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 ) نظري ( التخطيط والتنمية الزراعية         جامعة حماة                                                                  

  4المحاضرة :        كمية الزراعة                                                                               

                     ) اقتصاد زراعي ( الرابعةالسنة                                                                                          

 تخطيط االدخار

 االدخار دالة مفهوم

لقد و يمثل االدخار الجزء المتبقي من الدخل الصافي بعد طرح حجم اإلنفاق عمى السمع والخدمات, 
 أطمق العالم االقتصادي كينز عمى العالقة القائمة بين االدخار والدخل بالميل لالدخار أو الدالة االدخارية 

تبط االدخار بالدخل وير صرف بو, م الدخل الصافي الممكن التوتتأثر دالة االدخار بعوامل عديدة أىميا حج
 بعالقة طردية, ويمكن توضيح العالقة بين الدخل واالستيالك واالدخار من خالل الشكل اآلتي :

 االستيالك )س(                                                        س                     

 أو االدخار )خ(   ل                                                                           

 خ 

 45                   ¯ل  

 الدخل القومي )د(

  

يمثل المحور الرأسي االنفاق االستيالكي واالدخار ) س , خ (, بينما يمثل المحور األفقي الدخل 
نستطيع من  درجة فيسمى خطًا مساعداً (  45القومي ) د (, أما الخط المستقيم المنبثق من المبدأ بزاوية ) 

خاللو أن نتعرف ما إذا كان االنفاق االستيالكي مساويًا لمدخل أو أقل أو أكبر منو, ىذا وتمثل النقطة )ل( 
المساواة بين الدخل واالستيالك, كما أنيا تمثل النقطة الفاصمة بين االدخار الموجب واالدخار السالب, حيث 

)س( عن  االستيالك تيالك يزيد عن الدخل قبل النقطة )ل(, لذلك نرى ارتفاع منحنينرى من الطبيعي أن االس
الخط المساعد, بينما ينخفض االستيالك عن الدخل بعد ىذه النقطة, وفي ىذه الحالة ينخفض منحني 

عن الخط المساعد, وُيالحظ أن الفرق بين الخط المساعد ومنحني االستيالك )س( يمثل  االستيالك )س(
 دخار سواء كان ىذا االدخار إيجابيًا أو سمبيًا  اال
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( ¯ويتضح من الرسم البياني أيضًا أن منحني االدخار )خ( يقطع محور الدخل األفقي عند النقطة )ل
التي تقابل تمامًا النقطة )ل( نقطة تقاطع المنحني )س( مع الخط المساعد, وأن المسافة الرأسية بين المنحني 

مساوية تمامًا لممسافة الرأسية بين منحني  لدالة االدخارية ومحور الدخل )د( فيي)خ( الذي يعبر عن ا
, وبالتالي نرى أن االدخار يكون سالبًا طالما االستيالك )س( والخط المساعد عند جميع المستويات الدخمية

االدخار صفرًا  (, ويكون¯(, بينما تكون مدخرات المجتمع بالموجب بعد النقطة )ل¯الدخل أقل من النقطة )ل
 نقطة تساوي الدخل مع االستيالك   (؛ أي¯لعند النقطة )

 باختصار يمكن استنتاج النقاط اآلتية من شكل العالقة بين الدخل واالستيالك واالدخار :

نفاق عمى السمع والخدمات)االستيالك( يتم ؛ أي أن اإلعند مستوى الدخل )صفر( فإن االدخار يكون سالباً  -1
سالبة  قتراض وجميع ىذه الحاالت الثالثل سحب بعض المدخرات أو بيع بعض األصول أو االإما من خال

 ويسمى بذلك االدخار السالب 

 تستمر حالة االدخار السالب عند كل مستويات الدخل التي يكون أقل من مستويات االستيالك  -2

 ل مع االستيالك يصبح االدخار مساويًا لمصفر عند المستوى الذي يتساوى فيو الدخ -3

   يكون مستوى الدخل أعمى من مستوى االستيالكالحالة الموجبة عندما ينتقل االدخار إلى  -4

 ويمكن أن نبين ما سبق بالمثال الفرضي اآلتي : 

 االدخار القومي )مميون دوالر( االستيالك القومي )مميون دوالر( الدخل القومي )مميون دوالر(
0 20 - 20 
50 60 - 10 
100 100 0 
150 140  +10 
200 180  +20 
250 220  +30 
300 260  +40 

 

