االستهالن واالدخار
Consumption and Saving
 -1تعرٌف االستهالن.
 -2مكونات االستهالن الكلً.
 -3تمسٌم الدخل المتاح بٌن االستهالن واالدخار.
 -4العوامل المؤثرة على دالة االستهالن ودالة
االدخار(محددات االستهالن واالدخار).
 -5االستهالن فً اإلسالم.

االستهالن واالدخار
Consumption and Saving
تعرٌف االستهالن
ٌعتبر االستهالن أهم مكون من مكونات الناتج المحلً اإلجمالً ،والذي
ٌتكون من االستهالن  , Consumptionواالستثمار
Government
الحكومً
واإلنفاق
،Investment
 ،Spendingوصافً اإلنفاق الخارجً (الفرق بٌن الصادرات –
الواردات  ،)Exports – Importsوهذا ما ٌعبر عنه بمعادلة الدخل
أو الطلب الكلً:

)Ad (GDP) (y) = C + I + G + NX (X-M
لذلن نالحظ أنه عندما ٌزداد االستهالن أو االستثمار أو اإلنفاق الحكومً
أو الصادرات أو انخفاض الواردات سٌزداد الناتج المحلً.
وٌحتل االستهالن أهمٌة لصوى فً الناتج المحلً اإلجمالً ،حٌث أنه
ٌستحوذ فً العادة على ما ٌزٌد من  %70من الناتج المحلً للدول.

وٌوضح الجدول التالً رلم ()1-3
نسبة اإلنفاق االستهالكً النهائً الخاص ،ونسبة اإلنفاق االستهالكً النهائً الحكومً ،ونسبة االدخار
من الناتج المحلً اإلجمالً المصري خالل السنوات ()2005-2002
الدشة

الشاتج السحمي
اإلجسالي
بأسعار الدهق

اإلنفاق
االستيالكي
الشيائي الخاص

2002

417500

304900

اإلنفاق
االستيالكي
الشيائي
الحكهمي

2004

538500

347800

52900

385300

61900
68600

2003
2005

485300
617700

441200

75900

االدخار

ندبة
االستيالك
الخاص لمشاتج
السحمي ( )%

59700

%73

84600

%71.6

75600
100600

ندبة االستيالك
الحكهمي لمشاتج
السحمي ( )%

ندبة االدخار
لمشاتج السحمي
( )%

%12.7

%14.3

%12.7

%15.7

%71.7

%12.7

%71.4

%12.3

%15.6
%16.3

المصدر :دراسات الحسابات القومية لمنطقة اللجنة االقتصادية واالجتماعيةة لرربة
أسيا ،النشرة السابعة والعشرون ،عدد  ،27األمم المتحدة ،نيويورك.2007،

نالحظ من خالل الجدول السابك أن االستهالن الخاص ٌستحوذ
على حوالً  %71.9فً المتوسط من الناتج المحلً لمصر،
وإذا أضفنا إلى ذلن معدل االستهالن العام (الحكومً) والذي
ٌصل إلى نحو  %12.6فً المتوسط ،وهذا ٌعنً أن معدل
االدخار المحلً ،وهو ما تبمى من الدخل المحلً بعد استبعاد
االستهالن بنوعٌهٌ ،ساوي  %15.5فً المتوسط ،وهذا ٌشٌر
إلً أن المبالغ المتبمٌة لالستثمارات للٌلة ،مما ٌنعكس سلبٌا
على مستوى الناتج المحلً والعمالة فً االلتصاد ،وٌظهر
الحاجة إلى االلتراض والمساعدات الخارجٌة ،وكذلن الحاجة
إلى جذب االستثمارات من الخارج وهو أمر بالغ الصعوبة فً
الدول النامٌة.

وٌوضح الجدول التالً رلم ()2-3
نسبة اإلنفاق االستهالكً النهائً الخاص ،ونسبة اإلنفاق االستهالكً النهائً الحكومً ،ونسبة االدخار من الناتج
المحلً اإلجمالً الفلسطٌنً خالل السنوات ()2003-2002

اإلنفاق
االستيالك
ي الشيائي
الخاص

اإلنفاق
االستيالكي
الشيائي
الحكهمي

االدخار

ندبة
ندبة
االستيالك
االستيالك
الخاص لمشاتج الحكهمي
لمشاتج
السحمي ( )%
السحمي (
)%

ندبة
االدخار
لمشاتج
السحمي (
)%

الدشة

الشاتج
السحمي
اإلجسالي
بأسعار
الدهق

3368.4 3483.8 2002

1210.4

1095-

%34.7

%31.4-

4002.3 3920.5 2003

1068.1

1149.9

%96.7

%102.1

%27.2

%29.3-

المصدر :دراسات الحسابات المومٌة لمنطمةة اللجنةة االلتصةادٌة واالجتماعٌةة ل ربةً
أسٌا ،النشرة السابعة والعشرون ،عدد  ،27األمم المتحدة ،نٌوٌورن.2007،

