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 الفصل األول                                              

 مدخل لدراسة النظم االقتصادٌة                                   

 أهمٌة دراسة مادة النظم االقتصادٌة -:أوال

 -أن دراسة مادة النظم االقتصادٌة تساعدنا على فهم اآلتً :

أن الدراسة المقارنة للنظم االقتصادٌة تساعد الباحث فً النظام االقتصادي على فهم كٌف ٌعمل  -1

على مخرجات العملٌة االقتصادٌة التً تؤثر بها قوى مختلفة اجتماعٌة  تأثٌراتهالنظام وما هً 

 . أخرىوسٌاسٌة وجغرافٌة وثقافٌة وعوامل 

التً ٌعمل طبقا لها النظام االقتصادي واالجتماعً المحدد غالباً ما تؤخذ على أنها  المبادئن أ -2

والتخطٌط فً االقتصاد االشتراكً  الرأسمالًالخصائص العامة له كالحرٌة فً النظام االقتصادي 

 للتمٌز بٌنهما. تقلٌدي للدراسات المقارنة وأساساالعام وال اإلطارظلت تمثل 

 .او عامة  شكل االتجاهات العامة لكل نظام قد تكون خاصةٌن التً تالقوان -3

والشامل للمشكالت  األمثلمعها البشر عجزت عن الظهور بصورة الحل  التً تعامل األنظمةأن  -4

ان ٌكون التكٌف للظروف التارٌخٌة الموضوعٌة والذاتٌة فً كل األنسب والمعضالت ، لذلك من 

 . الستمرارهنظام وسٌلة 

اي نظام اقتصادي واجتماعً ال ٌمكن ان  نالقتصادٌة المختلفة تؤكد حقٌقة اة النظم ان دراسأ -5

ومكان  أخرىٌكون حالً لمشكلة فً لحظة معٌنة تارٌخٌة قد ال تظهر على هذا النحو فً فترة زمنٌة 

 ٌخضع لحركة وتطور المجتمع نفسه. شًءخر ، فكل آ

ة فً ضوء المقارنة ٌتٌح لنا مجاالً واسعاً للتعرف ن دراسة مادة النظم االجتماعٌة واالقتصادٌأ -6

هذا النجاح  وأسبابكبت تطورها اوالنجاحات التً و األنظمةعلى المشكالت التً عانتها هذه 

وبالتالً االستفادة من التجارب تطورها التارٌخً بالشكل الذي ٌخدم قضٌة البناء االقتصادي 

 واالجتماعً خاصتاً فً البلدان النامٌة.

 مفهوم النظام االقتصادي -ثانٌاً :

ٌستخدم تعبٌر النظام االقتصادي بمعان عدٌدة وقد وضعت له تحدٌدات عدٌدة ونشأ هذا التباٌن 

فالبعض ، النظام االقتصادي  إلىواالختالف أصالً عن تباٌن واختالف االتجاهات الفكرٌة والنظرة 

الجتماعٌة ربط النظام االقتصادي بالواقع ا نطاق العلوممن الباحثٌن المفكرٌن من العاملٌن فً 

 األخراالجتماعً واالقتصادي والسٌاسً الذي تعشه المجتمعات البشرٌة والدول ، فٌما ذهب البعض 

النظام االقتصادي فً عملٌات التحلٌل النظري والفكري للوقائع االقتصادٌة  تعبٌراستخدام  إلى

االقتصادٌة  واألدبٌاتاتجاهٌن فكرٌٌن فً الكتابات  وبسبب هذا التباٌن والنظرة كان البد من ظهور

 بصدد مسألة النظام االقتصادي .
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الخاص بالتحلٌل النظري والفكري  باألسلوبٌفسر وٌحدد مفهوم النظام االقتصادي  -:األولاالتجاه 

 االجتماعٌة واألنظمةوالسلوكٌات  واألدوات األسالٌبللعملٌات االقتصادٌة وهً تحدٌدات تنصب عن 

 كالتقالٌد والقٌم الدٌنٌة ... وغٌر ذلك 

ربط النظام االقتصادي وتفسٌره على  إلىوهو الذي عرف بالمادي التارٌخً فٌذهب  -االتجاه الثانً:

لمجتمع لالتً تشكل البناء الحقٌقً  اإلنتاجوالمقصود به عالقات وقوى  اإلنتاجضوء مفهوم نمط 

 ومن هذٌن االتجاهٌن سنحاول عرض مسالة النظام االقتصادي . ، معٌنال

 التً تكون جوهر النظام االقتصادي فهً: األساسٌةأما العناصر 

 تحقٌقها النشاط االقتصادي فً نظام محدد من الترتٌبات والمؤسسات. إلىأهداف ٌسعى  -1

 .لتحقٌق تلك األهداف دمالمستخ اإلنتاجًوهً ما ٌطلق علٌها بالفن  األهدافوسٌلة تحقٌق  -2

 األسالٌبلتحقٌق الواجبات الرئٌسٌة من خالل  الالزمة الظروفتنظٌمات سٌاسٌة واجتماعٌة تهٌأ  -3

 الفنٌة المتبعة.

من حٌث مٌدان البحث االقتصادي له أوجه  األقلوللنظام االقتصادي بغض النضر عن نوعه على 

 -ثالثة :

السلع  إنتاججموع الوسائل المادٌة والبشرٌة التً ٌمكن بواسطتها التً تمثل م اإلنتاجٌةالقوى  -أوالً:

 والخدمات.

فٌما ٌتعلق بكٌفٌة  األخصوعلى  اإلنتاجبمناسبة عملٌة  األفرادالتً تتم بٌن  اإلنتاجعالقات  -ثانٌاً:

 اإلنتاجتملك وسائل 

المجتمع  أفرادبٌن مختلف  اإلنتاجعالقات التوزٌع وتظم طرق اقتسام الناتج بعد تمام عملٌة  -ثالثاً:

 فٌحبذ قبوله او رفضه .

 بعض النظرٌات المفسرة للتطور التارٌخً  -ثالثاً :

 : األلمانٌةالمدرسة التارٌخٌة  -1

فسر التطور التارٌخً ٌالذي  (فردرٌك لٌست)من ابرز رواد هذه المدرسة هو االقتصادي األلمانً 

 المجتمعات المختلفة وهً على النحو اآلتً:لألمم من خالل المراحل الخمس التً تمر بها 

  للنشاط العملً  األولًالمرحلة الوحشٌة: وهً مرحلة الصٌد البري والمائً الذي ٌمثل الشكل

 لإلنسان .

  الرعًمرحلة 

  مرحلة الزراعة 

  مرحلة الزراعة والصناعة 

 مرحلة الزراعة والصناعة والتجارة 
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مبدا تقسٌم العمل الذي ٌعتبر عامل مهم وحاسم فً التطور تستند النظرٌة التارٌخٌة األلمانٌة إلى 

 االقتصادي.

كذلك ٌعتبر االقتصادي ) برونو هٌلد براند ( احد مؤسسً المدرسة التارٌخٌة األلمانٌة األولى الذي 

 تلك المجتمعات وهً : ٌمر بها االقتصاد فً فسر التطور التارٌخً لألمم من خالل مراحل ثالثةٌ

 د الطبٌعًمرحلة االقتصا 

 مرحلة االقتصاد النقدي 

  االئتمانًمرحلة االقتصاد  

   حٌث أعتبر هٌلد براند فً تحلٌالته هذه أن التبادل هو محوراً رئٌسٌاً لعلم االقتصاد .

