
 1

 االستهالك والتنمية
  كنعانعلي 

  كلية االقتصاد ـ جامعة دمشق
  :احملتويات

  االستهالك كمتغري اقتصادي: أوالًـ 
  العالقة بني االستهالك والدخل: أوالً
  نظريات االستهالك والدخل: ثانياً

  تهالك كمتغري اجتماعيساال: ثانياًـ 
  حمددات االستهالك االقتصادية: أوالً

  ثانياً حمددات االستهالك اإلجتماعية
  والوعي اإلجتماعياالستهالك : ثالثاً 

  االستهالك والقومية واحلضارة :رابعاً
  االستهالك وعلم االجتماع الصناعي: خامساً
  االستهالك والفقر: سادساً

  دور االستهالك يف التنمية االقتصادية: ثالثاً
  االستهالك وتنمية الطلب: أوالً
  امليل احلدي لالستهالك املضاعف: ثانياً
  ولة االستهالك ودور الد: ثالثاً
  تطوير العادات االستهالكية: رابعاً

  تأجيل االستهالك تنمية الغد :خامساُ

  املقترحات والتوصيات: رابعاً
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  :مقدمة
 إن تطور وسائل االتصال وثورة املعلومات قد سامهت بشكل كبري يف االطالع على جتارب ومعارف

 هذا األمر يتطلب سنوات بل عقود من الزمن يف القرن املاضي، وما شبكة االنترنتاآلخرين، يف حني كان 
إال أحد أهم الوسائل املعرفية والعلمية اهلامة يف هذا اجملال حيث يستطيع الدارس االطالع على دراسات 

سافات طاملـا  وأحباث يف غاية األمهية وللمراكز العلمية العاملية أي أصبح بإمكان الدول النامية تقصري امل
  .أهنا حتصل على املعلومات والدراسات وجتارب اآلخرين بشكل جماين

 إضافة إىل ذلك أصبح مبقدور الدول النامية احلصول على التكنولوجيا املتطورة من عدة مصادر أوربية
  .أمريكية أو أسيوية يف الوقت الذي كانت حمظورة يف السابق

 من مجيع هذه املزايا وتوظيفها يف خدمة التنمية، لكن األمر يتطلب أي ينبغي على الدول النامية االستفاد
 يف التنمية، وإعطاء الـدور يط الواع واهلادف الذي ميكن من خالله رسم معامل االستراتيجية الوطنية التخط
ما ، و)لة الرفاهدو(ىل ما يسمى إحتقيق التنمية وال ميكن الوصول  للدولة ألنه بدون دولة ال ميكن زاملتمي

و الليربالية اجلديدة إال ضرب من ضروب التبعية للغرب وتفشيل املبادرات الوطنية دعوات اخلصخصة أ
  .واستنزاف للقدرات الذاتية

  إعداد استراتيجية وطنية للتنمية؟هل تستطيع أي دولة نامية : ال املطروح على بساط البحثؤفالس

لراهنة؟ مث هل ميكن االستفادة من العادات وكم يستغرق إجناز هذه االستراتيجية يف ظل الظروف ا
  والتقاليد االستهالكية يف اإلسراع بإجناز األهداف أم أن هذه العادات تقف حجرة عثرة يف وجه هذا التطور؟

  .سئلة كثرية تطرح يف هذا اجملالأ

  لإلجابة عليها ال بد من تقسيم حبث االستهالك إىل ثالث أقسام

  ري اقتصادياالستهالك كمتغ: القسم األول

  االستهالك كمتغري إجتماعي: القسم الثاين

  دور االستهالك يف التنمية: القسم الثالث
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  :االستهالك كمتغري إقتصادي: أوالً

 يعترب االستهالك أحد مكونات الدخل القومي ألي بلد، كما أنه أحد أهم مؤشرات الرفاهية حيث تتجه

 قتصادية واالجتماعية مث التعرف على دور العادات والتقاليدالدراسات اليوم ملعرفة حمددات االستهالك اال

  .يف تنمية أو ختفيض االستهالك، وهل ميكن االستفادة من هذه العادات خلدمة االستهالك، والتنمية معاً

 هالك ينقص االدخاركس لالستهالك أي إذا ازداد االستفاالدخار هو اجلزء الثاين من الدخل وهو معا

  .ر يزداد االستثمار مث يزداد استهالك املستقبلوإذا زاد االدخا

 دالت عاملية حلجم االستهالك من الدخل القومي؟ وأيهما أفضل استهالكعومثة من يتسأل هل يوجد م

  اليوم أم استهالك الغد؟

  :أوالً العالقة بني االستهالك والدخل

ك، أما اجلـزء الـذي ال   يطلق على االنفاق العائلي اجلاري على السلع واخلدمات تعبري االستهال

  .يستخدم فيطلق عليه االدخار

هو الفرق بني الدخل اجلاري املمكـن التصـرف بـه واجلـزء املخصـص للسـلع        :فاالدخار

  .)1(االستهالكية

الدخل نفسه وحينئذ نكون أمام ادخار سليب أي ننفق من املـدخرات   نوقد يكون اإلنفاق أكرب م

  .السابقة أو املمتلكات

  االدخار+ االستهالك   = التصرف به    الدخل املمكن
  

  خ+   س           =د                                            

  ولكن مالذي حيدد القدر من الدخل الذي ينفق لالستهالك؟

القانون النفسي األساسي الذي يقرر (لقد أكدت نظرية كينز يف االستهالك هذا األمر حني وضحت 

ويف املتوسط، إىل زيادة استهالكهم بزيادة دخلهم، ولكن ليس بنفس مقدار ن كقاعدة األفراد مييلو أن

  )الزيادة يف الدخل

                                                 
 .237ص  1988جيمس جوارتيين رجارد استروب، االقتصاد الكي، ترمجة عبد الفتاح عبد الرمحن دار املريخ ـ الرياض  )1(
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هو النسبة بني اإلنفاق االستهالكي اجلـاري والـدخل املمكـن     :أـ امليل املتوسط لالستهالك
  .التصرف به

  االستهالك اجلاري  =امليل املتوسط لالستهالك 

  الدخل املمكن التصرف به

  : ب ـ امليل احلدي لالستهالك

  هو اجلزء من الدخل اإلضايف املمكن التصرف به الذي ينفق على االستهالك

 االستهالك اإلضايف =    امليل احلدي لإلستهالك

 الدخل املمكن التصرف به اإلضايف

  

س ∆ =  امليل احلدي لالستهالك

د  ∆

عن الزيادة يف اإلنفاق بالنسبة للدخل، أو هو املعامـل   هو اآلثار املكررة اليت تنتج: ج ـ املضاعف  
فاق عن طريق ما تولد عن الزيادة األصلية يف اإلنالذي يشري إىل الزيادة يف الدخل القومي اليت ت العددي

