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 ) نظري ( التخطيط والتنمية الزراعية         جامعة حماة                                                                  

  3المحاضرة :        كمية الزراعة                                                                               

                     ) اقتصاد زراعي ( الرابعةالسنة                                                                                          

  المحددات غير الدخمية لالستهالك

في االستيالك الكمي في  اً مؤثر  اً لقد تصور ) كينز ( أن المحددات غير الدخيمة يمكن أن تمارس دور 
 عمى النحو اآلتي : وقد قسم ىذه المحددات الى قسمين ،المدى الطويل

 العوامل الشخصية . -1

  . العوامل الموضوعية -2

 وفيما يمي شرح موجز ليذه العوامل :

 العوامل الشخصية 

مع، وتتميز ىذه العوامل بعدم تشمل العوامل الذاتية التي تتعمق بالنواحي النفسية واالجتماعية ألفراد المجت 
 :  ، وأىم ىذه العوامل ىيقابميتيا لمقياس

التوقعات المستقبمية عن مستوى عالن و تتأثر بالدعاية واإل التي السمع والخدماتراد عمى رغبة وطمب األف -1
 .ووفرة السمع مستقبالً  سعاراأل

جزءًا من دخوليم ليدخروىا بيدف إنفاقيا فيما إذا تأمين المستقبل، حيث يعكف أفراد المجتمع عمى اقتطاع  -2
حدثت ليم ظروفًا مستقبمية غير متوقعة، وبيذا التصرف يستطيعون تأمين مستقبميم، األمر الذي يؤثر سمبًا عمى 

 االستيالك .

في  المحاكاة والتقميد وما ليذه الظاىرة االجتماعية من تأثير بالغ عمى حجم االستيالك، حيث من المشاىد -3
الحياة االجتماعية أنو كمما زاد دخل الفرد كمما أقدم عمى شراء بعض السمع التي يقتنييا األغنياء، وعمى ىذا 

 األساس يزداد حجم االستيالك .

بقصر النظر فيما يتعمق بالتقدم االقتصادي يكون  التقدم االقتصادي، فمثاًل المجتمعات اإلنسانية التي تتميز -4
 ك كبيرًا إلى درجة التبذير .ميميا نحو االستيال
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 لعوامل الموضوعية ا

خارجة  التي تكون عادةً التي يمكن أن تؤثر في قدرة األفراد االستيالكية  تتضمن المتغيرات غير الدخيمة  
وتتميز بأنيا قابمة لمقياس الكمي، وأىم ىذه العوامل  ،عن قدرة الفرد في التحكم بيا لكونيا تمس المجتمع بأكممو

 عمى النحو اآلتي :

 توزيع الدخل -1

تختمف المجتمعات اإلنسانية في توزيع الدخل القومي، فالمجتمعات التي تتميز بتوزيع دخمي غير  
المجتمعات يل حدي لالدخار مرتفع، أما محدي لالستيالك منخفض و  متساوي بدرجة كبيرة تتصف بميل

رتفع وميل حدي لالدخار تتصف بميل حدي لالستيالك م اإلنسانية التي تتميز بتوزيع دخمي أقرب إلى التساوي
أكثر تساويًا بين األفراد فإن  عمى المجتمع بحيث يصبح ع الدخل القومييتوز تم منخفض، وبناًء عمى ذلك إذا 

ية إلى أعمى، في حين إذا تم التوزيع بشكل أقل عدالًة فإن االستيالك القومي سوف يرتفع وتنتقل الدالة االستيالك
 ، كما ىو موضح بالشكل اآلتي :االستيالك القومي سوف ينخفض وتنتقل الدالة االستيالكية إلى أسفل

 االستيالك                                              2س                       

  1س                       

  3س                       

 

 الدخل القومي       

قصان الدخل القومي، إنما نعني وتجدر اإلشارة إلى أن إعادة توزيع الدخل القومي ال نعني بيا زيادة أو ن 
إعادة توزيع الدخل القومي فقط سواء كان ذلك لصالح ذوي الدخول المنخفضة أو لصالح ذوي الدخول  بيو

