهابرز أدوات التحليل الذي يعتمد علالمنهج الرياضي من أ

العملية المنطقية التي يخلص بواسطتها من الوقائع  باالستقراءيقصد  :االستقرائيالمنهج  *

وهو تلك العملية العقلية التي ، ة التي تحكم الظاهرة قيد الدراسةالفعلية إلى القوانين العام

الجزء إلى من من الخاص إلى العام ) عن طريق المالحظة أو التجربة، باالستداللتهتم 

  الصاعد(. االستداللأو  الكل

القوانين العامة عبر  الكتشافإذن هو عملية منطقية ننتقل بواسطتها من الواقع 

قد ظّل هذا ، وما يتضمنه من قوانين عامةبّر عجعلها تُعجزئيات هذا الواقع و استقراء

حيث تّم نقله إلى حقل البحث في  ،18في العلوم الطبيعية حتى القرن  االمنهج محصور

 .االجتماعيةالعلوم 

ويعتبر المنهج التاريخي واإلحصائي من أبرز أدوات التحليل التي تعتمد على 

 .االستقرائيالمنهج 

إن إتباع المناهج العلمية العامة في التحليل  :االقتصاديأدوات التحليل  -2-2-2  

وفي  ،االقتصاديةيقتضي البحث عن أكثر األساليب مالءمة في مجال الدراسات  االقتصادي

، واألسلوبين االستنباطيهذا اإلطار يفرق بين األسلوب الرياضي الذي يعتمد على المنهج 

ً  تقراءواالس االستنباطيعتمدان على ذان اإلحصائي اللالتاريخي و  . معا
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نجد أنها  االقتصاديةعند بحثنا للعالقات : نظري( )إستنباطي، تجريدي، المنهج الرياضي* 

عنها في صورة "دالة" تعبر عن العالقات تعبر عن العالقات التبادلية بين  تقبل  التعبير

. االقتصاديةالرياضيات في الدراسة  استخداممن هنا يصبح من الممكن ، والمتغيرات

ظهر تخّصص فرعي ضمن  ،االقتصاديةونظرا ألهمية التحليل الرياضي في الدراسات 

 االقتصادهو و واالقتصادالوثيق بين الرياضيات  االرتباطليعبّر عن هذا  االقتصادعلم 

 القياسي.

إال أنه يسقط  قتصادية،التحليل الرياضي في الدراسات اال وبالرغم من الدقة التي يحققها

 .االقتصاديةعنصر الزمن رغم ما له من أهمية في الحياة 

األسلوب التاريخي بتجميع  استخداميقوم  المنهج التاريخي )إستقرائي/إستنباطي(:* 

التي حدثت في الماضي، وبعد التحقق من صحتها  االقتصاديةالحوادث والوقائع  واستقراء

أي  تأتي مرحلة وصف الوقائع وتفسيرها، لضمان صحة النتائج التي يتم التوصل إليها،

ً وما كان نتيجة له ودرجة  ومعرفة العناصر المتكررة وغير المتكررة معرفة ما كان سببا

والمتكررة التي كانت تحكم  تكرارها، ثّم في النهاية الكشف عن القوانين الثابتة انتظام

 .االقتصاديةالعالقات بين مختلف الظواهر 

وتوقع ما  وفي تفسير ما هو كائن، إن التاريخ هو أداة للتحليل تفيد في معرفة ما كان،

 .االقتصاديةأي تحديد القوانين التي تحكم تطّور الشعوب والظواهر  سيكون في المستقبل،

صول إلى معرفة قوانين التطور التي حكمت ويساهم التحليل التاريخي في الو

 واالقتصادية االجتماعيةالمجتمعات البشرية، وحدّدت سلوكياتها على مختلف المستويات 

والتفريق بين  والسياسية. فقط ينبغي اإلشارة إلى ضرورة أخذ التاريخ بالمعنى الواسع،

أن  اعتبارعلى  ،االقتصادية( وتاريخ الوقائع االقتصادي)الفكر  االقتصاديةتاريخ النظريات 

ً تختلف عن الظواهر الطبيعية التي تتّسم  واالجتماعية االقتصاديةالظواهر  عموما



19 
 

حيث أّن تاريخ الوقائع يُعدّ بمثابة التجارب المخبرية التي يقوم بها  عدم التغيّر،و باالستقرار

يتوقف  االقتصاديةكما أن دراسة تاريخ النظريات  الباحث في دراسته للظواهر الطبيعية،

الذي  االقتصاديفهمه على دراسة تاريخ الوقائع، حيث يرتبط مضمون كل نظرية بالواقع 

 عاشه الباحث وعمل على تفسيره وصياغة القوانين العلمية التي تفّسر أسبابه. 

يهدف كل علم إلى بناء قوانين،أي عالقات  )إستقرائي/إستنباطي(: المنهج اإلحصائي *

 )الكميات( و أولى مراحل العلم إذا هي معرفة هذه األحجام جام قابلة للقياس،جبرية بين أح

إذ أنه يتمثل في مالحظة وقائع تتّخذ شكل الكميات  حيث يقوم اإلحصاء بقياس هذه األحجام،

 القابلة للتعبير عنها باألرقام.

إلى األسلوب اإلحصائي لقياس مستوى العالقة بين الظواهر  االقتصاديونويلجأ   

المجتمع يتوقف على مستوى ما يحققه من  استهالكالمختلفة، فال يمكن  القول أن مستوى 

 تحديداً كمياً. االستهالكبل ال بدّ من تحديد أثر زيادة الدخل في مستوى  دخل،

يتّسم بالواقعية الالزمة لكل نظرية حتى ال  استقرائيويوصف اإلحصاء بأنه أسلوب   

لكونه يتناول الظواهر التي  تبتعد عن الواقع، ولكن يؤخذ عليه أنه ال يترجم الحقيقة كلها

مثالً ال تتوقف  االجتماعيةفالرفاهية  )المتغيرات النوعية(، يمكن التعبير عنها بلغة األرقام

بل تتوقف على طريقة  ادية فقط،على مستوى ما ينتجه المجتمع من سلع وخدمات م

 توزيعها بين جميع أفراد المجتمع أيضاً.

ً و   وقد تطّور حتى بات  ،االقتصاديةال غنى عنه في الدراسات يمثل اإلحصاء أسلوبا

ً مستقالً من فروع علم  ،االقتصاديالتحليل ويشّكل مع الرياضيات  هو و االقتصادفرعا

 القياسي. االقتصاد

يعد سلوك الفرد وتصرفاته المختلفة موضوع : االجتماعيةبالعلوم  االقتصادعلم عالقة  -3

، الجغرافيا، التاريخ، علم االقتصاد) االجتماعيةروع العلوم فالدراسة المشترك عند كل 
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، علم النفس ...( حيث أن كل تخصص معرفي يدرس هذا السلوك من زاوية معينة االجتماع

 األفراد دون الرجوع إلى المجاالت األخرى.ويحاول فهم طبيعة العالقات بين 

بغية و ، وجد الباحثون أنهاالجتماعيةرغم هذا الترابط بين مختلف الظواهر غير أنه و  

تسهيل عملية البحث العلمي والتوصل إلى نتائج أكثر دقة ال بد من تقييم منهجي للعالقات 

ً من ، حيث يتولى كل مجموعة من الاالجتماعية هذه العالقات ودراستها باحثين جانبا

 متداخلة إلى حدّ كبير. االجتماعيةلكن تبقى الحدود بين هذه الفروع بصورة منفردة، و

الذي حقق قدر من  االجتماعيةأحد هذه العلوم  االقتصادأن علم  اعتبارعلى و  

 االقتصاديينمنهجه وقوانينه و نظرياته، إال أننا نجد الباحثين بموضوعه و االستقاللية

المختلفة من طرق ومناهج  االجتماعيةتعينون بما تم التوصل إليه في الحقول يس

البناء المعرفي لهذا العلم، و هذا ما سنحاول فهمه من  اكتمالموضوعات تساعد على و

 بالعلوم األخرى. االقتصادخالل التعرض لعالقة علم 

بعلم  ارتباطا: يعد علم السياسة من العلوم األكثر السياسةعلم و االقتصادعلم  -3-1 

، حيث تعتبر الدولة من وجهان لعملة واحدة واالقتصادية، فالظاهرة السياسية االقتصاد

 واستقرارها، كذلك نجد الدولة الموضوعات الرئيسية التي يهتم علم السياسة بدراستها

عد رواد المدرسة التجارية من أوائل من أّكد ي، واالقتصادعلم  اهتماممن صلب  االقتصادي

، كما أن تطور األحداث السياسية واالقتصادالموضوعي بين السياسة  االرتباطعلى 

 والسياسية. االقتصاديةبين الظواهر  االرتباطحتى يومنا هذا تزيد في حجم  واالقتصادية

ل إليه في حقل وصتجاهل ما تّم الت االقتصادفي الحقيقة يستحيل على الباحث في و 

الكثير من األزمات والظواهر فكذلك الشأن بالنسبة للباحث السياسي، العلوم السياسية و

 اقتصادية، أي يرجع تفسيرها إلى ظواهر وعوامل اقتصاديةالسياسية هي ذات خلفية 

)الصراع في السودان، نيجيريا، الحرب على العراق ...( والعكس بالنسبة للظواهر 
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....(، وكل الدراسات المعاصرة تؤكد على الترابط  األزمات النفطية والمالية) االقتصادية

، كما أن شكل النظام السياسي وقيمه االقتصاديالرخاء السياسي و االستقرارالوثيق بين 

، حيث نجد في الغالب أن االقتصاديعوامل رئيسية في تحديد بنية النظام  تهوإيديولوجي

التي تدعو  االشتراكيةرأسمالي، عكس النظم  اقتصاديالنظم الديمقراطية الحرة تنتهج نظام 

 الموجه والمركزي المخطط. االقتصادإلى تطبيق مبادئ 

، االجتماعيةبدراسة كل الظواهر  االجتماع يهتم علم: االجتماععلم و االقتصادعلم  -3-2 

هو ذلك المتعلق و االجتماعيةبمستوى واحد من الظواهر  االقتصادفي حين يهتم علم 

 ويمكن تلخيص هذه العالقة في: .بالجوانب المادية

بمعنى تأثير البعد  االجتماعيوتأثيره على الجانب  االقتصاديأهمية النشاط  -

إليه ، وهذا ما أشار االجتماعيةوتحديد طبيعة العالقات  االجتماعي االنتظامفي  االقتصادي

فيها، كما تلقي  االقتصادي، ودور العامل االجتماعيةإبن خلدون في تفسير هذه العالقات 

 االقتصاديمن خالل حرية المجتمع بآثارها على تفسير النشاط  االجتماعيةالتحوالت 

في البيئات الحديثة  االقتصاديةللمجتمع، وفي هذا اإلطار يمكن تفسير بعض السلوكيات 

 مثال.

وهو علم  االقتصادتتجلّى العالقة بين العلمين في ظهور تخصص فرعي ضمن علم  -

 ةحاولفي م االقتصادي االجتماعوهو علم  االجتماعأو ضمن علم  االجتماعي االقتصاد

و  االقتصاديةعلى الظواهر  اعتمادا االجتماعيةتسليط الضوء على تفسير المعطيات ل

 العكس.

أن هذا األخير يسعى  اعتباربالتاريخ على  االقتصاديرتبط علم التاريخ: اإلقتصاد و -3-3 

يعمل  االقتصادلمعرفة األحداث والوقائع وتفسيرها عبر التطور التاريخي، في حين أن 

لمعرفة  االقتصادي، لذا يحتاج االقتصاديةصياغة القوانين التي الظواهر و استكشافعلى 
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للتأكد من  االقتصادير التاريخي والزمني للنشاط نتائج عمل المؤرخ أي معرفة اإلطا

عبر مراحل  االقتصاديةوعموميتها، حيث أن تكرر الظاهرة  االقتصاديةصحة القوانين 

يعتبر المنهج التاريخي من ووتعميمه،  االقتصاديتاريخية متعددة يقود إلى تأسيس القانون 

 عنها. الستغناءا االقتصاديأدوات و طرق التحليل التي ال يمكن للباحث 

ألنها تسهل عليه جزءاً من  االقتصاديةكما أن المؤرخ بدوره يحتاج إلى المعلومات  

للمجتمعات تشكل  االقتصاديةألن التطورات  االقتصادييحتاج إلى التحليل وهو بحثه، 

الباحث في التاريخ من أجل تتبّع تطورات المراحل التاريخية، حيث يرى  الهتماممجاالً 

المجتمع من مرحلة  انتقالأن  كارل ماركس في نظرياته حول التطور التاريخي للمجتمعات

إلى مرحلة أخرى سببه التحول في طبيعة عالقات اإلنتاج المادي )الجدلية التاريخية( 

 سيطرة البرجوازية على وسائل اإلنتاج. للية نتيجة فوصول اإلنسان إلى المرحلة الرأسما

يُعدّ القانون اإلطار التنظيمي المحدد لكل المعامالت  علم القانون:و االقتصاد -3-4 

قائمة  اقتصادية، فالعالقة بينهما وطيدة، والقانون بهذا ما هو إال ترجمة لوقائع االقتصادية

في  اشتراكياقد يكون القانون السائد رأسماليا كما في الدول الديمقراطية، أو في المجتمع. و

الدول الشيوعية، أو إسالميا، حيث أن الهيكل القانوني يعد من أهم المعايير المعتمدة في 

وكل دولة لها منظومتها القانونية المتعلقة بالمجال ، وآخر اقتصاديالتفريق بين نظام 

، قوانين المالية، قانون التأمينات ... االستثمارنون التجاري، قانون القا :مثل ،االقتصادي

 إلخ.

حالة نفسية  االقتصاديةتُعدّ الحاجة كأحد عناصر المشكلة علم النفس: علم اإلقتصاد و -3-5

لتلبيتها، كذلك فإن العديد من الظواهر  اقتصاديةبالدرجة األولى تدفع الفرد للقيام بنشاطات 

على الحياة  انعكاساتله أساسها نفسي و القيمة مشكلةقدية ونل التطورات ال، مثاالقتصادية

 أسواق الصرف ... إلخ.أسواق المال و :، مثلاالقتصادية
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تعني الجغرافيا بدراسة العالم كوسط يعيش فيه وعلم الجغرافيا:  االقتصادعلم  -3-6

)الوحدات  االقتصادياإلنسان، ويلتقي العلمان في مجال المعرفة المتعلقة بمواطن النشاط 

، االقتصادياإلنتاجية مثالُ(، وهكذا يقدم لنا علم الجغرافيا معرفة بالوسط الطبيعي للنشاط 

)معادن، محروقات، ... إلخ( يحدد طبيعة رقعة جغرافية ما على الثروات الطبيعية  فاحتواء

 لك المنطقة أو الدولة.توالمستوى المعيشي ل االقتصاديالنشاط 

علم يهتم ببحث  ، وهواالقتصاديةوتتبلور هذه العالقة ضمن ما يعرف بالجغرافيا  

 القوى المحركة والموارد الطبيعية في بلد ما.

الديمغرافيا بدراسة قضايا السكان من حيث يهتم علم علم اإلقتصاد والديمغرافيا:  -3-7

 يةطة، فوضعنشحركية السكان، الهجرة، توزيع السكان، التكاثر، التخطيط العائلي، الفئة ال

الباحث في  اهتمامالساكنة وحركتها وبنيتها الفكرية والبيولوجية جميعها تشكل مجال 

 الديمغرافيا. 

أن العوامل  اعتباريمغرافيا على الدو االقتصادويتضح التداخل الكبير بين علم 

لإلنسان، حيث تحدد حجم القوة العاملة  االقتصاديالديمغرافية تؤثر حتما على السلوك 

. وبناء على االقتصاديوكفاءتها ومدى الحاجات التي يمثل إشباعها الهدف النهائي للنشاط 

لسكانها تبعا  الكيفيةالكمية و لالحتياجاتذلك تتفاوت المجتمعات في درجات توفيرها 

 والسكان نذكر االقتصادالذين ربطوا بين  االقتصاديينز ر، ومن أباالقتصاديلمستواها 

التي يعتقد بموجبها أن هناك حالة ال توازن ريته حول السكان وس" في نظو"روبرت مالت

نسبة الزيادة في عدد السكان )متتالية هندسية( ونسبة زيادة الموارد )متتالية حسابية( بين 

 .االقتصادي ستقرارعدم االوهو ما يخلق حالة من 
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 االقتصاديةالمشكلة : نيالفصل الثا

ال تزززال المشززكلة االقتصززادية تشززغل بززال المهتمززين والبززاحثين فززي الشززأن االقتصززادي 

يدور حوله علم االقتصاد بتفرعاتزه المختلفزة، وسزنحاول مزن خزالل طالما هي المحور الذي 

 هذا المحور اإللمام بجوهر المشكلة االقتصادية من خالل استعراض العناصر اآلتية:

 تعريف وطبيعة المشكلة االقتصادية. -

 خصائص المشكلة االقتصادية. -

 عناصر المشكلة االقتصادية.   -

النززدرة كمززا يسززميها  أو مشززكلة االقتصززاديةتعززد المشززكلة  :تعريففف الملففالة االقتصففادية -1

لذلك فإن مفهومها هزو المزدخل األساسزي إلدراك العالقزة  ،االقتصادسبب نشوء علم  البعض

 .أخرى من جهة االقتصاديةوالموارد  الوثيقة بين الفرد والمجتمع من جهة

المتاحزة د االقتصزادية وتتمثل المشكلة االقتصادية بكل بساطة في الندرة النسبية للمزوار

 إذاعلى اختالف أنواعها مهما بلغت أحجامها، فهي موارد اقتصزادية محزدودة فزي كزل دولزة 

 المتعددة والمتجددة والمتباينة باستمرار.  اإلنسانيةما قورنت بالحاجات 

تقزوم علزى جزانبين  االقتصزاديةريف يمكزن أن نسزتنتج بزأن المشزكلة انطالقا من هذا التع

 أساسيين، هما:

 أوال: الحاجات اإلنسانية المتعددة وغير المحدودة.

 ثانيا: الموارد واإلمكانيات المحدودة نسبيا.
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تدور المشكلة االقتصادية حول ما يشاهد في الحياة اليوميزة  طبيعة الملالة االقتصادية: -2

، ممزا يحزتم لإلنسزاناجزات المتعزددة اسزتهالك لح إلشزباعمن ندرة نسزبية فزي المزوارد القابلزة 

عليه استخدام تلك الموارد المحدودة على نحو أفضل حتى يمكنه بلوغ أقصزى إشزباع ممكزن 

من هذه الحاجات، وما ينشأ بهذه المناسبة من عالقات متطزورة تاريخيزا بزين أفزراد المجتمزع 

 اإلنساني وخاصة فيما يتعلق بالملكية والتوزيع.

 منهمزااقتصاديتان مرتبطتان علزى نحزو يجعزل  مشكلتانوضع تنشأ من هذا ال وانطالقا 

 وجهين للمشكلة نفسها.

الموارد غالبا ما ال يصلح في وتظهر بسبب كون الجزء األكبر من  الملالة األولى: -2-1 

عزن طريزق بزذل الجهزد  اإلنسزان، لزذلك لززم تزدخل اإلنسزانيةالحاجزات  إلشزباعشكله األولزي 

)العمززل( ليحززدث تغييززرات فززي تلززك المززوارد الطبيعيززة ويجعلززه فززي شززكل مناسززب  اإلنسززاني

)خلزق منفعزة(. وتقتضزي عمليزة التحزوير هزذه نشزوء صزراع بزين  اإلنسانيةالحاجات  إلشباع

والطبيعة، صراع تحكمزه قزوانين طبيعيزة ثابتزة وعامزة وأوضزاعا فنيزة تتغيزر بتغيزر  اإلنسان

التحززوير دخززول اإلنسززان فززي عالقززات مززع غيززره ممززا الزمززان والمكززان. كمززا تقتضززي عمليززة 

 يضفي على عمله )اإلنتاج( الصفة االجتماعية.

كثيزرة ومتنوعزة ومتزايزدة  اإلنسزانيةوتظهزر بسزبب كزون الحاجزات الملالة الثانيفة:  -2-2 

وبالتالي غير محدودة، في حين أن الموارد التي تمنحها الطبيعة هي بطبيعتها محدودة. وفي 

غيزر  اإلنسزانيةهذا الوضع البزد وأن تقزوم مشزكلة توزيزع المزوارد المحزدودة علزى الحاجزات 

تزي تحزرم مزن وتلزك ال إشباعهالمحدودة، وهو أمر يقتضي تحديد التي تشبع والقدر الذي يتم 

، بصززرف النظززر عززن طبيعززة النظززام االقتصززادي. وبمعنززى آخززر فززإن التقابززل بززين اإلشززباع

غير المحدودة والموارد الطبيعيزة يقتضزي تزدخل اإلنسزان لتحديزد أولويزة  اإلنسانيةلحاجات ا

 إلشباع الحاجات.
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جها وا لقد أجمع المفكرون على أن الندرة واالختيار همخصائص الملالة االقتصادية:  -3

 المشكلة االقتصادية.

 ةبزين النزدر ويقصد بها الندرة النسبية وليس النزدرة المطلقزة، ويتعزين التمييززالندرة:  -3-1 

ت ن الحاجزابالمعنى المطلق والندرة بمعناها النسبي. هذه األخيرة توضزح العالقزة النسزبية بزي

 الندرة من مجتمع آلخر. مسألةاإلنسانية ووسائل إشباعها، وتتباين 

 من أسباب مشكلة الندرة، ما يلي: 

 فاية موارد المجتمع الطبيعية والبشرية.كعدم  -

 عدم كفاية استخدام الموارد المتاحة. -

 قابلية بعض الموارد للنفاذ والنضوب. -

 .اإلنتاجزيادة عدد السكان بنسب تفوق الزيادة في  -

االقتصادية في نهاية المطزاف فزي مشزكلة االختيزار. وهزذا تتلخص المشكلة االختيار:  -3-2 

 :5، أهمهااالختيار يشمل على عدة جوانب

اجزات على المجتمع أن يقزرر كميزة اإلنتزاج ونوعيتزه مزن السزلع والخزدمات التزي تشزبع الح -

 حديد حجزمتاإلنسانية، وهذا يعني توزيع الموارد على فروع اإلنتاج المختلفة مما يؤدي إلى 

ع مزززن فزززروع اإلنتزززاج، وتختلزززف وسزززيلة اتخزززاذ هزززذه القزززرارات بزززاختالف النظزززام كزززل فزززر

 االقتصادي. 