ٌالحظ من الجدول السابك رلم ( )2-3أن نسبة االستهالن الخاص من
الناتج المحلً الفلسطٌنً بل ت فً عام  )%96.7( 2002من الناتج
المحلً اإلجمالً و هً نسبة عالٌة جدا بٌنما بل ت نسبة االستهالن
بنوعٌه الخاص و الحكومً  )%34.2+%96.7( %131.4وهو ما
ٌفوق حجم الناتج المحلً اإلجمالً الفلسطٌنً و لد سبب ذلن نمص فً
حجم االدخار الفلسطٌنً بمٌمة  1095ملٌون دوالر  ,لذلن كانت نسبة
االدخار إلى الدخل = (. )%31.4-
أما فً عام  2003فمد بل ت نسبة االستهالن الخاص من الناتج المحلً
الفلسطٌنً  %.102بٌنما بل ت نسبة االستهالن بنوعٌه الخاص
والحكومً  )%27.2+%102.1( %129.3ولعل من األسباب التً
جعلت االستهالن الفلسطٌنً ٌفوق الدخل هو زٌادة حجم الواردات و
نمص حجم الصادرات كما ٌتضح من الجدول رلم (.)3-3

جدول رلم ()3-3
ٌوضح الناتج المحلً اإلجمالً و اإلنفاق بأسعار السوق
البيان

اإلنفاق االستيالكي الشيائي لمحكهمة

اإلنفاق االستيالكي الشيائي الخاص
التغيخ في السخدون
تكهين رأس السال الثابت اإلجسالي

الرادرات من الدمع و الخجمات

ناقرا :الهاردات من الدمع و الخجمات
الشاتج السحمي اإلجسالي بأسعار الدهق

سشة2002

سشة 2003

3368.4

4002.3

20.6

8.1

622

920

381.5

377.8

2119.1

2455.8

3483

3920.5

1210.4

1068.1

مكونات االستهالن الكلً:
ٌتكون اإلنفاق االستهالكً الكلً من المكونات التالٌة:
( أ ) شراء السلع االستهالكٌة غٌر المعمرة
 ،Nondurable Goodsكالمواد ال ذائٌة من دلٌك
وفواكه وخضروات والمالبس.
(ب ) شراء السلع االستهالكٌة المعمرة Durable
 Goodsكالسٌارة والثالجة والتلفزٌون واألثاث.
(ج ) اإلنفاق على الخدمات المختلفة مثل رسوم التعلٌم،
والعالج ،والتأمٌن ،والسٌاحة ،والسفر ،الخدمات
البنكٌة...الخ.

الفرق بٌن السلع االستهالكٌة والسلع الرأسمالٌة:
السلع االستهالكٌة -:هً السلع التً ٌتم إنتاجها ثم استخدامها
لالستهالن المباشر وال ٌتم استخدامها فً عملٌات إنتاجٌة
الحمة ،وتشمل هذه السلع شراء السلع االستهالكٌة المعمرة
والسلع االستهالكٌة غٌر المعمرة واإلنفاق علً الخدمات
المختلفة.
السلع الرأسمالٌة ( االستثمارٌة ) -:هً السلع التً ٌتم إنتاجها
ثم استخدامها فً عملٌات إنتاجٌة الحمة وتشمل اآلالت
والمعدات التً ٌتم استخدامها فً المصانع والشركات إلنتاج
السلع المختلفة.

تمسٌم الدخل المتاح بٌن االستهالن واالدخار:
ٌعتبر الدخل الشخصً المتاح المحدد الرئٌس لكل من االستهالن
واالدخار ،حٌث أن:
الدخل الشخصً المتاح = االستهالن  +االدخار.

Y=c+s
والمعادلة السابمة تسمى بمعادلة الدخل المتاح ،فالدخل (ٌ )yمسم
عادة بٌن االستهالن ( )cواالدخار ( ،)Sوهذا ٌعنً أنه توجد
عاللة مباشرة بٌن الدخل واالستهالن من جهة ،وبٌن الدخل
واالدخار من جهة أخرى ،وهذا ٌعنً أن االستهالن هو دالة فً
الدخل ،وكذلن االدخار هو دالة فً الدخل وٌمكن أن نوضح
العاللة بٌن الدخل من ناحٌة وبٌن كل من االستهالن واالدخار
من ناحٌة أخرى من خالل المثال التالً:

مثال :إذا كان لجيك الججول التالي رقم ( )4-3والحي يهضح مقجار الجخل الستاح ()Y
واالستيالك الحاتي (السدتقل) ،واالستيالك التابع (السدتحث) لعائمة معيشة...السبالغ بالجنانيخ
الدخل
المتاح
()Y

االستهالن االستهالن
التابع
الذاتً
()by
()a

0

100

0

200

100

150

400

100

300

600

100

450

800

100

600

1000

100

750

1200

100

900

1400

100

1050

مجموع
االستهالن

مجموع
االدخار

()c

()s

المٌل
المتوسط
لالستهالن
()APC

المٌل
المتوسط
لالدخار
()APS

المٌل
الحدي
لالستهالن
()MPC

المٌل
الحدي
لالدخار
()MPS

المطلوب:
 -1وضح الممصود باالستهالن الذاتً واالستهالن التابع.
 -2احسب مجموع االستهالن لهذه العائلة ثم وضح الممصود بدالة
االستهالن وما نوع هذه الدالة.
 -3احسب مجموع االدخار واشتك دالة االدخار ووضح نوعها.
 -4أوجد المٌل المتوسط لالستهالن والمٌل المتوسط لالدخار وما هً
العاللة بٌنهما.
 -5أوجد المٌل الحدي لالستهالن والمٌل الحدي لالدخار وما هً العاللة
بٌنهما.
 -6أرسم خط الدخل وأرسم دالتً االستهالن واالدخار موضحا العاللة
البٌانٌة بٌن دالتً االستهالن واالدخار.
 -7ما هً نمطة الدخل التعادلٌة (نمطة التعادل )Break – even
وضحها بٌانٌا.

