
 الفصل الثالث

 األنظمة االقتصادية وتحليلها للمشكلة االقتصادية

 و االقتصادٌة النظم عن النظر بغض المجتمعات جمٌع ان السابق الفصل فً ذكرنا

 ٌجب ماذا  :حددناها التً االقتصادٌة االسئلة تواجه فٌها السائدة السٌاسٌة و االجتماعٌة

 من و الناتج؟ ذلك توزٌع فً تتبع التً الطرٌقة هً ما و االنتاج؟ ٌتم كٌف و ٌنتج؟ ان

 .االسئلة تلك على االجابة عن طرٌقته نظام لكل و التوزٌع؟ عملٌة من ٌستفٌد

 عدة اوجد قد الحاجات تلك اشباع وسائل فً و ,االنسان حاجات مستوى فً التطور ان

 االدوات و االسئلة تلك عن االجابة مناهج و .التساإالت هذه عن لالجابة طرق و مناهج

 من السٌاسً و االجتماعً و االقتصادي التطور نتٌجة تطورت المناهج لتلك التنظٌمٌة

 االقتصادٌة النظم اختلفت لذلك  .اخرى جهة من العلوم و المعرفة تطور نتٌجة و ,جهة

 لتلك تقترحها التً الحلول باختالف و ,للمجتمع االقتصادٌة للمشكلة نظرتها باختالف

 .المشكلة



 النظام االقتصادي الرأسمالي -أوال 

تعود اسس النظام الراسمالً إلى االقتصادي االسكتلندي آدم سمٌث فً كتابه ثروة األمم 

ثم أتت كتابات لدٌفٌد رٌكاردو وجون ستٌوارت مٌل وألفرٌد . م  1776المنشوعام 

 مارشال

 .وجون ماٌنارد كٌنز وغٌرهم تحدد األسس النظرٌة والتطبٌقٌة لهذا النظام 

 :ٌقوم هذا النظام على الفرضٌات و العناصر الرئٌسٌة التالٌة 
 

 :الملكية الخاصة لموارد اإلنتاج .  1

 أي أن جمٌع الموارد االقتصادٌة ٌملكها أفراد ومإسسات خاصة وال تقوم الحكومة

 بل ٌنحصر دورها فً سن القوانٌن التً تنظم الملكٌة الخاصة,بؤي دور اقتصادي 

 .وتقوم بإصدار العملة, وتكفل حرٌة النشاط االقتصادي وتحافظ على الدفاع واألمن 

 

 :أهمية دافع تحقيق المصلحة الخاصة  2

 طالما أن جمٌع الموارد ذات ملكٌة خاصة فدافع تحقٌق المصلحة الخاصة فً أي

 فالمنتج ٌهدف إلى تحقٌق أقصى قدر من األرباح. نشاط اقتصادي هو الدافع المحرك 

 والمستهلك ٌسعى إلى تحقٌق أقصى إشباع ممكن فً حدود دخله والعامل ٌسعى

 .لتحقٌق أقصى أجر ممكن من وظٌفته 

النظام االقتصادي هو مجموعة من العالقات والمإسسات التً تمٌز الحٌاة االقتصادٌة 

 .لجماعة محددة فً الزمان والمكان



 : انكبيهة انًُبفسة سيبدة . 3
 إٌشبؽ حش٠خ رٛافش اٌؼشٚسٞ فّٓ ِظبٌحُٙ ٌزحم١ك ٠غؼْٛ اٌّغزٍٙى١ٓ ٚ إٌّزد١ٓ ٚألْ