 إلنتزاجرق واختيزار أنسزب الطز اإلنتزاجيقرر تحديد الكيفية التي سيتم بهزا  أنعلى المجتمع  -

 السلع والخدمات المقررة.

                                                             
 .19، ص 2010معين أمين السيد، مدخل إلى االقتصاد في ظل المتغيرات االقتصادية العالمية الحالية،  5
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أن  فزي المسزتقبل، ويتطلزب ذلزك اإلنتزاجمقدرتزه علزى  زيزادةيعمزل علزى  أنعلى المجتمزع  -

فزي  بغزرض اسزتعماله اإلنتزاجمن  احد يضحي باالستهالك الحالي، ويوفر قدر أي إلىيقرر 

 من السلع في المستقبل. إضافيقدر  إنتاجمشروعات جديدة قادرة على  إقامة

 تبزرز، واجيةاإلنت إلمكاناته األمثليحدد الوسيلة التي تحقق له االستغالل  أنعلى المجتمع  -

 واإلمكانززاتهززذا الجانززب نتيجززة تبززاين المجتمعززات مززن حيززث مززدى تززوافر المززوارد  أهميززة

 .فيها كما ونوعا اإلنتاجية

 .اجيةاإلنتعلى الذين شاركوا في العملية  اإلنتاجكيفية توزيع يقرر على المجتمع أن  -

عنززدما يسززعى إلززى مقاومززة النززدرة النسززبية  اقتصززادياويكززون النشززاط اإلنسززاني نشززاطا 

المعروفزة، علزى الوجزود  االقتصزاديةفزي مختلزف الزنظم  اقتصاديةتقوم كل حياة ، و6للموارد

فاإلنسان يحس بحاجات متعددة يجد إشباعها فزي الخيزرات التزي ، المتالزم لإلنسان واألشياء

 .االقتصاديتقدمها له الطبيعة، ويستعمل من أجل ذلك النشاط 

في الظهور في الحالة التي يجد اإلنسان نفسه أمام عزدد كبيزر  االقتصاديةتبدأ المشكلة  

قابزل ...( م اتصزالوسزائل  مسزكن، لبزاس، من الحاجات المتزايزدة والمتجزددة )مزواد غذائيزة،

 ال حصزر ةاالقتصزاديات زمة لتلبية تلك الحاجيات. فالحاجندرة و قلة الوسائل والموارد الال

لف هي تختإال وظهرت حاجيات من نوع آخر، ووكلما وصل اإلنسان إلى تلبية بعضها  لها،

 .والمجتمعللفرد  االقتصاديالمستوى  باختالف

أحززد العوامززل الرئيسززية فززي ظهززور الصززراع السياسززي  االقتصززاديةوتعتبززر المشززكلة  

سززلطة ضززمن أهززم وظززائف ال بالمجتمعززات، وكززذلك فكززرة قيززام التنظززيم السياسززي )الدولززة(،

 السياسية بالدولة هي التوزيع العادل للثروات الطبيعية.

                                                             
 .2، ص 2007ة القاهرة للتعليم المفتوح، القاهرة، مختار طلبة، مقدمة في المشكلة االقتصادية، مركز جامع 6
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نزدرة المزوارد  ن المشكلة االقتصادية تكمزن فزيأإذا اتفقنا بعناصر الملالة االقتصادية:  -4

افتراض أن الموارد محدودة وأن الحاجات متعددة ومتزايدة، وعليه قياسا بالحاجات. وعلى 

تتكزززون مزززن عنصزززرين أساسزززيين، همزززا: الحاجزززات  يمكزززن القزززول بزززأن المشزززكلة االقتصزززادية

 والموارد.

بأنها حالة نفسية تعكس الرغبة في  االقتصاديةتعرف الحاجة : الحاجات اإلقتصادية -4-1 

 الحصول على وسائل الزمة لبقاء وحفظ حياة اإلنسان.

 عناصر أساسية: ةوتنقسم الحاجة إلى ثالث

 ...(. البطالة البرد، المرض، العطش، )الجوع، االرتياحاإلحساس باأللم وعدم  -

 الرغبة بمعرفة وسيلة القضاء على األلم. -

 هذه الوسيلة إلزالة اإلحساس باأللم. استخدامالرغبة في  -

 في: ،بمجموعة من الخصائص يمكن إجمالها االقتصاديةتتّسم الحاجات و 

فهذا اإلحساس  األلم،إذا كانت الحاجة هي الشعور بالضيق أو  قابلية اإلشباع: -4-1-1  

وتقّل حدّة هذا الشعور إذا أشبع اإلنسان حاجاته،  تتراوح حدّته ونوعه وفقاً لظروف الحال،

على  حتى يتالشى أو يزول كل ضيق و ألمفي اإلشباع تناقصت حدة األلم  استرسلفكلما 

لمنفعة بظاهرة تناقص ا االقتصاداألقل في حدود الفترة الواحدة، وهذا ما يعبر عنه علم 

 الحدية.

إن الحاجات التي يسعى اإلنسان إلى  إشباعها اليوم ليست  ال نهائية الحاجيات: -4-1-2  

لضرورات حيوية أو نفسية وهي أيضاً  هي انعكاسة يوهذه الخاص هي التي كانت باألمس،

تحكمها ظروف الزمان والمكان التي يشعر بها اإلنسان في  اجتماعيةتعبير عن أوضاع 
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تختلف عن حاجاتنا وبالطبع فإن حاجاتنا  أو بتعبير آخر فإن حاجات األجداد ،مجتمع متمدن

 اد.حفتختلف عن حاجات األ

تاحة لإلنسان من موارد و موالمقصود بها كل الوسائل ال: االقتصاديةالموارد  -4-2 

يستعملها في تلبية حاجاته، لذلك كانت الوسائل التي يمتلكها اإلنسان خيرات طبيعية، والتي 

 إلشباع حاجاته محدودة دائماُ، بمعنى أن اإلنسان يعيش في عالم ندرة.

 بوجود شروط أساسية منها: االقتصاديةويرتبط وجود الموارد 

هناك مواد غير صالحة  حيث أن، المادة المعنية لحاجة بشرية استجابةالبدّ من  -

 .لالستعمال

يجب أن تتوافر في الشيء النفعية أي قابليته إلشباع حاجة أو رغبة بطريقة مباشرة أو  -

 والمنفعة ليست صفة مطلقة بل هي صفة نسبية تتوقف على ظروف الحال. غير مباشرة،

سبة لحاجات إال إذا كانت موجودة بقدر محدود بالن اقتصاديةال تعتبر الموارد خيرات  -

حيث هناك في الطبيعة خيرات تستجيب لحاجات معينة ولكنها موجودة بكثرة،  اإلنسان،

ذلك على العكس من الحاجات اإلنسانية، و تعتبر محدودة الكمية االقتصاديةلذلك فالموارد 

ى أي بالنسبة إل لهذا فإنها تعدّ نادرة نسبياً،و .في إلشباع حاجات جميع األفرادفهي إذن ال تك

 .استعمالهافي  االقتصادمّما يؤدي إلى ضرورة  الحاجات التي يمكن أن تسهم في إشباعها،
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 الفصل الثالث: الطلب واالستهالك

 : ومحدداته االستهالك -1

السلع أو إتالفها وذلك من أجل إشباع حاجات أو  استخدامهو تعريف االستهالك:  -1-1 

 االستهالكواالقتصادية، الغاية األساسية لكل النشاطات  االستهالكويعتبر  رغبات معينة.

)مقابلة( إما بالسلع التي تنتج في  االستهالكحيث يتّم مواجهة  له عالقة عضوية باإلنتاج

ّ بما تّم إنتاجه من قبل. "اإلنفاق على السلع والخدمات  ويُعّرف كذلك بأنه الوقت نفسه وإما

كما يعّرفه جون مينارد كينز  ،ت خالل فترة معيّنة"المستخدمة في تلبية الحاجات والرغبا

 ".ادخاره"الحّصة من دخل األسرة الذي لم يتّم  بأنه

إذ أّن  االقتصاديوفي تحريك النشاط  االقتصاديأساسي في النظام  ركن واالستهالك  

 وفرص العمل يتعلقان بحجم الطلب الكلّي على السلع والخدمات. االستثمارات

 .Eقبل كينز مثل االستهالكقد عالجوا موضوع  االقتصاديينديد من ورغم أن الع  

Engel   ومارشالA. Marshall  و باريتوV. Pareto  و بيغوA.C. Pigou ،وغيرهم 

متميزاً من خالل طرحه لنظرية كاملة مترابطة  االستهالكولكن يبقى ما قدّمه كينز حول 

كبير  باهتمامالذي خّصه كينز  االستهالكومن ضمنها  االقتصاد،تتناول مختلف جوانب 

لدوره في تكوين الطلب الكلي للسلع والخدمات الذي يعتبره المحّرك األساسي للعجلة 

 .االقتصادية

 :االستهالكالعوامل المؤثرة في  -1-2 

مقارنة  االستهالكويتجلى أثر هذه العوامل في تحديد حجم  عوامل ذاتية:ال -1-2-1  

حيث تؤدي هذه العوامل إلى التأثير في قرار المستهلك المتعلق  بمستوى معين من الدخل،

ينطلق  االستهالكحيث أن اإلقالل من  ،واالدخار االستهالكيبكيفية تقسيم دخله بين اإلنفاق 

 منها: ،من دوافع ذاتية
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الدخل الذي يحتفظ به  دافع الحيطة والحذر: وهو الذي يؤدي بالفرد إلى تحديد الجزء من -

 لمواجهة الحاالت الطارئة.

 دافع التبصر وبعد النظر: وهو ما يجعل اإلنسان يدخر للمرض والشيخوخة. -

 بالحاجات المستقبلية. االستشعاريخلق  دافع اإلحتساب: -

في الحاضر ليستثمر ويزيد  االستهالكيجعل الفرد يقلّل من  دافع تحسين المستوى المالي: -

 دخله في المستقبل.

 يتعاطى الصفقات والمضاربات. فرديجعل ال المالي: االستقاللدافع  -

 هو أيضا يؤثر في سلوك اإلنفاق.و دافع التوريث: -

 دافع الّشح وتجميع المال. -

وتخلق  اقتصاديةوهي متغيرات تنطلق من أسباب  العوامل الموضوعية: -1-2-2  

 ً أو إنقاصها بغّض النظر عن المستوى  االستهالكلزيادة درجة نزوع الفرد نحو  ضغوطا

 :مثل ،ويندرج ضمن هذه العوامل متغيرات العام لدخله،

الربح أو الخسارة الطارئة وغير المتوقعة في أصول رأسمالية يملكها المستهلك وال تؤثر  -

 .في العادة في دخله المنتظم

 .اإلجراءات الضريبيةتعديالت في التشريعات أو  -

 .تعديالت ملحوظة في المعدالت العامة للفوائد المصرفية -

 انخفاضهاأو  ارتفاعها واحتماالتتوقعات األفراد فيما يتعلق بمستوى دخولهم الحالية  -

 مستقبالً.

وعلى الرغم من أن الدخل المتاح للمستهلك هو العنصر األساسي الذي يتحدّد  ،إذن

 االستهالكيفثّمة عوامل أخرى تؤثر في مستوى اإلنفاق  ،االستهالكيبموجب حجم اإلنفاق 

مثل المعدالت العامة لألسعار السيما الفروق بين مستوى األسعار الجارية  بشكل أو بآخر،

 االجتماعيةوتوقعات تبدّلها في المستقبل وطبيعة توزيع الدخل العام بين الفئات والشرائح 

ً من العوامل المؤثرة الطبيعة الديمغرافية معدالت الفوائد الم المختلفة، صرفية السائدة أيضا
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الفئات العمرية وأثر ذلك على األذواق و طبيعة السلع  )الزيادات السكانية، للبلد المعني

 المستوى التقني والتكنولوجي السائد ومدى تطوره. المطلوبة(،

 الطلب: -2

لشرائها عند  استعدادالطلب هو الكمية التي يكون المشترون على تعريف الطلب:  -2-1 

 7سعر معين وفي فترة زمنية معينة.

 من خالل هذا التعريف يتضح بأّن: 

 الطلب يشير إلى الطلب الكلّي المتكّون من مجموع الطلبات الفردية. -

ة عمليوجود الرغبة مصحوبة بالقوة الشرائية، فالرغبة وحدها غير كافية لحصول  -

 شرائية.الدرة قترن بالقالشراء ما لم ت

ذواق أ زمن،ال من بينها: السعر، الدخل، ،إرتباط الكمية المطلوبة بمجموعة من التغيرات -

سة أو منافالمستهلكين، عدد المستهلكين، الدعاية، القرارات المتعلقة بالسلع األخرى ال

 إلخ. المكّملة ...

فإّن دالة الطلب معقّدة وهي تابع لمجموعة من المتغيرات تدعى محدّدات  ،وعليه 

 يمكن كتابتها بهذا الشكل:و الطلب

𝑸𝑫 =  ∱ (𝑷𝑿 , 𝑷𝒀, 𝑷𝒁, … … … … , 𝑹, 𝑻). 

                                                             
 .60، ص كساب علي، النظرية االقتصادية: التحليل الجزئي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر  7
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وبالتالي لدراسة أثر هذه العوامل على الكمية المطلوبة نقوم بدراسة أثر عامل واحد  

 ثبات العوامل األخرى وفق مبدأ تجربة الظاهرة )النظرية العلمية(. وافتراضفقط 

سعر السلعة  باستثناءثبات العوامل المحدّدة للطلب  افترضناإذا قانون الطلب:  -2-1 

وتسمى هذه العالقة  ،المدروسة، نجد أن هناك عالقة عكسية بين السعر والكمية المطلوبة

لسعر تنخفض الكمية المطلوبة )أو ما يطلق عليه ا ارتفعبقانون الطلب، حيث أنه كلما 

السعر ترتفع الكمية المطلوبة )أو ما يسّمى تمدّد  انخفضوبالعكس كلما  ،الطلب( انكماش

 على أثر السعر في الكمية المطلوبة عبارة "تغير الطلب". االقتصاديونالطلب(، ويطلق 

سعر السلعة المطلوبة فقط  داعتمايمكن كتابة طلب المستهلك )الفرد( في حال  ،وعليه 

 بالشكل اآلتي:

𝑸𝑫𝒊 =  ∱ (𝑷𝑿) 

i = 1, 2, 3 …… n            ،حيث  nيمثّل عدد الطلبات الفردية و 𝑷𝑿 سعر السلعة   

.X 

𝑸𝑫𝒊 يصبح الطلب السوقي بالشكل اآلتي: ،وعليه  = ∑ ∱ (𝑷𝑿) =
𝑛

𝑖=1

 ∱ (𝑷𝑿) 

                                                            XP                                                                        
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                   XQ                                   

إن تفسير قانون الطلب الذي يتمثل في العالقة العكسية بين سعر  تفسير دالة الطلب: -2-2 

منحنى الطلب إلى األسفل يمكن إرجاعه  انحداروبالتالي تبرير  ،السلعة والكمية المطلوبة

 إلى سببين رئيسيين هما: أثر اإلحالل وأثر الدخل.

سعر سلعة معينة مع بقاء أسعار السلع المنافسة  انخفاضعند  أثر اإلحالل: -2-2-1  

على حالها، فإن هذا يجعل من الساعة محّل الدراسة منافسة للسلع األخرى مّما  )البديلة(

أسعار سلعة مع ثبات أسعار  ارتفاعفي المقابل فإن ويزيد من الطلب عليها )تمدّد الطلب(، 

 الطلب عليها في حين تحّل محلها السلع المنافسة لها. انكماشالسلع البديلة يؤدي إلى 

سعر سلعة ما يؤدّي إلى زيادة القدرة الشرائية للمستهلك  انخفاضإن  أثر الدخل: -2-2-2  

وبالتالي يزيد من شرائه للسلع ومن بينها السلعة محّل  ،)مع بقاء الدخل اإلسمي ثابتا(

 الدراسة وهذا ما يعبّر عنه بزيادة الدخل الحقيقي والعكس في حالة إرتفاع سعر السلعة.

منحنى الطلب، يضاف إلى ذلك  انحدارخل واإلحالل هما سببان في دإّن أثر كّل من ال 

ي إلى تمدّد طلب فئة الدخول أسعار السلعة يؤدّ  انخفاضبالنسبة لطلب السوق كون 

المحدودة التي كانت تعجز عن شراء هذه السلعة عند مستويات السعر المرتفعة والعكس 

 صحيح.

 :إستثناءات قانون الطلب -2-3 

حالة توقع نقص إلى زيادة في عرض السلعة: إذا توقع المستهلكون نقصا في عرض  -

السعر، ويصاحب ذلك تمدد في الكمية السلعة فيزيدون في طلبهم مما يؤدي إلى زيادة 

 المطلوبة والعكس صحيح.
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إلى  االنخفاضسعر السلعة: قد ينخفض السعر ويؤدّي هذا  ارتفاعأو  انخفاضتوقع  -

مستمّر في السعر مّما يكسبهم فائض  النخفاضاإلحجام عن الشراء نتيجة توقع المستهلكين 

 أكبر في المستقبل والعكس صحيح.

 االجتماعي:رتفع بغرض إظهار المركز مرغبة بعض األفراد في شراء سلعة سعرها  -

وقد تمدّد فئة معينة  ،ويتعلق األمر بالسيارات الفاخرة والبيوت الفارهة والمجوهرات الثمينة

 منها بجودتها العالية. اعتقاداطلبها على السلعة عالية الثمن 

( أن االيرلنديين كانوا قد Robert Giffenاإلنجليزي ) ديتصاقالحظ االسلعة جفين:  -

رغم أن سعرها قد ارتفع.  1840رفعوا استهالكهم من مادة البطاطا أثناء مجاعة سنة 

 ،(Giffen)وعلى إثر ذلك سميت السلع التي يرتفع الطلب عليها برغم ارتفاع سعرها بسلع 

 من السلع األخرى ضحون باستهالكهمحيث أن انخفاض القدرة الشرائية لألفراد يجعلهم ي

( Giffenسلع )وبرغم أن  ،ويخصصون حصة أكبر من ميزانيتهم لشراء السلع األساسية

 أن الطلب عليها هو دالة متزايدة بداللها سعرها.إال  سلع دنياتعتبر 

وتبقى هذه االستثناءات تشكل حاالت نادرة، حيث أن قانون الطلب السائد هو ذلك  

 سلعة يتناقص بارتفاع سعرها.الذي يقضي بأن الطلب على ال

الطلب الكلي في سوق ما هو مجموع الطلبات الفردية،  الطلب الالي )طلب السوق(: -2-4 

أو هو مجموع طلبات المستهلكين األفراد، الذين يتكون منهم السوق، على سلعة معينة 

بجمع خالل فترة زمنية معينة. ويشتق جدول طلب السوق من جداول طلبات المستهلكين 

الكميات المطلوبة من السلعة لكل مستهلك عند مختلف األسعار خالل فترة زمنية معينة، 

 كما يمكن اشتقاق منحنى السوق على أساس تجميع منحنيات طلب المستهلكين.
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السلعة محل  سعرفي الكمية المطلوبة بخالف  هناك جملة عوامل تؤثر محّددات الطلب: -3

إلى عوامل كمية وأخرى نوعية )كيفية(، وتشمل  العوامل )المحدّدات(، وتنقسم هذه الدراسة

 إلخ. ... أذواق المستهلكين، عدد المستهلكين وأسعار السلع المنافسة والمكّملة الدخل،

تغير في العوامل األخرى أي ثبات سعر السلعة محّل الدراسة، فإن  افترضناإذن: إذا  

مية المطلوبة بالزيادة أو النقصان، ويطلق على هذا المحدّدة للطلب يؤدي إلى تغير في الك

في الكميات المطلوبة نتيجة تغير العوامل األخرى مع بقاء سعر السلعة محّل  االرتفاع

 ( الطلب.انخفاضالدراسة زيادة الطلب وفي الحالة العكسية نقصان )

 

 

 

 

                                                                XP                                                                     

 

                   XQ                                                            

 ويمكن على ضوء هذا التغير في الطلب أن نفسره بالعوامل اآلتية:    

أذواق المستهلكين ورغباتهم، فإذا كان التغير في أذواق المستهلكين ورغباتهم لصالح  -

السلعة فإن هذا يعني زيادة الطلب عليها عند نفس السعر والعكس، وجدير بالذكر أن هذا 
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السائدة وكذا سياسات اإلعالن والدعاية  واالجتماعيةالعامل يتأثّر بدوره بالمنظومة الثقافية 

 والتسويق.

تطّور عدد المستهلكين: فإذا كان هناك أكثر من مستهلك فإن طلب السوق هو إجمالي  -

وبالتالي فإن أي زيادة في عدد المستهلكين سينعكس إيجابا  ،طلبات المستهلكين في المجتمع

 على الطلبات والعكس بالعكس.

سعرها  فاعارتتوقعات المستهلكين: عندما يتوقع المستهلكون فقدان سلة من السوق أو  -

لسبب من األسباب فإن هذا التوقع يؤدي إلى زيادة الطلب ونقصانه يؤدي إلى نقصان 

 الطلب.

يؤدي إلى زيادة الطلب  ارتفاعاتغير دخول المستهلكين: إن تغير دخول المستهلكين  -

 والعكس بالعكس.

