
ت�ســــري االدبيات االقت�سادية التنموية اىل ان حتقيق 
زيـــادة يف املدخرات الوطنية التعتـــربحقيقـــة تـوؤكد 

زيادة يف اال�ســــتثمار ، كمًا ونوعًا واإمنا يعتمــد ذلك 
على تعبئة هـــــذه املوارد املــالية ب�سكل كفوؤ وحتقيق 

احل�سيلة املثلى من عملية اال�ستثمار.
فتجارب الكثري من الدول التي خا�شت معركة 
يف  و�شياع  تبديد  �شهدت  االقت�شادية  التنمية 
ذلك  يف  وال�شبب  امل�شتثمرة  املالية  املوارد  هذه 
اإن عملية التعبئة او ما نطلق عليها بتخ�شي�ض 
تعك�ض  او  توؤ�شر  معايري  على  ي�شتند  مل  املوارد 
االهداف التي ت�شعى عملية التنمية االقت�شادية 

اىل حتقيقها.
االأمثل  وبامل�شتوى  كفوؤ  ب�شكل  املوارد  فتوزيع 
هذا  وراء  من  الهدف  طبيعة  على  يعتمد 
التي  ال�شرتاتيجيات  تعددت  وهنا  اال�شتثمار 
ميكن اإن تعتمد عليها الدولة النامية يف عملية 

التنمية التي تخو�شها.
هل من االأف�شل اعتماد معيار ن�شبة راأ�ض املال 
اىل الناجت ) كمتو�شط ( اأو االعتماد على معيار 
ن�شبة را�ض املال اىل الناجت احلدي ,اأم االعتماد 
االجتماعية,اأم  احلدية  االنتاجية  معيار  على 
االعتماد على معيار اإعادة اال�شتثمار,اأم االعتماد 
هذه  يف  الخ   ... املال  را�ض  ا�شرتداد  معيار  على 
لكل  املالئمة  البيئة  نبحث  ان  علينا  احلالة 
معيار لنكت�شف مدى وجود املرونة يف املفا�شلة 

بني هذه املعايري.
املفا�شلة بني معايري اال�شتثمار

املخطط االقت�شادي عندما ي�شعر باأن را�ض املال 
عندئذ  االقت�شادية  التنمية  على  قيدا  يعترب 
نفكر بكيفية معاجلة راأ�ض املال كمتغري له الدور 

امل�شروع.
مالئمته  ومدى  اال�شتثمار  اعادة  معيار  اما 
بع�ض  يعتقد  املنا�شب  امل�شروع  الختيار 
ان  ينبغي  املتوازنة  التنمية  بان  االقت�شاديني 
يعتمد  ذلك  وفق  على  املن�شود,  الهدف  تكون 
احلدية  االنتاجية  معيار  على  الكتاب  هوالء 
االجتماعية ان هذا املعيار يرجع باال�شا�ض اىل 
تفرت�ض  التي  احلديثة  الكال�شيكية  النظرية 
اال�شتثمارية  للمبالغ  االمثل  التخ�شي�ض  ان 
احلدية  االنتاجية  تت�شاوى   عندما  يتحقق 
لراأ�ض املال يف ا�شتعماالته املختلفة,اي ان جوهر 
املوارد لال�شتثمار  ان تخ�شي�ض  املعيار هو  هذا 
الكلي  اال�شهام  االعتبار  يف  يوؤخذ  ان  يجب 
من  اال�شتثمار  من  احلدية  للوحدة  ال�شايف 
تت�شاوى  ان  هو  اب�شط  بعبارة  القومي  الناجت 
قيمة االنتاجية احلدية االجتماعية لراأ�ض املال 