 المدرسة األلمانٌة المتأخرة : -2

على  تستند نظرٌة كارل بوخر(  1331 1441)  (كارل بوخر)من أبرز رواد هذه المدرسة هو 

 فً تطور المجتمعات وهً:تارٌخٌة ٌمر بها االقتصاد ثالثة مراحل 

  ًمرحلة االقتصاد المنزل 

  مرحلة االقتصاد المدن 

 ًمرحلة االقتصاد الوطن   

 نظرٌة مراحل النمو :  -3

 W.ROSTOWمن أبرز مؤسسً نظرٌة مراحل النمو هو االقتصادي األمرٌكً ) والت روستو ( 

الذي أوضح من خالل كتابه ) مراحل النمو االقتصادي ( أن هناك خمس مراحل تمر بها جمٌع 

البلدان فً تطورها االقتصادي ، وكل مرحلة من هذه المراحل تؤدي بالضرورة إلى المرحلة الالحقة 

 لها وهً على النحو اآلتً :

  : مرحلة المجتمع التقلٌديTraditional    

  لالنطالقمرحلة الشروط المسبقة  :Preconditions of take – of    

  : مرحلة االنطالقTake – off   

  : مرحلة النضوجMaturity   

  : مرحلة االستهالك الواسعHigh mass Consumption   

 : اإلنتاجنظرٌة نمط  -4

االقتصادي حٌث ٌفسر التطور التارٌخً  اإلنتاجٌعتبر كارل ماركس من اهم مؤسسً نظرٌة نمط 

، فٌستمد النظام خصائصه من طبٌعة هذا  اإلنتاجٌة األنماطمن خالل تعاقب للمجتمعات المختلفة 

تمر بها المجتمعات البشرٌة عند تطورها وهً على النحو  إنتاجٌة أنماطالنمط ، وبٌن أن هناك خمس 

 اآلتً:

 مرحلة المشاعٌة البدائٌة  
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  المجتمع العبودي مرحلة 

  اإلقطاعٌةمرحلة   

 سمالٌة مرحلة الر 

  مرحلة االشتراكٌة 

 يالقوى المؤثر فً النظام االقتصاد -:رابعاً 
 

االقتصادٌة المختلفة وٌمكن توزٌع هذه  األنظمةالمهمة التً ٌجري فً ضوئها مقارنة  األسستعد اهم 

  وهً :من كل منها عدد من العناصر مقوالت تتض إلىالقوى 

 

  مستوى التطور االقتصادي  -1

   المظاهر االجتماعٌة والثقافٌة -2

  الطبٌعٌة للنظام  -3

 

 العناصر المكونة للنظام االقتصادي : خامساً: 

وتحدٌد  األهدافووسائل لتحقٌقها ، كما ان لكل نظام طرٌقة معٌنة لتحدٌد  أهدافلكل نظام اقتصادي 

االقتصادٌة وتختلف بعضها  األنظمةالمقررة وهنا تتماٌز  األولوٌاتومن ثم ترتٌبها وفقا لسلم  أهمٌتها

المرحلٌة الموضوعة بل فً رؤٌة النظام نفسه للمشكلة التً  األهدافالفً نوع  اآلخرعن بعض 

 ي . التفكٌر االقتصاد وأسلوبتواجهه وهً غالبا" ما تخضع لتأثٌر الفلسفة التً ٌعتنقها النظام 

االقتصادٌة تشمل على عناصر اقتصادٌة تقرر مدى تماٌزها واقترابها بعضا من بعض  األنظمةان 

 : اآلتٌةالعناصر  إلىوفً العادة ٌشار 

 االقتصادي. األداء  - الخصائص الهٌكلٌة   -  الوظائف   

 وتتضمن وظائف النظام ما ٌأتً :. الوظائف : -1 

    للموارد األمثلالتخصٌص  -أ

  النمو االقتصادي -ب

 االستقرار االقتصادي  –ج 

 العدالة فً توزٌع الدخل والثروة  -د

  

 الخصائص الهٌكلٌة   -2

 -هً: اآلخران من اهم الخصائص الهٌكلٌة التً تجعل كل نظام مختلف عن 

  مستوى التطور االقتصادي -أ

  معٌار الموارد االقتصادٌة –ب 

  اإلنتاجملكٌة وسائل  –ت 

  مركز القوة االقتصادي -ث

  الحوافز االقتصادٌة -ج 

  تنظٌم القوة االقتصادٌة -ح

 

   االقتصادي األداء -3
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 الفصل الثانً

 نشأة وتطور النظام الرأسمالً

 أوال" : نشأة الرأسمالٌة 

اقتصاد السوق وسٌطرة ٌقصد بنشأة النظام الرأسمالً مجموع العملٌات التارٌخٌة التً أدت إلى سٌادة 

 اإلنتاج السلعً الذي ٌعتبر التقسٌم االجتماعً للعمل نقطة انطالقه ونموه .

 واألسباب التً أدت إلى زعزعة وانهٌار النظام اإلقطاعً واالنتقال إلى الرأسمالٌة التجارٌة هً :

هروب رقٌق األرض إلى المدن من سٌطرة وتعسف األقطاعٌن نتٌجة استغاللهم فً تلبه األعباء  -1

 المتزاٌدة  وممارسة أعمال السخرة علٌهم لسد احتٌاجاتهم ولتقوٌة مراكزهم . 

االقتصاد اإلقطاعً اقتصاد )عٌنً( تحصل فٌه المبادالت بصورة عٌنٌة وال مجال الستعمال  -2

د االكتشافات  الجدٌدة وتدفق الذهب والفضة إلى أوربا جعل عملٌة المبادالت تتم النقود، لكن بع

 بالنقود

 تعاون التجار مع الملوك للقضاء على أسٌاد اإلقطاع من أجل قٌام سلطة مركزٌة واحدة . -3

 فالنظام االجتماعً واالقتصادي والسٌاسً للمرحلة اإلقطاعٌة لم ٌسد فً جمٌع البلدان األوربٌة فً

وقت واحد واألقطاع لم ٌنتهً فً فترة محددة وواحدة فً جمٌع البلدان وهذا ٌفسر لنا انتقال البلدان 

األوربٌة إلى النظم الرأسمالٌة لم تكن عملٌة واحدة بل أستغرق نشؤها مدة تقترب من ثالثة قرون ، 

 ة.بدأت منذ أوائل القرن الثالث عشر وفً أحضان النظام اإلقطاعً وسٌطرة الكنٌس

وٌرى آخرون ان النظام الرأسمالً كنظام اقتصادي هو أول نظام عرفته البشرٌة لسبب بسٌط هو انه 

نظام طبٌعً نشأ نشأة ذاتٌة دوان ان ٌكون له مفكرون او فالسفة ٌدعونه او ٌدعون الٌه ، وبعض 

 االقتصادٌٌن ٌلجا إلى تقسٌم العوامل إلى داخلٌة وخارجٌة .

فقدم تحلٌل مختلف ٌستند إلى نظرٌة نمط اإلنتاج ، فالرأسمالٌة باعتبارها نمطاً  أما االتجاه االشتراكً

إنتاجٌاً استغاللٌاً ونظاماً لعالقات إنتاجٌة اكثر تعقٌدا نشأ فً المرحلة اإلقطاعٌة ومثل دور راس 

تراكً ، المال التجاري والربوي دوراً كبٌراً فً عملٌة ظهور اإلنتاج الرأسمالً فطبقاً للتحلٌل االش

شهد العهد اإلقطاعً تطوراً تدرٌجٌاً فً نظام اإلنتاج السلعً البسٌط وكان اهم عامل فً هذا التطور 

هو التقدم فً أدوات اإلنتاج الزراعٌة والصناعٌة ، ان هذا النظام اإلنتاجً تمٌز بثالث خصائص 

 ساهمت فً تحوٌل أجزاء كبٌرة منه إلى نظام رأسمالً هً :

دات اإلنتاجٌة فً ظروف وشروط العمل الفردي اختالفا" كبٌرا" بسبب اختالف اختالف الوح -1

 األدوات والمهارة ، مما ٌؤدي إلى اختالف كبٌر فً مستوٌات نفقة اإلنتاج .