  .)1(تزاد له هذه االزيادة األخرية من تأثري على اإلنفاق القومي على االستهالك

العدد الذي يتضاعف به االستثمار األويل ليحقق زيادة كلية يف  املضاعف هو نبأ: كما وميكن القول 
  . الدخل 

 1=م    

 امليل احلدي لالستهالك - 1

  : أو هو 

 1=م    

 امليل احلدي لالدخار

  

  

                                                 
 177ص  1997اقتصاديات املال والسياستني املالية والنقدية، دار احلسنني دمشق : املؤلف  )1(
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  :نظريات الدخل واالستهالك: ثانياً

  ـ نظرية الدخل النسيب لدوسنبريي1

لذا فإن  االستهالك ال . مل نفسية خالل الدخل املاديتفترض هذه النظرية أن االستهالك يتأثر بعوا
وكذلك على معدالت ومنط . ة نفسهائ البييفيعتمد على الدخل احلايل فقط وإمنا على دخول اآلخرين 

ل حيصل عليه يف الفتـرة  االستهالك يف الفترات السابقة، مبعىن أن استهالك الفرد يتوقف على أعلى دخ
  ).السابقة

 أنه من السهل زيادة املستهلك ملعدالت استهالكه عند زيادة دخله، ولكن من الصعبوتفترض النظرية 
وعليه فإن معدالت االستهالك يف املـدى  . العودة على مستويات االستهالك السابقة عند اخنفاض دخله

  .القصري يف تزايد مستمر بسبب التقليد واحملاكاة

  ـ نظرية الدخل الدائم لفريدمان2

 .رية كما صاغها فريدمان أن كالً من الدخل واالستهالك يتكون من دخل دائم وعابرتفترض هذه النظ
 حيث. ستهالك هي بني الدخل الدائم واالستهالك الدائماالوحسب ذلك التقسيم فإن العالقة بني الدخل و

). و االنتقايلأ(أن االستهالك ال يتأثر باملتغريات املفاجئة يف الدخل وهو ما أمساه فريدمان بالدخل العابر 
أي (وافترض فريدمان أن االستهالك الدائم هو نسبة من الدخل الدائم، أي العالقة بينهما عالقة تناسبية 

  ).بدون ثابت

  ـ نظرية دورة احلياة ملودغلياين وآندو3

ـ   ذ تفترض هذه النظرية أن االستهالك يتأثر بعوامل نفسية خالفاً لعامل الدخل، فاملسـتهلك يتخ
 دخله املستقبلي حبيث حياول احملافظة على منط استهالكي أو مسـتوى  تستهالكية حسب توقعاقراراته اال

 لذا فإن امليل املتوسط لالستهالك يكون منخفضاً خالل املراحل األوىل. معيشة مستقر خالل سنوات حياته
  .سلة ادخار تساعده على التمتع والعيش برخاء حىت آخر مراحل احلياةلتكوين 

. تائج نظرية دورة احلياة العالقة بني االستهالك وتغريات أسعار سـوق األوراق املاليـة  ومن أبرز ن
عند الرواج فإن ارتفاع أسعار  ، فمثالًما حيتفظ به األفراد من أوراق مالية إمنا هي جزء من ثروهتم ةفقيم

يف  دث يف الواليات املتحدةوهذا ما ح. األوراق املالية يؤدي إىل تعظيم الثروة مما يدفع إىل زيادة االستهالك
حيث أدت فقاعة أسواق املال يف الواليات املتحدة واالرتفاعات اهلائلة يف . تسعينيات القرن العشرينهناية 

 أسعار أسهم شركات االتصالت واملعلوماتية إىل ارتفاع كبري يف حجم االستهالك بسبب الشعور بـالثروة 
  . سات املصرفية لتمويل إنفاقهم االستهالكيسهم من االقتراض من املؤسمالكي األومتكن 
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و احلدي لالستهالك يف تلك الفترة أكثر من الواحد، وهي حالة نـادرة   ويف احلقيقة فقد بلغ امليل
  .خمالفة الفتراضات النظرية االقتصادية
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  :االستهالك كمتغري إجتماعي: ثانياً

الراهنة يف قضية تدويل العادات والتقاليد إن أهم القضايا اليت تواجه الشعوب واجملتمعات يف الظروف 

 وقد بدأت بأشكال بسيطة من خالل تدويل عادات االستهالك، فالشركات متعددة اجلنسيات بدأت بنشر

 فروعها يف كافة املدن واألقاليم ومن خالل هذا االنتشار بدأت اجملتمعات تستهلك األطعمة وتلبس األزياء

 دأ االستهالك احمللي سواء يف جمال األغذية أو األحذية أو األلبسة يتأثراليت تقدمها هذه الشركات وبذلك ب

  .من املدن الكربى يف العامل قد تشاهبب يف أمناط استهالكها% 20لدرجة أنك تشاهد 

ـ من ا حتمله مبإن توجهات العوملة  ع لتوحيد أمناط اإلنتاج والرسوم وإزالة القيود املفروضة على الس

  :أمناط االستهالك وقد ظهر ذلك بشكل واضح من خالل األدوات التالية سوف تساعد على توحيد

لرسوم اجلمركية وحرية تبادل ـ توجه منظمة التجارة العاملية لتوحيد إجراءات التعامل وتوحيد ا1

 األسـواق  يفواخلدمات األمر الذي يساعد على سيطرة الشركات الكربى ونشر منتجاهتا  عالسل

  .ع األفراد الستهالكها وبذلك تزول العادات احمللية بشكل تدرجييمما يدف وبأسعار رخيصة

السـلع   ور وسائل اإلتصال واملعلوماتية واإلنترنت مما ساعد التجار ورجال األعمال الستريادطتـ 2

 الرخيصة ونشرها يف األسواق هبدف االستهالك لقد شجعت ثورة االتصاالت على انتقال عادات

  .د للعادات االستهالكيةييف النهاية سوف جتد شبه توحاالستهالك من بلد آلخر و

 حيث استطاعت الشركات األوربية الكربى واألمريكية واليابانية اعتماد: ـ وحدة وسائل اإلنتاج3

من اآلالت والشركات الصغرية تلتزم هبذه اآلالت والشعوب تلتزم باستهالك هـذه   حمددة أمناط

السكن مسـبق  (والغذاء أو حىت يف جمال السكن خاصة يف جمال اللباس  املنتجات سواء كانت

  ).الصنع

لتوحيد وسائل اإلنتـاج   إن عادات االستهالك املتباينة سوف تصبح يف يوم من األيام متماثلة نظراً