 الميل المتوسط لالدخار

 يقال عن النسبة بين االدخار ) الجزء المتبقي من الدخل بعد اإلنفاق االستيالكي( عند مستوى معين من  
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 الدخل بالميل المتوسط لالدخار, ويعبر عنو بالعالقة اآلتية :

 االدخار                              

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   =     لالدخارالميل المتوسط 

 الدخل                              

 معرفة أن : ويجب 

 الدخل القومي )د(  =  االستهالك القومي )س(  + االدخار القومي )خ(

ذا قسمنا طرفي المعادلة عمى مقدار ثابت  لوتسمى ىذه المعادلة بالمعادلة التعريفية لمدخ  القومي, وا 
 وليكن الدخل القومي نفسو )د( فإن ذلك ال يغير من مساواة المعادلة؛ أي تصبح عمى النحو اآلتي :

 د                   س                     خ

 ـــــــــ     =    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     +    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 د                    د                       د

 =  الميل المتوسط لالستهالك  + الميل المتوسط لالدخار   1        

إما أن ينفق كمو عمى االستيالك وفي ىذه الحالة يكون االدخار مساويًا لمصفر, أو وىذا منطقي جدًا حيث أن الدخل  
 ُينفق جزء منو عمى االستيالك والباقي طبعًا سوف ُيدخر  

 الميل الحدي لالدخار

, ويعبر يعبر الميل الحدي لالدخار عن التغير في االدخار القومي المصاحب لمتغير في الدخل القومي
 تية :عنو بالصيغة اآل

 االدخارمقدار التغير في                                        

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  =       خاردالميل الحدي لال

 مقدار التغير في الدخل                                         

 كذلك األمر يمكن باستخدام المعادلة التعريفية لمدخل القومي أن نستنتج باألسموب السابق نفسو أن : 

 =  الميل الحدي لالستهالك  +  الميل الحدي لالدخار  1
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فرضنا  فإذا عممنا الميل الحدي لالستيالك أمكننا استخراج الميل الحدي لالدخار والعكس صحيح, فمو
وىو  (3 0( فيكون الميل الحدي لالدخار ليذا المجتمع )7 0أن الميل الحدي لالستيالك في مجتمع ما كان )

 تتمة لمواحد الصحيح وىكذا      

 تخطيط االدخار

لدوره في التنمية يحتاج األمر إلى وجود ادخارات نقدية يتم من خالليا تمويل عممية لتحقيق االدخار 
, ويجب وجود االثنتين من ىذه وادخارات عينية يتم من خالليا توفير مستمزمات إقامة ىذا االستثماراالستثمار 

ن القدر الذي , ألن توفر االدخارات النقدية دون العينية يقود في الغالب إلى حصول التضخمأاالدخارات معًا, إذ 
وبيذا ترتفع أسعارىا في حالة عدم وجود  مارية,يتم ادخاره نقدًا سيتجو لإلنفاق عمى شراء السمع والخدمات االستث

عممية إقامة المشروعات كاآلالت  ع والخدمات الحقيقية التي تتطمبياادخارات عينية في االقتصاد تتجسد في السم
دخارات االفي حين توفر  ,وىذا يعني عدم حصول توسع في االقتصاد,   والمنشآت والمواد والقوى العاممة  

فإن ىذا قد يضغط عمى االقتصاد باتجاه خمق النقود األزمة ن من إقامة االستثمارات قتصاد تمك  عينية في االال
        كأن يتم إصدار نقدي جديد أو خمق ائتمان أو اقتراض من الداخل أو من الخارج لتحويل ىذه االستثمارات,

 عممية التنمية الشروط الواجب توفرها في االقتصاد حتى تتحقق االدخارات وتؤدي دورها في

أن يقوم األفراد والييئات المختمفة بالمجتمع باالمتناع عن جزء من دخوليم وجزء من اإلنتاج حتى يتاح  -1
ألغراض االدخار ومن ثم ألغراض االستثمار الالزم لعممية التنمية, وىذا يتطمب أن يكون الدخل واإلنتاج 

 بالمستوى الذي يسمح بتحقيق ذلك 

فيرىا مؤسسات مالية وسيطة تتولى تجميع المدخرات من األفراد والييئات المختمفة في المجتمع وتو أن تتوفر  -2
وقد تزايد دور ىذه المؤسسات في الوقت الحاضر بسبب الفصل بين المدخر من  لممستثمرين لغرض استثمارىا,

