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 مدخل إىل علم االقتصاد

 .املذهب االقتصادي -الفكر االقتصادي -علم االقتصاد -االقتصاد اإلسالمي

 :مدخل إىل االقتصاد/ أوال
لقد انصرفت الداللة االصطالحية لكلمة االقتصاد يف ابدئ األمر إىل تدبري معاش األسرة ابملوارد      

 .القتصاد املزلياالقتصادية املتاحة، وهو ما عرف اب
االقتصاد السياسي )مث انصرفت داللته اتليا إىل تدبري شؤون اجملتمع املعاشية بقوامة الدولة أو إبدارهتا 

أنطوان دي : وهو ما عرف بكيفية إثراء خليزة امللك يف األمرباطورية الفرنسية إبصدار الوزير( 6161
  .اد السياسيحبث مطول يف االقتص: ، لكتاب موسوم بـ مونكريتيان

وإمجاال ميكززا أن نرصد اجتاهات عامة يف هذا السياق، فالبعض ركل على الثروة واعتربها موضوع 
االقتصاد علم ( آدم مسيث)االقتصاد األساسي، يتجلى هذا االجتاه بوضوح عزد الكالسيك؛ إذ اعترب 

توزيع الثروة بني شرائح : ع، أيأن دراسة التوزي( دافيد ريكاردو)إنتاج الثروة وتكثريها، يف حني الحظ 
 .اجملتمع، والقوانني اليت حتكم هذا التوزيع، هي املهمة أو الوظيفة األساسية والرئيسية لعلم االقتصاد

وعلى الزقيض من ذلك أمكن رصد اجتاه آخر يزصب تركيله على اإلنسان ويعتربه املوضوع األساسي 
قتصاد علما  سلوكيا ، ويتجلى هذا التوجه بوضوح مع ملباحث علم االقتصاد، وهذا التوجه جيعل من اال

 .أيضا   لكينزيةومثلها املدرسة ا. اليت وسعت لعلم الزفس كثريا  يف البحث االقتصادي احلديةاملدرسة 
وذهب اجتاه آخر مذهبا  اثلثا ، إذ اعترب االقتصاد علما  إلدارة املوارد الزادرة، وخري من ميثل هذا التوجه 

اختيار االستخدامات املرغوبة للموارد من بني : القتصاد عزده ليس أكثر من علم لالختيار؛ فا(روبنز)
الذي أكد أن االقتصاد علم ( سسموندي)استعماالهتا املمكزة، فهو إذا  علم وسائل ال غاايت خبالف 

 .ماعيةيزبغي أن يّعرف بغاايته، وليس من بني هذه الغاايت ما يستحق االهتمام سوى الرفاهية االجت
مذهبا  توفيقيا  كما العادة؛ فبنّي أن االقتصاد علم يعىن بدراسة ذاك اجلانب من  ألفريد مارشالوذهب 

الزشاط الفردي واالجتماعي الذي يستهدف احلصول على املقومات املادية للرفاهية، وطرق استخدام 
 .هذه املقومات

 : تعريف االقتصاد اإلسالمي
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: وهــو االعتــدال يف الســلوك كلــه، قــال تعــاىل...اســتقامة الطريــق والعــدل مــن القصــد وهــو: االقتصاااد ل ااة
، أي "ما عال من اقتصد: "، وجاء يف األثر(61لقمان، ..." )واقصد يف مشيك وأغضض من صوتك "

 .والقصــــد يف الشــــيء خــــالف اإلفــــراط، وهــــو مــــابني اإلســــراف والتقتــــري.مــــا افتقــــر مــــن اعتــــدل يف إنفاقــــه

 :وأوجه تزميته األحكام والقواعد الشرعية اليت تزظم كسب املال وإنفاقه" فهو :  أما يف االصطالح
، (اســتهالك، إنتــاج، توزيــع، تبــادل)علــم يعــىن بدراســة الزشــاط االقتصــادي : واحملصــلة أن االقتصــاد إمجــاال  

: وعلـى ذلـك فـالتعريمل املختـار لالقتصـاد اإلسـالمي أنـه .وما يزشأ عن هذا الزشاط من ظـواهر وعالقـات
، وما ينشا  عاه هاذا النشااط (استهالك، إنتاج، توزيع، تبادل)م يعىن بدراسة النشاط االقتصادي عل
 .، ومنظومته القيميةيف ضوء أحكام املذهب االقتصادي يف اإلسالمظواهر وعالقات،  مه

 :مبادئ ومرتكزات أساسية يف النظام االقتصادي اإلسالمي/ اثنيا  

ل مبعـــىن ارتبـــاط االقتصـــاد مبفـــاهيم وعقائـــد ونظـــم اإلســـالم وعـــدم أن االقتصـــاد اإلســـالمي جـــلء مـــن كـــ. 1
 .إمكان دراسته وتطبيقه مبعلل عزها

ويف طـــــرق وأســــاليب حتقيـــــق هـــــذه  ومراميــــه االقتصــــاد اإلســـــالمي اقتصــــاد أخالقـــــي وواقعــــي يف غاايتـــــه. 2
 .الغاايت

اكية وهـــو فـــالمل  ـــا يف الرأمساليـــة واالشـــ  :الوضـــعيةاالقتصـــاد اإلســـالمي اقتصـــاد متميـــل عـــن املـــذاهب . 3
 فالمل  ا يف غاايته وإن تشاهبت بعض التفصيالت يف الزظام اإلسالمي و  يف أساليبهو  أساسها الزظري

 .أشكال االستغالل يرفض كل ألوان وإن االقتصاد اإلسالمي . 4

قـع ظلمـا  أو أن أنه اقتصاد حيدد احلد املتوازن من احلياة الكرمية لكـل فـرد دون أن يضـع عائقـا  أو أن يو . 5
 .يزشئ استغالال

وســد احلاجــة  عليــه، االقتصــاد اإلســالمي يضــع علــى عــاتق أوىل األمــر إاتحــة فــر  العمــل لكــل قــادر. 6
 .لكل حمتاج حىت ال يبقى فقري أو عاطل عن العمل يف اجملتمع اإلسالمي دون الزظر إىل ديزه و جزسيته