 ِظبٌحُٙ رحم١ك ٌٍد١ّغ ٠زغٕٝ وٟ اٌىبٍِخ إٌّبفغخ ع١بدح فٟ ٠زّثً ٚ٘زا االلزظبدٞ

 ِٓ وج١ش ٚػذد إٌّزد١ٓ ِٓ وج١ش ػذد ٚخٛد اٌىبٍِخ إٌّبفغخ ٚرفزشع . اٌخبطخ

 أٚ ثبٌض٠بدح اٌغؼش ػٍٝ اٌزأث١ش ِٓ ٚاحذ ِغزٍٙه أٚ ٚاحذ ِٕزح ٠زّىٓ ال وٟ اٌّغزٍٙى١ٓ

 ِٕٗ اٌخشٚج أٚ اإلٔزبج ِدبي فٟ اٌذخٛي حش٠خ اٌىبٍِخ إٌّبفغخ رفزشع وّب . إٌمظبْ

 . ششائٙب ػذَ أٚ اٌخذِخ أٚ اٌغٍؼخ ششاء ٚحش٠خ
 

 : األسعبر وَظبو نهسىق األسبسي اندور إعطبء . 4
 ِٕزد١ٓ األفشاد سغجبد اْ ار  اٌىبٍِخ إٌّبفغخ ٌٕظبَ اٌشئ١غ١خ ا١ٌ٢خ ٘ٛ األعؼبس ٔظبَ

 ٚاٌّشزش٠ٓ اٌجبئؼ١ٓ ث١ٓ اٌؼاللخ ٠ؼٕٟ ٚاٌغٛق . اٌغٛق خالي ِٓ ِؼشفزٙب رزُ ِٚغزٍٙى١ٓ

 ثٙب ٠شغت األعؼبساٌزٟ ِؼشفخ رزُ اٌغٛق ٚفٟ . ال أَ ِحذد ِىبْ فٟ رزُ أوبٔذ عٛاء

 عٍؼخ فٍىً إٌذسح ِم١بط ٘ٛ ٚاٌغؼش . ٚاٌخذِبد اٌغٍغ ٌّخزٍف ٚاٌّغزٍٙىْٛ إٌّزدْٛ

 اٌمشاس ٚحذاد خالٌٙب ِٓ رزّىٓ ِؤششاد ٟ٘ ٚاألعؼبس . عؼش خذِخ ٌٚىً عؼش

   االِزٕبع أٚ ِؼ١ٕخ لشاساد ارخبر ِٓ (ٚاٌّغزٍٙه\ إٌّزح) االلزظبدٞ

 . اٌخبطخ ِظبٌحٙب ٌزحم١ك أخشٜ لشاساد ارخبر ػٓ
 

 فالملكية الخاصة تفترض وجود المنافسة الكاملة, الفرضيات السابقة يكمل بعضها البعض

 .التي ال تتم دون نظام األسعار الذي البد من وجود سوق لتأطيره 



 انسؤال اآلٌ هى كيف تجيت انًُبفسة انكبيهة ولىايهب َظبو األسعبر عٍ األسئهة

 انثالثة انتي تىاجه انًجتًع ؟

فً نظام المنافسة الكاملة عن طرٌق تسجٌل رغبات « ماذا ٌنتج»تتم اإلجابة على سإال   

فتتم االجابة عنه عن طرٌق « كٌف ٌنتج »أما اإلجابة على سإال . المستهلكٌن فً السوق 

المنافسة الكاملة بٌن المنتجٌن حٌث ٌسعى كل منهم لتحقٌق أقصى األرباح من خالل تخفٌض 

.تكالٌفه واختٌار أفضل طرق اإلنتاج   

 .  أما السإال الخاص بكٌفٌة توزٌع اإلنتاج فطبٌعة الملكٌة الخاصة للموارد كفٌلة باإلجابة عنه 

 

النظام الرأسمالً بصورته البحتة غٌر موجود فً أي من دول العالم لكنه ٌطبق بصور 

متفاوتة ففً الوالٌات المتحدة وكندا ودول غرب أوروبا والٌابان واسترالٌا ال تزال 

فالملكٌة الخاصة لموارد . الخصائص األساسٌة للرأسمالٌة سائدة مع اختالف مداها ومفهومها 

