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إذا فهمنا كيف يعمل النظــام االقتصــادى فى البلد، سيصبح من السهل استيعاب الدور املنتظر 

من احلكومة فى العملية االقتصادية. فعلى سبيل املثال، إذا فهمنا كيف حتدد الشركات املتنافسة 

الشركات.  بني  الوضع  هذا  على  احلكومة  حتافظ  أن  أهمية  مدى  لنا  فسيتضح  منتجاتها،  أسعار 

ولذلك يرى خبراء االقتصاد أنه من األولى أن تبقى احلكومة على املنافسة بني الشركات املوجودة فى 

السوق وأال تضع قائمة لتحديد األسعار لتخدم فئة دون أخرى. و فيما يلي بعض  احلاالت التي تتدخل 

فيها احلكومة في االقتصاد اخملتلط

التدخل عند فشل السوق 
يعرف الفشل السوقي  Market Failure  بأنه احلالة التي يفشل 

فيها نظام السوق في تخصيص املوارد بصورة تتسم بالكفاءة.

ميكن أن يحدث ذلك نتيجة لعدد من العوامل مثل:

أن تكتسب بعض الشركات مركز قوة في السوق يجعلها  1 .

تستطيع التالعب في توازن العرض والطلب لتعظيم أرباحها 

مثالً، وذلك في حاالت االحتكار.

أن يكون هناك تكلفة غير محسوبة Externalities. 2 تتحملها 

جهات أخرى، وبهذا فإن توازن السوق هو توازن غير حقيقي. 

ال  لإلنتاج  بيئية  أضرار  هناك  تكون  عندما  هذا  على  املثال 

تتحملها الشركة وتضطر الدولة لتحملها فيما بعد.

انفصام في املصالح بني الشركات وبني من  أن يكون هناك  3 .

ميثلون هذه الشركات، فيأخذون قرارات لصاحلهم الشخصي تؤثر سلباً على توازن السوق.

خاطئة،  قرارات  التخاذ  يؤدي  واملستثمرين  املستهلكني  أمام  الصحيحة  املعلومات  توافر  عدم  4 .

انهيار  إلى  تراكمية  بصورة  هذا  يؤدي  قد  كثيرة،  في شركات  لفترة طويلة  هذا  يحدث  وعندما 

االقتصاد بسبب تراكم القرارات اخلاطئة التي تضيع موارد اجملتمع في إنفاقات غير رشيدة.

حاالت الفساد الواسع التي تؤثر على السوق. 5 .

وتتدخل احلكومة في حالة الفشل السوقي   للحفاظ على املصلحة العامة. 
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اعادة توزيع الدخل 
تقوم احلكومة بعملية إعادة توزيع الدخل فى اجملتمع من خالل بعض اآلليات التى تهدف إلى حتقيق 

عليه  تعتمد  التى  األساسى  واملصدر  البشرية.  احلاجات  من  أكبر  قدر  وإشباع  اجملتمع  فى  العدالة 

احلكومة فى عملية إعادة توزيع الدخل هو حتصيل الضرائب وحتويلها إلى نفقات بأشكال متعددة، 

منها النفقات االجتماعية.  وهدف الدولة من هذة النفقات االجتماعية هو توفير حد أدنى من احلاجات 

البشرية وإعادة توزيع الدخل القومى مبا يحقق أكبر قدر من العدالة.

لذلك فعندما تقوم باإلنتاج وتدفع الضرائب املقررة عليك، فإنك بطريقة غير مباشرة تقوم بإعادة 

توزيع الدخل القومى وحتقيق أكبر قدر من العدالة.

الضرائب وانواعها
تعد الضرائب أحد املوارد املهمة لتمويل املوازنة العامة للدولة، ومظهر من مظاهر سيادتها.  ففرض 

الضريبة كاحلق فى إصدار العملة، وإقامة العدالة، وحفظ النظام. وهى من االختصاصات التى تنفرد 

موارد  على  الدولة  من  اقتطاع جبرى   « بأنها  الضريبة  تعريف  املنطلق ميكن  هذا  ومن  الدولة.   بها 

الوحدات االقتصادية اخملتلفة بقصد تغطية األعباء العامة، وتوزيع هذه األعباء بني الوحدات املذكورة 

طبقاً ملقدرتها التكليفية.