 الكبير  ناحية والمستثمر من ناحية أخرى في المؤسسات والمشاريع االقتصادية ذات الحجم

أن يوجد في االقتصاد المستثمرون الذين يتولون ميمة القيام باستخدام المدخرات ألغراض إقامة المشروعات  -3
 االستثمارية ويتحممون مخاطر ىذا االستخدام وتبعاتو ويحصمون بالتالي عمى عوائده 

ممية التنمية يصعب توفرىا لتأدية االدخار لدوره في ع ةالرئيسية الثالث الشروطومما الشك فيو أن ىذه 
وبالشكل الذي  ,ن الدخل والناتج المتحقق في ىذه الدول يكون عند مستوى منخفضوذلك أل في الدول المختمفة,

ال يمكن أن يحقق معو ادخارات عينية ونقدية تكفي إلقامة قدر مقبول من االستثمارات التي يمكن أن تتحقق من 
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نشاطيا وأساليب عمميا لمالية الوسيطة محدودة من حيث عددىا وحجميا و كما أن المؤسسات اخالليا التنمية, 
س في النياية األمر الذي ينعك ,نيا ضعيفة القدرة عمى تعبئة وتجميع المدخرات من أفراد المجتمعوبالتالي فإ

 كما أن البيئة تولى استخداميا ألغراض االستثمار,تحت تصرف من سي عمى قدرتيا في وضع تمك االدخارات
السائدة في ىذه الدول ال تساعد عمى بروز نخبة واسعة من المستثمرين الذين يتولون ميمة استخدام المدخرات 

الميارات و ألغراض االستثمار نظرًا لوجود عوائق كثيرة تحد من ىذه الميمة تتمثل في ضعف الخبرة الفنية 
استرداد األموال والمخاطر التي ترافق  فإن فترةإلى ذلك  إضافةً ,   مات البناء التحتي  وضعف توفر مستمز 

ألخرى كالمضاربة والتجارة وغيرىا  استخداميا في المجال االستثماري ىي أكبر مما عميو في المجاالت ا
وبالتالي فإن ربحية األخيرة تفوق الربحية التي يمكن أن تتحقق في المجاالت االستثمارية وىذا ما يدفع بالموارد 

 في ىذه المجاالت بعيدًا عن االستخدام 

وأساسي في إطار عممية التخطيط  ميمونتيجة لكل ما سبق فإن تخطيط االدخار يبرز كعامل 
, وىذا قامة االستثمارات وتحقيق التنميةاالقتصادي الشامل من أجل تدبير الموارد المالية والعينية الالزمة إل

 النقاط اآلتية : التخطيط يمكن أن يتضمن

توفير ادخارات الزمة لتحقيق االستثمارات التي يراد القيام بيا  لشكل الذي يتاح من خاللودخول باتخطيط ال -1
 عمى مستوى االقتصاد ككل أو عمى مستوى أجزائو كان سواء 

تخطيط عممية اإلصدار النقدي من ناحية وخمق االئتمان من الناحية األخرى بالشكل الذي يمكن من خاللو  -2
أي لتمويل عممية  ممية التوسع في الطاقة اإلنتاجية؛يتناسب والحاجة إلييا لتمويل عضمان قدر من األموال 

 االستثمار 

تخطيط النقد األجنبي بالشكل الذي يتم توفير قدر منو لتمبية تمويل احتياجات المشروعات االستثمارية  -3
بيذا الجانب قد تؤدي في النياية  المقررة في الخطة من النقد األجنبي بما ال يقود إلى حصول اختناقات مرتبطة

 إلى عرقمة تنفيذىا 

تخطيط اإلنتاج من السمع والخدمات بالشكل الذي يمكن من خاللو تحقيق فائض من ىذا اإلنتاج يزيد عن  -4
, وبحيث يتاح ىذا الفائض ألغراض االستخدام في إجراء استيالكو من ىذه السمع والخدمات المقدار الذي يتقرر

 القتصاد من خالل استخدامو في إقامة المشروعات االستثمارية الالزمة لتحقيق التنمية التوسع في ا
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, والعمل عمى بفاعمية في إقامة االستثمارات من اإلنتاج إيجاد المؤسسات التي تتولى عممية استخدام الفائض -5
أىداف اإلنتاج المقررة في زيادة فعالية استخدام الطاقات اإلنتاجية التي يتم توسيعيا من أجل الوصول إلى 

 الخطة 

 المراجع

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