اإلنتاج ال تزال سائدة لكن الدولة تتدخل لفرض ضرائب تصاعدٌة للحد من التفاوت فً 

وبخصوص المنافسة فإن كبر حجم المنشآت وتركزها قد أعطاها قوة . توزٌع الدخل 

احتكارٌة مما حدا بالدولة أن تتدخل لمنع االحتكار وحماٌة المستهلك وتحقٌق االستقرار 

وبعض الدول تدخلت فً النشاط االقتصادي وأوجدت نظام تخطٌط فً ظل . االقتصادي 

 .حرٌة السوق كما فً فرنسا 



 انُظبو االشتراكي -ثبَيب 
َ إٌظبَ اٌشأعّبٌٟ ٚآ١ٌبرٗ  1867أزمذ وبسي ِبسوظ فٟ وزبثٗ سأط اٌّبي إٌّشٛس ػبَ 

ٚاعزٕزح ثأْ اٌمٜٛ االلزظبد٠خ اٌىبِٕخ فٟ اٌشأعّب١ٌخ وف١ٍخ ثبٌمؼبء ػ١ٍٙب ٚاإلر١بْ ثٕظبَ 

ٚروش ثأْ اٌٍّى١خ اٌخبطخ ٌّٛاسد اإلٔزبج رؤدٞ إٌٝ عٛء رٛص٠غ اٌذخً . أوثش رطٛس ا 

ٚظٙشد وزبثبد الحمخ رغزٕذ إٌٝ ِٕٙح وبسي . ٚإ٘ذاس اٌثشٚاد ٚص٠بدح حذح اٌظشاع

 :ِبسوظ ٚرؼغ اؽشإٌظبَ االشزشاوٟ ٟٚ٘ 

 :انًهكية انعبية نًىارد اإلَتبج  - 1
 .ح١ث رّزٍه اٌذٌٚخ خ١ّغ ػٕبطش اإلٔزبج ػذا اٌؼًّ 

 :أهًية دافع تحميك انًصهحة انعبية  - 2
 طالما أن عناصر اإلنتاج ذات ملكٌة عامة فدافع تحقٌق المصلحة العامة هو المحرك

 .ألي نشاط اقتصادي 

 :إعطاء الدور الرئيسي لنظام التخطيط المركزي  - 3
 تجري عملٌتا اإلنتاج والتوزٌع عن طرٌق الدولة ومإسساتها من خالل نظام التخطٌط

 .المركزي حٌث تتخذ القرارات الخاصة باإلنتاج والتوزٌع وٌتم تحدٌد األسعار 

 :التوزيع في النظام االشتراكي يتم بمقدار العمل المبذول  - 4
 .وٌتم بموجب مقولة من كل حسب جهده لكل حسب عمله 



ٚ لذ ثذأ اٚي رطج١ك ٌٍٕظبَ االشزشاوٟ فٟ االرحبد اٌغٛف١زٟ فٟ أػمبة اٌحشة اٌؼب١ٌّخ 

 األٌٚٝ ٚفٟ أٚسٚثب اٌششل١خ ٚاٌظ١ٓ ثؼذ اٌحشة اٌؼب١ٌّخ اٌثب١ٔخ ثُ أزمً إٌٝ ف١زٕبَ ٚوٛثب

ِٚثً رحذ٠ب سئ١غ١ب ٌٍشأعّب١ٌخ , ٚلذ اخزٍف رطج١مٗ ِٓ دٌٚخ إٌٝ أخشٜ . ٚوٛس٠ب اٌشّب١ٌخ 

وّٕٙح ٚوٕظبَ ٚأؼىظ رٌه ػٍٝ اٌؼاللبد االلزظبد٠خ ٚاٌغ١بع١خ ٚاٌذ١ٌٚخ فبٔمغُ اٌؼبٌُ 

ع١بع١ب إٌٝ ِؼغىش٠ٓ غشثٟ ٚششلٟ ٚالزظبد٠ب إٌٝ سأعّبٌٟ ٚاشزشاوٟ ٚوبٔذ اٌحشة 

 .اٌجبسدح 

 