القتها ببعضها أسعار السلع المنافسة أو المتكاملة، وفي هذا يمكن التمييز بين السلع في ع -

 بين: ،البعض

أّما مقدار  ،سعرها ارتفعسلع متنافسة: يمكن لكل واحدة منها أن تحّل محل األخرى إذا  *

 القهوة والشاي. التغير فيعود إلى درجة اإلحالل الممكنة بينها مثالها:

سلع متكاملة: وهي السلع التي يتوافق الطلب عليها زيادة أو نقصانا مثل الوقود  *

 إلخ. ... والسيارات، السكر والقهوة

سلع مستقلة: وهي السلع التي ال توجد أي عالقة بين تغير أسعارها والطلب عليها مثل * 

 إلخ. ... الشاي والسيارات
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 رتفاعأو ال عود إما لزيادة دخل المستهلك،على السلعة يزيادة الطلب وبناء عليه فإن  

الذي يكون السلع المكملة أو تغير ذوق المستهلك  أسعار نخفاضأو الأسعار السلع البديلة، 

 .، والعكس صحيحفي صالح السلعة محّل الدراسة

المرونة بداية تعبر عن مدى استجابة  ظاهرة للتغير نتيجة التغير الذي : مرونة الطلب -4

 ... يطرأ احد العوامل الممددة لهذه الظاهرة، ومنها الظواهر االقتصادية كالطلب والعرض،

 .إلخ

يمكن القول بأن الطلب يستجيب للتغير نتيجة التغير في األسعار والدخل، إذن ، إذن 

الطلب تسمح بقياس هذا التغير في الكمية المطلوبة نتيجة التغير في أحد هذه مرونة 

 العوامل، وهي إما سعر السلعة أو أسعار السلع األخرى أو الدخل.

ة الطلب السعرية، مرونة الطلب هي: مرون ،هناك ثالثة أنواع لمرونة الطلب 

 التقاطعية )المرونة المباشرة( ومرونة الطلب الدخلية.

درجة استجابة  (epxمرونة الطلب السعرية )تقيس : (𝒆𝒑𝒙) مرونة الطلب السعرية -4-1 

 :، فإنأو بعبارة أخرى ،نتيجة تغير سعر السلعة للتغير المطلوبةالكمية 

 التغير النسبي في الكمية                                     

    =                                   = (𝑒𝑝𝑥) رونة الطلب السعريةم
Δ𝑄𝑋 /𝑄𝑋

Δ𝑃𝑋/𝑃𝑋
 

 التغيير النسبي في السعر                                      

   = epx  وبالتالي: 
ΔQX

ΔPX
  ×   

PX

QX
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    = epxأو:                       
δQX

δPX
  ×  

PX

QX
 

تأثيرا عكسيا في  الطلبيالحظ أن المرونة السعرية سالبة دائما ألن السعر يؤثر على  

 8معظم الحاالت.

مة ة بالقيالطلب( نأخذ قيمة المرونمرونة درجة استجابة الكمية للسعر )مدى  لمعرفةإذن 

 :إذا كانتحيث أنه المطلقة، 

 1<  𝑒𝑃 : مرنغير الطلب. 

 1>  𝑒𝑃 :الطلب مرن. 

 1  =: 𝒆𝒑  متكافئ المرونةالطلب. 

 0  =𝒆𝑷 عديم المرونة: الطلب. 

 ∞  =𝒆𝑷 تام المرونة: الطلب. 

وتكون مرونة الطلب السعرية موجبة في حالة السلع التناظرية وسلعة جيفن حيث  

وامل ي العالمطلوبة في السلعة مع ثبات فتدل على وجود عالقة طردية بين السعر والكمية 

 األخرى.

كمية على ال Bوتقيس أثر تغير سعر سلعة أخرى ولتكن التقاطعية: الطلب  مرونة -4-2 

 .Aالمطلوبة من السلعة 

𝑒𝐴𝐵 =  
Δ𝑄𝐴

Δ𝑃𝐵
 ×  

𝑃𝐵

𝑄𝐴
 

                                                             
 .22، ص 2008عمر صخري، مبادئ االقتصاد الجزئي الوحدوي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  8
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 أو بعبارة أخرى: 

𝑒𝐴𝐵 =  
𝛿𝑄𝐴

𝛿𝑃𝐵
×

𝑃𝐵

𝑄𝐴
 

 تعطينا إحدى الحاالت اآلتية: تقاطعيةالفي كل الحاالت، فإن حساب المرونة و 

 *0<  𝑒𝐴𝐵 : لبعضهما.مكملتان في هذه الحالة تكون السلعتان 

 *0𝑒𝐴𝐵  بينهما. اوفي هذه الحالة تكون السلعتان قابلتان لإلحالل فيم:  < 

 *0  =𝑒𝐴𝐵 :لتان عن بعضهما.قهذه الحالة أن السلعتان مست يونقول ف 

وتقيس درجة استجابة الكمية المطلوبة من السلعة للتغير الداخلية:  مرونة الطلب -4-3 

 :حيث أن، دخل المستهلك د تغيرعن

                                     𝑒𝑅 =  
ΔQ

ΔR
𝑒𝐴𝐵 =  

Δ𝑄

ΔR
 ×  

𝑅

𝑄
 

𝑒𝑅                      بعبارة أخرى: أو         =  
𝛿𝑄

𝛿𝑅
 .

𝑅

𝑄
 

 :إحدى الحاالت اآلتيةمرونة الدخل، عطينا حساب يو  

  * 𝑒𝑅 ≥  وفي هذه الحالة تكون السلعة عادية.: 1 ≥ 0

*  0 > 𝑒𝑅 :.وفي هذه الحالة تكون السلعة رديئة 

*  𝑒𝑅 >  وفي هذه الحالة السلعة تكون السلعة كمالية.:  1
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 اإلنتـــاجالعرض والرابع: الفصل 

  :العرض -1

يعرف العرض بأنه مجموع الكميات من سلعة ما التي يرغب تعريف العرض:  -1-1 

المنتج ويقدر على عرضها للبيع عن سعر محدد وفي فترة زمنية معينة، ويشكل عام نتوقع 

أنه كلما أرتفع سعر السلعة كلما زادت الكمية المعروضة منها في السوق والعكس صحيح، 

قانون  اسممنها، ويطلق على هذا  كلما انخفض سعر سلعة كلما انخفضت الكمية المعروضة

 العرض.

إذن هناك عالقة طردية بين السعر السلعة لكمية المعروضة منها، ويفرق  

 االقتصاديون بين الفترة الزمنية القصيرة والمتوسطة والطويلة، على النحو اآلتي:

بالتالي ال يكون المنتجون قادرون على زيادة الكمية المنتجة والفترة الزمنية القصيرة:  -

 التأثير في حجم الكمية المعروضة من السلعة.

ويستطيع المنتجون فيها زيادة الكمية المنتجة عن طريق زيادة بعض الفترة المتوسطة:  -

 عناصر اإلنتاج وبالتالي زيادة الكمية المعروضة ضمن حدود معينة.
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سلعة من خالل زيادة ويمكن للمنتجين فيها زيادة الكمية المعروضة من الالفترة الطويلة:  -

 عناصر اإلنتاج وتغيير الطاقة اإلنتاجية لمشاريعها وتوسيعها.

يتأثر العرض بمجموعة من العوامل تسمى محددات  العوامل المحددة للعرض: -1-2 

العرض، حيث يطلق على العالقة التي تجمع بين الكمية المعروضة من سلعة معينة 

 العرض، وتكتب على الشكل: والعوامل الرئيسية المحددة لها بدالة

𝑸𝑺𝑿 =  ∱ (𝑃𝑋 ,𝑃𝑌, 𝑃𝑧, 𝑃𝑘, 𝑃𝑙, … . … , 𝐸, 𝑇 ) 

 أن: حيث 

𝑃𝑋سعر السلعة : ،𝑃𝑦 , 𝑃𝑧أسعار السلع األخرى : ،𝑃𝑘, 𝑃𝑙أسعار عناصر اإلنتاج : ،E :

  : عوامل أخرى.T، و توقعات المنتجين

المنتجون عند كل سعر وفي يمثل عرض السوق مجموع الكميات التي يعرضها و 

فترة زمنية معينة. ويمكن الحصول على منحنى عرض السوق بجمع الكميات التي 

                    يعرضها كل البائعين في السوق لقاء سعر معين.

تعبر مرونة العرض السعرية عن درجة استجابة الكمية المعروضة : مرونة العرض -1-3 

 للتغير نتيجة تغير سعر السلعة، حيث أن: 

𝑒𝑃
𝑆𝑋 =  

Δ𝑄𝑆𝑋

Δ𝑃𝑋
×

𝑃𝑋

𝑄𝑋
 

 بعبارة أخرى: أو 
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𝑒𝑆𝑋 =  
𝛿𝑄𝑋

𝛿𝑃𝑋
×

𝑃𝑋

𝑄𝑋
 

وتكون مرونة العرض موجبة في الغالب، وهو ما يعكس العالقة الطردية بين الكمية  

 المعروضة من السلعة وسعرها، إال في حاالت استثنائية.

𝑒𝑝  فإنإذا كانت  -
𝑠𝑥 >  .غير مرنفي هذه الحالة العرض  1

𝑒𝑝وعندما تكون  -
𝑠𝑥=0 العرض عديم المرونة نقول بأن. 

𝑒𝑝وعندما تكون  -
𝑠𝑥 =  .العرض متكافئ المرونةنقول بأن  1

𝑒𝑝لما تكون  -
𝑠𝑥 > عندما  تام المرونةبينما يكون  العرض مرن،يكون في هذه الحالة  1

𝑒𝑝تكون 
𝑠𝑥 =  ∞. 

 :باين قيمة مرونة العرض حسب الفترات الزمنية على النحو اآلتيوتت 

الفترة القصيرة جدا: وهي القدرة التي ال تسمح بإحداث تغير في الكمية المعروضة من  -

 الحالة يكون العرض، عموما، غير مرن.خالل  تغيير حجم اإلنتاج، وفي هذه 

الفترة القصيرة: وهي المدة التي تسمح بالتغيير في حجم اإلنتاج بشكل محدود نتيجة توسع  -

 الطاقة اإلنتاجية وزيادة عناصر اإلنتاج، حيث يتوقع أن يكون العرض مرنا.

يير كل عناصر الطويلة: وهي الفترة التي تسمح بتغيير حجم اإلنتاج من خالل تغ فترةال -

تكون قدرات استجابة المنتجين في تزايد ، حيث )العمل، رأس المال، األرض( اإلنتاج

    يصبح العرض أكثر مرونة.و



44 
 

 اإلنتاج: -2

لق دّي إلى خعتباره "كّل نشاط إنساني يؤبادم سميث اإلنتاج أيعرف  مفهوم اإلنتاج: -2-1 

 اإلنسانية".المنافع أو زيادتها بقصد إشباع الحاجات 

 تتمثل أهمية اإلنتاج في كونه: أهمية اإلنتاج: -2-2 

ات الحاج حيث أن اإلنسان الذي يشعر بتزايد وسيلة إلشباع الحاجات اإلنسانية، يعتبر -

لكن  ،ّخلهوتعدّدها ال يستطيع أن يحقق إشباع مباشر لهذه الحاجات من الطبيعة وبدون تد

 إيجاد سلع وخدمات بقصد إشباع حاجاته. األمر يفرض قيامه بمجهود يؤدّي إلى

 ،لمجتمعام في د أيّاً كانت وظائفهالمصدر األساسي للمداخيل التي يحصل عليها األفرا يعد -

 ة،عمليحيث تحقق عناصر اإلنتاج عوائد من العملية اإلنتاجية كّل حسب مساهمته في ال

ك مالعلى األجر، و يتحصل وصاحب العمل  الريع، تحص على عائدالموارد الطبيعية ف

 على الربح.يتحصل رأس المال 

مّر ومست يساهم في نمّو المجتمع وتطوره من خالل تزويده بالسلع والخدمات بشكل دائم -

 ومساهمته في تحسين المردود المالي لألفراد والمؤسسات.

درج االقتصاديون الكالسيك على تحديد عناصر اإلنتاج التي  عوامل اإلنتاج: -2-3 

يستخدمها اإلنسان إلشباع حاجاته من السلع والخدمات بأنها الطبيعة )األرض(، العمل، 

ورأس المال، وفي أواخر القرن التاسع عشر أضاف االقتصادي البريطاني مارشال إلى 

 9رابعا هو التنظيم. اهذه العناصر الثالثة عنصر

                                                             
 .12-11، ص ص 2006عزت عبد الحميد البرعي و مصطفى حسن مصطفى، مبادئ االقتصاد السياسي،  9
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الموارد الطبيعية مثل  حيث تحتوي األرض على العديد مناألرض )الموارد الطبيعية(:  -

 إلخ. ... المحروقات الهواء، المياه، المعادن، األراضي الزراعية،

أو الفكري )الذهني( الذي يبذله األفراد في  يُقصد بالعمل ذلك المجهود العضلي العمل: -

حيث  ويتّم قياس عنصر العمل من خالل عدد ساعات العمل، إنتاج السلع والخدمات،

 أجر مقابل عمله.يحصل العامل على 

ويُقصد به مجموع األموال التي سبق إنتاجها والتي تُستخدم في عملية رأس المال:  -

  اإلنتاج، وهو ينقسم إلى قسمين:

وهو رأس المال الذي يُستخدم في العملية اإلنتاجية مرات عديدة دون  رأس المال الثابت:* 

 إلخ. التحتية ... البُنى التجهيزات،مثل اآلالت و أن يطرأ عليه تغيير،

رأس المال المتداول: وهو رأس المال الذي ال يمكن أن يستخدم إال مرة واحدة في العملية * 

 .إلخ ... مثل المواد األولية ،اإلنتاجية ويدخل بعد ذلك في تركيب السلعة

في العملية اإلنتاجية كونه مصدر للتعليمات و اإلرشادات بمكان  يعد من األهمية التنظيم: -

و  حول كيفية اإلنتاج و مصدر للقرارات المرتبطة بكميات اإلنتاج المطلوبة و مواصفاتها،

حيث يسعى إلى تحقيق المزج األمثل بين  المنظم هو المؤسسة أو صاحب المشروع،

يقع على عاتق المنظم أو اإلدارة أو الجهة المسؤولة عن التنظيم مسؤولية و عناصر اإلنتاج،

 المشروع.نجاح أو فشل 

 يشمل اإلنتاج كال من السلع والخدمات.أنواع اإلنتاج:  -2-4 

م من خالل إدخال تحويالت على المواد تهو اإلنتاج الذي ي: و)السلعي( اإلنتاج المادي -

 إلخ. ... األثاث صناعة المالبس، :مثل ،وإعادة تشكيلها
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صور اإلنتاج غير السلعي أو غير المنظور، في  ثليتمّ : و)الخدماتي( اإلنتاج غير المادي -

 .... إلخ نترنتواإل االتصاالت التعليم، تقديم العالج،مثل: 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الخامس: السوق

إّن سعي المؤسسات ألن تكون رائدة في نطاقه: محددة لالسوق والعوامل ال مفهوم -1

سواق، لذا سنتطرق األأسواقها جعلها تفكر في تحليل بيئتها الخارجية وذلك من خالل تحليل 

 إلى تعريف األسواق ثم سنتناول طرق تحديد نطاق السوق.محور في هذا ال

 نذكر منها: ،هناك عدة تعاريفتعريف السوق:  -1-1 

السوق االقتصادية هي بقعة جغرافية معينة يتّم فيها شراء وبيع السلع، حيث تلعب أن   

القوانين المحددة للسعر دورها دوماً، وال يشترط في السوق أن يكون مكانا جغرافيا فسوق 

الصرف األجنبي ليس بمكان معين حيث نجد شراء وبيع العمالت يتم عن طريق 

 االتصاالت الهاتفية. 
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يف السوق بأنه المكان أو المجال الذي يتّم فيه تفاوض البائعين والمشترين ويمكن تعر  

حيث تلعب القوى المحددة للسعر دورها والذي يتحقق  لمبادلة سلعة ذات خصائص معينة

 فيه نقل ملكية السلعة، وال يشترط التواجد المادي للسلع في السوق.

ه: "مجموع طلب المستهلكين ولقد عرفت الجمعية األمريكية للتسويق السوق بأن  

 المحتملين لسلعة معينة أو خدمة". 

"عدد من األفراد لديهم حاجات تتطلب اإلشباع والنقود  اكما تعرف السوق على أنه  

في  عوامل يمكن أن نأخذها بعين االعتبار( 03) ةوبالتالي هناك ثالث ،لإلنفاق والرغبة فيه

 في الشراء، ولهم قدرة شرائية.أفراد لهم حاجات، لهم رغبة السوق، هي: 

التي يمكنها أن تؤثر  (أفراد، منظمات، أجهزة) أي نعني بالسوق مجموع الجماهير  

على مبيعات منتج معين أو على نشاطات المؤسسة، فهو مجموع المشترين من هذه 

األصناف المذكورة أو مجموع األشخاص القادرين والراغبين في امتالك المنتج مع وجوب 

 القدرة والرغبة في االقتناء. توفر

يمكن تلخيص العوامل المحددة لنطاق السوق على  العوامل التي تحدد نطاق السوق: -1-2 

 النحو التالي:

يتأثر نطاق السوق بشكل واضح بنوعية السلع التي يتم التعامل  نوع السلعة: -1-2-1   

 ً  من تعرضها للتلف، فإنها بال بها، فالسلع التي ال يمكن االحتفاظ بها لفترات طويلة خوفا

شك ستكون ذات نشاط محلي وعمليات تداولها بين البائعين والمشترين ستكون ضمن سوق 

محلي، بينما السلع الصناعية مثال القابلة للتخزين والنقل دون الخوف من تلفها قد تصبح 

 سوقاً عالمية متداولة.

دورا مهما في تحديد نطاق السوق، فهناك للعادات والتقاليد العادات والتقاليد:  -1-2-2   

بال شك الكثير من السلع ال يمكن تداولها والقيام بعمليات البيع على المستوى الدولي بسبب 

رفض بعض المجتمعات لتلك السلع التي قد تعتبر بمقاسهم الخاص ال تتوافق مع عاداتهم 

لعة في أسواق محلية محددة تالقي وتقاليدهم، وبالتالي يتّم التركيز على ترويج وبيع  تلك الس

 قبوالً عاماً من كافة فئات المجتمع.
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إن تقدم الوسائل التكنولوجية  سهولة االتصال بين البائعين والملترين: -1-2-3   

المختلفة التي تساعد على تسهيل عملية االتصال ما بين البائع والمشتري ذات أثر هام في 

ق فسرعة االتصال واالنتقال أدى إلى زيادة وتنشيط زيادة النشاط االقتصادي في األسوا

 التبادالت االقتصادية المختلفة في مختلف أنواع األسواق.

إن ارتفاع نفقات النقل والتأمين لعدد من السلع يجبر  تااليف النقل والتأمين: -1-2-4   

دول  المنتج بجديد نشاطه في سوق إقليمي على الرغم أن تكاليف إنتاج هذه السلعة في

 أخرى ربما تكون بعيدة هي أقل بكثير من تكلفة إنتاجها في بلد المنتج.

تلعب التشريعات والنظم االقتصادية دوراً هاما  التلريعات والنظم االقتصادية: -1-2-5   

في تحديد نطاق السوق، فقيام الدولة بفرض ضرائب مرتفعة على استيراد السلعة يعمل 

ً على فرض نظام على الحد من انتشارها في أس واق أخرى أو قد تعمل الدولة أيضا

الحصص ورخص االستيراد مما قد يكون له األثر نفسه على كميات السلع وإمكانية نقلهم 

 إلى أسواق أخرى وبالتالي الحد من نطاق السوق.

 تقسم األسواق حسب عدة معايير: تصنيف األسواق: -2

حسب هذا المعيار يمكن تقسيم السوق إلى مجموعتين  حسب درجة المنافسة: -2-1 

 رئيسيتين:

 وتتميز هذه السوق بمجموعة من الخصائص: سوق المنافسة الااملة: -2-1-1  

كثرة عدد المنتجين والبائعين: في هذه الحالة ال يستطيع المنتج الفرد  التأثير على الكميات  -

تأثير على الكميات المطلوبة فال يستطيع أي المعروضة وكذلك المستهلك الفرد ال يستطيع ال

منهم التأثير على سعر السلعة في السوق وأن الثمن بال شك يتأثر بجميع التجار وجميع 

 البائعين.

تجانس المنتجات: وهذا يعني إمكانية إحالل سلعة محل سلعة أخرى قادرة على تحقيق  -

السوق أن كافة المنشآت التي  نفس اإلشباع للمستهلك، وخاصة أنه من المفروض في هذه

 تقوم بنتاج سلع متماثلة بحيث ال تستطيع أي منشأة التحكم في السعر الذي تبيع به السلعة.
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حرية الدخول والخروج إلى األسواق: ال توجد أي قيود تمنع الجماعات أو األفراد من  -

لصناعة إلى الدخول أو الخروج من السوق مما يؤكد حرية انتقال عناصر اإلنتاج من ا

 الصناعة واستخدامها في مجاالت مختلفة.

العلم التام بظروف السوق واألسعار السائدة: وهذا يعني أن جميع البائعين والمشترين  -

على علم تام بأسعار السلع وشروط بيع السلع، وهكذا ال يستطيع المنتج استغالل المستهلك 

 بكثير في أماكن مختلفة. بفرض أسعار أعلى على سلع محددة تباع بأسعار أقل

 يمكن تقسيم هذا السوق إلى األنواع التالية: سوق المنافسة غير الااملة: -2-1-2   

  ويتميز هذا السوق بالخصائص التالية: سوق االحتاار التام: -2-1-3   

سيطرة المنتج على المواد األولية: ففي هذه الحالة يمتلك المحتكر كل المواد األولية  -

ة لهذه الصناعة فال يقوم ببيع المواد الخام األولية ألي من المنافسين أو تقديم أي الالزم

 تسهيالت لهم للحصول عليها.

المتطلبات الرأسمالية: وخاصة أن بعض الصناعات تحتاج إلى وفورات مالية ضخمة مما  -

وذلك يشكل صعوبة على المنتجين الدخول إلى المنافسة أين يتمتع المحتكر بقوة عالية 

 المتالكه رأس المال.

