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احملاضرة رقم  :1موضوع ،طبيعة ومنهجية علم االقتصاد

 .1.1موضوع علم االقتصاد السياسي (احلياة االقتصادية)
االقتصاد السياسي علم موضوعه دراسة النشاط الذي ميارسه
اإلنسان الذي يعيش يف جمتمع ،من أجل إشباع حاجاته وحتسني

النصوص املعتمدة:
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أو زايدة رفاهه .إنه يقرتح إمداده ابلوسائل اليت جتعل هذا النشاط
1
أكثر وعيا وأكثر فعالية.
إن منطلق النشاط االقتصادي ينحصر يف فئات معينة للحاجات
( )Besoinsمثل اجلوع ،العطش ،اللباس ،املأوى  ،...اليت
جيدون يف إشباعها بواسطة وسائل سيبحثون
جيدها الرجال واليت َ
عنها يف العامل اخلارجي (التنقل يف زمن مضي ابحليوان مثال).
هذه الوسائل ،يسميها علم االقتصاد السلع (.)Biens
وفق احلاجة املراد إشباعها ،سوف تزيد أو تقل كمية اجلهد
الواجب أن يبذله اإلنسان (صناعة كرسي ،إنتاج القمح.)... ،
يف بعض املرات سوف يكون قليل (صناعة حذاء) ويف أخرى
العكس (بناء منزل) ،سيأخذ شكل صناعة حقيقية ميكنها أن
تكون يف آن واحد طويلة ومعقدة (صناعة سيارة).
ولكن يف كل األحوال ،هذا اإلشباع سيكون له كلفة ميكن
تقييمها.
يكشف التاريخ االقتصادي عن تطور الطريقة اليت كان يعملها
اإلنسان لضمان إشباع حاجاته (اإلنتاج الطبيعي أو إنتاج سد
احلاجة ،إنتاج املبادلة أو السلعي املرتبط بوجود فائض
2
اقتصادي).
يف اجملتمعات البدائية ،كانت الصيغة املستخدمة أساسا فردية .كل
رجل كان جيتهد مبفرده يف استخراج كل العناصر الضرورية إلشباع
حاجاته املختلفة من العامل اخلارجي.
بعد ذلك ،حدث تطور قاد اإلنسان إىل االشرتاك مع بين جنسه.
عندها أصبح الرجل يتخندق يف فرع من فروع اإلنتاج .إنه يعتمد
بذلك على ختصص تكميلي ألشخاص آخرين
( ،)Spécialisation complémentaireمن جهة،
وعلى ظاهرة التبادل ،من جهة أخرى ،ليضمن يف األخري ،إشباع
جمموع حاجاته املختلفة.

كل فرد مل يعد يشتغل إال بنشاط إنتاجي وحيد معني .سينتج عن
ذلك ،خبازون ،خياطون ،بناؤون  ...كل رجل متخصص هبذا
الشكل يف فرع معني لإلنتاج ،لن يستعمل إلشباع حاجاته اخلاصة
إال جزءا صغريا من السلع اليت سيكون أنتجها ،بل حىت ،أنه قد
ال يستهلك منها البتة .ما لن يستهلكه شخصيا ،سوف يستعمله
للحصول على ،عن طريق التبادل ( ،)l’Echangeالسلع
الضرورية إلشباع حاجاته األخرى (املقايضة).
هذه التبادالت سوف تصبح أسهل مع بروز سلعة وسيطة النقود
( )Monnaieكل منتج سوف يبيع بذلك منتوجه ،ليحصل
مقابله على نقود ،وبفضل هذه النقود ،سيشرتى من املنتجني
اآلخرين أو التجار خمتلف السلع اليت سيحتاجها.
كل هذه الظواهر املتنوعة متثل احلياة االقتصادية ،وهذه احلياة
االقتصادية هي ابلتحديد ما يقرتح علم االقتصاد السياسي
دراسته.

1

 2دويدار حممد ،مبادئ االقتصاد السياسي ،اجلزء األول ،اإلسكندرية ،مصر،
 ،1993ص .23

 .2.1طبيعة االقتصاد السياسي
االقتصاد السياسي علم ألنه يستخرج قوانني.
نسمي قانوان عالقة اثبتة أو متجددة ،منتظمة ،تقوم بني ظواهر
معينة حتت ظروف معينة .يوجد ابلنسبة لكل علم قوانني خاصة،
سواء تعلق األمر ابلفيزايء ،الكيمياء أو علم الفلك .هل هنالك
قوانني اقتصادية وما هي طبيعتها؟
أ .يوجد يف االقتصاد السياسي قوانني حقيقية تتميز
ابخلاصية العلمية .وما يثبت ذلك عمليا ،هو
وجود إمكانية فعلية لنوع من التنبؤ االقتصادي.
نالحظ ابلفعل ،أنه إذا ما وقعت ظاهرة معينة
حتت ظروف معينة ،فإن ظاهرة أخرى مرتبطة هبا
لن تتخلف عن التحقق أيضا؛

Centre de formation de la profession bancaire,
Enseignement du 2ème degré, Cours d’économie
générale, CFPB, Paris, 1978, p 1.
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( ،)Système monétaireالنظام املصريف ،لإلنتاج... ،
من أجل توفري أكرب قدر من الرفاه لإلنسان.

مثال :يف اقتصاد ما ،ميكن الرتفاع يف الكتلة النقدية ( Masse
 ،)monétaireأكرب من ذاك املسجل ابلنسبة حلجم التبادالت
(( )Transactionsجمموع وسائل الدفع (،))Paiement
أن يولد ميل ونزعة حنو التضخم ،إذن ميكنه إحداث ارتفاع يف
3
األسعار (.)Hausse des prix
جند إذن يف االقتصاد السياسي ،كما يف العلوم األخرى ،انتظامات
( )Uniformitésتسمح إبصدار قوانني.
ب .هذه القوانني االقتصادية تتميز خباصيتني:

احملاضرة رقم  :2حدود االقتصاد السياسي (عالقته ببعض
العلوم)
من أجل حتديد ميدان علم االقتصاد السياسي ،من اجليد تعيني
فيما يتميز عن بعض العلوم األخرى ،اليت هلا عالقات وثيقة به.

 .1.3.1االقتصاد السياسي والقانون
يف كثري من األحيان ،يدرس هذان العلمان نفس الظواهر.
ولكنهما ال ينظران إليها من نفس الزاوية .إن تقدمي مثال ملموس
يسمح إبدراك الفرق.
لنفرتض أن شخصا اشرتى هكتار من العنب  10000دج.
لدينا حدث يهم يف آن واحد القانون واالقتصاد السياسي.
سوف يعني لنا القانون الشروط اليت جيب أن خيضع هلا عقد البيع
حىت يكون هذا األخري مقبول ،أو صحيح ،أي يتلقى إقرار
وتصديق ودعم السلطات العمومية .القانون يصيغ (يضع) بعض
القواعد اليت جيب على البائع واملشرتى احرتامها.
يهتم االقتصاد السياسي هبذا احلدث من زاوية أخرى .سوف
يسعى ملعرفة ملاذا الثمن حدد عند هذا املستوى ،سيبحث عن
أسباب ذلك :وفرة املشرتي ،مردودية العنب ،املستوى العام
لألسعار ... ،اخل.
يبدو لنا االقتصاد السياسي والقانون بذلك ،جد متمايزان وأهنما
علمان ذوا طبيعتان متمايزاتن .ومع ذلك ،يوجد عالقات وطيدة
بني القانون واالقتصاد السياسي.
ال ميكن لالقتصاد السياسي أال يهتم أو يلقي ابال للقانون ألنه
إبمكاننا مالحظة نوع من التبعية لالقتصاد السياسي جتاه القانون.

• إهنا قوانني طبيعية ( ،)naturellesأي أهنا تنتج أثرها
خارج إرادة اإلنسان؛

• وهي قوانني عامة ) ،(Généralesكوهنا تتحقق يف
األغلبية الساحقة للحاالت.
لقد اعرتض البعض على توفر هااتن اخلاصيتان يف القوانني
االقتصادية وزعم أهنا ليست إال تقريبية وتعرف العديد من
االستثناءات .يف احلقيقة ،ترجع هذه األخرية إىل أنه ،يف ميدان
االقتصاد ،ال شيء مطلق ،عكس ما حيدث يف عامل الفيزايء .يف
كل مكان ،أين يتدخل العامل اإلنساين تظهر ردود أفعال غري
متوقعة .بعض آاثر القوانني االقتصادية ،اليت يفرتض منطقيا أن
تقع ،توجد معاكسة أو ملغية آباثر قوانني أخرى .من جهة أخرى،
الشروط والظروف النظرية اليت يستلزمها القانون ال جتتمع إال اندرا.
هذه التحفظات ال متنع من أن معرفة القوانني االقتصادية تسمح
ابستخراج ميوالت ونزعات لألحداث والتصرف وفق ذلك.
ابلفعل ،االقتصاد السياسي ،ال يكتفي ابلتفسري ،إنه يشري أيضا
إىل وسائل زايدة الدخل الوطين ( )Revenu nationalيف
بلد ما ،عرب التنظيم اجليد بقدر ما هو ممكن للنظام النقدي

ستبدأ يف االرتفاع بسرعة أكثر فأكثر ،فالدينارات املتاحة جترى وراء العرض احملدود
من السلع ،وستدفع أبسعارها إىل أعلى .وهذا الطلب السريع على السلع يتحول
إىل تضخم.

