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 اقتصاديات اإلنتاج احليواني
 األوىلاحملاضرة 

هناك حقيقتان اقتصاديتان تصدق على كل المجتمعات البشرية وأدى اجتماعهما إلى نشأة المشكلة االقتصادية التي 
 أدت بدورها إلى نشأة علم االقتصاد الذي يدرس هذه المشكلة وما يتفرع عنها وهذين الحقيقتين:

 وتزايدها:تعدد الحاجات اإلنسانية  -1
 ، تتزايد باستمرار مثل الحاجة للمأكل، المشرب، المسكن، العالج،....الخمتكررة متجددةإن حاجات اإلنسان متعددة، 

 وإن إشباع هذه الحاجات يتطلب إنتاج سلع وخدمات.
 الندرة النسبية للموارد االقتصادية: -2

 تنقسم الموارد إلى:
رة وتكفي إلشباع جميع الحاجات اإلنسانية وال ندفع ثمن مقابل الموارد الحرة: وهي متوفرة في الطبيعة بكث -أ

 الحصول عليها.  مثل: الشمس والهواء.
الموارد االقتصادية: وهي محدودة وغير كافية إلشباع كل الحاجات اإلنسانية أي أنها تتميز بالمحدودية والندرة  -ب

 عبارة عن:النسبية ومعيار الندرة هو وجود ثمن مقابل الحصول عليها وهي 
 .موارد طبيعية مثل: األراضي ما فوقها وما تحتها 
 .موارد بشرية مثل: العمال وأصحاب المشروعات 
 .موارد رأسمالية وهي اآلالت والمعدات الالزمة إلنتاج السلع والخدمات الالزمة إلشباع الحاجات 

 :ومما سبق يكمن تعريف علم االقتصاد بأنه 
 

ية يبحث في كيفية استخدام الموارد النادرة المحدودة إلشباع الحاجات اإلنسانية المتعددة فرع من فروع العلوم االجتماع
 الغير محدودة.

 
 وفي ظل المشكلة االقتصادية البد لكل مجتمع أن يقرر أمرين:

 اختيار الحاجات التي سيتم إشباعها. -1
ر قدر يمكن استخدامها إلنتاج أكب االستغالل األمثل للموارد واالختيار بين االستخدامات البديلة لها بحيث -2

 ممكن من السلع والخدمات إلشباع أكبر قدر ممكن من الحاجات اإلنسانية.
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تساؤالت أساسية تواجه  3يتصل بهذه العملية و  يتبين من ذلك أن المشكلة االقتصادية ما هي إال مشكلة اختيار،
 كل المجتمعات:

 
 أركان المشكلة االقتصادية:

 ماذا ننتج؟ 
 ات بواسطة الموارد المتاحة لديه.الخدمماذا ينتج المجتمع من السلع و ي أ
 كيف ننتج؟ 

 ار الطريقة التي تحقق أقل تكلفة.أي تحديد طريقة اإلنتاج حيث أن طرق اإلنتاج متعددة و يجب اختي
 لمن ننتج؟ 

 كيفية توزيعه على أفراد المجتمع.ن الذي سيستفيد من هذا اإلنتاج و أي م
 اإلجابات على هذه األسئلة باختالف المجتمعات وفقا لألنظمة االقتصادية الموجودة فيها.تختلف و 
 

 انات اإلنتاجية المتاحة للمجتمع:اإلمك
نه أالموارد لها استخدامات متعددة و  أن هذهو  بالنسبة لتعدد الحاجات اإلنسانية،عرفنا أن موارد المجتمع محدودة 

 تكلفة الفرصة البديلة(مى )هذا االختيار له تكلفة تـــســـت و تلك االستخدامايجب االختيار بين 
 مثال:

هذه الحالة  ففي ،إذا قرر المجتمع اختيار توجيه موارده إلنتاج سلع صناعية وكان من الممكن أن ينتج سلع زراعية
 لسلع الصناعية.ا يكون المجتمع قد ضحى بإنتاج السلع الزراعية وهذه التضحية تمثل تكلفة الفرصة البديلة إلنتاج

 وبذلك تكون تكلفة الفرصة البديلة هي ما تم التضحية به بسبب اختيار سلعة أو خدمة معينة.
 
