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 تقديه

ىذا الكتاب الذي نقدمو اليـو كتاب يبحث يف أصوؿ علم 
االقتصاد وشرح مبادئو. أنو كتاب "أسس علم االقتصاد" 
ومؤلفو دوجبلس ىيج والفريد. واستونييو األوؿ زلاضر علم 
االقتصاد السياسي جبامعة لندف والثاين زلاضر أوؿ يف نفس 

 العلم ويف نفس اجلامعة.

ر فصبل اشتملت على تعاريف لبعض وينقسم الكتاب إُف أربعة عش
لقد ربدث ادلؤلفاف –ادلوضوعات وحبوث سلتلفة وأوضاع اقتصادية متباينة 

عن ادلستهلك والشركة وادلنافسة واالحتكار واألجور واألرابح والريع 
والفائدة ومستوى النشاط االقتصادي ومستوى النشاط االقتصادي وتقلباتو 

الدولية ومعدالت سعر الصرؼ وميزاف  وعن ادلالية العامة وعن التجارة
 ادلدفوعات وأخَتا عن السياسة االقتصادية.

أوؿ ما بدأ الكتاب بدأ ابدلستهلك وكيف أنو يشًتى من السلع ادلزيد  
كلما اطلفض الثمن مث بدأ يفسر ىذه الظاىرة فتكلم عن أثر الدخل وأثر 

شًتايتو وإذا اإلحبلؿ فكلما ازداد الدخل احلقيقي للمستهلك كلما زادت م
 ما ارتفع شبن السلعة فإف ادلستهلك ينظر يف إحبلؿ أخرى زللها.

مث تكلم ادلؤلفاف بعد ذلك عن الشركة فتكلم عن رجاؿ األعماؿ الذين 
ينشئوف الشركات من أجل تكوين الثروات وذكر أهنم ػلاولوف دائما زايدة 

ت منها أف أرابحهم إُف احلد األقصى ولكن تعًتض ىذه الرغبة عدة صعواب
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زايدة األرابح إُف احلد األقصى يتوقف على نفسية رجاؿ األعماؿ كأفراد أو  
كمجالس إدارة ومنها أف ىناؾ موانع تنظيمية ربوؿ دوف زايدة األرابح إُف 
احلد األقصى فالعماؿ مثبل يعملوف عددا معينا من الساعات وىم احلق يف 

ط صحية وشروط تتعلق اإلجازات كما أف ذلم أيضا احلق يف اقتضاء شرو 
ابألمن داخل ادلكاف الذين يعملوف فيو. ومنها أنو يف بعض احلاالت ال يكوف 
يف اإلمكاف بلوغ احلد األقصى من الربح إال بزايدة الناتج بدرجة كافية 
لتحقيق األرابح القصوى وىذا ال يكوف إال إبنشاء مصنع جديد األمر الذي 

ألعماؿ غلهلوف إُف حد ما ظروؼ يتطلب وقتا طويبل. ومنها أف رجاؿ ا
 الطلب وخباصة تغَت ىذه الظروؼ يف ادلستقبل.

األمر الذي غلعلهم عاجزين عن ربديد كمية الناتج اليت ػلققوف عن 
طريقها أقصي األرابح. ومنها أف ادلؤسسة قد تقنع ابلربح ادلناسب الثابت يف 

 الفًتة الطويلة حىت تشتهر بعدـ استغبلذلا للعمبلء.

بعد ذلك ادلؤلفاف عن النفقات اليت تقـو بصرفها أي شركة  تكلم
فقسماىا إُف نوعُت, األوؿ ىي النفقات ادلباشرة أو ادلتغَتة وىي اليت تغَت 
بتغَت كمية اإلنتاج كاألجور وتكاليف ادلواد اخلاـ إٍف... واثنيا النفقات العامة 

ار ومعدالت أو الثابتة وىي اليت ال تتغَت مع تغَت الناتج وتشمل اإلغل
استهبلؾ مباين ادلشروع وأقساط التأمُت وفوائد القروض إٍف... مث تكلم 
ادلؤلفاف بعد ذلك عن كيفية رسم اخلطوط العريضة وربديد الثمن وربديد  
كمية اإلنتاج وتعرضا يف ىذا ادلوضوع للصعوابت اليت تواجو رجاؿ األعماؿ 

كيفية ربديد الثمن وكمية   يف ىذا الشأف. كما تكلمنا أيضا يف ىذا الشأف عن
 الناتج يف حاليت ادلنافسة.
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وتكلم بعد ذلك ادلؤلفاف عن الصناعة ادلتنافسة وكيف ربدد أشباف البيع 
وكمية اإلنتاج وكيف ػلدد العرض والطلب شبن انتج الصناعة ككل, وماذا 
ػلدث إذا تغَت الطلب على انتج الصناعة يف الفًتات القصَتة ويف الفًتات 

ة. مث تكلما بعد ذلك عن الصناعة احملتكرة وقسماىا إُف نوعُت حالة الطويل
قياـ واحد إلنتاج سلعة معينة وحالة قياـ عدد قليل من ادلنتجُت إبنتاج ىذه 
السلعة واختبلؼ حالة االحتكار فقد يكوف مسيطرا على سوؽ كبَتة أو 

 سوؽ عادلية كما قد يكوف مسيطرا على سوؽ زللية.

بعد ذلك للحديث عن األجور فبينا الطريقة اليت وتصدى الكاتباف 
ربدد هبا األجور يف الصناعات الفردية واالختبلفات يف األجور بُت 
الصناعات ادلختلفة وادلهن ادلختلفة وكذلك يف ادلناطق ادلختلفة وذكرا أف 
الطلب على العمل مشتق من الطلب النهائي على السلع االستهبلكية 

و مع ذلك قد تظل األجور اثبتة مع التوسع يف العمالة.  والرأمسالية. وذكرا أن
كما ذكرا أيضا أف اختبلؼ األجور يف ادلهن ادلختلفة يكمن يف الفروؽ اليت 
تكوف يف اختبلؼ إنتاجية العامل. فالعمل ادلهر مثبل ػلصل على أجر أعلى 
من العامل العادي. كذلك ؼلتلف ادلستوى العاـ لؤلجور بسبب االختبلؼ يف 

دىار الصناعة, فكلما ازدىرت الصناعة وازداد شبن الناتج كلما ارتفعت از 
األجور. وذكر ادلؤلفاف يف ىذا الشأف أنو قد ػلمل ارتفاع أجر العامل على 
رغبة العامل يف إطالة ساعات راحتو أو زايدة دخلو احلقيقي. كذلك فإف 

 مل.للنقاابت دورىا الفعاؿ من أجل زايدة األجور وربسُت ظروؼ الع

انتقل ادلؤلفاف بعد ذلك إُف احلديث عن النقود وسعر الفائدة فذكرا إف 
سعر الفائدة ىو الثمن الذي يدفعو األفراد أو اذليئات مقابل اقًتاض النقود.  
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كما ذكرا أف أغلب االقتصاديُت يف ىذه األايـ يعتقدوف أف سعر الفائدة إظلا 
نقدية وىم يعنوف هبذا أنو يتحدد على األقل يف ادلدي القصَت بواسطة قوي 

من انحية يتوقف على تصرفات السلطاف النقدية كالبنك ادلركزي واحلكومة 
ومن انحية أخرى على نظرة األفراد ودوائر األعماؿ ذباه االحتفاظ ابلنقود 
بدال من السندات. وسعر الفائدة ىذا إظلا يتحدد عموما على أساس عرض 

الطلب على النقود إذا أمكن إقناع  النقود والطلب عليها. وؽلكن زايدة
الناس أبف سعر الفائدة العادي قد أصبح مرتفعا عن ذي قبل. كما أف زايدة 

 الطلب على النقود تلقائيا مع ثبات العرض تؤدي إُف رفع الفائدة والعكس.

وربدث ادلؤلفاف بعد ذلك عن مستوى النشاط االقتصادي وذكرا أف 
 -:اإلنفاؽ القومي ؽلكن تقسيمو إُف

 ( إنفاؽ ادلستهلكُت على السلع واخلدمات االستهبلكية.4

 ( اإلنفاؽ على األصوؿ الرأمسالية الثابتة بواسطة رجاؿ األعماؿ.0

( اإلنفاؽ على السلع الرأمسالية واالستهبلكية بواسطة احلكومات 3
 ادلركزية واحمللية.

رات مث ذكرا أنو من ادلؤكد أف اإلنفاؽ االستهبلكي وابلتاِف ادلدخ
تتوقف أساسا يف أي رلتمع على مستوى الدخل اإلصباِف ذلذا اجملتمع وتناوال 

 بعد ذلك احلديث عن كيفية مستوى الدخل يف أي بلد.

والواقع أف ىناؾ عبلقة وثيقة بُت االستهبلؾ واالستثمار فكل زايدة يف 
يف حجم االستثمار تعٍت زايدة شلاثلة يف الدخل القومي وىذه الزايدة اجلديدة 
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الدخل القومي ستؤدي إُف زايدة يف الدخل القومي تعادؿ الزايدة يف حجم 
 النشاط االقتصادي وتسمى ىذه الظاىرة دبكرر االستثمار.

وتكلم بعد ذلك ادلؤلفاف عن ادلشاكل ادلالية العامة وعن العوامل 
األساسية اليت ربدد حجم وطبيعة اإلنفاؽ احلكومي وكيفية سبويل ىذا اإلنفاؽ 

را أنو ال يوجد معيار اقتصادي بسيط ؽلكن بواسطتو ربديد كمية اإلنفاؽ وذك
احلكومي وطريقة توزيعو ىذا وإف كاف االقتصاديوف قد اتفقوا نظراي على أف 
اإلنفاؽ احلكومي غلب أف يقـو على أساس أف ػلقق آخر جنيو منفق على 

إلنفاؽ أي نوع من ادلشاريع نفس ادلنفعة للمجتمع. والواقع أف مصادر ا
احلكومي ىي الضرائب واالقًتاض وىذه الضرائب قد تكوف ضرائب على 
الدخل أو ضرائب على السلع. مث استطرد ادلؤلفاف يف الكبلـ عن آاثر 

 الضرائب ونتائج االقًتاض من صبيع النواحي.

أما عن التجارة الدولية فقد ذكرا أنو ال توجد نظرية اقتصادية منفصلة 
ية. مث بينا آاثر فرض التعريفة اجلمركية ابلنسبة للعمالة خاصة ابلتجارة الدول

وابلنسبة دليزاف ادلدفوعات وأخَتا تكلم ادلؤلفاف عن ميزاف ادلدفوعات وعن 
السياسات اليت تتبعها بعض الدوؿ لتخفيض سعر العملة رغبة منها يف زايدة 
الصادرات يف جذب رءوس األمواؿ داخل الببلد وعلى وجو عاـ فإف 

صاديوف يعتربوف عادة أف السياسة احلسنة ىي اليت تساعد على زايدة االقت
رفاىية اجملتمع االقتصادية وأف أفضل سياسة اقتصادية ىي اليت ربقق رفاىية 
اجملتمع إُف احلد األقصى وذلذا فإهنم يوصوف احلكومات ابستخداـ ادلوارد 

ع اجملتمع إُف ادلتاحة استخداما يضمن استخبلص أقصي ادلزااي ادلمكنة إلشبا 
أقصي حد. وقد شرح ادلؤلفاف يف ىذا اجملاؿ مبادئ االشًتاكية اليت تقتضي 



 01 

التخطيط ومبادئ احلرية االقتصادية ادلناقضة لفكرة التخطيط وانتهوا إُف أف 
أغلب السياسات االقتصادية ال تطبق بدوف إفادة بعض الناس على حساب 

تباع إحدى السياستُت اآلخرين, ىذا وإف كاف تقرير ىذه السياسة إب
 ادلذكورتُت يكوف دائما بيد رجاؿ السياسة ال بيد رجاؿ االقتصاد.

إف ىذا الكتاب يعترب من أىم ادلراجع العلمية والبحوث االقتصادية 
اليت تناولت كثَتا من ادلشكبلت اليت تقـو يف وجو رجاؿ الدولة عند زلاولتهم 

كما أنو يعترب أيضا مرجعا جلميع وضع سياسة اقتصادية ىدفها رفاىية اجملتمع  
 من يدرسوف القواعد األساسية العملية يف علم االقتصاد.

 

 حمنود فتحي عنر 
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 الفصل األول

 املشتهلك

يتفق االقتصاديوف على قاعدة واحدة يقبلها العقل ابلنسبة 
للمستهلك ذلك أف صبيع ادلستهلكُت يشًتوف يف العادة ادلزيد من السلع 

شبنها, والقليل منها إذا ارتفع الثمن, ىذا ابلطبع مع افًتاض أف  إذا اطلفض
دخوذلم النقدية تظل اثبتة حُت يقع التغَت يف الثمن. ىناؾ استثناءات من 
ىذه القاعدة العامة ولكن يتفق رجاؿ االقتصاد على أهنا قليلة العدد. فقد 

ا أو يشًتى ادلستهلك مثبل كمية اثبتة من بعض السلع وارتفعت أشباهن
اطلفضت, وىناؾ حاالت اندرة قد يشًتى فيها ادلستهلك, كمية أكرب من 
السلع إذا ارتفع شبنها. ويف كل ما ذكرانه ضلن نفًتض ابلطبع بقاء التكوين 

 ادلادي للسلعة اثبتا دوف أي تغَت.

تلك ىي النظرة التقليدية لبلقتصاد بُت الذين درسوا رد فعل تغَتات 
األسعار على ادلستهلك فما ىو التفسَت ادلقبوؿ ذلذه الظاىرة؟ يقاؿ إف 
تغَتات شبن السلعة زبلق ما يسمى أبثر الثمن. وىذا األثر ىو النتيجة 

ا قد الصافية ألثرين مساعدين, أوذلما, أف اطلفاض شبن أي سلعة يعٍت أهن
أصبحت أرخص ابدلقارنة مع السلع األخرى اليت كاف ادلستهلك يشًتيها 
من قبل, واليت ظلت أشباهنا كما ىى. ونتيجة لذلك فإنو "ػلل" السلعة 
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األرخص زلل السلع اليت ارتفعت أشباهنا نسبيا وىذا ما نسميو أبثر 
 اإلحبلؿ.

و وزبتلف قوة أثر اإلحبلؿ من سلعة إُف أخرى. فبعض السلع ل
بدائل قريبة وبعضها اآلخر لو بدائل بعيدة فمثبل إذا اطلفض شبن حلم 
الضأف, وظل شبن اللحـو األخرى اثبتا, فإف ادلستهلك سيزيد مشًتايتو من 
حلم الضأف ويقلل مشًتايتو من اللحـو األخرى, ألف اللحـو ادلختلفة تعترب 

 بديبل طيبا لبعضها ذلك أف صبيعها زبدـ غرضا واحدا.

ذا اطلفض شبن "اخلبز فإف ذلك سوؼ يؤدي إُف تقليل مشًتايت أما إ
ادلستهلك من أنواع الطعاـ األخرى ولكنو لن ػلملو على شراء ادلزيد من 
اخلبز بدال من ادلبلبس الداخلية, فاخلبز وادلبلبس الداخلية ال ػلل أحدعلا 

 زلل اآلخر.

الدخل"  أما األثر الثاين الطلفاض شبن السلعة فهو ما يعرؼ "أبثر
ذلك أف اطلفاض شبن سلعة ما يعٍت ارتفاع الدخل احلقيقي للمستهلك, 
دبعٍت أنو يصبح قادرا على شراء ادلزيد من ىذه السلعة دوف أف تنخفض 
قدرتو على شراء السلع األخرى, أو بعبارة أخرى تنتعش حالتو كما لو كاف 

 دخلو النقدي قد ارتفع.

ر اإلحبلؿ كل على حدة. ومن ادلفيد أف ننظر إُف الدخل, وآاث
أنو ؽلثل جزءا من أثر  -كما قد رأينا–فالسمة األساسية ألثر الدخل ىي 
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الثمن ينتج عن التغَت يف احلاالت اليت تكوف فيها صبيع األسعار اثبتة بينما 
 تغَت دخل ادلستهلك احلقيقي.

ولعل أفضل طريقة لتبياف ىذا ىو افًتاض ثبات الدخل النقدي 
فاض صبيع األشباف بنسبة واحدة, ويف ىذه احلالة تظل للمستهلك, واطل

األشباف اثبتة نسبيا, ولكن نظرا الطلفاض صبيع األشباف فإف الدخل النقدي 
الثابت للمستهلك يسمح بشراء ادلزيد من السلع واخلدمات أي أف 

 الدخل احلقيقي لو قد ارتفع.

ًتايت والسؤاؿ اآلف ىو ما نتيجة ارتفاع الدخل احلقيقي على مش
ادلستهلك من سلعة معينة. وبعبارة أخرى ما نتيجة أثر الدخل على 
ادلشًتايت من ىذه السلعة؟ إف أي ارتفاع يف الدخل احلقيقي سيحمل 
ادلستهلك على شراء كمية أكرب من كل سلعة تقريبا. غَت أف مشًتايتو من 
بعض السلع قد ال تتغَت فادلستهلك الذي يصل مستوى معيشتو إُف حد 

ُت قد يشعر أنو َف يعد يف حاجة إُف ادلزيد من الضرورايت األساسية  مع
كاخلبز وادللح وحىت ادلسكن. وابلتاِف فإنو لن يشًتى منها ادلزيد حىت إذا 

 ارتفع دخلو.

وقوة أثر الدخل تتنوع بتنوع السلع مثلها مثل قوة أثر اإلحبلؿ فهي 
السلعة كبَتا وكاف  ابإلضافة إُف ما سبق تكوف قوية إذا كاف اطلفاض شبن

 ادلستهلك قد أنفق عليها يف السابق قدرا ضئيبل من دخلو.
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وسندرس اآلف "أثر اإلحبلؿ اخلالص" ولكي نقـو هبذه ادلهمة غلب 
أوال استبعاد أثر الدخل على أثر الثمن. وؽلكننا أف نقـو بذلك بسهولة. 

تو لنفرض أف شبن سلعة معينة قد اطلفض وأف ادلستهلك قد عدؿ مشًتاي
منها واضعا يف اعتباره اطلفاض شبنها, ففي ىذه احلالة ال يقتصر أثر الثمن 
على دفع ادلستهلك إُف إحبلؿ السلعة األرخص زلل السلع األخرى اليت 
تعترب أغلى نسبيا فقط, بل أنو سيحملو على تعديل مشًتايتو كلها واضعا 

خل ىذا إذا يف اعتباره ارتفاع دخلو احلقيقي. وؽلكن استبعاد أثر الد
افًتضنا وقوع تغَت يف الدخل احلقيقي للمستهلك كفرض ضريبة مثبل ذات 
حجم كاؼ إللغاء أو "تعويض" الزايدة يف الدخل احلقيقي ادلتولدة عن 
اطلفاض شبن السلعة, حينئذ نكوف قد عزلنا "أثر اإلحبلؿ" اخلالص إبزالة 

 أثر الثمن.

اخلالص يعٌت دائما أف ويتفق االقتصاديوف على أف أثر اإلحبلؿ 
ادلستهلك يشًتى ادلزيد من السلعة األرخص, أو بعبارة أخرى, إذا اطلفض 
شبن إحدى السلع اليت يشًتيها ادلستهلك, وَف يسمح ذلذا االطلفاض بتغيَت 

 الدخل احلقيقي فلن يكوف ىناؾ إال أثر اإلحبلؿ وحده.

ت وىذا يؤدي دائما إُف إحبلؿ ادلستهلك للسلعة اليت أصبح
 أرخص نسبيا زلل صبيع السلع األخرى اليت أصبحت أغلى نسبيا.

ونعود اآلف إُف "أثر الثمن". فحينما ينخفض شبن سلعة ما يشًتى 
ألهنا أصبحت أرخص من صبيع السلع –ادلستهلك ادلزيد منها لسببُت أوال 
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ادلنافسة, أي تلك اليت تؤدي نفس وظائف السلع األخرى ولكن بثمن 
ألف دخلو النقدي يرتفع بسبب –ر اإلحبلؿ. واثنيا أقل وىذا ىو أث

اطلفاض شبنها, وىذا ىو أثر الدخل. ويكوف أثر الدخل وأثر اإلحبلؿ معا 
علا أثر الثمن, وػلمبلف ادلستهلك معا على شراء ادلزيد من السلع اليت 

 تصبح أكثر رخصا.

ويستطيع ادلرء افًتاض أف دور أثر اإلحبلؿ أىم بصفة عامة, يف ضبل 
 ادلستهلك على شراء كمية أكرب من السلعة اليت ينخفض شبنها.

وبديهي أف السلعة األرخص ال ؽلكن أف تكوف بديبل عن صبيع 
السلع واخلدمات األخرى, ولكن من ادلؤكد أهنا ستكوف بديبل للبعض 
فقط. ولكن أثر  الدخل ال يكوف قواي عند حدوث اطلفض ما يف شبن 

ما يكوف ادلستهلك قد أنفق يف ادلاضي نسبة   السلعة ابلذات, إال يف حالة
 كبَتة من دخلو على ىذه السلعة.

واخلبلصة أف أثر الدخل وأثر اإلحبلؿ الناذباف عن تغَت الثمن يقوى 
أحدعلا اآلخر يف العادة, دبعٍت أف كبلعلا معا ػلمبلف ادلستهلك على شراء  

ى حدة يعمل كمية أكرب من السلعة اليت ينخفض شبنها. وأف كل منهما عل
على زايدة ادلشًتايت من ىذه السلعة ونظرا النتعاش ادلستهلك بسبب 
اطلفاض شبن السلعة فإنو يرغب يف شراء كمية أكرب منها ومن أغلب السلع 

 األخرى.
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يتضح شلا سبق أف اطلفاض شبن أي سلعة يعٍت زايدة مشًتايت 
ؿ قواي, يكوف ادلستهلك منها, وقد يعتقد ادلرء أنو بينما يكوف أثر اإلحبل

أثر الدخل ضعيفا, ألنو من غَت ادلتوقع أف ينفق ادلستهلكوف قدرا كبَتا من 
 دخوذلم على أكثر من سلعة أو سلعتُت كادلسكن وبعض أنواع الطعاـ.

ومن األمور الشيعة أف غلد ادلرء سلعة كاخلبز مثبل ال تتأثر مشًتايهتا  
يف العادة جزءا ملحوظا كثَتا ابطلفاض الثمن ألف ادلستهلك ينفق عليها 

من دخلو, كما أف ىناؾ سلعا ال يشًتى ادلستهلك منها كميات أكرب سواء 
ارتفع شبنها أو اطلفض كادللح مثبل. فبل توجد سلعة أخرى بديلة للملح 
وابلتاِف ال ينتج عن رخصة أو ندرتو أثر اإلحبلؿ. فادلستهلك ال ينفق على 

شبن ادللح أو اطلفض بدرجة كبَتة ال ادللح نسبة تذكر من دخلو فإذا ارتفع 
ؼللق سوى قدر ضئيل من أثر الدخل. وإذا وجد ىذا األثر فإف أي زايدة 
يف الدخل احلقيقي تنفق يف العادة على شراء كميات أكرب من السلع 

 األخرى غَت ادللح.

فمشًتايت ادلستهلك تستجيب أكثر لتغَت أشباف بعض السلع دوف 
ثر اإلحبلؿ والدخل قواي فإف اطلفاض شبن البعض اآلخر, وإذا كاف أ

السلعة يدفع ادلستهلك على شراء كمية أكرب منها, أما إذا كاف ضعيفا فبل 
تتغَت كمية ادلشًتايت كثَتا. ويرى االقتصاديوف أنو من الضروري اكتشاؼ 
معيار فٍت للتمييز بُت احلاالت اليت ال تستجيب فيها ادلشًتايت الطلفاض 

 تكوف فيها االستجابة ضئيلة, وأخَتا تك اليت تكوف الثمن, وتلك اليت
 فيها االستجابة ضخمة, وىذا ادلعيار ىو "مرونة الطلب".
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فإذا َف يؤد اطلفاض شبن السلعة إُف أي تغَت يف كمياهتا ادلباعة فإننا 
نستطيع القوؿ أبف مرونة الطلب عليها تساوي صفرا. وإذا أدى أي 

ا. إُف زايدة ادلشًتايت زايدة غَت زلدودة, اطلفاض يف الثمن مهما كاف صغَت 
 فإنو ؽلكننا القوؿ أبف الطلب على السلعة مرف إُف ما ال هناية.

والواقع أف مرونة الطلب تكمن بُت ىذين النقيضُت. فالطلب على 
 أغلب السلع يكوف مران بعض الشيء وليس مران إُف ما ال هناية.

ذات الطلب ادلرف والسلع  وؽليز االقتصاديوف سبييزا خاصا بُت السلع
ذات الطلب غَت ادلرف. ويكوف الطلب مرف إذا كاف أي اطلفاض صغَت يف 
شبن السلعة يؤدي إُف زايدة القدر اإلصباِف للنقود ادلنفقة على شرائها, أو 
إذا أدى إُف ارتفاع ولو صغَتا يف شبنها إُف خفض اإلنفاؽ الكلي 

إذا اطلفض اإلنفاؽ الكلي للمستهلكُت عليها. ويكوف الطلب غَت مرف 
للمستهلكُت ابطلفاض شبنها. أو ارتفع ابرتفاعو, مع افًتاض نبات لدخوؿ 

 النقدية اإلصبالية قبل وبعد تغَت الثمن.

وادلبلحظ أنو حىت إذا كاف الطلب على سلعة ما غَت مرف فإف 
الكمية اإلصبالية ادلباعة منها تزيد شيئا ما إذا أصبحت السلعة أرخص. 

تزيد ببطء أثناء اطلفاض الثمن إُف أف يتضاءؿ اإلنفاؽ اإلصباِف  ولكنها
عليها عندما ينخفض الثمن سباما, أي أف ادلشًتايت من ىذه السلعة ال 
تزيد بنفس نسبة اطلفاض شبنها بعكس ما إذا كاف الطلب مران فإف الكمية 

ذي ادلباعة منها تزداد مع اطلفاض الثمن ويرتفع مبلغ النقود اإلصباِف ال
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ينفق عليها, أي أف ادلشًتايت من ىذه السلعة تزيد بنسبة أكرب من 
 اطلفاض الثمن.

ومسألة ادلرونة وعدـ ادلرونة ذلا أعلية ابلغة ابلنسبة لرجاؿ األعماؿ. 
فإذا كاف الطلب على سلعة مران فإف قياـ ادلنتج بتخفيض شبنها سيؤدى إُف 

إلصباِف للمستهلكُت عليها زايدة الكمية ادلباعة منها, وزايدة اإلنفاؽ ا
وابلتاِف زايدة أرابحو. أما إذا كاف الطلب على سلعة غَت مرف. فإف قياـ 
ادلنتج برفع شبنها سيزيد اإلنفاؽ اإلصباِف للمستهلكُت عليها, وابلتاِف يزداد 
أرابح ادلنتج وابلتاِف فإف دخل وزارة اخلزانة يرتفع إذا ارتفعت الضرائب 

 مرف, ويقل إذا كاف الطلب غَت مران. على سلعة ذات طلب غَت

والطلب على الضرورايت أقل مرونة بصفة عامة, من الطلب على 
الكماليات. ألنو ال توجد بدائل للخبز وادللح مثبل بينما توجد بدائل 
ألجهزة التليفزيوف أو ادلثلجات. وما داـ ال يوجد أثر الدخل. أو كاـ ىذا 

يف العادة إُف زايدة كبَتة يف مشًتايت  األثر ضئيبل فإف أثر اإلحبلؿ يؤدي
 "السلع الكمالية". إذ اطلفض شبنها ويرفع مقدار اإلنفاؽ اإلصباِف عليها.

 وقد أشران فيما سلف إُف أف ىناؾ استثناء آخر من القاعدة العامة.

ىو أف ادلستهلك قد يشًتى كمية أكرب من سلعة إذا ارتفع شبنها, 
ن. ويتوقف ىذا االستثناء على توقعات وكمية أقل إذا اطلفض ىذا الثم

ادلستهلكُت ابلنسبة لتغَت الثمن. فقد يتوقعوف ارتفاع الثمن أكثر فأكثر 
فيقبلوف على شراء كميات كبَتة من السلعة تفاداي لبلرتفاع ادلقبل, أو 
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لبلستفادة منو. كاف يقبلوا على شراء أسهم ارتفعت أشباهنا انتظارا الرتفاعها 
 بل.أكثر يف ادلستق

جلأ الربيطانيوف إُف  4939ويف مطلع احلرب العادلية الثانية عاـ 
زبزين السلع اليت توقعوا اختفاءىا بسبب احلرب, فعل األمريكيوف نفس 
الشيء عند اندالع احلرب الكورية, ولكن ارتفاع الثمن قد ال ػلمل 
ادلستهلكُت على شراء كميات أكرب من السلعة إذا كانوا يتوقعوف اطلفاض 
شبنها من جديد, بل إهنم ؽلتنعوف عن شرائها أو يقللوف من مشًتايهتم منها 

 انتظارا ذلذا اخلفض ادلتوقع.

واطلفاض شبن سلعة ما قد يدفع ادلستهلكُت إُف تقليل مشًتايهتم منها 
إذا كانوا يتوقعوف ادلزيد من االطلفاض, ولن يقبلوا على شرائها إال بعد أف 

إُف حده األدىن. وقد ػلمهم اطلفاض الثمن إُف يتأكدوا أف الثمن قد وصل 
 شراء ادلزيد من السلع إذا كانوا يتوقعوف عودة الثمن إُف االرتفاع.

وضلن َف نضع يف اعتباران حىت اآلف يف تفسَتان لسلوؾ ادلستهلكُت  
كأفراد إمكانية تغَت أذواؽ ادلستهلك أحياان بتأثَت مشًتايت اآلخرين, 

و إظهار الغٌت تعٍت أف أذواؽ ادلستهلكُت تتحدد فالرغبة يف اجملاراة, أ
اجتماعيا ال فرداي. ولكن ىذه العوامل االجتماعية ال زبلق استثناء يذكر 

 من القواعد العامة اليت حددان خطوطها العريضة فيما سبق.
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 الفصل الثاني

 الظركة

درسنا يف الفصل السابق نشاط ادلستهلكُت الذين ال 
على أشباف السلع اليت يشًتوهنا, فهم  ؽللكوف أية سيطرة 

كأفراد ال يؤثروف على األشباف إال اندرا. فاألشباف تتحدد 
بواسطة السوؽ أو قوانُت العرض والطلب. ويف الفصوؿ 
الثبلثة التالية سنبُت كيف تتحدد األشباف. وسنستخدـ ذلذا 

 الغرض الفروض اليت ؽلكن أف تستخلص منها النتائج.

يسعوف إُف ربقيق أكرب أرابح شلكنة, أي أهنم إف رجاؿ األعماؿ 
ػلاولوف زايرة أرابحهم إُف احلد األقصى. وىذا الغرض يقربنا من احلقيقة 
ولكنو ال ؽلثل كل احلقيقة. فرجاؿ األعماؿ يزاولوف نشاطهم من أجل 
تكوين الثروات وسنفًتض لتقريب األمور إُف األذىاف أهنم ػلاولوف ابلفعل 

 احلد األقصى, ولكنهم يف الواقع ال يرغبوف أوال زايدة أرابحهم إُف
 يستطيعوف ربقيق ذلك لعدة أسباب:

إف زايدة األرابح إُف احلد األقصى يتوقف على نفسية رجاؿ  -أوال
األعماؿ كأفراد أو رلالس إدارة, فهناؾ رجاؿ أعماؿ يهتموف ابإلنتاج 

وين الثروة, أكثر من الربح, بينما أف غَتىم يهموف ابلنفوذ أكثر من تك
وآخرين قد يعجزوف عن خفض النفقات إُف ادلستوى ادلتوقع بسبب 
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الكسل أو اإلعلاؿ. وفضبل عن ذلك فإنو إذا كانت ادلؤسسة ربتكر إنتاج 
سلعة ما وكاف ىناؾ تضخم عاـ يف االقتصاد فإهنا لن هتتم بتكريس 

ضطرة جهودىا جلٌت األرابح يف ادلدى القصَت. ويف ادلدى البعيدة ستكوف م
إُف إنتاج السلعة ابقتصاد وإال وجدت نفسها يف أزمة حادة بسبب منافسة 

 ادلؤسسات األكثر كفاءة وقدرة بل وردبا اجلديدة.

أف ىناؾ موانع تنظيمية ربوؿ دوف زايدة األرابح إُف احلد  -اثنيا
األقصى, فبصرؼ النظر عن عجز أصحاب العمل عن العمل أكثر من 

إف العماؿ يصمموف عادة على العمل ساعات عدد معُت من الساعات, ف
معينة كما يرفضوف العمل يف األجازات. كذلك فإف ادلؤسسات تعجز عن 
ذباىل اإلطار التنظيمي الذي تفرضو نقاابت العماؿ وروابط ادلوظفُت, 
واحلكومة, ىذا ابإلضافة إُف أف قياـ الشركات ادلساعلة اليت تديرىا رلالس 

تلف نظرهتم إُف السياسة ادلثلي أو مديرين ال إدارة مكونة من أعضاء زب
ػلصلوف إال يف النادر على جزء كبَت من األرابح اليت ػلققوهنا, قد أدى إُف 
اشتداد ادلعارضة ضد االفًتاض القائل بسعي ادلؤسسات إُف زايدة الناتج 

 إُف أقصى حد.

قد يكوف من ادلستحيل إدخاؿ التغيَتات الصغَتة نسبيا يف  -اثلثا
ناتج, وىي التغَتات الضرورية لزايدة األرابح إُف احلد األقصى, ففي ال

بعض احلاالت ال يكوف يف اإلمكاف زايدة الناتج بدرجة كافية لتحقيق 
األرابح إُف احلد األقصى إال إبنشاء مصنع جديد وىذا يتطلب وقتا 

 طويبل.
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وقد يكوف احلل الوحيد يف ادلدي القصَت, ىو إغراء العماؿ على 
عفة العمل أو زايدة ساعات العمل. ولكن ىذا احلل يسبب ادلتاعب مضا

يف ادلدى الطويل إذ قد يؤدى إُف قياـ االضراابت وارتفاع نسبة الغياب, 
ومن مث ال يكوف ىناؾ إال حبل واحدا لزايدة الناتج ىو توسيع حجم 

 ادلشروع وىذا ػلتاج إُف وقت طويل.

ما ظروؼ الطلب وخباصة  إف رجاؿ األعماؿ غلهلوف إُف حد -رابعا
تغَت ىذه الظروؼ يف ادلستقبل, وزايدة األرابح إُف احلد األقصى ال تتحقق 
إال إذا عرؼ رجل االعماؿ بدقة كمية الناتج اليت ؽلكن بيعها ابألشباف 

 ادلمكنة يف ادلدى البعيد.

قد يكوف من األفضل للمؤسسة االقتناع ابألرابح الثابتة  -خامسا
لفًتة الطويلة بدال من مضاعفة األرابح يف ادلدى القصَت إُف وادلتواضعة يف ا

 احلد األقصى واشتهارىا أبهنا تستغل العمبلء.

وىناؾ عدة افًتاضات أخرى خاصة بزايدة األرابح إُف احلد األقصى 
 وتتعلق بطبيعة ظروؼ الطلب واألشباف اليت تواجهها الشركة الفردية.

 لنتناوؿ أذف نفقات أي مؤسسة.