ومع أن النظام االشتراكً حقق فً بداٌاته نجاحا كبٌرا للدول التً أخذت به من حٌث 

حشد الموارد وتوجٌهها قسرا للتنمٌة لكنه ومع منتصف الثمانٌنات من القرن الماضً 

وصل إلى طرٌق مسدود حٌث لم ٌعد ٌواكب الثورة التقنٌة التً أطلقتها الرأسمالٌة ولم 

ٌحقق الرفاه المنشود لمواطنٌه وظهرت دالئل كثٌرة على عدم كفاءته فً استخدام 

ومع بداٌة التسعٌنات تهاوى النظام االشتراكً وبدأت الدول التً أخذت به . الموارد 

 .تتحول تدرٌجٌا نحو النظام الرأسمالً 



 يعبيير تمييى انُظبو االلتصبدي وسيبسبته -ثبنثب 
 ٠ّىٓ اخز١بس ثؼغ اٌّؼب١٠ش ١ٌزُ ػٍٝ أعبعٙب رم١١ُ دسخبد األداء االلزظبدٞ ألٞ

 :ٔظبَ ٟٚ٘ 

 :يعيبر انًُى االلتصبدي  -أ
٠ٚش١ش إٌٝ اٌض٠بدح فٟ حدُ إٌبرح اٌىٍٟ اٌزٞ ٠حممٗ االلزظبد ٚاٌّم١بط اٌّزجغ ٘ٛ ٔغجخ 

 ٌىٓ. اٌزغ١ش فٟ إٌبرح اٌّحٍٟ اإلخّبٌٟ أٚ ٔغجخ اٌض٠بدح فٟ حظخ اٌفشد فٟ رٌه إٌبرح 

 ٠ؼبة ػ١ٍٗ أٔٗ غ١ش وبًِ فٟ ل١بط أداء إٌظبَ إر ١ٌظ اٌُّٙ اٌض٠بدح فٟ اإلٔزبج ٚحغت

 ٚلذ رج١ٓ أْ إٌظبَ االشزشاوٟ ٚثبٌشغُ ِٓ رحم١مٗ ِؼذالد. ثً ٔٛػ١خ اإلٔزبج ٚرٛص٠ؼٗ 

 .ّٔٛ ػب١ٌخ إال أْ ٔٛػ١خ ٚوفبءح اإلٔزبج وبٔذ ِزذ١ٔخ 

 :يعيبر انكفبءة  -ة
٠ش١ش٘زا اٌّؼ١بس إٌٝ ِذٜ فؼب١ٌخ إٌظبَ االلزظبدٞ فٟ اعزخذاَ ِٛاسدٖ خالي فزشح ص١ِٕخ 

ِٚٓ ؽشق ل١بط اٌىفبءح احزغبة ٔغجخ اإلٔزبج اٌّزحمك إٌٝ ػٕبطش اإلٔزبج . ِؼ١ٕخ 

اٌّغزخذِخ ف١ٗ فئرا اسرفؼذ إٌغجخ إلٔزبج ِؼ١ٓ فٟ دٌٚخ ػٕٙب فٟ دٌٚخ أخشٜ ٔمٛي إْ إٌظبَ 

٠زشن إٌظبَ اٌشأعّبٌٟ ٌٕظبَ األعؼبس . فٟ اٌذٌٚخ األٌٚٝ أوثش وفبءح فٟ اعزخذاَ ِٛاسدٖ 

ٚلذ . رحم١ك ِجذأ اٌىفبءح أِب إٌظبَ االشزشاوٟ ف١زشوٗ ٌج١شٚلشاؽ١خ خٙبص اٌزخط١ؾ اٌّشوضٞ 