، ومراقبـــة ســـريورة اف املركـــلي علـــى اإلنتـــاج والتوزيـــعأنـــه اقتصـــاد فطـــ  مبعـــىن أنـــه جيعـــل للدولـــة اإلشـــر . 7
 .الزشاط االقتصادي

 :الفكر االقتصادي ثالث قضااي هامةيشمل  :حتديد معىن الفكر االقتصادي/ اثلثا
جمموعــــة األصــــول واملبــــادئ ":ميكــــن تعريفــــه علــــى أنــــه :(االقتصاااااد املعياااااري)  االقتصاااااد بمااااذهب(أ 

 "ةحياته االقتصادي االقتصادية اليت يتبعها اجملتمع يف
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 ميثـل هوالقيم واملثل واجتاهـات الدولـة االقتصـادية، وابلتـاي ف نـ يدةواملذهب االقتصادي له صله وثيقة ابلعق
جمـــال ا ـــالف الواضـــح بـــني املـــذاهب االقتصـــادية املختلفـــة، واملـــذهب االقتصـــادي ذو طـــابع علمـــي ألنـــه 

 .رينأمهب االقتصادي على ويرتكل املذ ،ال ما هو كائن" ما جيب أن يكون"يدرس 
فاملـذهب االقتصـادي هـو الـذي حيـدد ا ـدف الـذي يرمـي لـه اجملتمـع والفـرد  -:غاية النشاط االقتصادي

 .من القيام ابلزشاط االقتصادي
اليت عن طريقها ميكـن الوصـول إىل أهـداف واآلليات حيث تتحدد الوسائل  :وسيلة النشاط االقتصادي
ويف جمـال املـذاهب االقتصـادية ميكززـا التمييـل . وغريهـا...لثـروة وامللكيـة ا اصـةاقتصادية مثل كيفية توزيـع ا

 .بني االقتصاد الرأمساي واالقتصاد االش اكي واالقتصاد اإلسالمي
 :(االقتصاد املوضوعي)  االقتصاد بعلم( ب )

ال  القــوانني اســتخاســتزباط و علــم االقتصــاد هــو العلــم الــذي يــدرس الظــواهر االقتصــادية وحيللهــا بقصــد 
 .كقانون تزاقص املزفعة وقانون تلايد الغلة وقانون العرض والطلب،  االقتصادية اليت حتكمها 

فعلاام االقتصاااد شاا نه شاا ن ساااار العلااوم البهتااة ياادًر مااا هااو بااااه فعااال  وال عالقااة لااه  لعقيااد  
 .و ألخالق أو اجتاهات الدولة االقتصادية

ال ديــن وال جزســية لــه حبيــث ال يســتقل بــه اقتصــاد دون آخــر إذ ال " علــم حمايــد"فهــو علــى هــذا األســاس 
ميكــن وصـــمل القــوانني االقتصـــادية ســالفة الـــذكر اشــا رأمساليـــة أو اشــ اكية أو إســـالمية وإ ــا هـــي حقـــائق 

 .علمية ذات صبغة عاملية ال تتفاوت فيها الشعوب أو الدول تبعا  الختالف مفاهيمها االقتصادية
 (السياسة االقتصادية: )اماالقتصاد بنظ( ج 

هــو التطبيــق العملــي لالصــول االقتصــادية الــيت يتبزاهــا املــذهب االقتصــادي ويــتم هــذا  يالزظــام االقتصــاد
التطبيـــق وفقـــا  جملموعـــة مـــن اإلجـــراءات والقـــوانني والوســـائل وال بـــد أن تكـــون هـــذه اإلجـــراءات والقـــوانني 

 .ا الزظام وال تتعارض معهوالوسائل متفقة مع املثل والقيم اليت يتبزاها هذ
األفكاار واملباادئ تعمال  ميكاه تعرياف النظاام االقتصاادي جمناه  موعاة متماساكة ماهو بتعبا  خخار 

مجيعااا  ااا يهيااي لتهقيااط أهاادا   علاات تسااي  أ اازاء النشاااط االقتصااادي، وتتناسااط معااا، وتاا اب 
 .واجلزاي النشاط االقتصادي علت املستويني الكلي

يقـوم علـى االلتـلام ابإلسـالم مزهجـا وتطبيقـا، ويسـتمد مبادئـه مـن القـرآن  ي اإلساالميوالنظام االقتصااد
الـيت  الزبوية الشريفة مفسرة وموضحة  ذا الزظام، وتتبع ذلك جمموعة من الكتاابت الفقهيـة الكرمي والسزة
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االقتصـادي  والزشـاط تزاولت الزظام االقتصادي اإلسالمي ابلدراسة والشرح واستكمال أحكام املعامالت
 .بصفة عامة

الزظام االقتصادي اإلسـالمي هـو عبـارة عـن الوسـائل واإلجـراءات الـيت يـتم مـن خال ـا تطبيـق وعليه ف     
 .املذهب االقتصادي اإلسالمي

وبيزمــا  ــد أن املــذهب االقتصــادي اإلســالمي اثبــت ال يتغــري وال يتبــدل فــالراب مــثال  حــرام وهــذا اثبــت ال 
واملكان، ف نزا  د أن الزظام االقتصادي اإلسالمي قد يتغري بتغري اللمان واملكان ولكـن  اللمان بتغري يتغري

 .هذا التغري يتم يف حدود املذهب االقتصادي وليس خارجه
 مثال علت الفرق بني املذهب والعلم

، ولـذلك  (حريـة املزافسـة)االقتصـادية علـى أسـاس مبـدأ احلريـة  االقتصـادية،يـزظم احليـاة  الرأمسـاي املذهب
 ال حياول االقتصادوعلم . وا دمات أمثان السلع ديدالسوق ، على أساس حرية البائعني يف حت فهو يزظم

 يف ظــل الطريقــة وضــع الســوق يف دراســةمهمتــه تكمــن  ، وإ ــابطريقــة أخــرى  لتزظــيم الســوق  اإلتيــان

الـيت نظمـت  عن حركة الثمن ، وكيمل يتحدد ، ويرتفع ويزخفض ، يف السـوق احلـرة  البحثالرأمسالية ، و 
  .وفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزه  الرأمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاي

للعدالاة ، والعلام يادًر نتااا   تصاور لفلسافته ورييتاه و فاملاذهب يو اد يريقاة للتنظايم ، وفقاا      
 .و يف احليا  االقتصاديةمع أعلت اجملت هاقيتطب عندهذ  الطريقة ، 

 
 

 

 

 

 املشكلة االقتصادية 
تعترب املشكلة االقتصادية يف الزظام االقتصادي جوهر علم االقتصاد، فاإلنسان مزذ أن أوجده  
احلق سبحانه وتعاىل على هذه البسيطة وهو يسعى جاهدا إىل حتقيق حاجاته األساسية وحتقيق رغباته 

 .ورةوإطفاء أشواقه املتلايدة واملتط

http://www.rafed.net/books/aam/almadrasah-aleslamiyah/index.html
http://www.rafed.net/books/aam/almadrasah-aleslamiyah/index.html
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ويف اإلسالم كان االهتمام ابلفكر االقتصادي، جليا  وواضحا  ففي بداية نلول القرآن الكرمي  د   
فهذه اآلية الكرمية ( فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوٍع وآمزهم من خوف)قوله تعاىل

وذلك ( خوف آمزهم من) واألمن السياسي( أطعمهم من جوع) تتحدث وترب  بني األمن االقتصادي
 ،ألمهية األمن االقتصادي وأتثريه املباشر على كافة نواحي احلياة السياسية واالجتماعية والثقافية والعلمية

 .ومن املؤكد أن من جوهر األمن االقتصادي القضاء أو حماولة التصدي للمشكلة االقتصادية
هبا خاصة فيما يتعلق ابلزدرة ولقد اختلفت آراء املفكرين حول حقيقة املشكلة االقتصادية، وأسبا

واحلاجات الالمتزاهية، لذلك حناول أن نقدم مدخال  مفيدا  وخصبا  للتعرف على املشكلة االقتصادية يف 
اإلسالمي، ألشا تعترب جوهر علم االقتصاد، فال ميكن أن حنل وخنفمل من حدة و االقتصادين الوضعي 

 .أركاشا وجوانبهاووطأة املشكلة االقتصادية قبل معرفة ماهيتها و 
لذلك جيب التعرف على حقيقة وطبيعة املشكلة االقتصادية يف الفكر الوضعي، من حيث    

أركاشا وخصائصها وأسباهبا، ومن مث حماولة دراسة هذه اآلراء دراسة علمية نقدية للوصول إىل نقاط 
 . ياالتفاق واالختالف بني املشكلة االقتصادية يف الفكر اإلسالمي والرأمسا

يتبني للوهلة األوىل أنه حتت ضغ  وأتثري احلاجة وأمام هذه املشكلة االقتصادية ف ن أي جمتمع 
 .(ماذا ننت ؟ بيف ننت ؟ مله ننت ؟) يطرح ثالث أسئلة رئيسية يف مزأى عن أي نظام اقتصادي

لية اليت واإلجابة عن هذه األسئلة تتطلب إتباع نظام اقتصادي معني، أي اختيار الطريقة أو اآل
. فالسوق عن طريق جهاز الثمن هي الكفيلة ابإلجابة عن التساؤالت يف االقتصاد الرأمساي. يتم اتباعها

                                                             .والدولة عن طريق اجلهاز التخطيطي أو املركلي هي اليت جتيب
  (:(:الرأمسايلالرأمسايل))رراحلاحل  االقتصاداالقتصاد  املشكلة االقتصادية يفاملشكلة االقتصادية يف: : املطلب االولاملطلب االول
ن املشكلة االقتصادية يف أي دولة تتمثل يف عدم القدرة على إشباع مجيع احلاجات إ  :مدخل

فلو . والشائية احلاجات. واملتطلبات البشرية، ومرد ذلك عائد ابألساس إىل ندرة املوارد وعوامل اإلنتاج
ا دمات الكافية إلشباع االحتياجات البشرية إشباعا توافرت هذه دائما  وابلقدر املطلوب إلنتاج السلع و 

 . اتما  وكامال للالت املشكلة االقتصادية

        economic problem:تعريمل املشكلة االقتصادية
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عدم قدرة اجملتمع على إشباع مجيع احتياجاته البشرية من )ميكن تعرف املشكلة االقتصادية اشا
الذي خيتلمل فهو طريقة حلها وعالجها  أما 1(اإلنتاجارد ووسائل السلع وا دمات يف ظل ندرة املو 

 (2).والتعامل معها، أو حدة هذه املشكلة وآاثرها السلبية
.  relative scarcityفاملشكلة االقتصادية تتمثل ببساطة يف الزدرة الزسبية 

ارد حمدودة يف كل دولة ومهما بلغت أحجامها فهي مو  ،للموارد االقتصادية املتاحة على اختالف أنواعها
  (3).إذا ما قورنت ابحلاجات اإلنسانية املتعددة واملتجددة ابستمرار

عدم مقدرة اجملتمع على تلبية حاجات أفراده اليت تتميل اشا )وتعرف املشكلة االقتصادية ابهزا
 4(غري حمدودة ومتلايدة ومتجددة ومتداخلة وذلك بسبب الزدرة الزسبية للموارد االقتصادية

التزاقض القائم بني احلاجات البشرية الالمتزاهية واملوارد :وخنتار تعريمل املشكلة االقتصادية اشا
االقتصادية احملدودة نسبيا، مما يؤدي إىل عدم قدرة اجملتمع على تلبية كل احتياجاته ورغباته الالشائية من 

 .ويضطره ويدفعه إىل االختيار. السلع وا دمات احملدودة
وهي ندرة املوارد والشائية احلاجات  ،التعريمل حيتوي على أركان املشكلة االقتصادية فهذا
 .واالختيار

  األرب ن العامة للمشكلة االقتصادية األرب ن العامة للمشكلة االقتصادية : : الث ينالث ين  طلبطلباملامل
من خالل التعارف واملفاهيم اليت تبزاها الفكر الرأمساي للمشكلة االقتصادية، برزت   :مدخل