اإلجابة:
إجابة المطلوب رلم ()1
 االستهالن الذاتً :وهو ٌسمى كذلن باالستهالن المستمل أو التلمائًوهذا االستهالن ٌمثل لٌمة ثابتة وهو مستمل عن مستوى الدخل أي ال
ٌت ٌر بت ٌر الدخل ،وهذا ٌتمشى مع والع الحٌاة حٌث ال ٌمكن تصور
عائلة من العائالت بدون استهالن حتى ولو لم ٌكن لها دخل ،وٌتم تموٌل
هذا االستهالن إما من مدخرات سابمة أو عن طرٌك االلتراض مثال.
وٌرمز لهذا االستهالن دائما بالرمز ( )aوهو ٌعنً لٌمة االستهالن عندما
ٌكون الدخل = صفر.
 االستهالن التابع :وهو االستهالن الذي ٌت ٌر بت ٌر الدخل وٌسمىباالستهالن التابع ألنه ٌتبع للدخل فإذا كان الدخل = صفر فإن االستهالن
التابع = صفر ،وكلما زاد الدخل ٌزداد االستهالن التابع ،وٌرمز لهذا
االستهالن بالرمز ( )byوٌسمى كذلن باالستهالن المستحث.

إجابة المطلوب رلم ( :) 2
ٌمكن إٌجاد مجموع االستهالن كما ٌتضح من الجدول رلم ()5-3
بجمع االستهالن الذاتً واالستهالن التابع.
مجموع االستهالن ( = )cاالستهالن الذاتً ( + )aاالستهالن التابع
( )byوالمعادلة السابمة تسمى بدالة االستهالن ،وٌمكن كتابتها
بالصٌ ة التالٌة:

C = a + by
حٌث أن  aهً االستهالن الذاتً وهو لٌمة االستهالن عندما ٌكون
الدخل = صفر ،أما  byفهً االستهالن التابع والذي ٌزٌد مع زٌادة
الدخل وإذا كان الدخل = صفر فإن االستهالن التابع = صفر.
والدالة السابمة هً دالة خطٌة  ،حٌث أن ( )bلوحدها تعبر عن مٌل
هذه الدالة ،وهذا المٌل ذا لٌمة موجبة وثابتة وهو ٌسمى كذلن
بالمٌل الحدي لالستهالن.

ججول رقم ( )5-3يهضح إجابة مظمهبات السثال الدابق
السبالغ بالجنانيخ
مجموع
االستهالن

مجموع
االدخار

()s

المٌل
المتوسط
لالستهالن
()APC

المٌل
المتوسط
لالدخار
()APS

المٌل
الحدي
لالستهالن
()MPC

المٌل
الحدي
لالدخار
()MPS

الدخل
المتاح

االستهالن
الذاتً

()y

()a

االستهالن
التابع
()by

()c

-

-

-

-

0

100

0

100

-100

-0.25

0.75

0.25

200

100

150

250

-50

1.25

0.75

0.25

400

100

300

400

0

1.0

0

0.25

600

100

450

550

50

0.92

0.08

0.75

800

100

600

700

100

0.88

0.12

0.75

0.25

1000

100

750

850

150

0.85

0.15

0.75

0.25

1200

100

900

1000

200

0.83

0.17

0.75

0.25

1400

100

1050

1150

250

0.82

0.18

0.75

0.25

إجابة المطلوب رلم ( :) 3
ٌمكن إٌجاد مجموع االدخار كما ٌتضح من
الجدول رلم ( )5-3عن طرٌك المعادلة
التالٌة:
االدخار = الدخل – االستهالن
S=y–c

اشتماق دالة االدخار:
طالما أن الدخل ٌمسم بٌن االستهالن واالدخار حٌث أنy = c + s :
فإن دالة االدخار ٌمكن اشتمالها من دالة االستهالن حسب الخطوات
التالٌة:
Y=c+s
S=y–c
)S = y – ( a + by
S = y – a – by
)S = -a + y (1-b
 S = -a + (1-b)yدالة االدخار
وٌالحظ أن الرمز ) ٌ ) –aعبر عن ذلن الجزء من المدخرات التً
تمول االستهالن عندما ٌكون الدخل صفرا ،وإشارته بالسالب ألنه
ٌعبر عن نمص فً االدخار وهو بالممابل لـلرمز(  ) aفً دالة
االستهالن.

