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 ) نظري ( التخطيط والتنمية الزراعية         جامعة حماة                                                                  

  6المحاضرة :        كمية الزراعة                                                                               

  ) اقتصاد زراعي ( الرابعةالسنة                                                                                          

 تخطيط األجور

 مسفة األجور في الفكر الرأسمالي ف

 القوةة قوة العمل أو ىي ثمن تمك األجور في األدب االقتصادي الرأسمالي ىي التعبير النقدي لقيمتعد 
ويعتمد النظام الرأسمالي عمى حقيقة ميمة يتشكل عمى نيا سمعة تباع وتشترى, أينظر إلى قوة العمل عمى و 

أساسيا االنقسام الطبقي الحاد بين الطبقة العاممة من جية وبين الرأسمالية من جية أخرى, ىذه الحقيقة تكمن 
أي من الفرق الحاصل  ؛ض وغير المدفوع لمعاملفي تكوين فوائض القيم المتكونة من خالل وقت العمل الفائ

 بين إجمالي القيمة الجديدة المتكونة في السمعة وبين قوة العمل التي يستمميا العامل.

 المستمر نحو تحقيق أقصى األرباح كما أن طبيعة المصالح االقتصادية لمرأسمالية والمتمثمة في المياث
مة من خالل الضغط المستمر عمى قيمة العمل, مما يخمق الفجوة تدفعيم إلى زيادة استغالليم لمطبقة العام

 السحيقة واالنقسام الطبقي الحاد بين الطبقتين عمى حساب قوة العمل لصالح رأس المال.

 فمسفة األجور في الفكر االشتراكي 

مادة بناء ر العامل ترتبط األجور في الفكر االشتراكي بالمحتوى الطبقي لمفمسفة االشتراكية التي تعتب  
األجور تعبيرًا نقديًا عن جزء من المنتوج الضروري لمعامل وفقًا لكمية ونوعية العمل  وُتعداالشتراكية وىدفيا, 

كذلك الحال فإن  ,كمية العمل سوف تحقق الزيادة في أجر العامل الذي يستمموفي زيادة  وأيالذي يبذلو, 
تحسين نوعية العمل الذي يقدمو العامل سيزيد األجر الذي يتقاضاه مضافًا إلى ذلك ارتباط األجر بظروف أو 

 مع زيادة األجر. ميمةبيئة العمل من حيث درجة الصعوبة أو المخاطر التي ترتبط بعالقة 

 مين ىما: وتتكون أجور العمل في االشتراكية من قس

الوات ة : تتكون من أجور العاممين المدفوعة وفق معايير معينة ومعايير حكومية عامة والعاألجور األساسي
 . صناديق األجور منالمدفوعة 
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تكون من العالوات المدفوعة من أرباح المؤسسات االشتراكية التي تسمى بالصناديق األجور اإلضافية : ت
 التشجيعية.

 تخطيط األجور

 :رىناك مستويان في تخطيط األجو 

 المستوى القومي. -1

 المستوى الجزئي. -2

في المستوى , أما المجتمع عمى صعيدتخطيط المستوى األول جزءًا من خطة مستوى المعيشة  وُيعد
 الثاني فيو جزء ميم في خطة القوى العاممة داخل القطاع ومنشآتو.

 سياسة األجور جزءًا من إيديولوجية الدولة وطبيعة نظاميا االقتصادي واالجتماعي, وتتمثل ىذه وتعد
, وأىداف الدولة الموضوعة لغرض تنظيم السياسة من خالل مجمل قوانين التوزيع وأنظمة الدفع من جية

 مستويات المعيشة والدخل واالستيالك من جية أخرى.

الخيارات والمواقف التي تساعد في إيجاد البناء السميم  إعدادجور وتسبق أو تتخمل عممية تخطيط األ
وخالل ىذه المرحمة يمكن لمخطط األجور, بل ينبغي عميو أن يجد , الخطة ولوسائل تنفيذىا المختارة ألىداف

 أجوبة صحيحة ومالئمة لعدد من التساؤالت المطروحة منيا:

 مقارنتين ؟كيف يحقق مستوى المعيشة ارتفاعًا خالل فترتين  -

 كل زيادة في األجر عن زيادة حقيقية في مستوى المعيشة ؟ تعّبرىل  -

 ىل أن سياسات األجور الحالية ىي دافع لمنمو االقتصادي واالجتماعي أم ىي عقبة في طريقو ؟  -