 3نظرية تضخم جذب الطلب ) (Demand Pull Inflationتقرر أن
تغريات يف حجم االستثمار اخلاص أو اإلنفاق احلكومي ،أو صايف الصادرات،
ميكن أن تزيد من الطلب الكلي وتدفع ابلناتج ما فوق مستواه االحتمايل .فإذا
ارتفع الطلب الكلي بسرعة وجتاوز الطاقة اإلنتاجية احملتملة لالقتصاد ،فإن األسعار
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حىت أنه ،ملا يتعلق األمر هبذه االكتشافات ،نستعمل لفظة الثورة
الصناعية أو التقنية ( Révolution industrielle ou
 .)techniqueهذه الثورة ،أي هذا اإلعمال لألساليب
والطرق اجلديدة لإلنتاج ،كانت له نتائج وخملفات ذات أمهية
قصوى .لقد عوض وحل اإلنتاج ذي احلجم الكبري حمل
( )Production de masseاإلنتاج احلريف
( ،)Production artisanaleعرف احلجم املتوسط
للمؤسسات ارتفاعا ،الشركات تضاعفت أعدادها ،النظام املصريف
تطور . ...
هذه العديد من الظواهر ،اليت سوف ندرس تفاصيلها يف هذا
املقياس ،ترجع لالكتشافات التقنية واليت كانت هلا ارتدادات على
كامل النظام االقتصادي .إذن متارس التقنية أتثريا معتربا على
احلياة االقتصادية .هلذا السبب ،جيب على رجل االقتصاد
االهتمام بتطور التقدم التقين.
ولكن ،وهذا هو املهم ،التقين ( )Technicienيف خدمة
احلياة االقتصادية .إن التدخل التقين (إعمال التقنية) الذي يسجل
تقدما أكيدا من وجهة نظر تقنية حبتة ،على األساليب القدمية،
ال ميكن تطبيقه إال إذا كانت هذه األخرية اقتصاداي ذات مردودية
أو مرحبة .مشكل اإلنتاج ال ينحصر فقط يف إنتاج املزيد دائما
وأبي مثن ،ولكن يف إنتاج املزيد دائما مقابل جهد أقل ،بداللة
احلاجات اليت نشعر هبا.

االقتصاد عند حتليله ملشاكل اقتصادية معينة جيب عليه معرفة
القوانني اليت سرايهنا قد يكون أثر على هاته األخرية.
لنأخذ مثال :بفرنسا ،منذ  ،1914جاءت سلسلة كاملة من
الرتتيبات القانونية لتنظيم وتقنني ،من أجل العمارات ،العقود بني
املالك واملستأجرين .هذه الرتتيبات حدت قيمة الكراء وبذلك
مداخيل رأس املال الذي كانت متثله هذه العمارات .هذا ما يفسر
ملاذا فرنسا ما بني احلربني العامليتني مل تبين إال القليل من العمارات،
ألن هذا البناء مل يكن ذا مردودية .هذا ما يفسر ،جزئيا ،أزمة
السكن اليت عاشتها فرنسا خالل السبعينات .عندما يريد عامل
االقتصاد دراسة سوق العقارات ( marché
 ،)immobilierجيب عليه معرفة هذه التشريعات.
من جهة أخرى ،رجل القانون ال ميكنه عدم االهتمام ابالقتصاد
السياسي.
عندما يريد املشرع ،مثال ،إصدار مرسوم أو أمر أو قانون لألسعار،
جيب عليه حينها ،من أجل بناء تشريع فعال ،معرفة امليكانزمات
االقتصادية لتشكل األسعار.

 .2.3.1االقتصاد السياسي والتكنولوجيا
نريد ابلتكنولوجيا ،دراسة األساليب والطرق ()Procédés
الصناعية أو ،بشكل عام ،كل املعارف ،كل التقنيات اليت حيتاجها
اإلنسان لضمان إنتاج السلع.
إذن ،التكنولوجيا هي يف خدمة اإلنتاج ،أي يف خدمة احلياة
االقتصادية .سوف ختربان كيف تلك أو تلك الصناعة متت .بينما
يفسر لنا االقتصاد السياسي ملاذا هذه الصناعة مت القيام هبا.
االقتصاد السياسي والتكنولوجيا هلما موضوعان خمتلفان .غري أنه،
يوجد بني فرعي املعرفة هاذين ،عالقات ونقاط التقاء.
التقنية هي إحدى مكوانت احلياة االقتصادية اليت جيب على
االقتصادي أخذها بعني االعتبار عند دراسته للظواهر االقتصادية.
شهدت هناية القرن الثامن عشر ( ،)XVIIIتفرخيا الكتشافات
تقنية هامة جدا .هذه االكتشافات ،اليت مسحت ابستبدال
اإلنسان ابآللة واستخدام الطاقة امليكانيكية ،أحدثت ثورة يف
طريقة اإلنتاج.

 .3.3.1االقتصاد السياسي وعلم االجتماع
تقرتح السوسيولوجيا دراسة خمتلف مظاهر العالقات املوجودة بني
األشخاص يف اجملموعات اليت يعيشون داخلها :على ما يقوم
التنظيم االجتماعي؟ ما هي األفكار فيما تتعلق ابحلياة ،العامل
والتاريخ ،اليت يعتقد فيها وحيملها أغلب األشخاص واليت تتجسد
يف العالقات اليت جتمع فيما بينهم؟
ما هي بىن األسرة ،املدينة والدولة؟ ما هي اخلصوصيات الثقافية
(اللغة ،أمناط التعبري الثقايف والدين ،العوائد والتقاليد؟  )....لكل
جمموعة اجتماعية ،وكيف تتغري أشكال هذه اخلصوصيات ملا
جمموعتان اجتماعيتان ذواات ثقافتان خمتلفتان حتتكان؟
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األحداث ،يستخدم االقتصادي منهجيات معينة ،سرب اآلراء،
املسح ،املونوغرافيا ،التحليل اإلحصائي.
حيض اإلحصاء أبمهية خاصة فهو جيعل له موضوعا التجميع
املنهجي لألحداث اليت تستجيب للتقييم العددي ويدرس
العالقات اليت ميكن أن توجد بينها .أتخذ اإلحصائيات أشكاال
عديدة .أبسطها اجلداول التكرارية .تستعري البعض منها معادالهتا
من فروع الرايضيات األكثر تعقيدا .البعض اآلخر ،أكثر تواضعا،
يركز على حتويل البياانت العددية إىل منحنيات ،متثيالت ورسوم
بيانية .هذه اإلجراءات هلا مزية تتمثل يف جعل البياانت أكثر
وضوحا ،أكثر تعبريا ،استخراج املضامني العامة ،امليوالت،
وتسهيل املقارانت.
تلعب اإلحصائيات دورا مهما أكثر فأكثر ،وتقدم حول ظواهر
أكثر فأكثر تضاعفا ،بياانت أكثر فأكثر دقة.
إذا كانت اإلحصائيات تسهل أحباث االقتصاديني ،فهي أيضا
ضرورية ملسريي الدول احلديثة الذين ينوون التدخل يف احلياة
االقتصادية لتنظيم أو توجيه الوضع .يف كل الدول تقريبا ،مت إنشاء
مصاحل لإلحصائيات .ابجلزائر الديوان الوطين لإلحصائيات اتبع
لوزارة التخطيط.
أخريا ،البياانت اإلحصائية مت جتميعها يف جمموعات منسقة
حلساابت وجداول تشكل احملاسبة الوطنية ،األداة ذات األمهية
األوىل للفهم والتدخل أو العمل االقتصادي.