  .متماثلة يف مجيع األسواق العاملية عونشر سل

 ماعية وهل ميكن احملافظةهل يتأثر االستهالك بالعوامل االقتصادية واإلجت: فالسؤال الذي يطرح نفسه

  كل جمتمع؟على أمناط استهالكية خاصة ب

  .بالطبع يتأثر االستهالك بالعوامل االقتصادية واإلجتماعية وسوف نتناوهلا بشكل مفصل
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  :حمددات االستهالك اإلقتصادية: أوالً
 ن أن تؤدي العوامليتأثر االستهالك كمتغري إجتماعي بالعوامل اإلقتصادية قبل العوامل اإلجتماعية وميك

  :اإلقتصادية لذوبان العوامل اإلجتماعية وأهم هذه العوامل

  :ـ مستوى الدخل1
يعترب الدخل من أهم العناصر اليت تؤثر على االستهالك، فإذا مل يتوفر للفرد أي دخل فإنـه يضـطر   

قاريـة وغريهـا   مدخراته أو االستعانة باآلخرين وقد يضطر لبيع جزء من ثروته كاملمتلكات الع إلنفاق
  .وبالتايل نعترب العالقة قوية بني الدخل واالستهالك فكلما ازداد الدخل يزداد االستهالك

لقد قدم ملتون فريدمان رئيس املدرسة النقدية مدرسة شـيكاغو تفسـرياً للعالقـة بـني الـدخل      
ل عليه خالل فتـرة  يتحدد االستهالك العائلي إىل حد كبري بالدخل املتوقع احلصوعندما قال :واالستهالك

ـ اطن ينفق حسب دخله الدائم أو املالدائم، فاملو طويلة يف السمتقبل أو الدخل  هستمر فإذا اخنفض دخل
فلن يـزداد   ةرة القصريإذا زاد الدخل لفرد ما خالل الفت لالستدانة وباملقابلفلن خيفض استهالكه ويضطر 

  .)1(منا خيصص لالدخارإاالستهالك و
ايل وكل ما حيصل يف الفتـرة  ئلة بالدخل الدائم وليس الدخل احللفرد أو العاأي يتحدد استهالك ا

  .ال يعرب عن العالقة بني الدخل واالستهالك ةالقصري

  :ـ املستوى العام لألسعار2
يؤدي التضخم الرتفاع املستوى العام لألسعار وبالتايل تنخفض القوة الشرائية للدخل ويـنخفض  

تفاع األسـعار لـن   سلعة وخدمة فإنه بعد ار 100شراء حيقق لصاحبه  االستهالك، فالدخل الذي كان
شراء نفس الكمية من السلع واخلدمات لذلك سوف يضحي باالدخار وإذا كـان االرتفـاع    يستطيع

ينخفض استهالك الفرد أو قد يلجأ لبيع جزء من ممتلكاته العقارية ملواجهة هذه الظـروف  شديداً سوف 
هالك وعادة ما حتدد الدول واحلكومات مستويات األجور عنـد مسـتويات   االست فاألسعار تؤثر على

السعر سوف يدفع احلكومات لرفع مستوى الدخول هبدف احلفـاظ علـى   األسعار وبالتايل فإن ارتفاع 
  .مستوى مستقر من االستهالك لألفراد

  :ـ سعر الفائدة3

 ني يف عالقات متويلية هو سعر الفائدة،إن املتغري اإلقتصادي الذي يوفق ويربط بني املقرضني واملقترض
 فهو يعترب السعر الذي يدفعه املقترض لقاء استخدامه األموال املقترضة لفترة زمنية معينة يتفق عليها أي سعر

                                                 
ـ 248ص  1988االقتصاد الكلي، ترمجة اعبد الفتح عبد الرمحن دار املريخ ، الرياض : جيمس جوارتيين ـ رجيارد استروب )1(

249. 
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قترض رض يعترب سعر الفائدة عائداً لألموال املستثمرة ومن وجهة نظر املتق، فمن وجهة نظر املاآلئتمان
  .) 1(حتفظ األفراد باألموال فإن سعر الفائدة هو تكلفة الفرصة البديلة أي مقدار التضحيةهو تكلفة هلا وإذا ما ا

جع على االدخار ويكون االستهالك هو الضـحية  شل فإن سعر الفائدة املرتفع سوف يطبيعة احلابو
فـع أي كمـا يقـول    تاالدخار واحلصول على العائد املرميات الشراء هبدف كخيفض املستهلك  حيث
سعر الفائـدة   هي تأجيل استهالك اليوم الستهالك أكرب يف املستقبل فكلما ازداد معدل سيك الفائدةالكال

مـن  % 33يف كوريا ووصلت املدخرات إىل % 15أنه وصل سعر الفائدة إىل  ةجتزداد املدخرات لدر
  .)2(الناتج احمللي اإلمجايل

ألفراد يشعرون بأن االحتفاظ باألموال لن اخنفاض سعر الفائدة يزداد االستهالك ألن ا وباملقابل عند
 لذلك عندما حتدد الدولة سعر الفائدة تأخذ االستهالك بل لذلك يفضلون االستهالك احلايلجير هلم نفعاً يف املستق

  .بعني االعتبار ألن اخنفاض حجم االستهالك سوف يؤثر على اإلنتاج نفسه الذي تشجعه الدولة

  :ـ تشكيلة السلع واخلدمات4

صرف املستهلك بدخله استناداً ملا يشاهده من سلع وخدمات، فـإذا ازداد الـدخل ومل جيـد    يت
املستهلك عرضاً وفرياً من السلع واخلدمات بأنه يضطر لالدخار لذلك يتـأثر االسـتهالك بـالعرض،    

فـإن  ستثمار ورأس املال وقوة العمل وتوفر املواد األولية وغريها وبشكل عام والعرض يتأثر بدوره باال
القدرة اإلنتاجية أو الطاقة اإلنتاجية لالقتصاد الوطين تؤثر على الطلب الكلي وعلى االستهالك فكلمـا  
ازداد االستثمار وتوفرت تشكيلة واسعة من السلع واخلدمات يصبح اجملال واسعاً السـتهالك جديـد   

يادته اآلن هي أفضل االت توسع االستهالك وزتوضح لنا بأن جم 1985وعام  2007م فاملقارنة بني عا
  .بكثري من ذلك العام عندما كانت السلع غري متوفرة

  :حمددات االستهالك االجتماعية: ثانياً
 تولقد ارتبط االستهالك تارخيياً بالعادات والتقاليد الشعبية والثقافية العامة والدين والتراث، فظهر