وأكثر أنواع الضرائب العامة شيوعاً هى :ـ

	 ضريبة الدخل : وهى نسبة مئوية تقدرها الدولة وتؤخذ من الدخل الشخصى. 

	 ضريبة املبيعات : ضريبة تخصم عند بيع البضائع أو تقدمي اخلدمات وحتسب نسبة مئوية من 

سعر البيع. 

	 ضريبة األراضى : وهى ضريبة تفرض على األراضى وحتسب على قيمتها فقط ال على أساس 

قيمة ما عليها من مبان وممتلكات. 

	 ضريبة األرباح : وتأخذ عن األرباح التى تدفع إلى حساب الشركة واملساهمني فيها. 

	 ضريبة الرؤوس : وتفرض على كل املوطنني بالتساوى ودون متييز بني غنى وفقير. 

	 ضريبة التركات: وتفرض عند انتقال رأس املال من املتوفى إلى ورثته أو املوصى إليهم. 

	 ضريبة العائد على رأس املال: وهى ضريبة تفرض على األرباح التى تنتج عن بيع املمتلكات.
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	 ضريبة املمتلكات : وهى ضريبة تؤخذ من مالكى املبانى واألراضي واملمتلكات األخرى اخلاضعة 

للضريبة. 

واجلدير بالذكر أن هذه الضرائب تختلف من دولة ألخرى.

اجلمارك والتعريفة اجلمركية
التعريفة اجلمركية هى ضرائب تفرض على السلع التى تستوردها دولة من أخرى وتستخدم عدة دول 

التعريفة اجلمركية حلماية صناعتها من املنافسة األجنبية.

وتوفر التعريفة احلماية عن طريق رفع أسعار السلع املستوردة، وبالتالى تشجع املنشآت احمللية على 

زيادة إنتاجها ويضطر املستهلكون لدفع أسعار أعلى إذا رغبوا فى السلع املستوردة.

احلكومة، كما  إيرادات  لزيادة  الدول  بعض  فى  أحيانًا  الصادرات تستخدم  اجلمركية على  والتعريفة 

قد تستخدم دولة ما التعريفة اجلمركية للتأثير او اإلحتجاج على سياسات اقتصادية أو سياسية 

لبعض الدول األخرى.

األنواع الرئيسية للتعريفة اجلمركية
من  للحد  تعريفة  وهى   : احلماية	  تعريفة 

الواردات.

إيرادات  لزيادة  تفرض   : إدارية	  تعريفة 

احلكومة.

وحجم  لوزن  تبعا  تفرض   : نوعية	  تعريفة 

املنتج.

: تفرض كنسبة مئوية من  تعريفة قيمية	 

قيمة املنتج.

ملاذا تفرض التعريفة اجلمركية
	 حماية الوظائف داخل البالد: تواجه املنشآت والعمال صعوبة فى مواجهة املنافسة األجنبية 

فى بعض احلاالت، وذلك عندما تكون املنشآت والعمالة األجنبية أكثر كفاءة.

	 حماية الصناعات الناشئة: الصناعات الناشئة ال تستطيع أن تنافس بنجاح صناعة راسخة 
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الصناعات  تلك  يحمى  درًعا  تكون  أن  ميكن  احلمائية  اجلمركية  والتعريفة  أخرى  بلدان  فى 

الناشئة من املنافسة األجنبية حتى تصبح املنشآت وعمالها أكثر إنتاجية.

التعريفة  احلكومات  بعض  تستخدم  العادلة:  غير  التجارية  للممارسات  الضارة  اآلثار  	 إزالة 

اجلمركية حلماية صناعتها من أثر دعم الصادرات فى البالد األخرى.

	 منع االعتماد على املنتجات األجنبية: العديد من الدول ال تريد أن تعتمد على غيرها للحصول 

على منتجات مهمة مثل النفط أو الصلب أو املواد الغذائية حيث إنه من املمكن أن يتوقف 

تدفق هذة املنتجات األساسية من الدول األجنبية فى أوقات احلرب أو التوتر الدولى. 

التكلفة االجتماعية
التكلفة االجتماعية إلنتاج سلعة ما هى التكلفة الكلية بالنسبة إلى االقتصاد القومى بأكمله، 

أى أنها عبارة عن التضحية الكلية فى إنتاج السلع اخملتلفة الناجتة عن اختيار إنتاج سلعة معينة 

دون سلعة أخرى.

