
)االنتاج والتوزیع والتبادل واالستھالك ( الفعالیات االقتصادیھ  

Economic Activities ). (

، ) to economize( نكون احیانا  مجبورین الن نقتصد ، من اجل اشباع حاجاتنا المتعدده 
النادره ھي محاولھ النتفاع من الوسائل او الموارد ) economizing( وعملیھ االقتصاد ھذه 

تحصل بعض الفعالیات االقتصادیھ ، وعند عملیة االقتصاد ھذه ، الشباع حاجاتنا غیر المحدوده 
: والتي یمكن تقسیمھا الى اربع ھي ، 

.االستھالك -٤.          التوزیع -٣.          التبادل -٢.            االنتاج -١

) . production( االنتاج -١

( the creation or addition of utility)، المنفعھ او زیادتھا ویقصد بھا خلق 

حیث ان اي عملیھ تسھم في تحقیق نفع معین تعتبر انتاجآ فعندما یزرع الفالح قمحا یكون 
وعندما یقوم العامل بتحویل بعض المواد االولیھ الى شكل اخر اكثر فائده ، ھنالك انتاج 

اذا ان اكثر المواد التي نستعملھا في ، للطبیب والفنان وھكذا بالنسبھ ، یكون ھنالك انتاج 
الیمكن اخذھا من الطبیعھ مباشره جاھزه ، الماكل والملبس او في استعماالت اخرى 

ھو نتیجھ او سلعھ ) الخبر(فمثال  ، وانما البد من تحویلھا من حالھ الى اخرى ، االستعمال 
) .تبدا من القمح وتنتھي برغیف الخبز (نھائیھ لسلسلھ طویلھ من العملیات االنتاجیھ 

العملیھ التي تمال الفجوه بین الموارد الطبیعیھ بحالتھا االصلیھ وحاجات المستھلك النھائي -:
) .باالنتاج ( تعرف 

یتضن او یشمل الفعالیات التي تجعل السلع او الخدمات جاھزه ومتوفره : فاالنتاج اذن 
.الستعمال من قبل الناس 



) .Exchange( ادل التب-٢

، بعد عملیھ االنتاج البد من ایصال تلك المنتجات الى الناس الذین یستخدمونھا او ینتفعون منھا 
.)بالتبادل ( سواء أكانت تلك المنتجات زراعیھ او صناعیھ وھذه العملیھ تسمى 

یعد ھنالك فلم ،فبعد ان قطع االقتصاد اشواطا في عملیة التخصص في انتاج السلع والخدمات 
فالمزارع الیمكن ان ، اشخاص یكتفون بما ینتجون لسد جمیع احتیاجاتھم من السلع والخدمات 

،وكذالك الحال بالنسبة للعامل ، یعیش فقط على ماینتجھ 

والبد ان ، ولذلك فالبد من ان تكون ھنالك عملیھ تبادل بین ماینتجھ المزارع مع ماینتجھ العامل 
فالسلع والخدمات تبادل اوال ، والواسطھ ھي النقود ، یھ التبادل ھذه تكون ھناك واسطھ لعمل

.ثم تستخدم النقود للحصول على سلع اخرى ، بالنقود 

) .Distribution( التوزیع -٣

بین ) الدخل ( یقصد بالتوزیع في التحلیل االقتصادي اي تقسیم او توزیع القدرة الشرائیھ للفرد 
( وھذا التقسیم یكون على شكل مدفوعات ، تاج السلع والخدمات اوالئك الذین اسھموا في ان

.وھذه العملیھ تسمى بالتوزیع الوظیفي ، ) ربح ، فائده ، ریع االرض ، اجور 

اي االرض والعمل ) على عناصر االنتاج (الن توزیع الدخل على العامل او العنصر االنتاجي 
حسب نسبة مساھمھ العامل او العنصر االنتاجي وراس المال والتنظیم یكون حسب وظیفتھ او

.في العملیھ االنتاجیھ كلھا او الناتج الكلي 

ھو كم یذھب من الناتج كحصھ لكل عنصر من عناصر االنتاج استخدم في ، والسؤال ھنا 
، العملیھ االنتاجیھ كلھا 

بمقدار اسھامھ في )مبلغا او یاخذ( والجواب یكون ھو ان العامل او العنصر االنتاجي یكافا 
، ولكن المشكلھ ھنا ھي كیف یمكن قیاس االسھام االقتصادي لكل عنصر انتاجي ، الناتج الكلي 

) بالعرض والطلب ( وحل ذلك یتم على افتراض ان قیمة العمل واالرض وراس المال یتحدد 
حدد بالمخاطره التي اما الربح فانھ یت، اللذان بدورھما یحددان السعر المدفوع الستعمالھما 

.یتعرض لھا صاحب او مالك المشروع 



. )Consumption( االستھالك -٤

ویتمثل باالنتفاع من السلع والخدمات الشباع ، ھو الھدف االساسي والنھائي للنشاط االقتصادي 
والطلب على سلعھ اوخدمھ یعتمد في مدى قدرة تلك السلعھ او الخدمھ في اشباع، حاجات الفراد 
. حاجة االفراد 