يف ا�شتخداماته املختلفة.
يف  للتطبيق  مالئم  غري  املعيار  هذا  ان  يبدو 
املراحل االأوىل لعملية التنمية وال�شبب يف ذلك 
هو ان عملية التنمية تتطلب القيام با�شتثمارات 
اجتماعياً  او  مادياً  مردوداً  تعطي  م�شاريع 
القامة  الالزمة  امل�شاريع  من  الكثري  ,وهناك 
م�شاريع بنى فوقية تعطي مردوداً مبا�شراً اأي ان 
هناك م�شاريع الزمة و�شرورية القامة م�شاريع 
اخرى حيث ان مردودها يظهر ب�شكل وا�شح اال 
فمردود  اخلارجية  االقت�شادية  الوفرات  وهو 
امل�شاريع االوىل اال�شا�شية التظهر اال من خالل 
يف  �شاهمت  قد  مردودا  تعطي  مب�شاريع  القيام 
الوفرات اخلارجية يف امل�شاريع اال�شا�شية ناأخذ 
مثال على ذلك هناك م�شاريع �شناعية اذا اردنا 
تبنيها والقيام بها وفق معيار االنتاجية احلدية 
يف  ح�شاباتنا  على  �شنعتمد  فاننا  االجتماعية 
الواقع  ان  اال  امل�شاريع  هذه  مردود  ا�شتخراج 
ي�شري اال اننا الميكن احل�شول على هذا املردود 
اال من خالل اقامة م�شاريع تعتمد على امل�شاريع 
اال�شا�شية كالطرق واجل�شور واملوانئ ان مردود 
هذه امل�شاريع هو غري ملمو�ض من ناحية وبعيد 
املدى من ناحية اخرى وهنا نقطة اخلالف يف 
يف  زمني  تفاوت  هناك  الن  املعيار  هذا  اعتماد 
احل�شول على مردود يف وقت واحد من خمتلف 
م�شاريع  هناك  ان  ذلك  اىل  ا�شافة  امل�شاريع. 
ي�شاهم يف  اي مردود   , تعطي مردود اجتماعياً 
والتي  االجتماعية  االقت�شادية  الرفاهية  خلق 
ال ميكن قيا�شها . لذلك وفق هذا املعيار فانها 
ت�شتبعد من قائمة االختيارات . وبذلك ن�شتنتج 
الدول  يف  للتطبيق  مالئم  غري  املعيار  هذا  ان 

النامية خالل مراحل منوها .
االقت�شاديني  من  الكثري  رف�ض  على  وبناءاً 
تخ�شي�ض  عملية  يف  املعيار  هذا  اعتماد 
اال�شتثمار فقد وجدوا يف معيار اعادة اال�شتثمار 
ان  هو  املعيار  هذا  منطق  ان   , املن�شودة  �شالته 

الكبري 
يف 

اأهداف  عملية 
حالة  ففي  التنمية 
االقت�شاد  مديونية 
الدين  خدمة  مبالغ  وتراكم 
االقت�شادي  املخطط  يفكر  عندئذ 
مبعيار فرتة اال�شرتداد وهي الزمن الالزم 
لتح�شيل تدفقات نقــــــــــــــــديـــة �شــــــافية تكفــــــــي 
هذا  ووفق  اال�شتثمار.  نفقـــــــــــات  لتغطــــــــــــــية 
اأ�ش�ض  على  املعايري  بني  املفا�شلة  يتم  املعيار 
املدة الزمنية لتغطية مبلغ اال�شتثمار االويل . 
با�شرع  القرو�ض  هذه  اإطفاء  يحاول  فاملخطط 
املالية  االعباء  من  يتخل�ض  حتى  ميكن  ما 
الطفاء  يكفي  ومبا  املرتاكم  الدين  خلدمة 
اق�شر  ان  املف�شل ويف هذه احلالة  القر�ض هو 
مدة زمنية للح�شول على العائد املرتاكم ومبا 
كل  وعند  املف�شل  هو  القر�ض  الطفاء  يكفي 
الكلفة- على  االعتماد  يتم  اقت�شادي  حتليل 

اىل  حتتاج  اال�شتثماري  امل�شروع  ففي  املنفعة  
حتليل الكلفة-املنفعة اي�شاً.

ففي حالة املخطط االقت�شادي جند ان املنفعة 
امل�شروع  لهذا  اختياره  من  عليها  ح�شل  التي 
لالختيار  املحتملة  املنافع  من  بكثري  اقل  هي 
عالياً  مردوداً  التعطي  م�شاريع  هناك  ان  اذ 
خالل ال�شنوات االوىل من عمر تنفيذ امل�شروع 
لتحقيق  طويلة  زمنية  مدة  اىل  حتتاج  وامنا 
يعطي  م�شروع  هناك  يكون  فقد  مردودها. 
يكفي  بعدها  وما  اخلام�شة  ال�شنة  يف  مردودا 
اقت�شادي  بفائ�ض  القر�ض واالحتفاظ  الطفاء 
من  اخرى  مردودات  على  للح�شول  يكفي 
عمليات اعادة اال�شتثمار ,بذلك جند ان العوائد 
احلالية من هذا امل�شروع تعترب عوائد خجولة 
بالن�شبة للعوائد املحتملة والتي تبداأ من ال�شنة 
اخلام�شة , اذن ان هذا املعيار ال ميكن االعتماد 