 مستوى األجور الحالي بالفعل مساىمة عنصر العمل في تكوين الناتج والدخل ؟ يعكسىل  -

 دية كافية لتفسير التفاوت في مستوى األجور في بعض المين والقطاعات ؟ىل المبررات االقتصا -

 ىل توجد مبررات كافية لمتفاوت في مستويات األجور لمقطاعين العام والخاص في االقتصاد المختمط ؟ -

 ما العوامل والمنطمقات االقتصادية واالجتماعية والفنية في تحديد األجور ؟ -
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زيادة ىي وضع تصورات واستقراءات موضوعية عن نتائج  يط األجورالميمة عند تخطإن من المسائل 
منيا األجور خالل الخطة الالحقة, حيث أن أي زيادة مقترحة كيذه الشك بأنيا ستؤثر وتتأثر بعوامل عديدة 

, وفي ظل آلية ... االستثمار ومعدالت النمو االقتصادي العام والتشغيل األسعار ومعدالتتكاليف اإلنتاج و 
السوق تدفع زيادة األجور وتكاليف اإلنتاج بأرباب المشاريع الخاصة لنقل الجزء األعظم من تمك الزيادة إلى 
ذا ما قمل المستيمكون من استيالكيم فإن ذلك قد يدفع بالمنتجين إلى  نظام األسعار فيتحمميا المستيمكون, وا 

من  ميمظل آلية التخطيط والخطة وامتالك الدولة لجزء  أما في, طمبيم عمى العملتقميل إنتاجيم وخفض 
 القطاعات االقتصادية فإن ىذه االختالطات يمكن احتواؤىا بنسيج من القرارات واألىداف االقتصادية المتوازنة.

وال يمكن تخطيط األجور إال من خالل نظام تخطيطي متكامل تحكمو عالقات ديناميكية متصمة بين 
نتا مستوى المعيشة الذي لتحديد  وفي ظل ذلك تقترن خطة األجور بخطة األسعار ,جية العملحجم اإلنتاج وا 

نتاجية عنصر العمل وحجم العاممين مع قوانين التوزيع السائدة   يعتبر اليدف النيائي لتفاعل أىداف اإلنتاج وا 
لى مستويات كما يتضمن ىذا التخطيط متوسطات أجور العاممين والموظفين موزعين إلى مجموعات مين ية وا 

 ميارية .

 تخطيط األسعار

 الحر األسعار في االقتصاد الرأسمالي دور

األسعار  تقومفي االقتصاد الرأسمالي الحر من خالل وظائفيا المختمفة, إذ  ميمةً تؤدي األسعار أدوارًا 
عمى  األساسيةبالوظائف االقتصادية  لعرض والطمب في النظام الرأسماليالتي تتحدد من خالل تفاعل قوى ا

 النحو اآلتي :

لتتجو إلى المجاالت التي ترتفع فييا األسعار والربحية من  وزيعيا نحو استخداماتيا المختمفةتوجيو الموارد وت -1
وتنحجب عن التوجو إلى المجاالت التي تنخفض فييا األسعار والربحية من  ,خالل زيادة الطمب عمى العرض

تتحدد الكيفية التي يتحقق بيا من خالل و  يتحدد نوع اإلنتاج وحجمو خالل زيادة العرض عمى الطمب, وبذلك
 .أعمى عائد ممكن بأقل كمفة ممكنة طريقة اإلنتاج التي تعطي

خالل مساىمة كل فرد في تقديم خدمات عنصر أو أكثر من عناصر توزيع الدخول عمى أفراد المجتمع من  -2
يد الطمب عمى عنصر حيث يرتفع األجر عندما يز  ,من خالل العرض والطمب عمييا اإلنتاج التي تتحدد أثمانيا

 وينخفض األجر عندما يزيد عرض العمل عمى الطمب عميو. العمل عن عرضو
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حصل كل فرد عمى القدر من السمع والخدمات الذي يسمح بو توزيع السمع والخدمات المنتجة, حيث سي -3
, وبذلك تتحدد عممية اإلنتاج واالستثمار واالستيالك وغيرىا من عرضيا والطمب عمييادخمو خالل تفاعل 

مى الفعاليات والنشاطات االقتصادية عن طريق آلية السوق, أي تفاعل العرض والطمب لتحديد السعر الذي يتم ع
 أساسو قيام النشاطات والفعاليات االقتصادية األساسية.