، وذلك ألن ارتفاع الدخل القومي أو انخفاضو يؤثر فقط ه المالحظة عمى غاية من األىميةالمرتفعة، وتعد ىذ
عمى حجم االستيالك بالزيادة أو النقصان، وفي كمتا الحالتين ال يتغير الميل الحدي لالستيالك ) يبقى ثابتًا ( 

 كما ىو موضح بالشكل اآلتي :
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 االستيالك                                                                        

                         

                         

                                                                                                    

 الدخل القومي       

يالحظ من الشكل السابق أن التغيرات التي حصمت في حجم االستيالك المرافقة لمتغيرات الدخمية لم  
تؤثر عمى الميل الحدي لالستيالك ) بقي ثابتًا (، حيث نرى عدم اختالف ميل الدالة االستيالكية عمى الرغم 

ثر عمى انتقال الدالة االستيالكية من اختالف الدخل القومي؛ أي أن ارتفاع أو انخفاض الدخل القومي ال يؤ 
صعودًا أو ىبوطًا كما ىو الحال عند إعادة توزيع الدخل، إنما يؤثر فقط عمى تغيرات حجم االستيالك التي 

 لكن تبقى تمك التغيرات عمى نفس منحني الدالة االستيالكية المفروضة . ،تنتقل من مكان إلى آخر

 وحدة األجر -2

في وحدة األجر يكون ليا تأثير مباشر عمى حجم االستيالك، ويرجع ذلك إلى إن التغيرات التي تحدث  
أن ارتفاع وحدة األجر يعني ارتفاع الدخل الحقيقي لمفرد، األمر الذي ينتج عنو ارتفاعًا باالستيالك والعكس 

ي رفع حجم ، كما أن ارتفاع وحدة األجر يساىم في إعادة توزيع الدخل القومي لصالح العاممين وبالتالصحيح
االستيالك، بينما انخفاض وحدة األجر يؤدي إلى توزيع الدخل القومي لصالح رؤوس األموال، األمر الذي ينتج 

 عنو انخفاض في حجم االستيالك.

 سعر الفائدة -3

إذا ارتفع سعر الفائدة سيؤدي إلى إقبال عدد كبير من أفراد المجتمع أو الييئات عمى ادخار جزء من  
، وقد يؤدي ارتفاع سعر الفائدة إلى البنوك، األمر الذي ينتج عنو انخفاضًا في االنفاق االستيالكي أمواليم في

الزيادة في حجم االستيالك عند حاممي السندات أو األسيم الذين تزداد دخوليم نتيجة ازدياد سعر الفائدة، إال أن 
 . ذلك مرتبط بمدى األىمية النسبية لتمك الدخول في الدخل القومي

 السياسة المالية لممؤسسات -4

 الل التأثيرــيالك، وذلك من خـحجم االست ات دورًا كبيرًا في التأثير عمىـة لممؤسسـة الماليـتمعب السياس 
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عمى دخل المستيمكين ووفقًا لألساليب المتبعة في توزيع األرباح التي تجنييا تمك المؤسسات، فإذا قامت 
مشجعًا عمى يكون إيجابيًا و سيؤثر المؤسسات بتوزيع جميع األرباح عمى األسيم المكتتب عمييا فإن ذلك 

وزع نيائيًا فإن ذلك سيؤثر سمبيًا ولن من األرباح أو لم ت االستيالك، أما إذا قامت ىذه المؤسسات بتوزيع جزء
  يشجع عمى االستيالك .

 السياسة المالية لمحكومة -5

الحكومة  لمحكومة دورًا ميمًا في التأثير عمى حجم االستيالك لممجتمع، فإذا أرادت ةتمعب السياسة المالي 
دخل األفراد القابل لمتصريف مثاًل تشجيع االستيالك فيكفييا أن تخفض الضرائب، ألن ذلك يعمل عمى ارتفاع 

 والعكس صحيح .