 ،ال تبذر يف االستهالك) ادخر لوقت احلاجة(الً األمثال الشعبية اليت حتض على االدخار وتأجيل االستهالك مث
وأيات قرآنية وأحاديث نبويـة شـريفة حتـدد فكـرة      المور أوسطها وغريها من حكم وأمثخري األ

  .االستهالك وحجم االدخار

                                                 
ص  2003عمان النقود واملصارف واألسواق املالية، دار احلامد للنشر والتوزيع، : عبد املنعم السيد علي ـ نزار سعد الدين العيسى )1(

298 
 .ربة دول جنوب شرق آسيا والدروس املستفادة منهاجت: املؤلف) 2(
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  : ـ العادات والتقاليد االجتماعية1

هـذه الفئـات   هي جمموعة من العالقات االجتماعية اليت تنشأ بني الفئات اإلجتماعية وداخـل  
يف جمرى النشاط املشترك وتنقسم العالقات اإلجتماعية إىل مادية تتشكل بصورة مستقلة عن واجلماعات 

وإدراكهم وإىل أيديولوجية تظهر على أرضية األفكار اإلجتماعية اليت تعكس مصاحل الطبقات  حياة وعي األفراد
  ..)1(وأخالقية ودينية  قانونيةوتظهر على شكل أفكار سياسة واالجتماعية والفئات 

حمبـة الكبـار   (يف جانبها الروحي من أفكار وقيم وأخالق واحترام اآلخـرين   االجتماعيةالعالقات  إن
ومساعدة الفقراء  واحملتاجني والتعاون على إجناز األعمال الصـعبة ومسـاعدة   ) الصغار ىعل والعطف

وغريها مجيعها . . . . األحزان وزيارة املريض البعض واملشاركة يف األفراح واملواساة يف اجلوار لبعضهم 
بشكل مباشر على االستهالك واالدخار معاً، فكيف يظهر ذلك؟ إن تعاون األفراد يف اليد تؤثر تقو عادات

حجم االستهالك ألن مثن التكلفة سوف توزع لعدة بائعني، كذلك تعاون األفراد  بناء مسكن سوف خيفض
تهالك فيما لو كان الفرد سيقوم به مبفرده ودون مسـاعدة  خيفض حجم االسأن  يف األفراح واألتراح ميكن

من تناول الطعام وطريقة الطبخ وتناول احللوى واملشروبات والزيارات الشعبية كذلك تؤثر عادات االستهالك 
يؤثر مستوى التطور اإلقتصادي واإلجتماعي علـى العـادات    وباملقابل والسهرات يف حجم االستهالك

مستويات التطور تزداد الفردية وينخفض حجم التعاون وبالتايل يزداد االستهالك ليد فكلما ازدادت والتقا
بني اجلماعات يزداد االدخار وينخفض حجم االستهالك لـذلك شـجعت    وكلما ازداد حجم التعاون

ىل عادات وتقاليد دول جنوب شرق آسيا على تأجيل االستهالك وزيادة االدخار حىت وصل االدخار إ
  .من الدخل وهي من أعلى النسب العاملية% 40

  :ـ الدين واالستهالك اإلجتماعي2

منع اإلسراف ودعـا للتوسـط يف   فلقد نظم الدين اإلسالمي اإلنفاق اإلستهالكي بشكل واضح 
﴿ وآت ذا القرىب حقه واملساكني وابن السبيل والتبذر تبذيراً إن املبذرين كانوا إخوان : قال تعاىلاإلنفاق 

  ]26: اإلسراء [ الشياطني﴾

إن املتوسط يف االستهالك على النفس وعلى منافع اجملتمع مع حترمي اإلسـراف والتبـذير والربـا    
اجملتمع األمر الذي يؤدي  وتقدمي الزكاة يؤدي إىل توفري املدخرات الالزمة للعملية االستثمارية يفواالكتناز 

  )2( امبشكل عروف العمل وظروف اجملتمع وحتسني ظ يروإىل تط

                                                 
 307ص  1986املعجم الفلسفي املختصر بترمجة توفيق سلوم دار التقدم موسكو : جمموعة مؤلفني )1(
 .1985االقتصاد اإلسالمي اجلزء األول، دار البيان العريب جدة : حممد عبد املنعم عفر )2(
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  :ربط اإلسالم االستهالك بظروف اجملتمع وحدد طرقه وأهدافه ولقد

  . . . . )طعام ومسكن ولباس (باع احلاجات الفردية شأـ جيب على الفرد إ

  .ـ إشباع احلاجات شبه الفردية2

  .)1(ـ استهالك الطيبات ملن كان دخله مرتفعاً 3

  ]32: األعراف[ ﴾لعباده والطيبات من الرزق ﴿ قل من حرم زينة اهللا اليت أخرج:قال تعاىل

  )رواه الترمذي(» إن اهللا حيب إن يرى أثر نعمته على عبده « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

إن اإلسالم هبذه احلالة يربط االستهالك بالدخل فكلما ارتفع الدخل يزداد استهالك الفرد من السلع 
  خل ملن لديه االمكانيات والظروف املناسبةالكمالية وال جيوز التقشف أو الب

  .التوسط يف اإلنفاقلالستهالك هي ة يوكانت السمة األساس

  :ـ الثقافة اإلجتماعية3

  :هي جممل ألوان النشاط التحويري لإلنسان واجملتمع وكذلك نتاج هذا النشاط وتقسم الثقافة إىل قسمني

  .ملاديةوتتضمن أساليب إنتاج اخلريات ا :الثقافة املادية

الفلسفة ـ األخالق ـ  العلـم ـ      ( وتتضمن كافة أشكال الوعي اإلجتماعي  :الثقافة الروحية
  )2( . . . . )احلق ـ الفن ـ الدين 

إن عناصر الثقافة املادية والروحية وثيقة االرتباط ببعضها البعض وتضرب جذورها يف التاريخ وهي 
 ن يسعى لتغيري الوسط الطبيعي الذي يعيش فيه باجتاه األفضلحصيلة املعارف اليت طورها اإلنسان، فاإلنسا

  .أمناط االستهالكوري تتطور العادات والتقاليد يالتغ اومع هذ

دخلت الذرة العلماء لتغيري هذا التوجه ومن هذا املنطلق  دفعإن إنتاج الذرة هبدف تدمري العدو فقط قد 
أ اإلنسان يستهلك هذه املنتجات بعد أن كانت عـدواً  االستخدامات السلمية وكافة ميادين احلياة وبديف 

 نعاجل املرضى بالذرة ونوجه الطائرات وحنرك اآلالت يف املصانع حىت أن تشغيل السيارة عن بعـد  له، فاآلن
  .إستهالكية حديثة ةأصبح عاد