 واألسبابمل اليت تؤدي إىل ظهور املشكلة االقتصادية، هذه العوامل والعوا األسبابهزاك جمموعه من 
مع اختالف التسمية . الرئيسة يف املشكلة االقتصادية األركانعلماء االقتصاد على أشا هي  اتفق

هي سبب ظهور املشكلة االقتصادية  األركانهذه . أو عوامل أركان واآلخرفالبعض يطلق عليها أسباب 
وذلك لفهم طبيعة املشكلة  األركانمن خالل التعرف على هذه  إالاملشكلة االقتصادية وال ميكن عالج 

العلم الذي :) حيث يعرف انه. من تعريمل علم االقتصاد األركانوميكن استخراج هذه . االقتصادية
جملتمع ا ألفرادخيتص بدراسة وتزظيم استغالل املوارد االقتصادية هبدف حتقيق القدر األكرب من الرفاهية 

                                         

 .2334، 6الدار الجامعية  ط  .33مبادئ االقتصاد الجزئي ص. د السيد دمحم   .السريتي  -1
 6191 -الدار الجامعية .   31االقتصاد  ص أساسيات علم. محمود يونس  . د.دمحم  -2
 .2331عمأن ،دار وائل  .   32مفاهيم ونظم اقتصادية  صاسماعيل  . د.عبد الرحمن  -3
 43دار المسيرة ص  6ط  6111    مبادئ االقتصاد الجزئي    يعقوب . سليمأن ، د - 4
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 أقصىالسلع ابلشكل الذي يضمن الوصول برغبات اجملتمع إىل  إلنتاجعن طريق توزيع املوارد احملدودة 
  :ن املشكلة االقتصاديةافأرك 5(حٍد ممكن من االشباع

 .ندرة املوارد -1
 .احلاجاتال شائية   -2

 6.االختيار -3

) لذلك يلجأ إىل االختيار ،ة احملدود الكونرغباته الالحمدودة مبوارد  إشباعفاإلنسان يلجأ إىل 
لعدم القدرة على  (الفرصة البديلة)التضحية وحتمل تكلفة الفرصة الضائعةو  (-اختاذ القرار -املفاضلة
 . ، مبا هو متاح لديه من وسائلكل حاجاته  إشباع

واحملصلة العامة أن املشكلة يف الزظام الرأمساي تكمن يف الزدرة الزسبية للموارد االقتصادية 
 .تزامي وتلايد احلاجات اإلنسانية الالحمدودة والالشائيةو 

 (: االش ابي)املشكلة االقتصادية يف االقتصاد املخط  
بــــني عالقــــات  -الفــــرق الفــــادح -حيصـــر الزظــــام االشــــ اكي املشــــكلة االقتصــــادية يف التزـــاقض القــــائم     

توزيـــع العائـــد املتـــأل مـــن العمليـــة  اإلنتـــاج وعالقـــات التوزيـــع، حيـــث يتبـــني أن مثـــة إجحـــاف  واخـــتالل يف
 .وبني العمال( -مالك وسائل اإلنتاج -أراببو أصحاب العمل) اإلنتاجية بني الرأمساليني

 :عالج املشكلة االقتصادية يف االقتصاد الرأمسايل
ات يعد السوق احملك الرئيس واملعيار احلكم للزشـاط االقتصـادي يف الرأمساليـة، حيـث يـتم بزـاء القـرار       

 .االقتصادية استزادا إىل معطيات و إفرازات السوق من خالل تفاعل قوى العرض والطلب
املستهلكني علـى املعـروض يف السـوق، ونتوقـمل ونغـري مـن طبيعـة  -طلب -حنن نزت  طاملا أن هزاك إقبال

 .املزتوج حيزما ي اجع الطلب ويتدىن مزحىن االستهالك
 :د االش ابيعالج املشكلة االقتصادية يف االقتصا

                                         

 .2336ر العربي   دار الفك.  11ص     أسس الجغرافيا االقتصاديةعلي   . هارون د -5
بالنسبة لالختيار كثير من الكتاب ال يفرده لوحده بل يلحقه بالندرة النسبية، ولكن هناك الكثير من الكتاب في  6

ومن الكتاب الذين يجعلون االختيار ركنا من اركأن المشكلة االقتصادية . االقتصاد يفرده ويجعله ركنًا لوحده
مبادئ  االقتصاد سامي  . خليل د .  27دئ االقتصاد الجزئي    صمبا     عبدالرحمن  حسن. توفيق   د

 .مبادئ االقتصادد  عارف  .وكذلك حمو   . الكلي
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 (ماذا نزت ؟ كيمل نزت ؟ ) يكمن احلل أو العالج يف الفكر االش اكي يف ضرورة تزظيم اإلنتاج     
 (.ملن نزت ؟) وتزظيم التوزيع

 املداًر االقتصادية
   :الرأمسالية التجارية ومدرسة التجاريني : أوال

ســــض واضــــمحالل الزظــــام ظهــــرت يف أورواب مزــــذ بدايــــة القــــرن ا ــــامس عشــــر وذلــــك خــــالل تف    
مدرسـة ) اإلقطاعي تيار جديد مـن األفكـار االقتصـادية أطلـق عليـه مؤرخـو الفكـر االقتصـادي أسـم 

حيــــث أســــتمر هــــذا التيــــار ســــائدا  مــــن الزاحيــــة الفكريــــة ومــــن  حيــــة توجيهــــه للسياســــة ( التجـــاريني 
 . االقتصادية يف أورواب حىت مزتصمل القرن الثامن عشر 

ا الزظــام ان التجــارة هــي الزشــاط الــرئيس واألســاس ، وأن الصــزاعة وبقيــة األنشــطة وقــد زيــل هــذ    
االقتصادية األخرى كانت اتبعه للتجـارة ويف خـدمتها  ولـذلك مسيـت رأمساليـة هـذه الفـ ة ابلرأمساليـة 

 . التجارية 
أن الثــروة ومــن األفكــار الــيت كونــت فلســفتهم االقتصــادية وأصــبحت ظــاهرة عامــة يف بــالد أورواب     

احلقيقية هي امتالك الذهب والفضة وأن هذه الثـروة هـي أسـاس قـوة الدولـة ، وجعلـوا احلصـول علـى 
ولــذلك ) هــذين املعــدنني هــو الغــرض الــرئيس الــذي جيــب أن تســعى السياســة االقتصــادية لتحقيقــه  