 عوائق الدخول إلى السوق: 

وجود منتج واحد في السوق: حيث يعتبر هذا المنتج الممثل الوحيد لصناعة معينة متمكنا  -

بذلك من التحكم في السوق من خالل رفع السعر أو تخفيض الكمية المعروضة أو العكس 

السعر، وكذلك فإن طلب السوق هو نفسه إن أراد، أي أّن المحتكر هو الذي يتحكم في تحديد 

 الطلب على سلعة المحتكر لتفرده بإنتاج هذه السلعة.

عدم وجود بدائل للسلعة التي ينتجها المحتكر: أي أّن الطلب على سلعة المحتكر غير  -

 مرن، فتغير السعر ال يؤثر على الكمية المطلوبة.

 لية:ويمكن أن يأخذ االحتكار التام أحد األشكال التا  
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هو االحتكار الذي يظهر بسبب العوائق القانونية كمنح االمتياز  االحتاار القانوني: -

لمؤسسة واحدة، وقد يكون بسبب براءات االختراع التي تعطي الحق للمؤسسة صاحبة 

 االختراع بإنتاج هذه السلعة.

لية الضخمة ألحد وينشأ هذا النوع من االحتكار نتيجة للمتطلبات الرأسما االحتاار الفعلي: -

 المشاريع مما يشكل مانعاً لدخول المنافسين لهذا القطاع.

هذا النوع من االحتكار ينشأ بسبب طبيعة بعض المشاريع والتي  االحتاار الطبيعي: -

 تفرض عدم وجود أكثر من مشروع من هذا النوع في السوق كمشاريع المرافق العامة.

 السوق:  توازن -3

يقصد بالتوازن حالة السوق والتي إذا تحققت فإنها تميل مفهوم توازن السوق:  -3-1 

االستمرار، ويحدث ذلك عندما تتساوى الكمية المطلوبة من سلعة ما في السوق، الوحدة 

الزمانية مع الكمية المعروضة منها في السوق خالل نفس الوحدة الزمنية، ويتحقق التوازن 

نى الطلب السوقي ومنحنى العرض السوقي للسلعة، ويعرف السعر هندسيا عن تقاطع منح

( تحديد سعر Q*( وكمية التوازن )P*سعر التوازن ) بأنهماوالكمية عن نقطة التوازن 

 وكمية التوازن رياضيا لتحديد سعر وكمية التوازن نتخذ  نموذجا خطيا لسوق سلعة ما.

يتحدد سعر التوازن وكمية التوازن لسلعة ما نتيجة تفاعل قوى العرض والطلب في  

 تصف بالمنافسة التامة والتي يتطلب تحققها توافر حملة من الشروط، منها:تسوق 

 .منهم على سعر السلعةواحد وجود عدد كبير من البائعين والمشتري بحيث ال يؤثر كل  -

 .ج السلعةسهولة الدخول والخروج إلى إنتا -

 .عن األسعار والكمياتكافية توفر معلومات  -
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 عدم وجود تدخالت في عملية تفاعل السوق. -

ويحدث  ،ة الوصول للتوازنقويمكن أن يؤدي التدخل في عملية تفاعل السوق إلى إعا 

( كما في حالة Prix Minimal) أدنىذلك على سبيل المثال، إذا فرضت الحكومة سعرا 

( Prix Maximalأو سعرا أعلى ) ،)المنتج مثال( بغرض مساعدة الفالحينبعض السلع 

وفي مثل هذه الحاالت  ،كما في حالة تحديد إيجار المساكن )بغرض مساعدة األسر الفقيرة(

ع التوازن، وهو األمر الذي يؤدي أما إلى فائض في الطلب أو وضال يمكن الوصول إلى 

 فائض في العرض.

 

                                                               XP                                 

                                                   

                                               E 

                      XQ    

لى االستمرار، ويحدث تميل إيقصد بالتوازن حالة السوق والتي إذا تحققت فإنها و 

ذلك عندما تتساوى الكمية المطلوبة من السلعة في السوق في الفترة الزمنية والكمية 

ويتحقق التوازن هندسيا بتقاطع  .الفترة الزمنيةنفس السوق خالل في نفس المعروضة منها 

 .Eفي النقطة   طلب ومنحنى العرضالمنحنى 

إن توازن السوق ال يعني بالضرورة ثبات ظروفه ومعطياته، ويمكن حدوث تغيرات  

مفعولها على الوضع التوازني على اعتبار أن ظروف ينعكس على المعطيات األصلية 

تأرجح باستمرار، يتميز بالحركية والتجدد، وهو األمر الذي يجعل توازن السوق تالسوق 
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كما قد يؤدي إلى حدوث  ،إمكانية العودة إلى الوضع األصلي للتوازنإلى حيث يؤدي ذلك 

ر أو ققول عن توازن السوق بأنه مستنمة ، ومن ثالوضع التوازنيعن اختالل واالبتعاد 

 غير مستقر.

يمكن القول عموما في توازن السوق بأن هناك ثالثة أنواع من و أنواع التوازن: -3-2 

 لتوازن المحايد.االتوازن غير المستقر والتوازن، التوازن المستقر، 

ع التوازن إلى وضانحراف عن  أيويحدث عندما يؤدي التوازن المستقر:  -3-2-1  

ذا ترتب على تنشيط هذه القوى إمجددا إلى وضع التوازن، أما ودة تنشيط قوى السوق للع

هذا حدوث وشرط  ،أن نتحرك بعيدا عن وضع التوازن فإننا في حالة توازن غير مستقر

ن تقل حدة عن منحنى الطلب أالنوع أن يكون منحنى العرض السوقي سالب الميل و

هي التي يكون فيها منحنى العرض  مطابقا لمنحنى حايد فحالة التوازن المأما السوقي، 

 الطلب.

سعر التوازن تكون من وعند مستوى سعري أعلى  هفي حالة التوازن المستقر فإن 

𝑄𝑆من الكمية المعروضة ) الكمية المطلوبة أقل > 𝑄𝐷 )ما يولد لنا حالة فائض في م

، (سعر التوازن)وهذا ما يدفع األسعار نحو االنخفاض وصوال إلى وضع التوازن  ،العرض

مستويات سعرية أدنى من سعر التوازن تكون الكمية المطلوبة أكبر من الكمية  دوعن

𝑄𝐷المعروضة ) > 𝑄𝑆ألسعار إلى االرتفاع ا الطلب مما يدفع يففائض تنشأ لدينا حالة ( و

 نحو سعر التوازن.

أما في حالة التوازن غير المستقر فيكون العكس،  المستقر:غير التوازن  -3-2-2  

 ما يكون:دالمستقر عنغير ويتحقق التوازن 

 ميل منحنى العرض سالبا. -
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 درجة ميل منحنى العرض )حدة الميل( أكبر من حدة ميل منحنى الطلب. -

حالة التي يكون فيها منحنى اليكون التوازن محايدا في أخيرا و :المحايدالتوازن  -3-2-3  

 الطلب ومنحنى العرض متطابقان.

يلعب التبادل التجاري دورا رئيسيا في الحياة االقتصادية فهو مقرون باإلنتاج وإن 

ماعي لإلنسان، بينما ظهر متأخرا عنه، فمن الناحية التاريخية يقترن اإلنتاج بالوجود االجت

اقترن التبادل التجاري بوجود اإلنتاج وبتنويع حاجات اإلنسان ونمّوها، وارتبط هدف 

اإلنتاج بتطوير الطبيعة إلى شكل أفضل بالنسبة لحاجان اإلنسان، بينما ارتبط هدف التبادل 

الن بنقل المنتجات إلى حيث يتّم إشباع حاجات اإلنسان منها. فاإلنتاج والتبادل مكمّ 

 لبعضهما البعض بل هما فرعان ألصل واحد.

لقد تطّور التبادل التجاري مع تطّور اإلنتاج وتأثّر بالظروف االقتصادية 

واإلجتماعية والسياسية السائدة في المجتمع، وتقع حركة التبادل التجاري الدولي ضمن 

مصطلح التجارة الدولية النظام من العالقات التبادلية الدولية، يتّصف بالشمولية يُطلق عليه 

والتي تُعبّر بصورة عامة عن دراسة جميع أوجه النشاط االقتصادي الذي يقوم بين الدول، 

 والتي تخضع ألنظمة سياسية وثقافية واجتماعية تختلف عن بعضها البعض.

إن التجارة الدولية لها جذور تاريخية بدأت مع اإلنسان ودخوله في التجمعات 

ا ليست بالمفهوم الحديث الذي يعرفه اإلنسان ألّول مّرة، ولكنها عرفت اإلنسانية، أي أنه

تطّورا في المضمون والوسائل بشكل يتماشى مع التطورات التي حصلت وتحصل في 

 النظام االقتصادي العالمي والعالقات االقتصادية واالجتماعية واإلنسانية الدولية .

يشبع حاجاته األساسية ولكن تعدّد حاجات لقد كان اإلنسان في القديم يقوم بإنتاج ما 

اإلنسان وتنوعها جعلته غير قادر على إشباعها بإنتاجه المباشر، فبدأ بالتخصص في المهنة 

التي يمكنه أداءها بكفاءة أكبر أو في فرع من فروع اإلنتاج، وزيادة إنتاجه بقدر يفوق 
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اآلخرين الذين تخصصوا في  استهالكه، فلجأ إلى مبادلة ذلك الفائض مع فوائض المنتجين

فروع أخرى، ثّم تمّكن من إشباع بقية حاجاته عن طرق المبادلة. ومن هنا ظهرت المبادلة 

كوسيلة إلشباع حاجات األفراد ولعبت دورها في أّول األمر كواسطة بين المنتجين 

ائما والمنتجين ثّم المنتجين والمستهلكين، وعن طريقها أصبح في مقدور المنتج أن يجد د

المستهلك الذي يحتاجه لسلعه، كما أصبح في مقدور المستهلك أن يجد المنتج الذي يحتاجه 

 لنقوده.

لقد تطّور التبادل من الصلة المباشرة بين المنتجين والمنتجين إلى الصلة غير 

المباشرة بين المنتجين والمستهلكين بعد ظهور طرف ثالث يقوم بدور الوساطة بينهما، 

من المنتجين الستهالكها قصد إشباع حاجاته الخاصة أنما إلعدادها وجعلها   يشتري السلع

في متناول المستهلكين ذلك هو التاجر الذي قوم بالتبادل التجاري، ومن هنا نشأ التبادل 

التجاري كنشاط اقتصادي مهمته تحسس مطالب المستهلك من السلع والخدمات والحصول 

تها لتكون في متناول المستهلك وفي المكان والزمان عليها من المنتجين ونقلها وتهيئ

 المناسبين لكليهما. 

وتتّم مبادلة السلع والخدمات عن طريق قناتين رئيسيتين هما التجارة الداخلية 

والتجارة الخارجية، وتمثل التجارة الداخلية الّشق األكبر للتبادل التجاري وسّميت بالتجارة 

اخل القطر الواحد، وعادة ما تتّم التجارة الداخلية من خالل الداخلية ألن ممارستها تتّم د

عمليتي تجارة الجملة وتجارة التجزئة، حيث يتم في تجارة الجملة شراء كميات كبيرة من 

السلع من المنتج أو من المستورد ليتم بيعها لتاجر تجزئة بكميات أصغر نسبياـ أما تجارة 

كميات أصغر، فيقوم تاجر التجزئة بشراء كميات من التجزئة فيتم من خاللها تبادل السلع ب

 تاجر الجملة وأحيانا من المنتج وتوزيعها على المستهلك.

وتضّم تجارة الجملة صنفين من التجارة: الصنف األول يقوم بشراء السلع وحيازتها 

وتحمل مخاطرها قبل أن يتّم بيعها، أما الصنف الثاني فيضم الوكالء اللذين يمارسون 



55 
 

ارة نيابة عن المنتج دون أن تنتقل إليه ملكية السلعة والذين يتقاضون أتعابهم في صورة التج

عموالت كنسبة مئوية من قيمة المبيعات. أما التجارة الخارجية فهي التي تتم بين الدول من 

خالل عملية التصدير واالستيراد حيث يتم انتقال السلع والخدمات والموارد المالية من دولة 

 خرى وفقا إلجراءات إدارية ومالية.إلى أ

لقد أدى انتشار مبدأ التخصص وسهولة المواصالت واالتصاالت إلى انتقال التبادل 

من المحيط المحلّي إلى المحيط الخارجي، فبرزت التجارة الدولية كحّل لمشكلة عجز الدول 

ت لعدم مقدرتها على عن الدولة عن القيام بمفردها بتحقيق االكتفاء الذاتي من السلع والخدما

إنتاج هذه السلع إما ألسباب تعود إلى طبيعة تلك السلع أو لعدم توفر رؤوس األموال أو 

 التكنولوجيا أو اإلدارة الحديثة لدى بعض الدول إلنتاجها بتكلفة أقّل.
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 النقودالسادس:  فصلال

الذاتي، حيث كان النشاط االقتصادي في المجتمعات البدائية يتم بغرض االستهالك   

ف لم لظروكان الفرد يقوم باإلنتاج ذاتيا لكل ما يحتاجه من سلع وخدمات، وفي ظل هذه ا

ج، يكن التبادل موجودا. ومع مرور الوقت ونمو حجم السكان ظهر التخصص في اإلنتا

حيث أضحى فرد ما يزرع القمح وآخر يزرع القطن وثالث يقوم بصيد األسماك 

 والحيوانات ... إلخ.

بظهور التخصص وجد فائض من السلع لدى الوحدات التي تنتجها فيما هناك و  

حاجات لهذه الوحدات تريد أن تشبعها، ومن ثم نشأت الحاجة إلى مبادلة الفائض عن 

االستهالك الذاتي بالسلع التي ينتجها اآلخرون والتي تفيض بدورها عن حاجاتهم الشخصية 

 10المقايضة من أول صورها. ومن هنا نشأت فكرة التبادل والتي تعد

 لمفيدةانها شأن كثير من األشياء النقود شأ: االقتصاديةأهمية النقود في الحياة  -1

ً حقيقةيستخدمها اإلنسان بصفة عامة دو ه من ة لعلّ ، وفي البدايماهيتها ن أن يعرف تماما

 ً ً لماهية النقود.النقود هي وسيلة م المناسب تحليليا ً في  قبوالً  قبولةتقديم تحديداً أّوليّا عاما

 الديون. إبراءالتبادل أو في 

ً لهذا التحديد تشمل النقود في أّي نظام    حديث األنواع التالية: النقود  اقتصاديووفقا

يرة(، لصغاية الورقية أو )أوراق البنكوت(، والنقود المساعدة ) النقود الورقية والمعدن

ً من أسا والنقود الكتابية التي تستخدم عن طريق الشيكات. ويتكون العرض الكلي للنقود سا

 هذه األنواع الثالثة.

ً وتوزيعاً ترتبط    ً بمختلف جوانب الحياة االقتصادية إنتاجا النقود ارتباطا وثيقا

لمختلفة اعتمادا أساسياً واستهالكا إذ تعتمد كافة األنظمة المعاصرة في تأديتها لوظائفها ا

على استعمال النقود، ويرجع ذلك إلى حقيقة وهي أّن معظم العالقات االقتصادية وما 

                                                             
 .39، ص 2009سكينة بن حمود، مدخل لعلم االقتصاد، دار المحمدية العامة، الجزائر،  10
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تنطوي عليه من صفات اقتصادية بين مختلف المتعاملين تتّم بواسطة النقود، فمع تعقيد 

تقسيم والزيادة المضطردة في التبادل نتيجة لالتساع الكبير في نطاق  االقتصاديةالحياة 

العمل والتخصيص في اإلنتاج كان ال بدّ من استعمال النقود، ومن خالل هذا االستعمال 

 11نفسه زادت درجات تقسيم العمل والتخصيص وبالتالي ارتفع مستوى النشاط االقتصادي.

وفي ضوء ما تقدّم تؤثّر النقود وبشكل مباشر أو غير مباشر على مستوى  التشغيل   

حصلون يلين والدخل وعلى كميات وأثمان المنتجات االقتصادية المختلفة، وحيث أّن المتعام

 ها فيبعلى معظم دخولهم في صورة نقدية. كما أّن جزءاً هاًما من  ثرواتهم  يحتفظ  

لتالي مع، وبالمجتلقول بأّن  النقود توزيع الدخل والثروة بين أفراد اصورة نقدية فإنه يمكن ا

 دية.قتصااتؤثّر على مستويات التشغيل في المستقبل ومن هنا نشأت أهمية النقود كظاهرة 

 مفهوم النقود، نلأتها وخصائصها: -2

م ساانق ليس هناك حتى اآلن تعريف نهائي للنقود، ويعود ذلك إلى تعريف النقود: -2-1 

غم الر اآلراء حول دورها وأهميتها في النشاط االقتصادي خالل تاريخها الطويل، وعلى

ى م علمن صعوبة إيجاد تعريف موحد بين االقتصاديين فإن هناك ما يشبه اإلجماع بينه

 تعريف النقود في حدود الوظائف التي تؤديها داخل النظام االقتصادي.

بأنها "أي شيء يلقى قبوال عاما كوسيلة  John Kleinيعرفها مثال االقتصادي   

بأنها "أي شيء مقبول عموما كوسيلة  Edward Shppiroويعرفها  لتسديد الديون". 

فقد عرف  Emile Jamesدفع مقابل السلع والخدمات وتسديد الديون". أما االقتصادي 

مدين بالدفع مقابل النقود على أنها "كل سلعة تسمح بحكم القانون أو العرف لكل مشتري أو 

 12سلعة أو تسديد دين دون رفضها أو مناقشة قيمتها من قبل البائع أو الدائن".

من خالل هذه التعاريف نالحظ التركيز في تعريف النقود على أساس وظائفها، حيث   

تمارس النقود دورها في االقتصاد من خالل خاصية هامة تتميز بها وهي القبول العام 

كل فرد لقبولها نظير السلعة التي يعرضها أو الخدمة التي يؤديها. وصفة بمعنى استعداد 

القبول العام للنقود هي التي تخلق لها قيمة تبادلية وهي التي تميزها عن السلع األخرى، 
                                                             

 .313، ص 0920وائل للنشر، األردن، مدخل إلى علم اإلقتصاد: التحليل الجزئي والكلي، دار البياتي و خالد توفيق الشمري،  لطاهر فاض 11
 .315ص  نفس المرجع، 12
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ومن ناحية أخرى يالحظ أن قبول النقود قبوال عاما من جانب األفراد قد يستمر بقوة القانون 

 للنقود الورقية.كما هو الحال بالنسبة 

يمكن القول بأنه ال يعرف على وجه التحديد واليقين متى استخدم  نلأة النقود: -2-2 

اإلنسان النقود ألّول مّرة ولكن المتّفق عليه بين المهتمين بالشؤون النقدية هو أّن الحاجة إلى 

التبادل أمام تزايد استعمال النقود نشأت عندما عجز نظام المقايضة عن القيام بمهمة تسهيل 

درجات التخّصص واتساع تقسيم العمل، وبالتالي تعقيد عمليتي اإلنتاج والتوزيع. لقد كان 

ً لمواجهة الحاجة إلى التبادل حيث لم يكن التخّصص وتقسيم العمل قد  نظام المقايضة كافيا

جات مباشرة وصال بعد إلى درجة كبيرة من التعقيد، وكان اإلنتاج يتّم أساساً إلشباع الحا

لكن المقايضة نفسها ساعدت بجانب عوامل أخرى عديدة على زيادة درجة التخصص 

وانتشار تقسيم العمل، ومن ثّم نشأت الحاجة إلى التوّسع في التبادل وهنا عجزت المقايضة 

على مواجهة هذا التوسع الذي أملته متطلبات التطور في النشاط االقتصادي إنتاجاً 

بالتالي صعوبات المقايضة والحاجة المتزايدة إلى أداة لتسهيل التبادل وتوزيعاً. وظهرت 

 ظهرت النقود للتغلب على هذه الصعوبات. ومن هنا

 استخدامسلع وخدمات مباشرة بسلع وخدمات أخرى دون  ةبادليقصد بالمقايضة مو  

 وعادة ما تكون ثنائية ولكن قد تكون متعددة األطراف. وسيلة تبادل،

 المقايضة، ما يأتي: عيوبمن   

  عدم توفر رغبات المتبادلين. -

 صعوبة إيجاد وسيلة تقييم لتبادل السلع. -

 عدم قابلية بعض السلع للتجزئة و التخزين للحاجة المستقبلية. -

 صعوبة نقل السلع و حملها من مكان آلخر. -

 سرعة تلف هذه السلع. -

بكفاءة وفعالية عالية ينبغي أن يتوفر لكي تؤدّي النقود وظائفها خصائص النقود:  -2-3 

 فيها بعض الخصائص التي نلخصها كما يلي:
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ونعني بذلك أّن وجود فترة زمنية فاصلة بين استالم النقود البقاء:  دوام -2-3-1  

واستعمالها في المدفوعات المستقبلية يستدعي االحتفاظ  بها لفترة من الزمن واالحتفاظ بها 

المستقبل، ويجب أالّ يعرضها للتلف أو فقدان قوتها الشرائية أي قدرتها انتظارا إلنفاقها في 

في الحصول على السلع والخدمات، وبكلمة أخرى أّن الشراء الذي يتّخذ شكل نقد في دائرة 

المبادالت وعمليات التبادل التجاري ينبغي أن يتّصف بخاصية البقاء المستمّر طالما أنّه 

ًّ عاماً على الس  لع والخدمات المتوفرة في السوق حاالً أو مستقبالً.يمثّل حقا

يقصد بالتجانس أّن كّل وحدة نقدية كالدينار ينبغي أن تكون متماثلة مع التجانس:  -2-3-2  

الوحدات النقدية األخرى في نفس الفئة، وهو ما يعني عدم وجود فروق في النوعية أو في 

إلى مالكها، أي يوجد استقرار في عملية  قّوة اإلبراء الذي تمنحه وحدات من نفس الفئة

 التبادل.

ويقصد بذلك أن تكون الوحدة النقدية الواحدة قابلة للتقسيم إلى القابلية للتجزئة:  -2-3-3  

أجزاء صغيرة بحيث يمكن شراء مختلف القيم االقتصادية )سلع وخدمات( مهما كبرت أو 

 صغرت قيمتها.