 بات واجلانواسعة من السلع واخلدم فروع اإلنتاج املادي املسؤولة عن إنتاج السلع تقدم لنا تشكيلة نإ
الروحي للثقافة يدفعنا الستهالك وزيادة النزعة االستهالكية وإال كيف يعرف اإلنسان املنتجات اجلديدة 

  وما هي مزاياها وكيف يستعملها وكيف يقوم بالصيانة؟

                                                 
 55ـ 54ص  1997سنني دمشق اإلقتصاد اإلسالمي، دار احل: املولف )1(
 .156ـ 155جمموعة مؤلفني املعجم الفلسفي املختصر، مرجع سابق ص  )2(
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إن العالقة الوثيقة بني ثقافة اإلنتاج وثقافة االستهالك قد دفعت األفراد ومن خالل العلم لالطالع 
 املخترعات العلمية واالستفادة منها فالثقافة القومية أو الوطنية مل تقف اليوم عند حد املعرفة الوطنية على آخر

 زيادةعلى  وحماربة الثقافة الوطنية املقابلة، بل تعدى األمر ذلك أن مناذج الثقافات املادية والروحية قد ساعد
 سعى منظمة التجارة العاملية لتعميم النمط الثقـايف االستهالك من املنتجات األجنبية ومن هذا املنطلق تحجم 

 ستهالك الوطين وحتاربتستطيع أي ثقافة وطنية أن تتمسك باإل الغريب على بقية دول العامل، والاالستهالكي 
السلع األجنبية إال يف حدود ضيقة ألن وسائل االتصال والدعاية توضح للمستهلك الـذي ميكـث يف   

  .عة وأسعارها أي مل يعد باإلمكان حماربة أمناط االستهالك الوافدةمنزله مزايا وعيوب كل سل

اط اإلنتاج الفردي ممكنة يف الظروف الراهنة ألن أمن إن ثقافة التعاون اإلنتاجي بني الفالحني مل تعد
واالستهالك الفردي قد طغت على التعاون وعلى كل فالح أن يزرع أرضه مبفرده وحيصـدها ويسـوق   

أو أن ينضم لشركة مسامهة كبرية تقوم هبذا العمل أي أثرت الثقافة الوافدة على التعـاون  مبفرده  حمصوله
ة والشاي واملشروبات واألطعمـة واللبـاس   وتؤثر الثقافة الوافدة على طريقة تناول القه القائم وسوف

  .وغريها

  االجتماعياالستهالك والوعي : ثاًثال
لوال هذا الوجود ملا وجد الـوعي   ذ وجود اإلجتماعي إوثيقاً بال ارتباطا االجتماعييرتبط الوعي 

يشكل الوجود اإلجتماعي احلياة اإلقتصادية مبا تتضمنه من إنتاج وتبادل وتوزيع واستهالك وتنشأ وبالتايل 
  .اإلنتاجية فيما بني املنتجني واملستهلكني العالقات

ه من نظريات سياسية وحقوقيـة  يشكل حياة اجملتمع الروحية مبا تتضمن أما الوعي اإلجتماعي فهو
  .والعلم والفن واألدب واألخالق

إن النظرية املاركسية تعترب الوعي اإلجتماعي تابع للوجود والتغيريات اإلجتماعية أي كل حركـة أو  
  .نعكس إجياباً على أشكال الوعيت عالقات اإلنتاح ال بد وأن يف تطور

واليت قامت على آراء سيجموند ) 1(توماس وفرد زنانيتسكي أما اجتاه املثالية الذاتية املتمثل بآراء ونر
فرويد فإهنم جيدون استقاللية واضحة بني الوعي اإلجتماعي والوجود اإلجتماعي أي ال يتأثر الـوعي  

بالتغيريات احلاصلة يف عالقات اإلنتاج وقوى اإلنتاج وإمنا تلعب األفكار واآلراء والتـاريخ   اإلجتماعي
يف استمرار األجيال وتوارثها، فرغم كل التطور احلاصل يف اجملتمع األوريب يـرون أن   والدين دوراً هاماً

  .الدين وأفكار الفالسفة واحلق والقانون يلعبون دوراً هاماً يف تطور الوعي اإلجتماعي

                                                 
 .40ـ  29ص  1974نقد علم اإلجتماع الربجوازي املعاصر، ترمجة نزار عيون السود  دار دمشق : بوبوف. ي. س  )1(
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ويف هذا اإلطار فإنين أرى بأن الوعي اإلجتماعي يتأثر بالتغيريات احلاصلة يف عالقـات اإلنتـاج   
نتاج، لكن هذا الوعي يستقل يف كثري من األحيان عن التطورات احلاصلة وإال ما هو مـربر  وقوى اإل

وجود الدين والعادات اإلنكليزية واألملانية وغريها؟ وما هو مربر وجود الفالسفة ونظريات األخالق أي 
تـاج املـادي   أن األخالق والتراث والدين واحلق والقانون مفاهيم روحية تؤثر بشكل مباشرة على اإلن

  :قدمات بني الوعي اإلجتماعي والوجود اإلجتماعي إىل ما يليننا خنلص من هذه املإوبالتايل ف

ـ يتأثر االستهالك بالعادات والتقاليد القائمة يف كل جمتمع كجزء من البناء الروحي إىل جانـب  1
  .السلع واخلدمات املعروضة على املواطنني تأثره بكميات

باألخالق والقيم والدين فقد جتد اخلمر حمرماً يف الدول اإلسالمية ومبـاح يف   يتأثر االستهالكـ 2
  .مما ينعكس على إنتاج واستهالك هذه السلعة اسكوتالندا

ـ يتأثر االستهالك بالدعاية واإلعالن والترويج للبضائع حيث يشرح العارض طريقة إنتاج السلعة 3
ضح بأن هذه السلعة إذا كانت حلوماً مذبوحة على وستعماهلا أو استهالكها والصيانة وياوطريقة 

وال تضر بالصحة العامة وغريها من الشروحات عن هذه السلعة األمر الذي  الطريقة اإلسالمية
  .يدفع األفراد الستهالكها متأثرين بالدعاية والدين معاً

ة خيتلف عن االستهالك القائمة فاالستهالك يف الدول الرأمسالي ـ يتأثر االستهالك بشكل ومنط الدولة4
استناداً للتشريعات  يف الدولة االشتراكية وبالتايل فإن تعاليم وقوانني االستهالك ختتلف من بلد آلخر

  .القائمة

ـ يتأثر االستهالك بشكل اإلنتاج هل هو احتكاري أم شبه إحتكاري فإذا سـيطر االحتكـار   5
بـل إذا اشـتدت املنافسـة    وباملقا ترتفع األسعار وينخفض االستهالك من السلع اإلحتكارية