نرى من خالل عرضنا هلذه العينة من األسئلة اليت توجد ضمن
املسائل األساسية اليت يطرحها عامل االجتماع أن إجاابهتا ال ميكن
أن تعرض عن االقتصاد الذي يدرس يف هناية األمر ميدان من
احلياة االجتماعية.
ابلطبع ،يقرتح االقتصاد السياسي الكشف عن قوانني عامة ،أي
مستقلة عن البين االجتماعية ،عن العوائد واأليديولوجيات.
ولكن ،من جهة ،من املقطوع به ،أن النظرايت اليت يصيغها
مرتبطة ابملعطيات االجتماعية لكل حقبة ولكل حضارة ،ومن
جهة أخرى ،الدروس اليت ابإلمكان استفادهتا منه ،هبدف التدخل
والعمل البد من تكييفها وتصحيحها حىت تتفق وخصوصيات
كل جمموعة اجتماعية.
أيضا االجتاه اليوم هو حنو التقارب بني االقتصاد والسوسيولوجيا.
لفرتة طويلة ( )1فكر األول انطالقا من الشخص العقالين كلية
(Homo ( )l’Individu purement rationnel
 ،)economicusالذي كان يطلب لنفسه فقط وبعيدا عن
أي ضائقة أو عائق تعظيم رفاهه وإعمال كل إمكاانته من أجل
بلوغ ذلك.
تدرجييا ،مت االعرتاف أبن الشخص العقالين كلية ،الشبيه ابلنواة،
لالقتصاد السياسي ،الذي كانت تقوم وتتم اعتمادا عليه كل
البناءات واالستدالالت العقلية ،كان من صنع العقل ،مفيد قطعا
من أجل التفكري واالستدالل اجملرد ،ولكن بعيد جدا عن األفراد
احلقيقيني .الذين سلوكهم حيمل بصمات اترخيهم وثقافتهم
اخلاصة.
وهكذا ،أصبح كبار االقتصاديني اليوم يبحثون على رؤية أكثر
دقة وواقعية لإلنسان حبرصهم على أخذ بعني االعتبار املعطيات
السياسية واالجتماعية.

 .5.1تعريف االقتصاد السياسي
اآلن إبمكاننا تقدمي تعريف مبدئي لالقتصاد السياسي:
حسب ( )Lionel Robbinsاالقتصاد السياسي هو العلم
الذي يدرس القوانني اليت حتكم العالقات االقتصادية ،أو بتعبري
أوضح ،العالقات االجتماعية اليت تقوم بني أفراد اجملتمع من خالل
أو عرب عملية تبادل اخلريات املادية واخلدمات ،نقصد تلك

 .4.1منهجية مالحظة ودراسة الظواهر االقتصادية
إلعطاء تفسري للحياة االقتصادية ،ينطلق االقتصادي من الواقع،
يالحظ األحداث ويصنفها الستخراج روابط جتمع بينها .من
جمموع املالحظات هذه يستخرج نتائج عامة .ومن أجل مالحظة
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 .9ملاذا اعرتض البعض على وجود قوانني يف االقتصاد
السياسي؟
 .10كيف يسهم القانون يف دراسة الظواهر االقتصادية؟ أضرب
مثاال (ابختصار).
 .11ما عالقة التكنولوجيا ابالقتصاد؟ أضرب مثال عن الثورة
الصناعية.
 .12ما عالقة علم االجتماع ابالقتصاد؟
.13هل هنالك وجود للشخص العقالين كلية (من املنظور
االقتصادي)؟

العالقات املرتبطة بعمليات إنتاج وتبادل اخلريات واخلدمات
4
الضرورية حلياة أفراد اجملتمع.
هذا تعريف اثن لالقتصاد ،لنفس العامل أعاله :العلم الذي يدرس
كيفية استعمال املوارد النادرة من أجل إشباع حاجات األفراد
الذين يعيشون يف اجملتمع ،حيث يهتم من جهة ،ابلعمليات
األساسية للنشاط االقتصادي ،كإنتاج ،وتوزيع واستهالك
اخلريات .ومن جهة أخرى ،ابهليئات والنشاطات اليت من شأهنا
أن تسهل هذه العمليات.
غري أن التعريف األكثر تداوال لليوانل روبنس ،والذي حيض مبكانة
خاصة لدى علماء االقتصاد من أمثال ( )L. Misesو( P.
 )A. Samuelsonهو كالتايل :العلم الذي يدرس السلوك
اإلنساين ،ابعتباره عالقة بني األهداف والوسائل النادرة املوجهة
لالستعماالت البديلة.
االستنباط العام من هذا التناول املفاهيمي ،هو أن اإلنسان تعرتيه
حاجات متعددة وال حمدودة ،بينما موارده املتاحة حمدودة واندرة
يف الغالب ،مما خيلق املشكلة االقتصادية.

احملاضرة رقم  :3مبادئ ومفاهيم اقتصادية أولية
يدرس االقتصاد أو العلوم االقتصادية وفق منظور آخر:
خيارات األعوان االقتصاديني (األشخاص ،األسر ،املؤسسات
الصناعية أو التجارية ،الدولة) املنجزة هبدف إشباع أهداف هؤالء
(مثال :حاجات/رغبات االستهالك ،أهداف رحبية)... ،؛
وكيف حتدد هذه اخليارات استعمال موارد العون االقتصادي
(امليزانية املتوفرة ،الوقت املتوفر )... ،أو اجملتمع (املوارد الطبيعية،
اليد العاملة.)... ،
نالحظ أنه يوجد تعاريف خمتلفة لالقتصاد (مبعىن علم اقتصادي)،
ولكن أغلبها يعتمد معاين اخليار ،املوارد واألهداف.
ميكن للفظة االقتصاد أيضا أن حتيل على وضعية اقتصادية معينة،
أي جمموع نشاطات مجاعة بشرية من حيث إنتاج واستهالك
اخلريات (مثال :االقتصاد الفرنسي ،االقتصاد الدويل.)... ،

متارين الفصل رقم  1ورقم 2
 .1ما هو موضوع االقتصاد السياسي؟
 .2ما هو منطلق النشاط االقتصادي؟
 .3يكشف التاريخ االقتصادي عن تطور الطريقة اليت كان
يعملها اإلنسان لضمان إشباع حاجاته ،كيف ذلك؟
 .4ملاذا يعترب االقتصاد السياسي علما؟
 .5ما املراد ابلقانون االقتصادي؟
 .6ما الذي يثبت وجود قوانني حقيقية يف االقتصاد السياسي؟
 .7اشرح ابختصار ما املراد بـ( :أ) الكتلة النقدية( ،ب) حجم
التبادالت أو وسائل الدفع( ،ج) التضخم( ،د) ارتفاع
األسعار.
 .8ما هي خواص القوانني االقتصادية؟

وصف مبدئي للوضع االقتصادي:
املوارد اندرة ،مبعىن ٲهنا ال تسمح بفعل كل شيء .نتيجة ذلك،
كل خيار يفرتض ابلنسبة للعامل حتكيم وموازنة بني إمكاانت
خمتلفة لتخصيص تلك املوارد (مثال :املال منفق على شراء قرص
مضغوط ال ميكن أن ينفق على دخول املسبح).

 4أوصيف عبد الوهاب ،مدخل إىل علم االقتصاد العام ،مطبوعة جامعية ،جامعة
البليدة ،مارس  ،2003ص .5
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تؤثر على خيارات العون ( )Agentحمرضات
(( )Incitationsمثال :إذا نزل مثن القرص املضغوط ،سريتفع
احملرض على الشراء))؛
لالختيار بني امكاانت خمتلفة ،حيتاج العون إىل معلومات حول
هذه االمكاانت (مثال :حيتاج إىل معلومات حول نوعية ومثن
املنتجات).
كون األعوان يتوفرون على موارد متعددة ،إبمكاهنم رفع أو زايدة
جمال جمموع خياراهتم املمكنة عرب التبادل (مثال :ميكن للعامل أن
يبدل وقته مقابل دخل سيسمح له بشراء سلع وخدمات ،ال
ميكنه أن ينتجها هو نفسه) .تتم التبادالت يف أسواق.
حيدد جمموع اخليارات املنجزة من طرف األعوان وتفاعلهم توزيع
اخلريات (املوارد) بني األعوان .مثال :خيارات الدراسات
والوظيفية ،الوقت الذي يرغب يف العمل فيه ،الطلب على العمل
من طرف املؤسسات ،درجة االخنراط يف النقاابت ،... ،حتدد
مستوايت وتوزيع األجور.

جدول رقم  :1ضرورة اخليارات
العوائق والندرة

االنتاج

التوزيع

االستهالك

عوامل اإلنتاج
(العمل ورأس

الدخل االمسي
الناتج عن االنتاج

الدخل املتاح
(بعد إعادة

املال)
والتكنولوجيا
اخليارات
األساسية

توليفة عوامل
االنتاج

التوزيع)
القسمة بني الربح
واألجور

االختيار بني
السلع املستهلكة
والتوزيع بني
االستهالك
واالدخار

 .2.3.2احملفزات أو احملركات ()Incitations
سؤال االنطالق هو كيف يقوم األعوان خبياراهتم؟ وكيف هلذه
اخليارات أن تتغري بداللة الظروف االقتصادية؟
ملا يواجه العون خيارا ما ،يقوم بتقييم ومقارنة املزااي واملساوئ
ملختلف اخليارات املتوفرة (مثال :املستهلك يقارن النسبة بني
النوعية/الثمن لسيارتني ،مقاول يقارن املزااي/النقائص مبختلف
املواقع املمكنة ملصنعه اجلديد).
واحملرض أو الدافع هو مزااي من أيتها نوع جتعل خيار عامل مييل
يف اجتاه خيار معني .مثال عن الرغبات :نوعيات سلعة ما (من
حيث كفاءة اآلداء ،املتانة ،الشكل الفين ،اقتصاد االستعمال)،
الثمن ،الضمان ،خدمات ما بعد البيع. ... ،
إذا كانت هنالك عالقة سببية واضحة بني احملرض واخليار ،ميكننا
التنبؤ أو التوقع كيف يؤثر تغري عند مستوى احملرض على اخليار.