إجابة السظمهب رقم ( : ) 4
يسكن إيجاد السيل الستهسط لالستيالك ( Average propensity to
) consumeويخمد لو بالخمد ( )APCوذلك بقدسة مجسهع
االستيالك عمى الجخل الستاح :

السيل الستهسط لالستيالك = مجسهع االستيالك
الجخل الستاح

C
APC 
y

أما السيل الستهسط لالدخار ()Average propensity to save
ويخمد لو بالخمد ( )APSفإنشا نحرل عميو بقدسة مجسهع االدخار عمى
الجخل الستاح :
السيل الستهسط لالدخار = مجسهع االدخار

الجخل الستاح

s
APS 
y

وكسا يالحظ من الججول رقم ( )5-3فإن السيل الستهسط لالستيالك
يتشاقص بتدايج الجخل والحي يعشي في نفذ الهقت تدايج السيل
الستهسط لالدخار مع تدايج الجخل  ،حيث طالسا تتشاقص ندبة الجخل
الستجية لالستيالك مع تدايج الجخل فإن ذلك يعشي في نفذ الهقت
تدايج ندبة الجخل السهجية لالدخار .
ويالحظ كحلك أن السيل الستهسط لالستيالك أكبخ من السيل الحجي
لالستيالك ما دامت قيسة االستيالك الحاتي مهجبة .
ويالحظ أخي اخ أن السيل الستهسط لالستيالك  +السيل الستهسط لالدخار
= واحج صحيح

APC + APS = 1

إجابة السظمهب رقم ( : ) 5
يسكن احتداب السيل الحجي لالستيالك ()Marginal propensity to consume
ويخمد لو بالخمد ( )MPCوذلك بقدسة التغيخ في حجم االستيالك عمى التغيخ في
الجخل .
السيل الحجي لالستيالك = التغيخ في االستيالك
التغيخ في الجخل

C
MPC 
y

ويالحظ أن السيل الحجي لالستيالك ىه عبارة عن السعامل ( )bفي دالة االستيالك

c = a + by
حيث أنشا إذا قسشا بتفاضل دالة االستيالك الدابقة بالشدبة لمجخل نحرل عمى السيل
c
الحجي لالستيالك وذلك كالتالي :

b

y

وحيث أن الجخل الستاح يقدم بين االستيالك واالدخار  ،لحلك فإن التغيخ في االستيالك
عادة يكهن أقل من التغيخ في الجخل ،ومن ثم فإن السيل الحجي لالستيالك يكهن
أقل من الهاحج الرحيح ولكشو أكبخ من الرفخ أي أن 0 > b > 1 :

تابع إجابة السظمهب رقم ( : ) 5
ويسكن احتداب السيل الحجي لالدخار ( )Marginal propensity to saveويخمد
لو بالخمد ( )MPSوذلك بقدسة التغيخ في حجم االدخار عمى التغيخ في الجخل .

S
MPS 
y

السيل الحجي لالدخار = التغيخ في االدخار
التغيخ في الجخل

ويالحظ أن السيل الحجي لالدخار ىه عبارة عن السعامل ( )1-bفي دالة االدخار :

S= -a + (1+b) y
حيث أنشا إذا قسشا بتفاضل دالة االدخار الدابقة بالشدبة لمجخل نحرل عمى السيل الحجي
لالدخار وذلك كالتالي :
s

 1 b

y

ويعشي ذلك أن التغيخ في االدخار عمى التغيخ في الجخل يداوي واحج صحيح ناقص
السيل الحجي لالستيالك .

وندتشتج مسا سبق أن مجسهع السيل الحجي لالستيالك والسيل الحجي
لالدخار يداوي واحج صحيح

c s

 b  (1  b)  1
y y
ويتزح لشا ذلك من مجسهع العسهدين ( 8و  )9في الججول رقم (-3
 ، )5وعمى ذلك إذا عخفشا السيل الحجي لالستيالك نعخف بديهلة
السيل الحجي لالدخار ،وكسا ىه مالحظ فإن السيل الحجي لالستيالك
يداوي  0.75وىه ندبة ثابتة عشج كل مدتهى من الجخل نظ اخ ألن
العالقة بين االستيالك واالدخار ىي عالقة خظية  ،أي أن 0.75
من الديادة في الجخل تحىب لالستيالك والستبقي  0.25تحىب
لالدخار وىي تسثل السيل الحجي لالدخار وىي ثابتة أيزا عشج كل
قيسة من قيم الجخل .

عمى ضهء ما سبق ومن خالل الججول رقم ( )5-3فإن دالة االستيالك
تكتب كسا يمي :

C= a + by
C = 100 + 0.75 y
أما دالة االدخار فتكتب كسا يمي :

S = a + (1- b) y
S = -100 + (1- 0.75)y

S = -100 + 0.25y

االستهالن بالدٌنار ()C

خط الدخل ()y
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دالة االستهالن ()C

N1

400

نمطة التعادل

a=100
ْْ 45

الدخل المتاح بالدٌنار ()y

0

400

االدخار بالدنانٌر ()S

شكل بٌانً رلم (ٌ )1-3وضح
خط الدخل ودالتً االستهالن
واالدخار .

دالة االدخار ()S

N2

الدخل المتاح بالدٌنار ()y

0
400

)(-a
-100

يهضح الذكل البياني رقم ( )1-3خط الجخل ودالة
االستيالك ودالة االدخار  ،حيث يالحظ من ىحا الذكل ما
يمي :
.1خط الجخل ىه خط مدتقيم  ،وىه يقدم الداوية القائسة إلى
قدسين متداويين  ،ويرشع في كل قدم زاوية مقجارىا
( )45درجة  ،لحلك يدسي ىحا الخط أحيانا بخط الـ 45
درجة  ،ويدتخجم ىحا الخط كأسمهب إرشادي لتهضيح
العالقة بين الجخل واالستيالك  ،وله فخضشا مثال أن
االستيالك = الجخل أي أن كل ديشار زيادة في الجخل يحىب
لالستيالك ألصبح مشحشى االستيالك مشظبقاُ عمى خط
الجخل .