  .وهذا األمر يرتبط بقوانني االحتكار وتشريعاته االستهالك ويزداد األسعارتنخفض 

  :االستهالك والقومية واحلضارة: رابعاً

القومية هي مبدأ أيديولوجي وسياسي نشأ وتطور عرب التاريخ الطويل لألمم وقد لعب الدين دوراً 
ربا طريقة التفاعـل بـني احليـاة    ووقد نظمت الثورة الربجوازية يف أتطوره هاماً يف تكون هذا الفكر و

الدولة الرأمسالية القومية ـ بريطانيا ـ فرنسا ـ أملانيا،     تواحلياة اإلجتماعة والسياسية فظهر اإلقتصادية
ولعب يف تشكيل األمم والقوميات  االجتماعيةالثقافية  للعوامإىل اوبذلك انضمت العوامل اإلقتصادية 

قـوم علـى هـذا    تالقانون دوراً يف تشكيل نظرية العقد اإلجتماعي بني االفراد ليكونوا أمة قومية ـ  
  )1( .األساس

                                                 
 167ـ  166ص  1995ـ  200وحدة األمة العربية، جملة املستقبل العريب العدد : مسري أمني  )1(
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فالقومية ال وجود هلا دون نظرية العقد اإلجتماعي الذي ينظم احلياة السياسية هلذه األمة وكـذلك ال  
رق أو الدم فالعالقة قوية بني مقومـات  صبية ووحدة العلألمة دون تارخيها املشترك ولغتها والع وجود

  .األمة وعقدها اإلجتماعي يف إقامة الدولة اليت تعبتر تتوجياً للقومية

أما احلضارة فهي مجلة إجنازات اجملتمع املادية والروحية وغالباً ما تتم املقارنة بني احلضارة والثقافة، 
اج وتطور إقتصادي والثقافة متثل القيم الروحية هلذه فاحلضارة تعين اإلجنازات املادية التقنية من أبنية وإنت
إن التطور اإلقتصادي وإنتـاج  ) 1936ـ   1880(احلضارة يقول الفيلسوف األملاين أوسوالد شبنغلر 

اخلريات املادية ينتهي عندما تتعرض الثقافة للجمود، فالثقافة القومية والروحية اليت ميتلكها اجملتمع هـي  
  .) 1(وتطورهاار احلضارة اليت تساهم يف استمر

أشهر فالسفة التاريخ يف العصر احلاضر  1981ـ   1899ويرى املفكر اإلنكليزي أرنولد تويبين 
  )2( :أن احلضارة متر خبمسة مراحل

  . التحول ـ االحنالل ـ السقوط  اف أوطـ الوالدة ـ النمو ـ االنع 

  .عهاوهو بذلك استفاد من فكرة ابن خلدون يف صعود األمم وتراج

وقد عدد احلضارات اليت انتهت تارخيياً وقال بأن احلضارة الغربية هي القائمة واملسيطرة يف العـامل  
  .وهلا القدرة على االستمرار دون السقوط بفضل العامل اإلقتصادي الذي يدعم بقائها وتطورها

انب الروحي املتمثل واجل فاحلضارة اليت تتضمن اإلنتاج املادي من السلع واخلدمات والبناء والعمران
بالثقافة والقيم واألخالق تؤثر بشكل مباشر على اإلستهالك وبالتايل فاالستهالك يصبح يف هذا املقـام  

بقيمهـا الثقافيـة    ه احلضارة أو تلك ويتأثر أيضـا متغري إجتماعي يندرج حتت قيم اإلنتاج املادي هلذ
  :التفاعالت التاليةخالل والروحية ويظهر ذلك من 

 البارد والعرب يهتمون بغرفةفيقال أن االنكليز يشربون الشاي ل أمة عادات وتقاليد خاصة هبا ـ لك1
الضيوف أو الصيوان واليابانيون ال خيصصون غرفة للضيوف والضيف يأكل وجلس يف نفـس  
  .املكان الذي جيلسون به أهل املنزل وهذه العادات والتقاليد تؤثر على االستهالك بشكل مباشر

 هبا نشأت مع تطور هذه األمة فيقال العرب يغيثون امللهوف ولذلك أمة قيم وأخالق خاصة ـ لكل2
 صلى اهللا عليه وسلم لالنتساب إليه، يف حني نالحظ بعض األمم ظهر حلف الفضول ودعي النيب

                                                 
 197ـ196املعجم الفلسفي املختصر، مرجع سابق ص: جمموعة مؤلفني )1(
 162ـ161نقد علم االإجتماع الربجوازي املعاصر، مرجع سابق : بوبوف. ي. س )2(
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 ال تنصف الغريب املظلوم، بل أصبحت األمم األوربية تصف املسلمني باإلرهاب رغم أهنم أصبحوا
  .من حضارة أمريكا أو بريطانياجزءاً 

ــ  ) زرادشـتية (ـ الفرس ) اهلندوسية(ـ محلت كل أمة عرب التاريخ الدين اخلاص هبا، اهلنود 3
  ) . . . . . املسيحية(ـ أوربا ) اإلسالم(ـ العرب ) كونفوشية(الصني 

فقـد حيـرم   وهذا الدين فيه من األخالق والقيم واحملظورات ما يفرض على األفراد سلوكه وأتباعه 
حلم اخلنزير واخلمر فيحد من استهالك سلعة ما ويبيح تناول مجيع األطعمـة كمـا يف    تناول

  .الكونفوشية يف الصني

ـ تسعى كل قومية لنشر حضارهتا وقيمها وأخالقها على الشعوب األخرى وقد ظهر ذلك خالل 4
ار حيـث عممـت   ني الروم والفرس والعرب وظهر ذلك يف فترة االستعمبالقدمية  احلمالت

بريطانيا وفرنسا قانوهنا وشريعتها على شعوب الدول النامية اليت استعمرهتا ومل تأخذ بأعرافها 
  .وعاداهتا وقوانينها

ـ تسعى احلضارة األمريكية اليوم لنشر ثقافة االستهالك األمريكية يف لـبس اجلينـز وتنـاول    5
 احلضـارة نشـر  لية، وهذا الـنمط  األفالم األمريكموسيقى البوب ومشاهدة اهلمربغر ومساع 

 مت لتناول السلع األمريكيـة، لـذلك   احمللي ويدفع املستهلكني األمريكية يؤثر على االستهالك
حـىت أن بعـض   ) ماكدونالد(تأسيس مطاعم يف أكثر دول العامل لتناول األطعمة األمريكية 

ى العامل حبجة السـماح  العلماء وصف العوملة باألمركة أي نشر ثقافة االستهالك األمريكية عل
  .لآلخرين بتصدير سلعهم لكل مكان من دول العامل