المنافسة القوٌة بٌن المنتجٌن من اجل خلق ظروف افضل فً مستوى نفقات اإلنتاج واالستفادة  -2

 .من الفرق بٌنها وبٌن سعر السوق 

 ظهور التماٌز االجتماعً بٌن المنتجٌن . -3
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لقد تظافرت عوامل عدة فً عملٌة تكوٌن الرأسمالٌة فألى جانب العاملٌن الرئٌسٌن ) الطوائف المهنٌة 

اإلقطاعٌة ، وظروف التجزئة السٌاسٌة( كان لرأس المال التجاري والربوي دور مهم فً ظهور 

السوق الداخلٌة ، وزاد من التماٌز االجتماعً بٌن المنتجٌن النظام الرأسمالً ، حٌث ساهم فً توسٌع 

 ، وتراكم الثروات النقدٌة . 

مر النظام الرأسمالً خالل مسٌرة تطوره التارٌخٌة بثالث مراحل : تطور النظام الرأسمالً ثانٌا:

 رئٌسة :

 : المرحلة التجارٌة -1

 : مرحلة التطور الصناعً -2

 ومرت بثالث فترات وهً : 

 مرحلة اإلنتاج اآللً الكبٌر( -المانٌفكتورة )المشاغل ( الورش -)التعاونٌة الرأسمالٌة البسٌطة 

 المرحلة المالٌة واالحتكارٌة -3

  السمات العامة للنظام الرأسمالًثالثا: 

ان محاولة التعرف على السمات العامة للنظام تتم من خالل ما اكد علٌه االقتصادٌون وعلى مختلف 

م الفكرٌة من مالمح وخصائص لهذا النظام التً مٌزته عن األنظمة االقتصادٌة األخرى مدارسه

 -وهذه السمات هً :

 الملكٌة الخاصة الهم السلع الرأسمالٌة واغلب السلع االستهالكٌة . -1

نظام السوق الذي ٌسمح بحساب النفقات واألسعار بصورة عقالنٌة كما ٌسمح للرأسمالٌٌن والعمل  -2

تهلكٌن جمٌعا" بالحساب العقالنً الستخدام مواردهم على افضل صورة ممكنة لتحقٌق اقصى والمس

 إشباع ممكن لنفعهم المادي .

 دافع الربح فً النشاطات االقتصادٌة . -3

الحرٌة االقتصادٌة التً تقتضً عدم تدخل الحكومة فً النشاط االقتصادي اال فً حدود وضعها  -4

 ظام االقتصادي لالطار العام الالزم للن
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 الفصل الثالث

 Monopoly Capitalism   الرأسمالٌة االحتكارٌة:

الرأسمالٌة االحتكارٌة تكونت أسسها الموضوعٌة فً تلك المرحلة من مراحل التطور الرأسمالً 

الذي أعتمد فً حركته على الدور األوسع لقوانٌن المنافسة الحرة ، ففً مرحلة التطور ٌؤدي تركز 

إلى تشكٌل االحتكارات تصبح قوة اقتصادٌة مسٌطرة ، ونشوء االحتكارات ٌؤدي بدوره إلى اإلنتاج 

 حدوث تغٌرات نوعٌة فً آلٌات إعادة إنتاج رأس المال االجتماعً .

 

 نشوء الرأسمالٌة االحتكارٌةأوال : 

-السندٌكان-هً اتحادات اقتصادٌة كبٌرة تأخذ أنواع متعدد مثل )الكارتل مفهوم االحتكارات:

الكونسٌرت...الخ( وهً تتصف بالملكٌة الخاصة )الفردٌة والجماعٌة والمساهمة ( والتً  -التروستان

تنفذ العملٌات االقتصادٌة وتقوم بالسٌطرة على األسواق بشكل خاص وعلى عموم االقتصاد مستفٌدة 

االحتكارٌة لحصول  بذلك من المستوى العالً لتركز اإلنتاج وروس األموال بهدف تكوٌن األسعار

 على اقصى األرباح 

: ارتبط تطور االحتكارات بتحول الرأسمالٌة فً عصر المنافسة الحرة إلى رأسمالٌة احتكارٌة تارٌخا

وٌرتبط ضهورها بتطور العملٌات االقتصادٌة التً عملت على تعجٌل نمو الطابع االحتكاري 

 لالقتصاد واكتسابه مالمح جدٌدة ..

  Capital    Concentration  تركز راس المال:

ٌقصد بتركز راس المال: هو تحوٌل جزء من القٌمة او األرباح العالٌة أو الزائدة من خالل التراكم 

 إلى راس مال ٌضاف إلى راس المال القدٌم .

 Concentration of Bank   التركز المصرفً :

 الكبٌرة . وٌقصد به حصر النشاطات المصرفٌة  باقل عدد ممكن من المصارف

 نظرٌة المنافسة االحتكارٌة:

تبحث هذه النظرٌة فً السلوك التنافسً بٌن المجموعات االحتكارٌة فً ظروف اإلنتاج الرأسمالً 

( الواسع وٌمكن اعتبارها نظرٌة حول السوق االحتكارٌة ، وٌعتبر االقتصادي األمرٌكً )شامبرلٌن

 من أبرز من قام بصٌاغة المبادئ الرئٌسٌة لهذه النظرٌة فً الثالثٌنات من هذا القرن 

ضمن منطق هذه النظرٌة ٌعد الربح االحتكاري سعراً  تحلٌل الربح فً نظرٌة المنافسة االحتكارٌة:

ٌضمن لالحتكارات معدالً عالٌا من الربح لكل راس مال ، حتى فً الظروف التً ال تتم فٌها 

تغالل كامل الطاقات أي فً ظروف اإلمكانات الفائضة ، أن الخاصٌة الممٌزة لهذه النظرٌة هً اس

تحلٌل ظاهرة اإلنتاج الواسع وتخصص المشروعات بإنتاج سلع مختلفة لمجموعة محددة من 

 المستهلكٌن ، 
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  نظرٌة جوان روبنسون فً المنافسة الناقصة:

المنافسة غٌر التامة )الناقصة( أن نقطة التحلٌل  ركزت نظرٌة جوان روبنسون على األسواق فً

 األساسٌة فً نظرٌة المنافسة الناقصة هً مقارنة نموذج المنافسة التامة بنموذج االحتكار المطلق .

 ثانٌا : المرحلة المعاصرة فً تركز االحتكارات وتمركزها 

لنصف األول من القرن من الضروري التمٌز بٌن شكل االحتكارات العالمٌة التً تمٌزت خالل ا

العشرٌن عن الشكل الجدٌد لالحتكارات الذي عرف فً السنوات الثالثٌن من هذا القرن، ففً 

السنوات األولى فً القرن العشرٌن لم ٌشهد أي بلد رأسمالً )مؤسسة احتكارٌة( استطاعت من 

مستعمرة سابقا )بلدان السٌطرة على مواقع قوٌة فً بلدان أخرى ، أي األمر ال ٌقتصر على البلدان ال

العالم الثالث( بل بلدان رأسمالٌة أخرى ، فقد تكونت االحتكارات وقتئذ بشكل اتفاقات بٌن االحتكارات 

الكبرى العائدة لمجموعة البلدان الرأسمالٌة وكان هذا الشكل الدولً لالحتكارات مثل االتفاق 

لمانٌة للكهرباء ، هاز لشفات ( اذ قسمت االحتكاري بٌن المؤسسة )الٌكترٌك األمرٌكٌة والشركة األ

األسواق العالمٌة بٌن هاتٌن المؤسستٌن لغرض تسوٌق السلع الكهربائٌة وهذا االتفاق هو مستوى 

جدٌد من تركز راس المال واإلنتاج على المستوى العالمً ، أدى إلى تكوٌن شكل جدٌد لالحتكارات 

االحتكارات ما فوق القومٌة ( او ) االحتكارات العابرة  الدولٌة اطلق علٌها فً الكتابات االقتصادٌة )

 للقارات ( او ) االحتكارات المتعددة الجنسٌات ( . 

: ٌشٌر إلى االحتكارات التً تعمل فً االقتصادات الوطنٌة وفً  مصطلح متعددة القومٌات

 االقتصادات األخرى .