 -2.1باستخجام البيانات الهاردة في العسهد 4
والعسهد  1من الججول رقم ( )5-3نقهم بخسم
دالة االستيالك والتي تقظع خط الجخل عشج
الشقظة  N1وعشج ىحه الشقظة يكهن االستيالك
مداويا لمجخل  ،وتدسى ىحه الشقظة بشقظة
التعادل أو نقظة الجخل التعادلية ( – Break
 )evenوعشج ىحه الشقظة ( )N2يكهن االدخار
= صفخ  ،أما عمى يسين الشقظة  N2يكهن
االدخار مهجبا وعمى يدارىا يكهن سالب .

3

 .ويالحظ كحلك أن دالة االستيالك تبجأ من السحهر
الخأسي عشج نقظة  100ديشار وىحه تسثل االستيالك
الحاتي  ،وىه ما نظمق عميو نقظة تقاطع دالة االستيالك
مع السحهر الخأسي ،وىه يسثل قيسة االستيالك عشجما
يكهن الجخل = صفخ  ،كسا يالحظ أن دالة االستيالك
عبارة عن خط مدتقيم بسيل ثابت نتيجة لثبات ندبة
الديادة في الجخل الستجية إلى االستيالك ،أي ثبات
السيل الحجي لالستيالك عشج كل مدتهى من مدتهيات
الجخل .

 .4باستخجام البيانات الهاردة في العسهد  5والعسهد  1من الججول
رقم ( )5-3نقهم بخسم دالة االدخار  ،ويالحظ أن ىحه الجالة
عبارة عن خط مدتقيم يتجو إلى أعمى بسيل ثابت مسا يجل عمى
أن االدخار يتدايج بتدايج الجخل ولكن بشدبة ثابتة وىي تسثل
السيل الحجي لالدخار والحي يداوي . 0.25
ويالحظ كحلك أن االدخار عشج الشقظة  N2يكهن مداويا لمرفخ
وذلك نظ اخ لتداوي االستيالك والجخل عشج ىحه الشقظة .
ويالحظ أيزا أن دالة االدخار تبجأ من الشقظة ) )-100عمى
السحهر الخاسي وىي نفذ قيسة االستيالك الحاتي التي بجأت
مشيا دالة االستيالك ولكشيا بالدالب حيث تسثل انخفاض
السجخخات لتسهيل االستيالك في حالة عجم وجهد دخل .

 .5يسكن كحلك استخخاج قيسة السيل الحجي لالستيالك والسيل
الحجي لالدخار من خالل الخسم البياني حيث أن
c
150
MPC 

 0.75
y
200
s
50
MPS 

 0.25
y
200
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ىي الشقظة التي يتداوى عشجىا الجخل مع االستيالك ،
وعشج ىحه الشقظة يكهن االدخار مداويا لمرفخ .
وقج تم تهضيح ىحه الشقظة في الذكل البياني رقم ()1-3
وىي الشقظة ( N1و  ، )N2حيث قبل ىحه الشقظة يكهن
االستيالك أكبخ من الجخل ويكهن االدخار سالبا ،أما بعج
ىحه الشقظة فيكهن الجخل أكبخ من االستيالك ويكهن
االدخار مهجبا .

العهامل السؤثخة عمى دالة االستيالك ودالة االدخار
(محجدات االستيالك واالدخار) :
يهضح التحميل الدابق الشسط االستيالكي لعائمة
معيشة مسثمة لمسجتسع عشج مدتهيات مختمفة من
الجخل الستاح ،ولحلك من أجل تعسيم ىحا التحميل
عمى جسيع أفخاد السجتسع ،فال بج من إيجاد العالقة
بين حجم االستيالك في السجتسع وإجسالي الجخل
الستاح .

وفيسا يمي نعظي نبحة مخترخة عن أىم العهامل التي تؤثخ
عمى االستيالك واالدخار :
( أ ) الثخوة :
تختمف الثخوة عن الجخل  ،فالثخوة تسثل رصيجا أما الجخل
فيثسل تجفقا أو تيا ار ألنو مختبط بالدمن ،أما الثخوة فيي
جسيع مستمكات األفخاد من األصهل السالية والعقارات .
وال شك أن زيادة حجم الثخوة يؤدي إلى زيادة االستيالك
وانتقال دالة االستيالك إلى أعمى من  C1إلى  C2كسا
يتزح من الذكل البياني رقم (. )2-3

()C

شكل بٌانً رلم (ٌ )2-3وضح أثر
العوامل األخرى على دالتً
C2
االستهالن واالدخار .
C1

()y

L

C3

N
F

()y
()S
S3
S1
S2
()y

L

N

F

أما في حالة نقص الثخوة يؤدي ذلك إلى نقص االستيالك
وانتقال دالة االستيالك إلى أسفل من  C1إلى  C3كسا
يتزح من الذكل البياني الدابق رقم ( )2-3وطالسا أن
الجخل يقدم بين االستيالك واالدخار فإنو يالحظ بذكل
عام أن زيادة االستيالك تعشي نقص االدخار والعكذ
صحيح ،فإذا انتقمت دالة االستيالك إلى أعمى من C1
إلى  C2فإن دالة االدخار تشتقل إلى أسفل من  S1إلى
 ، S2أما في حالة انتقال دالة االستيالك إلى أسفل من
 C1إلى  C3فإن دالة االدخار تشتقل إلى أعمى من S1
إلى . S3