 .رج١ٕذ أثؼبد اٌٙذس ٚرذٟٔ اٌىفبءح فٟ إٌظبَ االشزشاوٟ ثؼذ عمٛؽٗ 



 :يعيبر تىزيع اندخم  -ج
 

 فىٍّب وبٔذ ٔغجخ ػئ١ٍخ ِٓ, ٠ٚش١ش إٌٝ ِذٜ ػذاٌخ إٌظبَ فٟ رٛص٠غ إٌبرح ث١ٓ أفشادٖ 

اٌغىبْ رحظً ػٍٝ حظخ أػٍٝ ِٓ اٌذخً وٍّب دي رٌه ػٍٝ عٛء رٛص٠غ ٌٍذخً فٟ 

 ٚرزُ ػ١ٍّخ اٌزٛص٠غ فٟ إٌظبَ اٌشأعّبٌٟ ِٓ خالي عٛق ػٕبطش اإلٔزبج. إٌظبَ 

 ٚرؼًّ إٌظُ اٌشأعّب١ٌخ اٌّؼبطشح ػٍٝ اٌزذخً فٟ ١ِىب١ٔى١خ ٘زٖ اٌغٛق ٌزؼذ٠ً ػ١ٍّخ

 ٚفٟ إٌظبَ االشزشاوٟ ٠شرجؾ اٌزٛص٠غ ٔظش٠ب. اٌزٛص٠غ ِٓ خالي اٌؼشائت أٚ اإلػبٔبد 

 .ثّمذاس اٌؼًّ اٌّجزٚي 

 

 :يعيبر االستمرار االلتصبدي  -د
 ٠ٚش١ش إٌٝ وثشح أٚ لٍخ اٌٙضاد االلزظبد٠خ ٚو١ف١خ اٌخشٚج ِٕٙب ٚاٌزىب١ٌف اٌّزشرجخ

 .ػٍٝ رٌه إػبفخ إٌٝ و١ف١خ رحم١ك ِؼذالد ِزذ١ٔخ ِٓ اٌجطبٌخ أٚ اٌزؼخُ 

 

 ٠ٚشرجؾ إٌّٛ, اٌّؼب١٠ش اٌغبثمخ ِزشبثىخ إر رشرجؾ اٌىفبءح ثبٌزٛص٠غ ٚإٌّٛ االلزظبدٞ 

 . ...االلزظبدٞ ثبالعزمشاس االلزظبدٞ 



 التصبديبت اندول انُبيية -راثعب 
ِشد اٌذٚي إٌب١ِخ ثظشٚف ربس٠خ١خ خبطخ وّب أْ ١٘بوٍٙب االلزظبد٠خ ٚلبػذح ِٛاسد٘ب 

 ِخزٍفخ ػٓ اٌذٚي اٌشأعّب١ٌخ ٚاالشزشاو١خ ٌزا ٠فشد ٌمؼب٠ب٘ب االلزظبد٠خ فشع

 .الزظبد٠بد اٌز١ّٕخ اٌزٞ ٠ؼٕٝ ثذساعخ ٚالغ رٍه اٌذٚي ٚعجً اٌز١ّٕخ ف١ٙب : خبص ٘ٛ 

 فمذ ػبٔذ ٘زٖ اٌذٚي ِٓ االعزؼّبس ِّب أػبق ّٔٛ٘ب فٍُ ٠زطٛس اإلٔزبج ف١ٙب وّب رطٛس

فتركز فٟ اٌذٚي األخشٜ ثً إْ الزظبد٠برٙب لذ رُ رى١١فٙب ٌّزطٍجبد االلزظبد اٌشأعّبٌٟ 