 .3.2املفاهيم األساسية

 .1.3.2التحكيم ()Arbitrage
تستلزم ندرة املوارد وجوب التحكيم ،أي القيام خبيارات .بعض
هذه اخليارات فردية ،مثال :أختار الذهاب إىل السوق بدراجة
عوض احلافلة ،وأخرى مجاعية (مثال :اجملتمع قرر أن نسري على
اليمني) .ومبا أن املوارد متعددة األشكال ،يوجد العديد من
أشكال الندرة (من حيث امليزانية ،الوقت ،املوارد الطبيعية ،الفضاء
املكاين.)... ،

مالحظة هامة:
األعوان يتفاعلون مع احملرضات ،هاته األخرية مهمة يف فهم
اخليارات املنجزة.

مالحظة هامة:
ال شيء جماين ،التوفر على كمية أكرب من شيء ما يعين التنازل
على شيء آخر .بفعل الندرة ،التحكيمات حقائق ووقائع دائمة
احلدوث يف حياتنا.

 .3.3.2التبادل ()Echange
التبادل موجود منذ فجر التاريخ .يف اجملتمعات احلديثة ،ماليني
التبادالت تتم يف كل حلظة (سلع وخدمات مقابل سلع
وخدمات ،سلع وخدمات مقابل املال ،عمل مقابل أجور،)... ،
تقريبا وال واحد ينتج كل السلع واخلدمات اليت يستهلكها (عكس
روبنسون كروزوي على جزيرته) .ابلعكس ،األعوان مييلون إىل
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االقتصاد املختلط هو اقتصاد سوق ،ولكن أين تتدخل الدولة يف
عدة قطاعات (بصفتها منتج ،عرب التنظيم القانوين ،عرب إعادة
توزيع املداخيل ،)... ،هذا هو الوضع يف فرنسا.

التخصص يف نشاط وإىل تبادل منتوج نشاطهم مقابل املال أو
مقابل منتوجات أخرى.
التبادل يسمح برفع وزايدة تنوع السلع واخلدمات اليت ابإلمكان
امتالكها.
العديد من املبادالت تطرح مشاكل اإلعالم وخماطر أو هتديدات
بعدم إشباعها (مثال :سيارة مستعملة أو التبادل عرب األنرتنت).
إذا كانت تصلهم املعلومة بشكل جيد وإذا كان التبادل طوعي،
الطرفني راحبني مقابل الوضعية بدون تبادل .ابلفعل ،إذا كان أحد
الطرفني يعترب نفسه خاسر ،فلن يتبادل! ابملقابل ،إذا كان أحد
الطرفني مضطر للتبادل (نتيجة ضغوط) ،إذن ابإلمكان أن تكون
خسارة يف التبادل.

مالحظة هامة:
دراسة التبادل عرب السوق عنصر دال وأساسي لفهم كيف املوارد
متنح وتوزع ،ما هي السلع املنتجة ومن يكسب أو يربح ماذا؟

 .5.3.2املعلومة ()Information
لالختيار بني االمكاانت املختلفة ،حيتاج العون ملعلومات حول
هذه االمكانيات (مثال :معلومات حول النوعية ،مثن املنتجات
املتوفرة).
غياب أو ال متاثل املعلومة (مثال :يف حالة سيارة مستعملة) ميكن
أن يكون عائق أمام حدوث تبادل يف ظروف حسنة .ابإلمكان
أن جتد الدولة نفسها مقودة إىل التدخل (مثال :إبخضاع اإلشهار
إىل تنظيم قانوين) أو الطالبني (املستهلكني) ميكن أن جيدوا
أنفسهم مظطرين إىل أن ينتظموا (مثال :عرب مجعيات محاية
املستهلكني).

احملاضرة رقم  :4األسواق ()Marchés
تتم التبادالت يف األسواق .والسوق هو أي وضعية أين تتم
مبادالت مثل (املعارض ،أسواق القرى ،البورصة ،املساحات
الكبرية) .والنقود أو النقد هو الوسيط االعتيادي يف التبادالت
(يف مقابل املقايضة).
اقتصاد السوق هو االقتصاد أين أغلب املبادالت سوقية
(( )Marchandsأي تتم يف السوق) .والكمية املتبادلة من
الشيء املعترب ومثنها تتعني عرب التسويق احلر بني البائعني
5
واملشرتين.
يف اقتصاد السوق ،إنه عرب خيارات األعوان يف األسواق أين حتل
املسائل األساسية التالية :أي سلع وخدمات ننتج وأبي كمية؟
كيف ننتج؟ ملن ننتج؟ من يتخذ القرارات االقتصادية؟
ابلنسبة لبعض السلع واخلدمات ،ميكن للدولة أن تتدخل إما على
مستوى األسعار (السعر خيضع للتنظيم القانوين) ،إما بصفتها
منتجة للسلع واخلدمات (مثل :التعليم ،الصحة ،الدفاع الوطين،
.)...

مالحظة هامة:
معلومة ،أو غياب املعلومة ،يلعب دورا أساسيا يف قدرة األسواق
6
على ضمان استعمال فعال للموارد النادرة لالقتصاد.

.6.3.2

التوزيع

( ou

Répartition

)distribution
حتدد األسواق الكميات املنتجة وملن ،ولكن ال شيء يضمن أن
كل الناس سيكونون راضني .إن توزيع املداخيل والثروات الناجتة
عن العمل احلر لألسواق هو يف غاية الالمساواة!
تعود الدولة لتتدخل إلعادة توزيع املوارد ،من أجل التخفيف من
الفوارق والالمساواة.

 6مالحظة :املعلومة نفسها سلعة-خدمة ميكن أن تكون بثمن أو جمانية (مثال:
املعلومة املقدمة من طرف مجعيات محاية املستهلكني) ،غري أن لديها خصائص
معينة ،عكس سلع وخدمات أخرى،

 5هذا التسويق ال يتم دائما خالل حوار بين البائع والمشتري (مثال:
الشراء داخل المساحات الكبرى).
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 .5.2مفاهيم أخرى

 .4.2األسواق الكربى الثالث
يظهر الشكل رقم  3أدانه خمطط شامل القتصاد مبسط يضم
األسر واملنتجني (الشركات والدولة).
تتم التبادالت يف  3أسواق أساسية:

 .1.5.2االقتصاد اجلزئي واالقتصاد الكلي
يهتم االقتصاد اجلزئي بسلوكيات األعوان االقتصاديني (األفراد،
األسر ،الشركات) ويدرس ابلتفصيل األسعار ومستوايت االنتاج
لقطاعات خاصة.
يهتم االقتصاد الكلي بسلوك االقتصاد يف جمموعه وبسلوك
متغريات جمملة من مثل البطالة الشاملة ،االنتاج االمجايل ،منو
االقتصاد ،املستوى العام لألسعار والتضخم.

• سوق السلع واخلدمات :يبيع املنتجون (الشركات
والدولة) سلع وخدمات مقابل نقود للمشرتين
(الشركات ،األسر والدولة)،
• سوق الشغل :يبيع األفراد عملهم مقابل نقود
للشركات والدولة،

 .2.5.2العالقات بني املتغريات االقتصادية

تعريف:
املتغرية االقتصادية حجم كمية قابلة للقياس إبمكاهنا التحول أو
التغري.
حياول االقتصاديون فهم احلقائق أو الوقائع االقتصادية إبلقائهم
الضوء على ارتباطات أو عالقات سببية بني املتغريات.

• سوق رؤوس األموال :قارضي األموال (األسر والبنوك)
يقرضون املال لطاليب القروض مقابل وعود ابلتسديد
وابلدفع املستقبلي للفوائد .عمليا ،هذه القروض ميكن
أن أتخذ شكل عناوين (مثالActions, :
 )Obligationsيصدرها القارضون (الشركات،
الدولة ،بنوك).

االرتباط:
نقول عن متغريين أهنما يرتبطان إجيااب إذا كاان مييالن إىل التغري أو
التطور يف نفس االجتاه (مثال :التوفر أو امتالك شعالة سيجارة
والوفاة بسرطان الرئة) ،ونقول عن متغريين أهنما يرتبطان سلبا إذا
كاان مييالن إىل التغري أو التطور يف اجتاه معاكس.

مالحظات:
كل سوق كبري هو يف احلقيقة جمموعة كبرية من األسواق املتشاهبة.
نفس العميل يتدخل على مستوى العديد من األسواق يف نفس
الوقت (مثال :شخص ما هو يف نفس الوقت مستهلك ،عامل،
مستثمر ومقرتض (يبيع وقته وكفاءاته يف سوق الشغل ،يشرتي
السلع واخلدمات يف سوق السلع واخلدمات ،ويقرض أو يقرتض
يف سوق رؤوس األموال)).
الكثري من السلع واخلدمات املنتجة من طرف الدولة (مثال:
التعليم ،الصحة ،األمن) هي جمانية أو شبه جمانية (مثال :التعليم
يف جامعة اجلزائر) ويتم متويلها بشكل آخر (أنظر ما سبق).
يف اقتصاد مفتوح على ابقي العامل ،يتبادل األعوان الوطنيون السلع
واخلدمات مع ابقي العامل على مستوى  3أسواق.