 . (3)((االقتصاد للقوة ) مسيت نظريتهم بزظرية 
أ العـام الــذي وجـه سياسـة الـدول األوروبيــة يف تلـك الفـ ة ، فــ ن  غـري أنـه إذا كـان ذلــك هـو املبـد    

وميكـن . كل دولـة قـد طبقـت سياسـة فتلفـة عمـا طبقتـه الـدول األخـرى يف سـبيل حتقيـق هـذا املبـدأ 
 .التمييل بصفة عامة ، بني أربعة  أنواع من السياسات اليت طبقت يف هذا الصدد

يف فرنســا ، والثالثــة يف إ لــ ا ، والرابعــة يف كــل مــن الزمســا طبقــت األوىل مزهــا يف اســبانيا ، والثانيــة 
 . (4)وأملانيا،  وهذه السياسات كالتاي 

تتلخص سياستهم يف مزع تصـدير املعـادن الزفيسـة  : (أنصار السياسة املعدنية ) التجاريني األسبان  -1
ذه السياســة بلغــت أســبانيا يف القــرن إىل ا ــارج واشــ اط اســتيفاء مثــن البضــائع املصــدرة ابملعــادن الثميزــة وهبــ

                                         

 .619المرجع السابق ، ص  (3)

الجامعة ،  مؤسسة شباب: اإلسكندرية ) تطور الفكر والوقائع االقتصادية : سهير دمحم السيد حسن / أحمد فريد مصطفى ، د / د  (4)
 .بتصرف  72 – 11ص ( م 2333ة األولى ، الطبع
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فتكــــاثرت كميــــات الــــذهب والفضــــة الــــواردة ع ليهــــا مــــن مســــتعمراهتا ( عصــــرها الــــذه  ) الســــادس عشــــر 
 األمريكية ، وأتسست صزاعتها الضخمة وانتعشت أسواقها 

 وتقــوم هــذه السياســة علــى أن فرنســا يف ســبيل احلصــول : (أنصااار التصاانيع ) التجاااريني الفرنساايني -2
علــــى الــــذهب والفضــــة مــــن ا ــــارج جيــــب أن تتجــــه لــــلايدة الصــــادرات علــــى الــــواردات، علــــى أن تكــــون 
الصادرات من املزتجات الصزاعية وليست من احملصوالت اللراعية ، وذلك ألن الصزاعة ال ختضع لتقلب 

ميـة بقصـد العوامل الطبيعية غري املزتظمة مثل اللراعـة ، ولتحقيـق ذلـك قامـت الدولـة خبلـق صـزاعات حكو 
حتســني أنــواع بعــض املزتجــات ، وكــذلك عملــت الدولــة علــى تشــجيع الصــزاعات الوطزيــة بفــرض الرســوم 
اجلمركيـــة الثقيلـــة علـــى الســـلع ا ارجيـــة ، كمـــا قامـــت خبلـــق شـــركات كبـــرية لتصـــريمل الصـــزاعة يف ا ـــارج 

 .وشجعت األفراد على االكتتاب يف رؤوس أموال تلك الشركات 

وتقـوم هـذه السياسـة علـى احلصـول علـى املعـادن  ( :أنصاار التباادل التجااري ) يز التجاريني اإلجنل -3
من ا ارج عن طريق التجارة بني البالد املختلفة ، وقد ساعد إ ل ا على ذلك أسطو ا التجاري الضـخم 
ا الــذي زيــلت بــه علــى الــدول األخــرى ، ولكــي تشــجع الدولــة التجــارة اإل ليليــة ، فرضــت مــن القــوانني مــ

والــذي اســتللم أن تكــون الســفن القائمــة ابلتجــارة بــني إ لــ ا ( قــانون املالحــة ) حيمــي تلــك التجــارة مثــل 
ومســـتعمراهتا مملوكـــة ألشـــخا  إ ليـــل ، وأن يكـــون ثالثـــة أرابع البحـــارة مـــن اإل ليـــل وأال تزقـــل البضـــائع 

 .الواردة من ا ارج إل ل ا إال على منت أو ظهر سفن بريطانية 
قيـــام الدولـــة مبختلـــمل : املـــذهب املـــاي أو مـــذهب ا لانـــة العامـــة أي: لسياساااة األملانياااة والنمسااااويةا: 4

هذا املذهب من مبدأ أساسي يكمـن يف  ضـرورة قيـام  الزشاطات واألمور االقتصادية، وبتعبري آخر انطلق
 .الدولة بكل األعمال االقتصادية اليت تكفل  و الثروة و زايدهتا

 :  الطبيعيني ونش   علم االقتصادمدرسة : اثنيا
) وكــان علــى رأســها الــدكتور . ظهــرت مدرســة الطبيعيــني يف فرنســا يف مزتصــمل القــرن الثــامن عشــر 

اجلـدول ) والذي كان من أهم كتاابته االقتصادية كتاب ( لويس ا امس عشر ) طبيب ( كيسزاي 
وجد ثالثة اخ اعات أثـرت يف تقـدم أنه ي) الذي قال عزه أحد املفكرين االقتصاديني ( االقتصادي 

) وقــــد شــــبه .  (6)(اجلــــزس البشــــري ، وهــــي الطباعــــة ، والزقــــود ، واجلــــدول االقتصــــادي لكيســــزاي 

                                         

 . 671تطور الفكر االقتصادي ، مرجع سابق ، ص : عبد الرحمن يسري / د  (6)
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يف كتابــة اجلــدول االقتصــادي حركــة دوران الثــروة يف االقتصــاد القــومي حبركــة دوران الــدورة ( كيزــاي 
فمـن الزاحيـة . هـور آراء الطبيعيـني هـذا وقـد حـدث تطـور كبـري سـبق ظ. الدموية يف جسم اإلنسـان 

، والــيت انتقلــت ( أرســطو ) الفكريــة انتشــرت فكــرة القــانون الطبيعــي الــيت كــان أصــو ا موجــودة عزــد 
أما من الزاحيـة االقتصـادية ، . مزه إىل كتاب القانون الروماين ، مث إىل املدرسني يف القرون الوسطى 