هً عبارة عن اتفاقات احتكارٌة بٌن اثنٌن او اكثر من  أما مصطلح الشركات متعددة الجنسٌات:

  Affiliatesالبلدان الموجهة نحو تشكٌل مجموعات احتكارٌة ضخمة تمتلك فروع او شركات تابعة 

إنتاجٌة او تجارٌة او مالٌة فً العدٌد من البلدان األخرى ، حٌث هناك ثالث عوامل تشكل القوة 

 الدافعة الرئٌسٌة لها:

 حرٌر السٌاسات العامة ، ت األولى:

التغٌٌر التكنولوجً السرٌع مع ما ٌنطوي علٌه من تكالٌف ومخاطر متزاٌدة مما ٌستوجب  الثانٌة:

 من الشركات أن تسعى إلى استكشاف األسواق العالمٌة واالستفادة من قلة التكالٌف وخفض المخاطر. 

شركات الصناعٌة البحث عن سبل جدٌدة لزٌادة تزاٌد المنافسة ، فاشتداد حدة المنافسة ٌجبر ال الثالثة:

 الكفاءة بما فً ذلك توسٌع نطاق وصولها إلى أسواق جدٌدة فً مرحلة مبكرة .

 ظاهرة الشركات المتعددة الجنسٌات :

الشركات المتعددة الجنسٌة هً فً واقع األمر جنسٌات محددة فً دولها األمم وهً فً الغالب دول 

ول أخرى غالبا" ما تكون دوال" نامٌة . وبالتالً فان الشركات المتعددة متقدمة مع فروع لها من د

الجنسٌات من ناحٌة اإلدارة والملكٌة )اما أمرٌكٌة ، او برٌطانٌة او هولندٌة او المانٌة او فرنسٌة او 

إٌطالٌة( وهً فً األصل مؤسسات كبٌرة تعمل فً أسواق تتمٌز بالمنافسة الناقصة وكفائٌتها 

ة هً بكفاءة القلة المحتكرة التخاذ القرارات ، فهذه المؤسسات هً الوحدة األساسٌة االقتصادٌ
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للرأسمالٌة االحتكارٌة فهً تطبق استراتٌجٌة العالم الرأسمالً التً ال تتطابق بالضرورة مع 

استراتٌجٌات دولة معٌنة ، وهً تشكل أخطبوط اقتصادي لٌس له حدود منظورة ، بل أن مٌزانٌات 

الشركات تفوق مٌزانٌة دول بأكملها ولها فروع فً مختلف دول العالم ، مما أثارت  بعض هذه

المؤسسات المتعددة الجنسٌات منذ ان تشكلت وبدأت نموها اهتمام االقتصادٌن خاصة بعد دخول هذه 

المؤسسات مجاالت التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة . لذا فان االقتصادٌٌن انقسموا بصدد تقوٌمهم 

 ذه المؤسسات ودورها بٌن اتجاه مؤٌد واتجاه معارض .له

 

 الفصل الرابع

 كٌف الرأسمالٌة للظروف المعاصرة ت

 بعض االتجاهات النظرٌة لتحلٌل تكٌف الرأسمالٌة :

فً ضوء مرحلة التكٌٌف الرأسمالً للظروف المعاصرة ظهرت دراسات اقتصادٌة عدٌدة منها 

( كمحاول لتفسٌر حركة وتطور النظام الرأسمالً فً ضوء المتغٌرات الجدٌدة ، الدراسات )الكنزٌة

حٌث كشفت النظرٌة الكٌنزٌة وغٌرها من النظرٌات ضعف أفكار الحرٌة االقتصادٌة وفكرة التوازن 

العفوي )التلقائً( فالصورة التً رسمها الكالسٌك لم تعد كما هً فقد طرأ علٌها الكثٌر من التبدٌل 

وضمن هذا السٌاق سوف نتناول أهم األفكار  ثٌر اكتشاف نقاط الضعف فً التحلٌل الكالسٌكًتحت تأ

 والتصورات النظرٌة حول تكٌٌف الرأسمالٌة للظروف المعاصرة .

 أوال : ثورة المنظمٌن :

 ٌرى )بورنهام( ان مسألة االنتقال من الرأسمالٌة إلى مجتمع آخر محسومة ، حٌث انه ٌؤكد على ان

الرأسمالٌة لن تنتقل الى االشتراكٌة ، كما ٌرٌد ماركس واتباعه ، بل أشاره إلى ظهور مجتمع آخر 

وعهد جدٌد هو )المدٌرٌن او المنظمٌن( وٌنطلق )بورنهام( من ان السلطة االقتصادٌة والسٌاسٌة ال 

اهم اما بالنسبة الى  ، ترتبط بالملكٌة على وسائل اإلنتاج بل ترتبط بإدارة هذه الوسائل والرقابة علٌها

 خصائص العهد الجدٌد عند )بورنهام( هً :

 ان هذه العهد ٌتمٌز بانتقال ملكٌة وسائل اإلنتاج إلى الدولة . -1

 شمول وظٌفة الدولة لمختلف الفعالٌات االقتصادٌة . -2

 حصول المدٌرٌن على الحصة األكبر من الناتج الموزع . -3

المبادئ األخالقٌة واالجتماعٌة والقٌم والمثل هً التً تعبر عن مصالح المدٌر وتخدم  -4

 منفعتهم فً هذا العهد .

 WELFARE ثانٌا: فكر الرفاه :

( إلى فكرة الرفاه االقتصادي كغاٌة نهاٌة للمجتمع االقتصادي بدال من PIGUدعا االقتصادي )بٌجو

هدفاً للنشاط االقتصادي ومثالً أعلى للوضع االقتصادي ،  فكرة التوازن االقتصادي ، فالرفاه ٌشكل

 وضمن هذه السٌاق ٌتوقف الرفاه عند )بٌجو(على عاملٌن : 



 النظم االقتصادية المقارنة                                                م .م ضياء حسين سعود 
 

11 
 

 إشباع الرغبات عن طرٌق االستهالك فٌكون الرفاه كبٌرا كلما تحقق اإلشباع . -1

  . ال الجهد المطلوب لإلنتاج: فكلما كان الرفاه كبٌرا كلما كان الجهد مطلوب لإلنتاج قلٌ -2

 ثالثا: التحلٌل الكٌنزي: 

فً أواسط الثالثٌنٌات من هذا القرن ظهرت األفكار األساسٌة لالقتصادي)كٌنز( فكانت رد فعل 

ونتائجها السلبٌة على مجمل الحٌاة االقتصادٌة فً بلدان  1332-1323على كل مرحلة ما بعد أزمة 

 التالٌة :الرأسمالٌة لذلك سوف نتناول ضمن هذا السٌاق الجوانب 

 األفكار الرئٌسٌة لكنز : واهمها : -1 

    الدخل القومً -أ

 توازن البطالة  -ب

 لالزمة االقتصادٌة  التفسٌر الكٌنزي-ج

بشكل خاص هً لٌست أزمة فٌض  1323سبب األزمات االقتصادٌة بشكل عام وأزمة  ٌعتقد كٌنز ان

إنتاج أنما أزمة نقص فً الطلب أو نقص فً االستهالك وحسب رأي كٌنز فان مصدر األزمات ناجم 

 عن العوامل اآلتٌة.

الدخل  ان األول:هبوط المٌل نحو االستهالك ٌرجع إلى عاملٌن .:  هبوط المٌل نحو االستهالك -1

فً البلدان الرأسمالٌة ٌمٌل نحو التزاٌد وعندما ٌزداد الدخل البد ان ٌرتفع اإلنفاق االستهالكً ولكن 

ان الدخل ٌبتعد عن المساواة وهذا ناجم عن حقٌقة  الثانً:بنسبة اقل من نسبة التزاٌد فً الدخل. 

