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 ) نظري ( التخطيط والتنمية الزراعية         جامعة حماة                                                                  

  5المحاضرة :        كمية الزراعة                                                                               

                     ) اقتصاد زراعي ( الرابعةالسنة                                                                                          

 ستثمارالتخطيط ا

 االستثمارمفهوم 

النقدي عمى شراء أو إنتاج السمع الرأسمالية التي مف شأنيا إنتاج السمع  باالستثمار اإلنفاؽيقصد 
السمع االستيالكية والسمع تمييز بيف والخدمات بصورة مستمرة خالؿ فترة معينة مف الزمف، وىنا يجب ال

والحصوؿ عمى الخدمات  ...، ، فالمشتريات اليومية مثاًل كالطعاـ بمختمؼ أنواعو والمالبس واألدوية الرأسمالية
 سبؽ يدخؿ ضمف كؿ ما المختمفة مثؿ الذىاب إلى الطبيب والتنقؿ والسفر وحضور الحفالت الترفييية....،

، أما واإلنفاؽ عمييا يدخؿ ضمف إطار اإلنفاؽ االستيالكي أو االستيالؾ إطار السمع والخدمات االستيالكية
جميع ىذه السمع تعطي ، و ..ة والسدود .السمع الرأسمالية فتتمثؿ في المصانع واآلالت والطرؽ والسكؾ الحديدي

الرأسمالية أيضًا  تى فناء عمرىا اإلنتاجي، ولذلؾ يطمؽ عمى ىذه السمعسمعًا أو خدمات مستمرة ح الرأسمالية
يجب كما ، السمع اإلنتاجية، ويدخؿ اإلنفاؽ عمى مثؿ ىذه السمع ضمف إطار اإلنفاؽ االستثماري أو االستثمار

 ر واالستثمار .بيف مفيومي االدخا التمييز الدقيؽ

فرؽ بيف الدخؿ والخرج االدخار بأنو الفرؽ بيف اإلنتاج واالستيالؾ مف وجية النظر العينية أو اليعرؼ 
، وىنا يجب أف الرأسمالييو إضافة ما تـ ادخاره إلى المخزوف السمعي مف وجية النظر القيمية، أما االستثمار ف
، بمعنى أف الكميات المدخرة ميما اختمفت نفس الفترة الزمنية خالؿ نالحظ مساواة االدخار مع االستثمار

، وبناًء عمى صورتيا في فترة زمنية معينة يجب أف تتساوى قيمتيا مع زيادة قيمة المخزوف مف السمع الرأسمالية
األمر الذي ، وبالعكس أف يحدث استثمار بدوف ادخار ال يمكف وذلؾ يمكف أف نخمص إلى نتيجة ميمة ىي أن

 ف خالؿ المعادالت اآلتية :أكده العالـ االقتصادي كينز م

 ( 1)         االستيالؾ ) س ( + االدخار ) د ( =) د ( القومي الدخؿ 

 ( 2)      ( ث)  االستثماراالستيالؾ ) س ( +  =) د ( القومي الدخؿ 

 ( نستنتج : 2( و  1مف 
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 ) د (  =  االستثمار ) ث (االدخار 

، ففي األنظمة ذات الممكية بيعة األنظمة االقتصادية السائدةوتختمؼ طبيعة االستثمار وأىدافو حسب ط
الذي تتولى الحكومة القياـ بو في مختمؼ األنشطة اإلنتاجية  االستثمار العامبوسائؿ اإلنتاج يسمى العامة ل

أما في األنظمة الرأسمالية ذات الممكية الخاصة لوسائؿ اإلنتاج فيسمى  ،المجتمعالتي تزيد مف ثروة والخدمية 
ارات التي تقوـ بيا المشروعات الخاصة في الذي يعتمد بالدرجة األساسية عمى االستثم االستثمار الخاصب

وينحسر دور الحكومة في االستثمار الحكومي في بعض المجاالت العامة التي يعزؼ عنيا  ،مختمؼ المجاالت
ستراتيجية التي الستثمار الحكومي في المجاالت االلضعؼ العوائد المتوقعة منيا، أو يكوف ارأس الماؿ الخاص 

العاـ  تجمع األسموبيف والسيطرة في بعض سياسات الدولة، وفي األنظمة المختمطة التيليا عالقة في التحكـ 
ف االستثمار فييا مف االستثمار العاـ الذي تقوـ بو الحكومة واالستثمار الخاص الذي تقوـ بو و كفيت والخاص

 المشروعات الخاصة.

أىميا  المخططة بمجموعة مف القوى والمؤثرات وعمومًا يتحدد حجـ اإلنفاؽ االستثماري في االقتصادات
وسنحاوؿ شرح ىذا المؤثر بتركيز لغرض تبسيط المتغيرات االقتصادية الداخمة فيو  ،الكفاية الحدية لالستثمار

 ألىميتو في عممية التخطيط االقتصادي.