 -تقسيم نفقات الشركة إُف نوعُت:ؽلكن 

أوال: النفقات ادلباشرة )أو ادلتغَتة( وىي النفقات اليت تتغَت ابلنسبة 
إُف الناتج كاألجور وتكاليف ادلواد اخلاـ, فطادلا كاف الناتج ال يتجاوز طاقة 
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الشركة فإف النفقات ادلباشرة تظل اثبتة, ولكن إذا ذباوز الناتج قدرة 
قات بشدة, ألف ادلشروع َف يكن قد صمم دلواجهة مثل الشركة ترتفع النف

ىذا االرتفاع يف اإلنتاج. وعندئذ غلد ادلديروف والرؤساء أنو من الصعب 
استمرار اإلنتاج بيسر, وذلك أف تكاليف العمالة قد ترتفع أكثر من زايدة 

 الناتج.

فمثبل يف صناعة القطن قد يعمل عنرب للنسيج بكفاية إذا استخدـ 
رة أنواؿ, ودلقابلة الطلبات الضخمة استثنائيا فإنو ؽلكن زبفيض فيو عش

عدد ادلغازؿ إُف ستة أو أربعة, لسوؼ يرتفع الناتج بعض الشيء بسبب 
توفَت وقت أكرب للعامل لبلىتماـ بكل نوؿ, وألف كل نوؿ ال يظل معطبل 
مدة طويلة بسبب عدـ قدرة العامل على االىتماـ بو, ولكن قائمة األجور 

ؼ ترتفع بسرعة أكرب من الناتج وسًتتفع نفقات العمل ابلنسبة للوحدة سو 
 الواحدة من الناتج وينطبق ىذا على صبيع النفقات األخرى.

النفقات العامة )أو الثابتة( وىي اليت ال تتغَت مع تغَت الناتج  -واثنيا
وتشمل اإلغلاء ومعدالت استهبلؾ مباين ادلشروع وأقساط التأمُت وفوائد 

روض... إٍف. وطادلا ظلت الشركة قادرة على الوفاء ابلتزاماهتا فإنو غلب الق
أف تغطى صبيع نفقاهتا العامة على أساس ثبات الكمية اإلصبالية ذلذه 
النفقات مهما تغَت الناتج. والتكلفة العامة ابلنسبة للوحدة الواحدة من 

د عندما يبلغ الناتج أتخذ يف اذلبوط مع ارتفاع الناتج حىت تصل إُف أقل ح
الناتج مستوى قدرة الشركة, ألف النفقات العامة يف ىذه احلالة تتوزع على 

 عدد أكرب من الوحدات.
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وتتكوف النفقات الكلية للشركة إذف من النفقات ادلباشرة والعامة 
يتبع ذلك أف التكاليف ابلنسبة للوحدة الواحدة تقل مع ارتفاع الناتج حىت 

درة الشركة أو دونو بقليل. ولكن إذا ذباوز يبلغ ىذا الناتج مستوى ق
الناتج مستوى قدرة الشركة فإف النفقات العامة هتبط ابلنسبة ادلوحدة 

 الواحدة من الناتج بينما أتخذ النفقات ادلباشرة يف االرتفاع.

ويتوقف سلوؾ تكاليف الوحدة على ىذا النحو على ما يسمى 
إلنتاج. إف تكاليف الوحدة ابلوفورات الداخلية أو عدـ الوفورات يف ا

يهبط ابلنسبة للقدر من الناتج فيما بُت الصفر ومستوى قدرة الشركة ألف 
ارتفاع الناتج ؽلكن من جٌت شبار الوفورات الداخلية لئلنتاج. وعلى ذلك 
تقل نفقة اإلنتاج حىت يبلغ الناتج مستوى قدرة الشركة. فمثبل تستطيع 

فادة من التقسيم ادلتزايد للعمل وما الشركة, عندما يزداد الناتج االست
 يًتتب عليو من توفَت للوقت واجلهد وزايدة يف مهارة العماؿ.

وإذا ذباوز الناتج مستوى قدرة الشركة فإف "عدـ الوفورات" تبدأ يف 
االرتفاع إذ أف أصوؿ رأس ادلاؿ تعمل عندئذ إُف احلد األقصى كما أف 

ئلرىاؽ, ويًتتب على ذلك كلو مشاكل اإلدارة ورجاؿ اإلدارة يتعرضوف ل
 زايدة تكاليف الوحدة من الناتج.

وزبتلف ظروؼ الطلب اليت ذبابو الشركة طبقا دلا إذا كانت الشركة 
تعمل يف ظل ادلنافسة ادلنافسة أو االحتكار, فإذا كاف للشركة عدة 
منافسُت فإف شبن انذبها ػلدد يف أضيق احلدود, عن طريق أشباف السلع 
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ا إذا كانت السلع ادلنافسة متميزة فيتسع أمامها اجملاؿ لتحديد ادلنافسة أم
 أشباهنا.

وسواء كانت الظروؼ تنافسية أو احتكارية فإف الشركة تستطيع بيع  
كميات أكرب من انذبها إذا خفضت الثمن, وكميات أقل إذا رفعتو. إف 
الطلب على انتج الشركة االحتكارية يكوف يف الغالب غَت مرف, أما إذا 
وجدت ادلنافسة احلادة فإف خفض الثمن ولو قليبل من شأنو أف يزيد 

 الدخل اإلصباِف للشركة.

على كل فإف رجل األعماؿ غلب أف يكوف دائما على إدلاـ ال 
ابلتغَتات اليت ربدث ابلنسبة إُف مبيعاتو إذا اطلفض الثمن يف حلظة معينة, 

أو تقل إذا كانت بل غلب أف يعرؼ أيضا ما إذا كانت ادلبيعات ستزيد 
بثمن معُت. وإذا شعر أبف الطلب سيكوف كبَتا يف ادلستقبل فإنو يستطيع 

 حىت ادلزيد من األرابح إذا رفع القدرة اإلنتاجية لشركتو مقدما.

اآلف نستطيع رسم اخلطوط العريضة للطريقة اليت ػلدد هبا رجاؿ 
لناتج معا األعماؿ شبن وانتج شركاهتم. إف رجل األعماؿ يقدر الثمن وا

 عندما يكوف يف صدد ازباذ أي قرار.

فلكل شركة, يف زمن ما, قدرة معينة لئلنتاج. وأمثل طريقة لتحديد 
شبن وانتج ادلؤسسة ىي أف يكوف رجل األعماؿ قادرا على ربديد الثمن 
الذي ال ؽلكنو من ربقيق أقصى األرابح فقط, وإظلا الذي ؽلكنو أيضا من 
ربقيق ذلك ابإلنتاج عند مستوى قدرة ادلؤسسة أو دوهنا بقليل. ويبدأ 
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ل األعماؿ حبساب تكلفة إنتاج الوحدة الواحدة مث يضيف إليها حد رج
الربح الذي يراه رلزاي. وعموما فإف درجة ادلنافسة وطبيعة ظروؼ الطلب 
ىي اليت ربدد حجم الربح. فإذا كانت ىناؾ مؤسسات كثَتة متنافسة أو  
كانت ظروؼ الطلب سيئة فإف حد الربح يكوف صغَتا, أما إذا كاف عدد 

 فسُت قليبل وظروؼ الطلب جيدة فإف ىذا احلد يكوف مرتفعا.ادلنا

وىناؾ عامل آخر ػلدد حجم األرابح ىو ما إذا كانت الشركة راغبة 
وقادرة على االستفادة من الفرص جلٌت أرابح وقتية كبَتة, أـ أهنا ال هتتم 
إال ابألرابح الطويلة األجل. فالشركة اليت تصنع سلعة ال يدـو سوقها 

رفع شبن السلعة يف الفًتة احملدودة اليت تكوف خبلذلا السلعة طويبل ت
مطلوبة. أما إذا كانت سوؽ السلعة طويلة األجل فإف ادلؤسسة ستتجنب 
فرض أشباف مرتفعة يف ادلراحل األوُف ألف رفع الثمن سينفر العمبلء, 

د ويكوف من األربح ذلا االقتناع حبد الربح الصغَت وادلبيعات ادلتزايدة أبطرا
 يف ادلدى البعيد.

كذلك فإف رد فعل الشركة ال يكوف واحدا إذا زاد الطلب على 
منتجاهتا عندما يكوف اإلنتاج يف مستوى قدرهتا. فإذا َف يكن للشركة 
منافسوف كثَتوف فإهنا قد تعطى لنفسها وقتا أطوؿ لتنفيذ طلبات العمبلء 

نافسوف كثَتوف فإهنا بدال من بذؿ اجلهود لزايدة الناتج. أما إذا كاف ذلا م
تستطيع العمل على زايدة الناتج يف ادلدى القصَت بتشغيل ساعات عمل 
إضافية أو تشغيل دورتُت أو ثبلث, أما يف ادلدى البعيد فإف صبيع 

 الشركات تعمل على زايدة قدرهتا اإلنتاجية دلواجهة تزايد الطلب.
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. فمع أما ارتفاع الثمن بسبب تزايد الطلب فيتوقف على الظروؼ
الزايدة األوُف يف الطلب ؽليل الثمن إُف االرتفاع إذا كاف للشركة منافسوف  
كثَتوف, مث ما يلبث أف ؽليل إُف اذلبوط عندما تتوسع سلتلف الشركات يف 

 مشروعاهتا يف أثناء ادلدى الطويل.

وإذا َف يكن للمؤسسة منافسوف أقوايء, فإهنا قد تقرر عدـ تغيَت 
من الزمن, ألف اعًتاضات إدارية ستثور على تغيَت الثمن إال بعد فًتة 

الثمن بسبب وجود قوائم مفصلة ابألشباف, وىذه القوائم ال تتغَت غالبا إال 
 يف فًتات متباعدة.

أما أشباف األسواؽ العادلية لبعض السلع مثل القمح والصفيح, والنقد 
ال يوجد ظلط األجنيب فتتغَت من حلظة ألخرى يف اليـو الواحد. والواقع أنو 

موحد لسلوؾ األشباف فهي تتخذ طرقا كثَتة سلتلفة يف الشركات 
 والصناعات ادلختلفة.

وتوجد مثل ىذه االختبلفات يف حالة اطلفاض الطلب على منتجات 
أي شركة. فهي إذا خفض انذبها ارتفعت النفقات العامة ويكوف من 

ذه احلالة أما أف تقرر الضروري رفع األشباف لتغطية النفقات ادلتزايدة, ويف ى
ادلؤسسة بيع منتجاهتا ابلسعر ادلتاح وربمل اخلسارة, أو تتوقف عن اإلنتاج 
مؤقتا. ويف حاالت استثنائية ؽلكن للمؤسسة االحتفاظ أبرابحها برفع أشباف 

 منتجاهتا يف أثناء فًتة ارتفاع األشباف.
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ي شركة واخلبلصة اليت ؽلكن بلوغها ابلنسبة لطبيعة سياسة الناتج أل
ىي أف ىذه السياسة زبتلف طبقا للظروؼ. وىناؾ مسألة أخرى تتعلق 
إبنشاء ادلصانع اجلديدة, ففي ىذه احلالة يقرر رجل األعماؿ اختيار ادلكاف 
الذي ينشئ فيو ىذا ادلصنع على ضوء نفس ادلبادئ العامة اليت يضع على 

تحملها يف أساسها سياسة الثمن. فهو ػلسب أوال صبيع التكاليف اليت ي
صبيع األماكن ادلتاحة كنفقات نقل ادلواد اخلاـ إُف ادلصنع, وتوزيع الناتج, 
ونفقة اإلغلار, ومعدالت الفائدة للقروض, ومصروفات التدفئة واإلانرة 
والقوى احملركة يف صبيع األماكن ادلتاحة, ونفقة استخداـ العماؿ 

ومن تقدير األسواؽ  وادلبلحظُت وادلديرين وتدريبهم. ومن ىذه التقديرات
 ادلتاحة يستطيع رجل األعماؿ ربديد أي األماكن سيحقق لو أعلى ربح.

ويف الواقع لن يكوف ازباذ القرارات سهبل. فرجل األعماؿ ال يكوف 
يف العادة قادرا على ازباذ قراره على نطاؽ أفق متسع. فالرجل الذي بفتح 

تنع عن إنشاء ادلصنع دكنا ال يعرؼ الظروؼ خارج بلدتو. والشركة قد سب
يف ادلكاف الذي يبدو أنو سيحقق ذلا أعلى ربح خلوفها من عزؿ نفسها عن 
ادلزااي الكبَتة اليت توفرىا ادلراكز الصناعة التقليدية. كذلك قد يتجنب 
رجاؿ األعماؿ ادلراكز التجارية التقليدية بسبب الروح احملافظة اليت تسود 

حيل استخداـ أحدث طرؽ اإلنتاج أو العماؿ وادلديرين وذبعل من ادلست
تشغيل ثبلث دورات أو قد ال يسمح لرجل األعماؿ حبرية االختيار, ألف 
احلكومة ربتم إنشاء ادلؤسسات يف األماكن النائية, أو ربتم إنشاءىا يف 
ادلناطق الفقَتة. وردبا تغرى اإلغلارات ادلنخفضة ابزباذ الرأى الستعماؿ 
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ادلساعدات ادلالية اليت تقدمها احلكومة, رجاؿ تلك ادلناطق. أو قد تغرى 
 األعماؿ ابلقدـو إُف ىذه ادلناطق.

وطلتم ىذا الفصل بذكر احلقيقة التالية وىي أف ادلؤسسات تنمو إُف 
حد وصوذلا إُف احلجم ادلتوقع بسبب التقدـ التكنولوجي اذلائل. فهناؾ 

 سات: أوال.عامبلف منفرداف أو رلتمعاف يعمبلف على تقييد حجم ادلؤس

أنو عندما ينمو حجم ادلؤسسة فإنو يصل إُف نقطة معينة أتخذ عندىا 
تكاليف الوحدات اإلنتاجية يف االرتفاع بشدة. واثنيا أف الطلب على 
منتجات أي مؤسسة ال ؽلكن أف يكوف غَت زلدود, وأف الثمن غلب أف 

 اجها.ينخفض اطلفاضا ىائبل إذا أرادت ادلؤسسة بيع كميات كبَتة من إنت

ففي الصناعة التنافسية تكوف الشركات الفردية صغَتة احلجم فبل 
سبلك إال التسليم ابألشباف السائدة, كما أنو ال ؽلكنها زايدة مبيعاهتا إال إذا 
خفضت أشباهنا عن السعر السائد فتكسب على حساب منافسيها, ولكنها 

 ال تستطيع بسبب صغر حجمها االستمرار يف ىذه السياسة.

و ما أف يتجاوز اإلنتاج قدرا معينا حىت أتخذ النفقات يف االرتفاع ألن
ومن ألنو ما أف يتجاوز اإلنتاج قدرا معينا حىت أتخذ النفقات يف االرتفاع 
ومن مث ال تستطيع ربقيق أي ربح إال إذا رفعت الثمن عن السعر السائد 

 وىذا مستحيل.
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و استطاعت أما ادلؤسسات االحتكارية فتفشل يف التوسع حىت ل
إنتاج ادلزيد بتكاليف أقل, ألف حجم السوؽ احملدود ؽلنع أية زايدة يف 
حجم ادلؤسسة الضخمة. وال سبيل لتوسيع إنتاجها إال ابلبحث عن سوؽ 

 جديدة.
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 الفصل الثالث

 املنافشة

ربدث ادلنافسة إذا وجد عدد كبَت من الشركات اليت تصنع سلعها 
كاف منتجو؛ وػلصل صبيع ادلنتجُت على   متشاهبة, فالقمح ىو القمح أاي

نفس الثمن, أما وضع ادلنتجات الصناعية فيختلف, فصناعة ادلبلبس مثبل 
تتكوف من عدد كبَت من الشركات اليت تنتج بضائع متشاهبة, وإف كانت 
غَت متشاهبة سباما, ولذلك فأشباف ادلعاطف الواقية من األمطار زبتلف من 

س احلاد ػلوؿ دوف تعاظم ىذا االختبلؼ بُت مؤسسة ألخرى, ولكن التناف
األشباف. لنبحث اآلف كيف ربدد الصناعة ادلتنافسة أشباف البيع والناتج. 
سنتناوؿ بسبب وجود عدد كبَت من الشركات ادلنتجة. ويف ىذه احلالة ال 
يكوف أماـ ادلنتج إال التسليم بثمن السوؽ وعديل انذبو لتحقيق أكرب ربح 

طلب على انتج السلعة مران مرونة ال حد ذلا, فلو اطلفض يرضيو. ويكوف ال
شبنها قليبل فإف مبيعات الشركة ستزيد إال ماال هناية كما أهنا تستطيع أف 

 تبيع ابلسعر القائم الكمية اليت تريد بيعها.

فكيف ػلدد العرض والطلب شبن انتج الصناعة ككل؟ لنفرض أف 
إال لتقلبات صغَتة قصَتة األجل. شبن وانتج الصناعة اثبتاف وال يتعرضاف 

فإف معٌت ذلك أف كمية الناتج اليت تعرضها الصناعة كافية دلواجهة الطلب 
القائم ابلثمن ادلوجود ويف مثل ىذه األحواؿ تكسب بعض ادلؤسسات, 
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وؼلسر بعضها, بينما يغطى بعضها اآلخر نفقاتو ابجلهد ونتيجة ذلذا تدخل 
ة وزبرج منها مؤسسات بعد أف مؤسسات جديدة ميداف ىذه الصناع

عاشت حياهتا, ولكي يظل الثمن والناتج اثبتُت ينبغي أف يكوف معدؿ 
دخوؿ ادلؤسسات اجلديدة ميداف ىذه الصناعة كافيا إللغاء اطلفاض الناتج 

 بسبب خروج بعض ادلؤسسات منها.

ويتوقف ىذا على ادلستوى العاـ لؤلرابح, فإذا كانت األرابح كبَتة 
بَت من ادلؤسسات ميداف ىذه الصناعة, وإذا كانت منخفضة دخل عدد ك

خرجت منها مؤسسات كثَتة, ولكى يبقي الثمن والناتج اثبتُت غلب أف 
يكوف مستوى األرابح غَت مرتفع إُف درجة ذبذب عددا غَت عادى, أو 
منخفضا إُف حد كبَت حبيث يدفع عددا غَت عادى على اخلروج من ميداف 

ىذا إال إذا تساوى عدد ادلؤسسات اليت زبسر بعدد  اإلنتاج. وال يتحقق
 ادلؤسسات اليت تكسب, بعدد ادلؤسسات اليت تغطي نفقاهتا ابلكاد.

فماذا ػلدث إذا تغَت الطلب على انتج الصناعة؟ سندرس اإلجابة 
على ىذا السؤاؿ يف حالتُت: األوُف حالة زايدة الطلب على حد استعداد 

من السلعة مهما كاف الثمن والثانية ىي حالة  ادلستهلكُت لشراء كمية أكرب
 اطلفاض الطلب.

وسنتناوؿ اآلف زايدة الطلب. وينبغي أف نفرؽ بُت زايدة الطلب يف 
الفًتة القصَتة, وزايدة الطلب يف الفًتة الطويلة. وتعرؼ الفًتة القصَتة 
أبهنا الفًتة من الزمن اليت ؽلكن خبلذلا زايدة اإلنتاج بتشغيل ادلعدات 
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لرأمسالية إُف أقصى حد, وزايدة عدد العماؿ. وتعرؼ الفًتة الطويلة أبهنا ا
الفًتة اليت تكفي لتغيَت ادلعدات الرأمسالية ادلوجودة يف ادلؤسسة, أو إنشاء 
مؤسسات جديدة وتدريب عماؿ مهرة إضافيُت. ذلذا يتخلف أثر زايدة 

 ويلة.الطلب زايدة كبَتة يف الفًتة القصَتة عنها يف الفًتة الط

فثمن أي انتج يف الفًتة القصَتة خليق ابالرتفاع إذا حدثت أية زايدة  
كبَتة يف الطلب, ففي ظل الثمن احلاِف تكوف الكمية ادلطلوبة أكرب من 
الكمية ادلعروضة فَتتفع شبنها. ويشتد التنافس بُت ادلستهلكُت فيغلو 

العرض, فضبل الثمن, ويعجز ادلنتجوف بسبب صغَت احتياطيهم عن زايدة 
عن أف البائعُت ال يتورعوف عن رفع األسعار, فَتفع صبيع ادلنتجُت أشباهنم 
بنفس الدرجة. وتكوف النتيجة ىي زايدة الناتج واألرابح. ألف ارتفاع الثمن 
غلعل ادلؤسسة قادرة على ذبشم زايدة النفقات عندما يتجاوز اإلنتاج 

 مستوى قدرة ادلؤسسة.

ة القصَتة تكوف صغَتة نسبيا وتتحقق بشق وزايدة الناتج يف الفًت 
النفس, ألف زايدة قدرة ادلؤسسة ربتاج إُف فًتة من الزمن. ويف الفًتة 
القصَتة ال يكوف أماـ ادلؤسسة إال ربميل ادلؤسسة فوؽ طاقتها, وابلتاِف 
إرىاؽ ادلعدات الرأمسالية والعماؿ, ودفع أجور ساعات العمل اإلضافية 

وارتفاع األجور. واألىم من ىذا ىو ارتفاع نسبة  ونقص يف جودة العمل
العمل إُف رأس ادلاؿ فيأخذ قانوف تناقص الغلة يف العمل. فيقل العائد 
وتزداد النفقات, ويرتفع الثمن. ومع أف زايدة األرابح سبنع ادلؤسسات 
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ادلنهارة من اخلروج من الصناعة إال أهنا ال ذبذب ادلؤسسات اجلديدة 
 ة من الوقت إلنشاء ادلصانع اجلديدة.بسبب حاجتها لفًت 

أما يف الفًتة الطويلة فتستطيع ادلؤسسات القائمة توسيع مصانعها 
وزايدة قدرهتا وزبفيف أعباء العمل واإلدارة. كما أف زايدة األرابح ربوؿ 
دوف خروج ادلؤسسات ادلنهارة وذبذب عددا كبَتا من ادلؤسسات اجلديدة 

وابلتاُف الناتج. أما أثر زايدة الطلب على  فيزداد احلجم العاـ للصناعة
الثمن يف الفًتة الطويلة فيتوقف على سلوؾ النفقات. فالوفورات الداخلية 
ستزيد يف كل مؤسسة أاي كاف حجم عملياهتا يف ادلدى الطويل فإف 
الشركات الفردية ستزيد من قدرهتا, ذلك أف القدرة العادية لئلنتاج تكوف 

القصَتة وعلى كل فليس ىناؾ ما يدعو لبلعتقاد أبف  أعلى منها يف الفًتة
أية زايدة يف الوفورات الداخلية ستحدث زايدة حجم عمليات ادلؤسسة 
الفردية فما َف غلعل التقدـ الفٍت عمليات اإلنتاج أكثر فعالية فإف النفقات 
لن تنخفض أي أف مستوى النفقات لن يكوف يف الوضع اجلديد أقل من 

 ع األوؿ السابق على زايدة الطلب مباشرة وردبا كاف أكرب.مستواه يف الوض

وال يعٌت ىذا أف أي تغَت يف الناتج يف الفًتة الطويلة يكوف أعلى 
تكلفة من تغيَت الناتج يف الفًتة القصَتة. ألف النفقات الثابتة يف الفًتة 
الطويلة ؽلكن أف تكوف أقل وادلتغَتة ؽلكن أف تكوف أكثر. فادلؤسسة 

إنقاص انذبها ببيع بعض مقوماهتا وإنقاص كمية معداهتا الرأمسالية  تستطيع
وابلتاِف إنقاص النفقة العامة لبلستهبلؾ, كما تستطيع زايدة الناتج إبنشاء 
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مصنع أكرب, وكما تستطيع أيضا مبلءمة حجم عملياهتا. وحىت يف ىذه 
 معُت.األحواؿ أتخذ النفقات يف االرتفاع عندما يصل اإلنتاج إُف مستوى 

ومع أنو من ادلمكن زايدة الناتج بنفقة أقل يف الفًتة الطويلة عنها يف 
الفًتة القصَتة إال أهنا نفقات الوحدة تكوف أعلى نسبيا, ألنو حىت ولو 
افًتضنا أنو ال توجد حدود قدرا معينا وأتخذ النفقات يف االرتفاع بسبب 

 سوء التنظيم.

توى العاـ للنفقات يف فإذا َف تكن ىناؾ عوامل أخرى فإف ادلس
ادلدى الطويل )يف الصناعة ادلتنافسة( لن يكوف أدىن شلا كاف عليو قبل 
زايدة الطلب. فيصبح الثمن والناتج اثبتُت. والعرض الكلي والطلب 
الكلي متساويُت, ومستوى األرابح ومعدؿ الدخوؿ واخلروج من الصناعة 

 عاديُت.

لوفورات اخلارجية وعدـ ولكن ىناؾ عوامل أخرى وأعلها ما يعرؼ اب
الوفورات اإلنتاجية وعلا يتولداف من تغَت حجم العمليات يف الصناعة ككل 
وىذه غَت الوفورات الداخلية اليت تكلمنا عنها سابقا. أنو ػلدث دائما مع 
زايدة انتج أي صناعة استجابة لزايدة الطلب عدـ وجود وفورات خارجية 

تدخل مؤسسات جديدة ميداف ىذه ذلك أنو مع زايدة الطلب واألرابح 
الصناعة, ومن ادلؤكد أف إدارة ىذه ادلؤسسات تكوف أقل مهارة وكفاءة من 
ادلؤسسة القدؽلة, والبد أف ترتفع األسعار بدرجة كافية للتغلب على "عدـ 
الوفورات اخلارجية" الناشئ عن جذب وإبقاء رجاؿ األعماؿ األقل قدرة 
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 انتج أي صناعة قد ترفع شبن ادلواد اخلاـ يف الصناعة. كما أف أي زايدة يف
إف َف تكن متوافرة بكثرة وقد ترفع األجور كذلك واحتماؿ عدـ وجود 
الوفورات اخلارجية لئلنتاج معناه أنو بينما يكوف الثمن يف الفًتة الطويلة 
أقل منو يف الفًتة القصَتة, إال أنو يكوف أعبل شلا كاف عليو يف ابتداء 

 الوضع.

من أف الثمن ال يستطيع االطلفاض بسبب الوفورات  وابلرغم
الداخلية لئلنتاج إال أنو قد ينخفض بسبب وجود وفورات خارجية. فمثبل 
الزايدة يف حجم الصناعة كلها قد سبكن صبيع ادلؤسسات من احلصوؿ على 
بعض اخلدمات والسلع بثمن أقل, كما أف الصناعة األكرب حجما أقدر 

ـ والتعليم الفٍت وربسُت تسهيبلت النقل على نسيم خدمات اإلعبل
وابلتاِف أقدر على زبفيض النفقات يف صبيع الشركات. وإذا كانت 
الوفورات اخلارجية كبَتة فإهنا قد تلغي الزايدات يف التكاليف األخرى ومن 

 مث يعجز الثمن يف الفًتة الطويلة عن االرتفاع بل أنو قد ينخفض.

فورات اخلارجية الصناعة ادلتنافسة من ومن غَت احملتمل أف سبكن الو 
توسيع الناتج بدوف ارتفاع النفقة أو األشباف, والواقع أف األمل الوحيد يف 
ربقيق إنتاج أكرب بتكاليف أقل ىو بطريق ربسُت أساليب اإلنتاج نتيجة 

 التقدـ الفٍت.

وسنتناوؿ اآلف سلسلة األحداث اليت تعب أي اطلفاض كبَت يف 
الطلب على انتج الصناعة ادلتنافسة. يف ىذه احلالة يزيد العرض على 
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الطلب فتلجأ الشركات إُف زايدة سلزوهنا زلاولة تثبيت أشباهنا. وىي 
تستطيع االستمرار يف ىذا االذباه طادلا ظلت معتقدة أهنا تستطيع تصريف 

خزوف, مع التأكد من الكسب يف ادلستقبل القريب. أما إذا فقدت ىذا ادل
ىذا األمل فإف األشباف ستنخفض وردبا بدرجة خطَتة عندما تبدأ يف 

 تصريف ادلخزوف.

ونتيجة اطلفاض الطلب يف الفًتة القصَتة ىي دائما اطلفاض األسعار 
ذه احلالة أف اطلفاضا كبَتا, أما الناتج فإنو ال يقل كثَتا. إنو دلن ظواىر ى

تبيع الشركة منتجاهتا أبشباف تقل عن النفقة الكاملة ابلنسبة للوحدة 
الواحدة فبعض نفقات الشركات كما رأينا نفقات عامة تلتـز هبا سواء 
أنتجت أـ َف تنتج. وذلذا يكوف من األربح ذلا مواصلة اإلنتاج طادلا كاف يف 

ات العامة. وقد يستمر ىذا مقدورىا تغطية النفقات ادلتغَتة وجزء من النفق
احلاؿ فًتة من الزمن, ولكن ادلنافسة احلادة هتبط ابألرابح إُف أقل من 
مستواىا العادي فيتوقف دخوؿ ادلؤسسات اجلديدة يف ميداف اإلنتاج, 
ويزداد معدؿ خروج الشركات القدؽلة حبثا عن األرابح العادية يف مكاف 

ل يف الصناعة, ويعود الثمن آخر وبذلك يتناقص عدد الشركات اليت تعم
 واألرابح إُف ادلستوى السابق على االنكماش.

نتعرض اآلف دلشكلة ربديد األشباف يف صناعة تضم عددا كبَتا من 
الشركات اليت تصنع منتجات متباينة. وتتعرض ادلؤسسات يف ىذه 
الصناعة دلنافسة ادلؤسسات اخلارجية )عن الصناعة( أكثر شلا تتعرض 

ؤسسات األخرى ادلشًتكة معها يف الصناعة. فصناعة أجهزة دلنافسة ادل
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التليفزيوف مثبل تعرض دلنافسة السينما وادلسارح ابإلضافة إُف مؤسسات 
أجهزة الراديو األخرى. ولكننا يف الواقع نستطيع العثور على رلموعة من 
ادلؤسسات )كمؤسسات ادلبلبس مثبل( اليت تتنافس فيما بينها أكثر شلا 

مع مؤسسات الصناعات األخرى. وسنعٌت دبثل ىذه الصناعة  تتنافس
 ادلتنافسة ىنا.

وتكوف ادلنافسة بُت شركات الصناعة الواحدة حادة ألف صبيع 
ادلنتجات ذات طبيعة واحدة وتؤدي أغراضا واحدة وألهنا نتيجة عمليات 

 متشاهبة.

ولكن نظرا ألف كل شركة تنتج منتجات خاصة, وذلا زابئنها وسوقها 
خلاصة فإهنا تستطيع التحكم يف الثمن والناتج واألرابح, ولكنها ال ا

تستطيع ذباىل ادلنافسة يف السوؽ العامة للصناعة كلها. فإذا كاف أحد 
فروع الصناعة ادلتنافسة غلٌت أرابحا كبَتة وغَت عادية فإف شركات ىذا 
النوع ستواجو ادلنافسة احلادة ليس فقط من الشركات اجلديدة بل من 
الشركات األخرى. وىذه ادلنافسة تشبو من حيث حدهتا ادلنافسة بُت 
ادلنتجات ادلتشاهبة, ولكنها تقتصر على الثمن فقط ويكوف جوىرىا ىو 
إنتاج نفس ادلنتجات أبسعار تقل عن أسعار الشركات األخرى. غَت أف 
ىناؾ أشكاال كثَتة للمنافسة بُت الشركات اليت ال تنتج سلعا متشاهبة منها 
تغيَت الطبيعة ادلادية دلنتجات الشركة مثل تغيَت تركيب الشئ أو تصميمو 
سلالفا أو تغليفو وذلك بدال من تغيَت شبنو, شلا ػلفز الشركات األخرى إُف 
رلاراهتا. ومنها وجود اختبلفات ملحوظة بُت منتجات األقساـ ادلختلفة 
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وف من بسبب اختبلؼ طرؽ اإلنتاج فصناعة مبلبس السيدات مثبل تتك
ثبلثة أقساـ: قسم ينتج مبلبس الطبقة الراقية وتقـو بو شركات صغَتة ذلا 
زابئنها ادلعينوف, ومرونة الطلب على منتجاهتا تكوف بسيطة وسوقها صغَتة 
وأشباهنا مرتفعة, وقسم ينتج ادلبلبس ذات القياس الواحد بواسطة اآلالت 

كوف سوقها زلدودة ويقـو فيها العامل الواحد إبنتاج الزى أبكملو, وت
نسبيا ألهنا ال تبيع مباشرة إُف األفراد, وابلتاِف تفرض أشباان مرتفعة نسبيا, 
وقسم اثلث ينتج ادلبلبس الشعبية للطبقات العاملة, وتقـو ابإلنتاج 
مؤسسات ضخمة ذلا أسواؽ كبَتة, ومرونة الطلب على منتجاهتا تكوف  

 ضة لبلحتفاظ بسوؽ ضخمة.كبَتة نسبيا أما أشباف منتجاهتا فتكوف منخف

ويف مثل ىذا النوع من الصناعة تكوف ادلنافسة بُت أقسامها ادلختلفة 
حادة. وعلى كل فارتفاع األرابح يف أحد األقساـ غلد ادلنافسة من األقساـ 

 األخرى وىذه ادلنافسة تضمن عدـ ارتفاع األرابح إُف حد غَت معقوؿ.

ى اختبلؼ الًتكيب ادلادي وأخَتا فإف تباين ادلنتجات ال يتوقف عل
للمنتجات فحسب وإظلا يعتمد أيضا على نوع اخلدمات اليت يقدمها البائع 
فادلستهلك يف ذبارة القطاعي قد يفضل حانوات ميعنا ألنو قريب منو, أو 
ألنو غلد عنده اىتماما أكرب, أو ألف صاحبو صديق لو. ويف ىذه احلالة قد 

منافسة حادة حىت بُت مثل ىذا يرفع البائع الثمن. ومع ذلك توجد 
احملبلت, فاحملبلت يف ادلناطق ادلنعزلة قد ذبد نفسها مهددة إذا قامت 

 ادلؤسسات البعيدة بنقل السلع إُف ادلستهلكُت ابجملاف.
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وىناؾ نوع آخر من ادلنافسة وىي اليت ال تقـو إال حُت تكوف صبيع 
ق اإلعبلف.. منتجات الصناعة متشاهبة, وىذه ادلنافسة تكوف عن طري

صحيح أف ىذه الصناعة ككل قد رباوؿ زايدة مبيعاهتا عن طريق اإلعبلف 
عن منتجاهتا. ولكن لن يوجد أي رلاؿ كبَت أماـ اإلعبلانت لتزيد من 
مبيعات منتجات شركة على حساب الشركات األخرى يف الصناعة. فإف 

ت الشركة ال اإلعبلف على ادلنتجات ادلتشاهبة لن يؤدي إال إُف زايدة مبيعا
إقناع  -مبيعات الصناعة ككل. وىدؼ ىذا اإلعبلف يكوف: أوال

ادلستهلكُت أبف يف منتجات الشركة ميزات ال تتوافر دلنتجات الشركات 
األخرى أي زلاولة تقليل مرونة الطلب على السلع ادلنافسة شلا يسمح 

حجم  زايدة -للمؤسسة برفع أشباهنا دوف خوؼ من اطلفاض مبيعاهتا. واثنيا
السوؽ حيث يلعب اإلعبلف دورا ىاما يف االقتصاد احلديث ألنو ال يقلل 
من حدة ادلنافسة. فالزابئن الذين تكسبهم إحدى الشركات بواسطة 
اإلعبلف ؽلكن أف تسرقهم منها شركة أخرى بنفس الوسيلة, فالصراع دائم 
بُت الشركات, وال تنجح أي شركة يف ربسُت موقفها على حساب 

 األخرى لفًتة طويلة. الشركات

واحلق أف اكتشاؼ عمليات جديدة لئلنتاج يف الصناعة ادلتنافسة 
اليت تصنع منتجات متشاهبة يؤدي إُف زايدة كفاءة الشركات. أما ىذا 
االكتشاؼ ابلنسبة للمنتجات ادلتباينة فيعٍت أف أي تغَت طفيف يف طرؽ 

ما وراء اكتشاؼ مثل اإلنتاج يولد أرابحا كبَتة وهبذا يسعى ادلنتجوف دائ
 ىذه التحسينات واالستفادة منها.
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كيف يتحدد الثمن والناتج يف شركات تنتج يف ظل ىذه الظروؼ؟ 
يكوف للمنتجُت يف ىذه احلالة بعض السيطرة على أشباهنم بعكس منتجي 
السلع ادلتمايزة, وزبتلف درجة ىذه السيطرة ابلطبع, فإذا كانت ادلنافسة 

ف كل زايدة صغَتة يف الثمن تسبب خسارة كبَتة يف حادة والطلب مران فإ
التعامل والعكس. وتكوف ادلنافسة ضعيفة إذا كاف عدد ادلنافسُت قليبل 

 وتكوف قوية إذا كاف عددىم كبَتا.