ولكن ، ) اي التحفز المنتجین على االنتاج وزیادتھ ( والحاجھ وحدھا التحفر النشاط االقتصادي 
وطلب المستھلك ھو حاجھ ، ) اي طلب المستھلك ( المحرك الرئسي لھذا النشاط ھو الطلب 

اجات على النشاط ولكن ثاتیر ھذة الح، فالمستھلكون لدیھم حاجات متعدده ، معبرا عنھا بالنقود 
فالرغبھ في ، مالم یكن االفراد قادرین على دعم حاجاتھم بقدره شرائیھ ، االقتصادي یكون قلیل 

ولكن االستعداد للشراء المدعوم بالقدرة الشرائیھ ، اقتناء الحاجھ التحفز المنتجین على االنتاج 
. على زیادة االنتاج یحفز المنتجین، تجعل ھذه الحاجھ تصبح طلبا ، والقدرة على الدفع 

. وفي االقتصاد الحر یكون مستوى االنتاج وطبیعتھ ماھو اال استجابا لطلب المستھلك 

وان ارتفاع الطلب على سلعھ معینھ یعني ارتفاع سعرھا وان ارتفاع اسعار السلع یدفع المنتجین 
وبھ بالقدره على اي ان رغبات االفراد المصح، من ھذه السلع ) العرض ( الى زیاده االنتاج 

وھذا مایدعى في النظام الراسمالي بنظام سیادة المستھلك ، الدفع تسبب زیاده االنتاج 
consumers sovereignty ). (

ویمكن تمثیل الفعالیات االقتصادیھ السابقھ الذكر بالنمودج االتي الذي یبین التدفق 
. الدوري االقتصادي

الذین یساھمون باالنشاط االقتصادي من خالل تقدیمھم حیث یمثل فیھ االشخاص جمیع اوالئك
، اجور ( مقابل حصولھم على دخول نقدیھ ) عناصر االنتاج للمشروعات ( الموارد االنتاجیھ 

على شراء السلع ) اي انفاق الدخل ( یقومون بانفاقھا مره اخرى ، ) الربح ، الفائده ، ریع 
بعا تتمثل السلع والخدمات بالغذاء والمالبس وط( والخدمات المنتجھ من تلك المشروعات 

. وتدعى بالسلع االستھالكیھ ) والخدمات الطبیھ وغیرھا 

مثل المعامل والمصانع والمزارع ( فتمثل الوحدات االنتاجیھ ) Firms( اما المشروعات 
) .وغیرھا من الوحدات االنتاجیھ 

) inputs( اعتبارھا مدخالت فتقوم ھذه المشروعات بجمع عوامل او عناصر االنتاج ب
. على سلع وخدمات ) outputs( وتحویلھا الى مخرجات 



فان العملیھ االقتصادیھ تتكون من االشخاص الذین یجھزون او یقومون عناصر : وباختصار 
كاجور لعناصر ( االنتاج للمشاریع مقابل حصولھم على دخول او مبالغ نقدیھ من تلك المشاریع 

وفي نفس الوقت یقوم ، استخدمت من قبل المشاریع النتاج السلع والخدمات التي) االنتاج 
االشخاص باالنفاق المبالغ او الدخل التي حصلوا علیھا من المشاریع لشراء السلع والخدمات 

التي قامت المشاریع بانتاجھا 

: وكما یظھر من المخطط االتي 



التدفق الدوري لألقتصاد

االشخاص یقومون                        / اوال
بتقدیم عناصر االنتاج للمشاریع 

وھي) عناصر االنتاج ( 

)التنظیم ، االرض ، راس المال ، العمل ( 

التیار الحقیقي

على شكل لالشخاص تقوم المشاریع بدفع مبالغ  نقدیة

االرباح ، الفائده و الریع ، االجور 

االنتاجمقابل عناصر 

التیار النقدي

األشخاص

دخولمدخالت 

)المشاریع (

مخرجات 

)سلع وخدمات( 

من المشاریعیقوم األشخاص بأنقاق دخولھم لشراء السلع

االنفاق

سلع وخدمات



: یظھر من الشكل اعاله وجود تیارین متعاكسین ھما 

ویمثل ) وھذا یبدا من االشخاص باتجاه المشاریع () :Areal Flow( التیار الحقیقي - ١
تقدم من ) التنظیم ، راس المال ، العمل ، االرض ( عناصر او عوامل االنتاج 

االشخاص الى المشاریع فتقوم المشاریع من خاللھا بانتاج السلع والخدمات التي تعود 
. مرة اخرى الى االشخاص عندما یقومون بشرائھا من المشاریع 

) . وھذا یبدا من المشاریع باتجاه االشخاص ) : ( Amonetary Flow( التیار النقدي - ٢
الشخاص ،مقابل شراء أو أستخدام ل)اجور (حیث یقوم اصحاب المشاریع بدفع النقود 

جزء من تلك اوثم یقوم االشخاص بدفع جمیع) شخاص من االالمقدمھعناصر االنتاج
وھذا ، وھكذا تستمر العملیھ . النقود لشراء السلع والخدمات المنتجھ من قبل المشاریع 

.مایسمى بالتدفق الدوري لالقتصاد 