لفقٌرة التً ال ٌزٌد دخلها ال أساسٌة وهً ان دخل الطبقات الغنٌة ٌرتفع بنسبة اكبر عند الطبقات ا

بحدود قلٌلة ومن ثم استهالكها اال القلٌل ، اما الطبقات الغنٌة فٌرتفع دخلها بنسبة اكبر ولكن ال ٌرتفع 

 .لرغبات ضعٌفة جدا  إنفاقها االستهالكً اال إرضاء  

 تناقص الكفاٌة الحدٌة لراس المال :  -2 

هذا التناقص ٌؤدي إلى انخفاض االستثمار وأسببه هو المٌل نحو االستهالك فمالك المشروع 

االقتصادي عندما ٌرى هذا التناقص فً األنفاق االستهالكً سوف ٌدرك مدى الصعوبات المتزاٌدة 

التً سٌواجهها لتصرٌف السلع ، لذلك ٌتوقع تناقص األرباح فً مشروعه ومن ثم انخفاض الكفاٌة 

 حدٌة لرأس المال المستثمر . فٌنخفض تبعاً لذلك اندفاع صاحب راس المال نحو االستثمار. ال

تفضل السٌولة تعتبر عامال مهما للتأثر فً سعر الفائدة الن الفائدة هً بمثابة : تفضٌل السٌولة -3

حتما بقاء  ثمن التنازل عن السٌولة ، وعلى هذا فان االتجاه نحو المبالغة فً تفضٌل السٌولة سٌؤدي

سعر الفائدة فً مستوى مرتفع وبما ان االندفاع نحو االستثمار ٌتوقف على الفارق بٌن السعر الفائدة 

والكفاٌة الحدٌة لراس المال فان بقاء الفائدة على مستوى مرتفع لسعرها مع تناقص الكفاٌة الحدٌة 

 ندفاع نحو االستثمار ونقص الطلب.لراس المال ٌعنً هبوط هذا الفارق او اختفاءه وبالتالً تقلٌل اال

من العوامل التً تؤدي إلى أحداث االختالل بٌن العرض والطلب ومن  :تجمٌد األموال االحتٌاطٌة -4

ثم نشؤ األزمة االقتصادٌة ٌتمثل فً سلوك المؤسسات الصناعٌة الموجه نحو المبالغة فً رفع األموال 
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ات الصناعٌة عادة تلجا إلى اقتطاع جزء من االحتٌاطٌة المخصصة لتعوٌض راس المال فالشرك

دخلها السنوي وتحتفظ به كاحتٌاطً الستخدامه فً عملٌات تجدٌد األصول الثانٌة وبالتالً ٌؤدي هذا 

األمر الى نقص الطلب وكثٌرا ما ٌكون هذا االحتٌاطً اكبر من الحاجة الفعلٌة وٌتجاوز المبالغ 

 .لوبة للتجدٌد الضرورٌة المط

 معالجة كٌنز لالزمة االقتصادٌة :  -د

من اآلراء التً طرحت حول معالجة األزمات االقتصادٌة ، كانت هناك آراء تتوجه نحو نبذ سٌاسٌة 

الحرٌة االقتصادٌة والدعوة إلى سٌاسٌة التدخل الحكومً فً النشاط االقتصادي ، حٌث ٌمكن للدولة 

 األزمة االقتصادٌة من خالل : عن طرٌق السٌاسٌة االقتصادٌة وأدواتها ان تعالج

تخفٌض األجور وتحدٌد سعر الفائدة فتنخفض األجور ٌؤدي إلى تنخفض تكالٌف اإلنتاج وبالتالً  -1

زٌادة األرباح واالندفاع نحو االستثمار ، أٌضا ان رفع سعر الفائدة ٌؤدي إلى تشجٌع المدخرات ومن 

 ثم رفع حدود االستثمار.

كانت متأصلة فً طبٌعة النظام الرأسمالً اال انه لٌس هناك قوانٌن  ٌرى كٌنز طبٌعة األزمة -2

حتمٌة تفرض وقوع األزمة ، اي ان األزمة ال تنشأ عن قوانٌن حتمٌة ، اما األزمة عند كٌنز تنشأ من 

 أما التدابٌر التً أتخذها كنز لمعالجة األزمة هً : ،نقص الطلب واالستخدام 

 

 توجٌه السٌاسة النقدٌة  -1

ى كٌنز ان على الدولة ان تضع السٌاسة االقتصادٌة السلٌمة التً تومن وفرة للنقد فً التداول من ٌر

جهة واالحتفاظ بسعر فائدة فً اقل مستوى من ناحٌة اخرى . ان انتهاج مثل هذه السٌاسة من قبل 

ي ٌجعل الذ الدولة ٌستوجب معالجة مشكلة تفضٌل السٌولة ال نها تحد )تقلل( من عرض النقد وهو

 .سعر الفائدة مرتفعا 

 

 تشجٌع االستثمار العام :  -2

تتالفى التناقص الملحوظ فً اندفاع األفراد نحو االستثمار ، فتسد  ٌعتقد كٌنز ان على الدولة ان

النقص فً االستثمار الفردي الخاص باالستثمار العام الذي تخلقه اإلدارات العامة والبلدٌات والهٌئات 

عامة  الحكومٌة وٌكون هذا االستثمار العام من خالل ما تقوم به الدولة السلطات المحلٌة من أشغال

 .كبرى 

 التٌارات الرافضة للتحلٌالت الكٌنزٌة حول الالزمة رابعا : 

 :هً نزٌة حول الالزمة االقتصادٌة ٌان من اهم االنتقادات الموجهة إلى النظرٌة الك

بعد الحرب العالمٌة الثانٌة هو المسؤول المباشر عن الوضع  نزٌة فً السنوات ماٌان تطبٌق الك -1

 الذي مر به االقتصاد الرأسمالً .

دعوة كٌنز إلى تدخل الدولة فً النشاط االقتصادي أدى إلى تعاظم دور الدولة الرأسمالٌة فً  -2

  الحٌاة االقتصادٌة ، األمر الذي أدى إلى زٌادة األنفاق العام وبالتالً العجز بالموازنة العامة للدولة

 تثمارٌة الفردٌة.الحوافز االس أدت زٌادة الضرائب على الدخل ورؤوس األموال إلى أضعاف  -3
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 زٌادة اإلصدار النقدي قادت إلى األخالل بأوضاع  االستقرار النقدي وظهور التضخم .  -4

ان تطبٌق الكٌنزٌة وزٌادة تدخل الدولة لضمان التوظٌف الكامل ، قد أدى إلى شلل سوق العمل  -5

 سوق العمل بوظائفها التقلٌدٌة . بشكل شبه تام وعدم قٌام

على ان الرأسمالٌة قد فقدت فاعلٌتها على النمو التلقائً وانها نظام ٌتصف بعدم  تأكٌد كٌنز  -6 

 .االستقرار والمٌل الشدٌد نحو الركود والقصور المزمن فً استخدام الموارد البشرٌة واالقتصادٌة 

 اما بالنسبة الى اهم النظرٌات والمعالجات التً حاولت إٌجاد المخرج المالئم لتكٌٌف الرأسمالٌة

  ( مدرسة شٌكاغوو ،    األفكار االقتصادٌة لجون كٌنٌت غالبرٌث للظروف الراهنة هً : )

  

 الفصل الخامس

 النظام الرأسمالًالقوة والضعف فً عناصر 

 اوال : عناصر القوة فً النظام الرأسمالً هً :

 الملكٌة الخاصة  -1

 الكفاٌة االقتصادٌة  -2

 الدٌمقراطٌة السٌاسٌة  -3

 ثانٌا :عناصر الضعف فً النظام الرأسمالً 

 استخدام الموارد اإلنتاجٌة  سوء -1

 -وٌأخذ سوء االستخدام والهدر فً الموارد اإلنتاجٌة أشكاال" عدٌدة منها : 

التعطٌل التام لقدر من الموارد اإلنتاجٌة من قوة عمل ووسائل إنتاج ، وهذا ٌظهر فً مختلف  -ا 

 هً :مراحل الدورة االقتصادٌة وقوة العمل المتعطلة فتظهر أنواع من البطالة و

 البطالة المزمنة  –

 البطالة االحتكاكٌة  -

 البطالة الفنٌة او التكنولوجٌة  –

تخصص المشروعات والوحدات اإلنتاجٌة لجزء من الموارد اإلنتاجٌة لزٌادة الطلب الكلً ولٌس  -ب

نسبة رئس  بهدف زٌادة القدرة اإلنتاجٌة وهذا ما حصل بعد الحرب العالمٌة الثانٌة حٌث لوحظ ان

المال المتزاٌدة خصصت إلنشاء بٌوت مالٌة إلقراض بفوائد لتموٌل عملٌات الشراء بالتقسٌط اي ان 

جزء من رأس المال خصص لخلق طلب وزٌادة انفاق جزء من دخلهم فً الوقت الحاضر مقابل دفع 

 فوائد معٌنة .
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الدعاٌة واإلعالن للسلع تخصٌص جزء كبٌر من اإلمكانات البشرٌة وغٌر البشرٌة لمشروعات  -ت

 المنتجة بهدف تسوٌقها .