ذلذا غلب أف يكوف ادلنتج حذار عند ربديد الثمن والناتج ألف زايدة 
ض رحبو ابلنسبة الناتج لن تزيد النفقات ابلنسبة للوحدة فقط, بل ستخف

 للوحدة حىت ولو ارتفع الدخل اإلصباِف بسبب مرونة الطلب...

ولكن ادلنتج يظل ػلدد الثمن حبيث يكوف الفرؽ بُت الدخل الكلي 
 والنفقات الكلية أكرب ما ؽلكن أي حُت تبلغ األرابح حدىا األقصى.

أما ابلنسبة للمنتجات ادلتمايزة فتوجد عدة أسباب المتناع الشركات 
ن زلاولة زايدة األرابح إُف احلد األقصى, منها نفسية األعماؿ ورلالس ع

اإلدارة والقيود االجتماعية ادلفروضة, وطبيعة ظروؼ النفقة والطلب ومنها 
شعور ادلؤسسة أبنو من اخلَت ذلا إبقاء األشباف أكثر ثباات. ولكن غلب أف ال 

ن أف الصناعة نسئ تقدير رغبة ىذه الشركات يف رفع األشباف. فضبل ع
ادلتنافسة تضم عددا كبَتا من الشركات الصغَتة اليت ال سبلك رأس ادلاؿ 

 الكايف لتمويل تكديس ادلخزوف هبدؼ تثبيت األشباف.
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وىناؾ عقبة أخَتة ولكنها خطَتة ربوؿ دوف احلصوؿ على احلد 
األقصى ادلطلق من األرابح, وضلن قد تناولنا ادلوضوع حىت اآلف كما لو  

شركة ال تصنع سوى نوع واحد من اإلنتاج. ويف الواقع توجد  كانت كل
شركات كثَتة تقـو بصناعة منتجات كثَتة, فيصعب ربديد كيفية توزيع 
النفقات العامة على ادلنتجات ادلختلفة. وادلبدأ ىو ربميل كل منتج جزءا 
من النفقات العامة اإلصبالية ؽلكن ادلؤسسة من زايدة أرابحها إُف احلد 

صى. فإذا كاف الطلب على منتج معُت قليل ادلرونة نسبيا, فإف رفع األق
الثمن لن يؤثر على الكمية ادلطلوبة ومن مث غلب أف يتحمل ىذا ادلنتج 
قدرا أكرب نسبيًا من النفقات العامة وابلتاِف يرتفع شبنو. أما ادلنتج الذي 
يتعرض للمنافسة الشديدة من قبل ادلؤسسات األخرى فيكوف الطلب 
على إنتاجو مران وشبنو منخفضا نسبيا ويتحمل نسبة أقل من النفقات 
العامة. وإذا عرفت الشركات مدى مرونة الطلب على كل منتج من 
منتجاهتا فإهنا تستطيع تطبيق ذلك أيضا ولكنها ال تستطيع معرفة ىذا 
بدقة فتلجأ إُف احلدس وتضيف إُف النفقات ادلباشرة )ادلتغَتة( لكل انتج 

عينا لتغطية النفقات العامة, وحدا آخر يسمح ابلربح وتغطية النفقة حدا م
 الكلية للمنتج.

ويتوقف حجم حد الربح ادلناسب على الظروؼ االقتصادية. وتزود 
اخلربة الطويلة رجاؿ األعماؿ ابحلس التجاري الذي ؽلكنهم من معرفة قدرة 

 يتسع فيها السوؽ. ويف مثل ىذه الصناعة تكوف ادلنافسة حادة لدرجة ال
اجملاؿ كثَتا أماـ الشركة لفرض الثمن الذي ػلقق احلد األقصى من األرابح 

 )يف حدود القيود النفسية والتنظيمية اليت أشران إليها من قبل(.
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ننتقل اآلف إُف دراسة أثر تغَتات الظروؼ االقتصادية يف الصناعة 
ثر زايدة الطلب ادلتنافسة ذات ادلنتجات غَت ادلتشاهبة. وسنتناوؿ أوال أ

 على ادلنتج. واثنيا أثر ادلنتجات والعمليات اجلديدة.

فإذا زاد الطلب على انتج صناعة متنافسة تصنع منتجات متشاهبة 
فالنتيجة ىي نفس النتيجة إذا كانت ادلنتجات غَت متشاهبة. ففي ادلدى 
القصَت ترتفع األشباف, وقد ترتفع أشباف سلع الشركات ادلختلفة بدرجات 

تلفة. ولكن صبيع الشركات تزيد انذبها فوؽ مستوى قدرهتا وابلتاِف سل
ترتفع النفقات واألشباف ومن مث ترتفع األرابح بشكل غَت عادى. وإذا 
ارتفعت األرابح بدرجة أكرب نسبيا يف بعض أقساـ الصناعة دوف بعضها 
اآلخر تتجو الشركات إُف االنتقاؿ من األقساـ األقل رحبا إُف األقساـ 
األكثر رحبا. أما يف ادلدى البعيد فتأيت ادلنافسة الرئيسية من خارج 
الصناعة. فتنشأ شركات جديدة وربوؿ الشركات يف الصناعات األخرى 
ادلتصلة ابلصناعة ادلذكورة نشاطها إليها, ويف  ادلدى البعيد ينشأ وضع 
جديد تصبح فيو األرابح عادية والصناعة أكرب, ويزداد الناتج بسبب 

زايدة عدد الشركات. ويف ىذا الوضع اجلديد تكسب بعض الشركات ال
وؼلسر بعضها ويغطى بعضها اآلخر نفقاتو بصعوبة. ويصبح ادلستوى العاـ 

 لؤلرابح عاداي وكذلك معدؿ دخوؿ وخروج الشركات يف ميداف اإلنتاج.

وأخَتا ندرس النتائج ادلًتتبة على ظهور منتج جديد يف الصناعة 
ور ألياؼ جديدة يف صناعة النسيج التقليدية. سنفرض أف ادلتنافسة كظه

معدؿ التغيَت يف الصناعة قبل ظهور ىذه األلياؼ كاف عاداي سواء يف 
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يصبح من  -ولنقل النايلوف مثبل–ادلنتجات أو العمليات, ولكن بظهورىا 
ادلمكن إحداث عدد من التطورات يف ادلنتجات التامة الصنع, وىذا ػلتاج 

 غيَتات يف عمليات اإلنتاج.إُف إجراء ت

فيجب أف تكتشف الشركات كيف تغزؿ األلياؼ اجلديدة على 
اآلالت اخلاصة ابلقطن والصوؼ, وكيف تتغلب على مشاكل الغزؿ 
والنسيج وتكتشف طرقا اقتصادية وجذابة لصبغ النسيج. لسوؼ ذبٍت 

دلدة الشركة اليت تستطيع ربقيق ىذا الصراع من غَتىا أرابحا كبَتة وذلك 
قصَتة قبل أف تلحق هبا الشركات األخرى. وتظل األقساـ اليت تستخدـ 
األلياؼ اجلديدة ذبٌت أرابحا طائلة حىت تتعلم الشركات إتقاف العمليات 
اجلديدة, فتصل الصناعة إُف مرحلة يصبح فيها تقدًن ادلنتجات اجلديدة 

وتبدأ  أمرا عاداي, ويظل ىذا الوضع إُف أف تظهر تطورات فنية جديدة
 العملية من جديد.

لقد عاجلنا يف ىذا الفصل نوعُت من ادلنافسة: األوؿ ادلنافسة عندما 
تقـو شركات كثَتة بصنع منتج متماثل, والثاين عندما تقـو بصنع منتجات 
متباينة. ويسمى االقتصاديوف النوع األوؿ "ادلنافسة الكاملة" أو "اخلالصة" 

نو ابلرغم من أف كل مؤسسة ربتكر منتجها والثاين "ادلنافسة االحتكارية" أل
 اخلاص إال أف صبيع ادلنتجات تتنافس يف السوؽ العاـ للصناعة.
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 الفصل الرابع

 االحتكار

ميزان بُت ادلنافسة اليت ربدث إذا أنتجت مؤسسات كثَتة سلعا بديلة 
وبُت االحتكار حيث تكوف مثل ىذه السلع البديلة قليلة وبعيدة الصلة 
بعضها عن بعض, ولعلو من ادلفيد أف نعرؼ االحتكار دبعناه الدقيق. إف 

نوع االحتكار يعٍت قياـ زلتكر واحد إبنتاج سلعة معينة. وىو ؼلتلف عن ال
ويعٌت قياـ عدد قليل  oligopyاآلخر الذي يطلق عليو ابإلصلليزية كلمة 

يف العادة ؼللطوف بُت االحتكار الكامل من ادلنتجُت إبنتاج السلعة. والناس 
لفرد واحد واالحتكار ادلوزع بُت عدة منتجُت. وسنميز ىنا بينهما بكل 

تلف اختبلفا  دقة ألف مشاكل وسياسات ادلنتجُت يف كل من النظامُت زب
 كبَتا.

إف احملتكر الفرد كما قلنا ىو ادلنتج الوحيد لسلعة معينة أي أف 
الشركة والصناعة تكوف واحدة والسمة األساسية اليت سبيز ىذا النوع من 
االحتكار عن ادلنافسة ىي أف كافة القيود اليت يواجهها احملتكر ال يواجهها 

اؾ داع للمحتكر أف يعمل لبلوغ ادلنتج يف ظل نظاـ ادلنافسة. لن يكوف ىن
أقصى الكفاية أو أقصي األرابح ألنو لن ؼلشى من قياـ ادلنافسُت بطرده 

 من ادليداف.
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كما أف رلاؿ ادلناورة أمامو سيكوف واسعا. ونتيجة ذلذا تكوف سياسة 
 احملتكر أقل نطاقا وأقل تقديرا للمستقبل من سياسة الشركة التنافسية.

كة الفردية لناذبها ولسعر ىذا الناتج فواحدة أما طريقة ربديد الشر 
من حيث البدأ سواء أكاف ىناؾ وضع تنافسي أو احتكاري ألف رجل 
األعماؿ يف احلالتُت ػلدد الناتج والربح احلدى هبدؼ تضخيم أرابحو. أما 
مقدار الربح فيختلف يف احلالتُت فاألرابح اليت غلنيها احملتكر أكرب وقد 

 أف الطلب على منتجاتو يكوف غَت مرف. يكوف انذبو أقل كما

والفرؽ األساسي بُت النظاـ التنافسي والنظاـ االحتكاري ىو ظهور 
عوامل جديدة يكوف ذلا أعليتها يف ربديد األشباف والناتج, ففي الببلد 
ادلتقدمة سياسيا قد يؤثر اخلوؼ من التأميم أو ربكم احلكومة على سياسة 

العاـ يف ىذه الدوؿ أف يدخل نظم الرقابة األسعار, فقد يستطيع الرأي 
على الشركة اليت يعتقد أهنا تسئ استخداـ سلطتها االحتكارية بطريق 
ربقيقها ألرابح خيالية. كما أف صفة عدـ الكفاءة ادلتولدة عن عدـ وجود 
منافسة قد تكوف خطًا شائعا يف النظاـ االحتكاري, وتعترب ىذه الصفة 

وعات االحتكارية أو خلق ادلنافسُت للشركة سببا وجيها لتأميم ادلشر 
 احملتكرة.

ولكن ال شك أف أي احتكاري ال غلرؤ على زايدة أرابحو على 
حساب غضب الرأي العاـ يف عاَف ينظر بعداء إُف االحتكار واستغبلؿ 
ادلستهلكُت, كما أف زايدة األشباف إُف حد كبَت غلعل الطلب مران, ىذا 
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أخبلقية ربوؿ دوف زلاولة الحتكار وزايدة ابإلضافة إُف وجود موانع 
األرابح إُف احلد األقصى, وإف كاف ادلعروفة أف االحتكار ال ؽلكن أف 

 يكوف صاحلا يف حد ذاتو.

وأخَتا فهناؾ خوؼ االحتكار من ادلنافسة احملتملة, فإذا حصل 
احملتكر على أرابح طائلة ساؿ لعاب رجاؿ األعماؿ اآلخرين وأغرى ذلك 

اجلديدة ابلدخوؿ يف ميداف الصناعة. وغالبا ما يستند االحتكار الشركات 
إُف األحكاـ القانونية كحماية العبلمة التجارية أو براءة االخًتاعات, 
واالمتيازات ولكن ىذه األسانيد يف الواقع, ال تطمئن احملتكر ففي إمكاف 

سلع ادلنافسُت إغلاد ثغرات يف ىذه احلماية القانونية, عن طريق إنتاج 
شبيهة بسلعتو مثبل دوف حاجة إُف خرؽ القانوف بشكل سافر. وإزاء كر 
ىذا يكوف من األربح للمحتكر االكتفاء أبرابح معقولة مضمونة  لفًتة 

 طويلة من الزمن.

واالحتكار ال ػلتاج ابدلعٌت االقتصادي للسيطرة على سوؽ كبَت أو 
عادلي. فهناؾ الكثَت من االحتكارات الصغَتة كسيطرة شركة صغَتة على 
سوؽ زللى. فالربغم من أف ىذه االحتكارات ال أعلية ذلا من وجهة النظر 

ل مع القومية إال أف ذلا أعلية كبَتة يف نظر عمبلئها. فالقرية اليت تتعام
إسكايف واحد أو بقاؿ واحد تعترب ضحية لبلستغبلؿ االحتكاري سباما  
كالسوؽ العادلية اليت يسيطر عليها احتكاري واحد. ألف االحتكار بعد أف 
أيخذ بعُت االعتبار القيود ادلفروضة عليو يستطيع جٌت أرابح معقولة. 

دى البعيد ويتطلب ىذا قدرا قليبل من احلذر يف ادلدى القصَت, أما يف ادل
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ودوف أف يوجد أي ربكم سياسي فإف وضعو االحتكاري سيضعف بدخوؿ 
 مؤسسات جديدة, وظهور منتجات جديدة وإتباع طرؽ جديدة يف اإلنتاج.

فإذا انتقلنا إُف احتكار القلة فإف األمور تزداد تعقيدا. فاحملتكر الفرد 
معرفتو يستطيع على األقل زبطيط نشاطو وىو مطمئن, ذلك أف يف حدود 

أف ىذا النشاط قد غلذب يف ادلدى البعيد منافسُت جدد بينما ال يًتؾ يف 
ادلدى القريب أي رد فعل خطَت ألنو ال منافسُت لو. أما الوضع ابلنسبة 
الحتكار القلة فهو أف كل زلتكر لو منافسوف فإذا أحدث أحد منهم أي 

اف إنتاج تغيَت يف شبن إنتاجو فإف النتيجة ىي حدوث تغَتات يف أشب
ادلنافسُت آليا. وىذه التغَتات بدورىا تؤثر عليو, فإذا خطا خطوة أخرى 
اندلعت حرب أشباف خطَتة. وذلذا أتخذ ادلنافسة يف ظل ىذا النظاـ 

oligophy  صورة العدواف أكثر من الصورة اليت أتخذىا بُت ادلؤسسات
بُت فسية. وغالبا ما تنتهي ىذه احلرب ابتفاؽ فعلي أو ضمٍت التنا

األطراؼ وقد ينتهي بسيطرة أحدىم على الصناعة كلها وربويلها إُف 
 احتكار فردي.

وتكوف ىذه االتفاقية مكتوبة أحياان ولكنها تكوف عرضة ألف توصف 
بعدـ الشرعية وخباصة يف الدوؿ اليت تكره االحتكار. وذلذا تقـو أغلب 

اس التفاىم االتفاقات على أساس "اتفاؽ اجلنتلماف" الشفهي أو على أس
الضمٍت أي على أساس امتناع كل شركة إبرادهتا عن ازباذ أي إجراء من 

 شأنو إشعاؿ احلرب بينها.
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والتوصل إُف اتفاؽ فيما بُت الشركات احملتكرة يكوف سهبل إذا كاف 
عددىا صغَتا ال يتجاوز ست أو سبع شركات, وغالبا ما تقطع مدة اذلدنة 

نتهي ابتفاؽ جديد أو بسيطرة إحدى اليت فرضها االتفاؽ حرب قصَتة ت
أو  02الشركات على الصناعة. أما إذا كاف عدد ادلؤسسات كبَتا بُت 

مثبل, فإف التوصل إُف اتفاؽ يكوف صعباً. ومع ذلك يستطيع ادلرء أف  32
يبلحظ وجود سياسة هتدؼ إُف خلق حياة ىادئة فيما بينها فتظل أشباف 

كبَتة يف األحواؿ االقتصادية, فيظل   الشركات اثبتة إال إذا حدثت تغَتات
مستوى األشباف اثبتا لعدة شهور أو سنوات وذلك بسبب خوؼ كل من 
ىذه الشركات على األقداـ على اخلطوة األوُف إذ أهنا تشعر مثبل أبهنا لو 
رفعت شبن منتجاهتا فإف منافسيها لن يغَتوا أشباهنم وابلتاُف فإهنا ستفقد 

ت الثمن فإف ادلنافسُت سيقوموف بتخفيض عمبلءىا أو أهنا إذا خفض
 أشباهنم فبل تزيد مبيعاهتا ابلقدر ادلتوقع.

وال يرتفع الثمن إال إذا ارتفعت النفقات اجلوىرية يف ادلشروع, ويف 
 ىذه احلالة تكوف صبيع الشركات مستعدة لزايدة أشباهنا ابالتفاؽ ادلتبادؿ.

اهنا إذا اطلفضت أو إقتفاء ألثر إحداىا. وقد زبفض الشركات أشب
أشباف ادلواد اخلاـ, ويف ىذه احلالة تشعر الشركات أبف ىناؾ رلاال لتخفيض 

 األشباف دوف أف يؤدي ذلك إُف قياـ احلرب فيما بينها.

وما دامت فكرة العيش يف سبلـ مقبولة فإف معناىا ىو أف األرابح 
ة للسوؽ ال ترتفع أبدا إُف احلد األقصى, وإذا كاف بُت الشركات احملتكر 



 51 

oligophy فاؽ فعلي أمكنها التصرؼ كاحتكار واحد وزايدة أرابحها أي ات
مث اقتسامها فيما بينها. فإذا َف يوجد مثل ىذا االتفاؽ فإف رغبتهم يف 
العيش بسبلـ ستجعل من ادلستحيل زايدة األرابح إُف حدىا األقصى 

 سواء ابلنسبة للشركة الواحدة أو للصناعة ككل.

يقاؿ أف احتكار القلة واالحتكار الفردي إظلا يعنياف وشلا سبق قد 
ارتفاع األشباف واألرابح نظرا لعدـ وجود منافسة من النوع الذى ػلدث إذا 
وجدت شركات صغَتة كثَتة. كذلك قد يقاؿ عن االحتكار الفردي أنو 
يعٌت عدـ كفاءة بسبب انعداـ وجود حافز تنافسي على تطوير الوسيلة 

الحتكار قد يعمل على زايدة الكفاءة أما بسبب رغبتو يف العلمية, ولكن ا
إقناع منافسيو "احملتملُت مستقببل" أبهنم لن غلدوا شركتو فريسة سهلة وأما 
بسبب خوفو من افتضاح عدـ كفاءة شركتو فيطالب الرأى العاـ ابلتحكم 
 فيها. أو لعلو شعور احملتكر ابلغبطة جملرد وصفو ابلتقدـ ىو الذي يدفعو إُف

 زايدة كفاءتو.

فإف خطر التخلف الفٍت يقل عنو  oligophyأما يف احتكار القلة 
ابلنسبة لبلحتكار ادلطلق الفردي, ذلك ألف عنف ادلنافسة أثناء احلرب 
فيما بينها يعٌت أف الشركات غلب أف تعترب الكفاءة الفنية ضماان ضد 

ح الشركات يف االهنيار إذا ذبدد الصراع التنافسي. ىذا فضبل عن أف أراب
فًتات السبلـ تكوف كبَتة وابلتاِف تستطيع سبويل البحث العلمي والتقدـ 
واحلق أف احتكار القلة ىو أكثر أشكاؿ التنظيم الصناعي تقدما ألف 
ادلنافسة الفنية ربل مح ادلنافسة حوؿ الثمن فتحاوؿ الشركات ربسُت 
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دى القصَت أرابحا أساليب إنتاجها بسرعة أكرب من منافسيها فتجٌت يف ادل
أكرب, كذلك فإف ربسُت كفاءهتا مفيد يف ادلدى البعيد إذ غلعلها ىذا 

 التقدـ يف موقف أفضل إذا ما اندلعت احلرب فيما بينها.

وسنتناوؿ اآلف أحد التنظيمات االحتكارية وىو "الكارتل" ومعناه 
ارباد عدد من الشركات, وقد تكوف ىذه الشركات كثَتة العدد صغَتة 

جم يف تنظيم احتكاري للبيع. ويف ظل ىذا النظاـ تكوف لكل شركة احل
السيطرة الكاملة على عمليات إنتاجها ولكن يتوُف الكارتل ربديد أشباف 
البيع وأحياان كمية السلع ادلسموح ببيعها لكل شركة. ويتفق صبيع 
االقتصاديُت على أف الكارتل أقل كفاءة من االحتكار كما أنو يعرض أشباان 
أكثر ارتفاعا من األشباف اليت يفرضها االحتكار. وىناؾ احتماؿ كبَت أبف ال 
تتوافر مزااي اإلنتاج الكبَت اليت يتمتع هبا االحتكاري ذلك ألف إنتاج 

 الكارتل ال يكوف منظما بواسطة ىيئة مركزية.

والظروؼ الوحيدة اليت يعترب فيما الكارتل تنظيما مناسبا, ىي 
احلاالت اليت توجد فيها أزمة حادة يف صناعة تتوافر فيها ادلنافسة احلادة 
من انحية وادلعدات الرأمسالية من انحية أخرى, ففي ىذه احلالة تفوؽ 

ات التكاليف الكلية للوحدة التكاليف ادلباشرة لوحدة الناتج فتجد الشرك
أف من األربح ذلا االستمرار يف البيع بثمن أقل من التكاليف الكاملة 
للوحدة من الناتج بشرط تغطية نفقاهتا ادلباشرة. وقد يوجد بيع ضعيف 
ومع ذلك فقد يتفق عدد كبَت من الشركات )ضمنيا( على تعطيل إنتاجها 

يف مثل عندما تكوف األشباف غَت كافية لتغطية التكاليف الكاملة للوحدة, 
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ىذه األحواؿ يكوف الكارتل مرغواب فيو ألنو يثبت األشباف وؼللق قدرا من 
االستقرار والرخاء للصناعة. كما يسمح للمعدات الرأمسالية الفائضة 

 ابخلروج من الصناعة بطريقة عادية.
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 الفصل اخلامص

 األجور

بينما فيما سبق كيف يتحدد أشباف ادلنتجات يف اجملتمع 
وسنبُت األف كيف نتحدد مكافأة عوامل احلديث 

اإلنتاج ادلختلفة وسنبدأ أبجر أو مرتب العمل مث نتناوؿ 
بعد ذلك عوائد العوامل غَت البشرية كاألرض واآلالت 
والنقود. وسنبُت يف ىذا الفصل الطريقة اليت ربدد هبا 
األجور يف الصناعات, كما سنبُت السمات األساسية 

ات الفردية ومن مث نفسر  للطلب والعرض يف الصناع
كيف تنشأ االختبلفات يف األجور بُت الصناعات 

 ادلختلفة وادلهن ادلختلفة ويف ادلناطق ادلختلفة.

إنو إذا ازبذان ادلستوى العاـ لؤلجور يف وقت ما أمرا مقررا فإف 
االختبلفات يف األجور فيما بُت ادلهن والصناعات يقـو أساسا على 

 ىذه ادليادين. وأف للصناعة تطلب العمل ألنو السمات اخلاصة للطلب يف
منتج, فإف صاحب العمل يعلم أف العامل ابستعمالو ادلعدات الرأمسالية يف 
الشركة إظلا يقـو إبنتاج سلع تباع للمستهلكُت أو ادلديرين اآلخرين يف 
صناعة أخرى. فالطلب على العمل مشتق من الطلب النهائي على السلع 

أمسالية. ودبا أف ىدؼ رجل األعماؿ ىو زايدة األرابح إُف االستهبلكية والر 
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أقصى حد, ذلذا يقدر عدد الرجاؿ ادلستخدمُت يف الشركة على أساس 
ربقيق ىذه الشركة ألقصى األرابح, فالشركة بعبارة أخرى إظلا ربدد إنتاجها 
حبيث تزيد من أرابحها ألهنا يف ادلدى القصَت تستطيع تغيَت انذبها فقط 

 حجم أو تكوين قوهتا العاملة وعلى أساس ىذا االفًتاض ؽلكننا بتغيَت
وضع القواعد ادلعقولة لطبيعة الطلب على العمالة يف أي صناعة فردية, 
ففي ادلدى القصَت يكوف حجم كل شركة زلدودا كما أف عدد الشركات 
يف الصناعة لن يكوف قادرا على التغيَت ابلزايدة كثَتا, ومن مث فعدد العماؿ 

 ادلستخدمُت يف أي صناعة يقل إذا كانت أجورىم مرتفعة والعكس.

أما يف ادلدى البعيد فإنو من الصعب ربديد طبيعة الطلب على 
العمالة, إذ يصبح من غَت الواضح ما إذا كانت اإلنتاجية ابلنسبة للعامل 
الواحد ستقل مع ازدايد حجم القوة العاملة يف الصناعة. وقد يكوف من 

الشركات الفردية زايدة حجم ادلشروع وكمية العدد وابلتاِف ادلمكن يف 
زايدة القوة العاملة يف الصناعة إُف ما ال هناية مع االحتفاظ دبستوى 
اإلنتاجية بسبب دخوؿ شركات جديدة يف الصناعة تعمل على مستوى من 

 الكفاءة مساو دلستوى الشركات ادلوجودة.

عمالة. وىناؾ عوامل أخرى وقد تظل األجور اثبتة مع التوسع يف ال
ذبعل من ادلستحيل تشغيل مزيد من العماؿ يف الصناعة إال إذا اطلفضت 
األجور, ألف كل زايدة يف عدد العماؿ تكوف مصحوبة يف العادة ابطلفاض 
متوسط اإلنتاجية, ألف العماؿ وادلوظفُت يكونوف أقل كفاءة من العماؿ 
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وف أقل قدرة على استخداـ القدامى كما أف رجاؿ األعماؿ اجلدد يكون
 العمل.

وىذا يؤكد أف إنتاجية العمل تتوقف إُف حد ما على كفاءة اإلدارة 
واآلالت. ولعل أىم سبب لضرورة اطلفاض األجور كشرط لزايدة عدد 
العماؿ ىو أف الشركة ال تستطيع زايدة مبيعاهتا إال إذا اطلفض شبن انذبها 

كات األخرى. وكل ما قلناه ينطبق نسبيا ابلقياس إُف أشباف منتجات الشر 
إذا كانت ظروؼ الطلب على إنتاج الصناعة اثبتا. وسنتناوؿ أثر تغَت 
ظروؼ الطلب على األجور, أما اآلف فنحن نستخدـ ادلعلومات ادلتاحة 

 لدينا لتفسَت اختبلؼ األجور يف الصناعات وادلهن.

تتوقف وقد رأينا أف فائدة العمل ابلنسبة ألصحاب األعماؿ إظلا 
جزئيا على إنتاجية العمل ادلادية, أي على كمية الناتج ادلادي الفعلية من 
اإلنتاج وعلى الثمن الذي يباع بو ىذا الناتج من انحية أخرى أما العامل 
األوؿ فيفسر اختبلؼ األجور يف ادلهن. أما العامل الثاين فيفسر 

سبثل طبيعة ظروؼ االختبلفات يف األجور بُت الصناعات ويف كلتا احلالتُت 
 عرض العمل عامبل إضافيا ىاما.

وسنتناوؿ أوال اختبلؼ األجور يف ادلهن ادلختلفة. دلاذا تكوف أجور 
العماؿ ادلهرة أعلى من أجور العماؿ العاديُت, يكمن الفرؽ يف اختبلؼ 
اإلنتاجية فإنتاجية العامل ادلاىر أكرب. ىذا ابإلضافة إُف أف عرض العماؿ 

 قل من عرض العماؿ العاديُت.ادلهرة عادة أ
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فلماذا ػلصل بعض العماؿ ادلهرة دوف غَتىم على أجور أعلى قد 
يكوف ذلك نتيجة ارتفاع إنتاجيتهم بشكل غَت عادى, غَت أف أغلب 
األجور ادلرتفعة ترجع إُف وجود قيود متعمدة ابلنسبة للغرض العمل كوجود 

عة فإذا قل عدد العماؿ نقابة قوية للعماؿ ربدد عدد العماؿ اجلدد للصنا
 عن الطلب ارتفعت األجور.

واختبلؼ األجور يف الصناعات ادلختلفة قد يكوف نتيجة الختبلؼ 
اإلنتاجية وادلهارة. فمهنة الطلب تتطلب مهارة عظيمة تكتسب بنفقات  
كبَتة وذلذا تكوف ادلرتبات أعلى منها يف صناعة صبع القمامة مثبل حيث ال 

اص. وكذلك زبتلف األجور نتيجة الختبلؼ تتطلب مهارة من نوع خ
ازدىار الصناعة ومن مث الرتفاع األسعار. فاألجور يف الزراعة اآلخذة يف 
التأخر أقل من األجور يف الصناعة ادلزدىرة. وىي يف الصناعة اآلخذة يف 
. ىذا ابإلضافة إُف  التأخر أقل منها يف الصناعة اليت تزدىر يوما بعد يـو

فقد تكوف ادلهارة ادلطلوبة للصناعة ادلتأخرة  ظروؼ عرض العمل.
وادلزدىرة واحدة تقراي ومع ذلك فإف عماؿ الصناعة ادلتأخرة ال يكونوف 
راغبُت يف ترؾ وظائفهم ألف ذلك معناه مثبل مبارحة البلدة اليت اعتادوا 
اإلقامة فيها. ومن مث يظل عرض يف ىذه الصناعة مرتفعا ابلرغم من 

 اطلفاض األجور.

ا إذا كانت الصناعة تتطلب مهارة معينة فإنو يصعب ضبل العمل أم
على البحث عن وظائف أخرى حىت ولو كانت يف نفس البلدة وأجورىا 
أعلى, فاألجور ادلنخفضة ال تقلل من عرض العمل ادلتخصص بدرجة كبَتة 
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ومن مث سبيل األجور إُف االطلفاض. كما أف ندرة العمل ادلتخصص الصداقة 
التوسع تعٍت ارتفاع األجور بنسبة أكرب شلا يعنيو ازدىار  اآلخذة يف

 الصناعة.

ويرجع االختبلؼ بُت ادلناطق إُف عوامل مشاهبة. فادلدينة اليت 
يقطنها مهنيوف تكوف األجور فيها أعلى من ادلدينة اليت يقطنها عماؿ 
زراعيوف.. واألجور يف ادلناطق ادلتخلفة أقل من األجور يف ادلناطق 

 ية ادلتطورة.الصناع

ومن ادلفيد أف نتناوؿ عرض العمل بشيء من التفصيل. ففي القرنُت 
الثامن عشر والتاسع عشر قيل أف ظروؼ عرض العمل كانت ربتم, سواء 
يف الصناعة الواحدة أو النظاـ االقتصادي ككل, بقاء األجور يف مستوى 

يف السكاف الكفاؼ. وأف أية زايدة عن ىذا ادلستوى كانت تؤدي إُف زايدة 
وابلتاِف تعود األجور إُف مستوى الكفاؼ مرة اثنية. ومعٌت ىذا القوؿ أف  
كل زايدة يف األجور كاف العماؿ يستفيدوف منها يف زايدة أعضاء أسرىم ال 
يف رفع مستوى معيشتهم. وكاف من اجلائز انطباؽ ىذا القوؿ يف ادلاضي 

ستوى الكفاؼ. أما اآلف ففي اإلمكاف زايدة معدالت األجور فوؽ م
فالصناعة ادلعينة ال ربدد األجر على أساس مستوى الكفاؼ على أساس 
منع العماؿ من العمل يف الصناعات األخرى. فما األجر األدين الذي 
تدفعو الصناعات األخرى؟ لعل اإلجابة احلامسة عن ىذا السؤاؿ مستحيلة 

من أجل  ولكن ؽلكن القوؿ أنو األجر الذي تثور االضطراابت العمالة
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الدفاع عنو إذا ىو اطلفض عن مستواه, األمر الذي يؤدي إُف نضوب 
 عرض العمل.

ومن الصعب التنبؤ بسلوؾ عرض العمل إذا ارتفعت األجور يف 
إحدى الصناعات فوؽ مستوى حد الكفاؼ فقد تقل ساعات العمل يف 
بعض احلاالت وقد تزيد يف  بعض األحواؿ. وإذا كاف عرض السلعة يزيد 

ة إذا ارتفع الثمن ربقيقا دلا نسميو بقانوف العرض والطلب فإف ىذا عاد
العرض اندر جدا ما ينقص على نقيض ىذا القانوف. أما العمالة فبل زبضع 

 ذلذا القانوف فقد تزيد األجور ومع ذلك فقد يزيد عرض العمل أو يقل.

ىذا السلوؾ قد يبدو مناقضا لؤلوضاع السليمة ولكننا نستطيع 
إذا اتبعنا طريقة ربليل رد فعل ادلستهلك إزاء تغيَت أشباف السلع ربليلو 

االستهبلكية فيمكنك مثبل ربليل التغَت يف طلب العامل لوقت الفراغ  
 كمثاؿ ألثر األشباف.