ً في حجمه ووزنه أي أن يكون سهولة الحمل:  -2-3-4   الشيء الذي يتخذ كنقود مالئما

 بحيث يسهل حمله عند أدائه لوظائفه المختلفة.

ألجل الوصول إلى حالة التوازن االقتصادي فإن كمية  أنها ال تتسم بالوفرة: -2-3-5  

النقود المعروضة يجب أن تعادل من حيث القيمة الناتج القومي خالل فترة زمنية معينة ، 

كمية النقود المعروضة أكبر من قيمة الناتج القومي ، فإّن ذلك يعّرض قيمتها  فإذا كانت

التبادلية إلى االنخفاض، وفي نفس الوقت يجب أن  ال تكون كميتها المعروضة أقّل من قيمة 

الناتج القومي ألّن ذلك يعيق تطّور النشاط االقتصادي. مّما تقدّم فإن من الضروري أن 

معروضة  بالكمية التي تتالءم مع حجم المبادالت و احتياجات  تكون كمية النقود ال

 االقتصاد القومي.
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نها ألمفيدة  تختلف منفعة النقود عن أّي سلعة اقتصادية فالنقود أن تاون نافعة: -2-3-6  

تخلي الل قادرة على إشباع الحاجات البشرية من خالل الحصول على السلع و الخدمات مقاب

ن مشرة عن عدد من الوحدات النقدية أي أنها  تستطيع أن تشبع الحاجات بصورة غير مبا

لقوة . وتتّحد هذه ااختيار غير محدّد وغير مخّصصخالل ما تمنحه لحائزها من قّوة 

يحتاج  وما االقتصادية في حرية اختيار حائز النقود لألشخاص الذين يرغبون التعامل معهم

 أداة وهي بهذا المعنى تعتبر ،في أي مكان وأي زمان السلع المعروضة إليه من مختلف

وهو  ،اائهقت شروو شكلهاو نوعهاو حاملة أو ناقلة لخياراته من حيث كمية السلع المطلوبة

ى مع عللهذا يكون أي فرد من أفراد المجتعدم التخصيص بذلك يبقى في إطار الشمولية و

 ولة قبوالً عاماً.استعداد لقبولها لشعوره بأنها مقب

( وظائف رئيسية، فهي: 04تقوم النقود في النشاط االقتصادي بأربع ) وظائف النقود: -3

وسيط للمبادالت، ومقياس للقيمة، ومخزن للقيم، كما أنها وسيلة لتسوية المدفوعات 

 13اآلجلة.

 التي هي تتجاوز بذلك الصعوباتتعتبر النقود وسيطا للتبادل و :وسيط للتبادل -3-1 

 ها أداةتبارواجهتها المقايضة، نظرا لوجود التوافق المزدوج بين رغبات المتبادلين في اع

 للتبادل.

النقود هي وحدة الحساب المستخدمة في تحديد قيمة أي أو خدمة  :مقياس للقيمة 3-2 

 14بالنسبة لغيرها من السلع والخدمات.

ة نظرا بالنقود لكونها مخزن جيد للقيميمكن االحتفاظ : للقيمة )مستودع( مخزن -3-3 

 لقدرة حائزها على الحصول على ما يشاء من سلع و خدمات.

 لتزاماتفة االويعني ذلك أن النقود أداة لتسديد كا :وسيلة لتسوية المدفوعات اآلجلة -3-4 

 .إلخ .النقدية الناجمة عن المعامالت المالية مثل المعاشات، األجور والمرتبات، ..

                                                             
 .103، ص 2010 عمان، زياد محمد عبد، مبادئ علم االقتصاد، دار البداية ناشرون وموزعون، 13
(، مذكرة ماجستير في العلوم االقتصادية 2000-2009إكن لونيس، السياسة النقدية و دورها في ضبط العرض النقدي في الجزائر خالل الفترة ) 14

 .9، ص 2010/2011، 3فرع نقود و بنوك، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير، جامعة الجزائر 
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 النقود: شاالأ -4

 م بدوراستخدم اإلنسان في ظل نظام المقايضة بعض السلع لتقو :لنقود السلعيةا -4-1 

ديد كالح اكتشاف المعادنوبعد  إلخ. النقود، مثل األغنام، الصوف، الملح، الجلود، ...

دة ( لعوالنحاس والذهب والفضة، فقد انتقلت البشرية للنقود المعدنية )الذهب والفضة

لحفظ االتقسيم، سهولة الفضة، سهولة التجزئة ومنها: سهولة صهر وسك الذهب وأسباب، 

  والمقاومة للعوامل الطبيعية ولثبات القيمة نظرا لندرة هذين المعدنيين.

نظرا لهذه المواصفات، فقد استمر اعتماد هذين المعدنيين كنقود حتى بداية الحرب   

 .لقيمةاعلى االستقرار والثبات النسبي في العالمية األولى نظرا لندرتهما وحفاظهما 

 ، وهية(النقود المعدنية )الذهب والفضظهرت خالل فترة سيطرة  :النقود النائبة -4-2 

عبارة عن شهادات تعطي لحاملها الحق في الحصول على كمية محدودة من النقود 

بها  يدفعالسلع والمعدنية، ولحاملها الحق في تظهيرها لغيره أو يشتري بهذا السند بعض 

 .للتاجر

سميت هذه النقود )النقود التمثيلية( ألنها تمثل الذهب الذي تخفيه وراءها وتعطي   

 صاحبها الحق في تحويلها إلى نقود سلعية )معدن( كاملة القيمة. 

ظهرت هذه النقود في زمن الدولة األموية حيث كان التجار يودع لدى الصراف في و  

ة ويحصل على وثيقة تثبت ذلك ثم يذهب إلى الصين ليشتري البضائع دمشق الليرات الذهبي

وبالمقابل يفعل التاجر الصيني وفي نهاية العام يقوم الصرافون  ،من هناك ويدفع هذه الوثيقة

بالتسوية فيما بينهم )كانت سائدة زمن طريق الحرير بين دمشق وشنغهاي ثم انتقلت إلى 

 15هناك(. أوروبا والدول األخرى لكي تستعمل

ول أوكان  ظهرت النقود الورقية في القرن السادس عشر في أوروبا النقود الورقية: -4-3 

ة ة وقابلذهبيظهورها في بنك استوكهولم الذي اصدر شهادة ورقية يمكن استبدالها بالنقود ال

فرنسا ونيا للتداول في السوق ثم تتالت البنوك في القرنين السابع والثامن عشر في بريطا

 بإصدار النقود الورقية.

                                                             
 .16ص  ،2011منشورات جامعة دمشق، سورية،  نقدية،علي كنعان، النقود والصيرفة والسياسة ال  15
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نقود الورقية هي عبارة عن شهادات قابلة للتداول في السوق تخفي ورائها قيمة إذن ال

 فإذا كانت ،من الذهب ويستطيع حاملها مبادلتها استنادا لما كتب عليها وحسب التغطية

فالنقود الورقية التي تخفي وراءها ذهبا كانت بمثابة  ،بالذهب % 100 الورقة ذات تغطية

 الستبدال في أي لحظة ويلتزم البنك الذي أصدرها بردها فورا. نقود رمزية ألنها قابلة ل

 أما بعد الحرب العالمية الثانية، فقد ظهر نوعان من النقود الورقية:

 النقود القابلة للتحويل إلى ذهب وقد ظهرت هذه النقود أيام سيطرة قاعدة السبائك الذهبية. -

ورقية احتكرت المصارف المركزية النقود الورقية غير القابلة للتحويل وهي نقود  -

 إصدارها دون أن تخفي وراءها أي أرصدة ذهبية.  

وقد نشأت وتطورت مع تطور تقنيات ووسائل االتصال  النقود االلاترونية: -4-4 

والمعلوماتية، حيث ألصبح الفرد بودع أمواله في البنك ويحصل على بطاقة الكترونية 

يستطيع من خالل سحب المبالغ التي يرغب في بها أو الدفع في األماكن التي يشتري منها 

 رية.عبر الصراف اآللي أو اآلالت المتوفرة في المحالت التجا
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 السابــع: الدخــل الوطنــيفصل ال

المجتمع،  قطاعات يؤدي النشاط االقتصادي إلى إيجاد عالقات اقتصادية بين مختلف  

وتشكل التدفقات النقدية التي تمثلها ما يمكن أن يسمى بالدائرة االقتصادية، التي تضم حسب 

 :16ت، هي( قطاعا04حاسبة الوطنية، أربعة )تقسيم الم

سائل ويتضمن جميع أفراد المجتمع باعتبارهم مستهلكين ومالكي والقطاع العائلي:  –

التي  نتاجاإلنتاج المختلفة، ويوفر القطاع العائلي عبر قطاع اإلنتاج خدمات عناصر اإل

 يملكها من العمل ورأس المال والموارد الطبيعية.

لعام اطاع ي يضمها كل من الققطاع األعمال: ويتشكل من جميع المشروعات اإلنتاجية الت -

 أو الخاص بما في ذلك  أنشطة أصحاب المهن الحرة.

عناصر اإلنتاج من القطاع العائلي  على خدماتقطاع األعمال صول حومقابل   

لمال أس ايتحصل هذا األخير على عوائد والتي تتمثل في األجور والرواتب والعائد على ر

 واإليجارات.

 منها ويضم جميع المرافق والهيئات واإلدارات العامة المركزيةالقطاع  الحكومي:  -

 والمحلية.

ن في قيميالقطاع الخارجي: ويتضمن العالقات االقتصادية بين المقيمين في البلد والم -

ت السلع والخدمات وانتقال رؤوس األموال واإلعاناالبلدان األخرى، ومنها حركة 

     الخارجية. 

يعرف الدخل الوطني لبلد ما بأنه مجموع العوائد التي يحصل ي: تعريف الدخل الوطن -1

عليها أصحاب عناصر اإلنتاج مقابل استخدام هذه العناصر في إنتاج السلع والخدمات سواء 

 17داخل البلد أو خارجه خالل فترة من الزمن تكون عادة سنة واحدة.

                                                             
 .59ص ، 2010علم االقتصاد والتحليل االقتصادي، دار المنهل اللبناني، بيروت، بسام الحجار،  16
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طبيعيين أو معنويين ويشمل الدخل الوطني دخول األفراد سواء كانوا أشخاص   

 )مشروعات خاصة، مشروعات عامة، هيئات حكومية ... ( سواء تحصلوا عليها نتيجة

 اإلنتاجية داخل بلدهم أو خارجه. مساهمتهم بخدمات العناصر

قيمة السلع والخدمات المنتجة في بلد معين  كما يعرف الدخل الوطني بأنه صافي  

سنة. ويقصد بصافي قيمة السلع والخدمات استبعاد خالل فترة زمنية محددة، هي في الغالب 

السلع والخدمات المستخدمة في إنتاج السلع والخدمات األخرى لتجنب احتسابها مرتين، 

حيث أنه إذا اعتبرنا أن االقتصاد الوطني هو مجموع قطاعات اإلنتاج كالزراعة والصناعة 

عات، كما أنه يساوي إجمالي ... إلخ، فإن الدخل الوطني يساوي صافي إنتاج هذه القطا

الدخول المدفوعة لمختلف عوامل اإلنتاج، أي أنه يساوي ما يوزع على عوامل اإلنتاج في 

 18شكل أجور وإيجارات وفوائد وأرباح خالل السنة.

دات بالوح يقصد بالدخل النقدي مستوى الدخل مقاسا الدخل النقدي والدخل الحقيقي: -1-1 

بير آخر أو بتع نقديل الحقيقي إلى القيمة الفعلية والحقيقية للدخل الالنقدية، بينما يشير الدخ

 لك،ذ. وعلى ضوء كمية السلع والخدمات التي يمكن الحصول عليها مقابل الدخل النقدي

عار ت أسينخفض الدخل الحقيقي للفرد أو يرتفع أو حتى يظل ثابتا على حاله كلما ارتفع

 لحاالت اآلتية:السلع والخدمات أو انخفضت، كما في ا

 ي الدخلادة فينخفض الدخل الحقيقي للفرد عندما ترتفع األسعار بنسبة أكبر من نسبة الزي -

 ، والعكس صحيح.النقدي أو في حالة بقائه على حاله ثابتا

ي اض فينخفض الدخل الحقيقي أيضا عندما تنخفض األسعار بنسبة أقل من نسبة االنخف -

 ، والعكس صحيح.بقائه ثابتاالدخل النقدي أو في حالة 

                                                                                                                                                                                             
 .155ص مرجع سابق، خالفي علي،  17
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يبقى الدخل الحقيقي ثابتا عندما تنخفض األسعار أو ترتفع بنفس نسبة االنخفاض أو  -

 .الزيادة في الدخل النقدي

ويقاس مستوى تطور الدخل الوطني الحقيقي خالل فترة معينة بقسمة الدخل وطني   

الزمنية، حيث يعبر المستوى النقدي على مؤشر المستوى العام لألسعار خالل نفس الفترة 

يعكس  لألسعارالعام لألسعار عن حالة القوة الشرائية لوحدة النقد، فارتفاع المستوى العام 

انخفاضا في القوة الشرائية لوحدة النقد بينما يعكس انخفاض المستوى العام لألسعار ارتفاعا 

يقي في معرفة مستوى في القوة الشرائية لوحدة النقد. ويفيد حساب الدخل الوطني الحق

 تطور النشاط االقتصادي ورفاهية المجتمع.

 تقلبات مستوى الدخل الوطني: -1-2 

ألخير هو مجموع العوائد التي وهناك فرق بين الدخل الوطني والداخلي، حيث أن ا  

عليها المواطنين أو األجانب من أصحاب عناصر اإلنتاج نتيجة مساهمتهم بخدمات  حصلي

هذه العناصر في األنشطة المحلية داخل الحدود الجغرافية للبلد وذلك خالل فترة من الزمن 

 عادة ما تكون سنة. 

وتقل أهمية التفريق بين الدخل الوطني والمحلي كلما تضاءلت مساهمة كل من غير   

ين في النشاط االقتصادي داخل الدولة وكذا مساهمة المقيمين في أنشطة اقتصادية المقيم

 خارج بلدهم. 

ويعتبر الدخل الوطني صورة للناتج الوطني، ذلك أن هذا األخير يعبر عن مجموع   

عادة السلع والخدمات النهائية التي أنتجت باستخدام عناصر اإلنتاج خالل مدة زمنية معينة 

واحدة، ويتم التعبير عن السلع والخدمات نقديا على أساس األسعار السائدة في  ما تكون سنة

   فترة  التقدير. 
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ويتم تقدير الدخل الوطني بحصر جميع الدخول مع تفادي التكرار الحسابي، أي عدم   

احتساب أي دخل أكثر من مرة، حيث ال يعتبر دخال كل مبلغ يتم الحصول عليه خارج 

عوامل اإلنتاج كالمعاشات واإلعانات االجتماعية والمنح، وذلك ألن المستفيدين إطار عوائد 

 منها لم يقدموا عمال مقابل الحصول عليها.

هناك فرق بين الدخل النقدي  يوفي هذا السياق، مفهومي الدخل النقدي والدخل الحقيق  

بينما يمثل الدخل ، والدخل الحقيقي، ذلك أن األول هو ما يتم الحصول عليه في صورة نقدية

الحقيقي القيمة الحقيقية أو الفعلية للدخل النقدي، أو بتعبير آخر ما يستطيع الفرد الحصول 

 قابل دخله النقدي. عليه من سلع وخدمات م

وقد يرتفع الدخل الحقيقي أو ينخفض في ظل بقاء الدخل النقدي على حاله، حيث أنه   

خل النقدي ثابتا تقل كميات السلع والخدمات التي في حالة ارتفاع األسعار ومع بقاء الد

يستطيع الفرد الحصول عليها، وهذا ما يعبر عنه بانخفاض في الدخل الحقيقي. وفي حالة 

انخفاض األسعار مع بقاء الدخل النقدي على حاله تزداد الكميات التي يرغب الفرد 

 ي.مات ومن ثم يرتفع دخله الحقيقبالحصول عليها من السلع والخد

 ماونات الدخل الوطني: -2

ذلك الجزء من الدخل الجاري الذي لم يستخدم في  باالدخاريقصد االدخار:  -2-1

طاقات اإلنتاجية التي تعمل على التّم توجيهه لبناء يالجاري خالل فترة ما، وإنما  االستهالك

زيادة هذا الدخل أو تحافظ على مستواه المحقق فعالً من خالل وداخل دورة النشاط 

 .االقتصادي

فبالنسبة للمجتمع نسجل أن  ،يوالفرد يويسري هذا التعريف على المستويين المجتمع  

بل يقتطع  لجارية،ا االستهالكيةالدخل الوطني خالل سنة معينة ال ينفق كله على األغراض 

 الوطني. االدخارجزء منه ليكون 
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الجاري  االستهالكفإن أغلبهم ال ينفقون كل دخولهم الجارية على  أما بالنسبة لألفراد،

وإنما يحتفظون بجزء منه في البنوك أو صناديق التوفير ليشتروا به  السلع والخدمات، على

األفراد خالل فترة معينة في  ادخار حيث يتمثل أسهم أو سندات أو أصول مالية أخرى،

 الفرق بين الدخل المتاح واإلنفاق الجاري على السلع والخدمات خالل نفس الفترة.

 :االدخارأشاال  -2-1-1

ً النقدي:  االدخار 2-1-1-1 الذي يميّز  وألن الطابع النقدي ه ويمثل الصورة الغالبة حاليا

 االدخارحيث يشّكل الجانب األكبر من  في هذا العصر، االقتصاديمعظم جوانب النشاط 

األصول المالية أو األموال في صور متعددة، منها: تكوين رأس المال  الالزم لتمويل

بأنواعها والمدخرات التعاقدية والتي يمكن تحويلها إلى  االدخاريةو السائلة كالودائع الجارية

ى رأسمال عيني، وذلك صورة سائلة بسهولة، كما يمكن تحويل هذه األصول السائلة إل

أو عن  باستثمار هذه األموال المدخرة في العمليات والمشاريع اإلنتاجية سواء بشكل مباشر

 طريق السوق المالي مقابل حصولهم على عوائد في صورة أرباح وفوائد.

في حدّ ذاته ال يدر دخالً بمجرد تكوينه، وإنما يتوجب  االدخارومن هنا يمكن القول بأن 

منتجاً يحقق عائداً يسمى العائد  استثماراأن يتحول إلى رأسمال عيني أي ال بدّ له أن يستثمر 

 .االستثمارعلى 

المعاصرة،  االقتصادياتفي  لالدخاريمثل صورة محدودة جدا والعيني:  االدخار 2-1-1-2

وبالنسبة لألول يمكن مالحظته في قطاع  أو فائض عمل، وقد يتّخذ شكل فائض سلعي

الزراعة من خالل المحاصيل التي يحتفظ بها المزارعون الستخدامها كبذور أو الستهالكها 

ي حالة القيام العيني في شكل فائض عمل فيمكن أن يتحقق ف االدخارأما  في فترات الحقة،

 ي.إنتاج استثماريتبلور في شكل بعمل إضافي يبذل و
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 صورمن  صورةبشكليه العيني والنقدي يصبح  االدخارإذن نالحظ في النهاية أن 

وتكوين رأس المال  االدخارومن هنا تتّضح العالقة الوثيقة بين  العيني، االستثمار

 .واالستثمار

في كون كّل منهما يمثالن جزءاً من  واالدخار االكتنازيتشابه االكتناز واالدخار:  -2-1-2

 االحتفاظيمثّل  االكتنازالجاري، ويختلفان في كون  االستهالكالدخل الجاري لم ينفق على 

 االقتصاديبعيدا عن دورة النشاط  ،سواء في شكل نقدي أو عيني بجزء من الدخل الجاري،

 من الدخل الوطني(.تسربا  )حيث يعتبر

بالثروة في  شكل  االحتفاظرغبة األفراد في يمثل "بأنه  االكتنازوهناك من يعرف 

حيث يلجأ األفراد  عن تفضيل السيولة، "كينز"مع مفهوم إلى حد كبير يتشابه ذا وه ،"نقدي

أو السياسية أو  االقتصاديةبالسيولة رغبة منهم في دفع المخاطر النقدية أو  االحتفاظإلى 

 .تحقيق بعض الطموحاتل

التضحية بالفوائد التي لن  الحاضر باالستهالكزيادة على التضحية  االكتنازويتضمن 

الفائض الذي يتبقّى من دخله بعد  استثمارتعود على الفرد عندما يمتنع عن إقراض أو 

 .االستهالك

 ستثمار: اإل -2-2

يقوم االقتصاد على مجموعة عمليات اقتصادية يقود مزجها وربطها بعضها ببعض 

االقتصادية للدولة ومواكبة عجلة التقدم. ومن أبرز العمليات االقتصادية إلى تطوير البنية 

التي توليها الدولة اهتماما كبيرا االستثمار الذي يلعب دورا هاما في رفع معدالت النمو 

 وتحقيق االستقرار االقتصادي والعمل على تلبية الحاجات األساسية للمجتمع.
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واألساليب الكفيلة برفع  البحث عن السبل األمريتطلب  األهدافومن أجل بلوغ هذه 

الكفاءة االقتصادية في استغالل مواردها استغالال أمثل، وزيادة طاقتها اإلنتاجية، وتعبئة 

مدخراتها الوطنية وتوظيفها بما يعود عليها بأعلى عائد وبأقل مخاطر، إضافة إلى توفير 

تشريعات تحفز االستثمار المحلي وتتكفل المناخ المناسب لالستثمار من خالل تبني قوانين و

 19االقتصاد الوطني. األجنبية إلى باستقطاب رؤوس األموال

 نذكر منها: ،لالستثمارهناك تعاريف متعددة : االستثمار تعريف -2-2-1

واء س اقتصاديط اهو عمل أو تصرف لمدة معينة من أجل تطوير نشالتعريف القانوني: * 

 قنية،ت التالمهارا )الملكية الصناعية، كان هذا العمل في شكل أموال مادية أو غير مادية

 أو في شكل قروض. ...(

ً  استعماليُعّرف بأنه "أّي  :لالستثمار االقتصاديالتعريف *   لتحقيق لرأس المال سعيا

ضافة إو "كل أ، "واستهالكهألموال من أجل الحصول على منتوج  اكتتابأو "كل ، الربح"

 تراتجديدة إلى األصول اإلنتاجية المجودة في المجتمع بقصد زيادة اإلنتاج في الف

دة ة الجديأو الطاقات اإلنتاجي االستثماراتالمدخرات في تكوين  استخدام" أو، الالحقة"

 وأ، "هايدجدالالزمة لعمليات إنتاج السلع والخدمات والمحافظة على الطاقات القائمة أو ت

هو "أو ، "اقتصاديةتؤدي إلى إشباع حاجة أو حاجات  استخدامات"توجيه األموال نحو 

، ل"س المافي العملية اإلنتاجية بهدف تكوين رأ الستخدامهمن الدخل  ذلك الجزء المقتطع

 ."ستقبل)عوائد( أكبر في الم توظيف أموال حالية في سبيل الحصول على إيراداتهو " أو

توظيف  هو االستثمار أن اعتبارتركز في مجملها على  ريفهذه التعاويالحظ أن 

 مختلف األصول بقصد تحقيق مجموعة من األغراض. اقتناءاألموال المتاحة في 

هو عبارة عن" مجموع األمالك والقيم الدائمة المادية أو غير التعريف المحاسبي: * 

دائمة  استغاللكوسائل  استخدامهاأو التي أنشأتها المؤسسة من أجل  اكتسبتهاالمادية التي 

                                                             
 .103معين أمين السيد، مرجع سابق، ص  19
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للمحافظة على شكلها لمدة طويلة" أو هو عبارة عن "األصول الثابتة التي تستعملها 

المؤسسة بصفة دائمة إلنتاج وبيع السلع والخدمات، وال يتّم حيازتها بهدف البيع بل 

القيم الدائمة الدائمة، فهي مجمل األمالك و االستغاللالدائم لذلك سميت بوسائل  لالستخدام

وغير المعنوية أو  ...( االختراعبراءات  العالمات التجارية، )شهرة المحل، المعنوية

 غير المنقولة )األراضي،المنقولة )التجهيزات...( و األراضي...(، )التجهيزات، الملموسة

المؤسسة أو أنجزتها بوسائلها الخاصة ال من أجل بيعها أو  اشترتها...( التي  المباني

سواء المخصصة لإلنتاج أو الموجهة  لالستغاللكوسائل دائمة  الستعمالهاحويلها وإنما ت

 (.اجتماعية)تجهيزات  للعمليات غير المهنية

على النحو وفق معايير مختلفة إلى عدة أنواع،  االستثمارف يصن االستثمار:أنواع  2-2-2

 :اآلتي

 إلى: االستثماراتحيث تصنف التصنيف حسب الجهة التي تقوم به:  *

خاص: وهو ذلك الذي تقوم به جهة خاصة في صورة فردية أو من خالل شركة  استثمار -

 خاصة.