ى أثــر تطبيــق سياســة التجــاريني الــيت كــان مــن فقــد ســاءت حــال الــلراع بســبب اخنفــاض دخلهــم علــ
كـذلك كانـت القيـود الكثــرية . مقتضـاها جعـل أمثـان املزتجـات اللراعيـة مزخفضـة لتشـجيع الصـزاعة 

الــيت فرضــت علـــى الزشــاط االقتصــادي حتـــت أتثــري التجـــاريني عائقــا  خطــريا  لزمـــو اإلنتــاج والتصـــدير 
.  ذا التطـور وحماولـة لـتاليف العيـوب الـيت أشـر  إليهـا اللراعيني ، لذا جاءت أراء الطبيعيني انعكاسا 

 . (2)وميكن تلخيص آرائهم فيما يلي 
يــــرى الطبيعيــــون أن الظــــواهر االقتصــــادية ختضــــع ، كمــــا ختضــــع الظــــواهر الطبيعيــــة والبيولوجيــــة لقــــوانني  -

لـذان يوجهـان شـخص الطبيعية ، ال دخل لإلنسان يف إجيادها وتقوم احلياة االقتصادية على مبـدأين مهـا ال
يهتدي يف تصرفاته االقتصادية مبا حيقق مزافعة الشخصـية وهـذه املزفعـة هـي احلـافل الـذي يسـتحث الزـاس 

أما املبدأ الثاين فهو مبدأ املزافسة ، فكل فرد يسعى لتحقيق مزافعة الشخصية . على الزشاط االقتصادي 
 .ع وحني يفعل ذلك ، يدخل يف التزافس مع بقية أفراد اجملتم

بنين الطبيعيون أن ثروة األمم أ ا تكون مبا تقوم به مـن أنتـاج حيـث عرفـه الطبيعيـون انـه كـل عمـل خيلـق -
 جتـا  صـافيا  جديـدا  واستخلصـوا مــن ذلـك أن اللراعـة هـي وحـدها الزشــاط االقتصـادي الـذي يعتـرب مزتجــا  

بــذور الــيت اســتخدمت ، أمــا ألشــا واحــدها الــيت تــؤدي للحصــول علــى كميــة مــن احملصــوالت أكــرب مــن ال
التجــارة والصــزاعة فليســتا مــن الزشــاط االقتصــادي املزــت  ، ألشمــا يقتصــران علــى حتــوير أو حتويــل أو نقــل 

 . املواد اليت كانت موجودة من قبل دون أن تضيفا  جتا  صافيا  جديدا  
 املدرسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة الطبيعيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااةملخاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ألهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام مبااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادئ 

وضـمان  فقـ  التزظـيم يقتصـر علـىزشـاط االقتصـادي و هـدفها يف الها عـدم تـدخلحيـاد الدولـة و  :الدولـة
 .الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري احلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن والعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي للزظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام الطبيعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

 :جــــــــــــــــــــل تلبيــــــــــــــــــــه حاجــــــــــــــــــــات األفــــــــــــــــــــراد خيضــــــــــــــــــــع ملبــــــــــــــــــــدأين مهــــــــــــــــــــاأمــــــــــــــــــــن : الزظــــــــــــــــــــام الطبيعــــــــــــــــــــي
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ــــــــــــــــــــــــــــــــل: املزفعــــــــــــــــــــــــــــــــة الشخصــــــــــــــــــــــــــــــــية   .ة والســــــــــــــــــــــــــــــــعادة ألفــــــــــــــــــــــــــــــــراد اجملتمــــــــــــــــــــــــــــــــعتحقيــــــــــــــــــــــــــــــــق الرفاهي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن : املزافســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   .العدال

املدرســة  ، لــذلك فقــد ركــلتوشــجعت التجــارة اللارعــة لــتمهأ رســة التجاريــة أشــامــن ســلبيات املد :الثــروة
الزات  الصايف، حيث حيصل القطاع  املزت  وهو الذي يعطي القطاع ابعتبارهالطبيعية على القطاع اللراعي 

 .اكــــــــــــــــــــــرب مــــــــــــــــــــــن املوارداملســــــــــــــــــــــتخدمة اللراعــــــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــوارد جديــــــــــــــــــــــدة

املزــت ، أال وهــو القطــاع اللراعــي ابعتبــاره القطــاع  القطــاع تفــرض علــىالــيت : أو الوحيــدة الضــريبة املفــردة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي يعطــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  جتــــــــــــــــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــــــــــــــــافيا   الوحي

 :حيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث أشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــددت مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي: الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدورة االقتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادية

 اإلنتـــــــــــــــــــاج إن طبقـــــــــــــــــــات اجملتمـــــــــــــــــــع حتـــــــــــــــــــدد علـــــــــــــــــــى أســـــــــــــــــــاس -

 . و الـذي   يكــن معروفـا أنـداك. "املـاكرو "االقتصـاد الكلـي أو التجميعــي إن هـذه الفكــرة تـدخل يف -

 .اللراعيقطاع ال خيدمانن الصزاعة والتجارة أالطبقة املزتجة هي اللراعة و  -
 

 (الكالساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي ) املدرساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة التقليدياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة :اثلثاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

حيـــث ،اآللــة  وظهــورتغيــريا جــذراي بعــد الثــورة الصــزاعية  81وبدايــة القــرن  81شايــة القــرن  شــهد العــا 

ونظــرايت  تبلــورت أفكــارومزــه ، دقــة أكثــروسـائل  إىلمــن وســائل بســيطة انتقــاال االقتصــادي  قــلعـرف احل

 خدم مسيا قتصادي االسكتلزدي الشهري يف تطور العلم االقتصادي من بيزهم اال اسامهو  ينعلماء ومفكر 

الزظريــــة مـــن بيزهــــا  نظــــرايتاالقتصـــادية علــــى  للظــــواهرالتحليليــــة  دراســـاتاليف  ، أيـــن بــــدأ االعتمــــاد يف 