( ب ) مدتهى األسعار :
تتأثخ معجالت االستيالك بسدتهى األسعار الدائج  ،فعشج
ارتفاع األسعار تقل القهة الذخائية لمثخوة وبالتالي تقل
معجالت االستيالك وتشتقل دالة االستيالك إلى أسفل من
 C1إلى  ، C3أما في حالة انخفاض األسعار فإن القهة
الذخائية لمثخوة تديج وبالتالي تديج معجالت االستيالك
وتشتقل دالة االستيالك إلى أعمى من  C1إلى . C2

( ج ) معجالت الفائجة :
السقرهد بيا معجالت الفائجة عمى السجخخات التي يهدعيا
األفخاد في البشهك  ،فعشج زيادة أسعار الفائجة عمى
السجخخات يدداد االدخار وتشتقل دالة االدخار إلى أعمى
من  S1إلى  ، S3وعشج زيادة االدخار يقل االستيالك
وتشتقل دالة االستيالك إلى أسفل من  C1إلى . C3

أما في حالة انخفاض أسعار الفائجة يقل االدخار وتشتقل
دالة االدخار إلى أسفل من  S1إلى  S2ويدداد
االستيالك وتشتقل دالة االستيالك إلى أعمى من C1
إلى . C2

(د) التهقعات الخاصة بالجخل واألسعار والثخوة :
فسثال إذا تهقع األفخاد زيادة دخميم في العام القادم فإن
استيالكيم من الدمع والخجمات يدداد اآلن وتشتقل دالة
االستيالك إلى أعمى من  C1إلى  C2كسا يتزح من
الذكل البياني رقم ( )2-3ويحجث العكذ إذا تهقع
األفخاد انخفاض دخميم في السدتقبل .

وبذكل عام كمسا كانت التهقعات متفائمة حهل الجخل
والثخوة كمسا زاد استيالك األفخاد  ،والعكذ صحيح
فالتهقعات الستذائسة تجعه إلى تقميل االستيالك والسيل
نحه االدخار أكثخ .

( ىـ ) عجد الدكان :
بذكل عام فإن زيادة عجد الدكان تؤدي إلى زيادة
االستيالك وانتقال دالة االستيالك إلى أعمى من C1
إلى  ، C2أما في حالة نقص عجد الدكان فإن
االستيالك يشخفض وتشتقل دالة االستيالك إلى أسفل من
 C1إلى . C3

وال شك أن التهزيع العسخي لمدكان ،والبعج التعميسي
والثقافي يخمق أنساطا استيالكية متشهعة ومتججدة ،
وىحا يعشي زيادة حجم االستيالك مثال في السجتسعات
الذابة ذات السدتهى التعميسي والثقافي السختفع .

( و ) نسط تهزيع الجخل في السجتسع :
إذا كان تهزيع الجخل في السجتسع يتم لرالح الظبقات الفقيخة يدداد
االستيالك ويقل االدخار  ،أما إذا كان تهزيع الجخل يتم لرالح األغشياء
يقل االستيالك ويدداد االدخار .

( ز ) طخيقة البيع :
فسثال إذا كان البيع يتم بالتقديط يدداد االستيالك .

( ح ) أذواق السدتيمكين :
إذ كانت أذواق السدتيمكين تسيل لرالح سمعة معيشة يدداد االستيالك عمييا
والعكذ صحيح  ،وال شك أن حسالت الجعاية واإلعالن تؤثخ عمى أذواق
السدتيمكين .

( ط ) السٌاسات الحكومٌة :
فمثال لٌام الحكومة بزٌادة معدل ضرٌبة الدخل ٌملل الدخل ومن ثم ٌمل
االستهالن .
( ي ) خداع النمود :money illusion
وهو ٌعنً زٌادة الدخول النمدٌة وفً نفس الولت ارتفاع أسعار السلع
والخدمات بنسبة أكبر من زٌادة الدخول النمدٌة مما ٌعنً انخفاض
الدخول الحمٌمٌة (انخفاض الموة الشرائٌة للدخول النمدٌة).
وفً البداٌة ٌنخدع الناس وٌزداد استهالكهم ولكن سرعان ما ٌكتشفوا أن
الدخول النمدٌة ال تكفٌهم لشراء نفس السلع والخدمات التً كانوا
ٌشترونها فً الماضً بسبب االرتفاع الكبٌر فً أسعار تلن السلع
والخدمات.

االستهالن فً اإلسالم
ٌعرف االستهالن عموما بأنه اإلنفاق الذي ٌوجه
لشراء السلع والخدمات النهائٌة ب رض إشباع
الرغبات والحاجات اإلنسانٌة على مختلف
مستوٌاتها وتختلف أنواع الرغبات والحاجات
وأولوٌاتها باختالف المجتمعات .وكذلن تختلف
السلع والخدمات التً ٌتم بواسطتها إشباع هذه
الرغبات والحاجات.

تعرٌف االستهالن فً االلتصاد اإلسالمً
مجموعة التصرفات التً تشكل سلة السلع
والخدمات من الطٌبات التً توجه للوفاء
بالحاجات والرغبات المتعلمة بأفراد المجتمع
والتً تتحدد طبٌعتها وأولوٌاتها باالعتماد
على المواعد والمبادئ اإلسالمٌة وذلن
ل رض التمتع واالستعانة بها على طاعة هللا
سبحانه وتعالى.