إف نتائج ارتفاع معدؿ األجور تتوقف على "أثر الدخل" من انحية 
أثر األشباف ألف وأثر اإلحبلؿ من انحية أخرى, فارتفاع معدؿ األجر ؽلثل 

الدخل يصَت أشد رخصا بينما يبقى وقت عمل العامل كما ىو دوف تغيَت 
حبيث يرتفع أجره احلقيقي وىذا يشبو سباما موضوع أثر األشباف الذي ربدثنا 
عنو يف الفصل األوؿ حُت ينخفض سعر سلعة استهبلكية ينما يكوف 

 الدخل النقدي للمستهلك ابقيا على حالو.
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ن على االرتفاع يف معدؿ األجور يتضمن أوال )أثر دخل( إف أثر الثم
فإف ارتفاع األجور للساعة الواحدة من شأنو أف يزيد من رفاىية العامل 
بصرؼ النظر عما إذا كاف يعمل ساعات عمل أكثر أو أقل عن ذي قبل. 
ذلك ألنو إذا اشتغل نفس عدد الساعات سباما فسوؼ يتمتع بنفس وقت 

وقت يكوف دخلو النقدي قد ارتفع ألف أجر الساعة قد الفراغ ويف نفس ال
ازداد فالعامل حينئذ ؽلكنو أف يقرر ما إذا كاف أيخذ الدخل احلقيقي الزائد 
يف شكل نقود أو يف شكل وقت فراغ أكرب أو يف كبل الشكلُت. ويف الواقع 
فإف العامل سوؼ يزيد من دخلو النقدي واحتماال وقت فراغو أيضا  

الدخل, وىذا معناه, أتكيدا, أنو يكوف حرا يف تغيَت كمية كنتيجة ألثر 
العمل الذي يقـو بو. ومن انحية أخرى فإف أثر الثمن سوؼ يتضمن أيضا 
أثر اإلحبلؿ. وسوؼ ذبعل الزايدة يف األجور وقت الفراغ أكثر ندرة مًتصبا 
بلغة األجور. فبدال من تضحية أربعة شلنات مثبل مقابل احلصوؿ على 

 غ أكرب فإف العامل سيكوف حينئذ مضحيا خبمسة شلنات.وقت فرا 

وإذا ضبل ارتفاع أجر العامل على إطالة ساعات الراحة فليس ىذا 
نتيجة ألثر اإلحبلؿ بل نتيجة ألثر الدخل. وؽلكننا عزؿ أثر الدخل 
اخلالص إذا افًتضنا أف أحد أقرابء العامل قد أوصى لو حبساب يف 

ة األجر وىذا ادلبلغ يدر عليو مبلغا ينفقو صندوؽ التوفَت بدال من زايد
على السلع االستهبلكية. وكاف ادلصدر النقدي الوحيد ذلذا العامل ىو 
العمل إما اآلف وقد أصبح لو مصدرا آخر فإنو سيقلل من ساعات العمل 

 ويطيل يف ساعات الراحة.
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ونعود اآلف إُف أثر الثمن: وسنفرض أف قريب العامل َف يوص لو 
كن أجر العامل قد ارتفع ويف ىذه احلالة سيحملو أثر اإلحبلؿ بشيء ول

على إطالة ساعات العمل. بينما يدفعو أثر الدخل إُف تقليل ساعات 
العمل. وقد قلنا عند ربليل استجابة ادلستهلك الطلفاض شبن سلعة 
استهبلكية أف أثر اإلحبلؿ أقوى من أثر الدخل. أما ابلنسبة الرتفاع 

تلف, فأثر الدخل قد يكوف أقوى من أثر اإلحبلؿ, األجر فاألمر ؼل
والنتيجة ىى تقليل ساعات عملو وإطالة ساعات راحتو إذ ارتفع أجره. 
ولكن ارتفاع األجر يعٌت شراء ادلزيد من بعض السلع ومن مث فإف العامل 
لن يشًتى ادلزيد من ساعات الراحة على حساب أرابحو األسبوعية. فهو 

السلع االستهبلكية الغالية الثمن وجب أوال أف إذا أراد شراء بعض 
يكسب ما يكفي لشرائها ىذا ابإلضافة إُف دور الزوجات واألسر فيما 

 ينبغي أف تشًتيو األسرة أو يف ربديد ساعات العامل.

والواقع أف ىذا التحليل ال يعترب تبلعبا فكراي بل أف لو أعلية عملية 
ابلغة. فمعدالت األجور قد ارتفعت ارتفاعا كبَتا يف النصف األوؿ من 
القرف العشرين بينما اطلفضت ساعات العمل. وىذا يعٌت أف العماؿ يف 

عن زايدة  أوراب الغربية يفضلوف االستفادة من زايدة األجور احلقيقية الناذبة
معدالت األجور يف زبفيض ساعات العمل ال يف زايدة دخوذلم النقدية 
فحسب. وىذا يفسر لنا دلاذا تناضل نقاابت العماؿ يف أوراب الغربية 
وأمريكا من أجل زبفيض ساعات العمل ال يف زايدة دخوذلم النقدية 

ة فحسب. وىذا يفسر لنا دلاذا تناضل نقاابت العماؿ يف أوراب الغربي
وأمريكا من أجل زبفيض ساعات العمل يف األسبوع. فالتغيَتات السابقة 
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قد رفعت مستوى معيشة ادلبليُت وأصبحت النتيجة احملتملة ألي زايدة يف 
 األجور ىي تقليل ساعات العمل.

وغلران ىذا احلديث إُف تناوؿ دور نقاابت العماؿ وأتثَتىا على 
ىو التفاوض مع أرابب  مستوى األجور فاذلدؼ األساسي للنقاابت

األعماؿ من أجل زايدة األجور وربسُت ظروؼ العمل. ويتوقف صلاح 
النقاابت على درجة ادلنافسة يف الصناعة. فإذا كانت ادلنافسة شديدة  
كانت النتيجة األوُف لنشاط العماؿ ىي رفع مستوى األجور وضماف 

أكثر فأكثر قد ادلساواة يف أجور صبيع العماؿ. ولكن زلاولة رفع األجور 
تؤدي إُف زبفيض عدد العماؿ العاملُت يف الصناعة, ألف ادلنافسة الشديدة 
يف الصناعة تؤدي إُف تضاؤؿ األرابح ومن مث االستغناء عن العماؿ األقل  
كفاءة وانتشار البطالة ومن مث تواجو النقاابت مشكلة االختيار بُت رفع 

الصعب التنبؤ مقدما  معدالت األجور, أو رفع مستوى العمالة. ومن
ابدلستوى الفعلي لؤلجور, ولكنو على أيو حاؿ لن يهبط عن مستوى 
الكفاؼ. كما أنو لن يرتفع يف مستوى إنتاجية العمل إُف حد زبفيض أرابح 
الصناعة دوف ادلستوى ادلطلوب لضماف قياـ معدؿ الدخوؿ العادي 

يبة من احلد للمؤسسات اجلديدة يف الصناعة, ويبدو أف األجور تكوف قر 
 األدين يف وقت االنكماش وقريبة من احلد األقصي يف فًتات االنتعاش.

ويتسع اجملاؿ أماـ النشاط النقايب من أجل زايدة األجور إذا كاف 
ىناؾ احتكار فردي أو احتكار للقلة. فاألرابح اندرا ما تقل عن مستواىا 

 العادي الذي تكوف عليو يف ظل ادلنافسة.
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ؿ ؼلشوف إاثرة عداء ادلستهلكُت. ومن مث يسمح إف رجاؿ األعما
لنقاابت العماؿ ابقتطاع جزء من أرابحهم وتوزيعها كزايدة يف األجور, 
ويفضل احتكار القلة رفع أجور العماؿ بدال من أف تغامر شركة واحدة يف 
رفع أشباف منتجاهتا ومن مث أجور عماذلا. وإف من شأف اإلتفاؽ يف رفع أشباف 

ن مث أجور عماذلا. وإف من شأف االتفاؽ االحتكاري القوى مع منتجاهتا وم
نقابة قوية للعماؿ على االستغبلؿ العاـ أف يسبب عدـ مرونة الطلب على 
السلع احملتكرة وعندئذ يسمح برفع الثمن دوف خوؼ من نفس ادلبيعات 

 وابلتاُف ال يتأثر عدد العماؿ كثَتا بزايدة شبن السلعة.

ت ال تستطيع بصفة عامة زايدة األجور كثَتا يف أي والواقع أف النقااب
صناعة دوف زبفيض مستوى العمالة بُت أعضائها. وتتوقف الزايدة يف 
األجور على زايدة إنتاجية الصناعة عامة. ويف ىذا تتحقق مصاٌف أصحاب 

 العمل والعماؿ واجملتمع كلو.

لوف إُف ترؾ قيت نقطتاف أخَتاتف: األوُف أننا أشران إُف أف العماؿ ؽلي
الصناعة ذات األجور األقل واالنتقاؿ إُف الصناعة ذات األجور األعلى, 
ولكن من اخلطأ وعدـ اإلنصاؼ القوؿ أبف األجور دوف غَتىا ىي اليت 
ذبذب العماؿ الثائرين على صناعة معينة, فالعماؿ يضعوف يف اعتبارىم 

ى األجور عوامل أخرى. فإذا كانت ظروؼ العمل حسنة فلن يتلهفوا عل
 األعلى.
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أما إذا كانت الظروؼ سيئة فإهنم يتقبلوف معدؿ األجر األقل بدال 
من الوظيفة ذات األجر األعلى اليت ال توفر ذلم ىذه ادلزااي. فجاذبية 
الوظيفة ال تتوقف على اجلزاء النقدي فقط بل على ادلزااي األخرى أيضا. 

الصافية للوظائف اليت  وادلنافسة بُت العماؿ ال تعمل على توازف األجور
تتطلب درة واحدة من ادلهارة فحسب بل إهنا تعمل كذلك على ادلزااي 

 اإلصبالية ذلذه الوظائف.

وىذا يؤدي بنا إُف النقطة الثانية, وىي ما ىو أثر تغَت ظروؼ 
العرض والطلب على األجور؟ يف الواقع يرتفع األجر يف أي صناعة إذا زاد 

ىذا إما الرتفاع اإلنتاجية ادلادية للعمل الطلب على العمل, وػلدث 
بسبب زايدة ادلهارة أو بسبب استخداـ آالت أفضل. وما الرتفاع شبن 
انتج معُت ابلقياس مع أشباف النواتج األخرى. ولقد رأينا ازدىار أي صناعة 
معناه زايدة أجور عماذلا. كما رأينا أف األجر يرتفع كذلك إذا قل عرض 

إذا اطلفض الطلب على انتج الصناعة أو اطلفضت  العمل. وػلدث العكس
إنتاجية العمل ادلادية. أو إذا زاد عدد العماؿ اإلصباِف الذين يريدوف العمل 
فيها. إف قوانُت العرض والطلب تفسر لنا أسباب تغَت معدالت األجور يف 

 أي صناعة.
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 الفصل الشادض

 الربح والريع

إُف أرابح ادلشروع. ننتقل من احلديث عن أجور العمالة 
وادلعروؼ أف مالك ادلؤسسة الفردية )اليت ؽللكها ويديرىا 
فرد واحد( يقدـ دلؤسستو رأس ادلاؿ ورقابتو )اليت تعترب 

 عمبل( إُف ادلشروع.

أي –لذلك تشمل إيراداتو الكلية ادلدفوعات مقابل ىذه األشياء 
ر شركة أخرى. أجره عن اإلدارة ويساوى ادلبلغ الذي ػلصل عليو مدير يدي

أما ابقي األرابح الصافية فتشمل مبلغا من أجل استخداـ رأس مالو 
بواسطة الشركة, وىذا ادلبلغ يساوى العوائد اليت كاف ؽلكن أف ػلصل 

 عليها لو أنو استثمر أموالو يف أسهم أو سندات.

فما ىو الشئ الذي يسمى ادلشروع؟ وما ىي وظيفة رجل األعماؿ 
االقتصادي احلديث؟ يتفق االقتصاديوف على أف إنشاء  األساسية يف النظاـ

ادلشروع يعٍت ربمل سلاطر ال ؽلكن التأمُت ضدىا. فرجل األعماؿ يواجو 
سلاطر يف عاَف ال يقدر فيو اإلنساف أف يتأكد دبا يبطنو ادلستقبل. فقد يلتهم 
مشروعو حريق أو قد يتعرض للسرقة, أو قد ؽلوت كل بنفسو أو قد تغرؽ 

دفع شبنها أثناء نقلها ابلبحر. وكل ىذه األشياء قابلة للتأمُت ضدىا بضاعة 
فإف النظاـ االقتصادي احلديث قد وفر لشركات التأمُت أف ربسب 
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احتماالت وفاة رجل يف األربعُت قبل بلوغو سن اخلامسة والستُت. أو أف 
ربسب احتماؿ اندالع احلرائق يف شركات عمبلئها يف سنة من السنُت. 

ذلك تؤمن أصحاب الشركات مقابل أقساط التأمُت. وصاحب وعلى 
 العمل يدفع ىذه األقساط عن طيب خاطر مقابل ذبنبو ىذه ادلخاطر.

وتعترب ىذه األقساط جزءا من التكلفة العادية لئلنتاج. ولكن ىناؾ 
سلاطرة وحيدة ال ؽلكن حساهبا ىي أف يسئ رجل األعماؿ تقدير ظروؼ 

فقد نقوده, ألنو وإف كاف من السهل زبمُت ما السوؽ إُف درجة خطَتة في
ستكوف عليو نفقات أي منتج يف ادلستقبل القريب إال أنو من النادر زبمُت 
ما ستكوف عليو ظروؼ الطلب, وذلذا ال يؤمن رجاؿ األعماؿ ضد ىذه 
ادلخاطرة. كما أف شركات التأمُت ال تقبل التأمُت ضدىا. وىنا تكمن 

وية, فهم يستطيعوف جٌت األرابح ألهنم يتحملوف وظيفة رجاؿ األعماؿ احلي
اليت ال ؽلكن إلقاء عبئها على العماؿ أو ادلمولُت. فهم وحدىم الذين 
ؼلسروف نقودىم إذا ازبذوا قرارات خاطئة بشأف نوع ادلنتج وكميتو وشبنو. 
وبسبب وجود ىذه ادلخاطر يكوف من الضرورى أف يكسب رجل األعماؿ 

الصايف وإال َف يعد ىناؾ مربر لتحمل ىذه ادلخاطر, قدرا معينا من الربح 
 ألنو يستطيع يف هناية ادلطاؼ أف يبيع شركتو وػلصل على أجر كمدير.

وىناؾ استثناءات من ىذه القاعدة العامة فبعض أصحاب احملبلت 
الصغَتة قد يفضلوف االستقبلؿ على الغٌت, فيقنعوف دبكاسب أقل شلا 
يستطيعوف احلصوؿ عليو من أجر كمديرين دلؤسسات أخرى, وبعبارة 
أخرى تكوف مكاسبهم سلبية. وىذه ىي طبيعة ادلشروع, فالنظاـ 
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رابحا لرجاؿ األعماؿ إذا أراد قيامهم هبذا االقتصادي غلب أف يدفع أ
ادلشروع أو ذاؾ, وتتوقف أرابح ادلشروع على العرض والطلب, فإذا أقبل 
الكثَتوف على ربمل ادلخاطر اطلفضت األرابح, وإذا قل عددىم جنوا 

 أرابحا طائلة.

واآلف كيف نطبق ىذا التحليل على الشركات ادلساعلة اليت انتشرت 
 خبلؿ ىذه القرف؟

يف ىذه احلالة يتحمل ضبلة األسهم العاديُت ألي شركة مساعلة 
سلاطر ادلشروع, وىم الذين يرحبوف إذا كانت القرارات الصحيحة ىي اليت 
تتخذ وىم الذين ؼلسروف إذا وقعت األخطاء يف ادلشروع. ونظرا لكثرة 
عددىم تقـو رلالس اإلدارات وادلديرين ابزباذ القرارات نيابة عنهم. 

 تتميز الشركات ادلساعلة ابنفصاؿ ادللكية عن اإلدارة. وىكذا

ويشابو التفسَت العاـ لبلقتصادي عن مكافآت صبيع عوامل اإلنتاج 
األخرى تفسَتىم لعوائد ادلقدرة والعمل الفردي. فمثبل إذا كاف عرض 
األماكن ادلتيسرة للمحاؿ وادلكاتب, منخفضا والطلب مرتفعا بسبب 

ن احلصوؿ عليو يف ىذه ادلنطقة وتلك, ارتفع ريع ارتفاع الدخل الذي ؽلك
األرض. وإذا زاد الطلب على انتج نوع من اآلالت على عرض ىذه 
اآلالت, جٌت صاحب العمل الذي ػلصل عليها ثروة طائلة, وإذا كاف 
الطلب على اآلالت وعرضها مرتفعا فإف العوائد اليت تنتج عن بيع ىذه 

 د يغطى نفقات تشغيلها.اآلالت تنخفض إُف احلد الذي يكا
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 فالقاعدة العامة إذف بسيطة.

ورأس ادلاؿ أو  -الرجاؿ واآلالت–فثمن صبيع عوامل اإلنتاج 
ادلشروع يتوقف على الطلب والعرض. ولكن ىناؾ اختبلفا يف ظروؼ 
عرض كل عامل. فعرض العمالة على عوامل اجتماعية كالرغبة يف وقت 

لسلع الرأمسالية كاآلالت يتوقف الراحة, وعلى وجود النقاابت. وعرض ا
على ظروؼ الصناعة اليت تنتجها وعلى سعر الفائدة الذي يدفعو رجاؿ 
األعماؿ على القروض اليت ػلصلوف عليها من أجل شرائها. وعرض 
األرض يتوقف على ندرهتا, وال تقتصر الندرة ىنا على ادلعٌت احلر يف 

حلة لزراعة اخلضروات الكلمة, فمثبل قد تكوف ادلساحة من األرض الصا
والفواكو كثَتة حوؿ أحدى ادلدف ولكن بعضها قريب من ادلدينة وبعضها 
بعيد عنها, وأصحاب األراضي البعيدة مضطرين إُف ربمل نفقات نقل 
سلعهم إُف ادلدينة بينما ال يتحمل أصحاب األراضي القريبة ىذه النفقات, 

رات األراضي البعيدة ومن مث ترتفع إغلارات األراضي القريبة عن إغلا
وكذلك احلاؿ ابلنسبة لؤلراضي األقل خصوبة وابلتاِف ترتفع إغلارات 
األراضي اجليدة ألف الذين يزرعوهنا ػلصلوف على أرابح أعلى. ولكن 
ادلنافسة الشديدة حوؿ ىذه األراضي ستحوؿ ىذه األرابح ادلرتفعة إُف 

 جيب ادلالك يف شكل ريع.

زبتلف ابختبلؼ القوى اليت ربدد وظروؼ عرض عوامل اإلنتاج 
الطلب عليها, فالطلب على أي عامل يتوقف يف صبيع احلاالت على 
مقدار إنتاجيتو, وىذه بدورىا تتوقف على الناتج ادلادى الذي يعاوف 
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العامل يف إنتاجو وعلى شبن ىذا الناتج. كذلك يزيد الطلب, وابلتاِف 
نات, وكذلك فإف ارتفاع أشباف العوائد, على أية آلة إذا أدخلت عليها ربسي

ادلنتجات الزراعية يؤدى إُف زايدة الطلب على األراضي الزراعية وكذلك 
 إُف رفع قيمتها اإلغلارية.

وقد بينا يف دراستنا لؤلجور أف ىناؾ حدا أدىن لؤلجر. ألف كل 
صناعة مضطرة إُف أف تدفع لعماذلا أجور تكفي دلنعهم من التحوؿ إُف 

غلب أف تدفع ذلم أجورا أعلى بقليل من األجور اليت صناعة أخرى, أي 
ؽلكنهم احلصوؿ عليها يف أعماؿ أخرى, وىذا احلد األدىن يعرؼ "أبرابح 

ىو ادلبلغ الذي يستطيع العامل احلصوؿ  transfer earmingsالتحوؿ" 
 فة أخرى.عليو إذا ربوؿ للعمل إُف وظي

وري دفع إغلار وصبيع عوامل اإلنتاج ذلا "أرابح ربوؿ" فمن الضر 
لؤلرض الزراعية قمحا يكفي لعدـ ربويلها إُف أرض لزراعة البطاطس  
كذلك فإنو غلب أف ػلصل رجاؿ األعماؿ على أرابح كافية دلنعم من 
التحوؿ إُف الصناعات األخرى أو إُف بيع مؤسساهتم. واألمر الشاذ ىو أف 

والطلب يربح عامل اإلنتاج "أرابح التحوؿ" دوف أي زايدة, فالعرض 
ؼللقاف يف العادة شبنا لكل عوامل اإلنتاج أعلى من "أرابح التحوؿ" ويسمى 
الفرؽ بُت ما يكسبو عامل اإلنتاج ابلفعل يف أي صناعة, وبُت ما غلب أف 
يكسبو ليمتنع عن ترؾ ىذه الصناعة إُف صناعة أخرى ابإلغلار أو الريع. 

ىي ادلبلغ الذي يدفع لتأجَت ويف احلياة العادية تعترب قيمة اإلغلار أو الريع 
منزؿ أو شقة, أما االقتصاديوف فيستخدمونو ابدلعٌت الذي ذكرانه وؽلكن  
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كسب الريع حينما تكوف وحدات عامل اإلنتاج غَت متساوية الفعالية 
والقدرة. فاألرض مثبل بعضها أكثر إنتاجية من البعض اآلخر. والريع الذي 

 لذي تولده األرض الضعيفة.تولده األرض اجليدة أعلى من الريع ا

وكذلك ػلصل الرجاؿ ذوي القدرات األكرب على ريع أعلى من 
 ذوي القدرات األقل.

وقد يكوف ىناؾ سبب سلتلف وراء الريع ادلرتفع الذي ػلصل عليو 
بعض العماؿ ادلهرة, ورجاؿ األعماؿ فنحن قد رأينا أف بعض العماؿ ادلهرة 

على أجور مرتفعة, أي على أجور  يقيدوف الدخوؿ يف مهنتهم كي ػلصلوا
تفوؽ بشكل ملحوظ أرابح التحوؿ وقد ؽلثل جزء من ىذه األجور ادلرتفعة 
ريع القدرة اليت تدفع للعماؿ بسبب قدرهتم اخلاصة يف مهنتهم, أما اجلزء 
اآلخر منها فيمثل ريع االحتكار أي الريع الناتج عن احتكار العماؿ دلنتهم 

 .بسبب تقيدىم الدخوؿ فيها

وىذا األمر ينطبق على احلاالت اليت يتمتع فيها رجاؿ األعماؿ 
ببعض السلطات االحتكارية كبَتة كانت أـ صغَتة. فاحملتكر الفردي ابدلعٌت 
احلقيقي يكسب أرابح ربوؿ أكرب شلا يكسبها جملرد ربمل ادلخاطرة ألنو ال 

ف منافسُت لو, ومن مث يستطيع كسب ريع االحتكار عن طريق فرض أشبا
أعلى نسبيا لناذبو, وذلذا غلب أف ظليز بدقة بُت األرابح الناذبة عن ربمل 
ادلخاطرة واألرابح ادلتولدة عن السيطرة االحتكارية أما احتكار القلة 
فيحصل فيو رجاؿ األعماؿ على ريع االحتكار إذا عقدو فيما بينهم 
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سسة اتفاقية احتكارية, بل وحىت يف الصناعة ادلتنافسة ؽلكن ألى مؤ 
احلصوؿ على ريع االحتكار إذا تفوقت على منافسيها ورفعت شبن منتجها 
اجلديد, وىذا النوع من الريع مؤقت ألف ادلنافسة تعمل على الغائو بعد 

 حُت.

وأخَتا سنتناوؿ "الريع" الذي ػلصل عليو اآلالت. فادلعروؼ أنو ال 
اف ما َف ؽلكن عمل الكثَت لتحسُت خصوبة األرض أو زايدة مقدرة اإلنس

تكن األرض أو لئلنساف الصفات ادلوروثة البلزمة لذلك. ولذلك فإف 
األمل يكوف ضعيفا يف كسبها "ريعا" مرتفعا. أما اآلالت أو السلع 
الرأمسالية فيمكن زايدة عددىا أو إنقاصها بقرارات بشرية. لنفرض مثبل أنو 

ىو  حدث ارتفاع مفاجئ ودائم يف الطلب على انتج معُت فمعٌت ىذا
ارتفاع شبن ىذا الناتج وىذا يؤدي حتما إُف ارتفاع مكاسب اآلالت اليت 
تصنع ىذا الناتج, إذ أف عددىا ادلوجود ال يكفى دلواجهة الطلب ادلتزايد 
عليها والنتيجة ىي حصوؿ أصحاب ىذه اآلالت على عوائد مرتفعة 
بشكل غَت عادى ويظل احلاؿ على ىذا النحو وتستخدـ يف ادلدى 

, أما يف ادلدى البعيد فيظهر ادلزيد من ىذه اآلالت وتستخدـ يف القصَت
 الصناعة فيقل العائد حىت يتساوى مع النفقة البلزمة الستمرارىا يف العمل.

وعلى كل ففي ادلدى القصَت تستطيع اآللة كسب نوع من الريع يف 
شكل عائد أعلى من "أرابح التحوؿ" أي شلا ىو ضروري لبقائها يف 

َت أف ىذا العائد ادلرتفع ليس "ريعا" حقيقيا ألف الريع احلقيقي ال العمل, غ
ؼلتفي يف ادلدى البعيد, كما أف الزايدة يف عرض عامل اإلنتاج اليت ربقق 
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ريعا حقيقيا ال ربدث كنتيجة مباشرة الرتفاع العوائد اليت تكسبها. فالريع 
ال يستطيع زايدة ادلرتفع لؤلرض, نتيجة الرتفاع أشباف ادلنتجات الزراعية, 

العرض اإلصباِف لؤلرض يف أي بلد ولذلك يستمر الريع ادلرتفع لؤلرض 
 فًتة طويلة من الزمن وال ؼلتفى إال إذا اطلفضت أشباف ادلنتجات الزراعية.

يف حُت أف العوائد ادلرتفعة لآلالت تزيد كمية ىذه اآلالت يف ادلدى 
االستثنائية ادلرتفعة اليت كانت الطويل وىذه الزايدة تؤدي إُف إلغاء العوائد 

 ربصل عليها من قبل.
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 الفصل الشابع

 النقود وسعر الفائدة

بينما ؽلا سبق كيف تتحدد أشباف السلع وعوامل اإلنتاج يف 
الصناعات ادلعينة, أما اآلف فنفسر كيف يتحدد ادلستوى 
العاـ لؤلشباف, وعوائد عوامل اإلنتاج. كذلك غلب بصفة 

العوامل اليت يتوقف عليها ادلستوى العاـ خاصة اكتشاؼ 
للعمالة والنشاط يف رلتمع ما. وسنتناوؿ يف ىذا الفصل 
عاملُت ذلما أعليتهما الفائقة يف ربديد مستوى النشاط 

 االقتصادي وعلا عرض النقود وسعر الفائدة.

إف سعر الفائدة ىو الثمن الذي يدفعو األفراد أو اذليئات مقابل 
ويقدر سعر الفائدة بنسبة مئوية من النقود ادلقًتضة وكل اقًتاض النقود, 

إنساف يعرؼ ما ىي النقود, ولكن يف بلد كربيطانيا مثبل ال أيخذ اجلزء 
األكر من النقود شكل العملة الورقية أو ادلعدنية بل شكل االئتماف 
ادلصريف. وشكل النقود, أقل أعلية من الناحية االقتصادية, من وظائفها 

 تصاديُت يعتربوف أي شكل يقـو هبذه الوظائف, يعترب نقودا.ألف االق

وتؤدي النقود غرضُت أساسيُت: األوؿ وسيلة للتبادؿ, فالناس 
يقبلوف النقود مقابل العمل أو السلع ألهنم يستطيعوف هبا احلصوؿ على 
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السلع واخلدمات من اآلخرين وذلذا غلب أف تكوف النقود مقبولة من 
 لنا ضرورة احملافظة على الثقة ابلنقود.اجلميع وىذا يفسر 

والثاين قيامها بدور سلتزف القيمة ألنو من ادلستحيل أف غلمع ادلرء 
 ثروتو عن طريق زبزين السلع, فالنقود يسهل االحتفاظ هبا يف أماف.

وىنا تظهر أعلية ثبات قيمة النقد ألف ادلرء ؼلتزف النقود دلدة طويلة 
وؿ من الثقة يف قيمتها, وذلذا تعترب أغلب إذا َف يتوافر لديو قدر معق

 احلكومات احلديثة صينانة القدرة الشرائية للنقود من أىم مسئولياهتا.

وتقـو النقود كذلك بوظيفة الوحدة احلسابية اليت تقدر على أساسها 
 ادلبيعات اجلارية للسلع والوفاء ابلديوف.

استخداـ  وقد قلنا أف سعر الفائدة ىو الثمن الذي يدفع مقابل
القروض النقدية. قد أتخذ النقود شكل قطعة من الورؽ ربمل وعدا بدفع 
مبلغ معُت من النقود بشروط معينة مثل سندات احلكومة. فما الذى ػلدد 
ما إذا كاف سعر الفائدة مرتفعا أـ منخفضا يف ظل الظروؼ ادلختلفة 

ايـ أف % سنواي مثبل(. ويعتقد أغلب االقتصاديُت يف ىذه األ6% أو 3)
سعر الفائدة يتحدد, على األقل يف ادلدى القصَت, بواسطة "قوى نقدية". 
وىم يعنوف هبذا أنو من انحية يتوقف على تصرفات السلطات النقدية  
كالبنك ادلركزي واحلكومة, ومن انحية أخرى فإنو يتوقف على نظرة 

ويتحكم  األفراد ودوائر األعماؿ ذباه االحتفاظ ابلنقود بدال من السندات.
البنك ادلركزي يف عرض النقود أي يف كمية النقود ابلتداوؿ. وتعترب 
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الشروط اليت ربدد مدى إصرار األفراد على االحتفاظ ابلنقود دبثابة 
الطلب على النقود. ويطلق االقتصاديوف اسم "الطلب على النقود" إذا  

. ويف كاف ىذا الطلب على النقود يف حد ذاهتا ال من أجل شراء آلة مثبل
ىذه األايـ َف يعد الناس ػلتاروف بُت النقود والسلع بل بُت النقود 
والسندات, إذ ليس من ادلعقوؿ أف غلعل ادلرء ثروتو مًتاكمة يف شكل سلع 
ولكنو يكوف ثروتو يف شكل سندات حكومية أو أىلية. فإذا ازدادت ذلفة 

ر الفائدة الناس على تكوين الثروة نقدا بدال من السندات وجب رفع سع
إلغراء اجملتمع على االحتفاظ ابلقدر السابق من السندات. فسعر الفائدة 

 إذف ىو احلافز الذي غلعل الناس ػلتفظوف ابلسندات بدال من النقود.

ويتوقف الطلب على النقود )دبعٌت العملة( أو ما يسمى بتفضيل 
 السيولة على ثبلثة دوافع:

 الدافع األوؿ: -4

يل, فاألفراد ػلتاجوف إُف النقد السائل ألهنم ويعرؼ بدافع التحو 
مضطروف إُف دفع مستحقات البقاؿ مثبل كل يـو وىم ال ػلصلوف على 
أجرهتم إال كل شهر. ودوائر األعماؿ ربتاج إُف النقد السائل لدفع أجور 
العماؿ وتسديد فواتَت ادلوردين.. إٍف. ومعٌت ىذا أنو بقدر ما يكوف للفرد 

 بقدر ما ػلتاج إُف النقود يف حسابو البنكي. أو ادلؤسسة غنيا

 ويتكوف رلموع شلتلكات األمة من النقد من رلموع سلتزانت األفراد.
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 الدافع الثاين: -0

ويسمى دافع االحتياط, فاألفراد ػلتفظوف ابلنقود دلواجهة البطالة أو 
احلوادث. وربتاج ادلؤسسات إليها دلواجهة ربوؿ الظروؼ لغَت صاحلها 

ية اليت ػلتفظ هبا بسبب ىذا الدافع تتوقف على حجم دخل اجملتمع والكم
فعندما تنتعش األحواؿ يشعر األفراد بقدرهتم على توفَت جزء من ثرواهتم 

 دلواجهة أحداث ادلستقبل.

 الدافع الثالث: -3

ويسمى بدافع ادلضاربة: وىنا يصبح سعر الفائدة عامبل ىاما يف 
أينا أف تفضيل السيولة بدافع التحويل أو ربديد الطلب على النقود. ومن ر 

االحتياط يتوقف على مستوى دخل الناس, فما أف يتحدد مستوى الدخل 
حىت يصبح من ادلستحيل تغَت الطلب على النقود حىت لو تغَت ىذاف 
الدافعاف ما َف تتغَت عادات الناس. ولكن ؽلكن تغيَت كمية الطلب على 

ذا كاف سعر الفائدة أدىن من مستواه النقود إذا تغَت سعر الفائدة. فإ
ذلك أف الناس –العادي فإف الناس سيتوقعوف ارتفاعو يف ادلستقبل القريب 

سينتظروف إُف أف ػلدث االرتفاع ادلتوقع يف سعر الفائدة. أما عندما يكوف 
سعر الفائدة منخفضا فإف الناس سيفضلوف االحتفاظ ابلنقود بدال من 

يفضل الناس االحتفاظ ابلسندات بدال من  السندات, وإذا كاف مرتفعا
النقود. والواقع أنو بقدر ما يكوف سعر الفائدة منخفضا بقدر ما يكوف 
الطلب على النقود كبَتا بسب دافع ادلضاربة. ألنو بقدر ما يقل سعر 
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الفائدة قدر ما تزداد ثقة الناس يف ارتفاعو يف ادلستقبل, وبقدر ما ينخفض 
سارة رأس ادلاؿ إذا اشًتوا السندات فتفضيل عائد ربمل ادلخاطرة خب

 السيولة بسبب دافع ادلضاربة يتزايد إبطراد مع اطلفاض سعر الفائدة.

يتبُت شلا سبق أف الطلب على النقود يتوقف من انحية على مستوى 
دخل اجملتمع, ومن انحية أخرى على سعر الفائدة فما ىي  العوامل اليت 

النقود يف اجملتمع احلديث إلشراؼ البنك ربدد عرض النقود؟ ؼلضع عرض 
ادلركزى وابلتاُف احلكومة. والبنك ادلركزي ىو بنك احلكومة وىو الذي 
ؽلسك حساابت النوؾ التجارية ويصدر إليها األوامر. وىو الذي يصدر 

% من ودائعهم 42أوراؽ البنكنوت. ويف العادة ربتفظ البنوؾ التجارية بػ 
بنكنوت أو ودائع يف حساهبا ببنك اصللًتا,  اإلصبالية يف شكل نقد أما

وىذه الودائع ؽلكن ربويلها إُف ورؽ بنكنوت يف أي وقت ومعٌت ىذا أف 
احلكومة تستطيع التحكم من خبلؿ البنك ادلركزى ربكما كامبل يف عرض 
النقود, فإذا أرادت احلكومة زايدة عرض النقود أوعزت للبنك ادلركزى 

فيقـو وكيل البنك بشراء الكفاالت القصَتة  decuritieoبشراء الكفاالت 
األجل من البنوؾ أو من أعضاء سوؽ النقود القصَتة األجل يف لندف 
وبدال من ذلك, أو ابإلضافة إُف ذلك يقـو "مسسار احلكومة" بشراء 
الكفاالت الطويلة األجل. وتسمى ىذه ادلشًتايت )أو ادلبيعات( من 

ى بشرائها )عمليات السوؽ ادلفتوحة( الكفاالت اليت يقـو البنك ادلركز 
ويدفع البنك ادلركزى مقابل ىذه الكفاالت أذوانت على نفسو وىذه 
األذوانت ذبد طريقها إُف البنوؾ التجارية وابلتاُف تزيد أرصدهتا يف البنك 
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ادلركزى. وهبذا ؽلكنهم من زايدة قروضهم للحكومة أو للصناعات اخلاصة 
 وادلؤشلة ولؤلفراد.

% ىذه سبكن البنوؾ التجارية من زايدة قروضها 8لػ ونسبة ا
لعمبلئها إُف عدة أضعاؼ الكمية اليت أنفقتها احلكومة )من خبلؿ البنك 
ادلركزى( على عمليات السوؽ ادلفتوحة وذلذا يعتقد أف اتفاؽ قدر معُت 
على عمليات السوؽ ادلفتوحة يف اصللًتا يؤدي إُف زايدة عرض النقود إُف 

والعكس إذا قاـ البنك ادلركزى ببيع الكفاالت احلكومية  ثبلث أضعاؼ.
 الطويلة أو القصَتة األجل سيقل عرض النقود عدة مرات.