االستثمارات إلى المجاالت التي ترتفع أسعار منتجاتيا وأرباحيا, وتنحجب  تتجوحيث تكوين رأس المال,  -4
 .الت التي تنخفض أسعارىا وأرباحياعن التوجو نحو المجا

ا وصواًل إلى السعر الذي يحقق ذلك وىو ما متفاعميق عممية التوازن بين العرض والطمب عن طريق يتحق -5
ويمكن القول بأن السعر الذي يسود في السوق الحرة ىو السعر التوازني, وعند ىذا  يطمق عميو بالسعر التوازني,

السعر تكون الكمية المطموبة مساوية تمامًا لمكمية المعروضة, وأن أي سعر أعمى من السعر التوازني ال بد أن 
إليو بسبب تنافس المنتجين, كما أن أي سعر أقل من السعر التوازني ال بد أن يرتفع إليو بسبب تنافس ينخفض 

المشترين؛ ىذا يعني أن أي اختالل يحدث في توازن السوق التنافسية الحرة يرجع إلى عدم تكافؤ قوى العرض 
المعروضة عن الكمية المطموبة  مع قوى الطمب, فإذا تغمبت قوى العرض عمى قوى الطمب؛ أي ازدادت الكمية

في السوق عند سعر معين فإن ىذا السعر سوف يميل إلى االنخفاض, أما إذا تغمبت قوى الطمب عمى العرض 
أي ازدادت الكميات المطموبة عن المعروضة في السوق عند سعر معين فإن ىذا السعر سوف يميل إلى 

ذا تعادلت القوى عند سعر معين فسوف   يثبت عند نفس المستوى .االرتفاع, وا 

وىكذا نستنتج بأّن آلية السوق من خالل السعر ىي الموجية والمحددة لمنشاطات االقتصادية, وأّن دور 
ّن تدخميا يعيق أل, ) اإلطار الرأسمالي ( طات االقتصادية في ظل ىذه اآلليةالدولة ىو عدم التدخل في النشا

و يعيق عمل ىذه اآللية بالشكل الذي يؤدي إلى حاالت مضرة , أي أناعل العرض والطمب في تحديد السعرتف
 . في االقتصاد كضعف االستخدام وضعف الكفاءة في االستخدام

 تخطيط األسعار 

 يصبح, حيث عن دورىا في االقتصاد الرأسماليفي االقتصاد االشتراكي المخطط  يختمف دور األسعار
 ل االقتصاد بداًل من آلية السوقالذي يحكم آلية عم ىو السعر ذاتو في إطار عممية التخطيط االقتصادي

 لتي يتم تحديد إنتاجيا من ناحية األسعار في الخطة عمى أساس كمية السمع والخدمات ا يجري تحديدوبالتالي 
, وعمى ىذا األساس فإن النشاطات االقتصادية األساسية في االقتصاد االشتراكي ال ية أخرىمن ناحوالدخول 
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ار عممية التخطيط لعموم , إنما يتم ذلك في إطى آلية السوق وما تفرزه من أسعاريدىا استنادًا إليجرى تحد
 :  اآلتيةالخطة بتحديد الوظائف االقتصادية األساسية وتقوم , االقتصاد

, حيث تتولى الخطة القيام بيذا التخصيص استنادًا إلى اعتبارات اقتصادية واجتماعية تخصيص الموارد -1
ىا احتياجات المجتمع حسب وتراعى أولوية األىداف التي تبغي تحقيقيا خالل الفترة المعينة التي تحدد ,سيةوسيا

بالحسبان الموارد واإلمكانات التي يمكن أن تتوفر خالل الفترة التخطيطية المعينة, وبذلك يتم مع األخذ , أىميتيا
 . ونوعوتحديد حجم اإلنتاج 

ت واألنشطة من حيث الحجم والنوع وتوزيعيا عمى القطاعاوتكوين رأس المال االستثمارات  تحدد الخطة -2
 . تبعًا ألىداف الخطة وأولوياتيا, وذلك والمشروعات والمناطق