السببية:
يوجد عالقة سببية بني متغريين (عالقة سبب-نتيجة) إذا كانت
األوىل حتدد الثانية (مثال :التدخني والوفاة بسرطان الرئة) .حىت
إن كاان مرتبطني ،إثبات وجود عالقة سببية بني متغريين كثريا ما
يكون صعب (مثال :أثر زايدة يف الضرائب على النشاط
االقتصادي).

متارين الفصل رقم  3ورقم 4
 .1ملاذا ال ميكن اجتناب عمليات التحكيم؟
 .2اشرح كيف يؤثر كل واحد من التغريات التالية على حمفزات
متابعة الدراسة يف اجلامعة؟
أ .زايدة يف حقوق التسجيل،
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 .8أعطي مثاالن اثنان عن مشاكل تتعلق ابالقتصاد اجلزئي
أساسا ،ومثاالن عن مشاكل تتعلق ابالقتصاد الكلي أساسا .ما
هو الفارق الكبري بني االقتصاد اجلزئي واالقتصاد الكلي؟
 .9هل األحداث أدانه تتعلق ابالقتصاد اجلزئي أم االقتصاد
الكلي؟
أ .ارتفعت البطالة خالل الشهر األخري،
ب .مؤسسة لصنع األدوية اخرتعت دواء جديد،
ت .بنك أقرض ماال لشركة كبرية ولكن يرفض تقدمي
قرض لشركة صغرية،
ث .معدالت الفائدة ختفض/تنخفض لكل املقرتضني،
ج .نقابة تتفاوض للحصول على زايدة يف األجور
وضمان صحي ()Assurance-maladie
أفضل،
ح .سعر البرتول يف ارتفاع.
 .10أعطي مثاالن اثنان ملتغريات على االرجح هي مرتبطة إجيااب.
يف كل حالة ،وضح إذا كان يوجد عالقة سببية بينها؛
 .11على مغلف كيس فراش للقطط ،ميكننا أن نقرأ الكتابة
التالية" :يسمح هذا الفراش للقطط ابلعيش ثالث سنوات
إضافية" .هل تعتقد أن فراش القطط ميد فعال يف أمل حياة القطط
أم أنك تعتقد أن هذا االرتباط تفسره عوامل أخرى؟ ما هو
االختبار األمربيقي الذي إبمكانك إجراءه الختبار تفسريك؟

ب .اخنفاض معدل الفوائد على الديون املمنوحة
للطلبة (على فرض وجودها)،
ت .ارتفاع يف أجور العمال بدون مؤهالت،
ث .ارتفاع دخل ذوي الشهادات اجلامعية.
 .3إذا كاان ميتلكان معلومات كافية ،ملاذا الطرفان هم يف وضعية
أحسن بعد تبادل طوعي؟ (سطران على األكثر)،
 .4ملاذا املعلومة ليست سلعة كباقي السلع؟ كيف تؤثر أنواع اخللل
يف املعلومة على األسواق؟
 .5ما هو االقتصاد املختلط؟ صف بعضا من الوظائف اليت
إبمكان السلطات العمومية أن تلعبها أو اليت ليس إبمكاهنا أن
تلعبها يف اقتصاد خمتلط؟
 .6أذكر األسواق االقتصادية الثالث األساسية واشرح كيف
إبمكان شخص أن يتدخل يف كل واحد منها بصفته ابئع أو
مشرتي؟
 .7األحداث أدانه تتعلق بسوق الشغل ،سوق رؤوس األموال
وسوق السلع واخلدمات؟
أ .حياول مستثمر اختيار داخل أي مؤسسة يضع
أمواله،
ب .يسمح اكتساب خربة عملية ألعوان
( )Opérateursسلسلة تركيب أن تصبح
أكثر فعالية،
ت .حترير اقتصادايت أورواب الشرقية تفتح أسواق
جديدة للمنتوجات األمريكية،
ث .على أمل تقليص التكاليف ،مؤسسة كبرية تفقد
املال تقدم لعماهلا منحة خاصة لتحريضهم على
أخذ التقاعد املسبق،
ج .مستهلك يطوف مبركز جتاري حبثا عن هدية عيد
ميالد،
ح .البد على حكومة أن تقرتض أكثر لتمويل نفقاهتا.

احملاضرة رقم  :5السلع واخلدمات ،األعوان االقتصاديون
والعمليات االقتصادية

 .1.3تعريف آخر لالقتصاد (بداللة احلاجات)
االقتصاد هو العلم الذي يدرس كيف تستخدم املوارد النادرة
إلشباع حاجات اإلنسان الذي يعيش يف جمتمع.
مقارنة ابلتعريف املسطر يف الفصل األول ،هذا التعريف أكثر
حصرا ،كونه يركز على مفهوم احلاجات (يف حني أن هنالك
أهداف اقتصادية أخرى غري إشباع احلاجات).
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 .3.3السلع واخلدمات
السلع واخلدمات منتوجات تستجيب حلاجة؛ السلعة مادية (مثل
اخلبز) ،اخلدمة غري مادية (مثل :حتليقة الشعر).
يوجد معايري تصنيف خمتلفة ،ميكن بذلك للسلع واخلدمات أن
تكون:

 .2.3احلاجات
هي متطلبات ولدهتا الطبيعة (السنن اليت حتكمنا) (احلاجات
األساسية) أو احلياة االجتماعية (حاجات إجناز (التكوين،
التعليم) ،رفاهية ،ترفيه ،حيببنا فيها ويغوينا هبا االشهار.
إهنا جد خمتلفة حسب األشخاص ،اجملتمعات (مستوايهتم
التنموية ،تقاليدهم السوسيوثقافية ،بيئتهم الطبيعية) وحسب
اترخيهم (العديد من حاجاتنا كانت غري معقولة أو متصورة منذ
 100سنة)؛
وللحاجبات خصائص عديدة:

• معمرة( :مثل :األجهزة اإللكرتومنزلية ،السيارة) أو غري
معمرة (تستهلك يف مرة واحدة ،مثل املؤكوالت)؛
• موجهة الستهالك األسر أو إلنتاج املؤسسات؛

• للتسويق (مقابل مثن ومنتجة من طرف القطاع
اخلاص) ،أو غري مسوقة (جمانية أو شبه جمانية ينتجها
القطاع العام)؛

• التنوع؛
• االشباع ()la satiabilité؛

• الرتابط والتداخل ()l’interdépandance؛

• فردية (مثل :املالبس) أو مجاعية (مثل الطرق
واملدارس)؛
كما منيز بني السلع من حيث قيمة استعماهلا (املتأتية من نفعها)
وقيمتها التبادلية (مثنها).
السلع االقتصادية عديدة ومتنوعة ،ميكننا تصنيفها إىل سلع
استهالكية وسلع إنتاج حسب بعض خصائصها ،حسب أمناط
إنتاجها ،حسب وجهتها املباشرة أم ال.
إن السلع االستهالكية أو املباشرة ( Biens de
 )consommation ou biens directsقادرة على
اإلشباع اآلين وبدون أي حتويل حلاجات اإلنسان .اخلبز ،مثال،
سلعة استهالكية.
بعض هذه السلع تتلف عند أول استعمال هلا ،مثل السلع
الغذائية .نسميها سلع استهالكية آنية ( Biens de
 .)consommation instantanéeابملقابل ،هنالك
سلع أخرى ،متد نفعها أو خدماهتا لإلنسان خالل مدة قد تطول
أو تقصر .إهنا ال تتلف عند أول استخدام هلا :املالبس ،بيت،
جهاز راديو ،أحجار كرمية (احلجر الكرمي سلعة ألهنا تليب حاجة
قالدة ذهبية) :إهنا سلع استهالكية معمرة ( Biens de
.)consommation durable

• التطور يف الزمان واملكان؛
• مرتبطة بنفعية السلعة.