رأينا إذف كيف يتحدد عرض وطلب النقود, واآلف سنرى كيف ػلدد 
الطلب والعر سعر الفائدة وكيف تستطيع السلطات البنكية رفع أو 

حظة أي كيف تستطيع جعل زبفيض سعر الفائدة طبقا الحتياجات الل
 النقود "غالية أو رخيصة".

فلكى ينخفض سعر الفائدة يكوف من الضروري زايدة عرض النقود 
أو تقليل الطلب عليهما أو كليهما معا. ويف الواقع فإف التأثَت على عرض 
النقود يكوف أكثر سهولة. ذلك أنو ما داـ الطلب على  النقود إظلا يتوقف  

النفسية واالقتناع لذلك يصعب تغيَته ابلدرجة ادلطلوبة  كثَتا على الناحية
وىف االذباه السليم. ومع ذلك فليس من ادلستحيل إنقاص الطلب على 
النقود بسعر فائدة معينة. وأحد األسلحة اليت تستخدـ يف اصللًتا ىي 

فائدة الذي تستطيع بو ادلؤسسات وىو سعر ال bank rate"سعر اخلصم" 
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ادلاِف بلندف االقًتاض من بنك اصللًتا. أنو سعر عقايب ادلالية يف احلى 
denal rate  فإف مؤسسات احلى ادلاِف ال تقًتض من بنك اصللًتا ومن مث

. إف بنك اصللًتا ىو ادللجأ األخَت tightإال عندما تكوف النقود قليلة جدا 
 .ضلبلقًتا

 ق االقتصاديوف على أف سعر اخلصم ؽلثل من الناحية العمليةفويت
فإذا اطلفض سعر اخلصم عبلمة على حالة اجلو ابلنسبة للمجتمع كلو 

تصور الناس أف سعر الفائدة العادى يسَت يف اذباه نزوُف وإذا ارتفع 
تصوروه يسَت يف اذباه صعودي, ويرجع ذلك إُف أف ادلؤسسات ادلالية 

اه تقتفي دائما أثر احلكومة وتغَت أسعار فائدة كثَت من النقود يف نفس االذب
نظرا لثقتها أبف احلكومة ستكوف قادرة على ازباذ اإلجراءات الفعالة 

 وادلباشرة خلفض أو رفع سعر الفائدة إذا كاف ذلك ضروراي.

وؽلكن زبفيض سعر الفائدة بقياـ ادلتحدثُت ابسم احلكومة إبقناع 
دوائر األعماؿ أبف النقود الرخيصة يف سبيلها إُف التدفق, فإذا صلحت ىذه 

اءات فإف الناس سيعتربوف سعر الفائدة ادلنخفض عاداي, وابلتاُف يقل اإلجر 
تفضيل السيولة وينخفض الطلب على النقود بسعر الفائدة اجلاري, ويظل 

 سعر الفائدة منخفضا.

وشلا سبق يتبُت أف للحكومة قدر ملحوظ من التحكم يف سعر 
الفائدة ولكن ىذا التحكم ال يكوف كامبل يف ميداف تكوف فيو العوامل 
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النفسية ذات أثر حاسم. فمثبل من ادلستحيل إنقاص سعر الفائدة إُف أقل 
 % وإال أصبح تفضيل السيولة غَت زلدود.0من 

ئدة. فإذا أرادت احلكومة رفع وينطبق ما قلناه على رفع سعر الفا
سعر الفائدة لكي ذبعل النقود غالية, وجب أف تزيد الطلب على النقود 
وزبفض العرض. وؽلكن زايدة الطلب على النقود إذا أمكن إقناع الناس 
أبف سعر الفائدة "العادي" قد أصبح مرتفعا عن ذي قبل وذلك إما برفع 

أو إبدالء التصرػلات عن سعر  سعر اخلصم كإشارة إُف رفع سعر الفائدة,
الفائدة, وىذه اإلجراءات ذلا بعض األثر وينبغي تدعيمها بعمليات السوؽ 

 ادلفتوحة.

وكما أف لقرارات احلكومة أثرا على تعديل سعر الفائدة, كذلك تؤثر 
التغَتات التلقائية يف الطلب على النقود, على سعر الفائدة. فزايدة الطلب 

مع ثبات العرض تؤدي إُف رفع سعر الفائدة وانلعكس. على النقود تلقائيا 
غَت أف تغَت سعر الفائدة يف العاَف احلديث إظلا يرجع إُف النشاط اإلداري 

 احلكومي أكثر من التغَتات التلقائية.

وأخَتا غلب أف ننبو إُف نقطتُت: األوُف أننا انقشنا "عمليات السوؽ 
ات وأسعار الفائدة على ىذه ادلفتوحة" من حيث أثرىا على أشباف السند

السندات دوف أي اعتبار آخر فهناؾ كثَت من األوراؽ ادلالية األخرى اليت 
تباع وتشًتى يف بورصة العقود وزبتلف حصصها السنوية طبقا للوضع 
ادلاِف واالقتصادي للمقًتضُت فهي غَت زلددة سلفا كما ىي احلاؿ مع 
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قتصر على شراء سندات سعر فائدة السندات مع أف البنك ادلركزي ي
احلكومة, إال أف "أثر عمليات السوؽ ادلفتوحة" يشمل السندات األخرى 

 فيتغَت شبن األوراؽ ادلالية األخرى إُف حد ما.

والثانية ىي أننا جارينا حىت اآلف االعتقاد إبمكاف التأثَت على سعر 
ومع الفائدة إبدالء التصرػلات. والواقع أنو سيكوف ىناؾ معدالت معقدة 

ذلك فهذه ادلعدات الطويلة األجل والقصَتة, ادلرتفعة وادلنخفضة ستكوف 
متبلزمة وستتحرؾ صعودا أو ىبوطا يف انسجاـ. أما االختبلفات يف 
معدالت الفائدة فًتجع أساسا إُف اختبلؼ مدة القروض ودرجة ادلخاطرة 
 اليت تصاحب إصدار الشركات سنداهتا. وىذه ادلعدالت ادلختلفة ترتبط

 بعضها ببعض فًتتفع أو تنخفض معا طبقا للسياسة العامة للحكومة.
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 الفصل الثامن

 مشتوى النظاط االقتصادي

سنبُت يف ىذا الفصل العوامل اليت ربدد ادلستوى العاـ 
للنشاط يف أي بلد ويف أي وقت. وغلب أف ننبو أوال إُف 
العوامل األساسية اليت ربدد مستوى النشاط االقتصادي 
ومستوى التشغيل ومستوى الدخوؿ الكلية يف البلد 
الواحدة, فجميع ىذه ادلستوايت ترتفع معا وتنخفض 
معا. وسيكوف ربليلنا ىنا بلغة الدخل القومي, وؾ ما 
يستخلص من ىذا التحليل ؽلكن انطباقو على العمالة 

 والنشاط بصفة عامة.

ى على ويتوقف مستوى الدخل القومي الكلى لبلد وتشغيلها الكل
الكمية الكلية للنقود اليت تتفق على السلع ادلنتجة. وؽلكن تقسيم اإلنفاؽ 

 القومي إُف:

 إنفاؽ ادلستهلكُت على السلع واخلدمات االستهبلكية. -4

 اإلنفاؽ على األصوؿ الرأمسالية الثابتة بواسطة رجاؿ األعماؿ. -0

كومات اإلنفاؽ على السلع الرأمسالية واالستهبلكية بواسطة احل -3
 ادلركزية واحمللية.
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واإلنفاؽ على االستهبلؾ من جانب األفراد واجملتمع ككل يتوقف 
على مستوى الدخل القومي وابلتاِف على مستوى دخل األفراد. فارتفاع 
الدخل معناه زايدة مستوى اإلنفاؽ والعكس. وال يعٍت ىذا أف األفراد 

كية عندما يكوف ينفقوف نسبة واحدة من الدخل على السلع االستهبل 
الدخل صغَتا ألهنم يف ىذه احلالة سينفقوف صبيع مكاسبهم تقريبا على 
السلع الضرورية, مث عندما يصلوف إُف مستوى معُت يبدأ ادلستهلكوف يف 
توفَت جزء من دخوذلم وعلى ذلك فإف أي زايدة قصَتة األجل يف الدخل 

من الدخل الزائد.  تؤدي إُف زايدة ادلدخرات وابلتاُف استهبلؾ نسبة أقل
أما يف ادلدى البعيد فإف الناس يتعودوف على دخلهم ادلرتفع فتقل 

 مدخراهتم التدريج وردبا وصلت إُف مستواىا األصلى.

وذلذا تعترب التغَتات يف مستوى الدخل القومي ىي السبب الرئيسي 
 يف التغَتات القصَتة األجل يف االستهبلؾ وال يعٍت ىذا أهنا السبب الوحيد
ويف ادلاضي كاف االقتصاديوف يؤكدوف الصلة بُت سعر الفائدة واإلدخار. 
وانو إذا كاف سعر الفائدة مرتفعا فإف اإلدخارات تزيد ولكن ىذا الرأى 
أصبح موضع شك ألف أسعار الفائدة بصفة عامة يف الببلد اليت ارتفعت 

ف فيها الضرائب بصفة خاصة مالت إُف االطلفاض وذلذا يشعر الناس أب
التغَتات يف سعر الفائدة َف تعد ذات كبَت على ادلدخرات وأهنا أصبحت 

 تتوقف بشكل أكرب على مستوى الدخل القومي.

فادلؤكد أف اإلنفاؽ االستهبلكي وابلتاِف ادلدخرات تتوقف أساسا يف 
 أي رلتمع على مستوى الدخل اإلصباِف ذلذا اجملتمع.
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قد رأينا أف اإلنفاؽ كيف يتحدد مستوى الدخل إذف يف أي بلد؟ ل
االستهبلكي يتوقف على حجم الدخل القومي نفسو, ولكن االستثمار 
يكتس بعد ذلك وجودا مستقبل بسبب التقلبات يف مستوى الدخل 
والنشاط. ويتوقف حجم االستثمار من انحية على العوائد  ادلتوقعة من 

على  ىذه االستثمارات ومن انحية أخرى على نفقة ىذه االستثمارات أي
سعر الفائدة اليت تدفع للنقود اليت سبوؿ عملية االستثمار. ونلفت النظر 
إُف أف االقتصاديُت يعنوف ابالستثمار تكوين األصوؿ الرأمسالية الثابتة  
كادلصانع واآلالت وادلكاتبات وادلواىن... إٍف. اليت تستخدـ اإلنتاج أو 

ال يعٍت شراء السندات لنقل السلع االستهبلكية والرأمسالية, فاالستثمار 
القدؽلة أو اجلديدة من بورصة العقود حىت ولو كانت ىذه السندات قد 
أصدرت لتمويل عمليات استثمار حقيقية. أي أننا غلب أف ظليز بُت 

 االستثمار احلقيقي واستثمار النقود.

فلنتناوؿ أوال الطلب على سلع االستثمار وىو يتوقف على العوائد 
ت االستثمار اجلديدة. فرجل األعماؿ الذي يفكر يف ادلتوقعة من عمليا

شراء آلة أو بناء مصنع غلب أف تكوف لديو فكرة تقريبية عن العائد ادلتوقع 
ذلذه اآللة ومدة بقائها يف العمل وىو يف العادة يقسم العائد اإلصباِف لآللة 
على سنوات حياهتا ويستخلص العائد السنوي. فمثبل إذا كانت آلة 

سنوات وكاف صاحب العمل يتوقع  42جنيو ومدة حياهتا  4222تساوى 
أف ىذه اآللة ستنتج سلعا قدرىا مائة جنيو بعد خصم نفقات اإلنتاج دبا 
فيها استهبلؾ اآللة فإف معٌت ىذا أف ىذه اآللة تدر عائدا سنواي قدره 

% من شبنها االبتدائي. وكما أف إنتاجية العمل تساعد صاحب العمل 42



 24 

عدد عمالو. فإف عائد األصوؿ الرأمسالية الثابتة ػلدد حجم  على ربديد
 االستثمارات يف ىذه األصوؿ.

ويف مقابل ىذا العائد توضع نفقة اقًتاض النقود البلزمة إلنشاء ىذه 
األصوؿ الرأمسالية سواء كانت يف شكل قروض أو رىينات أو أوراؽ مالية. 

ى سياسة احلكومة النقدية وقد رأينا أف سعر الفائدة يتوقف بصفة عامة عل
اليت سبارسها من خبلؿ البنك ادلركزى. وسعر الفائدة العاـ ؼلتلف الىت 
سبارسها من خبلؿ البنك ادلركزي. وسعر الفائدة العاـ ؼلتلف من صناعة 
ألخرى فهو ينبغي أف يكوف أعلى ابلنسبة للصناعات اليت تتعرض 

القدؽلة وادلشهورة. غَت للمخاطر الكبَتة, ويكوف أقل ابلنسبة للمؤسسات 
أف السياسة النقدية العاملة للبلد ىى اليت ربدد ما إذا كانت النقود "غالية 

 أـ رخيصة" ابلنسبة للمستثمرين ككل.

وىكذا نتبُت أنو بقدر ما ينخفض سعر الفائدة يزداد حجم 
االستثمار وابلعكس, ولكن ىذا ال يعٍت أنو من ادلمكن زايدة االستثمارات 

تساوى العائد بسعر الفائدة, ألف رجل األعماؿ يرغب يف ربقيق إُف حد 
أعلى ربح شلكن والربح ىنا ؽلثل الفرؽ بُت العائد وبُت سعر الفائدة الذي 
يدفعو مقابل قروضو. ىذا ابإلضافة إُف أسباب أخرى. أوال ألف ىناؾ حدا 

ر لتوسع ادلؤسسة ال ؽلكن ذباوزه مهما كاف ادلستقبل مشرقا. فاطلفاض سع
الفائدة قد يزيد عدد االستثمارات يف فًتة معينة ولكن ىناؾ حدا ماداي 
صارما للعدد ادلطلق الذي ؽلكن تنفيذه يف وقت واحد. واثنيا أنو ردبا 

% عائد( تقديرا سليما ولكن رجل األعماؿ ال يثق يف سبلمة 42يكوف )
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 % فمعٌت ىذا ىناؾ فرقا قدره6ىذا التقدير, فإذا كاف سعر الفائدة 
إُف النقطة اليت  5% ومع ذلك فإف صاحب العمل لن يدفع استثمار 1

% ىذه تعتربىا مثاال 1يتساوى فيها العائد مع سعر الفائدة. ألف الػ 
للخطأ يف التقدير السليم للعائد. وأخَتا فهناؾ مشاكل الضرائب فمهما  
ة كاف النظاـ الضرييب بسيطا وواضحا إال أف أحدا ال يستطيع أف يتنبأ بدق

دبا ستكوف عليو الضرائب يف ادلستقبل ومن مث ؽلتنع صاحب العمل عن 
دفع االستثمارات إُف نقطة تساوى العائد مع سعر الفائدة خوفا من تغَت 

 الضريبة.

ومع ذلك فإف القاعدة العامة تظل سليمة. فأوال أف اجملتمع يزيد 
النشاط االستثمارات إذا كاف سعر الفائدة منخفضا والعكس. واثنيا أف 

االستثماري يف الصناعات ايت تدر عائدا أعلى تكوف أكرب منها يف 
 الصناعات اليت تدر عائدا منخفضا.

وىذه النتائج تعطى للسياسة النقدية مغزي فعندما يكوف ادلطلوب 
ىو حث االستثمار يصبح من الضروري خفض الفائدة والعكس ولكن 

الستثمار قد ال ىناؾ عدة صعوابت ربوؿ دوف ذلك منها أف حجم ا
يستجيب كثَتا خلفض سعر الفائدة ويف مثل ىذه األحواؿ يكوف من 
الضروري ازباذ خطوات أخرى كاف تتوُف احلكومة بنفسها النشاط 
االستثماري. ومنها تغَت تقديرات رجاؿ األعماؿ للعوائد ادلتوقعة للنشاط 

دلستقبل فإف االستثماري بكثرة وبشدة. ونظرا ألف ادلرء ال يستطيع التنبؤ اب
رجاؿ األعماؿ ؽليلوف إُف الًتكيز على احلقائق ادلعروفة على وجو التأكيد 
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تركيزا ال موجب لو. ومنها الًتكيز على أسعار سندات الشركات ادلشاهبة 
 لشركاهتم يف بورصة العقود.

ولبورصة العقود مهمتاف أساسيتاف األوُف أهنا سبكن الناس من بيع 
حبيث ال يعترب حامل األسهم أف دينو على  وشراء األسهم والسندات

ادلؤسسة دائم وأبدي. والثانية أهنا تعترب سوقا القًتاض النقود دلواجهة 
حاجات ادلؤسسات ادلوجودة إُف التوسع. والبلزمة إلنشاء مؤسسات 
جديدة ىي بوصفها سوقا لتبادؿ السندات ادلوجودة هتيئ الفرصة أماـ 

ار على القيمة اجلارية لؤلسهم من صبيع دوائر األعماؿ لئلطبلع ابستمر 
األنواع أو بعبارة أخرى تبُت كيف ينظر الرأى العاـ لبائعي األسهم 
ومشًتيها إُف مستقبل الصناعات ادلختلفة يف الببلد. ورجل األعماؿ الذي 
يفكر يف استثمار جديد سيزف حتما التقدير اجلاري ألسهم الشركات 

 ادلشاهبة دلشروعو. 

شباف ىذه األسهم مرتفعة فإنو سينظر إُف مشروعاتو فإذا ظلت أ
 ادلستقبلة بعُت التفاؤؿ والعكس.

ولكن االعتماد الكلى على تقدير بورصة العقود للمستقبل عند 
ازباذ القرارات اخلاصة ابالستثمار لو آاثره السيئة. فأوال: أف التقدير يقـو 

 ل ادلؤسسات.بو أانس "زلًتفوف أو عاديوف" غلهلوف احتماالت مستقب



 25 

وادلعروؼ أف أشباف األسهم تنخفض بشدة عندما يتشاءـ البائعوف 
وادلشًتوف, وترتفع بشدة عندما ينظروف إيها بثقة, ونتيجة ذلذا تتعرض 

 تقديرات رجاؿ األعماؿ لعوائد االستثمار وحجمو لتقلبات عنيفة.

ىذا ابإلضافة إُف أف الذين يعتمدوف يف معاشهم على بيع وشراء 
السندات من بورصة العقود ال يؤدوف الكثَت مهما حاولوا كسب معاشهم 
بتقدير احتماالت ادلستقبل البعيد ألي مؤسسة أو صناعة, ألف ىذا قد 
يتطلب حياة أبكملها, فضبل عن أف ىناؾ فرصا أكرب للكسب ابالقتناع 

ـ, ابلتنبؤ ابلثمن غَت الواقعي الذي يقدره "الرأى العاـ" لؤلسهم يف عدة أاي
أو لعدة أسابيع. وىذا يؤدي ليس فقط إُف تقلب مستوى االستثمار بعنف 
مع تغَت اجلو االقتصادي بل أيضا إُف عدـ ارتباط أشباف األسهم اليت تقـو 

 على أساسها قرارات االستثمار حبقائق احلاؿ لفًتات طويلة.

ثَت وأخيا تعتمد قرارات االستثمار على العوائد ادلتوقعة ال احملققة, وك
من ادلصانع واآلالت َف تقًتب قط من ربقيق توقعات ادلستثمرين ادلتفائلة, 
وإذا كاف لدى رجاؿ األعماؿ ما يعتمدوف عليو يف تقديرىم غَت إدلامهم 
وسلاوفهم غَت ادلؤكدة, دلا حدثت استثمارات قط. ومن انحية أخرى صلد 

د تدر عائدا أف ىذا التشاـؤ قد غلعل ميبلد ادلشاريع صعبا. رغم أهنا ق
أكرب. فواقع العاَف يعٌت أنو عندما تكوف الظروؼ حسنة ؽلكن زايدة 
مستوى االستثمار ادلرتفع أصبل وعندما تكوف األحواؿ سيئة فإف القليلُت 

 فقط ىم الذين غلرءوف على االستثمار.
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بعد أف انقشنا االستهبلؾ واالستثمار ننتقل بكلمة موجزة إُف 
أينا أف اإلنفاؽ احلكومي على السلع االستهبلكية اإلنفاؽ احلكومي. فلقد ر 

والرأمسالية يولد جزءا أكرب من الدخل القومي وسندرس ىذا اإلنفاؽ 
ابلتفصيل فيما بعد وسنكتفي ىنا ابإلشارة إُف أف اإلنفاؽ ا حلكومي 

 يتحدد أساسا بوساطة عوامل سياسية واقتصادية.
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 الفصل التاسع

 التقلبات االقتصادية

يف الفصل السابق إف مستوى الدخل القومي ىو الذي بينا 
ػلدد أساسا االستهبلؾ ومعٌت ىذا أف ىناؾ عبلقة وثيقة ين 
االستهبلؾ واالستثمار وكل زايدة يف حجم االستثمار تعٌت 
زايدة شلاثلة يف الدخل القومي. وىذه الزايدة االبتدائية يف 

اس الدخل القومي ستؤدى إُف زايدة االستهبلؾ ألف الن
 سينفقوف جزءا من الزايدة على السلع االستهبلكية.

فالعماؿ مثبل سيحولوف ىذه الزايدة إُف البقالُت, وىؤالء ػلولوهنا 
 بدورىم إُف غَتىم وىكذا يف عملية تراكمية.

فأي زايدة يف حجم النشاط االستثماري ستؤدي إُف زايدة يف الدخل 
القتصادي وتسمى ىذه القومي تعادؿ أضعاؼ الزايدة يف حجم النشاط ا

ولكى نتبُت عمل  multiplier of jnvestmentالظاىرة دبكرر االستثمار 
فرض أف لدينا اقتصادا معينا ظل فيو مستوى الدخل والنشاط االستثمار ن

منخفضا لفًتة من الزمن وَف ربدث فيو تغَتات اقتصادية ذات شأف, مث 
لزايدة الدخل والتخفيف رأت احلكومة أنو من الضروري ازباذ اإلجراءات 

من البطالة فوسعت نشاطها االستثماري, ونفرض أف ىذه الزايدة ليست 
 مؤقتة وأف احلكومة ستواصل استثمار ىذه الزايدة سنواي ولفًتة طويلة.
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ونفرض كذلك أف العملية قد ربققت بشكل كامل وأف اإلنفاؽ 
َف يتغَت احلكومي قد ارتفع مث ظل اثنيا عند مستواه اجلديد, بينما 

االستثمار غَت احلكومي وأف التغَتات اليت حدثت يف اإلنفاؽ على 
االستهبلؾ ىي فقط اليت تبحث عن فعل مكرر االستثمار للزايدة األوُف 

 يف النشاط االستثماري للحكومة.

إذا فرضنا كل ىذا أمكننا شرح عملية مكرر االستثمار بسهولة, فبما 
ا اطلفاضا كبَتا فإف ىذا معناه أنو أف مستوى الدخل األصلى كاف منخفض

ال توجد عقبات مادية )كنقص اآلالت, أو ادلصانع أو العمل( تعوؽ رفع 
الناتج. ومن مث ؽلكن زايدة الدخل بسهولة دوف ارتفاع ملحوظ يف ادلستوى 
العاـ لؤلشباف وذلذا فما أف تقـو احلكومة بزايدة االستثمار يف األشغاؿ 

ف مستوى الدخل القومي ما يلبث أف أيخذ يف فإ public worfssالعامة 
االرتفاع ويستمر يف االرتفاع بعض الوقت ألف الدخوؿ الزائدة نتيجة 
الزايدة يف االستثمار احلكومي تصرؼ عن طريق إنفاؽ من ػلصلوف عليها 
ابلتعاقب ومع الوقت يزوؿ الدافع لئلنفاؽ وأيخذ معدؿ الزايدة يف الدخل 

أخَتا يستقر النظاـ االقتصادي عند مستوى دخل يف التباطؤ ابلتدريج, و 
جديد أكثر ارتفاعا. أما الفرؽ بُت الدخل قبل تنفيذ األشغاؿ العامة يف 
ادلاضي وبُت الدخل النهائي فسيكوف أتكيد االستثمار مكررا معينا لكمية 
الزايدة يف اإلنفاؽ احلكومي على األشغاؿ العامة. وىذا ادلكرر ىو ما يطلق 

االستثمار. وقد يتساءؿ ادلرء دلاذا يتوقف الدخل عن االرتفاع  عليو مكرر
عند مستوى معُت ودلاذا يتبلشي مكرر االستثمار بعد فًتة من الزمن, 
ودلاذا يستقر الدخل القومي عند ادلستوى اجلديد؟ وينقل الباقي عن طريق 
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ذا ادلتعاقب إُف ادلرحلة الثانية من مراحل عملية مكرر االستثمار. ولوال ى
اجلزء ادلدخر دلا كاف ىناؾ حد أعلى دلستوى الدخل والستمر مكرر 

 االستثمار يف العمل إُف األبد. 

ومعٌت ىذا أنو إذا كاف اجلزء ادلدخر من الدخل اإلضايف يف البلد 
الفقَت صغَتا فإف مكرر االستثمار يكوف كبَتا, أي أف أي تغَت صغَت يف 

واء كاف ىذا النشاط حكوميا أو النشاط االستثماري يف البلد الفقَت س
خاصا سوؼ يؤدي إُف تغَتات عنيفة يف الدخل القومي, ومن ادلؤسف أنو 
ابلرغم من قلة اإلدخار يف ىذه البلد فإنو يتجو إُف الصناعات 

 االستهبلكية.

يف حُت أف ادلدخرت يف الببلد الغنية تكوف كبَتة ومكرر االستثمار 
تنتج السلع االستثمارية ىي اليت يكوف  صغَتا. والواقع أف الصناعات اليت

ذلا الدور األساسي يف النشاط االقتصادي, ألنو يف مثل ىذه الببلد ال ينفق 
 على السلع االستهبلكية إال جزء صغَت نسبيا من الدخل اإلصباِف.

ومكرر االستثمار ظاىرة سلبية ال ربدث إال إذا حدث أوال تغَت يف 
 مكرر االستثمار أثر التغَت األوؿ يف حجم االستثمار ولكن بينما يكرب

مستوى االستثمار على الدخل, توجد فواصل زمنية بُت احلصوؿ على 
الدخل وإنفاؽ ىذا الدخل, وذلذا سبتد اآلاثر اإلصبالية لتغيَت االستثمار 
على فًتة طويلة من الزمن, فإذا زاد االستثمار عن ادلستوى ادلعُت أوال مث 

دلستوى, فإف طريقة عمل مكرر االستثمار سبنع اطلفض بسرعة دوف ىذا ا
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تقلب الدخل بنفس العنف الذي تقلب بو االستثمار ألف وجود الفواصل 
الزمنية بُت احلصوؿ على الدخل وإنفاقو ذبعل من ادلستحيل تبلشي صبيع 
آاثر زايدة االستثمار عندما يقل دوف ادلستوى ادلعُت, ومن مث فإف آاثر 

ابقية تلغي بعض آاثر مكرر االستثمار وتقضي على  مكرر الزايدة ما تزاؿ
 ذبذابت الدخل اإلصباِف.

ضلن نعرؼ أف التغَت االبتدائي يف االستثمار ىو السبب الرئيسي يف 
تغَتات مستوى الدخل القومي, ولكن مستوى االستثمار يتغَت كذلك مع 
تغَت مستوى الدخل القومي. فإذا ارتفع الدخل القومي وأنتجت الدوؿ 

لعا إضافية فإف ذلك يؤدي إُف زايدة االستثمار يف اآلالت وادلصانع اليت س
تنتج ىذه السلع رأمسالية كانت أـ استهبلكية, ويعرؼ اجلهاز الذي 
بواسطتو يرتبط ىذ االستثمار ابلتغَتات يف مستوى الدخل القومي "جبهاز 

ات ف على التغَت والواقع أف ىذا اجلهاز يتوق accealtorقياس السرعة" 
يف الدخل أكثر شلا يتوقف على ادلستوى ادلطلق للدخل. فتغَت الطلب 
على منتجات معينة ىو الذي ؼللق مبدأ السرعة يف الصناعات اليت تزود 

 الصناعات اليت تنتج ىذه ادلنتجات ابلعدد واآلالت الرأمسالية.

وينطبق مبدأ السرعة إذا حدث التغَت يف الطلب على السلع 
على السلع الرأمسالية. كما ينطبق مبدأ السرعة إذا حدث اإلستهبلكية أو 

التغَت يف الطلب على السلع االستهبلكية أو على السلع الرأمسالية, فإذا 
تغَت الطلب على نوع معُت من السلع الرأمسالية أثر ىذا على انتج 
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الصناعات اليت تنتج سلعا رأمسالية للصناعات ايت تنتج ىذا النوع من 
 الية وىكذا.السلع الرأمس

فسَت التقلبات االقتصادية ت hicksوقد استطاع األستاذ ىيكس 
مستعينا دببدأ مكرر االستثمار وجهاز قياس السرعة. فلنفرض أف اقتصادا 
معينا ظل لفًتة من الزمن يف مستوى منخفض النشاط مث تعرض لزايدة يف 

مستوى االستثمار, فعلى ضوء مكرر االستثمار يرتفع مستوى الدخل إُف 
جديد أعلى مث يستقر عنده, وال يقتصر األمر عند ىذا احلد بسبب جهاز 
قياس السرعة ألنو ما أف أيخذ مستوى الدخل يف االرتفاع حىت يستدعي 
مبدأ السرعة استثمارات جديدة وعلا بدورعلا يؤدايف إُف ادلزيد من آاثر 

 مكرر االستثمار شلا يستدعى دخوؿ استثمارات جديدة.

 ىذا تغَت توقعات رجاؿ األعماؿ فتحسن الظروؼ ويضاؼ إُف
االقتصادية سيجعلهم أكثر تفاؤال وابلتاِف يزيد من االستثمارات. فإذا 
شكلت الزايدة األوُف يف االستثمار, مع جهاز قياس السرعة ومكرر 

إذا شكلت فيما بينها قوة –االستثمار, وتغَت توقعات رجاؿ األعماؿ 
النشاط إُف االرتفاع حىت يصل االقتصاد إُف دافعة اذبو مستوى الدخل و 

فاع ابلنسبة للعمالة الكاملة وال يعود ىناؾ مكاف ألي ارت ceilingالذروة 
 آخر.

فض نسبيا إذا َف لماذا يستقر االقتصاد عند مستوى عمالة منخف
يستحثو اخًتاع أو ابتكار صناعي جديد من جانب احلكومة؟ السبب 
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إُف الذروة إال بسبب ظلو االستثمارات  بسيط ىو أف االقتصاد َف يصل
اجلديدة ظلوا سريعا وما أف يصل االقتصاد إُف ىذه الذروة حىت أيخذ 
التقدـ االقتصادي يف التناقص, وتقل سرعة زايدة حجم االستثمار مث أيخذ 
يف التناقص ويصل االقتصاد إُف نقطة التحوؿ ىذه ألسباب فنية. وىناؾ 

 ىذا التناقص يف حجم االستثمار.عامبلف آخراف يساعداف على 

األوؿ أف السلطات النقدية تلجأ إُف تقييد االئتماف للحد من 
االذباىات التضخمية اليت تظهر يف االقتصاد الذي يعمل بكامل طاقتو 
وىذا يؤدي إُف رفع سعر الفائدة وابلتاِف تقليل االستثمار, فيأخذ معدؿ 

 اىا نزوليا.قياس السرعة وادلكرر يف العم ويتجهاف اذب

والثاين أف رجاؿ األعماؿ يف فًتات االنتعاش ؽليلوف أف آجبل أو 
, وذلذا  عاجبل إُف توقع األسوأ. فالتاريخ يؤكد أف فًتات االنتعاش ال تدـو
فبقدر ما تطوؿ فًتة االنتعاش بقدر ما يتوقع رجاؿ األعماؿ قرب النهاية 

زواؿ فًتة االنتعاش  فيبالغوف يف تقدير الدالئل الصغَتة اليت تشَت إُف
 ويقللوف من استثماراهتم.

وقد قصران موضوع االستثمار حىت اآلف على أنو يتضمن تكوين 
األصوؿ الرأمسالية الثابتة فقط مثل اآلالت وادلصانع إٍف... ولكن زبزين 
ادلواد اخلاـ وادلنتجات التامة الصنع أو شبو التامة تعترب نشاطا استثماراي  

أعليتو يف حبثنا ىذا. فلماذا تكوف النتيجة األوُف الى  كذلك. وذلاذ األمر
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اهنيار اقتصادي ىي اطلفاض معدؿ االستثمار يف ادلختزف وابلتاِف اطلفاض 
 ادلستوى العاـ لبلستثمار يف االقتصاد ككل.

أوال أف ادلختزف يعترب مؤشرا حساسا يدؿ على أي تغَت يف طلب 
لنسبة لتغَت سعر الفائدة من ادلستهلك واثنيا أنو مؤشر أكثر حساسية اب

مشاريع االستثمار الطويلة األجل اليت يصعب تعديلها بسرعة لتساير 
 التغَتات الصغَتة يف أسعار الفائدة.

وادلعروؼ كما قلنا أف عملية التحوؿ النزوِف يف االقتصاد تستمر 
بسرعة وخبطورة, وعملية ادلكرر النزوِف ستؤدي إُف اطلفاض الدخل وابلتاِف 

 تقليل االستثمار. وىذه العملية تكوف مصحوبة ابلتشاـؤ فتنخفض إُف
األشباف وتقل األرابح فيتناقص االستثمار أكثر فأكثر, ولكن ىناؾ حدا 
أدىن ال ؽلكن زبطيو, ويتحدد ىذا ادلستوى األدين بوساطة ثبلثة عوامل 
 األوؿ أنو مهما كاف االنكماش يضطروف إُف احلياة وذلذا يعيشوا أما على
اإلعاانت أو من طريق سحب مدخراهتم السابقة والثاين أف األنفاؽ 
احلكومي ال ينخفض كثَتا يف فًتات االنكماش وردبا زاد دلنع انتشار 
البطالة, والثالث أف ىناؾ نوعا من اإلنفاؽ ادلستقل كادلساكن وادلدارس 

دة. وحجم ىذا اإلنفاؽ ال يرتبط ارتباطا وثيقا ابألحواؿ االقتصادية السائ
 وىذه العوامل الثبلثة ذبعل للبطالة حدا أعلى ال ؽلكن ذباوزه.

ونعود اآلف إُف دراسة موضوع ذروة العمالة الكاملة. والواقع أف 
العمالة الكاملة دبعٌت أف صبيع الناس يعملوف يعترب أمرا مستحيبل. فبلبد 
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فهم من إذ اف الناي يغَتوف وظائ frictionalمن وجود بطالة احتكاكية 
حُت آلخر. وقد توجد أيضا بطالة ىيكلية ألف بعض الصناعات قد 
تتضخم يف فًتات االنتعاش السابقة إُف حد ال ؽلكن لبلقتصاد أف 
يتحملها. وذلذا ؽلكن القوؿ أبف االقتصاد يصل إُف الذروة قبل أف ػلقق 

% ىذا ابإلضافة إُف أثر عوامل اإلنتاج األخرى. 422العمالة بنسبة 
اخلاـ والقوى احملركة مثبل تعٍت توقف اإلنتاج عن التوسع يف فنقص ادلواد 

 بعض الصناعات ابلرغم من وفرة العمالة ادلتاحة ذلا.