مل قابمة لإلنفاق استنادًا إلى معايير محددة أبرزىا معيار العالتحدد الخطة حجم الدخول التي يتم توزيعيا  -3
عمى أساس كمية ونوع العمل المبذول وشدتو وقرب أو  ويجرى تحديد عائد العمل ,اإلنتاجيةالمبذول في العممية 

نتاجي  تو.بعد المنطقة التي يمارس فييا وا 

فترض أن يراعى في تحديده ضمان تحدد الخطة الفن اإلنتاجي المستخدم في العمميات اإلنتاجية الذي يُ  -4
مكانيات المتاحة بحيث يتم الحصول عمى أقصى عائد اجتماعي الوصول إلى أكفأ استخدام ممكن لمموارد واإل

 ممكن بأقل كمفة اجتماعية وبأقصر فترة زمنية ممكنة .

, حيث سيحصل مع والخدمات المنتجة في االقتصادبتحديد الخطة لكل ما سبق فإنيا تحدد بذلك توزيع الس -5
وباألسعار التي  بما يسمح بو دخمو اجياالخدمات التي حددت الخطة إنتالفرد عمى ذلك القدر من السمع و 

دية األساسية في االقتصاد واستنادًا إلى ما سبق ذكره فإن األسعار ال تحدد الفعاليات االقتصا حددتيما الخطة,
, ورغم ذلك يبقى لألسعار دور ميم في االقتصاد االشتراكي ل تحددىا الخطة بداًل من األسعار, بالمخطط

 أن تؤديو من وظائف . المخطط من خالل ما يمكن

 ائف األسعار في االقتصاد المخطط وظ

الصناعية أو الصناعية الزراعية أو  استخدام األسعار كأداة لمحساب وتسوية المدفوعات بين المشروعات -1
 , وبدون استخدام األسعار يصعب إجراء الحساب والتسوية بين ىذه المشروعات .التجارية
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استخدام األسعار كأداة لقياس كفاءة أداء المشروعات االقتصادية عن طريق استخدام السعر في حساب  -2
واستخدام السعر في حساب عائد المشروع, وبالتالي الوصول إلى  ,المستمزمات التي يستخدميا المشروع تكاليف

 . ئوفاعمية أدا مل بيا من أجل تقييموبالتالي الكفاءة التي يع ,مدى الربحية التي يحققيا

يمكن أن تستخدم األسعار كوسيمة لتنظيم االستيالك من خالل رفع أسعار السمع  , حيثتنظيم االستيالك -3
ىذا الطمب تتم , ولغرض تقميص عرضيا قياسًا بالطمب عمييا انخفاض لتاليالتي تتدنى إمكانيات إنتاجيا وبا

ن يتم في حالة الرغبة في تقميص عرض بعض السمع , كما أن رفع األسعار ىذا يمكن أعممية رفع األسعار
والخدمات التي يراد تقميص إنتاجيا النخفاض درجة ضرورتيا وبالتالي تقميل الطمب عمييا من خالل ىذه 

 السياسة السعرية وصواًل إلى التوازن بين عرضيا والطمب عمييا .

األسعار كأداة لمرقابة عمى المشروعات في قياس حيث يتم استخدام  ,ألسعار كأداة لمرقابة والمتابعةتستخدم ا -4
من  مدى التزاميا بتنفيذ الخطة الموضوعة ليا سواء من حيث ما تستخدمو من مستمزمات في عمميا أو ما تحققو

ليصار إلى  يا بالخطة في حالة ابتعادىا عنيا, وبالتالي تبيان مدى التزامنتائج بشكل أىداف موضوعة ليا
 ي يضمن إتباعيا لما ىو مخطط ليا .توجيييا بالشكل الذ

في ) ثمن العمل (  , حيث ترفع عوائد عنصر العملاة لتحديد الييكل الوظيفي لمدولةاستخدام األسعار كأد -5
, كذلك استخدام األسعار كأداة لفك االختناقات في الحاجة لوالمجاالت التي يشح فييا ىذا العنصر قياسًا ب

من قبل الدولة لبعض المجاالت  بدعمياوذلك من خالل توفير المستمزمات بأسعار منخفضة أو حتى  ,االقتصاد
 . ىميتيا وضرورتيا في االقتصادألالتي يراد استمرار اإلنتاج فييا وتوسعو استنادًا 

 

 المرجع
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