وٌمكن أن نجمل أهمٌة االستهالن فً خمسة أمور رئٌسة:
أوال :جعل هللا تعالى الطبٌعة البشرٌة بحٌث تتطلب حدا أدنى من
االستهالن لتستمر على لٌد الحٌاة.
ثانٌاٌ :شكل االستهالن جزءا رئٌسا من مكونات الطلب الكلً.
ثالثاٌ :عتبر نشاط المطاع االستهالكً هو المحور المولد الذي
تدور حوله جمٌع نشاطات المطاعات االلتصادٌة األخرى.
رابعا :بتحدٌد مستوى االستهالن ٌمكن استنتاج مستوى االدخار
المحلً الذي ٌعتبر مهما لتموٌل االستثمار وتكوٌن رأس المال
الذي ٌعتبر عنصرا ضرورٌا لتحمٌك التنمٌة فً العالم
اإلسالمً.
خامسا :إن إتباع الرشادة فً التصرفات االستهالكٌة ٌؤدي إلى
لٌام المسلمٌن بواجباتهم ومسئولٌاتهم تجاه مختلف أولوٌات
المجتمع اإلسالمً على الوجه األمثل.

مبدأ الرشد االلتصادي فً اإلسالم
مبدأ الرشد االلتصادي فً اإلسالم ٌعنً
مجموع الدوافع العمالنٌة والمنطمٌة
والمٌمٌة التً توجه الكٌفٌة التً
ٌخصص بها األفراد جزءا من دخولهم
لإلنفاق على السلع والخدمات النهائٌة
للوفاء بمتطلباتهم الحٌاتٌة والنفسٌة
والروحٌة.

وٌعتمد مبدأ الرشد االلتصادي فً اإلسالم على ثالثة عناصر
رئٌسة وهً:
 -1مفهوم النجاح والفالح :هو الفالح فً توجٌه الفرد لدخله لٌحمك ألصى
منفعة له ولألفراد المرتبطٌن به فً إطار التعالٌم والتشرٌعات اإلسالمٌة
وأخذا فً االعتبار الدنٌا واآلخرة.
 -2النطاق الزمنً لسلون المستهلنٌ :مسم المستهلن المسلم موارده النادرة
من الدخل والولت فً تحصٌل منافع مادٌة وروحٌة فً الحٌاة الدنٌا
واآلخرة  .وترتبط منافع المسلم المادٌة والروحٌة فً الدنٌا واآلخرة بمدى
التزامه بأوامر هللا سبحانه وتعالى ومنها نفع ال ٌر واإلنفاق علٌهم فً
سبٌل هللا حتى ولو لم ٌتحمك نفع مادي مباشر من هذا السلون.
 -3مفهوم المحافظة على الثروة وإنمائهاٌ :عتبر اإلسالم ممدرة بعض
المسلمٌن على تكوٌن دخل مرتفع وتحمٌك ثروة كبٌرة من النعم التً
ٌحبٌها هللا سبحانه وتعالى لمن ٌشاء من عبادة إذا استخدمت فً طاعته.

االلتصاد فً اإلنفاق أساس الرشد االلتصادي:
اإلسراف والتبذٌر فً الموارد ٌزٌد فً مشكلة تدهور البٌئة ،لذلن
وضع اإلسالم لواعد تمنع أي هدر فً أي مورد ،لال تعالى:
س ِرفُوا َولَ ْم ٌَ ْمت ُ ُروا َو َك َ
" َوالَّ ِذ َ
ان بَ ٌْ َن ذَ ِل َن لَ َواما"
ٌن ِإذَا أ َ ْنفَمُوا لَ ْم ٌُ ْ
س ِرفِ َ
ٌن"
س ِرفُوا ِإنَّهُ ال ٌُ ِحب ا ْل ُم ْ
(الفرلان .)67 :ولالَ " :وال ت ُ ْ
ٌن َكانُوا ِإ ْخ َو َ
(األنعام ،)141:ولالِ " :إ َّن ا ْل ُمبَ ِذّ ِر َ
ٌن"
ان ال َّ
شٌَ ِ
اط ِ
(اإلسراء ،)27 :ولال النبً _ملسو هيلع هللا ىلص _لسعد وهو ٌتوضأ" :ما هذا
السرف ٌا سعد؟" ،فمال :أفً الوضوء سرف؟ لال _صلى هللا
علٌه وسلم_" :نعم ،وإن كنت على نهر جار" .ولال _صلى هللا
علٌه وسلم_ ألعرابً سأله عن الوضوء ،فأراه _صلى هللا
علٌه وسلم_ الوضوء ثالثا ،ثم لال" :هكذا الوضوء ،فمن زاد
على هذا فمد أساء وتعدى أو ظلم".