 الكفاية الحدية لالستثمار

ي يساوي بيف تكمفة آلة جديدة وبيف القيمة معدؿ الخصـ الذ الكفاية الحدية لرأس الماؿ بػأنيا تعرؼ
 . الرأسمالية قدي مف ىذه اإلضافةالحالية لمتدفؽ الن

نسبة الغمة المتوقعة مف االستثمار في أو  ،نسبة العائد إلى التكاليؼمصطمح وقد أطمؽ عمييا فيشر 
إنيا نسبة العائد السنوي المتوقع  حوبتعبير أوض ،عرض ىذا األصؿ أو تكمفة إحاللوإلى ثمف أصؿ مف األصوؿ 

 اجية نرغب توجيو استثمارنا فييا.الحصوؿ عميو خالؿ العمر اإلنتاجي لسمعة إنت

 :اآلتية االعتبار المتغيرات بعيف وعمى ىذا األساس فإف أي استثمار في ىذا المجاؿ يجب أف يأخذ 

 . شغيؿ متضمنة الضرائب واالندثاراتنفقات اإلنتاج والت -1

 سعر البيع لممنتوج. -2

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . ةنتيجة استخدامو في اإلنتاج والتقادـ أو ظيور اختراعات جديد لموجود ثابت نقص التدريجي في المنافع والخدمات االقتصادية الكامنةال :االندثارات 
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 اإليراد المتوقع وفؽ سعر البيع المؤمؿ تصريؼ المنتوجات بو. -3

معدؿ الذي يسمى وبعد احتساب مجموع ىذه النفقات واإليرادات والفرؽ بينيما نحصؿ عمى معدؿ العائد 
 لالستثمار:ى معدؿ الكفاية الحدية لغرض الحصوؿ عم اآلتيةوتستخدـ المعادلة  ،الستثمارالكفاءة الحدية ل

  ف غ                                  3غ                   2غ                     1غ             

   ػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    + ........  +   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ +  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   +    ػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   =   ؿ

  ف(ر +1)                             3(ر +1)             2(ر +1)               (ر +1)            

 : حيث أف

 . تعني كمفة االستثمار في األصؿ الجديد : ؿ

عد طرح النفقات بما فييا بالعائد المتوقع الحصوؿ عميو مف ىذا األصؿ خالؿ سنوات إنتاجو  : فغ ... 1غ
 .الضرائب

 تعني الكفاية الحدية لرأس الماؿ. :   ر

 :اآلتيةعمى معادلة الكفاية الحدية لرأس الماؿ تشمؿ عمى المتغيرات  ويالحظ

 كمفة االستثمار في األصؿ. -1

 العائد المتوقع بعد طرح كافة النفقات. -2

 الكفاية الحدية لالستثمار.  -3

متغير تابع لمتغيريف آخريف ىما تكاليؼ  ( ر الكفاية الحدية لالستثمار)ومف ىذه المعادلة نفيـ أف 
 :اآلتيةعادلة محيث يمكف صياغة ذلؾ بال ،أي أنيا دالة ليذيف المتغيريف ؛( غ ) ( والعائد المتوقع ؿ ) األصؿ

 ( غ ، ؿ )ؼ  ر= 

ارتفاع ففي حالة انخفاض تكاليؼ اإلنتاج فإف الكفاية الحدية لرأس الماؿ سوؼ تزداد وبالعكس في حالة 
عالقة عكسية بيف تكاليؼ إنتاج األصؿ  ىناؾأي  ؛اية الحدية لرأس الماؿ سوؼ تنخفضتكاليؼ اإلنتاج فإف الكف

حجـ اإليراد الكمي المتضمف حجـ اإلنتاج مضروبًا في سعر البيع لموحدة والكفاية الحدية لو في حالة ثبات 
 الواحدة قبؿ طرح النفقات.
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فإف  ،ـ العائد واإليراد الكمي المتوقعترض ثبات تكاليؼ اإلنتاج وتغير حجالتي تفأما في الحالة األخرى 
ي حالة زيادة ، وفإلى تخفيض الكفاية الحدية لألصؿ انخفاض حجـ اإليراد الكمي المتوقع مف األصؿ يؤدي

العائد  عالقة طردية بيف حجـ ىناؾفإف ذلؾ سيؤدي إلى زيادة الكفاية الحدية لألصؿ، أي العائد المتوقع لو 
 المتوقع ومعدؿ الكفاية الحدية لرأس الماؿ.

 تخطيط حجم االستثمارات

يتـ تحديد حجـ االستثمارات المطموبة في خطة التنمية االقتصادية في ضوء األىداؼ التي تسعيا 
المحددة أصاًل في الخطة االقتصادية إلى تحقيقيا أو تبعًا لمسياسات االستثمارية التي تنعكس في الخطة العامة و 

 المركزي في إطار السياسة االقتصادية العامة لمدولة.ىيئات التخطيط 

ىارود ودومار( لتحديد كمية االستثمار المطموبة )  ىناؾ نماذج اقتصادية عديدة مف أىميا مثاًل نموذج وعموماً 
وتضع السياسة االقتصادية معايير معينة لتحديد كمية االستثمارات المطموبة في ضوء  ،يةفي التنمية االقتصاد