ويرجع اختالف التكلفة اخلاصة عن التكلفة االجتماعية إلى قيام بعض أفراد ووحدات اجملتمع بنشاط 

يعود بالنفع أو الضرر على أفراد ووحدات أخرى ومع ذلك اليحصلون على )أو يدفعون( قيمة ذلك، أى أن 

ذلك يرجع إلى وجود الوفورات واألضرار اخلارجية سواء فى اإلنتاج او اإلستهالك.

ولنضرب مثاًل على ذلك : نفترض أن التكلفة اخلاصة التى يتحملها مشروع ما إلنتاج الصلب مليون 

جنيه، ولكن تؤدى هذة العملية اإلنتاجية إلى زيادة كمية األدخنة مما يؤدى إلى تلوث الهواء فتنتج عنه 

أضرار )مثل إتالف الزرع، أو صحة السكان، أو طالء املساكن أو غيرها( قيمتها 70 ألف جنيه وبذلك 

تكون التكلفة االجتماعية 1،07 مليون جنيه فى حني تكون التكلفة اخلاصة مليون جنيه.

وقد يحدث عكس هذة احلالة، مبعنى أن تكون التكلفة االجتماعية أقل من التكلفة اخلاصة فنفرض 

أن أحد احملافظات أقامت حديقة زهور تكلفتها 15 ألف جنيه، فإذا كان أحد األفراد مقيًما بجوار هذه 

احلديقة ويقوم بتربية النحل فسيجد النحل غذاء إضافًيا مما يتسبب فى زيادة إنتاج العسل مبقدار 5 

أالف جنيه وبذلك تكون التكلفة االجتماعية لهذة احلديقة 10 أالف جنيه.

التنمية  تفيد  عامة  مشاريع  إقامة  عند  التكاليف  من  النوعني  هذين  بني  التفرقة  أهمية  وتظهر 

االقتصادية واالجتماعية ويجب فى هذة احلالة أخذ مثل هذة اآلثار غير املباشرة فى اإلعتبار عند تقومي 

األهمية النسبية للمشروعات اخملتلفة.
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ضريبة التلوث: هى ضريبة تفرضها احلكومة على املنتج نظرًا 
أكبر  االجتماعية  التكلفة  جتعل  للمجتمع  يسببها  ألضرار 
من تكلفته اخلاصة وتفرضه عليه إما ليخفض من انتاجه أو 

لتعويض أفراد اجملتمع
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املفروضة  الضرائب  االجتماعية؛  للتكلفة  للتصدي  احلكومة  دور  مثال على 

على صانعى التبغ فى بعض البلدان. فتقوم بعض احلكومات برفع الضرائب 

البدء،  من  واملراهقني  األطفال  بعض  الباهظ  الثمن  مينع  حتى  التبغ  على 

فوز  املتزايدة هى  التبغ  استهالكهم. فضرائب  لتخفيض  املدخنني  ويشجع 

على  مالى  ومكسب  العامة  للصحة  مكسب  فهي  للمجتمع.  ومكسب 

الرغم من اإلنخفاض احلتمى فى استعمال التبغ، فإن زيادات فى ضريبة التبغ 

تدر دخاًل كبيرًا للحكومات لتمويل مشاريع مهمة تفيد اجملتمع
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السلع واخلدمات العامة
السلع واخلدمات العامة Public Goods هى سلع 

الطرق،  مثل  ككل،  اجملتمع  يستهلكها  وخدمات 

الشوارع،  وإضاءة  الصحي،  والصرف  والكباري، 

خدمة  الشرطة، خدمة الدفاع، املدارس واجلامعات 

العامة، اإلسعاف، احلدائق والشواطئ العامة.

تضطر احلكومة لتوفير السلع العامة، ألن القطاع 

بتقدميها  احلكومة  تقوم  ولذلك  رمزي،  أو مبقابل  بدون مقابل  عادة  انتاجها النها  فى  اخلاص اليرغب 

لالفراد وللمجتمع ككل، لها ومتول السلع العامة من الضرائب التى تفرضها الدولة.