أسئلة وتمارٌن
السؤال األول:
 -1عرف االستهالن موضحا أهمٌته كأحد أهم مكونات الناتج المحلً اإلجمالً؟
 -2ما هً مكونات االستهالن الكلً؟
 -3ما هو الفرق بٌن السلع االستهالكٌة والسلع الرأسمالٌة؟
 -4ما هو الفرق بٌن االستهالن الذاتً (المستمل) واالستهالن التابع؟

السؤال الثانً:
إذا علمت أن دالة االستهالن هً:
C = 110 + 0.75y
المطلوب:
 -1أوجد دالة االدخار موضحا الدخل الذي ٌبلغ عنده االدخار صفر؟
 -2أرسم خط الدخل وأرسم دالتً االستهالن واالدخار موضحا العاللة البٌانٌة
بٌنهما؟
 -3وضح نمطة التعادل بٌانٌا؟

السؤال الثالث:
إذا كان مستوى الدخل المتاح ٌساوي صفرا فإن االستهالن
ٌساوي  30دوالر ،وإذا زاد الدخل بممدار  100دوالر فإن
االستهالن ٌزٌد بممدار  80دوالر.
فً ضوء المعلومات السابمة ،أجب عما ٌلً:
 -1أكتب دالتً االستهالن واالدخار.
 -2احسب الدخل الذي ٌبلغ عنده االدخار صفر.
 -3أرسم خط الدخل ودالتً االستهالن واالدخار موضحا نمطة
التعادل بٌانٌا.

السؤال الرابع:
إذا كان لدٌن الجدول التالً والذي ٌوضح ممدار الدخل المتاح وحجم االستهالن لعائلة معٌنة (المبالغ بالدوالر):
الجخل الستاح
y

االستيالكC

0

80

100

140

200

200

300

260

400

320

االدخارS

السيل الستهسط
لالستيالكAPC

السيل الستهسط
لالدخارAPS

السيل الحجي
لالستيالكMPC

السيل الحجي
لالدخارMPS

المطلوب:
 -1أكمل الجدول السابك ثم وضح ممدار االستهالن الذاتً (التلمائً) وما هً نمطة الدخل التعادلٌة.
 -2ما هً العاللة بٌن المٌل المتوسط لالستهالن والمٌل المتوسط لالدخار.
 -3ما هً العاللة بٌن المٌل الحدي لالستهالن والمٌل الحدي لالدخار.
 -4أكتب الصٌ ة الرٌاضٌة لكل من دالة االستهالن ودالة االدخار.
 -5أرسم خط الدخل ودالتً االستهالن واالدخار موضحا نمطة التعادل بٌانٌا.

السؤال الخامس:
 -1ما هً العوامل المؤثرة على دالتً االستهالن واالدخار
(محددات االستهالن واالدخار).
 -2أثبت أن المٌل الحدي لالستهالن  +المٌل الحدي لالدخار
ٌساوي واحدا صحٌحا مع الشرح.
السؤال السادس:
إذا كان لدٌن دالة االدخار كما ٌلً:
S= -40 + 0.2y
المطلوب:
 -1أوجد الدخل الذي ٌبلغ عنده ا الدخار صفر.
 -2أوجد دالة االدخار.
 -3أرسم خط الدخل ودالتً االستهالن واالدخار موضحا نمطة
التعادل بٌانٌا.

السؤال السابع:
وضح كٌف ستؤثر العوامل التالٌة على دالتً االستهالن واالدخار ،مع
الرسم البٌانً:
 -1تولع الناس وجود نمص فً السلع المعمرة نتٌجة بعض التهدٌدات
الصهٌونٌة بشن هجمات عسكرٌة.
 -2نمص سعر الفائدة.
 -3زٌادة معدل نمو السكان.
 -4اإلعالن عن تملٌص حجم الفوائد المتوخاه من برامج الضمان
االجتماعً.
 -5نمص معدل األسعار.
السؤال الثامن:
 -1ما هو تعرٌف االستهالن فً االلتصاد اإلسالمً؟ وما هً أهمٌة
االستهالن فً اإلسالم؟
 -2ما الممصود بمبدأ الرشد االلتصادي فً اإلسالم؟ وما هً العناصر
الثالثة التً ٌعتمد علٌها هذا المبدأ؟

السؤال التاسع :ضع عالمة (صح) أمام العبارة الصحٌحة
وعالمة (خطأ) أمام العبارة الخاطئة:
ٌ ) (. 1رتبط االستهالن مع الدخل بعاللة عكسٌة.
 ) (.2عندما ٌكون الدخل مساوٌا للصفر تكون لٌمة
االدخار سالبة ولٌمة االستهالن موجبة.
 ) (.3إذا حدث ارتفاع فً أسعار الفائدة فإن دالة
االستهالن تنتمل جهة الٌمٌن.
 ) (.4إن الزٌادة فً االستهالن الناجمة عن الزٌادة فً
الدخل تسمى باالستهالن التلمائً.
 ) (.5نمطة التعادل هً النمطة التً ٌتساوى عندها
الدخل مع االدخار.

)االستهالن التلمائً ٌكون دائما مساوٌا لالدخار

(. 6
السالب.
) (.7إذا تولع األفراد زٌادة دخولهم فً المستمبل فإن هذا
ٌعنً انتمال منحنى االستهالن إلى أعلى.
ٌ) (. 8عبر المٌل الحدي لالستهالن عن الزٌادة فً
االستهالن الناجمة عن زٌادة الدخل.
) (.9المٌل المتوسط لالستهالن عند األغنٌاء ألل من المٌل
المتوسط لالستهالن عند الفمراء.
) (.10المٌل المتوسط لالستهالن عند األغنٌاء ألل من المٌل
المتوسط لالستهالن عند الفمراء.