االقتصاد واألحكام القيمية:
االقتصاد ال يضع أحكاما قيمية على احلاجات ،ولكن تكتفي
برصدها ومالحظتها! ابلفعل ،مفهوم احلاجة يف الغالب ذايت
ويقبل النقاش (مثال :هل الشات على األنرتنت حاجة حقيقية؟)،
هذا ما جيعل عددها غري حمدود.
بداللة احلاجات ينتظم اإلنتاج واستهالك السلع .حاجات
اإلنسان هي إذن العامل األساسي للحياة االقتصادية ،إنه من
أجل إشباعها الذي يعمل اإلنسان وميارس نشاط.
يف اجملتمعات القدمية ،كانت حاجات اإلنسان قليلة .يف جمتمعاتنا
احلديثة ،احلاجات تتضاعف ،تتنوع ،أكثر خصوصية ،متجددة
وغري حمدودة .إضافة إىل احلاجات األساسية ،احليوية ( les
 ،)besoins vitauxاليت إشباعها ضروري للحفاظ على
احلياة (احلاجة إىل الغذاء ،امللبس ،السكن )... ،هنالك عدد ال
متناهي من احلاجات اجلديدة ،كثريا ما تكون تقريبا ملحة
وإجبارية ابلدرجة نفسها.
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ليست سلع اإلنتاج أو اإلنتاجية أو السلع غري املباشرة ( Biens
 ،)de production ou biens indirectsاملسماة
أيضا ،السلع رأس املال ( )Biens capitauxقادرة بنفسها
على اإلشباع اآلين حلاجة إنسانية .إهنا سلع تستخدم يف إنتاج
سلع أخرى ،اليت هي وسائل إشباع .بعبارة أخرى ،إهنا تستخدم
إلنتاج سلع استهالكية .ماكينة ،مثال ،هي سلعة إنتاج.
إن نفع السلع غري املباشرة حمكومة بنفع السلع اليت تستخدم يف
إنتاجها .إنه نفع غري مباشر.
ولكن السلع غري املباشرة ،السلع رأس مال ،تضمن وحتكم
اإلنتاج .إن التقدم والتطور التقين ()technique progrès
يعمل على تطويرها بشكل مستمر .يف اقتصاد حديث ،يلعب
التقدم التقين دورا رائدا.
أما فيما خيص النفع ( ،)l’utilitéفهو حتديدا ،هذه امليزة أو
اخلاصية اليت متتلكها السلع إلشباع حاجات اإلنسان.
من وجهة النظر االقتصادية ،النفع مستقل كلية عن أي معىن
أخالقي .إن سلعة ما انفعة مذ اللحظة اليت تصبح فيها صاحلة
إلشباع حاجة .النفع معىن حيادي .يصنف علم االقتصاد كمفيد
وانفع كل السلع اليت تستجيب لرغبات الرجال دون االهتمام
مبعرفة إذا كانت هذه احلاجات طبيعية ،مزيفة ،ومهية أو ذميمة.
إنه هبذا الشكل الذي يعد التبغ ،اخلمر ،األفيون سلعا اقتصادية،
إهنا مفيدة جملرد أن هنالك من ينتجها ومن يستهلكها.
ملا نعترب إشباع حاجاتنا ،نفكر قبل كل شيء يف السلع املادية اليت
متثل ابلنسبة لنا نفعا ،أي اخلبز ،األلبسة ،بيت أو دار.
لكن ،البد من مالحظة أن إشباع حاجة ما ال يتطلب دائما
استعمال شيء مادي .يف كثري من األحيان ،عمل يقوم به
اإلنسان يكفي .الطبيب ،املهندس املعماري ،احملامي ،املصريف،
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 ...يقدمون خدمات تستجيب مباشرة حلاجة اإلنسان .هذه
اخلدمات ميكن أن حنكم عليها أهنا انفعة .وبذلك ،فليس هنالك
فقط السلع اليت تصلح إلشباع احلاجات .هنالك أيضا اخلدمات
( ،)Les servicesاليت هي أفعال ينجزها شخص واليت هي
قادرة على إشباع حاجات أشخاص آخرين.
حنن منيز أيضا بني السلع الفردية ،السلع اجلماعية ،السلع القابلة
للتسويق وغري القابلة للتسويق.
احملاضرة رقم  :6الفاعلون (أو األعوان) االقتصاديون

 .1.4.3األسر
جمموعة من األشخاص يعيشون معا داخل نفس املسكن؛ يتوفرون
على دخل (من العمل أو ملكية)؛ ومبداخيلها تستهلك األسر
وتوفر أو تدخر.

 .2.4.3املؤسسات غري املالية
يتعلق األمر بكل املؤسسات ،ما عدى املؤسسات املالية؛ الذين
ينتجون ويبيعون سلع وخدمات تسوق؛ وهي خاصة (مثل
 )CEVITALأو عمومية مثل شركة السكة احلديدية
(.)SNTF
 .3.4.3املؤسسات املالية

الفئة األوىل :املؤسسات املالية
واليت جتمع املدخرات (مثل :موضوعات ()les dépôts
األسر) ،ومثاهلا البنوك ،وكاالت االدخار. ... ،
الفئة الثانية :شركات التأمني
واليت جتمع أقساط التأمني وتعوض املأمنني.

 .4.4.3اإلدارات العامة ()AP
لديها أمساء أخرى مثل الدولة (السلطات العمومية)؛
7

نستطيع التمييز بني:
 اإلدارات العمومية :واليت جتمع الدولة ،اجلماعات احمللية ،الضماناالجتماعي ،واليت تنتج خدمات غري مسوقة موجهة للسكان احملليني
أو توزع املداخيل أو األجور ،واليت يضمن متويلها اجملتمع احمللي.

-
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تتأتى املصادر املالية ( )les recettesللسلطات العمومية من
االقتطاعات ،الضرائب واالشرتاكات االجتماعية اإلجبارية؛
تنتج السلطات العمومية السلع واخلدمات غري املسوقة (اليت هي
جمانية أو شبه جمانية)؛
تعيد السلطات العمومية توزيع املداخيل واإلرث
(( )Patrimoineعلى شكل منح أسرية ( Allocations
 ،)familialesمنح البطالة ( Allocation de
 ،)chômageوتعويضات اخلدمات الصحية... ،؛
منيز بني  3قطاعات فرعية عند مستوى اإلنتاج (السلع أو
اخلدمات):

 .5.3العمليات االقتصادية

 .1.5.3عمليات على املنتجات

االنتاج:
يتفق أو يقابله إنشاء سلع وخدمات جديدة؛ واليت هي قابلة أو
غري قابلة للتسويق؛ ولديها عدة وجهات :استهالك وسيط،
استهالك هنائي ،استهالك عمومي ،استثمار ،تصدير.

االستهالك الوسيط:
وهو جمموع السلع واخلدمات احملولة أو املدمرة خالل عمليات
االنتاج؛ وهي ال تعىن سوى املؤسسات والسلطات العمومية؛
ومثاهلا الطاقة ،املواد األولية ،املواد النصف مصنعة (مثل :القرينة
للخبازة ،احلديد لصناعة السيارات).

• اإلدارات العمومية املركزية( :مثل :اإلدارات املركزية،
اجلامعات ،املتاحف الوطنية)؛

مالحظة هامة:
االستهالك الوسيط ال يضم العمل وال التجهيزات (العمال
والتجهيزات ال حيولون وال يدمرون أثناء عمليات االنتاج !!!).

• اإلدارات العمومية احمللية( :مثل :الثانوايت ،دور
البلدايت)؛

• االدارات العمومية للضمان االجتماعي (مثل:
املستشفيات العامة).
ال حتتوي السلطات العمومية على املؤسسات العمومية إذا كانت
هذه األخرية مصنفة ضمن املؤسسات غري املالية.

االستهالك النهائي:
ويضم السلع واخلدمات املسوقة املوجهة حنو االشباع املباشر
حلاجات األسر؛
االستهالك العمومي:
ويضم السلع واخلدمات املوجهة لألسر واملؤسسات.

 .5.4.3ابقي العال
والذي يضم:

االستثمار:
ويضم ما يلي:

• جمموع غري املقيمني ،مبا فيهم السواح؛
• والعون (فئة كل األشكال) ،الذي الفائدة منه هو
إظهار تبادالت السلع واخلدمات ،رؤوس األموال
والعمل مع ابقي العامل .ابملقابل ،ال هنتم ابلتيارات داخل
فئة ابقي العامل.

• املاكينات اجلديدة ،بناايت املؤسسات اجلديدة؛
• املساكن اجلديدة لألسر؛

• البناايت اجلديدة ،املعدات ،اهلياكل (الطرق ،اجلسور،
 )...للسلطات العمومية؛

مالحظة:
ابإلمكان اعتماد تصنيفات أخرى (مثال :كان ابإلمكان دمج
املؤسسات العمومية يف الدولة ،كما أن املؤسسات املالية وغري
املالية كان ابإلمكان مجعها يف عامل اقتصادي واحد).

• على املستوى املاكروقتصادي :يعني أيضا من خالل
العبارة التشكل اخلام لرأس املال الثابت؛
• مالحظة :االستثمار بطبيعته مكون من السلع املعمرة،
مقابل االستهالك الوسيط الذي يتكون من سلع
وخدمات غري معمرة (ألهنا موجهة للتحويل)؛
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 .3.5.3العمليات املالية
هذه العمليات هي مالية حبته ،يف مقابل العمليات األخرى .إهنا
تتمثل أساسا يف قروض (( )Prêtsموضوعات
( ))Placementsوديون ()Emprunts؛ ومثاهلا
موضوعات بنكية ،قروض ،إرساالت أسهم أو موجبات
(.)Emissions d’Actions ou d’Obligations

• حتذير :استهالك السلع املعمرة من طرف األسر (مثل:
السيارة) ليس مضمنا يف استثمار األسر.