في عممية النمو مف دولة إلى ، وتختمؼ حسب االتجاىات المرغوبة ة وبشرية متاحةالموارد االقتصادية مف مادي
 :اآلتيةويمكف تحديد نطاؽ حجـ االستثمارات المخططة في اإلطارات  ،أخرى

دوؿ تعتمد تحقيؽ التوازف بيف معدالت نمو الدخؿ القومي مع معدالت نمو السكاف فييا وستكوف عند ذلؾ  -1
يرتبط بمعدؿ  بة بما يحقؽ التساوي بيف ىذه المعدالت، أي أف معدؿ نمو الدخؿ القوميكمية االستثمار المطمو 

كمما انخفض معدؿ نمو السكاف فإف و  ،ارات سترتبط بمعدؿ النمو السكانيف كمية االستثمإوعميو ف ،لسكافنمو ا
حقيؽ نفس ستثمارات لتوبالعكس كمما ازداد ىذا المعدؿ سيزيد معو كمية اال ،ذلؾ يعني كمية أقؿ مف االستثمارات

في البمداف النامية التي تعاني أصاًل مف  لكف ىذه الحالة لـ تكف بالسيمة خاصةً  المعدؿ في الدخؿ القومي،
األمر الذي يجعؿ عممية تمويؿ التنمية  ،ارتفاع معدالت نمو السكاف ونقص شديد في مواردىا االقتصادية

مف جانب ومعدالت الفجوة بيف معدالت نمو الدخؿ القومي المنخفضة وتزداد  ،باستثمارات سيكوف أمرًا مستحيالً 
 النمو السكاني المرتفعة مف جانب آخر.

حيث  ،يؽ معدالت عالية في الدخؿ القوميدوؿ تعتمد أسموب أقصى كمية مف االستثمار في التنمية لتحق -2
 لدخؿ القوميا؛ أي أف حجـ الحد األدنى لالستيالؾ المطموب والمتبقي مف الدخؿ القوميتنطمؽ في تحديد 

وىذا طبعًا يتطمب استعداد المجتمع في التخمي عف  ،الستثمارسيخصص ل ستيالؾ األدنىاالمطروحًا منو 
 استيالؾ اليوـ لغرض الحصوؿ عمى مستوى معاشي أفضؿ مستقباًل.
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دوؿ تربط حجـ استثماراتيا بما ينسجـ مع قدرات اقتصادىا عمى امتصاص كمية االستثمارات في ضوء  -3
ألمواؿ دائمًا زيادة في حجـ االستثمارات بشكؿ مطمؽ وال يعني توفر ا ،المحددات المادية والبشرية المتاحة لدييا

المتغيرات االقتصادية، فقد يكوف االقتصاد غير قادر عمى امتصاص واستخداـ ىذه بؿ يتحدد ذلؾ في إطار 
 االستثمارات.

لتحديد حجـ االستثمارات المطموبة في التنمية كما ذكرنا مار( و د ودو )ىار  ويستخدـ بشكؿ شائع نموذج
 وف ىذا النموذج مف مجموعة مف المتغيرات األساسية:ويتك ،االقتصادية

 معدؿ نمو السكاف. -1

 حجـ السكاف. -2

 معدؿ نمو الدخؿ القومي. -3

 أي معامؿ رأس الماؿ. ؛كمية االستثمار المطموبة إلنتاج وحدة واحدة -4

 الدخؿ القومي. -5

 :تيةاآل تالمعادال وتستخدـ

   = معدؿ الدخؿ القومي
نسبة االستثمار إلى الدخؿ القومي

معامؿ رأس الماؿ
 

 حجـ االستثمار =
نسبة االستثمار إلى الدخؿ القومي الدخؿ القومي

   
 

 مثال:

ومعامؿ  ،%(3معدؿ نمو السكاف فييا )، وكاف مميارات دوالر (8)دولة ما  بمغ حجـ الدخؿ القومي في
 %( ؟3) يؽ معدؿ نمو في الدخؿ القومي بنسبةقحفما حجـ االستثمار المطموب لغرض ت . (5رأس الماؿ )

 الحل:

   = معدؿ الدخؿ القومي
نسبة االستثمار إلى الدخؿ القومي

معامؿ رأس الماؿ
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ث د% = 3
 

   

 %15=  5% × 3 =ث د 

 حجـ االستثمار =
نسبة االستثمار إلى الدخؿ القومي الدخؿ القومي

   
 

       حجـ االستثمار المطموب = 

   
 مميوف دوالر1200 =  

 مثال آخر:

 ، وكافالواحد ( دوالر في السنة لمفرد222)حده األدنى بما يعادؿ دولة ما  بمغ مستوى المعيشة لمفرد في
فما حجـ االستثمار الالـز  دوالر .( مميوف 3222حجـ الدخؿ القومي )و  ،مميوف نسمة (12حجـ السكاف فييا )
 لتمويؿ التنمية فييا ؟

 الحل:

 . حجـ االستيالؾ الكفاؼ المطموب سنوياً  مميوف دوالر 2222=  12× 222

% تقريبًا مف حجـ 33.3الذي يشكؿ نسبة مميوف دوالر حجـ االستثمار المطموب  1222=  2222 -3222
 الدخؿ القومي .
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