عليه يف هذه احلالة.
اخرى  حالة  االقت�شادي  املخطط  جتابه  قد 
على  احل�شول  املخطط  هدف  كان  ان  وهي 
مردود يكفي فقط لتغطية ا�شل القر�ض , اذن 
امل�شروع ؟ فامل�شروع يتخذ  ما فائدة اقامة هذا 
عادة كم�شدر لتدفق امل�شتمر للعائدات التي من 
طاقات  يف  التو�شع  عمليات  تعطي  التي  �شاأنها 
على  االقت�شار  ,ولي�ض  االنتاجية  امل�شروع  هذا 
مدة زمنية ق�شرية بعدها ميكن ان ي�شتغني عن 
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التي  امل�شاريع  على  موزعة  اال�شتثمارات  تكون 
ميتلكها او ينظمها الراأ�شماليون وي�شتخدمون 
قرارات  اتخاذ  على  القدرة  لديهم  لي�ض  عمال 
امل�شاريع  هذه  على  امل�شيطرين  ان   , الت�شنيع 
يت�شمون  بطبيعتهم  الذين  الراأ�شماليون  هم 
امليل  وانخفا�ض  لالدخار  احلدي  امليل  بارتفاع 
احلدي لال�شتهالك , ومن الناحية االقت�شادية 
ان الراأ�شماليون �شيكونون قادرين على اقتطاع 
لغر�ض  االقت�شادية  فوائ�شهم  من  كبري  جزء 
والذي  تعبئتها لالدخار وم�شريها لال�شتثمار 
االنتاجية  الطاقة  تو�شيع  مع  يتعامل  بدوره 
ي�شمح  الذي  بامل�شتوى  القومي  لالقت�شاد 
يعني  وهذا   , العمل  قوة  من  املزيد  با�شتخدام 
وهذا  للدخل  املت�شلمون  العمال  اعداد  زيادة 

النتاج  ا�شواق  خللق  املجال  يف�شح  بدوره 
يبداأ  وبهذا  واخلدمات  ال�شلع  خمتلف 
ظهور مفعول لال�شتهالك واال�شتخدام 

وما اىل ذلك.
املعيار  هذا  يف  امل�شكلة  ان 

يف  ي�شتخدم  انه  هو 
ال�شلع  انتاج  جماالت 

ولي�ض  الــــــــــراأ�شمالية 
. كية �شــــــــــــــــــتهال ال ا
�شــــيكون  وبــــذلك 
مفتــــوحا  املجـــــال 
انتاج  زيادة  امام 

الراأ�شمالية  ال�شلع 
ال�شـــــلع  انتــــــــــاج  وبقــــــــــــــاء 

حمــــــــدوداً  اال�شــــتهالكية 
الفجوة  تظـــهر  وهنـــــا 

اال�شتهالك  بني  ما 
وال  واالنـــــــــــتـــــــــاج 

ت�شيقها  ميكـــــــن 
طريق  عــــــن  اال 
د  ا �شــــــــــــــــــــتري ال ا
 , اخلارج  مــــــــــــن 
وبهــــــــــذا �شـــتنفق 
العمــــــــــــــــــــــــــــالت 
ال�شعبــــــــــــــــــــــــة يف 

ا�شـــــترياد  جمـــال 
وهنا  ال�شـــلع  هـــذه 

امكانية  �شــــت�شبح 
تنميــــــــة  او  تــــو�شـــيع 

وفــــــره  الــــــذي  القطــــاع 
للقطاعات  العاملة  االيدي 

على  حتى  قادر  غري  االخرى 
من  امل�شتخدمني  يكفــــــــي  مــــــا  انتاج 

الزراعيني من هذا القطاع .