يف  ســادت وعمتــرتاســتان جــاءات لتصــحيح بعــض االفكــار الــيت الكالســيكية والزيوكالســيكية وهــااتن الدر 

وقـــد انبثـــق مزهـــا العديـــد مـــن الفالســـفة املفكـــرين مـــن بيـــزهم دافيـــد ريكـــاردو  ، الفكـــر االقتصـــادي القـــدمي

 .....وغـــــــــــــــــريهم ســـــــــــــــــتيوارث ميـــــــــــــــــل وابتيســــــــــــــــت ســـــــــــــــــاي و القـــــــــــــــــس مـــــــــــــــــالتوس ومــــــــــــــــالتس وجـــــــــــــــــون

 :املدرسة التقليدية أو الكالسيكية
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يف  ه مااه التجاااريني خاصااة والفيزيااوقراطيعاايم الكالسااي  خراء وأفكااار سااابقخااالف خدم مسياا  ز     

مفهوم الثرو  واليت ميكه القول أنه أعادها إىل األصال والايت تتمثال يف العمال أي يف اإلنساان ولاي  

ولقاد قاماا املدرساة بدراساات حتليلياة للظااهر .املعدن أو النشاط الزراعي بماا باان سااادا ماه قبال

 :لمجتمااااااااااااااااااااااع انطالقااااااااااااااااااااااا مااااااااااااااااااااااه  ياااااااااااااااااااااازات وخصاااااااااااااااااااااااا  هااااااااااااااااااااااياالقتصااااااااااااااااااااااادية ل

ــــــــــــــالث طبقــــــــــــــات حمــــــــــــــددة طبقــــــــــــــا لوظائفهــــــــــــــا االقتصــــــــــــــادية وهــــــــــــــي مــــــــــــــنتكــــــــــــــوين اجملتمــــــــــــــع . 8   :ث

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج الطبقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الرأمس( أ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيت زلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائل اإلنت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ال  الي

 وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيت زلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك األرض  ةاالرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقراطيالطبقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ( ب 

 طـــــة يف ماهيتهـــــا بفعـــــل عمليـــــة اإلنتـــــاجداء األعمـــــال وهـــــي مرتبتقـــــوم االطبقـــــة العاملـــــة وهـــــي الـــــيت ( ج 

 .ي كل الزشاط االقتصادي على جمال املبادلة . 2

الزظـام العـام حفـظ وصـون دور الدولـة علـى  تصـرارجي حيـث يق الداخلي وا ـنياملزافسة على املستوي. 3

طلح أو مـا اصـمن خالل محاية امللكية الفرديـة مـن كـل اعتـداء وهـو مـا يسـمى اصـطالحا ابلدولـة احلارسـة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  .علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى تســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــميته ابلدولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة احليادي

 :أهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام مباااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادئ خدم مسيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

وتتمثــــل يف جمموعــــة األعمــــال واألمــــوال املاديــــة واملزتجــــات الــــيت تصــــلح إلشــــباع احلاجيــــات :  الثاااارو  .8

اإلنســـانية ويتحصـــل عليهـــا اإلنســـان مـــن جهـــده وعملـــه املتواصـــل كمـــا يـــرى آدم مسيـــث أن حجـــم الثـــروة 

قطـاع اإلنتـاج ومعـدل اإلنتاجيـة للعامـل حيـث تعتـرب اإلنتاجيـة هـي   يف يتوقمل على عدد السكان العاملني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــة حمـــــــــــــــــــــــــــــــــدودة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــاج لكـــــــــــــــــــــــــــــــــل عامـــــــــــــــــــــــــــــــــل خـــــــــــــــــــــــــــــــــالل مـــــــــــــــــــــــــــــــــدة زمزي ـــــــــــــــــــــــــــــــــة اإلنت  .كمي

إنتاجية كل عامل تتوقمل على حسن تقسيم  أن  حيث اعتربه أساس ثروة األمم كما:  تقسيم العمل. 2

ـــــــــــؤ  ـــــــــــراكم رأس املـــــــــــال كمـــــــــــا ي ـــــــــــؤدي إىل زايدة اإلنتـــــــــــاج وت ـــــــــــيت ت  :دي تقســـــــــــيم العمـــــــــــل إىل العمـــــــــــل وال
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 .زايدة مهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل عامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل يف العمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل املخصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  -

 .تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفري الوقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت عزــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد االشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتغال مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل إىل آخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر -

  .يســـــــــــــــــاعد علـــــــــــــــــى تطـــــــــــــــــوير املهـــــــــــــــــارات لكـــــــــــــــــل عامـــــــــــــــــل ويليـــــــــــــــــد يف االخ اعـــــــــــــــــات العلميـــــــــــــــــة  -

زـاس معـاداة دعاة احلرية االقتصادية ومـن أكثـر الأكرب آد م مسيث كان من  كان: احلرية االقتصادية -3

لتدخل الدولة يف اجملال االقتصـادي وحـىت لـو كـان ذلـك ملعاجلـة األزمـات االقتصـادية و قـد أوضـح عيـوب 

الفكر االقتصادي للفيليوقراط كما نقد مذهب التجاريني وسياستهم االقتصادية ، نظرا ألنه كان من أشد 

 .ين لفكرة حرية التجارية ا ارجيةاملؤيد

 (:الكالسيكية)التقليدية املدرسة مبادئ وأفكار 
 :تقوم املدرسة الكالسيكية على مجلة من الفروض األساسية ميكن اختصارها فيما يلي

عدم وجود تعارض بني املصلحتني الفردية واجلماعية حيث أن جمموع املصـا  الفرديـة يـؤدي  /1
الـــيت " اليـــد ا فيـــة"فكــرة  إىل حتقيــق املصـــلحة العامـــة للمجتمــع أو للدولـــة، وهـــو تعبــري أو زثيـــل ملفهـــوم أو

 [.أدم مسيث]وتبّزاها واشتهر هبا الحقا [ دافيد هيوم: ] دى هبا أوال
 (:احلر)سيادة مفهوم الزظام االقتصادي الليرباي  /2