التصدير:
التصدير يضم السلع واخلدمات املباعة لبقية العامل .ابملقابل،
األعوان يستوردون السلع واخلدمات من اخلارج.
مالحظة هامة:
نفس سلعة تصنف بشكل خمتلف حسب وجهتها! ومثاله الفرينة
والوقود املوجهة لألسر تصنف يف االستهالك النهائي ،بينما الفرينة
والوقود املستهلكة من طرف الشركات تصنف يف االستهالك
الوسيط!

متارين الفصل رقم  5ورقم 6
 .1من بني األمثلة التالية ،هل ميكن أن تكون كلها حاجيات
ابملعين الذي عرف وفقه هذا اللفظ؟ أجب بنعم أم ال.
أ .التنزه،
ب .التنفس،
ت .السكن،
ث .األكل،
ج .الشرب،
ح .القراءة.
 .2أوجد مثاالن للحاجات.
 .3ما هو الفرق بني سلعة وخدمة؟ أجب بنعم أم ال على
التأكيدات التالية:
أ .السلعة تشرتى واخلدمة جمانية؛
ب .السلعة مادية واخلدمة غري مادية ولكن
كالمها يصلحان إلشباع حاجات؛
ت .السلعة تصلح إلشباع حاجات واخلدمة ملا
ليس فعال حاجة؛
ث .اخلدمة هي تسمية لسلعة ،يف حاالت معينة،
مثل طقم قهوة ( )Service à caféأو
طقم مائدة (.)Service de table
 .4أعطي مخس أمثلة لسلع مادية ومخس أمثلة للخدمات؛

 .2.5.3عمليات التوزيع

املداخيل األولية:
تنتج من املسامهة يف اإلنتاج (كنتيجة ،عميل ال يساهم يف اإلنتاج
(مثل :متقاعد) ليس لديه دخل أويل) .إهنا تتشكل من:
العمل
• مداخيل
8
())Traitements؛

(األجور،

املعاجلات

• مداخيل امللكية واملؤسسة (كراء ،مستحقات األسهم،
مداخيل املقاولني الفرديني.)... ،

عمليات إعادة التوزيع (:)Redistribution
واليت تتم عرب التحويالت ()Transferts؛ هذه األخرية ال تنتج
عن مسامهة يف االنتاج ،عكس املداخيل األولية .إهنا بطبيعتها من
دون مقابل؛ ومثاهلا الضرائب ،االشرتاكات االجتماعية ،إعاانت
أو مساعدات للشركات ومنح البطالة.
الدخل املتاح:
إنه الدخل األويل (للعامل) ،مضافا إليه التحويالت املتلقاة وانقصا
منه التحويالت املدفوعة؛

 8إن فئة األجور واملعاجلات تضم كل املبالغ اليت تصرف مقابل نشاطات متارس
حتت التبعية واإلشراف القانوين لصاحب العمل (.)L’employeur
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.5

.6
.7

.8

.9

هل ابإلمكان وجود سلع جد غالية واليت قيمة استعماهلا
معدومة ابلنسبة لك؟ إذا كان نعم يف أي حالة؟ إذا كان ال
ملاذا؟
أعطي مخس أمثلة عن سلع استهالكية ومخس أمثلة عن سلع
جتهيز.
من وجهة نظر اقتصادية ،هل سكان بلد هم:
أ .جمموع رجال ونساء هذا البلد ابستثناء األطفال؛
ب .جمموع كل رجال ،نساء وأطفال هذا البلد؛
ت .جمموع رجال ونساء هذا البلد الذين يعملون (إذن
ابستثناء األطفال ،أصحاب املنح واملعاشات،
املرضي ... ،إخل)؛
ث .جمموع الرجال ،النساء واألطفال ،ابستثناء
العسكريني أو اجملندين؛
ج .أجب بنعم أم ال.
هل يضم االستهالك الوسيط للشركات:
أ .املاكينات واملعدات املستخدمة يف اإلنتاج؛
ب .األراضي واملنشآت أين توضع املاكينات؛
ت .املواد اليت هي يف طور التحويل داخل املصنع؛
ث .املنتوجات النهائية ( )Produits finisاليت
هي يف انتظار بيعها؛
ج .عمل العمال غري املؤهلني والتقنيني؛
ح .حراسة الورشة املمارسة من طرف احلراس؛
خ .أجب بنعم أم ال.
من هم األعوان االقتصاديون من بني هؤالء:
أ .مدير مصنع؛
ب .املؤسسات؛
ت .التقنية؛
ث .السلع االستهالكية؛
ج .األسر؛
ح .أجب بنعم أم ال.

احملاضرة رقم  :7إنتاج السلع واخلدمات

مالحظة هامة :االنتاج هو العملية األساسية لكل شيء .بدون
إنتاج ،ليس هنالك مداخيل لتوزيعها وليس هنالك استهالك!
 .1.4التصنيفني املمكنني للمنتجني

 .1.1.4وفق ما إذا كانت السلع واخلدمات قابلة للتسويق
أم غري قابلة للتسويق

• السلع واخلدمات قابلة للتسويق :منتجة من طرف
الشركات (املؤسسات غري املالية ،املؤسسات املالية
(البنوك ،شركات التأمني) ،املؤسسات بدون أهداف
رحبية ،املؤسسات الفردية)؛
• السلع واخلدمات غري قابلة للتسويق :منتجة من طرف
السلطات العمومية.

 .2.1.4وفق قطاع النشاط

• أويل (الزراعة ،تربية النحل ،الصيد)؛

• اثنوي (الصناعات)؛
 oالصناعات االستخراجية (املناجم ،احملاجر)؛
 oالصناعات التحويلية (سيارات ،الورق،
الزجاج ،املواد الغذائية العضوية ،الكيمياء)؛
 oالبناء (البناء واألشغال العمومية).
• الثالث (اخلدمات):
 oالتوزيع (التجارة ،النقل ،االتصاالت (مثال:
الربيد))؛
 oخدمات لألسر والشركات (البنوك ،شركات
التأمني ،الوكاالت العقارية)... ،؛
 oالفندقة ،الرتفيه ،السياحة؛
 oاإلدارة ،البحث ،التعليم؛
 oالصحة واخلدمة االجتماعية.
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 .2.4خمطط مؤسسة

• الرأس مال املادي( :املاكينات ،املنشآت ،األراضي)
والرأس مال غري املادي (برامج احلواسيب ،براءات
االخرتاع)... ،؛
• املعرفة والكفاءة التقنية :تتأتى من التكامل املوجود بني
التقنية املدجمة يف املاكينات والكفاءة التشغيلية لليد
العاملة.

 .3.3.4املخرجات
وتطلق على االنتاج املرغوب فيه (والذي يعني أيضا ابللفظ
"خمرجات ( .)")Outputأما االنتاج غري املرغوب فيه فمثاله
التلوث (املياه ،اهلواء ،الرتبة) ،وهو سبب العديد من املشاكل
البيئية (اليت ابإلمكان أن تكون حملية/شاملة).
 .4.3.4ثالث مفاهيم أساسية مرتبطة ابإلنتاج :رقم األعمال،

 .3.4االنتاج وعوامل االنتاج ( Facteurs de

القيمة املضافة والناتج اخلام لالستغالل

)production
عوامل االنتاج هي كل ما يصلح أو يستخدم إلنتاج السلع
واخلدمات .تستخدم أيضا ألفاظ "املدخالت" ( Entrées et
 )inputsلتعيني عوامل االنتاج أيضا.

• رقم األعمال ( :) CA
وهو قيمة االنتاج (مقابل االنتاج من حيث احلجم املعرب عنها مثال
ابلطن) ،والصيغة الرايضية أو املعادلة الت تعرب عته هي( :مقدرا
ابلعملة احمللية) االنتاج  الثمن = . CA

 .1.3.4االستهالك الوسيط
وهو يضم جمموعة عوامل:

• القيمة املضافة ( :) VA
وهي الثروة اليت تنشأها املؤسسة أو الشركة ،ويعرب عنها وفق
املعادلة( :مقدرا ابلعملة احمللية) . VA = CA − CI
القيمة املضافة إذن هي الفرق بني قيمة السلع واخلدمات اليت
تنتجها الشركة وقيمة السلع واخلدمات اليت حتوهلا (أي االستهالك
الوسيط) .بعبارة أخرى ،ومثلما يشري إليه إمسة ،إنه الزائد يف القيمة
املضاف من طرف الشركة للسلع واخلدمات اليت حتوهلا .ويف
حساب القيمة املضافة ،ال ننزع قيمة العمل وال املعدات
(املاكينات ،املنشآت .!!! )... ،ومثال القيمة املضافة للخباز =
قيمة احلبز – قيمة السلع واخلدمات احملولة لصناعة اخلبز
(الطحني ،الوقود للفرن ،امللح ،اخلمرية ،املاء).