 تخطيط االستهالك 

عممية ليرتبط باليدف النيائي  ميمساس ما سبق ذكره تبرز أىمية تخطيط االستيالك كعامل عمى أ
مع موازنة ىذا القدر من  ،رفع المستوى المعاشي ألفراد المجتمع عن طريق رفع استيالكيم الذي ىوالتنمية 

إلى توفير قدر من الناتج والدخل يمكن أن يتاح  ضافةً إ ،االستيالك مع القدرة عمى انتاج السمع والخدمات
 ألغراض االدخار ومن ثم االستثمار .

 : اآلتيةن تخطيط االستيالك يتحدد في ضوء االعتبارات وليذا فإ

كبر من ه المعدل يحتم ضرورة تخصيص نسبة أارتفاع ىذ نأ ذإ ،تحقيقولاالقتصاد  ييدفمعدل النمو الذي  -1
في حين  ،ألغراض االستيالك منو وتخفيض النسبة التي تخصص ،الدخل والناتج ألغراض االدخار واالستثمار

أن انخفاض معدل النمو يسمح بزيادة نسبة ما يخصص لالستيالك من الدخل والناتج وخفض نسبة ما يخصص 
 ر .لالدخار واالستثما

ن يتم الحفاظ عمى حجم االستيالك القائم أو زيادتو بمعدالت دون الزيادة التي تحصل ومن المفضل أ  
مر يحقق زيادة ، وىذا األما يخصص ألغراض االدخار واالستثمارفيزيادة التتم أن وبحيث  ،في الدخل والناتج

وزيادة  واالستفادة من ثمار التنمية حالياً  في االستيالك بما يضمن االرتفاع بالمستوى المعاشي ألفراد المجتمع
 .االدخار واالستثمار ومن ثم االستيالك الحقاً 
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 عوامل تحديد معدل النمو

 : برزىاعمى عوامل متعددة من أتحديد معدل النمو ُيعتمد في 

 . مدى الرغبة في تحقيق معدل نمو مرتفع -أ

 اإلمكانات والموارد المتاحة. -ب

 .عبائوبالتخطيط واستعدادىم لمتضحية من أجمو وتحمل أالمجتمع في القيام  فراددرجة تعاون أ -ج

 . أو الحقاً  مستوى االستيالك السائد ومدى الرغبة في تحقيق ارتفاع فيو حالياً  -د

االعتبار عند تحديد النسب التي يجري تخصيصيا في الدخل والناتج ألغراض االستيالك من  بعينخذ األ -2
ناحية وألغراض االستثمار من ناحية أخرى مدى توفر القدرة في المجتمع عمى توفير السمع االستيالكية 

القدرة عمى بو  ،في االقتصاد بالقدرة االنتاجية المحمية ساساً ، وىذا األمر مرتبط أواالستثمارية الالزمة لتمبية ذلك
األسعار المحددة لذلك في الخطة بالنسب و  االستيراد بما يوفر متطمبات كل من االستيالك واالستثمار معاً 

يضمن وبما  ،وبالشكل الذي يحقق موازنة بين الطمب والعرض سواء في مجال سمع االستيالك أو سمع االستثمار
حدوثو إلى التضخم في  لذي يمكن أن يقود بالتالي في حالالشكل األي منيما بعدم حصول ارتفاع األسعار 

 وما ينجم عنو من آثار سمبية عمى التنمية وعمى المستوى المعاشي ألفراد المجتمع. ،االقتصاد

تفضيمو زيادة االستيالك  ففي حالة ،أو مستقبالً  تحسين المستوى المعاشي لألفراد حاضراً لتفضيل المجتمع  -3
لالدخار ألغراض االستيالك وخفض نسبة ما يخصص  والدخل فمعناه زيادة نسبة ما يخصص من الناتجحاليًا 

لالدخار واالستثمار وخفض ما يخصص تفضيمو حين واالستثمار، وبالتالي القبول بمعدل نمو منخفض، في 
 . إلى ذلك ارتفاع معدل النمو المستيدف في عممية التخطيط استناداً فإن ذلك سيؤدي إلى  لالستيالك