يتمثل في رأس المال الجديد الذي تقوم الدولة بتكوينه و )عمومي(: حكومي استثمار -

وتمويله سواء من فائض اإليرادات أومن القروض الداخلية والخارجية أو من المساعدات 

 جنبية.األ

أداة أو واسطة  االستثماريقصد بأصل  :االستثمارالتصنيف حسب األصل محل * 

 ،وعليه. المعادن العمالت األجنبية، السلع، العقارات، منها: األوراق المالية،، واالستثمار

 إلى: ا المعياروفق هذ االستثماراتتصنف 

هي و ،األموال في حيازة أصول حقيقية أي إذا تّم توظيف :اقتصاديةحقيقية أو  استثمارات -

إضافية في  اقتصاديةمنفعة  استخدامالتي يترتب عليها  االقتصاديةاألصول ذات القيمة 
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وذلك بما تخلقه من قيمة  ثروة المجتمعبالتالي شكل سلع وخدمات تزيد من ثروة المستثمر و

 إلى زيادة الدخل الوطني. االستثمارحيث يؤدي هذا النوع من  مضافة،

في األدوات المالية من خالل حيازة  االستثماراتمالية أو ظاهرية: وتشمل  استثمارات -

 ،في رأس مال الشركة أو في سنداتهاالمستثمر ألصل مالي غير حقيقي يتخذ شكل حصة 

يتّم كما ائد. المطالبة باألرباح أو الفوويعتبر هذا األصل حقاً مالياً يخّول لصاحبه الحّق في 

المالي أيضاً من خالل نقل ملكية وسائل اإلنتاج واألموال المستثمرة من مستثمر  االستثمار

مّما يحقّق إيرادات ووفرات مالية وال ينتج عنه أّي زيادة حقيقية في إنتاج السلع  ،آلخر

ً وهو  استثماراالمصرفي  االستثماركما يعتبر  والخدمات، وك مقابل في البن االستثمارماليا

 معدالت فائدة معينة.

 إلى:وفقا لهذا المعيار، حيث تصنف االستثمارات  :االستثمارالتصنيف حسب مدة  *

تكون مدة التوظيف فيها قصيرة ال تزيد عن سنة مثل و قصيرة األجل: استثمارات -

في أذونات الخزينة أو السندات قصيرة األجل للمؤسسات المختلفة أو التعامل  االستثمار

 باألوراق التجارية.

( 05هي أطول من سابقتها وقد تصل مدة توظيفها إلى خمس) متوسطة األجل: استثمارات -

أصل ما  استئجار( سنوات أو 05مثل شراء أوراق مالية ال تزيد عن خمس ) سنوات،

 ( سنوات.05وتشغيله في حدود خمس)

 ( سنوات وتصل حتى05تتجاوز مدة التوظيف فيها خمس) طويلة األجل: استثمارات -

 مثل إيداع األموال في البنوك )المدخرات(. ،سنة( 15خمسة عشر )

، مشاريع صناعيةوتصنف المشاريع عل هذا األساس، إلى:  :االستثمارحسب مجاالت  *

 النقل، مشروعات خدماتية )تجارة العقارات،، ومشروعات تجارية، زراعيةمشاريع 

 ...(.ات التأمين ،االتصاالت
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 ويمكن التمييز في هذا اإلطار بين: :االستثمارحسب الهدف من  *

 تهدف المحافظة على إمكانيات و قدرات المؤسسة.واإلحالل:  استثمارات -

التوسع: تهدف رفع القدرة اإلنتاجية والتوزيعية للمؤسسة لمواجهة الزيادة في  استثمارات -

 الطلب.

 تحسين إنتاجية المؤسسة وتخفيض التكاليف.وتخص التحديث أو الترشيد:  استثمارات -

 التكنولوجيا الجديدة لمواكبة التطور التكنولوجي. وتشمل استغاللديد: جالت استثمارات -

زيادة حصة المؤسسة وهي تلك االستثمارات التي تستهدف  تراتيجية:اإلس االستثمارات -

 للسيطرة على األسواق بتبني إستراتيجية هجومية أو دفاعية للحفاظ على مصالحها.

وتطوير الجانب االجتماعي لدى  تحسين ظروف العملوتخص : االجتماعية االستثمارات -

 .األفراد

 في هذا اإلطار، بين:ويتم التمييز،  :االستثمارحسب طبيعة  *

 األصول الحقيقية.في  مثل االكتتاب مادية: استثمارات -

، اإلشهار ،االختراعبراءة  شهرة المحل،ومن أمثلتها:  )معنوية(: غير مادية استثمارات -

.... 

 .... أذونات الخزينة، األسهم والسندات،مثل  مالية: استثمارات -

 هذا اإلطار، لدينا:وفي  :االستثمار التصنيف حسب جنسية *
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التي ال تنتقل فيها القيم المادية أو المعنوية  االستثماراتوهي  محلي أو وطني: استثمار -

وطني و رأس المال وطني ويتم  االستثماريفالمستثمر وطني والمشروع  عبر الحدود،

 داخل الوطن.

، ا بلد من البلدانيجري في الخارج لموارد يملكه استخداموهي كل  األجنبية: االستثمارات -

الذي يقوم به األفراد أو الشركات أو الهيئات التي تتمتع  االستثمارأو هو ذلك النوع من 

 بالجنسية األجنبية.

 يمكن التمييز بين:و التصنيف حسب أسلوب إدارة الملروع: *

 استعمالصر فقط على تالذي يق االستثمارغير مباشر: وهو ذلك النوع من  استثمار -

 .االستثماريعنصر رأس المال فقط دون أن يصاحبه ملكية كل أو جزء من المشروع 

 الشركات متعددة الجنسيات. استثماراتويتمثل في الشراكة أو  مباشر: استثمار -

إن االستثمار هو متغير أهمية االستثمار وأهدافه والمخاطر المترتبة عنه:  -2-2-3

سيرورة النظام االقتصادي وتطوره، وهو على صلة اقتصادي كلي يلعب دورا هاما في 

 وثيقة بمتغيرات اقتصادية كلية أخرى كاالدخار والدول ومستوى التوظيف.

ولالستثمار أهمية اقتصادية وأهداف يرمي لتحقيقها وفي الوقت نفسه يواجه مخاطر  

 مختلفة قد تحول دون تحقيق األهداف المرجوة منه.

، االقتصاديفي تأثيره على مستوى النشاط  االستثمارهمية تكمن أ :االستثمارأهمية * 

في األجل الطويل من خالل تأثيره على الرصيد  االقتصاديو ملنلحيث يعتبر محدّد رئيسي 

 يف الكامل للدخل الوطن.ظالنقدي و بالتالي على التو
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إلى تنمية الطاقة اإلنتاجية من خالل تراكم رأس  االقتصادسبيل  االستثمارويعد 

من أصول إنتاجية  استهالكهكما يؤدي إلى تعويض ما تّم  المال و تطوير أساليب إنتاج،

إلى تشغيل  االستثمارورأسمالية أو ما يعرف بإحالل رأس المال، فضال عن ذلك يؤدي 

 .نولوجيات الجديدةالتك الدخارالطاقات الجديدة من القوى العاملة ويعد وسيلة 

و ال  سببا في تقدم ورقّي المجتمعات المتقدمة، االستثمار اعتبرلقد  :االستثمارأهداف * 

به والتوسع في مجاالته حتى يتسنى لها  لالهتمامزال المجال واسعا أمام الدول النامية 

 اللحاق بركب التقدم.

 إلى تحقيقيها نذكر منها: االستثمارمن األهداف التي يرمي 

فإن الربح يظّل هو هدف المستثمر  االستثمارتحقيق العائد أو الربح: مهما يكن نوع  -

 هدف المنفعة العامة.تحقيق إلى  استثماراتهاالخاّص، كما تسعى الدولة دائما من خالل 

الجاري على  باالستهالكتكوين الثروة وتنميتها، ويتحقق هذا الهدف عندما يضحي الفرد  -

 المستقبل و تنمية هذه الثروة. أمل تكوين الثروة في

 االستثمارتأمين الحاجات المتوقعة و تأمين السيولة لمواجهة تلك الحاجات، حيث يوفر  -

 هدف تحقيق الدخل المستقبلي.

 استثمارهيع مجاالت هذا من خالل سعي المستثمر إلى تنويمة األصول وقالمحافظة على  -

 األسعار وتقلباتها. ارتفاععل بفمن حتى ال تنخفض قيمة أصوله وثرواته مع مرور الز

المقصود بالمخاطر هنا هو عدم التأكد من تحقق العائد المتوقع من  :االستثمارمخاطر * 

 .الستثماره، وقد تمتدّ هذه المخاطر لتشمل رأس المال والعائد المتوقع االستثمار

ً لطبيعة قد تكون مخاطر االستثمار  كبيرة كما قد تكون متدنية وهي تختلف تبعا

 ، حيث تقسم إلى مخاطر نظامية ومخاطر غير نظامية.االستثمارعوائد 
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وهي مجموعة من المخاطر التي ترتبط بالنظام العام لألسواق وحركتها  مخاطر نظامية: -

ين من وعوامل أخرى طبيعية وسياسية، ولإلشارة فإن هذه العوامل ال ترتبط بنوع مع

 االستثمار.بل تمّس جميع مجاالت  االستثمارات

المخاطر غير النظامية: وهي المخاطر األخرى المتبقية بعد طرح المخاطر النظامية مثل  -

ومثل هذه المخاطر قد تصيب  ،في أسعار القائدة وتدهور العمليات اإلنتاجية التغيرات

 :منهانذكر اإلستثمار وال تصيب مجاالً  آخر، و

 االستثمارمعيّن، فقد يفشل هذا  استثمارن عوهي المخاطر التي تنجم : العملمخاطر  -

 وبالتالي ال تتحقق أهدافه.

المتعامل بها أو  االستثمارمخاطر السوق: وتنتج عن التغير العكسي في أسعار أصول  -

 الضمانات العائدة لها نتيجة لتقلب أوضاع السوق.

في المستوى العام لألسعار الذي يؤدّي  االرتفاعج عن تمخاطر القوة الشرائية للنقود: وتن -

 في قيمة النقود. انخفاضإلى 

وانين قتعليمات والالو االجتماعيةمة ظاألن يوتنتج نتيجة للتغيرات ف المخاطر اإلجتماعية: -

سّن تشريعات  :مثل ،وأسعار أدواته االستثمارالتي يكون من شأنها التأثير على مجاالت 

 رفع معدالت الضرائب والرسوم على اإلنتاج. التأميم والمصادرة أو

 التجارة الخارجية:  -2-3

فهو مقرون باإلنتاج وإن  االقتصاديةيلعب التبادل التجاري دورا رئيسيا في الحياة 

االجتماعي لإلنسان، بينما ظهر متأخرا عنه، فمن الناحية التاريخية يقترن اإلنتاج بالوجود 

هدف  وارتبطإلنتاج وبتنويع حاجات اإلنسان ونمّوها، التبادل التجاري بوجود ا اقترن

هدف التبادل  ارتبطبينما  ،اإلنتاج بتطوير الطبيعة إلى شكل أفضل بالنسبة لحاجان اإلنسان

فاإلنتاج والتبادل مكّمالن  بنقل المنتجات إلى حيث يتّم إشباع حاجات اإلنسان منها.

 .لبعضهما البعض بل هما فرعان ألصل واحد
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 االقتصاديةّور التبادل التجاري مع تطّور اإلنتاج وتأثّر بالظروف لقد تط

واإلجتماعية والسياسية السائدة في المجتمع، وتقع حركة التبادل التجاري الدولي ضمن 

النظام من العالقات التبادلية الدولية، يتّصف بالشمولية يُطلق عليه مصطلح التجارة الدولية 

الذي يقوم بين الدول،  االقتصاديدراسة جميع أوجه النشاط ة عن امعة والتي تُعبّر بصور

 .تختلف عن بعضها البعض واجتماعيةثقافية والتي تخضع ألنظمة سياسية و

وله في التجمعات التجارة الدولية لها جذور تاريخية بدأت مع اإلنسان ودخ إن

عرفت  هامّرة، ولكنفهوم الحديث الذي يعرفه اإلنسان ألّول ها ليست بالماإلنسانية، أي أن

 فيوسائل بشكل يتماشى مع التطورات التي حصلت وتحصل المضمون وفي ال اتطّور

 واإلنسانية الدولية. واالجتماعية االقتصاديةالعالمي والعالقات  االقتصاديالنظام 

لقد كان اإلنسان في القديم يقوم بإنتاج ما يشبع حاجاته األساسية ولكن تعدّد حاجات 

وعها جعلته غير قادر على إشباعها بإنتاجه المباشر، فبدأ بالتخصص في المهنة اإلنسان وتن

ها بكفاءة أكبر أو في فرع من فروع اإلنتاج، وزيادة إنتاجه بقدر يفوق يمكنه أداءالتي 

فلجأ إلى مبادلة ذلك الفائض مع فوائض المنتجين اآلخرين الذين تخصصوا في  استهالكه،

ومن هنا ظهرت المبادلة  .إشباع بقية حاجاته عن طرق المبادلةفروع أخرى، ثّم تمّكن من 

كوسيلة إلشباع حاجات األفراد ولعبت دورها في أّول األمر كواسطة بين المنتجين 

والمنتجين ثّم المنتجين والمستهلكين، وعن طريقها أصبح في مقدور المنتج أن يجد دائما 

ر المستهلك أن يجد المنتج الذي يحتاجه المستهلك الذي يحتاجه لسلعه، كما أصبح في مقدو

 لنقوده.

ير غلقد تطّور التبادل من الصلة المباشرة بين المنتجين والمنتجين إلى الصلة 

المستهلكين بعد ظهور طرف ثالث يقوم بدور الوساطة بينهما، ة بين المنتجين والمباشر

جعلها أنما إلعدادها وع حاجاته الخاصة إشباقصد ستهالكها اليشتري السلع  من المنتجين 

قوم بالتبادل التجاري، ومن هنا نشأ التبادل  التاجر الذي في متناول المستهلكين ذلك هو
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مهمته تحسس مطالب المستهلك من السلع والخدمات والحصول  اقتصاديالتجاري كنشاط 

في المكان والزمان ئتها لتكون في متناول المستهلك وعليها من المنتجين ونقلها وتهي

 . مناسبين لكليهمالا

تتّم مبادلة السلع والخدمات عن طريق قناتين رئيسيتين هما التجارة الداخلية و

والتجارة الخارجية، وتمثل التجارة الداخلية الّشق األكبر للتبادل التجاري وسّميت بالتجارة 

من خالل تتّم التجارة الداخلية ما الداخلية ألن ممارستها تتّم داخل القطر الواحد، وعادة 

شراء كميات كبيرة من حيث يتم في تجارة الجملة ، الجملة وتجارة التجزئةتجارة عمليتي 

بيعها لتاجر تجزئة بكميات أصغر نسبياـ أما تجارة ليتم السلع من المنتج أو من المستورد 

يقوم تاجر التجزئة بشراء كميات من فالتجزئة فيتم من خاللها تبادل السلع بكميات أصغر، 

 .وتوزيعها على المستهلك ر الجملة وأحيانا من المنتجتاج

: الصنف األول يقوم بشراء السلع وحيازتها  تجارة الجملة صنفين من التجارةوتضمّ 

وتحمل مخاطرها قبل أن يتّم بيعها، أما الصنف الثاني فيضم الوكالء اللذين يمارسون 

يتقاضون أتعابهم في صورة الذين ة والتجارة نيابة عن المنتج دون أن تنتقل إليه ملكية السلع

أما التجارة الخارجية فهي التي تتم بين الدول من  .عموالت كنسبة مئوية من قيمة المبيعات

السلع والخدمات والموارد المالية من دولة  انتقالحيث يتم  واالستيرادخالل عملية التصدير 

 فقا إلجراءات إدارية ومالية.أخرى وإلى 

التبادل  انتقالإلى  واالتصاالتمبدأ التخصص وسهولة المواصالت  انتشارلقد أدى 

من المحيط المحلّي إلى المحيط الخارجي، فبرزت التجارة الدولية كحّل لمشكلة عجز الدول 

الذاتي من السلع والخدمات لعدم مقدرتها على  االكتفاءعن الدولة عن القيام بمفردها بتحقيق 

رؤوس األموال أو  عدم توفرلعود إلى طبيعة تلك السلع أو إنتاج هذه السلع إما ألسباب ت

 التكنولوجيا أو اإلدارة الحديثة لدى بعض الدول إلنتاجها بتكلفة أقّل.
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 : البطالـــةثامنالفصل ال

، سياسية ،اجتماعية ،اقتصادية :تعرف الحياة في جميع المجاالت الكثير من األزمات

 .العادة بصدد الحدوثإلخ، وهي تعبر عن شيء خارج  ...

 كظاهرة بنتائجها ومظاهرها مثل انهيار البورصة، االقتصاديةوتعرف األزمة 

وتتجلّى في تغيرات تمّس الجوانب  إلخ، ... البطالة الدائمة المضاربات النقدية الكبيرة،

خدماتي...( وفي  زراعي، ة لالقتصاد مثل انخفاض اإلنتاج  بكّل أشكاله )صناعي،يالحقيق

)انكماش أو تضخم( وانكماش في التجارة الداخلية  العمالة )بطالة دائمة( وفي األسعار

في دولة ما أحيانا إلى أزمة اقتصادية  االقتصاديةوالخارجية، ويمكن أن تؤدي األزمة 

 اقتصادي كبير.وزن عالمية إذا كانت هذه الدولة ذات 

وتمثل هذه الظاهرة مشكلة  ،ميةتعد البطالة ظاهرة اقتصادية اجتماعية ذات صفة عالو

والمعايير  اقتصادية اجتماعية لكل مجتمع سواء كان متقدما أو ناميا، ألنها تبتعد عن القيم

المطلوبة االجتماعية السليمة. إال أن مشكلة البطالة تزداد أهمية في الدول النامية لزيادة 

ها على الحياة االقتصادية الضغوط على القطاعات اإلنتاجية والخدمية باإلضافة إلى آثار

 واالجتماعية.

حينما أصاب العلم اختال  وقد برزت مشكلة البطالة منذ أوائل ثالثينات القرن الماضي

في التوازن االقتصادي بلغ ذروته خالل فترة الكساد الكبير الذي حدث خالل الفترة 

في بعض  % 40(، حيث بلغ معدل البطالة في بعض الدول الصناعية 1929-1933)

النامية السنوات. كما انتشرت البطالة بمعدالت مرتفعة أيضا في كثير من الدول الصناعية و

(، وحتى اليوم تعاني دول 1983-1981( وكذلك خالل الفترة )1975-1974خالل الفترة )

 كثيرة في هذا العالم من أزمة البطالة.