إن مفهوم احلضارة و الثقاقة يؤسس لقيم  وعادات خاصة لكل أمة، لكنه ال يؤسس لتعميم أخالق 
وعادات وتقاليد أمة ما على مجيع األمم حىت لو كانت دولة القطب الواحد، أي جيب احلفـاظ عـل   

افتها من الذوبان يف احلضارة الوافدة وبالتايل احلفاظ على منط االستهالك احمللي حضارة كل أمة وعلى ثق
  .من االحنالل يف ثقافة االستهالك األجنبية

  :خامساً االستهالك وعلم االجتماع الصناعي

علم االجتماع الصناعي هو جمموعة نظريات اشتراكية إصالحية تقـوم علـى فكـرة احلتميـة     
العامل التقين دوراً هاماً يف تطور الشعوب فإذا ازداد اإلنتاج على الدولة إعـادة   التكنولوجية اليت تعطي

  .توزيع الدخل لصاحل اجلميع وبذلك تتحقق العدالة اإلجتماعية اليت تقصدها االشتراكية
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لقد نادى هبذا االجتاه وفكرة اجملتمع الصناعي كل من رميون آرون الفيلسوف الفرنسـي وهلربايـت   
  .وذلك بعد احلرب العاملية الثانية )روستو. و.و(ماع األمريكي االجت وعامل

يرى آرون أن الرأمسالية واالشتراكية كل منهما يسعى للوصول إىل جمتمع الوفرة، لكن الرأمسالية مبا 
أفكار وإمكانيات تستطيع إجناز اجملتمع الصناعي وبالتايل تستطيع الرأمساليـة إجنـاز الثـورة    من حتمله 

رفع إنتاجية العمل من أجل خلـق جمتمـع   والطبيعة  لثانية وزيادة اإلنتاج واستغالل الثرواتالصناعية ا
  .الوفرة وبالتايل حتسني مستوى املعيشة جلميع السكان

مراحل النمـو اإلقتصـادي ـ البيـان     ( أما عامل اإلجتماع األمريكي روستو فإنه يعترب يف كتابه 
هـي األسـاس والتشـكيالت     احل النمو اإلقتصـادي أن مر 1960الذي نشره عام  )1( )الشيوعي

  :اإلجتماعية  اليت نادت هبا املاركسية غري واقعية وهو بذلك يقسم املراحل إىل ما يلي

ـ اجملتمع التقليدي ويشمل هذا اجملتمع مرحلة ـ املشاعة والعبودية ـ واإلقطاعية باإلضافة إىل   1
ي جمتمعات زراعية تكون السلطة فيها ملالك البلدان الضعيفة واليت كانت حتت االستعمار، وه

  .األرض الذي ال يشجع كثرياً على التطور

أو مرحلة خلق الشروط املؤهلة لإلنطالق أي تظهر يف هذا اجملتمع املقومـات  : اجملتمع اإلنتقايل ـ2
 األساسالضرورية لإلنتقال مثل االكتشافات العلمية واإلبداعات وتكون القومية األداة اهلامة إلجياد 

  .التقين املادي

ـ 3 وتظهر من خالل تراكم رأس املال وحصول التطـور  : ـ مرحلة االنطالق ـ الثورة الصناعية

الصناعي وقد ظهرت يف بريطانيا يف هناية القرن الثامن عشر ووصلت فرنسا يف اإلنتاج السريع 

  .ن التاسع عشروبريطانيا يف منتصف القرن التاسع عشر وأملانيا يف النصف الثاين من القر

حيث يرتفع الدخل القومي ي هذه الفترة نسبياً وتتطور : ـ مرحلة النضوج أو السري حنو النضوج4

عاماً  60ـ   50بشدة وتظهر فروع صناعية متعددة حيث تستغرق هذه املرحلة من  الصناعة

أملانيا وفرنسـا ـ    1900ـ أمريكا عام   1850حيث دخلت يف هذه املرحلة انكلترا عام 

  .1950االحتاد السوفييت عام  1940 اليابان 1910

يتركز اهتمام اجملتمع يف هذه املرحلة على قضايا االسـتهالك  : ـ عصر االستهالك الشعيب العاملي5

التقنيـة ينشـأ    ةصطلح واستناداً ملرحلة النضوج والثورامل ورفاهية السكان باملعىن الواسعة هلذا

                                                 
 77ـ 74نقد علم اإلجتماع الربجوازي، مرجع سابق ص : بوبوف. ي. س  )1(
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 السيارات(ستهالك الشعيب الواسع للبضائع ذات االستعمال الطويل جمتمع الرفاه العام الذي ميتاز باال

  ).املنزلية تالتلفزيون ـ األدوا

 والشيوعية متيل جبوهرها للسقوط ي عصر االستهالك اجلماهريي الواسع، لقد أصدر روستو هذا التوقع
تتأثر ببعضها مـن  ألن طبيعة اجملتمعات العاملية عندما سقطت الدول االشتراكية  1990يف عام وحتقق 

خالل وسائل االتصال وتسعى للرفاهية وبالتايل إذا مل تستطع الدولة إجناز الرفاهية تتعـرض لألزمـات   
  .الساسية واإلقتصادية

من خالل استعراض نظرية علم اإلجتماع الصناعي نالحظ بأن اجلانت اإلقتصادي يلعب دوراً هاماً 

  : ات أي تتضمن هذه النظرية فكرتني هامتني مهايف تقدم اجملتمع

ـ الثورة التقنية العلمية اليت هتدف إىل اختراع واكتشاف آالت حديثة قادرة على مضاعفة اإلنتـاج  أ
اآلالت الثانيـة  و) البخار ـ الديزل (الثورة الصناعية األوىل  ثالث ثورات صناعية وقد ظهرت

  .ورة الثالثة ثورة املعلوماتية يف هناية القرن العشرين احلديثة اليت تعمل بشكل اتوماتيكي والث

إن هذه الثورات تؤسس إلنتاج مادي متطور ومتفرع يقدم تشكيلة واسعة مـن السـلع واخلـدمات    
  .البشري للمجتمع

تـنعكس   نح نتائج الثورة الصناعية جيب أب ـ االستهالك ويقصد علماء اإلجتماع هبذا املصطل 
ادة الدخول وتشجيع االستهالك وهذا ما حصـل يف أوربـا حيـث    إجياباً على السكان بزي

زيادة األجور وحتقيـق  و استطاعت الرأمسالية بعد احلرب العاملية الثانية ختفيض ساعات العمل
الضمان الصحي والضمان اإلجتماعي وإزالة اهلوة اليت كانت قائمة بني العمـال واملالكـني   