وؽلكننا تصور بلوغ االقتصاد ىذه الذروة عندما يصبح مستوى 
الناتج غَت قادر على التجارب مع أي زايدة أخرى يف الطلب, أي أنو إذا 

ج لن يرتفع مع زايدة اإلنفاؽ اإلصباِف بلغ االقتصاد الذروة فإف النات
للمجتمع بل يصبح جامدا وال يستجيب ألي تغَت يف الطلب. وعندئذ فإف 
أي زايدة يف اإلنفاؽ القومي ستؤدي إُف رفع مستوى الثمن بعكس ما 
يكوف مستوى العمالة منخفضا فإف أي زايدة يف اإلنفاؽ أي يف عرض 

وزايدة االستثمار )والدخل( ولكنها النقود ستؤدي إُف زبفيض سعر الفائدة 
 ال ترفع مستوى الثمن.

ومعٌت ىذا أف ادلستوى العاـ للثمن يتوقف على عاملُت, مستوى 
الناتج وعرض النقود, وسنتناوؿ اآلف موضوع كيف يتحدد ادلستوى العاـ 

 لؤلجور النقدية. من الواح أنو يتوقف إُف حد كبَت على عرض النقود.
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عر الفائدة, وىذا بدوره ػلدد مستوى النشاط فعرض النقود ػلدد س
والعمالة, وكبلعلا يؤثر يف مستوى األجور على األقل بسبب عظم مقدرة 
النقاابت على ادلساومة عندما تكوف العمالة مرتفعة والعمل اندرا. فكثرة 
األجور تعٌت ارتفاع األشباف, وىذا معناه ارتفاع نفقات ادلعيشة شلا يؤدي إُف 

األجور. فمستوى العمالة وكمية النقود علا العامبلف رفع مستوى 
 األساسياف اللذاف يؤثراف يف مستوى األجور النقدية.

أما مستوى األجور احلقيقية فيتوقف على إنتاجية العمل أي على 
ضوء الناتج العادي الفعلي, فعندما ينتج العمل سلعا وخدمات كثَتة يرتفع 

احلقيقي يتوقف أيضا على عوامل  األجر احلقيقي والعكس. ولكن األجر
أخرى وىي مستوى العمالة, وشروط استَتاد السلع األجنبية ابإلضافة إُف 
ادلستوى العاـ النتاجية العمل يف الببلد. ومن الواضح أنو بقدر ما تكوف 
العمالة مرتفعة بقدر ما يرتفع حجم السلع واخلدمات اليت يشًتيها العماؿ 

نقاابت العماؿ على ادلستوى العاـ لؤلجور, ال وقد يتساءؿ ادلرء عن أثر 
شك أف النقاابت هتدؼ يف ادلدى القصَت إُف إبقاء األجور النقدية 
)واحلقيقية( يف فًتات االنكماش واالنتعاش أعلى من مستواىا يف األحواؿ 
العادية. ففي فًتات االنكماش ال تستطيع النقاابت رفع األجور ولكنها قد 

بشدة, أما يف فًتات االنتعاش فإهنا تستطيع رفع  ربوؿ دوف اطلفاضها
األجور طادلا أف رجاؿ األعماؿ يستطيعوف إلقاء عبء ىذه الزايدة على 

 عاتق ادلستهلكُت يف شكل رفع األشباف.
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والواقع أف نصيب العمل من الدخل القومي ال ؽلكن تقديره منعزال 
ى إنتاجية العدد فاجلزء احلقيقي الذي ػلصل عليو يتوقف بدرجة كبَتة عل

الرأمسالية اليت تستخدمها العماؿ, فادلشاريع واآلالت ذات اإلنتاجية 
 ادلرتفعة تعٍت ارتفاع أجور العماؿ احلقيقية.

وضلن قد تناولنا مشكلتنا التضخم واالنكماش حىت اآلف مفًتضُت أف 
احلكومات ال تلعب دورا أساسيا يف التأثَت على مستوى النشاط, غَت أف 

حلكومات احلديثة تعمل دائما على االحتفاظ دبستوى مرتفع واثبت أغلب ا
للنشاط االقتصادي, والعمالة, وسنرى اآلف كيف تواجو احلكومات 
التضخم واالنكماش وىناؾ عدة وسائل تلجأ إليها احلكومات يف مثل ىذه 
األحواؿ أوال: زايدة أو إنقاص كمية النقود اليت تنفقها مباشرة على السلع 

هبلكية واالستثمارية واثنيا: تنشيط أو تقليل االستثمار اخلاص بتغيَت االست
سعر الفائدة. وقد تناولنا ىاتُت الطريقتُت فيما سبق واثلثا: عدـ موازنة 
ادليزانية عن عمد ومن مث خفض أو رفع مستوى األنفاؽ العاـ وسنركز على 

 ىذه ادلسألة ونتناوذلا أوال يف حالة التضخم.

وادلعروؼ أف التضخم ػلدث عندما ينفق اجملتمع نقودا أكثر شلا ىو 
ضروري لشراء الناتج ادلتولد عن العمالة الكاملة ابألشباف احلالية. أي أف 
األفراد وادلؤسسات َف يعودوا يدخروف دبا فيو الكفاية دلنع ارتفاع األشباف 

ار نيابة عن ويف ىذه احلالة يصبح احلل الوحيد ىو قياـ احلكومة ابالدخ
األفراد وادلؤسسات, ولكي ربدد حجم ادلدخرات احلكومية ادلطلوبة غلب 
أوال اكتشاؼ مدى التضخم وربقق احلكومة ذلك بتقدير القيمة اإلصبالية 
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للموارد الطبيعية ادلتاحة للتوظيف احمللى يف العاـ التاِف أو أي فًتة زمنية 
ى ىذه ادلوارد يف ادلدة ادلعينة مناسبة. مث تقدير القيمة اإلصبالية للطلب عل

وكذلك اإلنفاؽ اإلصباِف ادلتوقع على االستهبلؾ اخلاص وكذلك االستثمار 
 اخلاص وحساب احلكومة.

وسبثل القيمة اإلصبالية للموارد ادلتاحة للتوظيف احمللي, ادلدفوعات 
اإلصبالية ادلطلوبة من عوامل اإلنتاج, أي سبثل قيمة النقدية جلميع السلع 

خلدمات اليت ينتهجها اجملتمع يف حالة العمالة الكاملة, بغرض ثبات صبيع وا
األشباف وعدـ حدوث تضخم أكرب ويضاؼ إُف ىذا اإلصباِف أي عجز 
متوقع يف ميزاف ادلدفوعات ألف معٍت ىذا أف الدوؿ األجنبية تعرض على 
ىذا اجملتمع موارد ؽلكن استخدامها دلواجهة الطلب على السلع 

 .واخلدمات

مليوف  522فمثبل إذا كاف ىناؾ عجز يف ميزاف ادلدفوعات قدره 
جنيو فمعٍت ىذا إاتحة ما يساوي ىذا ادلبلغ من ادلوارد للبلد ادلعٍت. وقيمة 
التوظيف الكامل للموارد الطبيعية ادلتاحة يف البلد مضافا إليو العجز 

وارد ادلتاحة ادلتوقع يف ميزاف ادلدفوعات إظلا ؽلثبلف القيمة اإلصبالية للم
للوطن يف الفًتة الزمنية ادلعينة. ويتبع ذلك أف أي فائض يف ميزاف 
ادلدفوعات سوؼ ينقص ادلوارد ادلتاحة للوطن دبقدار ىذا الفائض. ذلك 
أنو يف ىذه احلالة سوؼ غلعل اجملتمع بعضا من موارده متاحة لؤلجانب, 

 تبعا لذلك.أي أف ادلوارد ادلتاحة لبلستخداـ داخل البلد سوؼ تنق 
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وبعد اكتشاؼ قيمة صبيع ادلوارد ادلتاحة للبلد يف الفًتة ادلعينة تقـو 
احلكومة بتقدير درجة التضخم, عن طريق تقدير صبيع الطلبات ادلتوقعة 
على ىذه ادلوارد يف نفس الفًتة أو بعبارة أخرى إضافة اإلنفاؽ 

كية إُف االستهبلكي اخلاص إُف اإلنفاؽ احلكومي على السلع االستهبل 
النشاط االستثماري ادلتوقع للمؤسسات واحلكومة واألفراد. فإذا كاف ىذا  
كلو يفوؽ قيمة ادلوارد ادلتاحة ػلدث التضخم. فمثبل إذا كاف الطلب 

مليوف جنيو, وقيمة ادلوارد  455522اإلصباِف ادلتوقع على ادلوارد ىو 
أو ضغط مليوف جنيو فمعٍت ىذا وجود فجوة تضخمية  455222ادلتاحة 

مليوف جنيو يف العاـ التاِف إال إذا غَتت احلكومة  522تضخمي قدره 
 سياستها الضرائبية والنقدية.

فما ىي نتيجة ىذا الغط التضخمي؟ ىناؾ أربعة احتماالت األوؿ 
أف يسمح للتضخم ابزباذ رلراه ومعٌت ذلك ارتفاع األشباف, أي أف 

صلوف إال على نفس مليوف جنيو وال ػل 45522ادلستهلكُت ينفقوف 
مليوف جنيو أي أف  45222الكمية اليت كانوا ينفقوف عليها يف ادلاضي 

الدخل احلقيقي للمجتمع َف يرتفع يف حُت اف اإلنفاؽ احلقيقي قد ارتفع بػ 
 مليوف جنيو. 522

والثاين: أف يفرض الضغط التضخمي صبيع آاثره على ميزاف 
عا تكفي لسد طلباتو ادلتزايدة ادلدفوعات أي بطلب اجملتمع من اخلارج سل

ومعٌت ىذا أف ارتفاع مستوى اإلنفاؽ احمللي يعٌت زايدة الطلب على 
الواردات وربويل سلع التصدير إُف السوؽ احمللي, وىذا احلل ملطف 
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مؤقت ألف العجز يف ميزاف ادلدفوعات ال يكفي تغطيتو إال عن طريق بيع 
ستثمارات يف اخلارج وىذه الذىب واحتياطي النقد األجنيب أو بيع اال

 االحتياطات زلدودة.

اثلثا: أف يؤدي إُف ربديد األشباف أي التحكم يف الثمن دلنع ارتفاع 
األسعار وكبت التضخم غَت أف ىذا الكبت ال يدـو فًتة طويلة. فمن غَت 
احملتمل أف يدخر ادلستهلكوف جزءا كبَتا من نقودىم ألف التضخم يعٌت 

ِف خفض قيمة النقود, وذلذا سيبحث الناس عن طريقة زايدة األسعار وابلتا
إلنفاؽ نقودىم, وسيؤدي التضخم إُف ربويل اإلنفاؽ من القطاعات 
األساسية يف االقتصاد حيث تعمد احلكومة إُف التحكم فيها إُف صناعات 
الًتفيو حيث ال يهتم أحد بذلك. ومن الصعب يف االقتصاد احلديث 

ط التحكم يف الصناعات اليت تنتج سلعا  التحكم يف صبيع األسعار فخط
كمالية ستحطم أماـ أية فجوة تضخمية عنيدة وترتفع األشباف, ويتحوؿ 
رأس ادلاؿ والعمل عن الصناعات األساسية حيث تبقي األسعار )وابلتاِف 
األجور( منخفضة إُف الصناعات الكمالية حيث ؽلكن احلصوؿ على أجور 

 مرتفعة وأرابح عالية.

ادلمكن زايدة االستثمارات اخلاصة واإلنفاؽ احلكومي على  رابعا: من
السلع االستهبلكية واالستثمارية دلواجهة االنكماش كذلك ؽلكن إنقاصها 
يف حالة االنكماش, وخباصة إذا كاف يف مقدور احلكومة شلارسة التحكم 
الدقيق والبسيط يف احلجم الكلي إلنفاقها. واستثمار دوائر األعماؿ 

نفاؽ احلكومي يعٌت سد بعض احلاجات اليت كاف يتوُف صدىا وإنقاص اإل
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اجملتمع بوساطة األفراد أو أهنا َف تعد تسد اآلف, وليس ىذا أمرا مرغواب فيو 
 ابلضرورة أما غَت ادلرغوب فيو فهو إنقاص استثمارات دوائر األعماؿ.

ألف زايدة االستثمار يف الوقت احلاضر ستكوف مصدرا ىاما للزايدة 
تاجية وابلتاِف رفع مستوى ادلعيشة يف ادلستقبل, ومن ادلسلم بو أف اإلن

اجملتمع غلب أف يوازف بُت االستهبلؾ يف الوقت احلاضر من انحية, 
واالستثمارات اليت هتدؼ إُف زايدة الكفاءة ادلنتجة, وتوفَت ادلزيد من 

 السلع االستهبلكية يف ادلستقبل من انحية أخرى.

النتائج للضغط التضخمي ال ربدث منفصلة وغلب أف نذكر أف ىذه 
إال يف النادر, ففي الغالب ربدث أكرب من نتيجة واحدة يف وقت واحد 
فاألشباف قد ترتفع, وقد يسوء ميزاف ادلدفوعات وينخفض حجم االستثمار 
والواقع أنو لو ترؾ الضغط التضخمي لنفسو فإنو يزوؿ من تلقاء نفسو 

وزبفيض االستثمارات وأضعاؼ  ولكن على حساب زايدة األشباف,
االحتياطي النقدي األجنيب. ومن األفضل العمل على إزالة الضغط 
التضخمي قبل أف ربدث ىذه االضطراابت. وىذا ما تستطيعو السياسة 

 الضرائبية والنقدية.

وال يوافق االقتصاديوف احملدثوف سباما على القوى الكامنة يف السياسة 
أخرى بديلة ىي ادليزانية غَت التضخمية ومعناىا  النقدية. وىنا تظهر سياسة

قياـ احلكومة عن طريق سياسة ادليزانية إبزالة كمية من الدخل مساوية 
للفجوة التضخمية وهبذا سبنع التضخم دوف أف زبلق ضغطا انكماشيا. 
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وجوىر ىذه السياسة ىو أف ربقق احلكومة فائضا يف ادليزانية يكفي لتغطية 
اجملتمع ادلتوقع وبُت ادلوارد ادلتاحة اليت سينفق عليها الفرؽ بُت إنفاؽ 

 اجملتمع نقوده.

ومعرفة طبيعة فائض ادليزانية بدقة ذلا أعلية خاصة. فاحلكومة عندما 
تقـو إبجراء حساابت اإلنفاؽ االستثماري القومي ادلتوقع, تدخل احلكومة 

اِف تستبعد البنود فيها ابلطبع اإلنفاؽ الرأمساِف الذي تتواله احلكومة. وابلت
الرأمسالية من تقدير فائض ادليزانية احلكومية, وإال كاف ىناؾ ازدواج حسايب 
والواجب ىو مساواة زايدة الدخل اجلاري عن اإلنفاؽ اجلاري ابلفجوة 
التضخمية. ووزير ادلالية وىو يضع إطار ادليزانية وػلاوؿ توفَت الفائض 

ن الضرائب اليت ستدفع من ابحلجم ادلطلوب ال يستطيع االستفادة م
مدخرات الناس. ستكوف مدخرات اجملتمع غَت كافية ابلفعل, ويصبح من 
الواجب زبفيض اإلنفاؽ االستهبلكي ابلضرائب ادلرتفعة خللق فائض 

 ادليزانية.

وكل ما قيل ؽلكن أف ينطبق على زلاولة منع االنكماش, ولكن 
وأي زايدة يف اإلنفاؽ ابلعكس وقد رأينا أف أي زبفيض يف سعر الفائدة 

االستثماري احلكومي سيؤدي إذا كاف كافيا إُف آاثر مكرر االستثمار اليت 
ؽلكن من ربقيق العمالة الكاملة, وغلب أف نبلحظ أف آاثر مكرر االستثمار 
احلكومي سوؼ تتوقف على الطريقة اليت ؽلوؿ هبا ىذا االستثمار. وقد 

ستثمار ؽلوؿ عن طريق عجز افًتضنا يف بداية ىذا الفصل أف ىذا اال
ادليزانية أي استخداـ عجز ادليزانية كأداة متعمدة للسياسة احلكومية إلزالة 
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االنكماش والوضع ؽلكن أف ينعكس دلواجهة التضخم. وغلب على 
احلكومة أف ربسب أوال مدى عجز اإلنفاؽ الوطٍت الكلي ادلتوقع يف العاـ 

وب لتحقيق العمالة وىكذا تتبُت التاِف, وذلك للوصوؿ إُف ادلستوى ادلطل
حجم الفجوة االنكماشية ادلتوقعة, ومدى الضغط االنكماشي, وبعد ىذا 
يبقى على احلكومة أف ربدث عجزا يف ادليزانية مساو ذلذا احلجم بتخفيض 

 الضرائب على االستهبلؾ ال على ادلدخرات.

لغاء وقد ترغب احلكومات يف استخداـ ادليزانية والسياسية النقدية إل
االنكماش أو التضخم. وىذا يعٌت أنو ليس من الضروري أف يتحمل 
فائض ادليزانية وحده أمر اذلجـو على التضخم. فاحلكومة تستطيع إنقاص 
حجم فائض ادليزانية بقدر الناتج اليت تتوقع احلصوؿ عليو من أي سياسة 
نقدية خبلؿ العاـ التاِف والعكس إذا كانت احلكومة تريد مواجهة 

 النكماش عن طريق العجز يف ادليزانية.ا
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 الفصل العاطر

 املالية العامة

درسنا وجها واحدا لسياسة احلكومة االقتصادية, وىو 
دور فائض ادليزانية وعجزىا يف منع تقلبات مستوى 
النشاط االقتصادي. وسنتناوؿ اآلف مشاكل ادلالية 
العامة. فما ىي العوامل األساسية اليت ربدد حجم 

 وطبيعة اإلنفاؽ احلكومي وكيف ؽلوؿ ىذا اإلنفاؽ؟

يبدأ وزير ادلالية يف العادة عند وضع ادليزانية بتقدير اإلنفاؽ احلكومي 
ادلقًتح, وادلبادئ االقتصادية ال تلعب سوى دور صغَت يف ربديد حجم 

 اإلنفاؽ احلكومي, وىناؾ ثبلثة رلاالت دلصروفات احلكومة.

ف احلكومة مسئولة وحدىا عن إعداد األوؿ: يتفق اجلميع على أ
القوات ادلسلحة, وتغطية نفقات شئوف الدفاع وإف ىذا أىم أعماذلا ومن 

إُف زبصيص جزء كبَت  4939ادلؤسف حقا أف تضطر احلكومات منذ سنة 
 من مصروفاهتا للشئوف العسكرية.

والثاين: إنفاؽ النقود من أجل ضماف قياـ إدارة عادلة وفعالة, وضباية 
الببلد والقضاء واإلدارات العامة, وىذا اإلنفاؽ ال أيخذ حصة كبَتة  أمن

 من الدخل يف العادة ولكنو ضروري لضماف استقرار اجملتمع.
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والثالث: اإلنفاؽ على الغاايت االجتماعية واالقتصادية كالتعليم 
وادلبلجئ واخلدمات الصحية والتأمينات االجتماعية إٍف... ومن ادلسلم بو 

ألمور من شأف احلكومة وحدىا, ألف التنظيمات اخلاصة واألفراد أف ىذه ا
ال يستطيعوف القياـ هبا, وكذلك ادلشروعات االقتصادية العامة كالطرؽ 
وغَتىا وىذه ادلشاريع ذلا أعلية كربى ابلنسبة للمجتمع ولكنها ال تدر 
عائدا يغرى األفراد على القياـ هبا وذلذا تعترب رلاال خاصا من رلاالت 

 اإلنفاؽ احلكومي.

ومن ىذا نتبُت أنو ال يوجد معيار اقتصادي دقيق ؽلكن بوساطتو 
ربديد كمية اإلنفاؽ احلكومي وطريقة توزيعو, وينفق االقتصاديوف نظراي 
على أف اإلنفاؽ احلكومي غلب أف يقـو على أساس أف ػلقق آخر جنيو 

كانت   منفق على أي نوع من ادلشروعات نفس ادلنفعة للمجتمع, فإذا
ادلنفعة اليت ػلققها آخر جنيو منفق على صناعة الطائرات ادلقاتلو مثبل أقل 
من منفعة آخر جنيو ينفق على تقدًن وجبات رلانية للتبلميذ, فإف ربقيق 
رفاىية اجملتمع تتطلب إعادة زبصيص اإلنفاؽ حبيث يزيد اإلنفاؽ على 

 الوجبات اجملانية, ويقل يف صناعة الطائرات.

حية العملية ال ؽلكن تطبيق ىذه القاعدة, فأوال من ومن النا
ادلستحيل تقدير ادلنفعة االجتماعية اليت يولدىا إنفاؽ جنيو إضايف حدى 

 يف أي اذباه.
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واثنيا: أنو من ادلستحيل افًتاض أف صبيع احلكومات ترغب يف اتباع 
نصائح االقتصاديُت, ورباوؿ سد حاجات اجملتمع كلو. والواقع أف أغلب 

فتضاعف  sectionaكومات تفضل ربقيق مصاٌف القطاعات احل
 ادلساعدات الزراعية مثبل ألسباب سياسية زلضة.

وعلى أي حاؿ سنفرض أف حجم وطبيعة اإلنفاؽ احلكومي قد 
ربددا, وعندئذ يصبح يف اإلمكاف ربديد القدر الضروري من الدخل مع 

 ية غَت تضخمية.السماح ألي عجز أو فائض يف ادليزانية لكي توضع ميزان

فكيف ؽلكن احلصوؿ على ىذا الدخل عندما ال يكوف ىناؾ 
تضخم؟ يوجد مصدراف أساسياف: الضرائب, واالقًتاض عن طريق إصدار 
سندات جديدة طويلة األجل. والضرائب تشمل الضرائب على الدخل, 

 والضرائب على السلع والضرائب على رأس ادلاؿ.

اف االقًتاض يف ادلاضي موضع وسندرس االقًتاض ابختصار, فقد ك
نقد شديد, أما اآلف وبعد اتساع نطاؽ االقًتاض خبلؿ احلربُت العادليتُت 

 فقد ربطمت االعًتاضات األخبلقية والسياسية على االقًتاض احلكومي.

ولقد بينت ذبربة احلرب أف احلكومات ال تستطيع ربقيق العمالة 
, والعجز يتطلب االقًتاض الكاملة دوف أف يصحب ذلك عجز يف ادليزانية

احلكومي وذلذا أصبح من ادلقبوؿ قياـ احلكومة ابالقًتاض من أجل ربقيق 
 ىذه الغاية.
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ويتفق أغلب االقتصاديُت على أف نتائج ىذه السياسة يف ادلدى 
القصَت ليست خطَتة, ولكنهم يشكوف يف نتائج االقًتاض احلكومي يف 

يطانية أو األمريكية خبلؿ بقية ادلدى البعيد, فإذا تعرضت احلكومة الرب 
القرف العشرين لعجز مستمر يف ادليزانية, فإف مشكبلت خطَتة قد تنشأ 
لتسديد فوائد ىذه الديوف اإلصبالية الضخمة. ولو كاف التمويل داخليا دلا  
كاف ىناؾ أي عبء حقيقي, فالنقود يف ىذه احلالة تؤخذ من جيب فرد 

ػلدث إذا كانت الفوائد ستدفع ذىبا  يف اجملتمع إُف جيب آخر. وىذا ال
أو عملة أجنبية لبلد آخر. إذ ليس من ادلمكن يف ىذه احلالة أف يرتفع 
مستوى الضرائب لتمويل أقساط فائدة ىذه الديوف ارتفاعا خطَتا ويتفق 

 االقتصاديوف على وجود ىذا اخلطر ولكنهم يشَتوف إُف سلرجُت:

ي لتحقيق العمالة الكاملة أوال: أنو ليس من احملتم أف ؼللق السع
عجزا ضخما ومستمرا يف ادليزانية والثاين. أنو إذا كاف الدخل القومي 
مستمرا يف النمو ابعتداؿ ولكن إبطراد فلن يكوف ىناؾ أي سبب ألف 
يؤدي العجز السنوي الكبَت يف ادليزانية إُف اقتطاع جزء كبَت من الدخل 

كل اخلطر يف أف يظل الدخل   القومي لتسديد فوائد الديوف, إظلا اخلطر
 القومي اثبتا. وربقيق العدالة الكاملة ىو السبيل لتجنب ىذا الثبات.

فالغرض من ىذه السياسة ىو دفع النظاـ االقتصادي ابستمرار إُف 
 ذروة العمالة الكاملة لضماف أطراد ظلو الدخل القومي.
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العادية ىو وادلصدر الرئيسي لدخل احلكومة يف أي بلد يف الظروؼ 
الضريبة. وأىم ىذه الضرائب ىي الضريبة على الدخل والضريبة على 

 السلع.

إف الصفة األساسية لضريبة الدخل ىي أهنا تقدمية دبعٌت أهنا ربصل 
من أصحاب الدخوؿ العادية على جزء أكرب شلا ربصل عليو من أصحاب 

احلديثة.  الدخوؿ ادلنخفضة.. وىذا يتفق مع نظرايت العدالة االجتماعية
فاألغٌت يتحمل مسئولية أكرب يف سد حاجات اجملتمع عن طريق سبويل 

 اإلنفاؽ احلكومي.

وذلذه الضريبة التقدمية أثراف اقتصادايف: األوؿ إعادة توزيع الدخل 
القومي, فالضرائب اليت ذبيب من األغنياء تنقل إُف الفقراء إما يف شكل 

مينات االجتماعية أو يف شكل مدفوعات نقدية مباشرة, كاإلعاانت والتأ
 مدفوعات عينية كالتعليم اجملاين والعبلج اجملاين... إٍف.

وىناؾ نتيجتاف جديراتف ابدلبلحظة عن ىذه الضرائب التوزيعية. 
 األوِف: أف درجة ادلساواة يف الدخوؿ بعد الضريبة تكوف أعلى منها قبلها.

ناحية األخبلقية أما مسألة ما إذا كانت ىذه ادلساواة مرغوبة من ال
واالقتصادية فموضوع آخر سنتعرض لو فيما بعد, والثانية أف نتيجة ىذه 
ادلساواة ىي زايدة احلصة ادلستهلكة من الدخل القومي, ألف إعادة توزيع 
الدخل القومي يف شكل خدمات عينية للفقراء لن غلعل ىناؾ إمكانية 

لية للفقراء. إلدخار أي شيء. أما إذا أخذت شكل منح ومساعدات ما
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فستنفق على السلع االستهبلكية ألف الفقراء يعيشوف عادة على حد 
 الكفاؼ.

وىذا يفتح رلاال للجدؿ االقتصادي حوؿ إمكانية إعادة توزيع 
الدخل يف أوقات االنكماش, ألف ىذا معناه زايدة االستهبلؾ أي زايدة 

 اإلنفاؽ االستهبلكي شلا يؤدي إُف زايدة الدخل القومي.

يا: للضرائب التقدمية على الدخل أثرىا على حوافز العمل اثن
واالستثمار وؽلكن ربليل أثرىا على كمية العمل الذي يقـو بو العامل 
الواحد بنفس الطريقة اليت حللنا هبا أثر األجور يف الفصل اخلامس على 

 ضوء آاثر الدخل واإلحبلؿ.

لى حافز العمل وؽلكن القوؿ إصباال أف أثر ضريبة الدخل التقدمية ع
واضح. فهذه الضريبة لن ربمل العماؿ الذين ػلصلوف على أجور ضعيفة 
على تغيَت كمية عملهم. فاطلفاض معدؿ الضريبة يعٍت أنو ال يوجد احلافز 
الذي يدفعهم إُف إحبلؿ وقت الفراغ زلل الدخل. ألف دخوذلم احلقيقية 

 تكوف ضعيفة.

جور مرتفعة فإف الضريبة أما ابلنسبة للعماؿ الذين ػلصلوف على أ
التقدمية ستكوف مرتفعة إُف درجة كبَتة شلا يًتتب عليو خفض شبن ساعات 
الراحة وابلتاِف ضبل العماؿ على تغيَت كمية العمل. والغالب أف يقللوا من 
ساعات عملهم. وأثر ىذه الضريبة على حوافز العمل لدى ادلنفذين ذوي 

خطَتا, إذ قد ػلصل منهم على ما األجور ادلرتفعة وأصحاب ادلهن يكوف 
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% من دخوذلم, ويزداد ىذا األثر حدة على صاحب 72%, 52بُت 
العمل الذي يقـو ابلعمل نفسو ألنو سيدفع يف ىذه احلالة ضريبة دخل 
مرتفعة, ويف نفس الوقت ضريبة أرابح ابالختصار فإف ضريبة الدخل 

 التقدمية تؤدي يف الغالب إُف أضعاؼ حافز العمل.

يقاؿ إف ارتفاع ضريبة الدخل من شأنو أف يقلل من رغبة األفراد قد 
يف أقراض ادلؤسسات اليت تقـو دبشروعات استثمارية جديدة ألهنم 
سيدفعوف ضرائب أعلى على كل قسط ػلصلوف عليو من الفوائد.. إٍف, 
وىذا القوؿ موضع شك. فمثبل إذا ارتفعت الضريبة بسبب التسليح أو 

سبب زايدة إنفاؽ احلكومة على التسلح. فمن نتيجة لتضخم ىُت ب
الصعب إقناع الناس ابالحتفاظ ابلنقود احلقيقية ألهنا ستفقد قيمتها مع 
الزمن, ومن مث فهم يفضلوف عليها السندات واألوراؽ ادلالية ابلرغم من 
خضوع عوائدىا للضريبة, فهي تدر عائدا على أى حاؿ يف شكل سعر 

 الفائدة.

أف أصوؿ الشركات صاحبة األسهم والسندات  ىذا ابإلضافة إُف
ترتفع قيمتها النقدية بسبب التضخم وارتفاع الضريبة وىذا يؤدي إُف 
ارتفاع شبن األوراؽ ادلالية ألف ىناؾ عبلقة وثيقة بُت قيمة األصوؿ ادلادية 
للشركة وبُت سنداهتا ومن مث أيمل مستثمر ىذه األوراؽ ادلالية يف احلصوؿ 

الية ال زبضع لضريبة الدخل. وال يعٌت ىذا أف ارتفاع على أرابح رأمس
معدالت الضريبة ال يؤثر على طريقة توزيع الناس دلدخراهتم بُت النقود 
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والسندات واألوراؽ ادلالية, بل يعٌت فقط أف ىذا األثر يكوف ضعيفا يف 
 الظروؼ التضخمية.

ويف حالة عدـ وجود تضخم فمن غَت ادلتوقع أف ترتفع معدالت 
لضريبة وحىت إذا ارتفعت فلن يؤثر ىذا أتثَتا خطَتا على كمية رأس ادلاؿ ا

ادلتاح للصناعات, ألف عدـ وجود التضخم معناه عدـ وجود نقص يف 
اإلدخار. بل ردبا كانت ىناؾ زايدة يف اإلدخار وابلتاِف بطالة. ومن مث 

تصاد فضرائب الدخل واألرابح ادلرتفعة ال تكوف ذلا آاثر خطَتة على االق
 حىت ولو اطلفض اإلدخار.

ننتقل اآلف إُف دراسة طبيعة وآاثر الضريبة على السلع وىي يف 
العادة أتخذ شكل ضريبة على ادلبيعات تفرض على السلعة وقت بيعها, 
أو شكل رخصة ذبدد ما بُت فًتة وأخرى كرخصة أجهزة الراديو 

ريبة  مبيعات والتليفزيوف وسنهتم بضريبة ادلبيعات وسنتعقب آاثر فرض ض
 على سلعة ما.

لعل أوؿ أثر أوضحو ىو ضرورة ارتفاع شبن ىذه السلعة ولكن ىذه 
الزايدة ليس من الضرورى أف تساوى قيمة الضريبة نفسها, ألف األثر 
الثاين سوؼ يكوف تقليل انتج السلعة. فعندما ترتفع الضريبة يقلل الناس 

تج. ويف ىذه احلالة زبرج مشًتايهتم من السلعة وابلتاِف إُف إنقاص النا
ادلؤسسات األقل كفاءة يف الصناعة ادلنافسة وتظل ادلؤسسات األكثر  



 003 

كفاءة وىي تستطيع االكتفاء أبشباف ما قبل الضريبة وابلتاُف ال ترتفع 
 األشباف دبا يساوى الضريبة كلها.

أما ارتفاع شبن السلعة ادلفروضة عليها الضريبة فيتوقف يف أي وقت 
لطلب والعرض السائد, ففي الصناعة ادلتنافسة ترتفع األشباف على ظروؼ ا

قليبل عندما تفرض الضريبة على سلع ذلا بدائل كثَتة, أي عندما يكوف 
الطلب مران من جانب ادلستهلكُت. وترتفع األشباف قليبل عندما تكوف 
الشركات اليت تنتج ىذه السلع غَت قادرة على إنتاج أي سلع أخرى 

عدـ مرونة العرض. وعندما يكوف الطلب غَت مرف  ومعٌت ىذا عظم
استجابة لتغَتات الثمن, وعندما يكوف ادلنتجوف قادرين بسهولة على تغيَت 
استخدامات مصانعهم إذا اطلفض الثمن الذي ػلصلوف عليو فإف الثمن 

 سَتتفع دبقدار حجم الضريبة تقريبا.

ؤدي إُف تغيَت  ونفس العوامل ربدد ما إذا كانت الضريبة ادلفروضة ست
كبَت يف انتج السلعة أـ ال. فإذا كاف كل من الطلب والعرض مران دبعٌت أف 
ادلستهلكُت غلدوف بدائل كثَتة للسلعة ادلفروضة فيها الضريبة, وأف منتجي 
ىذه السلعة ؽلكنهم إنتاج سلع بديلة بسهولة, فإف فرض الضريبة سيؤدي 

 غلد ادلستهلكوف بسهولة إُف انكماش الناتج انكماشا ضخما. وعندما ال
سلعا بديلة, وعندما ال يستطيع ادلنتجوف استخداـ مصانعهم استخدامات 
جديدة فإف الناتج سيقل بعض الشئ ألف الطلب والعرض غَت مرنُت. 
واحلكومة تضع يف اعتبارىا ىذه التغيَتات يف الناتج عندما تفكَت يف فرض 

ومة يف أحداث أي اطلفاض  الضريبة. ففي األوقات العادية ال ترغب احلك
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كبَت يف انتج أي صناعة ألف ىذا معناه تعطل بعض العماؿ, أما إذا رغبت 
احلكومة يف إغلاد موارد خاصة الستخدامها يف صناعة الدابابت مثبل, فإهنا 
تفرض ضريبة على صناعة السيارات كي ربرر ادلوارد ادلنتجة البلزمة 

 لصناعة الدابابت.

بيعات يف ظل االحتكار الفردي أو احتكار ونتائج فرض ضريبة ادل
 القلة ىي نفس النتائج السابقة فمن ادلؤكد اطلفاض وارتفاع األشباف.

وآاثر ضريبة ادلبيعات على شبن وانتج السلعة ربدد معا كمية الدخل 
ادلتولد عن ىذه الضريبة وىو ما يهم وزير ادلالية أساسا. وذلذا نستطيع 

احلصوؿ على قدر من الدخل إذا فرضت  القوؿ أبف احلكومة تستطيع
الضريبة على السلع ذات الطلب غَت ادلرف, أو العرض غَت ادلرف أو  

 كليهما.