اإلنتاج فٌها على سلعة أو مجموعة من السلع الخام الموجهة للسوق العالمٌة مما جعل 

 .اقتصادٌاتها تعتمد على مصدر واحد 
 

 وتدنً متوسط, ضعف هٌاكلها اإلنتاجٌة : تتمتع هذه الدول بخصائص عدٌدة أهمها 

وتدنً مإشرات التنمٌة وتؤثرها , وضعف مإسساتها االقتصادٌة والسٌاسٌة , دخل الفرد 

 .وتدنً مستوى التقنٌة المستخدمة , الشدٌد بمتغٌرات السوق العالمٌة 

 و ٌشكل سكان الدول النامٌة ثالثة أرباع سكان الكرة األرضٌة وٌحصلون على ربع

 بٌنما تحصل الدول الصناعٌة على ثلثً الناتج العالمً وٌشكل سكانها, الناتج العالمً 

 هذا وتوجد اختالفات بٌن مجموعات الدول النامٌة فهناك. من سكان العالم  %11

وهناك الدول السائرة , الدول المصدرة للنفط التً تتمتع بمستوٌات دخول مرتفعة نسبٌا 

وهناك دول فقٌرة للغاٌة مثل ... فً طرٌق التصنٌع كالصٌن والبرازٌل وتاٌالند وكورٌا 

 ...بنغالدٌش وأثٌوبٌا ونٌبال ومالً 



 ٌٍٚمؼبء ػٍٝ ِظب٘ش اٌزخٍف ٚاألخز ثأعجبة إٌّٛ ٠ظجح اخز١بس إٌظبَ االلزظبدٞ

فبخز١بس ٔظبَ الزظبدٞ ِؼ١ٓ ٠ؼٕٟ اخز١بس . ٚاٌغ١بعبد االلزظبد٠خ أِٛسا فٟ غب٠خ األ١ّ٘خ 

ّٔؾ ِؼ١ٓ ِٓ اٌز١ّٕخ ٠ٚىْٛ ٔزبج ظشٚف ربس٠خ١خ لذ رىْٛ اٌذٚي إٌب١ِخ ؽشفب ف١ٙب أٚ 

فجؼغ اٌذٚي إٌب١ِخ اٌزٟ رجٕذ ّٔٛرج إٌّٛ اٌشأعّبٌٟ ٔدحذ فٟ ح١ٓ فشً . ٘ذفب ٌٙب 

اٌجؼغ ا٢خش ألْ ٔظش٠بد إٌّٛ اٌشأعّبٌٟ ٚػؼذ فٟ ظً ظشٚف رطٛس الزظبد٠بد 

ٚثؼغ . اٌذٚي اٌشأعّب١ٌخ فٟ ِشاحٍٙب األٌٚٝ ٟٚ٘ رخزٍف و١ٍب ػٓ ظشٚف اٌذٚي إٌب١ِخ 

اٌذٚي إٌب١ِخ األخشٜ أخزد ثٕظبَ اٌزخط١ؾ اٌّشوضٞ ٌُٚ رحمك إٌدبحبد اٌّطٍٛثخ فزخٍذ 

ٚلبِذ دٚي أخشٜ ثزجٕٟ ٔظبَ ِخزٍؾ لٛاِٗ االػزّبد ػٍٝ اٌغٛق ٚٔظبَ األعؼبس ِٓ . ػٕٗ 

 . خٙخ ٚٔظبَ اٌزخط١ؾ اٌّشوضٞ ِٓ خٙخ أخشٜ ٚرٌه ٌالعزفبدح ِٓ إٌظب١ِٓ 

ٚرزفبٚد اٌذٚي إٌب١ِخ ثذسخخ اػزّبد٘ب ػٍٝ أٞ ِٓ إٌظب١ِٓ إر ٠طغٝ فٟ ثؼؼٙب ٔشبؽ 

اٌمطبع اٌخبص ػٍٝ اٌمطبع اٌؼبَ وّب فٟ دٚي اٌخ١ٍح اٌؼشثٟ ٚاٌّغشة ٚاألسدْ ٚوٛس٠ب 

٠ٚطغٝ فٟ ثؼؼٙب ا٢خش ٔشبؽ اٌمطبع اٌؼبَ ػٍٝ اٌمطبع اٌخبص وّب فٟ ... اٌدٕٛث١خ ٚ

ٌىٓ ٘زٖ اٌذٚي رزدٗ حب١ٌب ٔحٛ خظخظخ اٌمطبع اٌؼبَ ٚرم١ٍض ... إٌٙذ ٚإ٠شاْ ٚاٌدضائش ٚ