توجٌه جزء من الموارد اإلنتاجٌة لغرض إنتاج سلع ضارة اجتماعٌا ولكنها تدر أرباح عالٌة  -ث 

 كالمشروبات الكحولٌة وغٌرها .

  التفاوت فً توزٌع الثروة والدخل  -2

 النمو غٌر المتوازن   -3

 األزمات االقتصادٌة  -4

 

 تحلٌل هانسن وكالرك للدورات االقتصادٌة ثالثا :

ٌتأخذ االقتصادي األمرٌكً هانسن من األمد الطوٌل أساسا لتحلٌله للدورات االقتصادٌة فوضع 

نظرٌته عن النمو االقتصادي فً األمد الطوٌل مبٌنا فٌها الظواهر االقتصادٌة المتوطنة فً النظام 

و االنخفاض فً األسعار ومعدالت الفائدة بشكل متناوب الرأسمالً والتً تعود إلى حاالت االرتفاع ا

، وٌفسر هانس الركود االقتصادي بعدد من العوامل منها )العوامل السكانٌة ، والجغرافٌة 

 ( . والتكنولوجٌة فً األمد الطوٌل

 

 تحلٌل كالرك للدورات االقتصادٌة 

( حٌث توجد 1361)اقتصاد  ٌؤكد كالرك فً نظرٌته عن النمو االقتصادي او فً كتابه المعروف

سنة وسببها نقص الرسامٌل وفٌض الرسامٌل ، ففً  31-25دورات اقتصادٌة طوٌلة تستمر ما بٌن 

المراحل األولى من التطور تنفتح مجاالت أوسع للتوظٌف وٌزداد االستخدام وٌزداد الطلب على الٌد 

مقارنة بالسلع الصناعٌة والخدمات  العاملة فً الصناعة والخدمات فترتفع أسعار المنتجات الزراعٌة

، اما فً المرحلة الثانٌة ٌكون هناك فٌض فً رؤوس األموال والبطالة المزمنة فال ٌنمو اإلنتاج 

 .  الصناعً اال ببطء 
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 الفصل السادس

 مرحلة االنتقال من الرأسمالٌة إلى االشتراكٌة

بمرحلة االنتقال هو التحول من نظام اجتماعً واقتصادي إلى نظام اجتماعً واقتصادي آخر ،  ٌقصد

أي من مرحلة تارٌخٌة إلى مرحلة تارٌخٌة أخرى ، مكا ٌعنً نظاماً اجتماعٌاً واقتصادٌاً من طراز 

 جدٌد قد بدأ .

 االشتراكٌة المركزٌة اوال: 

التً اتسمت بقدر واسع من تسلط الدولة على  ٌطلق وصف االشتراكٌة المركزٌة على التجارب

،  1311نواحً الحٌاة المختلفة عبر نموذجها الذي طبق فً روسٌا السوفٌتٌة بعد ثورة أكتوبر 

وظهرت سماته بوضوح خالل الفترة الستالٌنٌة فً االتحاد السوفٌتً ، وبما ان ماركس وضع 

المركزٌة استمدت من وقائع التطبٌق الفعلً  النموذج النظري لالشتراكٌة اال ان خصائص االشتراكٌة

ألفكار اشتراكٌة ماركس اكثر من ان تكون مستمدة من نموذج نظري بناه ووضعه ماركس 

فاالشتراكٌة تعنً )المجتمع الالطبقً حٌث تسود الملكٌة االجتماعٌة لوسائل اإلنتاج وٌجري فٌه 

 ه ( توزٌع الثروة طبقا" لمبدأ كل حسب قدرته ولكل حسب حاجت

 خصائص االشتراكٌة المركزٌة ثانٌا : 

 هٌمنة السلطة المركزٌة او الدولة على وسائل اإلنتاج وإدارة االقتصاد عبر أدواتها . -1

 انه نموذج ذو طبٌعة قانونٌة  ٌكون مسٌطرا" لقطاع تقٌمه الدولة ولٌس األفراد . -2

 الملكٌة االجتماعٌة لوسائل اإلنتاج . -3

 تصادي المركزي .التخطٌط االق -4

 تحدد السلطات المركزٌة األسعار ومعاٌٌرها وحدودها وال ٌمكن لألسعار ان تتغٌر تلقائٌا" . -5

 التوزٌع العادل اجتماعٌا" للدخل والناتج القومٌٌن . -6

 وجود سوق للعمل ولسلع االستهالك ولكن لٌس لسٌادة المستهلك بالضرورة . -1

لذا فالمجتمع االشتراكً ٌخضع لقوانٌن اقتصادٌة تختلف فً مضمونها عن القوانٌن التً ٌخضع لها 

المجتمع الرأسمالً فاالشتراكٌة ال تتسم بالتناقض القائم بٌن الصفة االجتماعٌة لإلنتاج وطابع التملك 

 المؤدٌة لذلك .الخاص ، كما ان النظام االشتراكً ال ٌعرف الالزمات االقتصادٌة لغٌاب األسس 

 الملكٌة االجتماعٌة لوسائل اإلنتاج :  -1

 اإلشباع المتواصل للحاجات المادٌة والمعنوٌة ال فراد المجتمع : -2

 قومً)التخطٌط االقتصادي المركزي(النمو المخطط والمتناسب لالقتصاد ال -3

 المساهمات النظرٌة ثالثا : 
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 المركزٌة هً:من اهم المساهمات النظرٌة فً االشتراكٌة 

  أوسكار النكة -1

 مورٌس دوب  -2

 بول سوٌزي -3

 

 األسعار فً النظام االقتصادي االشتراكً طبٌعتها ووظائفهارابعا : 

تعتبر األسعار مؤشراً لتخصٌص الموارد االقتصادٌة وتوزٌعها والكشف عن وظائفها فً النظام  

االقتصادي االشتراكً ، أذ أن مشكلة تخصٌص الموارد االقتصادٌة وتحقٌق التوزٌع األفضل لها بٌن 

تماعً القطاعات والفروع االقتصادٌة هً من المشكالت الرئٌسٌة التً تواجه أي نظام اقتصادي واج

معٌن ، بٌنما السعر فً النظام الرأسمالً كان ٌمثل دوراً مهماً فً معالجة هذه المشكلة ووضع العالج 

المناسب لها بما ٌؤمن التوجٌه األفضل للموارد االقتصادٌة نحو االستخدامات الممكنة  ، هناك 

رأسمالً ،  صعوبات ومشكالت تقف أمام جهاز األسعار فً تحقٌق هذا الهدف فً اقتصاد غٌر

اقتصاد ٌقوم على التخطٌط ، لذلك فان األسعار فً االقتصاد االشتراكً تمثل دوراً آخر ال ٌتماثل مع 

دورها فً االقتصاد الرأسمالً ، والسبب ٌرجع إلى طبٌعة الخصائص التً تتمٌز بها األسعار فً 

 االشتراكً . النظام

 

 ٌة وظهور االشتراكٌةاالقتصاد الماركسً : حتمٌة زوال الرأسمالخامسا : 

( البناة الحقٌقٌن  1435 – 1421( وفردرٌك أنجلز )  1443 – 1414ٌعد كارل ماركس ) 

لالشتراكٌة العلمٌة التً أصبحت مرتكزا للعدٌد من المذاهب االجتماعٌة فً العصر الحدٌث ، 

بلها ، أي أن فالنظرٌة الماركسٌة هً فً جوهرها تحلٌل نظري للرأسمالٌة وتطورها والتنبؤ بمستق

النظرٌة الماركسٌة تعرضت بصورة ثانوٌة إلى االشتراكٌة كنظام ٌخلف الرأسمالٌة ، وقد ركز 

ماركس على دراسة السمة التارٌخٌة للرأسمالٌة كنظام اجتماعً  ٌخلق مرحلة األقطاع وٌسبق 

سمالٌة بعد أنجاز االشتراكٌة ، وأهتم ماركس بعملٌة التغٌر االجتماعً ، وحاول أن ٌبٌن كٌف أن الرأ

رسالتها التارٌخٌة المتمثلة فً التراكم الرأسمالً  وتطور أسالٌب إنتاجٌة جدٌدة ، تتحول إلى مرحلة 

 معوقة لإلنتاج ، بحٌث ٌتبع ذلك حدوث ثورة اجتماعٌة تؤدي إلى ظهور االشتراكٌة . 