 قياسها:و : تعريفها، أسبابهاالبطالة -1
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 ّمةأّي مه في تعريفها الضيق يُشار إلى البطالة بأنها عدم امتهانطالة: تعريف الب -1-1

درة ال اضطراريا رغم القعن العمل المنتج اقتصاديا تعط وتعطل جانب من قوة العمل

  .واإلنتاجوالرغبة في العمل 

حدّد البطال تي تالمنظمة العمل الدولية، و هاالبطالة وفق المعايير التي حددت أّما تعريف

يه و اغب فهو قادر على العمل وري يكون فوق سّن معيّنة بال عمل و"ذلك الفرد الذ بكونه

 ".فرصة عمل يبحث عنه عند مستوى أجر سائد لكن ال يجد

ما اعتبار الشخص عاطال عن العمل، فإنه يشترط جل يالحظ بأنه وأل ،مما سبق

 :20يلي

الحد  سنة 18سنة، ويمثل سن  60و  18أن يكون في سن العمل والذي يتحدد عادة بين  -

لشخص سنة فيمثل الحد األعلى أو سن التقاعد ل 60األدنى لدخول سوق العمل، أما سن 

 العامل.

حسابه لأو  أن تتوفر لدى العاطل الرغبة واالستعداد الجدي للعمل سواء كان العمل بأجر -

ل ي عمأأن يمارس الخاص، وعليه فإن طالب العمل الذي يملك ثروة ويعيش منها وال يريد 

 أو نشاط اقتصادي ال يعتبر بطاال. 

مل، الع أن يقوم العاطل عن العمل بالبحث الجدي، وهذا ما يوضح الرغبة الحقيقية في -

ائل ن وسويمكن اعتبار الشخص باحثا عن العمل إذا قام بالبحث عن أي عمل بأية وسيلة م

يل، أو لتشغات والهيئات المعنية باالبحث المختلفة، مثل التسجيل أو تقديم طلب لدى الجه

كات في الصحف، أو تقديم طلبات عمل مباشرة للشر اإلعالنلدى مكاتب االستخدام أو 

 وأصحاب العمل ... إلخ.

                                                             
 .298، ص مرجع سابقو خالد توفيق الشمري،  طاهر فاضل البياتي 20
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عدم وجود عمل، ولعل هذا هو المعيار األهم في اعتبار شخص ما عاطال عن العمل من  -

 دونه.

تقاس البطالة في المجتمع عادة من خالل ما يصطلح عليه بمعدل قياس البطالة:  -1-2 

البطالة، وهو يساوي نسبة العاطلين عن العمل، سواء من الذين كانوا يعملون سابقا أو من 

الداخلين الجدد إلى سوق العمل، إلى حجم القوة العاملة أو األشخاص النشيطين اقتصاديا، 

راء كانوا عاملين أو عاطلين عن العمل، وذلك وهؤالء يمثلون األشخاص في سن العمل س

 وفقا للمعادلة اآلتية:

  ×  100 = معدل البطالة
عدد العاطلين عن العمل

حجم قوة العمل
 

 تعود البطالة إلى أسباب متعددة، نذكر منها:أسباب البطالة:  -1-3

األحيان التغير في هيكل الطلب: وهذا يعني أن تطور االقتصاد الذي يؤدي في بعض  -

االنتقال من أسلوب اقتصادي إلى أخر والذي يترتب عليه االعتماد على قطاع معين وإهمال 

 باقي القطاعات األخرى مما يسبب انتشار البطالة.

حيث حلّت  :تفاقم آثار الثورة العلمية والتكنولوجية على العمالةي والتطور التكنولوج -

 سبّبتما م االقتصادل في الكثير من قطاعات  العمالفنون اإلنتاجية الكثيفة برأس المال محلّ 

كلما زاد التطور التكنولوجي أدى ذلك إلى زيادة ، ولطلب على عنصر العمللانخفاض  في

البطالة نتيجة إحالل الروبوت واآلالت فائقة التكنولوجيا محل اليد العاملة السيما في 

 المجاالت الصناعية.
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الحكومية في تحديد الحد األدنى والحد األعلى لألجور، وهذا ما قد ال يتناسب  السياسات -

وتخفيض اإلنفاق العاّم  انكماشيةسياسات  انتهاج، وكذا مع رغبات العمال والمنتجين

 الطلب على العمالة. انخفاضؤدّي يمّما  واالستثماري الجاري

البطالة حيث نشهد في بعض الدول إعانات البطالة: وهي من األمور التي تشجع على  -

 على البطالة.  ةالرأسمالية ارتفاع نسبة المستفيدين من نظام اإلعان

 طبيعة المهن والتي قد تتعارض مع الوضع االجتماعي ومع بعض التقاليد الموروثة.  -

هناك أنواع متعددة للبطالة تختلف من ظرف ألخر، وتبعا للسبب الذي  أنواع البطالة: -2

 أساس بروز ظاهرة البطالة. وبشكل عام يمكن التمييز بين أنواع البطالة اآلتية:يشكل 

تعطل أجزاء من قوة العمل بفعل بطالة التي تنشأ بسبب هي الوالبطالة الهيالية:  -2-1 

تطورات تؤدي إلى اختالف متطلبات هيكل االقتصاد عن طبيعة قوة العمل المتوفرة 

. وفي هذه هيكل توزيع القوة العاملة وهيكل الطلب عليها بينم لتباين القائوبالتالي يظهر ا

الحالة تجد شريحة من الموظفين أن إمكانياتهم ومؤهالتهم لم تعد مناسبة للمجتمع بسبب 

 تغير هيكل االقتصاد ككل، مما يجعل من التعطل عن العمل أمرا طويل المدى نسبيا.

اآللة محّل العنصر البشري مّما يؤدّي عند إحالل من البطالة كذلك يتجلّى هذا النوع و

أيضاً من خالل انتقال الشركات إلى المناطق ذات ير من العّمال وعدد كب عن االستغناءإلى 

...( مّما يسبّب تشّوهات في سوق  الهند)الدول النامية كالصين و العمالة منخفضة التكاليف

 العمالة على مستوى بعض الدول.

وما يصحب  اإلنتاجهي البطالة الناتجة عن قصور الطلب على والبطالة الدورية:  -2-2 

، وفي هذه الحالة يتم واألجور السائدة األسعارذلك من ركود في تصريف المنتجات عند 

تسريح عدد من العمال في الصناعات التي قل اإلقبال على منتجاتها أو توقفت عن استيعاب 

ما  يضطر العمال أن يبحثوا عن عمل عمال جدد، وقد تتوقف بعض المشاريع عن العمل م
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جديد، وذلك يستغرق وقتا يكونون فيه عاطلين عن العمل. وحتى لو وجدوا أعماال بسرعة، 

 يظل بدون عمل بسبب الدورة االقتصادية وحالة الركود. فإن البعض 

أن العاطلين عن العمل في هذه الحالة  اعتباروتعتبر البطالة الموسمية إجبارية على 

ف التوظي ستوىويتقلّب م هم على استعداد للعمل باألجور السائدة إالّ أنهم لم يجدوا عمالً،

  سع.لتواو )الكساد( ارية أو الموسمية بين االنكماشاالستخدام مع تقلب الدورات التجو

ة التوسع فمن سماتها ومن أهم سمات مرحلة الكساد ارتفاع معدل البطالة، أما مرحل

انخفاض معدل البطالة، ويشير توصيف دورية البطالة إلى دورية الدورة االقتصادية والتي 

 21( سنوات.04( وأربع )03تتراوح المدة الزمنية لتقلباتها بين ثالث )

رات كون لفتيتميز هذا النوع من البطالة بأنه قصير األمد ويالبطالة اإلحتااكية:  -2-3 

لى حد عفراد وهي تحدث نتيجة الطبيعة الديناميكية والحركية لالقتصاد واأل محدودة،زمنية 

هم أو مهن سواء، حيث يحتاج األفراد والعاملين الذين يضطرون إلى تغيير أماكن عملهم أو

اد ألفرمناطق سكناهم إلى فترة للبحث وإيجاد عمل جديد بديل، وهناك أيضا حالة بعض ا

كثر أن عملهم بحثا عن فرص عمل أفضل، أو تهيئة أنفسهم لمهن الطموحين الذين يتركو

 جاذبية وذات مردود أعلى مستقبال.

وبشكل عام تعتبر بطالة هؤالء جميعا خالل الفترات التي توقفون فيها عن العمل   

نوع من ا البمثابة بطالة مؤقتة أو احتكاكية أو انتقالية، ويتفق االقتصاديون على أن هذ

 .% 4إلى  3مؤقت ولفترات قصيرة وتتراوح نسبتها عادة في حدود البطالة 

غير رة" و "سميت هذه البطالة بالمقنعة على اعتبار أنها "مستتالبطالة المقنّعة:  -2-4 

يفرض  حيث مكشوفة"، وهي البطالة التي تظهر غالبا في الدول التي تتبع النهج االشتراكي

ع النو في سن العمل وقادر عليه. ويشترط في هذاهذا النهج توفير فرص عمل لكل من هو 

ه اط االقتصادي حيث تكون إنتاجيتمن البطالة وجود فائض من عنصر العمل في النش

أن  الحدية صفر، وهذا الفائض من عنصر العمل يمكن سحبه من النشاط االقتصادي دون

 يؤثر على الناتج الكلي.

                                                             
 . 189 ، صمرجع سابقبسام الحجار،  21
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ا ما تكون رهن األحوال المناخية والعادات هذه البطالة غالبالبطالة الموسميّة:  -2-5 

الجوية، ففي  األحوالماعية حيث تعطل الكثير من لعمال خلل فترات من السنة بسبب جتاال

والمأكوالت ء مثال غالبا ما يتعطل الفالحين وعمال البناء وعمال المشروبات فصل الشتا

الصيفية، وفي الصيف يتعطل عمال الصناعات الشتوية. ومن المعروف أن هذا النوع من 

البطالة يمكن التغلب على بعض أجزائه وذلك بإجراء تحسينات على العمل واستخدام 

لبالستيكية والزجاجية في الزراعة ووسائل التخزين االوسائل الفنية في العمل، مثل البيوت 

 ناعات الموسمية.السليمة للص

وتسمى أحيانا بالبطالة االختيارية، وهي التي تمثل العاطلين  :الجامدةالبطالة  -2-6 

الدائمين والذين ال يسعون وراء العمل حتى في أوقات الرخاء االقتصادي من أغنياء البلدان 

لديهم وعلى ادخاراتهم في البنوك،  األموالالنامية الذين يعتمدون بشكل أساسي على فائض 

 ألسباب معيّنة. إرادتهم العاملين عملهم بمحض كما تنشأ هذه البطالة نتيجة ترك بعض

  :ووسائل معالجتها واالقتصادية للبطالة االجتماعية اآلثار -3

تعد البطالة من الظواهر غير المرغوب فيها اآلثار االجتماعية واالقتصادية للبطالة  -3-1 

تخلفه من مخاطر وما تتركه من آثار سلبية اقتصادية واجتماعية  اأي مجتمع نظرا لم في

 وحتى سياسية على األفراد والمجتمع على حد سواء.

لموارد اوتتمثل اآلثار السلبية االقتصادية التي تنجم عن البطالة في عملية هدر   

كان يمكن تحقيقه لو أمكن  استغاللها وبالتالي ضياع اإلنتاج والدخل الذي مالبشرية وعد

 تشغيل هذه الموارد المعطلة، كما ينجر عنها التراجع والتآكل في قيمة رأس المال البشري.

فمردها أن العاطلين عن العمل يعيشون عالة على االجتماعية أو الكلفة  اآلثارأما عن   

يمثل في حد تعطلهم عن العمل لفترات طويلة ن استمرار أغيرهم، و إنتاجالمجتمع وعلى 

وعلى المجتمع بشكل عام، كما يؤدي استمرار البطالة  وأسرهم األفرادذاته عبئا ثقيال على 

وبمعدالت عالية الى تفشي الجرائم واألمراض وزيادة معدالت االختالالت النفسية والعقلية 

 ... الخ.
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فال يخفى الوعود التي يرفعها السياسيون في  السياسية للبطالة اآلثاروبخصوص   

من أجل كسب ود الناخبين واستقطاب الرأي العام بتقديم الوعود  االنتخابيةحمالتهم 

والتعهدات بخصوص خلق مناصب الشغل وفرص العمل والحد من معدالت البطالة في 

للحكومات  برامجهم االنتخابية، وكثيرا ما يتم الحكم على مدى نجاح األداء السياسي

 المختلفة بمسائل التشغيل وتحقيق معدالت دنيا للبطالة في المجتمع.

فان الدول التي تعاني من بطالة تحرص على اإلسراع في مواجهتها  ،وهكذا  

والتصدي لها بكل السبل والوسائل الممكنة، وذلك بهدف الحد منها والقضاء على عليها أو 

شكلة البطالة عادة بخطط مشاريع التنمية االقتصادية التقليل من آثارها. وتقترن مجابهة م

 والطويل. واالجتماعية على المدى المتوسط

 وسائل معالجة أزمة البطالة: -3-2 

أن الحد من البطالة هو عملية معقدة تتطلب تخطيطا شامال يضع في مقدمة أهدافه   

ضرورة االنسجام والتناسق بين مختلف حلقات االقتصاد الوطني، هو تحدي يقع على عاتق 

متكاملة من خالل استخدام أدوات السياسة  إستراتيجيةالحكومة وأجهزتها المختلفة في إطار 

 همها:االقتصادية، والتي من أ

ويتم ذلك عن طريق استخدام كال من السياسة النقدية زيادة الطلب الالي:  -3-2-1 

 والسياسة المالية على النحو اآلتي:

 :اآلتيةوتستخدم األدوات  السياسة النقدية: *

 وعلى األوراق التجارية. سعر الفائدة على القروض االستثمارية واالستهالكية تخفيض -

اطي القانوني حيث يؤدي ذلك إلى زيادة قدرة البنوك التجارية على تخفيض نسبة االحتي -

 منح القروض.

 دخول البنك المركزي إلى سوق األوراق المالية مشتريا للسندات. -
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 وتستخدم الدولة فيها أدوات السياسة المالية المتمثلة في:السياسة المالية: *  

 وذلك لزيادة الدخول أو خلق دخول جديدة.زيادة اإلنفاق الحكومي على المشاريع الخدمية  -

تخفيض الضرائب على حركة الدخول وخاصة المتدنية منها وذلك لزيادة قدرة الفرد على  -

 اإلنفاق.

تسهيل عملية انتقال العمالة بين القطاعات االقتصادية واألقاليم من أجل إيجاد  -3-2-2 

، وتسهيل هجرة العاطلين عن مزدهرةفرص عمل للعاطلين عن العمل في قطاعات وأقاليم 

 العمل إلى الخارج، وسن قوانين للحد من العمالة الوافدة من الخارج.

إنقاص ساعات العمل مما ، وتطبيق سياسة لألجور تعمل على التوسع في التشغيل -3-2-3 

 تشغيل عدد اكبر ممكن من العمال. إلىيؤدي 

 لتي تقدم للعاطلين عن العمل.تخفيض مستويات الدعم ومنح البطالة ا -3-2-4 
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 : التضخمتاسعالفصل ال

يحتل التضخم مكانا بارزا في الدراسات االقتصادية وذلك لكونه حالة مرضية تشكو   

منها معظم االقتصاديات، وهذه الظاهرة ليست محلية فقط بل باتت مشكلة عالمية. وهذا ما 

مخاطره على النشاط القتصادي  حدا بالحكومات المختلفة إلى االهتمام بإثارة وتجنب

واالجتماعي، عن طريق رسم السياسات المالية والنقدية. وتتضارب السياسات المفسرة 

 لهذه الظاهرة نظرا الختالف الفلسفات االقتصادية التي تستند إليها هذه النظريات.

 :وأسبابه التضخم تعريف -1

المدارس االقتصادية، ويعود السبب تعددة حسب للتضخم تعاريف م تعريف التضخم: -1-1 

في هذا االختالف إلى أن نظرية التضخم مرت بتطورات تبعا لتطور الفكر االقتصادي. 

 وعليه، سنحاول تقديم تعريف التضخم باعتباره ظاهرة نقدية أو ظاهرة سعرية.

يعرف التضخم وفق هذا االتجاه بأنه "تلك الزيادة في التضخم ظاهرة نقدية:  1-1-1  

النقود التي تؤدي إلى ارتفاع األسعار، سواء ظهرت تلك الزيادة في عرض النقود، أو في 

 اإلصدار النقدي، أو في التوسع في االئتمان، أو من خالل الطلب على النقود".

االرتفاع الملموس "وفق هذه المقاربة فإن التضخم هو التضخم ظاهرة سعرية:  -1-1-2  

 األسعاريكون ارتفاع  أنزمن، وهذا يعني أن التضخم يجب عبر الفي األسعار والمستمر 

 ."ال يعتبر تضخما األسعارفيه واضحا ومستمرا، حيث أن االرتفاع الطفيف والمؤقت في 

يحدث التضخم كأي ظاهرة اقتصادية نتيجة تفاعل عدة عوامل فيما  أسباب التضخم: -1-2 

 ، وتتمثل مسببات التضخم، في:بينها

يحدث التضخم عندما يكون الطلب الكلي على السلع ارتفاع الطلب الالي:  -1-2-1  

والخدمات أكبر من العرض الكلي، ومنطلق هذه الفكرة يعود إلى االقتصاديين "فيكسل" 

، ومؤداها أنه، وطبقا لنظرية كمية النقود، فإن مستوى السويدي و "كينز" اإلنجليزي

سبية مع التغير في كمية النقود. ويحدث التضخم عندما األسعار يرتبط مباشرة وبطريقة تنا
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تزداد هذه الكمية، حيث يكون معدل التضخم أو معدل ارتفاع األسعار متكافئ دائما مع 

 22معدل التغير في كمية النقود.

 وهناك أسباب تؤدي إلى ارتفاع وزيادة الطلب الكلي، هي: 

 .واالستثماري االستهالكيزيادة  اإلنفاق  -

 من قبل المصارف. االئتمانالتوسع في منح  -

 العجز في الموازنة. -

 .يةالحربالعمليات تمويل  -

 األسعار واألوضاع النفسية. بارتفاعالتوقعات  -

 االرتفاع في معدالت األجور. -

لتضخم اجانب الطلب وحده كافيا لتفسير ظاهرة لم يكن انخفاض العرض الالي:  -1-2-2  

مية لعالالفترات التي يحصل فيها التضخم، لذلك ظهرت بعد الحرب ا تفسيرا كامال في كل

دالت ي معفالثانية مقربات جديدة لتفسير ظاهرة ارتفاع األسعار بالموازاة مع االرتفاع 

ليف تكا البطالة، وفحواها أن ارتفاع المستوى العام لألسعار ناتج عن ارتفاع مسبق في

 اإلنتاج عامة وفي األجور خاصة.

 ك أسباب أخرى تؤدي إلى انخفاض العرض الكلي، هي:وهنا 

 تحقيق مستوى االستخدام الكامل لجميع العناصر اإلنتاجية. -

                                                             
 .194خالفي علي، مرجع سابق، ص  22
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عدم كفاية الجهاز اإلنتاجي وعدم مرونته في تزويد السوق بالمنتجات والسلع الضرورية  -

 ذات الطلب المرتفع.

 .(خ)العمال، المواد األولية، ... إل اإلنتاجعدم كفاية عناصر   -

 أنواع التضخم: -2

يمكن التمييز بينها طبقا لمجموعة من المعايير، نوردها على عدة أنواع،  للتضخم 

 النحو األتي:

 :لتضخمالمنلئة ل األسبابمن حيث  -2-1 

 أنواع للتضخم: ةثالثويتم التمييز بين  الضغط التضخمي: -2-1-1  

الناشئ عن زيادة الطلب الكلّي على السلع والخدمات  التضخم هو ذلكتضخم الطلب: و -

 .وض منهاعن نسبة المعر

تكاليف اإلنتاج بنسبة تفوق معدل الزيادة في  ارتفاعبسبب ويحدث تضخم التكاليف:  -

 اإلنتاج(. )زيادة تكاليف عناصر اإلنتاجية

 أوضاعفي و في األسعارأو الحكومة ات من تأثير المؤسسالتضخم الذاتي: وينشأ  -

 .في السوق للسيطرة على األسعار اأساسي اشرط االحتكارحيث يُعتبر ، األسواق

 للتضخم: يننوعوهنا نميز بين  الدولية: االقتصاديةالعالقات  -2-1-2  

الوطني  االقتصادختالالت هيكلية في اوجود ثغرات ويحدث بسبب ومحلي: التضخم ال -

 .ناميةخاصة في الدول ال

عندما تصدر أنه حيث  مستورد: وهو التضخم الناشئ من خالل التجارة الدولية،التضخم ال -

الدول المتقدمة منتوجات بأسعار تضخمية للدول المتخلفة فإن هذه األخيرة عند حصولها 
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تعرض لها من خالل هذه تعلى السلع سوف تستورد التضخم بسبب الضغوط التي 

 الواردات.