السلع املدعمة
هى سلع أساسية ترى احلكومة انها لو تركتها آلليات السوق احلر، فقد يصبح ثمنها مرتفعاً مبا مينع 

محدودي الدخل من احلصول عليها، رغم أنها سلع أساسية ال غنى عنها ألي شخص، مثال على 

ذلك اخلبز ولنب األطفال وبعض األدوية األساسية،  فتقرر  احلكومة ان تقوم هى بانتاجها او تعطى 

دعما ماليا للمنتجني لكى يخفضوا من ثمن السلعة، أو دعما عينياً في صورة مواد خام رخيصة، 

مثل الدقيق املدعم الذي تبيعه احلكومة خملابز القطاع اخلاص بأسعار أقل بكثير من سعر السوق، 

حتى تتمكن تلك اخملابز من توفير اخلبز بأسعار منخفضة متفق عليها. وهذة السلع املدعمة تكون 

لها وفورات خارجية ايجابية حيث تكون املنفعة العامة لها اكبر من املنفعة اخلاصة. وبالطبع هناك 

جوانب سلبية لهذا، على سبيل املثال زيادة االستهالك عن احلاجة نتيجة النخفاض السعر، كما أن 

احلكومة ال تضمن أن يصل الدعم ملستحقيه ألن السلعة املدعمة قد تكون متاحة للجميع، كما 

ميكن في مثال اخلبز أن تقوم اخملابز بإعادة بيع جزء من الدقيق املدعوم في السوق باألسعار املرتفعة.

مكافحة االحتكار
االحتكار Monopoly معناه ان ينفرد منتج واحد أو عدد قليل من املنتجني Oligopoly بانتاج سلعة 

بامكانهم فرض شروطهم على  ويصبح  السلعة  متاما على سوق هذة  وبذلك يسيطرون  معينة  

املستهلك، وقد يتفقون فيما بينهم على رفع األسعار Cartel، وفي كل األحوال يضطر املستهلك 
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واملمارسات االحتكارية،  بدائل االختيار.  وتتدخل احلكومة بقوانني ملنع االحتكار  انعدام  للشراء مع 

وتفرض على اخملالفني عقوبات وغرامات مالية كبيرة، وفي بعض الدول قد يلزم القانون احملتكر بتفتيت 

شركته لكيانات أصغر.

العوامل اخلارجية
يقصد بالعوامل اخلارجية Externalities تلك اآلثار االقتصادية )سلبية كانت أو إيجابية( التي إما أن 

تستفيد منها أو تضر وحدة اقتصادية )مستهلك أو منتج( نتيجة تصرفات قامت بها وحدات أخرى، 

على سبيل املثال تلوث مياه الشرب نتيجة مخلفات املصانع، أو تكلفة العالج ملستهلكي السجائر، 

فهي تكلفة اجتماعية ال يتحملها منتج السجائر وتتحملها احلكومة أو األفراد. وتتدخل احلكومة 

 .Market Failure فقط مع اخلارجيات السالبة والتى تؤثر على السوق وتتسبب في الفشل السوقى

من امثلة اخلارجيات السالبة اذا كان هناك مصنع بجانبه مزرعة واثرت ادخنة املصنع على احملاصيل 

املنتجة فى املزرعة وادت الى اتالفها وخسارة املزارع بشكل كبير. هنا تتدخل احلكومة  إما عن طريق 

فرض ضرائب على التلوث أو عن طريق إلزام املصنع بوضع فالتر على مداخن املصنع تنقى االدخنة 

اخلارجة الى اجلو مثال.
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اسم اجملموعةالتاريخ

 نشاط 1-6

أسماء الطالب

أنشطــة: 

قمت بافتتاح مشروع لدباغة اجللود، وبعد عدة أشهر تبني لك أن مشروعك يخسر. بدأت في 

دراسة أسباب املشكلة فوجدت أن تكلفة اإلنتاج لديك تقترب جداً من سعر البيع، مبا يجعل 

هامش الربح منخفض جداً ، وبعد استمرار البحث تبني التالي:

	 أسعار البيع يحددها السوق ككل.

املستخدمة في  الكيماوية  املواد  بالتخلص من  تلتزم  نتيجة ألنك  لديك  التكلفة  	 زيادة 

الدباغة بصورة حتافظ على البيئة بينما أن منافسيك يتخلصون من تلك املواد في مجاري 

الصرف الصحي باخملالفة الشتراطات الصحة العامة.

ما هي البدائل التي أمامك حلل هذه املشكلة؟ وما هو أفضل بديل متيل إليه؟