 

 يلي: تقسم عوامل اإلنتاج إلى ما
: يوفر هذا العنصر مكان اإلنتاج، وتعد األرض مستودع الخصائص الطبيعية والكيميائية Land األرض (1

تتصف بما و  والطقس عامالن هامان في تحديد إنتاج المحاصيل واإلنتاج الحيواني.والبيولوجية للطبيعة. فالتربة 
 يلي:
 عرضها ثابت في المدى القصير 
 ال يمكن نقلها من مكان آلخر 
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   ال يمكن إحاللها )استبدالها( كليا 
 وتضاريسها وغيرها، حيث أي وحدتين من األرض غير متماثلتين تماما . خصوبتها درجة تختلف 

الموجودة في وقت معين والتي يمكن  االقتصاديةيعرف بأنه المدخرات من السلع  :Capital  الامل  رأس (2
 شراؤها بالمال وتستخدم في اإلنتاج. ويقسم إلى نوعين:

  رأس المال الثابت: يتمثل بالموجودات المعمرة التي لها صفة البقاء والثبات النسبي والتي تدخل في العملية
 والعقارات واآلالت والحيوانات المنتجة كاألبقار الحلوب وحيوانات الحمل والجر.اإلنتاجية كالمنشآت 

  يق عوائد التي تستخدم في اإلنتاج لتحق المتداولةيتمثل بالموجودات الجارية و  التشغيلي: أورأس المال العامل
 خالل فترة زمنية قصيرة.

 و رضأ)وسائل تنظيم عناصر اإلنتاج تعرف إدارة المزارع بأنها دراسة طرق و : Management اإلدارة (3
(  والخبرات والمهارات لكي تنتج المزرعة اكبر Technical knowledge) عمل و رأسمال( وتطبيق المعرفة التقنية

األرباح . ويمكن تعريفها أيضا: وظيفة إنتاجية تقوم على أساس تطبيق المبادئ  أوقدر ممكن من الدخل الصافي 
العلمية واالستفادة من الخبرات العلمية في اإلنتاج الزراعي وتسويقه وتمويله لتقليل النفقات والحصول على اكبر غلة 

 ممكنة من ناتج المزرعة وبيعها بأفضل األسعار. 
سان الذي يعمل على تغيير مواد في الطبيعة لجعلها بصورة تفي باحتياجاته : وهو نشاط اإلنLabor    العمل (4

 ومتطلباته. وتعد تكلفة العمل من أهم بنود التكاليف.
وتختلف حدات العمل حسب عوامل متعددة، فحسب الجنس هناك عمل للذكور وعمل لإلناث، وحسب الفئة العمرية 

 ن، وحسب مهارة العامل هناك عمالة ماهرة وعمالة غير ماهرة.هناك عمالة أطفال وعمل للشباب وعمل لكبار الس
شـــك  ال وعكس العمالة مصــطلا البطالة وهي اآلفة التي تحاربها المجتمعات عموما  والدول الرأســمالية خصــوصـــا .

أن تخفيض البطالة يعتبر هدفا  رئيســـــــــــيا  في أي اقتصـــــــــــاد )تحقيقا  للتوظف الكامل للموارد بما فيها العمل(، إال أن 
تحقيق هذا الهدف قد يكون على حســـــاب أهداف أخرى ال تقل أهمية، وفي مقدمتها هدف اســـــتقرار المســـــتوى العام 

، افية تتحول إلى قوة شــــرائية تزيد من الطلب الكليلألســــعار. فاالرتفاع بمســــتوى العمالة يصــــاحبه خلق دخول إضــــ
وعندما ال يمكن زيادة اإلنتاج ليواكب زيادة الطلب ترتفع األسعار، ويصبا التضخم هو الثمن الذي يدفعه المجتمع 
مقابل القضـــاء على البطالة. وفي الوقت نفســـه تكون أي محاولة للقضـــاء على التضـــخم والحد منه متضـــمنة قبول 

لى للبطالة، حيث أن الحد من التضــــخم إنما يعني تقليل هوامح ربحية المشــــروعات، فيتقلص نشــــاطها معدالت أع
 اإلنتاجي وينخفض طلبها على العمل بالتبعية. 
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 ومما سبق يتضا وجود عالقة                                          
 عكسية بين التضخم و البطالة و التي                                 

يـــعـــبـــر عـــنـــهـــــــا بـــــــالـــمـــنـــحـــنـــى الـــمـــعـــروف بــــ                                            
. وهو Philips Curve  "مـنـحـنـى فـيلبس"

نقطة عليه مســـتوى معين منحنى توضـــا كل 
ــــه من  ــــل ل ــــة والمســــــــــــــتوى المقــــاب من البطــــال
التضــــخم. وينســــب هذا المنحنى لالقتصــــادي 

والـــــــذي قـــــــام عــــــــام  A.W. Philipsفـيلبس
بدراســــة العالقة بين معدل الزيادة في  1591

األجور النقـــديـــة وبين معـــدل البطـــالـــة خالل 
، ليجد عالقة عكســــــــــية 1591-1181الفترة 

 %2.9بمعدل سنويا  فإن وجود بطالة  %2. استنتج فيلبس أنه إذا كان معدل زيادة اإلنتاجية مستقرة بين المتغيرين
، وأنه للمحافظة على اســــــــتقرار مســــــــتوى األجور فإنه يســــــــتوجب قبول بطالة بمعدل األجوريتماشـــــــى مع اســــــــتقرار 

9.9%. 
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