�شاأنه  من  معيار  اعتماد  على  البلد  يجرب 
اىل  املال  راأ�ض  ن�شبة  تكون  م�شاريع  اختيار 
ارتفاع ن�شبة  او بعبارة اخرى  الناجت منخف�شة 
ميكن  املعيار  لهذا  وفقاً  املال.  را�ض  اىل  الناجت 
امل�شاريع  من  ن�شبيا  كبري  عدد  اختيار  يتم  ان 
وفقاً  املال.  راأ�ض  من  باملتاح  تغطيتها  ميكن 
ال�شرورية  امل�شاريع  ترتيب  يتم  املعيار  لهذا 
املال  برا�ض  حتدد  والتي  الهميتها  وفقاً  للبلد 
امل�شاريع  لتلك  االولوية  تعطى  اذ  لها  الالزم 
ن�شبة اىل  املال  را�ض  التي ينخف�ض فيها حجم 
ال  او  امل�شاريع  هذه  اختيار  فيتم   . منها  العائد 
حجم  تتطلب  م�شاريع  اىل  االنتقال  ثم  ومن 
روؤو�ض اموال اكرث ... وهكذا ك�شفت الدرا�شات 
قابل  غري  املعيار  هذا  ان  اىل  االقت�شادية 
ان  ب�شبب  للتنمية  االوىل  املراحل  يف  للتطبيق 
التي تدخل  البنيوية  امل�شاريع  البلد يعاين من 
االجتماعية  االقت�شادية-  البنية  اطار  �شمن 
امل�شاريع  هذه  ان  القومي  لالقت�شاد  التحتية 
تدخل �شمن البنية التحتية والتي تعتمد عليها 
البنية الفوقية لالقت�شاد القومي والتي تتمثل 
ان  واخلدمية  وال�شناعية  الزراعية  بامل�شاريع 
تتطلب  بطبيعتها  التحتية  البنية  م�شاريع 
عليها  نطلق  والتي  اال�شتثمارات  من  نوعاً 
التعطي   , االنتاجي  الهيكل  دعم  با�شتثمارات 
مردودا مبا�شراً ا�شافة اىل انها تتطلب فرتة 
زمنية طويلة العطاء املردود , بذلك جند ان 
هذا اال�شتثمار ينبغي ان يتم ب�شرف النظر عن 
املعايري امل�شتخدمة يف توزيع املوارد االقت�شادية 
بذلك جند ان املخطط االقت�شادي الميكن ان 
يعتمد على معيار ن�شبة را�ض املال اىل الناجت يف 
ب�شبب  التنمية االقت�شادية  املرحلة االوىل من 
روؤو�ض  تتطلب  ا�شتثمارية  م�شاريع  هناك  ان 
اموال كبرية ودون وجود مردود مبا�شر لها ويف 
اعتماد  االقت�شادي  املخطط  على  الوقت  نف�ض 
الفوقي  للبناء  اال�شا�ض  النها  امل�شاريع  هذه 
اختيار  وفقه  يتم  والذي  القومي  لالقت�شاد 
املمكن  املعايري  مبوجب  التنموية  امل�شاريع 

اعتمادها يف توزيع اال�شتثمارات.
االقت�شادية  الظروف  ان  لنا  يت�شح 
املخطط  من  تتطلب  التنمية  ومرحلة 
تنمية  بعد  اال  معني  معيار  اختيار  عدم 
 – االقت�شادية  البنية  متطلبات  اجناز 
بات�شاع  ت�شمح  بدورها  والتي  االجتماعية 
وفقها  حيث  لالقت�شاد  اال�شتيعابية  الطاقة 
تتاح احلرية الكاملة للمخطط الختيار املعايري 

الالزمة لال�شتثمار.

ال�شلبيات  هذه  وفق  االتي  ال�شوؤال  يطرح  وهنا 
يف  املعيار  هذا  تطبيق  باالمكان  �شيكون  هل 
اعتماد  ينبغي  ام  التنمية  من  االوىل  املراحل 

معيار اخر؟
ي�شري  اعاله  الواردة  املالحظات  وفق  على 
االقت�شادي  و�شع  اىل  االقت�شاديني  بع�ض 
الذي يعاين منه البلد بانخفا�ض حجم روؤو�ض 
حجم  ب�شبب  وذلك  لال�شتثمار  املعدة  االموال 
امليل احلدي  ارتفاع  الوطنية وب�شبب  املدخرات 
وهذا  لل�شكان  العظمى  للغالبية  لال�شتهالك 
يدفع اىل ا�شتخدام معايري ا�شتثمار تتالئم مع 

هذه احلالة.
 , التنمية  لعملية  االوىل  املرحلة  ويف   , فالبلد 
يحتاج اىل عدد كبري من امل�شاريع 
ال ميكن بحجم را�ض املال 
القائم تغطيتها 
, لذلك 
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