 :التضخم من حيث خصائص -2-2 

  ونفرق بين: مدى حّدة الضغط التضخمي: -2-2-1  

حيث ترتفع  الوطني االقتصادعلى التضخم جامح: ويعتبر من أخطر أنواع التضخم ال -

بالشكل الذي يرتب آثار يصعب على السلطات النقدية  حادة وباستمراراألسعار بصورة 

وعالج هذا النوع من التضخم هو  ،وتفقد لعملة المحلية قيمتها بشكل سريع الحدّ منها

القدرة  انهيار قيمة العملة وبالتالي انعكاساتهومن  استبدال العملة الوطنية بشكل كامل

 .االقتصادي، ... النشاط انهيار الشرائية،

حدث عندما تزداد القوة الشرائية بصفة دائمة بنسبة هو التضخم الذي يو :الزاحفالتضخم  -

ي عرض كل من السلع والخدمات وعناصر اإلنتاج، وهو تضخم أكبر من نسبة الزيادة ف

 .تهاومحّل سيطر النقديةضمن قدرة السلطات 

فالتضخم الذي يتنوع التضخم بتنوع القطاعات الموجودة،  لقطاع:على أساس ا -2-2-2  

 سوق عوامل اإلنتاج.يحدث في سوق السلع يختلف عن التضخم لذي يحدث في 

 .التضخم الرأسماليو التضخم السلعيويشمل  السلع:التضخم في أسواق  -

على  االستثمار)زيادة رباح تضخم األويشمل  التضخم في أسواق عوامل اإلنتاج: -

، االستثمارو االستهالك صناعة سلعمجاالت رباح في زيادة في األ مّما يحقق االدخار(

أسعار  ارتفاعالذي يؤدي إلى زيادة نفقات اإلنتاج وبالتالي  (تضخم الدخل )زيادة األجورو

 .عوامل اإلنتاج

 تحام الدولة في جهاز اإلئتمان:مدى من حيث  -2-3 
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 ارتفاعاألسعار يقابلها  الرتفاعالتضخم الطليق )الظاهر(: وينشأ نتيجة حركة مستمرة  -

االرتفاع أو محاولة  اهذ ّي تدّخل من السلطات للحدّ مناألجور والنفقات األخرى دون أ

، ويؤدي هذا السلوك من قبل السلطات بعدم التأثير فيه مما يؤدي إلى تفشي ظاهرة التضخم

 ارتفاع المستوى العام لألسعار بنسب أكبر.التدخل إلى الخوف من 

يكون من التضخم فإن هذا النوع  ،طليقالضخم على النقيض من الت التضخم المكبوت: -

سير حركات األسعار، وهذا من خالل التحكم  تدخل الدولة فيتحيث  ظاهر،مستتراً وغير 

مختلف اإلجراءات من خالل ر بتحديد المستويات العليا منها األسعامنظومة السيطرة على و

 .االستهالكيةالتسعير الجبري والبطاقات مثل 

حيث بموجب هذا التضخم يظهر أن الدخول النقدية في ارتفاع ملحوظ : التضخم الكامن -

تتوفّر لدى األفراد دخول معيّنة لكنهم ال يستطيعون إنفاقها لتدخل الدولة في منع بعض 

وهو ما  واالستثمارية، فيبقى التضخم كامنا وخفيا وال يسمح له بالظهور، االستهالكيةالسلع 

 يحدث في أوقات الحرب مثالً.

  :ووسائل معالجته االقتصادية واالجتماعية للتضخماآلثار  -3

إلى تراجع  لتضخم مثله مثل البطالةيؤدي ااالقتصادية واالجتماعية للتضخم: اآلثار  -3-1 

مستوى الرفاه العام للمستهلك، كما يترك آثارا اجتماعية واقتصادية سلبية على األفراد 

  والمجتمع على حد سواء. ويمكن إجمال هذه اآلثار على النحو األتي:

القوة الشرائية  انخفاض يؤدي التضخم إلىالتضخم على إعادة توزيع الدخل: ثار آ -3-1-1 

، فهو بمثابة ضريبة متحيزة وغير عادلة تعمل على اب الدخول الثابتةللنقود ويتأثر به أصح

مّما يوسع الهوة بين  إعادة توزيع الدخول والثروات بين افرد المجتمع بطريقة عشوائية،

 فئات المجتمع ويؤدي إلى تراجع هام في  حجم الطبقة المتوسطة.

المجموعات من السكان ق تلك فان التضخم يعاقب دون وجه ح أخرىوبعبارة   

أصحاب الدخول المحدودة، وتحديدا فإنه يعاقب ثالث ف واألقل مقاومة له من األضع
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مجموعات من الناس، هم: أصحاب الدخول المحدودة، مثل الموظفين وأصحاب المعاشات، 

 وأصحاب المدخرات، وكذا الدائنين.

دخول غير وبالمقابل يفيد التضخم ثالث مجموعات أخرى، هي: أصحاب ال  

المحدودة، مثل التجار وأصحاب األعمال، والمدينين، وكذا المضاربين سواء في البورصة 

 أو الذين يبيعون ويشترون بهدف الربح من تحركات األسعار. 

 إلى األسعارن يؤدي ارتفاع معدالت ن أيمكتقليل االدخار والحد من االستثمار:  -3-1-2  

 اإلنفاقار واالستثمار، والتوجه بدال من ذلك نحو الحوافز الفردية على االدخ إضعاف

تدفق المدخرات المتوقع، وهذا بدوره سيعيق  األسعارهربا من ارتفاع  اآلنياالستهالكي 

نحو مؤسسات االدخار مما يضعف بالتالي فعالية المؤسسات واألسواق المالية، ويؤدي إلى 

 .إضعاف حوافز االستثمار

األثر على سعر الفائدة: لتفادي خسارة الدائنين أو المقرضين وتشجيعهم على تقديم  -

األموال أو مدخراتهم إلى المؤسسات المالية فان آلية تحديد سعر الفائدة يجب أن تأخذ في 

االعتبار معدل التضخم المتوقع من سنة ألخرى، األمر الذي يعني ضرورة إضافة عالوة 

لى أموال المقترضين. ومن هنا يجري التمييز بين سعر الفائدة االسمي التضخم إلى العائد ع

 وسعر الفائدة الحقيقي، حيث أن:

 (f) معدل التضخم – (I) سميسعر الفائدة اإل = (R) سعر الفائدة الحقيقي

انخفاض الصادرات إلى العالم الخارجي: يؤدي ارتفاع األسعار إلى إضعاف القدرة  -

مقارنة بالسلع التنافسية للصادرات الوطنية ويجعلها أقل جاذبية في األسواق الخارجية 

المنافسة األخرى، وبالتالي فإنه يحد من قدرة الدولة على التصدير والمنافسة في األسواق 

 الخارجية.
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ى اآلثار المذكورة أعاله، هناك أثار أخرى تساهم في تدهور حالة االقتصاد إضافة إل

 الوطني، ومنها:

التأثير على النظام النقدي المحلّي: حيث يؤدي التضخم إلى فقدان ثقة األفراد في العملة  -

 .االدخاروفي 

التأثير على هيكل اإلنتاج حيث أن التضخم يعمل على توجيه الموارد المالية إلى مجاالت  -

 واالستيراد، بعيدا عن االستثمار واإلنتاج.مثل التجارة  التنميةتساهم في ال 

 انتشار أمراض اجتماعية خطيرة مثل الرشوة والفساد اإلداري.  -

 .االئتمانالتأثير في قطاع  -

حيث يؤدي إلى زيادة الواردات وبالتالي إضعاف  :لالقتصادلنظام الخارجي التأثير على ا -

 ميزان المدفوعات.

يتم معالجة التضخم وتقديم الحلول واالقتراحات الهادفة إلى  التضخم: عالجةوسائل م -3-2 

  حصر آثاره، من خالل أدوات السياسة النقدية والسياسة المالية، على النحو اآلتي:

يقوم بها البنك المركزي باعتباره جراءات التي تتمثل في اإلوالنقدية:  السياسة -3-2-1  

، وهذا من التحكم في عرض الكتلة النقديةترمي إلى يمثل السلطة النقدية في الدولة والتي 

 :خالل

معدالت الفائدة في السوق النقدي، وهو ما  بارتفاعرفع سعر إعادة الخصم والذي يُتبع  -

 .االستهالكبالحدّ من  االدخارز عملية عزيحدّ من اللجوء إلى اإلقراض وي

 عمليات السوق المفتوحة. -

 القانوني. االحتياطيزيادة  -

 تتمثل، في:و السياسة المالية: -3-2-2  
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حّصة معتبرة من  امتصاصحيث أن زيادة الضرائب تؤدي إلى : السياسة الجبائية -

 .االقتصادالكتلة النقدية الزائدة في 

 ترشيد اإلنفاق العام. -

 الرقابة على الدين العام. -
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االقتصاديةوالسياسات : التنمية عاشرفصل الال  

 النمو والتنمية االقتصادية: -1

يعتبر موضوع التنمية االقتصادية من المواضيع التي  تعريف التنمية االقتصادية: -1-1 

تشغل بال وتفكير الباحثين والمهتمين بالشأن االقتصادي في الدول المختلفة، وقد تباين 

 23في تعريفها باعتبارها عملية معقدة وشاملة وترتبط بعناصر كثيرة. االقتصاديون

والهيكلي للناتج الوطني اإلجمالي ويقصد بالتنمية االقتصادية عملية التغيير الحقيقي 

والتي تشمل كافة القطاعات واألنشطة كالزراعة والصناعة والصحة والتعليم والبنية 

التحتية والسياحة، وتشمل القطاعين العام والخاص، كما تهتم بهيكلة السوق المحلي 

 24والخارجي.

سط ومتو كل عملية يزداد فيها الدخل الوطني إلىوعليه، تشير التنمية االقتصادية 

 تطور.و الدخل الفرد، وتحقق معدالت عالية من النمو في قطاعات معينة تعبر عن التقدم أ

مع في لمجتوبتعبير أشمل يقصد بالتنمية االقتصادية كل عملة تغيير أو تطور هيكلي ل

 ة لجميعلكريمتوفير الحياة اظيمية من أجل أبعاده االقتصادية واالجتماعية والفكرية والتن

 أفراد المجتمع.

 وتتجلى مظاهر التنمية االقتصادية فيما يلي:

 رد.في متوسط الدخل الفردي أي زيادة في القدرة الشرائية للفحصول زيادة حقيقية  -

 حصول زيادة في كميات السلع والخدمات المنتجة. -

 معدالت البطالة.نسبة تشغيل اليد العاملة وهو ما يساهم في تخفيض  ارتفاع -

ان لميزازيادة الصادرات وانخفاض الواردات وبالتالي الوصول إلى حالة من الفائض في   -

 التجاري.

 زيادة حجم االحتياطي من النقد األجنبي. -
                                                             

 .199خالفي علي، مرجع سابق، ص  23
 .463طاهر فاضل البياتي و خالد توفيق الشمري، مرجع سابق، ص  24
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 انخفاض نسبة األمية وارتفاع مستوى التعليم وزيادة التخصصات العلمية والفنية . -

لفرد وزيادة الوعي الصحي والتعليمي وزيادة انخفاض نسبة الوفيات وارتفاع متوسط عمر ا -

 الرعاية االجتماعية.

 ارتفاع معدل التراكم الرأسمالي وزيادة الكفاءة الحدية لرأس المال.  -

 وتخفيض معدل التبذير والهدر. التخصيص األمثل للموارد االقتصادية -

 رفع إنتاجية القطاعات االقتصادية مثل الزراعة والصناعة. -

على كبح جماح األزمات االقتصادية في حالة حدوثها كالكساد والتضخم ... تزايد القدرة  -

 إلخ.

الزيادة المستمرة في االقتصادي يقصد بالنمو : االقتصاديةالنمو والتنمية الفرق بين  -1-2

متوسط الدخل الفردي نسبة ، حيث يمثل متوسط الدخل الفردي الحقيقي مع مرور الزمن

 ،يمثل معدل زيادة نصيب الفرد االقتصاديفإن النمو  ،وعليه .السكانالدخل الكلي إلى عدد 

على إنتاج السلع  االقتصادطردة في إمكانيات وقدرات ضكما يعرف بأنه الزيادة الم

ويتعين أن يفوق معدل نمو الدخل معدل النمو السكاني  والخدمات التي يرغب فيها المجتمع.

حتى تكون نسبة النمو إيجابية، وأن ينسحب هذا النمو على القطاعات االقتصادية المهمة 

 حسب ميزات كل دولة. 

 لالقتصادعملية  تحسين نوعي ودائم االقتصادية، وكما سبق ذكره، فهي أما التنمية 

أساليب إنتاجية جديدة أفضل  استنباطجتمع من خالل الموتشير إلى تطور  ولطرق سيره،

ورفع مستويات اإلنتاج من خالل تطوير المهارات والطاقات البشرية وخلق تنظيمات 

 أفضل وزيادة رأس المال المتراكم في المجتمع على مّر الزمن.

تعني القضاء على التخلف الذي يمثل فشل متراكم ومتعدد الجوانب يشمل إذا فالتنمية 

والسياسية واإلدارية واإلعالمية والعلمية، أما النمو االقتصادية واالجتماعية  األصعدةكافة 

 إلى تلك الجوانب إال من خالل زيادة الناتج المحلي اإلجمالي. نه ال يتطرقإاالقتصادي ف
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 االختالفات بين مفهومي التنمية والنمو، فيما يلي:ويمكن تلخيص أهم 

ث ويحد النمو زيادة في الناتج الوطني وارتفاع متوسط نصيب الفرد من الدخل الوطني -

ل جة لتدخنتي بفعل آلية السوق دون تدخل الدولة، فيما تعد التنمية عملية إدراكية تراكمية

 الدولة. 

نما لوطني بيهيكيلية في االقتصاد اتغييرات  حداثإ إلىال يؤدي النمو في المدى القصير  -

 .دولةتعمل التنمية على إحداث تغييرات هيكلية في البناء االقتصادي واالجتماعي لل

 رتفاعا إلىقد يواكب النمو في الدول النامية إسقاطات النموذج المتقدم حيث يؤدي  -

 وسة.ية واجتماعية ملماالستهالك وتغير أنماطه، ولكنه ال يتحول إلى تنمية اقتصاد

 أهمية السياسات االقتصادية في تحقيق التنمية: -2

 التي عن السياسة لسياسة االقتصاديةبر مفهوم ايعمفهوم السياسة االقتصادية:  -2-1 

لتبادل ك واتتبعها الدولة في المجال االقتصادي، أي في كل ما يتعلق باإلنتاج واالستهال

 .ددهاواالستثمار ... ومجاالت تدخلها في الحياة االقتصادية وفقا للمبادئ التي تح

وتتطلب السياسات االقتصادية تحديد األهداف، من خالل التعبير عن طموحات 

مشار ف الالطابع االقتصادي، وكذا الرزنامة الزمنية ووسائل تحقيق األهدا المجتمع ذات

 إليها أعاله.

 :25( مجاالت رئيسية، هي03تشمل التنمية االقتصادية ثالثة )

االقتصادية لعملية التنمية، مثل:  األهدافالسياسات التي تتعهد بها الحكومات لتلبية  -

واستمرارية النمو استقرار األسعار مع معدل تشغيل مرتفع، وتوسيع القاعدة الضريبية، 

                                                             
 .468نفس المرجع، ص  25
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واستدامته، وتشمل الجهود المبذولة من الدولة في إطار السياسات المالية والنقدية والتجارة 

 ة.الخارجية والسياسة الضريبية وتنظيم المؤسسات المالية والنقدي

السياسات والبرامج التي توفر البنية التحتية والخدمات الالزمة لتلبية حاجيات المجتمع،  -

 مثل: الطرق والجسور والحدائق واإلسكان والتعليم ... إلخ.

السياسات والبرامج الموجهة من قبل الدولة والتي ترمي إلى خلق فرص عمل سريعة  -

التسويق وتنظيم وتطوير األحياء السكنية وتشجيع ومستمرة في األنشطة المالية والتجارية و

 االستثمارات في المشروعات الصغيرة واالهتمام بنقل التكنولوجيا.

هناك اعتراف دولي واهتمام متزايد لدراسة أثار والتنمية االقتصادية:  ةــالبيئ -2-2 

الحرارة التنمية االقتصادية على البيئة وعلى نحو مضر للكون من خالل ارتفاع درجات 

والتأثير على طبقة األوزون بفعل ظاهرة االحتباس الحراري التي يسببها تصاعد الغازات 

 الدفيئة في الغالف الجوي.

بأنها" مجموع  (1972)مؤتمر ستوكهولم أقرها تعرف البيئة كما  مفهوم البيئة: -2-2-1  

لى حياة ونمو كل المؤثرات والظروف الخارجية المباشرة وغير المباشرة التي تؤثر ع

 أو هي "المحيط المادي والحيوي والمعنوي الذي يعيش فيه اإلنسان،، الكائنات الحية"

 الهواء وما يحتويه كل منهم من مكونات مادية أو كائنات حية". الماء، ويتمثل في التربة،

البيئة  تشمل: ويتكون اإلطار البيئي من ثالثة عناصر متداخلة مع بعضها البعض،

 ،البيئة كمصدر للموارد الطبيعيةو مصدر للترفيه والتمتع بالمناظر الطبيعية، باعتبارها

 المخلفات. الستيعابوأخيراً البيئة كمستودع 

 االقتصادييتأثر النشاط  الملاالت البيئية من وجهة نظر النلاط اإلقتصادي: -2-2-2  

 اء كان نشاطاً زراعيا،ة الطبيعية التي تمثل اإلطار العام للمجتمع الذي يمارسه سوئبالبي
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ما يخلق نوعا من العالقة م وفي الوقت نفسه يؤثر بدوره في البيئة إلخ، ... خدميا صناعيا،

 ويمكن حصر المشكالت البيئية في:. التبادلية بينهما

حيث يؤدي ذلك إلى عدم وجود توافق بين النمو السكاني : السكاني االنفجارمشكلة  -

 في الطبيعة. تهاة وفريمحدودالتي تتسم بوالموارد 

أي تغير خصائص البيئة مما يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى  مشكلة التلوث: -

وهو ما يؤدي إلى عدم قدرة اإلنسان على ممارسة حياته بشكل  اإلضرار بالكائنات الحية،

 طبيعي.

المفرط للتكنولوجيا إلى إحداث ضغوط  االستخدامحيث يؤدي  الموارد البيئية: استنزاف -

 غابات، مياه جوفية، )أراضي، هائلة على البيئة وتدمير جزء كبير من رأس المال الطبيعي

 ...(. أنظمة إيكولوجية أنهار،

مشكلة الضجيج وما تخلفه من متاعب صحية نتيجة التأثيرات السلبية للنشاط في  -

 لتجهيزات ذات محركات الضغط العالي.الورشات الصناعية التي تستخدم اآلالت وا

 وتتمثل في: الملاالت البيئية العالمية: -2-2-3  

درجة حرارة األرض بفعل زيادة مستوى وحجم الغازات الدفيئة المنبعثة من  ارتفاع -

 المناطق الصناعية.

تآكل طبقة األزون: حيث أن األزون يتواجد في الغالف الجوي لحماية األرض من  -

زون في وحيث أن الغازات الدفيئة تؤدي إلى تقليل فعالية األو ت فوق البنفسجية،اإلشعاعا

 حماية الغالف الجوي.
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تيجة ن نزووالتفجيرات النووية وما تخلفه من تأثيرات على اإلنسان واألرض وطبقة األ -

 الغازات واإلشعاعات والحرارة التي تخلفها.

 .االستوائيةتدمير الغابات  -

برز مفهوم التنمية المستدامة خالل فعاليات مؤتمر األمم : وأبعادها المستدامةالتنمية  -3

تّم تبني هذا  ، وقد1972جوان  05ستوكهولم العاصمة السويدية في االمتحدة للبيئة المنعقد ب

مم هيئة األلبعة المصطلح بشكل رسمي ودائم بموجب تقرير اللجنة الدولية للبيئة والتنمية التا

إلى  ريرحيث أشار هذا التق والمعروف بتقرير بروند تالند، 1987صادرة سنة المتحدة ال

ة دون لراهناحاجات المجتمع  االعتبارأن التنمية المستدامة هي" التنمية التي تأخذ بعين 

 ."باحتياجاتهاالمساس بحقوق األجيال القادمة في الوفاء 

تعبير عن التنمية التي " المستدامة بأنهاتعرف التنمية مفهوم التنمية المستدامة:  -3-1 

وهي ليست واحدة من تلك  والتواصل، االستمراروتمتلك عوامل  باالستقرارتتصف 

 ( بل تشمل هذه األنماط كافة،إلخ ... ثقافية ،اجتماعية ،اقتصاديةاألنماط المعروفة للتنمية )

وهي تنمية  ورها،وتنهض بالموارد البشرية وتط ،فهي تنمية تنهض باألرض ومواردها

 26."البعد الزمني وحق األجيال القادمة في التمتع بالموارد الطبيعية االعتبارتأخذ بعين 

للتنمية المستدامة ثالثة أبعاد أساسية تتعلق بالجانب أبعاد التنمية المستدامة:  -3-2 

 27والبيئي. االجتماعي ،االقتصادي

الرفاه  وتعظيم استمراريةفي هذا اإلطار  االستدامةوتعني  :االقتصاديالبعد  -3-2-1  

 لخ.إ ... يمالصحة والتعل الملبس، المسكن، ألطول فترة ممكنة في مجال الطعام، االقتصادي

                                                             
علوم العايب عبد الرحمن، التحكم في األداء الشامل للمؤسسة االقتصادية في الجزائر في ظل تحديات التنمية المستدامة، أطروحة دكتوراه في ال 26

 . 12-11 ، ص ص2010/2011االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية و العلوم التجارية و علون التسيير، جامعة فرحات عباس، سطيف، 
 .135، ص 2010، جوان 26صر، التنمية المستدامة و تحدياتها في الجزائر، مجلة التواصل، العدد مراد نا 27
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ويركز على مراعاة الحدود البيئية بحيث يكون لكل نظام بيئي  البعد البيئي: -3-2-2  

حالة تجاوز تلك الحدود  وفي ،واالستنزاف االستهالكتجاوزها من  حدود معينة ال يمكن

 فإنه يؤدي إلى تدهور النظام البيئي.

ان جوهر التنمية وهدفها نساإل اعتباريركز هذا البعد على و :االجتماعيالبعد  -3-2-3  

 االجتماعيةومكافحة الفقر وتوفير الخدمات  االجتماعيةبالعدالة  االهتمامالنهائي من خالل 

 القرارات بكل شفافية. اتخاذوضمان الديمقراطية من خالل مشاركة الشعوب في 

نذكر  ،أهداف عدة تسعى التنمية المستدامة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة: -3-3 

 منها:

زيادة الدخل الوطني: من خالل زيادة الدخل الحقيقي عبر زيادة السلع والخدمات التي  -

حيث كلما توفرت رؤوس األموال و الموارد البشرية  المختلفة، صاديةاالقتتنتجها الموارد 

 الكفأة كلما أمكن تحقيق زيادات مهمة في الدخل الوطني.

تحسين مستوى المعيشة: وذلك من خالل زيادة متوسط نصيب الفرد من الدخل الوطني و  -

فراد و حماية و توفير الخدمات اإلجتماعية لأل ضمان العدالة في توزيع الدخل الوطني،

 حقوقهم و تمكينهم من المشاركة في إتخاذ القرار.

 ترشيد إستخدام الموارد الطبيعية. -
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