 .حرية العمل وحرية امللكية وحرية اإلنتاج واالستهالك
جهـــاز األســـعار القـــوة  والـــيت جتعـــل مـــن قـــوى الســـوق أو: ()(احلـــرة)ســـيادة املزافســـة الكاملـــة  /3

 .احلقيقية الفّعالة املوجهة للزشاط االقتصادي للدولة
حتييــد دور الدولــة يف احليــاة االقتصــادية واقتصــارها علــى آراء األنشــطة الــيت ال تــدر األرابح،  /4

مثـــل األمـــن الـــداخلي وا ـــارجي وســـن القـــوانني وحتقيـــق العدالـــة، والقيـــام بتزفيـــذ مشـــروعات البزيـــة التحتيـــة 
تعبيــد الطــرق، الســدود وفتلــمل املرافــق العامــة، ألن تــدخل الدولــة يف احليــاة االقتصــادية الــيت ( ألساســيةا)

تعمل وفـق نظـام طبيعـي يعمـل بذاتيتـه وتلقائيتـه، يـؤدي إىل نشـوء وحـدوث عوامـل مجـود وركـود مـن شـأشا 
 .إحداث حالة من البطالة

                                         

( )سيتم شرحها الحقا.. 
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والـيت هـي يف تصـور ]عزاصـر اإلنتـاج  لكـل( التشـغيل الكامـل)سيادة حالة التوظيـمل الكامـل  /5
 [. العمل ورأس املال واألرض: الكالسيك عبارة عن

يتحقـــق التـــوازن املســـتقر (  التوظيـــمل الكامـــل)ويعتقـــد الكالســـيك أنـــه عزـــد مســـتوى هـــذه احلالـــة 
 .لالقتصاد القومي

 وإذا حــدث أي اخــتالل  ــذا التــوازن نتيجــة لعــدم حــدوث أو لعــدم الوصــول إىل حالــة التشــغيل
هـو ا ـروج واالبتعـاد عـن آليـة الزظـام االقتصـادي كمـا حـدده  -يف رأيهـم–الكامل، فـ ن الّسـبب يف ذلـك 

 .الفكر الكالسيكي
العـرض خيلـقت الطلـب ]، ان اإلنتاج يتزشئت  الطلب عليـه قلالسوا" سناي  "االعتقاد يف قانون  /6

لكلي للسـلع واملزتجـات خـالل نفـس مع الطلب ا( اإلنتاج)، حيث يعين أّن يتساوى العرض الكلي [عليه
 .الف ة اللمزية
تؤدي الزقود وظيفة واحدة تتمثل يف كوشا وسـي  للتبـادل وابلتـاي فهـي عزصـر حيـادي، أي  /7

مشـتق مــن الطلـب علـى الســلع واملزتجـات، الــيت ستتوسـ  هــذه ( طلـب الزقــود)حمايـدة ألن الطلـب عليهــا 
ذي قد أيل علـى بعـض أنـواع اإلنتـاج يف بعـض األوقـات ال يكـون الزقود يف شرائها، وابلتاي ف ن الركود ال

سلع أخرى قادرة على التبادل مع ( عدم وجود)بسبب عدم وجود الزقود، وإ ا مرده ابألساس إىل انعدام 
 .السلع الراكدة، نظرا ألن هذه األخرية مت إنتاجها وعرضها يف األسواق للبيع يف الوقت ا اطئ

 :اره خلقا  للمزفعة أو زايدهتا، إ ا يتأثر بعاملني أساسيني مهاإن اإلنتاج ابعتب /8
 [.تزاقض الغّلة]قانون الزسب املتغرية  -ب . التخصص وتقسيم العمل -أ

إن التبـــادل الـــدوي يزبـــين علـــى التخصـــص الـــدوي للعمـــل، أو علـــى مـــدى قـــدرة الدولـــة علـــى  /9
 .ول أخرىأقل مما تزتجه به د( تكاليمل اإلنتاج)اإلنتاج بزفقات 

إن حجــم الســكان يف أي جمتمــع يتحــدد حبجــم ومقــدار كميــة املــواد الغذائيــة املوجــودة بــه،  /11
والـــيت تتحـــدد مبســـاحة األراضـــي اللراعيـــة ا صـــبة املتاحـــة، ومبـــدى قـــدرة اإلنســـان  علـــى ضـــب  عمليـــات 

 (.املقصود به حتديد الزسل للتحكم يف معدالت التلايد الدميغرايف)التزاسل 
 :الكاملة املنافسة

تسـاهم املزافسـة الكاملــة أو احلـرة يف عمليـة التزميــة وتوسـع نطـاق العمــل نظـرا ملـا تفــرزه مـن نتــائ  
 :مزها
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وهــذا معزــاه أن ( نفقــات اإلنتــاج)اخنفــاض األســعار الــيت تســبقها مرحلــة خفــض التكــاليمل  -أ-
 .التكلفة االجتماعية تكون عزد حدودها أو مستوايهتا الّدنيا

 .الذي يعد أهم مزابع زويل التزمية( االدخار)زايدة ال اكم الرأمساي تؤدي إىل  -ب-
 .تؤدي إىل سيادة وطغيان سعر واحد وعادل للمزتوج املعروض - ا-
تتفضــــي إىل زايدة الطلــــب الكلــــي علــــى العــــرض ممــــا يعــــلز القــــدرة الشــــرائية ألفــــراد اجملتمــــع  -د-

 . وحتسني مستوى املعيشة
ة الطلـــب إىل التوســـع يف االســـتثمار واإلنتـــاج، ممـــا يتفضـــي إىل إجيـــاد ومــوازاة مـــع ذلـــك تـــؤدي زايد

 . مزاصب شغل جديدة وامتصا  البطالة
تكـــــاد املزافســـــة الكاملـــــة تزعـــــدم يف الوقـــــت احلاضـــــر الـــــذي تســـــيطر فيـــــه املزافســـــة : مالحظاااااة* 

 .االحتكارية اليت هتيمن عليها الشركات العاملية الكربى
 :شروط املنافسة الكاملة* 
 .كثرة املزتجني واملستهلكني: لكثرةا -1
 .العلم واإلملام احوال السوق -2
 .التجانس يف السلع -3
 .احلرية يف الدخول وا روج من وإىل األسواق -4

 

 

 

 