سموب المرونات سواء طيط االستيالك من أبرزىا أساليب عديدة في القيام بتخويمكن أن تستخدم أ
  نتاجو من السمع والخدماتإلى تحديد الحجم الذي يمكن إ وصوالً  ، وذلكالمرونة الدخمية المرونة السعرية أو

لى الدخل الذي يكون قابالً    . دمات المنتجةنفاق القتناء ىذه السمع والخلإل وا 

 مرونة الطمب السعرية

إن الكمية المطموبة من سمعة معينة في وقت معين تزيد بانخفاض سعرىا وتقل بارتفاعو، لكن التغير 
الذي يطرأ عمى الكميات المطموبة نتيجة التغير في السعر يختمف من سمعة إلى أخرى، فبعض السمع نجد أن 
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والبعض اآلخر نجد أن تغييرًا كبيرًا في  ،تغير كبير في الكمية المطموبة منياتغييرًا بسيطًا في ثمنيا يؤدي إلى 
درجة سعرىا يؤدي إلى تغير قميل في الكمية المطموبة منيا، وبناًء عمى ذلك فإن مرونة الطمب السعرية ىي 

لسمعة أو سعر تمك اة عن التغير الذي يحصل في الناجم التغير في الطمب االستيالكي عمى السمع والخدمات
 ، وتتفاوت السمع فيما بينيا تفاوتًا كبيرًا من حيث درجة مرونة الطمب .الخدمة، 

 تحسب مرونة الطمب بالقانون الرياضي اآلتي :

  1س – 2س        1ك – 2التغير النسبي في الكمية المطموبة         ك                     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    =     ـــــــــــــمرونة الطمب  =  ـــــــــــــــــــــــــــ

  1س               1نسبي في السعر               كالتغير ال                           

وبتطبيق ىذا القانون فإن درجة مرونة الطمب تتراوح بين الصفر والالنياية، ومن الميم التنويو أن درجة 
المرونة دائمًا سالبة بسبب العالقة العكسية بين السعر والكمية المطموبة، لكن بغض النظر عن اإلشارة أي عند 

 ة المطمقة فإن :أخذ القيم

 إذا كانت النتيجة صفرًا فإن الطمب يكون عديم المرونة . -1

 إذا كانت النتيجة أقل من الواحد الصحيح فإن الطمب يكون غير مرن . -2

 إذا كانت النتيجة مساوية لمواحد الصحيح فإن الطمب يكون متكافئ المرونة . -3

 الطمب يكون مرنًا . إذا كانت النتيجة أكبر من الواحد الصحيح فإن -4

 إذا كانت النتيجة ال نياية فإن الطمب يكون ال نيائي المرونة ) تام المرونة ( . -5

 المرونة الدخمية

ة عن التغير الذي يحصل الناجم يقصد بيا درجة التغير في الطمب االستيالكي عمى السمع والخدمات
 ضي اآلتي :، وتحسب المرونة الدخمية بالقانون الريافي دخل المستيمك

  1د – 2د        1ك – 2التغير النسبي في الكمية المطموبة         ك                     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    =     مرونة الطمب  =  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1د               1التغير النسبي في الدخل               ك                           
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الكمية المطموبة في ما يحدثو ىذا التغير في سعار في الخطة عند تغير األ خذ باالعتباروبذلك يتم األ
  ينطبق عمى التغير الذي يحصل في الدخول، وبالتالي تحديد إنتاجيا عمى أساس ذلك، كذلك األمر السمعة

ن تغير في الكمية المطموبة نتاج السمعة ما يحدثو ىذا التغير في الدخول محيث يؤخذ في االعتبار عند تحديد إ
، وبالتالي عمى ما ىو مطموب من السمعة رىما معاً يؤخذ أثر تغي   ر في االثنين معاً عند حصول تغيمنيا، و 

 ساس ذلك .تخطيط إنتاجيا عمى أ

  

 المراجع

دار مجدالوي .  (منهج نظري وأساليب تخطيطه تصادي )المدخل إلى التخطيط االق –( 1111عبد اهلل، عقيل جاسم ) -1
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