• الطاقة :وقود الطائرات ،الوقود ،الفحم ،الكهرابء،... ،

• املواد األولية :املواد املستخرجة من املناجم ،الرمل ،املاء،
األشجار،... ،
• السلع واخلدمات اليت سوف حتول ،ومن بينها املواد
النصف مصنعة :الفرينة ( خبز) ،صفائح احلديد
( هيكل السيارة) ،احلطب ( أاثث)؛
• املدخالت اجملانية :اهلواء ،الشمس.

 .2.3.4عوامل إنتاج أخرى

• العمل :يعني اليد العاملة ،مبا يف ذلك الرأس مال
البشري ،أي املؤهالت املمتلكة من طرف األعوان
(معارفهم ،حسن اآلداء)؛
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مالحظات:
انتاجية عامل انتاج هي مؤشر كفاءة يسمح مبقارنة الشركات فيما
بينها من حيث مستوى استخدام عامل معني أو جمموع عوامل،
وتكون شركة ذات إنتاجية إمجالية أعلى من أخرى إذا كانت
تستعمل أبكثر فعالية عوامل انتاجها.

• الناتج اخلام لالستغالل ( :) RBE
وهو ما يتبقى للشركة بعد دفع مثن االستهالك الوسيط وكلفات
العمل ،ويعطى وفق املعادلة :الناتج اخلام لالستهالك = القيمة
املضافة – كلفة العمل.
وابلنظر للعالقتان السابقتان ،الناتح اخلام لالستهالك هو إذن ما
يتبقى من رقم األعمال بعد دفع مثن االستهالك الوسيط وكلفة
العمل .ولكن هنالك تبعات أخرى البد من دفع مثنها (مثال:
الكراء ،تبعات الفوائد ،ضرائب الشركات.)... ،

.3.4.4

)d’échelle: RD

مالحظة مبدئية:
إذا كان انتاج الشركة ( < )Aمن إنتاج الشركة ( ،)Bفهذا ال
يستلزم أن إنتاجية الشركة ( < )Aمن إنتاجية الشركة (،)B
سواءا على مستوى عامل معني (مثال :العمل) أو على املستوى
االمجايل.
مردودية سلم تصف كيف كميات العوامل املستخدمة تتطور
بداللة االنتاج .مردودية السلم تصف إذن كيف تتطور االنتاجية
مع حجم املؤسسة (من حيث أو بداللة االنتاج).
وميكن ملردودايت السلم أن تكون:

احملاضرة رقم  :8االنتاجية
ابختصار إنتاجية عامل إنتاج = االنتاج املنجز بوحدة عامل
االنتاج املعترب.

 .1.4.4يوجد العديد من مفاهيم أو معاين االنتاجية

• االنتاجية الفيزايئية لعامل ما وهي الكمية املنتجة/كمية
العامل ،معربا عنها ابلوحدات الفيزايئية (مثال :بعدد
الوحدات لكل ساعة عمل)؛
• االنتاجية بقيمة العامل = القيمة املضافة/كلفة العامل
(إهنا صيغة بدون وحدة قياس)؛

• اثبتة :كميات العوامل املستخدمة تتناسب مع االنتاج
(مثال :كمية العمل تتضاعف إذا تضاعف االنتاج)؛

• االنتاجية االمجالية للعوامل = القيمة املضافة/جمموع
تكاليف العوامل (إهنا صيغة بدون وحدة قياس)؛

• متزايدة أو متصاعدة (نتحدث عن اقتصاد سلمي
( :))Economies d’echelleكميات العوامل
املستخدمة تتزايد نسبيا أقل من اإلنتاج؛

• مثال :لتكن لدينا شركة تصنع  200 = Qسلم،
بواسطة  50 = Lساعة عمل .مثن سلم واحد هو
 100 = pدج/سلم ،الراتب الشهري 40 = w
دج/الساعة ،و  6000 = CIدج.
 oاالنتاجية الفيزايئية للعمل4 = Q / L :
سالمل/الساعة؛
 oدج

• متناقصة أو متنازلة (نتكلم عن ال اقتصاد
( )Déséconomiesسلمي) :كميات العوامل
املستخدمة تزيد تناسبيا أكثر من االنتاج.
 .4.4.4حمددات انتاجية العمل
إنتاجية العامل اتبعة لـ:

VA = pQ − CA = 20000 − 6000 = 1400

؛
 oاالنتاجية

بقيمة

العمل

مردودية

السلم

( Rendement

=

. VA / wL = 14000/ 2000 = 7
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• التحكم التقين ،الذي هو ذاته اتبع لــ:
 oالتحكم وكفاءة اليد العاملة (أي الرأس مال
البشري)؛
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 .2ميز يف التعابري التالية تلك اليت تعين ابإلنتاج وتلك اليت تعىن
إبنتاجية العمل:
 خمبزة احلي تصنع  350خبزة يف اليوم؛ يف  ،2003مولد كهرابئي مركزي ينتج  1مليارKwh؛
 يف  ،2004شركة سكة حديد نقلت  5مالينيمسافر؛
 عاملة تغلف  600علبة شكوالطة يف الساعة؛ يف مصنع للحديد والصلب ،كل ساعة سريعةاحلركة ( )Prestéeتسمح بصنع طن من
احلديد.
 .3عامل يصنع  88000وحدة يف السنة ،علما أنه يعمل
 220يوم يف السنة ،أحسب منتوجيته للساعة.
 .4ابعت شركة  1200وحدة بسعر  250دج/الوحدة،
لتحقيق ذلك ،قامت بـ:
 توظيف  6عمال والذين عملوا  1500ساعةلكل واحد أبجر ساعي بلغ  10دج؛
 استعملت ماكينة كلفتها  100000دج؛ استهلكت مواد أولية مبعدل  10كلغ/الوحدةواملكلفة  2دج/الوحدة؛
 استهلكت وقود مبعدل  10لرت/الوحدة واملكلفة 1دج/اللرت؛
أحسب (انتبه للوحدات):
أ .رقم أعمال الشركة؛
ب .االستهالك الوسيط؛
ت .القيمة املضافة؛
الفيزايئية
ث .االنتاجية
(الساعية) للعمل؛
ج .االنتاجية ابلقيمة ملختلف
العوامل (العمل ،رأس املال،
الطاقة ،املواد األولية)؛

 oالرأس مال الفيزايئي أو غري املادي
(املعدات ،املاكينات ،حزم الربامج.)... ،
مثال :انتاجية عامل يسوى األراضي مبعول
ليست نفسها اليت تكون لديه ببلدوزر!؛

• تنظيم العمل (ال سيما لتقسيم العمل املرتبط بتخصص
كبري يف املهام)؛
• حجم الشركات إذا كانت املردودية السلمية متزايدة
(أنظر النقطة )3.4.3؛
• املناخ االجتماعي داخل الشركة؛

• الوضعية اآلنية االقتصادية .مثال :إذا كان الطلب
ينخفض ،االنتاج ( )Qلدى الشركة ينخفض ابلنتيجة.
إذا كانت اليد العاملة بقت اثبتة (( )Lمثال :ألن
األجراء لديهم ( ،))CDIإذن االنتاجية الفيزايئية
للعمل ( )Q/Lستنخفض.

 .5.4.4وقع وأثر التطور التقين ()PT
التقدم التقين ينعكس يف ارتفاع التحكم والكفاءة التقنية على
امتداد الوقت .ابلنتيجة ،االنتاجية االمجالية للعوامل ترتفع ،وهاك
مثال توضيحي أو متثيلي للتطور التقين على املستوى الزراعي :من
املنجل الكبري ،مرران إىل احلصاد ابحلصان ،مث إىل احلصادة مبحرك.
نتج عن ذلك تصاعد هائل يف االنتاجية العمل للهكتار الواحد،
يف االقتصادايت املتطورة احلديثة ،التطور التقين ( )PTينتج عن
جهود األحباث اليت تنجزها املؤسسات والسلطات العمومية ،وهو
السبب األساسي للنمو االقتصادي.
متارين الفصل رقم  7ورقم 8
 .1أعد قائمة مؤسسات مرتبا إايها وفق القطاع األويل ،الثانوي
والثالث ( 1أو 2لكل قطاع) .ابلنسبة لكل مؤسسة ،ميز
وجهة منتوجاهتا (استهالك األسر ،االستهالك الوسيط ،سلع
استثمار) .ميكنك أن تستلهم ذلك من بيئتك االعتيادية
(مزرعة ،كراج ،طبيب ،مصنع ،حمالت)... ،؛
نصيحة :أجنز جدول بسطور ،فيها خمتلف القطاعات،
ويف األعمدة ،االجتاهات املمكنة ملنتجاهتا.
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ح .االنتاجية االمجالية للعوامل.
 .5أعد النظر يف معطيات التمرين رقم  .4بعد استخدام ماكينة
أكثر فعالية من حيث استهالك الطاقة ،االنتاجية الفيزايئية
للطاقة تضاعفت .مقارنة ابلتمرين رقم .4
 ماذا تصبح احلساابت السابقة؛ ماذا تالحظ على مستوى االنتاجيات ابلقيمة؟(أقصى حد  5أسطر).
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