والسؤاؿ التاِف ىو ىل ضرائب الدخل أفضل من ضرائب ادلبيعات؟  
كاف االقتصاديوف يف ادلاضي يفضلوف ضريبة الدخل. فضريبة الدخل 

ف كما ىي, أما ضريبة ادلبيعات زبفض الدخل احلقيقي ولكنها تًتؾ األشبا
فتغَت األشباف وتؤدي إُف ظهور أثر اإلحبلؿ, فيعاين ادلستهلكوف من 
اطلفاض الدخل احلقيقي ويتحتم عليهم يف نفس الوقت إعادة تنظيم 
مشًتايهتم آخذين يف اعتبارىم ىيكل الثمن اجلديد وىذا معناه خلق أعباء 

ىذا الرأى سليما عندما كانت  الضريبة غَت ادلباشرة اإلضافية. وقد كاف
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معدالت الضريبة منخفضة ولكن عندما ارتفعت معدالت الضريبة اتفق 
 االقتصاديوف الربيطانيوف على أف ضريبة الدخل زبلق نفس األعباء.

أما اآلف فلم يعد االقتصاديوف يفضلوف ىذه الضريبة على تلك. 
ء على حوافز فمع ارتفاع معدالت الضرائب أصبح لضريبة الدخل أثر سي

واالستثمار ومن مث أصبح من األفضل زايدة دخل احلكومة عن طريق 
ضرائب ادلبيعات ىذا ابإلضافة إُف أنو من السهل التهرب من ضريبة 
الدخل ولكن من العسَت التهرب من ضريبة ادلبيعات, كما أف فرض ضريبة 

لصعب ادلبيعات قد يقلل من اآلاثر التقدمية لنظاـ الضرائب, ألنو من ا
تبُت آاثر ضريبة ادلبيعات, ولكن أثر ضريبة الدخل ؽلكن تبينو بسهولة. 
والواقع أف لكل من ضريبة الدخل وضريبة ادلبيعات ميزات خاصة, وأف 
ادلزج بينهما ػلقق األثر ادلطلوب وقد يبدو أف من ادلرغوب فيو يف الببلد 

وحدىا على أف ادلتأخرة سبويل اإلنفاؽ احلكومي عن طريق ضريبة ادلبيعات 
تفرض على األغنياء واألغنياء فقط, إال أف ىذا مستحيل يف البلد غَت 
ادلتطور حيث يكوف نظاـ صبع الضرائب غَت كفء وذلذا تكوف ضريبة 
ادلبيعات ىي السبيل الوحيد للحصوؿ على النقود, وقد يعٌت نقص جامعي 

ىي فرض ىذه الضرائب اإلكفاء واالمناء يف البلد ادلتأخر أف أفضل طريقة 
 الضريبة يف ادلواين على االستَتاد والتصدير.

كلمة أخَتة عن ضرائب رأس ادلاؿ: فادلعتاد أف ىذه الضريبة ال 
تشكل قسما ىاما من دخل الببلد ألنو يف وقت التضخم ال يكوف حملاولة 
احلكومة زايدة الدخل عن طريق فرض ضريبة على مدخرات الناس السابقة 
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لوب يكوف ىو زايدة ادلدخرات احلالية. وال معٌت للقوؿ أي معٍت, ألف ادلط
أبف ضرائب رأس ادلاؿ تعترب عبلجا للتضخم, فسبب التضخم ىو اإلنفاؽ 

 وأي ىجـو على ادلدخرات السابقة أو احلالية لن يقلل اإلنفاؽ احلاِف. 

ولكن لضريبة رأس ادلاؿ معٌت يف وقت االنكماش ألف احلكومة إذا 
دلدخرات السابقة )أو احلالية( فإف آاثر مكرر االستثمار مولت إنفاقها من ا

ذلذا اإلنفاؽ يكوف ضخما. غَت أنو من ادلعتاد سياسيا وإداراي سبويل 
 اإلنفاؽ احلكومي يف أوقات االهنيار االقتصادي عن طريق عجز ادليزانية.

وضريبة الًتكات ىي الشكل الوحيد ادلقبوؿ من بُت أشكاؿ ضريبة 
يست ذلا آاثر سيئة على حافز اإلدخار عند الناس أثناء رأس ادلاؿ إذ ل

حياهتم وإف كاف من اجلائز أف يشجعهم على التصرؼ يف ثرواهتم عن طريق 
اذلبة, كما أهنا لن تؤثر على عادات اإلدخار لدى الورثة, وربقق ضريبة 
الًتكات التصاعدية غرضا ىاما, فهي بينما ال تؤثر كثَتا على حوافز 

العمل واإلدخار أثناء حياتو إال أهنا تساعد على ربقيق  اإلنساف على
العدالة وادلساواة عن طريق إعادة توزيع الدخل. وعيب ىذه الضريبة انو 
قد غلعل من العسَت على الصناعة أف تعًتض نقود ادلستثمر اخلاص, 
والواقع أف شركات التأمُت قد أصبحت يف ىذه األايـ تقـو بدور 

وخاصة يف بريطانيا بعد احلرب. لقد اختفي الرأمساِف الرأمساليُت الكبار 
ادلليونَت تقريبا من بريطانيا بعد ارتفاع ضريبة الًتكات, وليس ىذا ابألمر 
السئ ولكن اختفاء الرأمساليُت من النوع القدًن قد يعٌت ضرورة إعادة 
تنظيم سوؽ رأس ادلاؿ لتمكُت الناس من اقًتاض الصناعات بعد أف أصبح 
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الصغَت ىو مصدر عرض رأس ادلاؿ. والواقع أف التنظيم احلاُف ادلدخر 
لبورصة األوراؽ ادلالية يف لندف ليس الشكل األمثل الذي يستطيع جذب 

 مدخرات الرجل العامل, ورأس ادلاؿ األرامل واليتامي.
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 الفصل احلادي عظر

 التجارة الدولية

اىتممنا حىت اآلف بدراسة النظاـ االقتصادي ادلغلق 
وذباىلنا موضوع التجارة الدولية. وقد بينا أف مشكبلت 
االقتصاد ادلغلق عسَتة الفهم كذلك فإف مشاكل التجارة 
الدولية أكثر عسرا ردبا بسبب غموضها يف نظر الرجل 
العادي, وقد يكوف سبب ذلك ىو الصعوابت اليت يعاين 

صاد الدوِف بعد احلرب. فانعداـ التوازف يف منها االقت
التجارة بُت الوالايت ادلتحدة والدوؿ األخرى, والتحكم 
يف النقد, وتقييد االستَتاد قد أاثر الفوضي وعدـ التأكد 

 حوؿ حقيقة طبيعة التجارة الدولية.

وال توجد نظرية اقتصادية منفصلة خاصة ابلتجارة الدولية, ولكن 
عادلا على ضوء التفسَتات النظرية اليت رمسنا خطوطها ؽلكن تفسَت صبيع م
 العريضة حىت اآلف.

وذبرى التجارة بُت الدوؿ ألف ادلستهلكُت وادلؤسسات وأحياان 
احلكومات تتبادؿ السلع عرب احلدود السياسية لنفس أسباب تبادؿ السلع 
 يف داخل البلد الواحد. وضلن اعتدان على تقسيم العمل يف الداخل ولكننا
ال نسلم بو يف رلاؿ التجارة الدولية. ففي البلد الواحد يهتم الفبلحوف, 
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وصانعو السيارات, وعماؿ السكك احلديدية أبعماذلم اخلاصة فاكتسبوا 
خربة ومهارة مكنت اجلميع من رفع مستوى ادلعيشة. كذلك فإف زبصص 

عاَف  الدوؿ يف ميادين معينة من النشاط من شأنو أف يرفع مستوى ادلعيشة ال
 ككل ابدلثل.

وتبدو قيمة التخصص واضحة إذا كانت بعض الدوؿ تتمتع دبيزات 
طبيعية وفنية خاصة, ألف العاَف كلو سيستفيد إذا استغلت ىذه ادليزات 
ادلطلقة لبعض الدوؿ استغبلال كامبل. وربقق التجارة الدولية فوائد أخرى 

طانيا مثبل تستطيع إذا كانت ىذه ادلزااي نسبية فقط أي ليست مطلقة. فربي
إنتاج ادلنتجات الزراعية اليت تستوردىا بكفاية أكرب من الدوؿ ادلصدرة 
ولكن لربيطانيا ميزة أكرب يف الصناعة اذلندسية, ومن ادلؤكد أف الربيطانيُت 
والدوؿ ادلصدرة سيستفيد أكثر أذا زبصصت بريطانيا يف الصناعة اذلندسية 

نتجات الزراعية, أي سيستفيد وزبصصت الدوؿ األخرى يف إنتاج ادل
 اجلميع من التقسيم الدوِف للعمل.

والتخصص القائم على ادليزات النسبية ػلدث يف داخل البلد الواحد 
فادلوسيقيوف احملًتفوف مثبل يستطيعوف ابلطبع تعليم أوالدىم العزؼ على 
البيانو, ولكنهم يفضلوف إحضار مدرس لتعليم أبنائهم ادلوسيقى ليتفرغوا 

لعلمهم ألف ىذا أربح ذلم. فالدوؿ كاألفراد والعاَف ككل يستطيع رفع  ىم
 مستوى ادلعيشة إذا مسح للتخصص ابلتطور على األسس الىت بيناىا.
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وقد شاعت فكرة التجارة بُت االقتصاديُت ألهنا تساعد على ربقيق 
 مثل ىذا التخصص.

غَت أف ىذا الرأى قد أصبح موضع شك, وأصبح التشاـؤ يسود 
ناس حوؿ إمكانية ربقيق التجارة احلرة يف عادلنا غَت ادلستقر, وكذلك ال

اثرت الشكوؾ حوؿ الفروض اليت وضعناىا أساسا للنظرية اليت حاولنا 
 زبطيطها ىنا.

أوال: ىناؾ شك فيما إذا كاف من ادلمكن العثور على أمثلة كثَتة 
طلقة. لدوؿ تتخصص يف إنتاج سلع معينة بسبب ميزاهتا النسبية ال ادل

ودراسة السوؽ العادلي يبُت أف ىناؾ زبصصا بسبب ادليزات ادلطلقة, 
ولكن من العسَت أف غلد ادلرء مثبل واحدا يقنعو بوجود زبصص على أساس 

 ادليزات النسبية.

اثنيا: من ادلشكوؾ فيو أف ؽلتلك بلد ما ميزة طويلة األجل يف إنتاج 
يف صناعة النسيج, مث جاءت منتجات معينة. فربيطانيا مثبل كانت متفوقة 

اذلند والياابف مثبل فسلباىا ىذا التفوؽ. وادليزة الوحيدة اليت ال ؽلكن 
سلبها ىي ميزة اجلو ابلنسبة للمنتجات الزراعية, وميزة امتبلؾ كمية 

 ضخمة من ادلعادف.

وقد ازدادت ىذه الشكوؾ بسبب الصعوابت اجلمة اليت يعاين منها 
إُف اآلف. وتساءؿ الناس ىل ىناؾ  4941ة االقتصاد العادلي منذ سن
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ذبارة حرة حقيقية؟ الواقع أف ىناؾ ذبارة حقيقية ولكنها أصبحت تتصف 
 بثبلث صفات مسلم هبا.

إمكاف فرض تعريفو صبركية على السلع ادلستوردة اليت تناقش  -4
انتج صناعة جديدة انمية, كي سبكن الصناعات اجلديدة من النمو والعيب 

 من الصعب إلغاء ىذه التعريفة بعد فرضها. الوحيد أنو

التعريفة اجلمركية مرغوبة إذا استخدمت حلماية ظلو الصناعات  -0
 الضرورية للتسلح.

أف التخطيط الطويل األجل يف الزراعة مستحيل ما َف ربل  -3
التعريفة اجلمركية دوف توقف ادلنتجات الزراعية األجنبية الرخيصة, وترفع 

 احمللية, وسبكن الفبلحُت من استغبلؿ األراضي احلدية بربح.أشباف ادلنتجات 

وليست التعريفة اجلمركية ىي الوسيلة الوحيدة ادلمكنة, فادلرء ال 
يستطيع مثبل التكهن أبثر التعريفة على كمية السلع ادلستوردة, ألف ىذا 
األثر يتوقف أساسا على ظروؼ عرض وطلب ىذه الواردات ولذلك تلجأ 

ربديد الكمية اليت غلب استَتادىا يف مدة معينة, وال يسمح الدولة إُف 
 بتجاوزىا أبي حاؿ.

وأخَتا قد تؤدي التعريفة اجلمركية إُف زايدة مستوى العمالة. فمثبل 
تقييد استَتاد القمح, يزيد عدد العاملُت يف إنتاج القمح زلليا, ويف ىذه 

ُف معاملة البلد احلالة يعاين البلد ادلصدر نقصا يف صادراتو, فيلجأ إ
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ادلستورد ابدلثل, وتبدأ حرب "التعريفة". وحينئذ سيجد العاَف كلو أف 
مستوى العمالة قد اطلفض عما كاف عليو قبل احلرب. وحىت  إذا َف 
ينخفض مستوى العمالة فغنو من ادلؤكد اطلفاض مستوى ادلعيشة. ورفع 

و إتباع سياسة التعريفة اجلمركية ليس عاجبل دلشكلة البطالة, والعبلج ى
العمالة اليت شرحناىا يف الفصوؿ السابقة. ابإلضافة إُف ازباذ اخلطوات 
البلزمة لنقل العماؿ من الصناعة اليت أصبحت أقل كفاية ابدلقارنة مع 

 الصناعات ادلماثلة ادلوجودة يف الببلد األخرى, إُف ميادين أخرى مثمرة. 
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 الفصل الثاني عظر

 أسعار العنلة األجنبية

ليس للتجارة الدولية نظرية منفصلة, ولكن مشاكل االقتصاد العادلى 
زبتلف عن مشاكل االقتصاد احمللي ألف لكل بلد نظامو البنكي اخلاص. 
وؽلكن بياف ذلك من دراسة مشكبلت منطقة متخلفة كجنويب ويلز أثناء 

وما تبله. ففي ىذه األزمة ازدادت البطالة  4932األزمة االقتصادية عاـ 
 ىذه ادلنطقة نتيجة الهنيار الطلب على منتجاهتا األساسية وىي الفحم يف

واحلديد والصلب. ولوال إعاانت احلكومة ادلركزية )الربيطانية( دلا استطاعت 
ىذه ادلنطقة حىت االحتفاظ دبستوى ادلعيشة  ادلنخفض. فإذا فرضنا أف 

صعب, جنويب ويلز كاف بلدا مستقلة لنشأت يف ىذه احلالة مشكبلت أ
منها مثبل مواجهة "عجز خطَت يف االسًتليٍت". وكاف من احملتم أف تبذؿ 
دولة )ويلز اجلنوبية( جهودا مضاعفة للحصوؿ على االسًتليٍت بكميات  
كافية لدفع أشباف ادلواد الغذائية, وحىت إذا جلأت "حكومة جنويب ويلز" إُف 

تاج إُف العملة سياسة التمويل ابلعجز فإهنا لن ربل ادلشكلة ألهنا ستح
األجنبية لدفع شبن السلع ادلستوردة, أي أنو كاف من ادلستحيل حل 
مشكلة دولة جنويب ويلز دوف مساعدة بريطانيا أي دوف قرض بريطاين. 
وادلعروؼ أنو من السهل إقناع أي حكومة بدفع إعاانت البطالة لرعاايىا, 

أمم سلتلفة ولكن من الصعب إقناعها بتقدًن القروض لؤلجانب. فوجود 
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ونظم بنكية ونقدية ؼللق مشكبلت يف التمويل, ال توجد إذا كانت ىناؾ 
 حكومة واحدة, وسلطة نقدية واحدة.

والنتيجة األوُف لوجود عمبلت سلتلفة للدوؿ ادلختلفة ىي وجود شبن 
 3لكل عملية ابلنسبة للعمبلت األخرى. فاجلنية االسًتليٍت يساوي 

 422, والفرنك السويسري يساوى فرنكا سويسراي 40دوالرات أو 
فرنك فرنسي.. إٍف. وذلذا تنشأ أسعار العمبلت األجنبية ويف ىذا الفصل 
سنفسر ما ػلدد سعر العمبلت األجنبية, ودلاذا تكوف الفرنكات 
السويسرية أعلى شبنا من اجلنيو, االسًتليٌت يف بعض األوقات عنها يف 

 األوقات االخرى.

نبية طبقا لقوانُت العرض والطلب, فأشباف ويتحدد سعر العملة األج
 الفرنكات السويسرية مثبل ترتفع إذا زاد الطلب وقل العرض والعكس.

والطلب على الفرنكات السويسرية ىو نفسو عرض العمبلت 
األخرى, أي إف الطلب على عملة ما ىو يف نفس الوقت عرض العمبلت 

 األخرى.

فما ىي أسباب الطلب على أي عملة أجنبية ولتكن اجلنيهات 
االسًتلينية؟ أوؿ سبب ىو التجارة الدولية. فمثبل قد يرغ األفراد 
وادلؤسسات يف الدوؿ األخرى يف سلع سبتاز بريطانيا يف إنتاجها. 
وسيدفعوف شبنها بعمبلهتم, وعرض ىذه العمبلت سيخلق الطلب على 

قد يرغب األفراد وادلؤسسات الربيطانية يف شراء  اجلنيهات االسًتلينية أو
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سلع أجنبية ابجلنيهات االسًتلينية اليت تدفع شبنا ذلا يف بريطانيا عرض 
 اجلنيهات يف سوؽ العمبلت األجنبية.

والثاين ىو التجارة غَت ادلنظورة أي التبادؿ الذي ؼللق عرض 
لواردات اجلنيهات االسًتلينية والطلب عليها والذي يعرؼ ابسم ا

والصادرات غَت ادلنظورة, والتجارة غَت ادلنظورة تتضح يف تبادؿ اخلدمات,  
كالشحن البحري, والتأمُت, وعمليات البنوؾ. فإذا رغب األجانب يف 
اإلفادة من التسهيبلت اليت تقدمها شركات التأمُت الربيطانية مثبل فإف 

من مصادر ىذه التسهيبلت تعترب صادرات غَت منظورة وتعترب مصدرا 
دخل بريطانيا مثلها مثل تصدير السلع )ادلنظورة( كاجلرارات وادلنسوجات  
كما ؼللق الطلب على االسًتليٍت بسبب عرض العمبلء األجانب لعمبلهتم 
يف سوؽ النقد األجنيب, والعكس إذا رغب الشعب وادلؤسسات الربيطانية 

ه احلالة يطرحوف حىت اإلفادة من اخلدمات األجنبية غَت ادلنظورة, ففي ىذ
اجلنيهات االسًتلينية يف سوؽ النقد شبنا ذلذه اخلدمات, وىذا يكوف عرض 

 االسًتليٍت.

والثالث: ىو قياـ أغلب الدوؿ بوساطة األفراد أو ادلؤسسات 
إبقراض األفراد وادلؤسسات يف الدوؿ األخرى. فتعترب فوائد ىذه الديوف 

غَت ادلنظورة. ففوائد الديوف اليت يف ىذه احلالة بندا ىاما من بنود التجارة 
لربيطانيا زبلق الطلب على االسًتليٍت, أما فوائد الديوف اليت للدوؿ 
األجنبية على بريطانيا فتكوف عرضا للجنيو االسًتليٍت يف سوؽ العملة 

 مقابل العمبلت األجنبية ادلطلوبة لسداد ىذه الفوائد.
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ار حقيقي كقياـ وقد أيخذ االستثمار الدوِف أحد شكلُت: استثم
أفراد أو مؤسسات إحدى الدوؿ إبنشاء السكك احلديدية وادلصانع 
وادلواين يف بلد آخر. أو استثمار نقدي, بقياـ أفراد أو مؤسسات إحدى 
الدوؿ بشراء الضماانت الطويلة األجل اليت تصدرىا دولة أخرى. ويف 

صة للذين حالة االستثمار النقدي يقـو األجانب بدفع بعض عمبلهتم اخلا
يصدروف الضماانت الطويلة األجل يف بريطانيا مثبل, وىذه العمبلت 
األجنبية سبثل الطلب على االسًتليٍت, أما االسًتليٍت الذي يدفعو 
الربيطانيوف الذين يستوردوف الضماانت األجنبية, فيمثل عرض االسًتليٍت 

 يف سوؽ النقد.

قيقية أحد شكلُت: وقد أيخذ سبويل بريطانيا مثبل لبلستثمارات احل
األوؿ: استخداـ االسًتليٍت الذي يقدمو ادلستثمروف الربيطانيوف يف شراء 
العملة األجنبية, واستخداـ ىذه العملة يف شراء ادلواد اخلاـ واستئجار 
العمل احمللي يف البلد الذي ينفذ فيو مشروع االستثمار, ومن مث يكوف 

نبية ادلطلوبة والعكس. واثنيا: ىناؾ عرض لبلسًتليٍت مقابل العمبلت األج
قياـ الدولة ادلستثمرة كربيطانيا مثبل, بتقدًن ادلعدات ادلادية ومنح الدوؿ 
األخرى قرضا اسًتلينيا لتدفع منو شبن ىذه السلع ادلادية ويكوف القرض 
االسًتليٍت من جانب بريطانيا, والطلب عليو من جانب الدوؿ األجنبية 

 ر احلقيقي الشكلُت معا.ويف الغالب أيخذ االستثما

والرابع: حركات رأس ادلاؿ الطويلة األجل اليت تنشأ عن ىرب رأس 
ادلاؿ من بلد إُف آخر. فهرب رأس ادلاؿ من بريطانيا مثبل سَتفع عرض 
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االسًتليٍت, ويؤدي إُف اطلفاض قيمتو لفًتة قصَتة, أما ىرب رأس ادلاؿ إُف 
الطلب على االسًتليٍت وابلتاِف اصللًتا مثبل فسيؤدي إُف زايدة كبَتة يف 

 ترتفع قيمتو.

ويوجد إُف جانب االستثمارات الطويلة األجل يف الببلد ادلتخلفة 
األقراض واالقًتاض القصَت األجل. فإذا كاف سعر الفائدة )يف ادلدى 
القصَت( يف بلد أعلى منو يف بلد آخر كما كاف ادلاؿ يف بلجيكا بعد 

نية اليت سبلك أرصدة متاحة لؤلقراض القصَت احلرب, اذبهت البنوؾ الربيطا
 األجل, إُف ربويل أرصدهتا إُف بلجيكا لبلستفادة من سعر الفائدة ادلرتفع.

واخلامس: رغبة األجانب يف اختزاف االسًتليٍت مثبل سواء در عليهم 
فائدة أـ ال, جملرد إحساسهم أبهنم سيحققوف مزااي يف ادلستقبل, نتيجة 

قيمة االسًتليٍت ابلنسبة لبعض العمبلت األجنبية. الرتفاع متوقع يف 
والعمبلت اليت تنقل من بلد آخر حبثا عن ىذه ادلزااي تعرؼ ابسم النقود 
الساخنة, وىي اندرا ما تستقر يف مكاف دلدة طويلة, وذلذا فإف من شأهنا 
تدعيم واستقرار أي تغيَت قصَت األجل يف قيمة العملة: فمثبل إذا ظهرت 

ارتفاع قيمة االسًتليٍت, تتدفق النقود "الساخنة" إُف بريطانيا,  دالئل على
وىذا يؤدي يف ادلدى القصَت إُف رفع قيمة االسًتليٍت ومن مث جذب ادلزيد 
من النقود الساخنة فَتتفع االسًتليٍت أكثر وأكثر وىكذا تغذي العملية 

 نفسها بنفسها.
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إنفاؽ  -4ُت والسادس: التعامل احلكومي. وؽلكن تقسيمو إُف نوع
مستقل من قيمة العملة ابلنقد األجنيب, فاإلنفاؽ على إبقاء اجليوش يف 
الببلد األخرى, وادلنح ادلقدمة إُف احلكومات األجنبية, كبلعلا ؽلثل عرض 

اإلنفاؽ  -0عملة البلد ادلنفقة. وطلبا على عملة البلد الذي ينفق عليو 
يمة عملة البلد ابلنقد احلكومي ادلتعمد الذي يهدؼ إُف التأثَت يف ق

األجنيب. فمثبل إذا رأت بريطانيا أف سعر اجلنيو االسًتليٍت مرتفع بصفة 
مؤقتة فإف احلكومة الربيطانية قد تقرر )بوساطة بنك اصللًتا( خفض سعر 
الصرؼ, وتفعل ذلك عن طريق شراء كميات من النقد األجنيب أي تزيد 

يف إمكاهنا ابلطبع إنفاؽ ىذه عرض اجلنيهات االسًتلينية فينخفض شبنو, و 
النقود األجنبية عندما ينخفض سعر اجلنيو االسًتليٍت فيزيد الطلب على 
االسًتليٍت ويرتفع شبنو وهبذا األسلوب تبقى قيمة اجلنيو أكثر نباات شلا لو 

 تركت األمور لتصرفات السوؽ.

فما ىي القوى االقتصادية اليت تؤثر يف حجم العرض والطلب )على 
 لة( ومن مث ػلدد القيمة الفعلية للعملة ابلنقد األجنيب؟العم

سندرس أوال العوامل اليت تؤثر يف طلب وعرض العملة أثناء عملية 
التجارة العادية ادلنظورة وغَت ادلنظورة. فهذه التجارة ال تتأثر كثَتا ابلظواىر 
القصَتة األجل مثل حركة النقود الساخنة. وطلب وعرض العملة الناشئُت 
عن ىذه التجارة, ومن مث سعر الصرؼ يتوقف يف النهاية على نفقات 
اإلنتاج يف الببلد ادلختلفة, فإذا كانت نفقات اإلنتاج يف بلد ما مرتفعة يقل 
الطلب على صادراهتا ادلنظورة وغَت ادلنظورة, ويف نفس الوقت يرغب 
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سكاهنا يف شراء ادلنتجات األجنبية األرخص بسبب اطلفاض نفقات 
اجها. ومن مث ينخفض الطلب على عملية البلد ادلرتفعة النفقات قيمة إنت

العملة إُف تساوى أشباف صادرات ىذه البلد أبشباف منتجات الببلد 
 األخرى.

وذلذا وضع االقتصاديوف نظرية تعادؿ القوة الشرائية اليت تفسر 
ُت العبلقة األساسية لسعر الصرؼ ومستوى األنفاؽ يف الببلد ادلختلفة وتب

ىذه النظرية أنو يف ادلدى البعيد, وإذا ذباىلنا حركات رأس ادلاؿ القصَتة 
األجل, يتوقف سعر الصرؼ العادى لعملتُت على ادلستوى العاـ للثمن يف 
البلدين وذلذه النظرية صفتاف, األوُف تعلقها فقط أبسعار الصرؼ اليت 

ل تفسَت تنشأ خبلؿ تبادؿ السلع واخلدمات. واألخرى أهنا تقدـ أفض
ألسعار الصرؼ عندما ؼلضع القسم األكرب من صادرات البلد للتجارة 
الدولية احلرة. وقد ظلت ىذه النظرية سائدة لعدة أجياؿ ألهنا شكل 
أفضل تفسَت ألسعار الصرؼ عندما ؼلضع القسم األكرب من صادرات 
البلد للتجارة الدولية احلرة. وقد ظلت ىذه النظرية سائدة لعدة أجياؿ 

هنا تشكل أفضل وأعم تفسَت لطريقة أتثَت التجارة ادلنظورة وغَت ادلنظورة أل
 يف طلب وعرض العمبلت, ومن مث قيمتها.

فإذا انتقلنا إُف االستثمار الطويل األجل صلد أنو يتوقف أساسا على 
معدالت العائد ادلتوقع. فرجل األعماؿ الذي يرغب يف بناء مصنع جديد 

د الذي ػلصل عليو يف بلده. بل معدالت العائد ال يقدر فقط معدؿ العائ
الذي ؽلكنو احلصوؿ عليو يف أي مكاف آخر من العاَف وردبا كانت الرغبة يف 
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احلصوؿ على العائد األعلى يف االستثمارات يف الدوؿ اجلديدة, ىي سبب 
 االستثمار الدوِف الطويل األجل.

أس ادلاؿ أما سعر الفائدة فيلعب دورا أساسيا يف خلق حركات ر 
 bank rateقصَتة األجل, وىذا غلران إُف احلديث عن أعلية )سعر البنك 

يف ادلاضي حُت كانت واالقتصاديوف اآلف يقللوف من أعلية سعر البنك, أما 
السيادة "لغطاء الذىب" فقد كاف رفع سعر البنك, يلعب دورا حيواي يف 

بسبب عجز جذب األرصدة قصَتة األجل إُف البلد اليت تفقد ذىبها 
ميزاف ادلدفوعات. فرفع سعر الفائدة )قصَتة األجل( غلذب بسرعة وكفاية 
القروض قصَتة األجل إُف ىذه البلد, شلا يتيح ذلا فًتة للراحة تستطيع 
خبلذلا إغلاد حل أكثر دواما. ولكن ىذه الطريقة َف تعد شائعة, ولكن نظرا 

تسع اجملاؿ الستخداـ ألف العاَف يبتعد اآلف عن حالة التخلخل فلردبا ا
 أسعار الفائدة قصَتة األجل كوسيلة للتحكم يف ىرب االعتمادات.

رأينا أف السبب األساسي حلركة النقود الساخنة ىو توقع اطلفاض 
قيمة عمبلت معينة, والناس والبنوؾ ربوؿ أرصدهتا من العملة السهلة إُف 

ء ابدلضاربُت, العملة الصعبة الحتماؿ اطلفاض قيمة األوُف. ويوصف ىؤال
ألهنم يقامروف على أساس اعتقادىم أبف اطلفاض قيمة العلة السهلة أكثر 
جوازا. ويتطور الضغط على العملة ادلتوقع اطلفاض قيمتها ليس فقط 
بسبب حركات النقود الساخنة ادلشًتكة يف ادلضاربة بل من ادلمكن أف أييت  

ت الشراء العادية كذلك من امتناع التجار األجانب عن القياـ بعمليا
للعملة بسبب توقعهم اطلفاض قيمتها, ويدعم ىذا االذباه ربمس التجار 
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الوطنيُت لتسديد ديوهنم للتجار األجانب أبسرع ما ؽلكن خلوفهم ىم 
اآلخرين من اطلفاض قيمة عملة ببلدىم. فاإلسراع ابلدفع أو اإلبطاء 

ى العملة يشكل مصدرا ىاما لغَت سعر الصرؼ ألنو سيقلل الطلب عل
ادلشكوؾ فيها ويزيد عرضها, فيعجل ابطلفاض شبنها, بل وػلتم ىذا 

 forwardاالطلفاض إذا قلت الثقة فيها إُف درجة خطَتة, وينشأ سوؽ 

exchange market  يف ومعناه أف معامبلت النقد األجنيب اليت تصنع
يطة, األحواؿ العادية اندرا ما تؤدي إُف حركة زبزين النقود. والعملية بس

دوالر من  4222لنفرض أف اتجرا بريطانيا وافق على شراء سلع قيمتها 
أمريكا يف الثبلثة أشهر القادمة. فإذا كاف غَت راغب يف ادلقامرة على بقاء 
سعر االسًتليٍت مناسبا, فإنو يستطيع سؤاؿ البنك أف يبيعو الدوالرات 

الرات مقدما الضرورية لتسديد شبن ىذه السلع يف حينو, أي يشًتى الدو 
ولكن البنك كذلك ال يقامر فادلقامرة شلنوعة وذلذا يغطى نفسو فيشًتى 
الدوالرات احلاضرة ويستثمرىا يف ضماانت قصَتة األجل يف نيويورؾ حىت 
تسلم بعد الثبلثة أشهر إُف ادلستورد الربيطاين, أو ادلصدر األمريكي 

 ضد أية خسارة.مباشرة, وهبذا يغطي كل من ادلستورد والبنك موقفهما 

والتمويل هبذه الطريقة شكل حقيقي من أشكاؿ االستثمار قصَت 
األجل. فالبنك االصلليزى الذي يغطى نفسو ابختزاف الدوالرات يف نيويورؾ 

 ليدفعها فيما بعد إُف عميلو, يستثمر أرصدة قصَتة األجل.

ومعٌت ىذا أف شبن شراء العمبلت مقدما يتوقف على سعر الفائدة يف 
دى القصَت يف الببلد ادلعنية. فإذا كاف سعر الفائدة مرتفعا يف نيويورؾ ادل
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أكثر من لندف, فإف العميل الذي يطلب من بنكو شراء الدوالرات حلسابو 
يتيح للبنك فرصة استثمار شبن ىذه الدوالرات يف نيويورؾ واإلفادة من 

ببيعو ىذه سعر الفائدة ادلرتفع وذلذا يشرؾ البنك عميلو يف ىذه األرابح 
الدوالرات بثمن أقل شلا اشًتاه بو البنك يف السوؽ احلاضرة. أما إذا كاف 
سعر الفائدة يف لندف أعلى منو يف نيويورؾ فإف البنك سيحـر من الفائدة 

 ادلرتفعة يف لندف وابلتاُف ينبغى على العميل تعويض البنك.

سلتزانت والواقع أف البنوؾ ادلركزية يف العاَف ىي اليت سبلك أىم 
العملة األجنبية للمضاربة فادلؤسسات واألفراد والبنوؾ التجارية تفضل أال 

 ربتفظ ابلعمبلت األجنبية حىت تغطى نفسها.

وىذا يوصلنا إُف النقطة األخَتة, وىي ما الذي ػلدد طلب وعرض 
احلكومات للعمبلت ادلختلفة؟ أوال: ينشأ الطلب والعرض ألف احلكومات 

على قيمة عملتها ابلنقد األجنيب يف مستوى اثبت ترغب يف اإلبقاء 
ونستطيع تبُت الطريقة الىت تعمل هبا ىذه السياسة من دراسة ىيئة )موازنة 

يف بريطانيا,  exchange equalization accountحساابت الصرؼ( 
بعد نبذ فكرة غطاء )الذىب(, وغرض ىذه اذليئة  4930أسست سنة 

لصرؼ اليت تنتج عن عوامل اقتصادية ىو إلغاء التقلبات يف أسعار ا
األجل, أو عوامل مومسية, أو بسبب ظروؼ اقتصادية وسياسية. وقد 
قامت اذليئة بتنفيذ أىدافها وىي منع االختبلفات قصَتة األجل بُت 
 ادلنصرؼ والدخل, وحركة النقود الساخنة من التأثَت يف ميزاف ادلدفوعات.
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على الواردات, أو عندما  وابختصار عندما تزيد الصادرات مؤقتا
تكوف ىناؾ حركة لرأس ادلاؿ داخل البلد, فإف سعر الصرؼ ؽليل إُف 
االرتفاع, ويزيد الطلب على اجلنيو عن العرض, ومن مث تشًتى اذليئة بعض 
العمبلت األجنبية أو الذىب اليت تسبب يف ارتفاع قيمة اجلنيو يف سوؽ 

 النقد.

الذىب والنقد األجنيب فإهنا  فإذا اشًتت اذليئة كميات كافية من
تستطيع إعادة السعر إُف مستواه القدًن, فاذليئة تزيد عرض اجلنيهات يف 
سوؽ النقد األجنيب ومن مث تزيد اذليئة سلزوف الذىب والنقد األجنيب حبيث 

 ؽلكنها استخدامو فيما بعد دلنع أي اطلفاض يف سعر االسًتليٍت.

ت وازداد خروج النقود أما إذا زادت الواردات على الصادرا
الساخنة, فإف عرض اجلنيهات سيزيد الطلب عليها, فتتدخل اذليئة 
وتشًتى اجلنيهات دبخزوانهتا من الذىب والنقد, وىكذا سبنع اطلفاض سعر 

 الصرؼ.