 .دٚسٖ 
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 النظام االقتصادي المختلط

ٌحاول التولٌف بٌن النظامٌن الرأسمالً واالشتراكً وتجنب عٌوبهما البارزة والتاكٌد على جوانبهما 

لذلك عمد الكثٌر من الدول النامٌة إلى التدخل فً بعض أو جمٌع قطاعات النشاط االقتصادي . اإلٌجابٌة

وتلعب الدولة . ومصادر الطاقة عن طرٌق التخطٌط االقتصادي بهدف تحقٌق التنمٌة والقضاء على التخلف

دورا مهما فً النظام االقتصادي المختلط فهً تإثر فً مختلف جوانب النشاط االقتصادي بواسطة 

وقد تقوم الدولة بنفسها بالنشاط االقتصادي فً . السٌاسات المالٌة والنقدٌة والتجارٌة والتنموٌة التً تمارسها

وترغب الدول النامٌة باستخدام السٌاسات االقتصادٌة . حدود معٌنة إذا ما استدعت المصلحة العامة ذلك

العامة فً توجٌه ادارة النشاط االقتصادي بهدف تحقٌق العدالة االجتماعٌة وتشجٌع المبادرة الفردٌة واحترام 

ومن الممكن القول أن أغلب . حق الملكٌة وتعاون القطاعات المختلفة لتسهم جمٌعها فً عملٌة التنمٌة الشاملة

وظهرت األنظمة االقتصادٌة المتنافسة وأصبحت . األنظمة االقتصادٌة المعاصرة هً نظم اقتصادٌة مختلطة

 .دراسة األنظمة االقتصادٌة المقارنة أسلوب ٌستخدمه علم االقتصاد أكثر من كونها جزءا منفصال عنه 



 النظام االقتصادي العالمً

ٌتمٌز عالمنا المعاصر باتساع الطابع الدولً فً الحٌاة االقتصادٌة وهو ما ٌسمى بـ عولمة 

االقتصاد وأصبح للمشكالت االقتصادٌة الدولٌة أثر كبٌر على جوانب الحٌاة االقتصادٌة 

وفً سٌاق هذا التطور . ضمن الدولة الواحدة وحتى على حٌاة الفرد االقتصادٌة ونشاطه

وهو ٌمثل العالقات االقتصادٌة . العالمً ظهر مفهوم جدٌد ٌدعى النظام االقتصادي العالمً

التً تقوم على النطاق البشري ما بٌن الشعوب أو العالقات االقتصادٌة بٌن الدول ككٌانات 

والمالحظ أن العالقات االقتصادٌة العالمٌة قد تزاٌدت وتشابكت إلى درجة . سٌاسٌة مستقلة

وظهور منظمة  (GAAT))وبخاصة بعد توقٌع اتفاقٌات الغات. كبٌرة فً عالمنا المعاصر

وٌتصف النظام االقتصادي العالمً فً مرحلته الراهنة باالستقالل ألنه . التجارة العالمٌة

ٌساعد على تركٌز السٌطرة والقوة االقتصادٌة فً أٌدي عدد قلٌل من الدول الغنٌة 

كما أنه ٌضع قواعد للتجارة الخارجٌة . المتقدمة، وعدم التكافإ فً التبادل التجاري الدولً

كما . والنظام النقدي العالمً،بما ٌخدم مصالح الدول المتقدمة على حساب الدول النامٌة

تجدر اإلشارة إلى أن النظام االقتصادي العالمً قد فشل فً حل المشكالت األساسٌة التً 

تعانً منها الدول النامٌة وبخاصة مشكلة الجوع والفقر والتخلف وعدم القدرة على التنافس 

 . مع الدول الغنٌة المتقدمة