  ل وهً :وسنحاول هنا التركٌز على أهم المساهمات التً قدمها ماركس فً هذا المجا 

 -5نظرٌة تركز رأس المال   -4نظرٌة فائض القٌمة   -3نظرٌة األجور  -2نظرٌة القٌمة   -1

 التحول من الرأسمالٌة إلى االشتراكٌة . -6الصراع الطبقً وزوال الرأسمالٌة  
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 الفصل السابع                                          

 نظرٌة النكة –االشتراكٌة الالمركزٌة 

تتسم نظرٌة النكة فً االشتراكٌة الالمركزٌة بأربع  الالمركزٌة:رئٌسٌة لالشتراكٌة السمات الاوال : 

 سمات  رئٌسٌة هً :

 أنها تتعلق بالدرجة األولى بالنواحً األخرى )كاالعتبارات التارٌخٌة ، السٌاسٌة ، النفسٌة .. الخ  -1

تتركز على تحلٌل النظم االقتصادٌة النظرٌة بدال" من النظم االقتصادٌة الفعلٌة  ان مساهمة النكة -2

 او حركات اإلصالح االقتصادي .

االشتراكٌة الالمركزٌة هً بمثابة نموذج ٌوصف باشتراكٌة السوق لذلك فأنها تختلف فً بعض  -3

 شتراكٌة الدٌمقراطٌة .الخصائص عن األشكال األخرى لالشتراكٌة كاالشتراكٌة الماركسٌة او اال

لما كانت هذه النظرٌة تتعلق باالقتصاد االشتراكً لذلك فانها تشترك ببعض الخصائص التً  -4

تتصف بها األشكال األخرى لالشتراكٌة  ، اما بالنسبة للخصائص العامة لالشتراكٌة الالمركزٌة 

 -فٌمكن إٌجازها بالنقاط التالٌة :

 مستوى التطور االقتصادي  -1

 الملكٌة  والسٌطرة على وسائل اإلنتاج  -2

 -مركز القوة االقتصادٌة : -3

 الطرق االجتماعٌة للتنسٌق االقتصادي  -4

 توزٌع الدخل والثروة  – 5

 -االطار النظري لالشتراكٌة الالمركزٌة :ثانٌا : 

ه والذي ان الغرض األساسً للنموذج النظري لالشتراكٌة الالمركزٌة الذي جاء به اوسكار النك

اشتهر فٌما بعد فً األوساط الجامعٌة باسم نموذج النكه لما قبل الحرب ، هو أثبات تفوق االقتصاد 

االشتراكً على رأسمالٌة السوق التنافسٌة ، وقد بدأ النكة تحلٌله بعرض موجز لألسس النظرٌة 

روط لهذا التوازن لتحدٌد التوازن االقتصادي فً ظل رأسمالٌة السوق ، و أوضح بان هناك ثالثة ش

 -هً :

 . شرط التوازن الفردي -1

 .  شرط التوازن السوقً -2

 . طرٌقة تكوٌن الدخل للنظام االقتصادي -3

  تقوٌم نظرٌة النكةثالثا : 
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 االشتراكٌة الدٌمقراطٌة  

 مفهوم االشتراكٌة الدٌمقراطٌة :اوال : 

 واإلصالحفقط مجرد حركة تستهدف التغٌٌر االقتصادي   االشتراكٌة الدٌمقراطٌة ال تعنً انها

" نظرٌة اقتصادٌة وفلسفٌة اجتماعٌة واقتصادٌة ، وتتمٌز االشتراكٌة أٌضااالجتماعً ، بل انها 

  -التالٌة : األربعالدٌمقراطٌة بالسمات 

 انها تهتم بالفلسفة االجتماعٌة لالشتراكٌة اكثر من الجانب االقتصادي النظري . -1

 انها تشتمل على بعض الخصائص النظرٌة لالقتصاد االشتراكً ومنها االشتراكٌة الالمركزٌة . -2

االشتراكٌة وتؤكد على الجماعٌة فً مواجهة  بٌاتأدان الدٌمقراطٌة تمثل السمة الغالبة فً  -3

 المشكالت االقتصادٌة وعلى الوسائل الدٌمقراطٌة واالنتقال السلمً من الرأسمالٌة نحو االشتراكٌة .

هو تكٌٌف وتطوٌر الرأسمالٌة  األساسًان االنتقال نحو االشتراكٌة لٌس حتمٌا" ، بل ان هدفها  -4

  . والعدالة االجتماعٌة اإلنسانٌةعلق بتوكٌد القٌم وجعلها تتالءم وروح العصر فٌما ٌت

  اهداف االشتراكٌة الدٌمقراطٌةثانٌا : 

 كٌة الدٌمقراطٌة كنظام اقتصادي خصائص االشتراثالثا : 

 برامج االشتراكٌة الدٌمقراطٌة رابعا : 

 

 الفصل السابع

  التخطٌط االقتصادي فً النظام االشتراكً

هو ان تتولى الدولة ممثلة فً جهاز التخطٌط المركزي إصدار  -: ٌقصد بالتخطٌط المركزي

القرارات األساسٌة وحدها . اي ان المركزٌة تنطوي على قٌام السلطة المركزٌة بإصدار كل 

القرارات الخاصة بالخطة دون مشاركة اي من أجهزة التخطٌط األخرى فً إصدارها ، وقد طبق 

ا االشتراكٌة واالتحاد السوفٌاتً بهدف تحقٌق تنمٌة سرٌعة هذا النموذج بشكل واسع فً دول اورب

  -قائمة على التصنٌع الواسع ، وتتلخص عناصره األساسٌة فً النقاط التالٌة :

 أن التخطٌط المركزي ٌقوم بناءه على توفر مقومات ضرورٌة له منها :

 ة االقتصادٌة .الملكٌة االجتماعٌة لوسائل اإلنتاج والدور الواسع للدولة فً الحٌا -1

 إنشاء أجهزة تخطٌطٌة ، لوضع الخطة وتنفٌذها ومتابعتها . -2

 .عن االقتصاد  قاعدة واسعة من البٌانات واإلحصاءات -3
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البد أن ٌستند العمل التخطٌطً على أهداف أساسٌة تحددها الدولة ضمن مجموعة كبٌرة من  -4

 خالل الخطة القومٌة  . األهداف العامة التً ٌطلب من المخطط على أنجازها من

 للتخطٌط وصف النموذج المركزي 

ان كل البلدان االشتراكٌة )عدا ٌوغسالفٌا( طبقت نموذج التخطٌط المركزي الذي جرى العمل  

دولة اشتراكٌة أخرى ، والمعروف عن هذا النموذج انه  بموجبه فً االتحاد السوفٌتً قبل اي

نموذجا" للتخطٌط الشامل والمركزي واإللزامً ٌستند على مؤسسات تقوم بوضع الخطط واألجهزة 

المنفذة لها ، وتختلف التسمٌات لهذه األجهزة فٌما بٌن الدول االشتراكٌة ، اال ان االطار المنظم 