وتنشأ مشكبلت خطَتة إذا حاولت اذليئة االحتفاظ بسعر اجلنيو يف 
اذليئة إذا حاولت منع  وجو عدـ توازف أساسي يف ميزاف ادلدفوعات. ألف

اطلفاض سعر الصرؼ يف ىذه احلالة فإهنا ستفقد احتياطاهتا من الذىب 
والنقد ابلتدريج حىت يتبلشي هنائيا. وإذا حاولت منعو من االرتفاع فإهنا 
ستستمر يف شراء كل الذىب والنقد ادلتاحُت ذلا, فيًتاكم احتياطي 



 034 

لة كيف ؽلنع احتياطي الذىب, وليس يف ىذه العملية حرج إال يف مشك
 الذىب من التأثَت على السياسة النقدية الداخلية؟

وتنشأ مشكبلت خطَتة إذا حاولت اذليئة االحتفاظ بسعر اجلنيو يف 
لبلحتفاظ ابجليوش يف اخلارج, شلا يؤدي إُف زايدة الطلب على عملة الببلد 

اؽ النقود اليت توجد هبا ىذه اجليوش, وقد اذبهت احلكومات الغربية إُف إنف
 من أجل زبفيف وطأة الفقر والبؤس يف ادلناطق ادلتخلفة من العاَف.

وىذا ؼللق ابلطبع طلبا على عمبلت ىذه ادلناطق وال تعترب الببلد 
ادلتخلفة ميداان طيبا لبلستثمار, ألف الفقر يعٌت اطلفاض عوائد االستثمار 

أف حاجتها إُف  اطلفاضا شديدا, ابإلضافة إُف عدـ االستقرار السياسي, مع
االستثمارات ادللحة, واذباه احلكومات إُف االستثمار يف ىذه ادلناطق 

 بدوافع أخرى غَت دوافع النشاط ادلاِف ادلمض.

وتقدـ بريطانيا وأمريكا ادلساعدات وادلنح لدوؿ جنوب شرقي آسيا 
غَت الشيوعية, ادلنضمة إُف مشروع مارشاؿ, وىذه ادلساعدات قد تصبح 

للمستقبل. واإلنفاؽ احلكومي يف النصف اآلخر من ىذا القرف ظلوذجا 
يتصف يف سوؽ العملة األجنبية بتقدًن العوف إُف الدوؿ ادلتخلفة, وؽلكن 
صبع وتنظيم بعض ىذه ادلساعدات بوساطة بنك اإلنشاء والتعمَت الذي 
أنشئ يف هناية احلرب للقياـ هبذه ادلهمة ابلذات. وىذه ادلساعدات 

اجلنيهات والدوالرات يف أسواؽ النقد األجنيب يف العاَف  تضاعف عرض 
 كلو, مقابل عمبلت ادلناطق ادلتأخرة.
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 الفصل الثالث عظر

 ميزان املدفوعات

بينما كيف يتحدد عرض وطلب أي عملة, ومن مث شبنها. 
ولكن احلكومة تعرؼ أسباب أي تغَت يف قيمة عملتها, 

نبغي أف تعرؼ وكيف تعاًف أو حىت تتكهن بتغَت سعرىا, ي
الكمية ادلعروضة وادلطلوبة من عملتها وميزاف ادلدفوعات 
ىو الطريقة ادلعتادة لتبُت ادلوقف ادلاِف الدوِف ألي بلد 
ويعكس ميزاف ادلدفوعات كل ما تكسبو احلكومة, وما 
تدفعو إُف ابقي العاَف خبلؿ فًتة معينة, ىي يف  العادة 

 سنة.

اثنُت فقط, اصللًتا وأمريكا.  وسنفرض أف العاَف مكوف من بلدين
والبنود ادلوجودة يف ميزاف ادلدفوعات ىي أوال: واردات وصادرات السلع 
واخلدمات ادلنظورة وغَت ادلنظورة, وسبثل قيمة الصادرات الدخل, وتبُت 
قيمة العملة األجنبية )دوالرات مقدرة ابالسًتليٍت( الىت حصلت عليها 

رة وغَت ادلنظورة خبلؿ السنة. ومقابل ىذه بريطانيا مقابل صادراهتا ادلنظو 
ادلدفوعات الىت حصلت عليها بريطانيا توجد ادلدفوعات الربيطانية مقابل 
الواردات ادلنظورة وغَت ادلنظورة, يف اإليرادات وادلدفوعات يكوف "ميزاف 
التجارة". ويف الغالب تفوؽ مدفوعات بريطانيا إيراداهتا وهبذا يكوف ىناؾ 
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هنا التجاري. والعجز يف ميزاف بريطانيا التجاري يقابلو فائض عجز يف ميزا
 مساو لو يف ميزاف أمريكا التجاري.

ولكي يتحوؿ ادليزاف التجارى إُف ميزاف ادلدفوعات غلب أف تضاؼ 
إليو صبيع ادلعامبلت الربيطانية ابلنقد األجنيب. وىذه ادلعامبلت سبثل حركة 

جل وطويلو. فعندما تقرض بريطانيا رأس ادلاؿ وأعلها االستثمار قصَت األ
األجانب عن طريق شراء االستثمارات األجنبية طويلة األجل أو قصَتة 
األجل تدخل ىذه النقود يف ابب ادلنصرؼ يف ميزاف "ادلدفوعات, وابدلثل 
فإف أي نقود يقرضها األجانب لربيطانيا بعض الدخوؿ إذا رغب الناس يف 

ض ادلدفوعات إذا فضل الناس اختزاف "اكتناز االسًتليٍت, وتتحمل بع
الدوالرات. فإذا أضيفت الدخوؿ التجارية إُف الدخوؿ الرأمسالية, وإذا 
أضيفت الدخوؿ التجارية إُف الدخوؿ الرأمسالية, وإذا أضيف ادلدفوعات 
التجارية إُف ادلدفوعات الرأمسالية تكوف لدينا ميزاف ادلدفوعات, فإذا زادت 

كاف ىناؾ عجز يف ميزاف ادلدفوعات وإذا زادت   ادلدفوعات على الدخوؿ
الدخوؿ على ادلدفوعات قيل أف ميزاف ادلدفوعات قد حقق فائضًا. وأي 
عجز يف ميزاف ادلدفوعات الربيطاين يقابلو فائض يف ميزاف ادلدفوعات 
األمريكي والعكس والواقع أنو ال توجد دولة تعاين عجزا يف ميزاف 

نة لبعض الدوؿ األخرى. وغلب أف يكوف مدفوعاهتا دوف أف تكوف دائ
ميزاف ادلدفوعات متوازان, فكيف نقوؿ أف ىناؾ عجز أو فائض يف ميزاف 
مدفوعات بريطانيا اجلواب, أنو بينما ؽلكن موازنة ميزاف ادلدفوعات, فإف 
طريقة زبفيف ىذا التوازف زبتلف, وىي أشد صعوبة عندما يكوف ىناؾ 

 عجز كبَت.
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عاىن عجزا يف ميزاف ادلدفوعات )ىو فجوة نفرض أف بريطانيا ت
الدوالر( وىذا معناه أف الوالايت ادلتحدة قد حققت فائضا مساواي لعجز 
بريطانيا سباما. وميزاف ادلدفوعات الربيطاين غلب أف يتوازف بطريقة أو أخرى 
وكذلك ميزاف ادلدفوعات األمريكي. وميزاف ادلدفوعات الربيطاين ؽلكن 

بيع الذىب  -4جوة الدوالر إبحدى الوسائل اآلتية: موازنتو أي بسد ف
احلصوؿ على  -0الربيطاين واحتياطات بريطانيا من العمبلت األجنبية, 

التحكم يف النقد  -3قرض أو منحة من الوالايت ادلتحدة ابلدوالرات. 
لتخفيض ادلشًتايت الربيطانية ابلعمبلت األجنبية. وإذا َف تكف ىذه 

تمعة فالبديل ىو أما زبفيض قيمة العملة أما الوسائل منفردة أو رل
 االنكماش.

وال ترغب احلكومات يف الغالب يف زبفيض قيمة نقدىا. وذلذا فأوؿ 
رد فعل لظهور عجز يف ميزاف ادلدفوعات ىو بيع الذىب والعمبلت 
األجنبية, وىذه العملية ال ؽلكن استمرارىا وإال اطلفض احتياطي النقد 

مث ينبغي استخداـ وسائل أخرى لسد فجوة الدوالر, اطلفاضا خطَتا. ومن 
وأبسطها ىو زايدة كمية الدوالرات لدى بريطانيا عن طريق إقناع أمريكا 
دبنحها قرضا أو منحة. ومثل ىذا القرض ال يعترب حبل طويل األجل, 
ولكنو رلرد وسيلة مؤقتة لتخفيف مشكلة النقد األجنيب إُف أف توضع 

 دافع التصدير. احللوؿ اجلذرية كتشجيع

وإذا َف تقرض الدوؿ األخرى بريطانيا فإف احلل احملتمل ىو التحكم 
يف النقد, والتحكم الصاـر يف النقد األجنيب الذي ؽلكن إنفاقو على 
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الواردات, وغلب أف يشمل ىذا التحكم جلميع ادلعامبلت, وقد اتبعت 
نذ سنة , وم4939ىذه السياسة يف بريطانيا عندما اندلعت احلرب عاـ 

كطريقة أساسية دلنع ظهور أي عجز كبَت يف الدوالرات, وقد مشل   4915
التحكم كذلك حركات رأس ادلاؿ كسبلح فعاؿ يف منع التغَتات الكبَتة 
وادلفاجئة يف سعر صرؼ اجلنيو االسًتليٍت, ويف حجم أي عجز يف ميزاف 

 ادلدفوعات.

لتثبيت قيمة وىذه الوسائل الثبلث ىي اليت تستخدـ يف أي زلاولة 
أية عملة, وصيانة العمالة الكاملة. وكاف احلل التقليدي لعجز ميزاف 

وبعدىا ىو رفع سعر الفائدة,  4939ادلدفوعات, والذي اتبع منذ أزمة 
ويًتتب على ذلك انتقاؿ األرصدة القصَتة األجل من الببلد األخرى, 

ارتفاع سعر وبذلك يتاح للبلد فًتة راحة مؤقتة. أما ادلدى البعيد فإف 
الفائدة من شأنو أف يؤدي )يف الداخل( إُف خفض االستثمار, ومستوى 
الدخل, والثمن, وابلتاُف زبفيض الواردات. فإذا اطلفضت أسعار سلع 
التصدير بدرجة كافية ازدادت الصادرات, وقد أصبحت صبلحية ىذه 

 السياسة موضع تساؤؿ.

لة الكاملة, والعمالة فهذه السياسة تعٍت يف ادلقاـ األوؿ نبذ العما
الكاملة اآلف أكثر أعلية من االحتفاظ بسعر الصرؼ الذي ال يعدو أف 
يكوف رلرد مسألة كرامة وطنية. واثنيا: أنو من غَت احملتمل التغلب على 
عجز خطَت يف ميزاف ادلدفوعات بدوف خفض مستوى األجور ورفع سعر 

احللقة الثالثة من ىذا  الفائدة عن عمد. ونتيجة حملاولة زبفيض األجور يف
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القرف, ربوؿ الرأى العاـ الربيطاين من زلاولة عبلج عجز ميزاف ادلدفوعات 
 ابالنكماش, إُف زلاولة عبلجو بتخفيض سعر العملة.

فإذا عجزت بريطانيا مثبل عن سد فجوة الدوالر ابالقًتاض أو 
التحكم يف النقد, وكانت يف نفس الوقت ال ترغب يف خلق مشكبلت 

نكماش والبطالة, َف يكن أمامها سوى حل واحد فقط ىو خفض قيمة اال
 اجلنيو االسًتليٍت.

ونتائج زبفيض سعر العملة ىي أوال: جعل حركات رأس ادلاؿ أكثر 
مبلءمة, ألف النقود "الساخنة" ستعود مرة اثنية إُف البلد الذي خفض سعر 

العملة يف حجم  عملتو, وىذا يدعم قيمة العملة, واثنيا: أتثَت زبفيض سعر
صادرات وواردات البلد, ومن مث ربسُت مركزىا التجاري ألف زبفيض سعر 
عملة البلد سيجعل شبن الصادرات ينخفض فيزداد إقباؿ األجانب عليها, 
بينما ترتفع أشباف الواردات األجنبية فيقل اإلقباؿ على االستَتاد. ومن مث 

لكلية للمصدرين فخفض قيمة العملة يزيد الدخوؿ االسًتلينية ا
الربيطانيُت, ويقلل الكمية الكلية اليت تنفقها بريطانيا من االسًتليٌت على 

 وارداهتا وىذا من شأنو ربسُت ميزاف ادلدفوعات.

وليس من الضروري أف يكوف ىذاف الطلباف مرنُت دبعٌت الكلمة, 
لكى يتحسن وضع ميزاف ادلدفوعات بتخفيض سعر العملة. فحىت إذا كاف 
الطلب األمريكي على السلع الربيطانية غَت مرف إُف حد اطلفاض كمية 
الدوالرات اإلصبالية "ادلنفقة فإف الكمية اإلصبالية من االسًتليٍت ادلتحصلة 
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جنيو إُف  -4- بريطانيا ال تنخفض. فمثبل إذا اطلفض سعر اجلنيو من يف
دوالرات واستتبع ذلك اطلفاض اإلنفاؽ األمريكي  3-4دوالرات إُف  1

مبليُت دوالر, فإف  6مبليُت دوالر إُف   8على السلع الربيطانية من 
مليوف جنيو.  0دخوؿ بريطانيا اإلصبالية من االسًتليٍت ستظل كما ىي 

ذا ال ػلدث إال إذا ظلت كمية الصادرات اثبتة بعد زبفيض سعر وى
العملة, وىذا مستحيل ألف حجم الصادرات الربيطانية سيكرب. ومن مث 
يتحسن وضع ميزاف ادلدفوعات حىت إذا كاف الطلب الربيطاين على 
الواردات غَت مرف كما أف االرتفاع يف أشباهنا سيؤدي إُف مزيد من اإلنفاؽ 

السًتلينية عليها. وىذا األمر ؽلكن حدوثو بشرط أف تفوؽ الزايدة ابلعملة ا
يف الدخوؿ االسًتلينية من الصادرات الزايدة يف اإلنفاؽ االسًتليٌت على 
الواردات, وؽلكننا أف نستخلص كذلك أنو حىت إذا الطلب األجنيب على 

ُت , الصادرات الربيطانية, والطلب الربيطاين على السلع األجنبية غَت مرن
فإف األمر سواء. ولكن إذا كاان غَت مرنُت إُف حد كبَت فإف خفض قيمة 
العملة سوؼ يؤدي إُف زايدة وضع ميزاف ادلدفوعات سوءا, إذ يزيد 
اإلنفاؽ االسًتليٍت على الواردات على الدخوؿ اليت ربصل عليها بريطانيا 

 من صادراهتا.

ادلدفوعات  صحيح أف زبفيض العملة يؤدي إُف ربسُت وضع ميزاف
إذا كاف الطلب مران, ولكن ىذا ال يعترب حبل هنائيا دلشاكل البلد الذي 
خفض قيمة عملتو, ألف زايدة الصادرات ال تتحقق إال بزايدة إنتاجية البلد 
أو بزايدة حجم الفائض يف ادليزانية لتخفيض اإلنفاؽ اإلصباِف يف بريطانيا 

تخدامها إُف انحية الزايدة يف وبذلك تتجو ادلوارد ادلنتجة اليت ؽلكن اس
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حجم صادراهتا. ويف بلد كربيطانيا تتوقف األشباف اليت يدفعها العماؿ, إُف 
حد كبَت, على أشباف االستَتاد ومن مث فإف زبفيض سعر العملة لن يرفع 
فقط أشباف الواردات بل سَتفع نفقات ادلعيشة ابلنسبة للعماؿ كذلك. 

ل زايدة األجور فًتتفع أشباف الصادرات ونتيجة لذلك يزداد الضغط من أج
أكثر فأكثر فيقل حجمها. فإذا كانت ىناؾ عملة كاملة يف البلد يكوف 
ىناؾ خطر من أف يؤدي خفض قيمة العملة إُف إلغاء النتائج ادلتوقعة ذلذا 

 اخلفض.

فهل معٌت ىذا أف أتباع سياسة العمالة الكاملة يؤدي دائما إُف ظهور 
فوعات؟ وإذا كاف األمر كذلك ىل يعترب زبفيض سعر عجز يف ميزاف ادلد

العملة ىو العبلج الوحيد؟ تعاين أي بلد تتبع سياسة العمالة الكاملة يف 
عاَف ربافظ فيو كل بلد على أاتع سياسة مستقلة, من صعوبتُت أساسيتُت. 
األوُف أف مكرر االستثمار لن يعمل بنفس األسلوب اِف بيناه يف الفصل 

نا رأينا أف حجم مكرر االستثمار يتوقف على احلصلة اليت التاسع, ألن
يدخرىا الناس من دخوذلم. ولكن التجارة األجنبية ستعمل على إنقاص 
حجم مكرر االستثمار يف داخل أي بلد ألف مكرر اإلنفاؽ االستهبلكي 
على الواردات ستشعر بو البلد الذي يصدر ىذه السلع ال البلد ادلنهمك 

 األشغاؿ العامة زلاوال رفع العمالة. يف اإلنفاؽ على

وذلذا يتعرض البلد الوحيد الذي يسعى لتحقيق العمالة الكاملة, 
 بينما تعاين الدوؿ األخرى من الفقر, دلشكبلت صعبة.
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والصعوبة األخرى اليت تواجو البلد الذي ػلاوؿ االحتفاظ ابلعمالة 
الكاملة يف عاَف يسوده الفقر, ىي أف ىذا البلد سيحتاج إُف زايدة وارداتو 
من الدوؿ األخرى, وىو يدفع شبن ىذه الواردات بصادراتو, والدوؿ 

يزاف الفقَتة ال تستطيع استَتاد كل ما ربتاج إليو, ومن مث يظهر عجز يف م
 مدفوعاتو.

ميزاف ادلدفوعات. ألف ذلك من شأنو ربسُت وضع ميزاف ادلدفوعات 
غَت أف ىذا عبلج ايئس ألف خفض سعر العملة يؤدي إُف رفع األجور 
ونفقات اإلنتاج وارتفاع شبن صادرات البلد ومن مث إلغاء الفوائد اليت 

دير البطالة, ػلققها ىذا التخفيض. عبلوة على إهتاـ ىذا البلد دبحاولة تص
ومن مث تلجأ الدوؿ األخرى إُف زبفيض قيمة عملتها, وردبا فرض القيود 
اجلمركية على وارداهتا من ىذه البلد. وقد أنشئ صندوؽ النقد الدوِف دلنع 
أتباع مثل ىذه السياسة, وقد تعهد األعضاء ابالمتناع عن ادلنافسة يف 

ضخمة من العمبلت  زبفيض سعر العملة, وػلتفظ البنك الدوُف بكميات
ادلختلفة, فإذا تعرض األعضاء لعجز يف ميزاف ادلدفوعات جلئوا إُف 
االقًتاض من الصندوؽ بدال من زبفيض قيمة عملتها وبذلك يتهيأ ذلم 
فرصة للراحة ػلاولوف فيها حل مشكبلهتم دوف اإللتجاء إُف زبفيض قيمة 

 العملة.

ا كانت سهولة وقد ازدادا يف ىذه األايـ التساؤؿ حوؿ ما إذ
االسًتليٍت وصعوبة الدوالر الدائمُت تعكساف وجود عدـ توازف أساسي يف 
االقتصاد الدوِف. وقد وُف الزمن الذي ظلت فيو دوؿ أورواب الغربية تقيم 
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اقتصادىا على تصدير السلع ادلصنوعة من مواد خاـ مستوردة رخيصة 
ربية حبيث َف يعد يف األشباف. لقد ربولت التجارة يف غَت صاٌف أورواب الغ

مقدورىا احلصوؿ على نفس كمية الواردات, مقابل الكمية ادلعينة من 
 الصادرات.

وال يعٍت ىذا ابلطبع أف التغَتات طويلة األجل وحدىا ىي ادلهمة, 
فالتغَتات القصَتة األجل ال تقل أعلية. فمثبل عقب اندالع حرب كوراي 

ا بريطانيا, ولكن شبن سلعها التامة ارتفعت أشباف ادلواد اخلاـ اليت تستوردى
 4954َف ترتفع بنفس الدرجة, فتدىور التجارة الربيطانية وبعد عاـ 
فتحسن –اطلفضت أشباف الواردات أكثر من اطلفاض أشباف الصادرات 

 مركزىا التجاري.

وأخَتا نبلحظ أف الفائض الذي ػلققو ميزاف ادلدفوعات الربيطاين 
عدىا على تسديد ديوهنا لبلد اثلث, ما داـ مثبل مع إحدى الدوؿ ال يسا

من الصعب ربويل عملة بلد إُف عملة بلد آخر وذلذا أشيع وخباصة بعد 
احلرب أف التجارة ادلتعددة األطراؼ صعبة, ولذلك عملت التجارة 
الثنائية. من أجل ىذا انتشرت الدعوة إُف تسهيل عملية ربويل عملة 

خرى وأصبحت ىدفا ابلغ األعلية. إحدى الببلد إُف عمبلت الببلد األ
وعندما تصبح ىذه  العملية سهلة ستحتل التجارة ادلتعددة األطراؼ 

 مكاهنا من جديد لصاٌف صبيع األطراؼ.
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 الفصل الرابع عظر

 الشياسة االقتصادية

سنبُت يف ىذا الفصل نوع السياسات االقتصادية اليت يوصى هبا 
علماء االقتصاد يف أايمنا ىذه, وإُف أي حد ؽلكن تربيرىا على أسس 
علمية صادقة. وسنتعرض قبل كل شئ إُف ادلعيار الذي يستخدمو 
االقتصاديوف للحكم على ىذه السياسة أو تلك أبهنا حسنة أو سيئة. 

االقتصاديوف يعتربوف عادة أف السياسة احلسنة ىي وىذا ادلعيار بسيط. ف
اليت تساعد على زايدة رفاىية اجملتمع االقتصادية وأف أفضل سياسة 
اقتصادية ىي اليت ربقق رفاىية اجملتمع االقتصادية وأف أفضل سياسة 
اقتصادية ىي اليت ربقق رفاىية اجملتمع إُف احلد األقصى, وذلذا يوصوف 

دلوارد ادلتاحة "استخداما يضمن استخبلص أقصى احلكومات ابستخداـ ا
 ادلزااي ادلمكنة إلشباع اجملتمع إُف أقصى حد.

غَت أف ىناؾ حدا مفروضا على ربقيق ىذا اذلدؼ, وسنبُت ىذا احلد  
كلما تقدمنا يف البحث, ولنبدأ دبناقشة ؽلكن حلها على أساس ىذا 

تمع إُف أقصي حد. االقًتاض وىو أف احلكومة ترغب يف زايدة رفاىية اجمل
وضلن نعلم أف الدخل يعاد توزيعو ما بُت حُت وآخر عن طريق الضريبة 
التصاعدية أوال ألف ىذا أمر مرغوب فيو لتحقيق الرفاىية واثنيا بسبب 
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احلاجة إُف القضاء على الثراء الفاحش والفقر ادلدقع الذي ؼللق التمايز 
 الطبقي.

لتوزيع ىو أفضل توزيع فكيف يربىن االقتصاديوف على أف ىذا ا
للدخل قد يرى بعضهم إبخبلص أف مساواة توزيع الدخل ليست أمرا 
حسنا وال سيئا, وبعضهم اآلخر يرفضوف إصدار حكم هنائي على ىذه 
ادلشكلة ألهنم يؤمنوف بضرورة ربرر االقتصاد من األحكاـ ادلطلقة. وضلن ال 

ئا عن أفضل توزيع نتفق معهم يف ىذا ألنو من ادلمكن أف يقوؿ ادلرء شي
للدخل دوف أف يتهم أبي ربيز علمي, وسنقيم ربليلنا على ثبلثة قروض. 

 األوؿ والثاين حقيقتاف والثالث حكم تقديري.

األوؿ: أنو إذا ظلت األشباف اثبتة وازداد دخل الفرد جنيها واحدا 
ازدادت قدرتو على إشباع حاجاتو, فإذا زاد دخلو جنيها آخر ازدادت 

إشباع حاجتو ولكن بدرجة أقل من اجلنيو األوؿ وىكذا أي أف  قدرتو على
ىناؾ ما يسمى بقانوف تناقص اإلشباع احلدى من الدخل, وبقدر ما يكوف 
ادلرء غنيا بقدر ما تقل قدرة أي زايدة إضافية يف دخلو على إشباع 

 حاجاتو.

والثاين: إف صبيع الناس متشاهبوف سباما, ولكن ستتعرض من أجل 
الدقيق أهنم متباينوف ال يف أذواقهم بل يف قدرهتم على التمتع التحليل 

ابلدخل. ومعٌت ىذا أنو إذا أخدان جنيها من الرجل األغٌت وأعطيناه إُف 
الرجل األفقر ازداد اإلشباع الكلي للبلد, ألف مبدأ تناقص اإلشباع احلدى 
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لرجل يعٌت أف قيمة اجلنيو احلدي عند الرجل األغٌت أقل من قيمتو عند ا
األفقر, ومن مث غلب أف تستمر عملية إعادة توزيع الدخل حىت تتساوى 
صبيع الدخوؿ. فإذا افًتضنا أف الناس متمايزوف كانت النتيجة ىي أف 

 أشباع اجملتمع إُف احلد األقصى ال يتحقق إال إذا تساوت الدخوؿ.

فإذا عدان إُف فرضنا األصلي وىو أف صبيع الناس متشاهبوف إُف حد  
 جدا, تكوف مساواة الدخوؿ قريبة من التوزيع األفضل, ألف الدولة كبَت

إذا أرادت ربقيق الرفاىية إُف حدىا األقصى وجب أف تنوع الدخوؿ ولكن 
يف نطاؽ ضيق للغاية. وىذه النتيجة ال تتوقف على الفرض الثاين )أو 
احلقيقة الثانية( وىي أف صبيع الناس متشاهبوف عقليا يف مقدرهتم على 

لتمتع ابلدخل مثلما ىم متشاهبوف جسمانيا, بل تتوقف أيضا على حكم ا
تقديري )وىو الفرض الثالث( وىو إذا كاف صبيع الناس متشاهبُت وجب أف 
يعاملوا بنفس الطريقة وإعطائهم دخوال متشاهبة, فحىت إذا كاف افًتاضنا 
الثاين خطأ, فإف ىذه التوصية ستظل صحيحة فالناس إذا كانوا غَت 

ساويُت يف مقدرهتم على التمتع ابلدخوؿ إال أف معاملتهم تظل صحيحة  مت
 كما لو كانوا كذلك ابلفعل, وىذا ىو حكمنا التقديري.

قد تكوف ىذه النتيجة خطأ, وإذا كانت كذلك أصبح من واجب 
الذين يؤمنوف بعدـ مساواة الدخل أف غلدوا حجما أفضل لتربير عدـ 

وجدان أف ادلساواة زلبوبو عند الفقراء,  ادلساواة وضلن إذا سألنا الناس
بغيضة عند األغنياء. ولكننا إذا سألنا الرجل األغٌت ىل يفضل االستمرار 
يف اقتناعو بعدـ ادلساواة حىت ولو كاف ذلك معناه أف يصبح فقَتا فإنو 
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سيغَت موقفو, ألف ادلصلحة تقتضيو أال يوافق على ادلزيد من ادلساواة بدال 
 َتا.من أف يصبح فق

وىناؾ حجة قوية ضد ادلساواة, وخباصة ادلساواة عن طريق 
الضرائب التصاعدية وىي أف الضرائب التصاعدية على الدخوؿ, وحىت 
الضرائب التصاعدية على ادلبيعات وخباصة السلع الكمالية تضعف احلوافز 

 على العمل وحىت االستثمار كما بينا من قبل.

ادلساواة يف الدخوؿ ستقلل وحجة اثلثة ضد ادلساواة, ىي  أف 
مدخرات اجملتمع, ودبا أف تقدـ اجملتمع يتوقف أحياان على زايدة ادلدخرات 
فإف عدـ مساواة الدخل يكوف مرغواب فيو ألف ادلدخرات يف حالة عدـ 
ادلساواة تكوف أعلى, ألف زايدة دخل الغٍت تعٍت زايدة اإلدخار أما زايدة 

 .دخل الفقَت فستذىب إُف االستهبلؾ

من ىذا التحليل السابق يتبُت أف االقتصاديُت يستطيعوف تقدًن 
حجج سلتلفة بعضها يؤيد ادلساواة يف توزيع الدخل ألهنا تزيد من رفاىية 
اجملتمع, وبعضها يقوؿ إف ادلساواة تعيب الدخل القومي ابلعجز عن النمو 

 ابلسرعة اليت ؽلكن أف يتحقق هبا إذا كاف ىناؾ عدـ مساواة.

ومن ىذا نتبُت كم ىو سهل االختبلؼ حوؿ نتائج أية سياسة 
اقتصادية. وىناؾ اختبلؼ آخر بُت ادلهتمُت ابلشئوف التجارية وىي 
االختيار بُت التخطيط أو االشًتاكية )دبا فيها الشيوعية( وبُت معاداة 
االشًتاكية أو اتباع مبدأ احلرية. واالقتصاديوف الربيطانيوف يف الواقع 



 045 

بُت ىاتُت ادلسألتُت, ولكن ىناؾ أتييدا واسعا لوجود االقتصاد موزعوف 
ادلختلط يف اصللًتا كما ىو. قطاع حكومي, وقطاع خاص وليس ىناؾ 

% حرية, ولكن 422% اشًتاكية أو 422خبلؼ حوؿ ىل غلب اتباع 
اخلبلؼ األساسي ىو حوؿ موضوع: ىل ىناؾ حاجة إُف ادلزيد أو القليل 

 أو القليل من احلرية؟. من التخطيط أو ادلزيد

وىناؾ حجج قوية ضد االشًتاكية, وضد مبدأ احلرية فاحلجة 
األساسية ضد االشًتاكية أهنا زبلق البَتوقراطية, وأما مبدأ احلرية فيدؿ 
على أف الزعم أبهنا يف اجملتمع غَت ادلخطط ذبعل الناس ػلصلوف على 

ا زعم ال أساس لو, الوظائف والدخوؿ وادلراكز االجتماعية اليت يستحقوهن
 وأف احلظ ال ادلوىبة يلعب الدور األساسي.

وقد أبرز االقتصاديوف وظيفة جهاز الثمن من انحية وعيوبو من 
انحية أخرى. ففي ظل سياسة احلرية تعترب أفضل طريقة عقلية لتخصيص 
ادلوارد النادرة إلنتاج السلع واخلدمات ىي تركها جلهاز الثمن, والسماح 

األفراد إبنفاؽ دخوذلم كيفما شاءوا فإذا ازداد إنفاقهم على  للمستهلكُت
سلعة أنتج منها الكثَت والعكس. وبينوا أف جهاز الثمن الذي ال ؼلضع 

أنو ال يضمن إشباع احلاجات  -4ألي رقابة يعاين من ثبلثة عيوب 
أف االحتكارات لو  -0اجلماعية كتلك اليت بيناىا يف بداية الفصل العاشر 

أهنا فإهنا ربصل على إغلار "ريع" أكرب شلا ربصل عليو يف ظل تركت وش
الصناعة ادلتنافسة وأنو من الضروري التحكم فيها منعا الستغبلؿ 
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أف ادلستهلكُت وىم يشبعوف حاجتهم ابستهبلؾ السلع قد  -3ادلستهلك 
 يسببوف خسارة يف إشباع اآلخرين حلاجتهم.

لبطالة أو التضخم. وتواجو أغلب احلكومات اختيارا آخر بُت ا
والواقع أف أتباع سياسة العمالة بدوف تضخم أمر ابلغ الصعوبة, وذلذا 
يكوف االختيار يف الواقع بُت سياسة عمالة ضعيفة ال سبحو البطالة سباما 
وبُت سياسة العمالة القوية اليت تسبب بعض التضخم أمرا زلَتا. ويف ىذه 

ن السؤاؿ التاِف أيهما أسوأ البطالة احلالة يتعُت على االقتصاديُت اإلجابة ع
 أو التضخم؟

وأغلب الناس متفقوف على أف البطالة أمر سيء, ولكن االقتصاديُت 
ليس لديهم الشيء الكثَت حوؿ التضخم, وىم يستطيعوف على األقل 
اإلشارة إُف نتيجة سلبية ىي أنو ما أف يصل اجملتمع إُف مستوى العمالة 

ادلعيشة بزايدة الدخوؿ النقدية ألف ارتفاع فلن يستطيع أحد رفع مستوى 
األشباف سيمتص ىذه الزايدة, وأنو ال سبيل إُف رفع مستوى الدخوؿ 
احلقيقة إال بزايدة إنتاجية األمة. غَت أف التضخم ىو شبن العمالة الكاملة 

 4932الذي البد من دفعة لتجنب البطالة الشاملة اليت حدثت يف أزمة 
كفيل ابإلجابة عما إذا كاف التضخم سيسبب نتائج وادلستقبل وحده ىو ال

اجتماعية واقتصادية خطَتة كالبطالة أـ ال. أما اآلف فإف أغلب الناس يف 
 بريطانيا يفضلوف التضخم على البطالة.
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وقد ابتكر االقتصاديوف وسيلة فنية كمحاولة حلل مشاكل السياسة 
ن أغلب االقتصادية دوف احلاجة إُف وضع أحكاـ تقديرية. ولك

السياسيات االقتصادية دوف احلاجة إُف وضع أحكاـ تقديرية. ولكن 
أغلب السياسات االقتصادية ال تطبق بدوف إفادة بعض الناس على 
حساب اآلخرين فكيف تقارف اخلسارة اليت يعانيها شخص, ابلفائدة اليت 
غلنيها شخص آخر؟ وضع االقتصاديوف "مبدأ التعويض" كمقياس فماذا  

سياسة اجلديدة ذبعل )أ( يف وضع أفضل إُف حد أنو يستطيع كانت ال
تعويض )ب( عن خسارتو فإف ىذه السياسة ستزيد من رفاىية اجملتمع, أما 
إذا كاف الكاسب غَت قادر على تعويض اخلاسر فإف ىذه السياسة ستقل 

 من رفاىية اجملتمع. 

لقي نستطيع اآلف شرح حالة التجارة احلرة التقليدية اليت كانت ت
أتييد أغلب االقتصاديُت. فإذا كاف فرضنا البسيط صحيحا وىو أف الدولة 
تسعي إُف ربقيق رفاىية اجملتمع إُف أقصى حد أمكن القوؿ أف إلغاء 
الضريبة اجلمركية على وارد معُت تكوف أمرا مرغواب فيو إذا كاف ذلك من 

ين يفيدوف شأنو إنعاش اجملتمع كلو. ويتحقق ىذا إذا كاف ادلستهلكوف الذ
من ىذا اإللغاء قادرين على تعويض الصناعات اليت تعاين خسارة يف 
الدخل بسبب زايدة ادلنافسة األجنبية ويظل ىؤالء ادلستهلكوف يف مستوى 

 أفضل بعد ذلك. فإف َف ػلدث ىذا اعترب ىذا التغَت تغَتا إُف األسوأ.

قديرية ومبدأ التعويض ال يزيل لسوء احلظ احلاجة إُف األحكاـ الت
فاالقتصادي قد يستطيع أف يقوؿ مثبل أف ضريبة الوارد غلب إلغاؤىا, 



 052 

ودفع التعويض إذا كاف ذلك ضروراي. ولكن القرار بدفع التعويض غلب أف 
يتخذ وىو ال يتخذ على أسس اقتصادية حبتة. فاالقتصادي قد يساعد 

در ما السياسي بشرح حقائق ادلوقف والنتائج احملتملة لتغيَت السياسة بق
يستطيع ولكنو ال يتخذ القرار النهائي, ألف مسئولية القرار النهائي حوؿ 

 أية سياسة اقتصادية إظلا تقع على عاتق السياسيُت.
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