فً هذه الدول ، اما على المستوى الجغرافً فٌوجد هٌكل مماثل  لألجهزة المخططة والمنفذة واحدة

فً المدن واألقالٌم ، وعلى المستوى التقنً توجد شعبا" للتخطٌط والوزارة والمدٌرٌات والمجمعات 

والمنشأة ، فكل وحدة مزودة بجهاز تخطٌطً من واجباتها مناقشة توجٌهات الجهاز األعلى ، وما 

 و ان كامل السلطة االقتصادٌة تكون مناطة بالسلطة السٌاسٌة ،  ٌمٌز التخطٌط المركزي ه

 وجه للتخطٌط المركزيالمشاكل واالنتقادات الم

 مشكلة المركزٌة -1

 مشكلة تحدٌد األولوٌات -2

 مشكلة األدوات المستخدمة فً التخطٌط -3

 مشكلة التخطٌط والسوق  -4

النموذج االشتراكً المركزي ٌمكن أدراجها على النحو أما بالنسبة إلى أهم االنتقادات الموجهة إلى 

 اآلتً:

 انعدام سٌادة المستهلك النهائً -5                      غٌاب الجهاز التلقائً لألسعار -1

 انعدام حرٌة العمل  -6                  البٌروقراطٌة والتعقٌدات المكتبٌة -2

 لدكتاتورٌة احتمال قٌام ا -1                                      ضعف الحوافز -3

 بعد التوقع وتغٌر الظروف  -4     ضخامة أعداد العاملٌن فً األجهزة التخطٌط -4

 

 الثامن الفصل 

 االقتصاد المختلط 

النظامٌن الرأسمالً واالشتراكً  وإٌجابٌاتهو نظام وسط ، ٌجمع مزاٌا  -االقتصاد المختلط :

 صائص كل من النظامٌن المتطرفٌن ." بٌن خأساساوٌحاول ان ٌتجنب عٌوبها ، اي انه نظام ٌجمع 

 المختلطة  األنظمةٌة للدولة فً الوظائف االقتصاد -اوال 
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االقتصادٌة المختلطة تتباٌن فٌما بٌنها بدرجة تدخل الدولة فً الحٌاة االقتصادٌة وطرق  األنظمةان 

ٌشتركان  األسعارمعالجتها للمشكالت التً تثٌرها عملٌة النمو االقتصادي حٌث ان الدولة وجهاز 

قف دور كل منهما على نسبة المزج بٌن استخدام الوسائل معا" فً حل هذه المشكالت وٌتو

فالنشاط االقتصادي للدولة فً االنظمة االقتصادٌة المختلطة طٌطٌة واستخدام السوق واتجاهاته ، التخ

 -: اآلتٌةتتجلى بالوظائف 

 القانونٌة لعمل جهاز السعر  األسستوفٌر  -1

 المحافظة على المنافسة  -2

 :  األسعارتكملة وتلطٌف عمل جهاز  -3

 السٌطرة على البطالة والتضخم الناتجة عن الدورات االقتصادٌة  -4

 خصائص االقتصاد المختلط ثانٌا : 

 وجود القطاع العام جنبا" الى جنب مع القطاع الخاص  -1

 وجود التخطٌط الحكومً والسوق  -2

  دور الدولة فً مراقبة نشاطات القطاع الخاص -3

  حماٌة سٌادة المستهلك -4

 تامٌن الدولة لمصالح العمل والعمال ضد البطالة  -5

 الحد من سٌطرة االحتكارات  -6

 جارب بعض االقتصادات المختلطة استعراض ت -ثالثا 

 د المختلط فً كورٌا الجنوبٌة االقتصا

ٌعد االقتصاد الكوري نموذجا" لالقتصاد المختلط فً البلدان النامٌة وتنطبق علٌه اغلب خصائص 

النظام المختلط )استخدام التخطٌط والسوق( فضال" عن الخصائص االخرى المعروفة كتدخل الدولة 

سنتناول والقطاع العام وحرٌة النشاط االقتصادي والمنافسة بٌن المنشأة والمؤسسات االقتصادٌة . و

 فً هذا الصدد الفقرات التالٌة :

 هٌكل االقتصاد الكوري  -1

 المهام الرئٌسٌة للدولة فً التنمٌة االقتصادٌة  -2

 مل التطور االقتصادي فً كورٌا : وتعزى إلى عاملٌن رئٌسٌٌن هما : عوا -3

 مؤسساته  وإدارةدور الدولة فً النشاط االقتصادي  -أ

 : التخطٌط والسوق ب
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 موقع  البلدان النامٌة فً النظام االقتصادي الدولً:  رابعا

ان دراسة التارٌخ االقتصادي تدلنا على ثالث مراحل لتطور النظام االقتصادي الدولً ترتبط بشكل  -

 أساسً بتطور النظام االقتصادي الرأسمالً ومن ثم تكوٌن األمم الرأسمالٌة القائدة وصوال" الى

الطرائق الحالٌة لإلنتاج والتوزٌع والتبادل على المستوى الدولً ، حٌث ان النظام االقتصادي الدولً 

له صلة وثٌقة بحركة االقتصاد الرأسمالً على الصعٌد العالمً ، ٌتكون النظام االقتصادي الدولً 

  -من عنصرٌن أساسٌٌن ٌشكالن مضمونه هما :

 تقسٌم العمل الدولً  -1

 النظام االقتصادي الدولً مراحل  -2

 -المراحل التً ٌمر بها النظام االقتصادي الدولً هً :أما  -

 1451اي مرحلة استكمال شروط التكوٌن والظهور وتمتد هذه المرحلة من  -المرحلة األولٌة : -أ

 وشكلت الرأسمالٌة التجارٌة المضمون الرئٌسً للعالقات االقتصادٌة فٌها .  1411الى عام 

حٌث شهدت اوربا  1411الى عام  1116امتدت هذه المرحلة ما بٌن  -المرحلة الوسٌطة : -ب 

 تطورا" صناعٌا" أدى الى التحول من الصناعات االستهالكٌة الى الصناعات اإلنتاجٌة .

واتصفت بظهور  1314الى  1411وهذه المرحلة امتدت ما بٌن  -مرحلة تبلور النظام : -ت 

 الرأسمالٌة المالٌة .الرأسمالٌة الصناعٌة و

تتٌح هذه المرحلة لنا إمكانٌة استكشاف موقع البلدان النامٌة كاقتصادات  -مرحلة التبلور : -ث

مختلطة متباٌنة التوجه فً العالقات االقتصادٌة الدولٌة بالشكل الذي تعبر فٌه هذه المرحلة عن 

لمجموعة من الظواهر والتً  مضامٌن تشكل النظام االقتصادي الدولً الذي خضع فً حركة تطوره

  -ٌمكن تلخٌصها باالتً :

 الصراع من اجل اقتسام العالم والمناطق التابعة ممثلة بالبلدان النامٌة . -1

 التقدم المتواصل فً القوى المنتجة . -2

بالنسبة الى الظاهرة األولى أدت الى نشوء حربٌن عالمٌتٌن كان لهما تأثٌر بارز على مبدأ حرٌة 

ة وقاعدة الذهب كمكونات لعمل النظام االقتصادي الدولً ، اما الظاهرة الثانٌة فقد أدت الى التجار

الدورٌة والمتمثلة فً التضخم واالنكماش والتحول الى كلٌهما  األزماتحدوث الدورات التجارٌة او 

وأزمة التضخم  1333-1323فً عام   Great depressionمعا" ، مثل ازمه الكساد الكبٌر 

فً مطلع السبعٌنات ، كذلك أدت الى تعمٌق الثورة العلمٌة والتكنولوجٌة .  stagflationركودي ال

ومن هنا نجد ان هناك عوامل أربعة زاولت تأثٌرها على النظام االقتصادي الدولً حتى السبعٌنات 

 من هذا القرن هما 

 ة العلمٌة والتكنولوجٌة .الثور -الكساد الكبٌر، ج -الحرب العالمٌة األولى والثانٌة  ، ب -أ