  .كية تعمل إلزالتهوبذلك انتهى التناقض الذي كانت االشترا

اعية قد حققت أهدافها املاديـة  الثورات الصنن صر احلايل عصر االستهالك يعين أاعتبار الع نـ إ
ظمة وقوانني استطاعت أن تعمم اخلـري للجميـع   نمتتلكه من قيم وعادات وتقاليد وأاجملتمعات مبا  نوأ

  .وبالتايل نصل لعصر االستهالك

  :ستهالك والفقراال: سادساً

تهالك ما هو متعارف عليه هو اجلزء األكرب من الدخل يتصرف به اإلنسان إلعادة إنتاج قـوة  االس
 كتوقف االستهالعمله واستمرار احلياة والتكاثر حبيث يؤدي ذلك مرة ثانية إلعادة إنتاج دخل جديد، فإذا 

اإلجتماعيـة بـدون   ، وبالتايل ال تستمر احليـاة   عمليات البيع والشراء والبناء وتوقف اإلنتاج توقفت
  ما هي العالقة بينهما؟واالستهالك على الفقر أم العكس؟  االستهالك، فهل يؤثر
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 الفقر من الناحية املعاشية واالستهالكية هو احلرمان هو عدم قدرة الفرد على احلصول على ما يكفيه
  .من الدخل ملواجهة أعباء أو تكاليف املعيشة

نظريه ذو الدخل املتوسط وكـذلك ال ميكـن مقارنـة     الكفالفقري ينخفض استهالكه عن استه
  .استهالك الفقري باستهالك األغنياء

: س روبرت مالتوس عندما قالماإن أول من حتدث عن الفقر والفقراء هو اإلقتصادي اإلنكليزي تو
هم عليهم ضعهم املذنبون واملسببون ملا يعانوه من حاجة وجوع ومن أجل حتسني و مإن العمال أنفسه

  )1( .فيض اإلجنابخت

  ض واجلوع واملوت هو الذي ينتظرهالفقري ليس له صحن على مائدة الطبيعة فاملر وقال أيضاً

  .إن هذه النظرة التشاؤمية دفعت مالتوس للتأكيد على عدم إعالة الفقراء

تهالك فكلما ازدادت حدة الفقر كلما اخنفض استهالك الفرد أو سالعالقة واضحة بني الفقر واال نإ
  .العائلة وكلما ازداد الغىن يزداد االدخار

د ربط فالسفة علم اإلجتماع الصناعي الفقر باجملتمعات اليت مرت يف املرحلة املشاعية والعبودية قو
كانت جمتمعات زراعية منخفضة الدخول وكان االستهالك ضعيفاً أما اجملتمعات الصناعية  و واإلقطاعية

  .ه سوف تصل إىل عصر االستهالك الشعيب العايلوخاصة عندما تصل إىل مرحلة الرفا

  :الفقر نوبذلك يرى هؤالء الفالسفة بأ

  .أـ يرتبط باجملتمعات الزراعية ذات اإلنتاجية املتدنية واليت تعتمد يف إنتاجها على عوامل الطبيعة

  .ب ـ يرتبط بالبطالة واخنفاض مستوى دخول األفراد العاطلني عن العمل

ستوى االستهالك وهذا ما يرفضه علم االجتماع الصـناعي ألن الرأمساليـة يف   ج ـ يؤدي الخنفاض م 
  .مراحلها املتطورة تعين زيادة االستهالك العام وتعين الضمان اإلجتماعي جلميع أفراد اجملتمع

ومن جهة أخرى يؤدي الفقر الخنفاض االستهالك فكلما اخنفض االستهالك ينخفض الطلب على 
 االقتصاديالركود  مرحلةيف  قتصاد للدخولنتجون لتخفيض العرض مما يدفع االامل لسلع واخلدمات ويضطرا

  .من تدخل الدولة وإعادة توزيع الدخل لصاحل الفقراء حبيث يؤدي ذلك لزيادة الطلب بدلذلك ال

استناداً لذلك حددت األمم املتحدة خط الفقر بدوالرين يف اليوم أي أن الفرد الذي حيصل علـى  
دوالراً هو عند خط الفقر ولكي ال تتعمق ظاهرة الفقر عقد صندوق النقـد   60مقداره راتب شهري 

  )مؤمتر اإلنصاف(مسي  1998الدويل مؤمتراً يف نيجريا عام 

                                                 
 190ـ187ص  1968رمجة راشد الرباوي، دار الكاتب العريب للنشر القاهرة تاريخ الفكر اإلقتصادي ت: أريك روك )1(
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حيث دعا فيه لزيادة اإلنفاق على اخلدمات اإلجتماعية وزاد حجم القروض االسـتثمارية لكـي   
دمات الصحية والتعليمية دعماً للفقراء ولكن ليس حباً احلكومات جزءاً منها يف انتشار وتطوير اخلتوظف 

اخنفاض الدخول سوف تدخل االقتصاد يف حالة الركود وزيادة الدخول سوف تدفع االقتصاد  هبم بل ألن
  .باجتاه الرواج
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  :دور االستهالك يف التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية: ثالثاً

 تبط مبوارد الدولة وإمكانياهتارم وية وخارجية منها ما هتعاين الدول النامية من مشاكل وصعوبات داخل

 املال والتكـوين  املادية ومنها ما هو مرتبط باخلربات الفنية والقدرات التكنولوجية ومنها ما هو مرتبط برأس

  الرأمسايل

  :ولكي تبدأ هذه الدول ميكن طرح التساؤل التايل

متوازن وهل هناك عوامل أساسية ميكن اعتمادهـا   ما هو السبيل الذي ميكن اتباعه من أجل حتقيق منو

  أكثر من غريها ضمن السياسات العامة ومن أين ينبغي أن تكون البداية بالنسبة لسياسات التنمية؟

م الشعوب األوربية واألمريكية مث تكـررت التجربـة   ورة الصناعية دوراً هاماً يف تقدبالطبع لعبت الث

ابان ليظهر للجميع بأن الصناعة هي وحـدها القطـاع الرائـد يف    يف دول جنوب شرق آسيا والي ذاهتا

                  )1( .وهي قاطرة النمو، وبدون الصناعة والسياسات الصناعية ال ميكن أن تظهر التنمية االقتصاد الوطين

و يف منوها وتنميتها على السياحة أ تلدولة اليت اعتمدمن هي ا: وهنا يظهر السؤال املعاكس التايل

  على الزراعة وحققت التنمية املطلوبة؟

ال تستطيع الزراعة وال التجارة كقطاعات كبرية يف االقتصاد الوطين حتقيق الترابطـات األماميـة أو   

  .وال تستطيع الزراعة أو التجارة استهالك املواد األولية أو خدمات الطاقةاخللفية 

وعلـى   وكرية قادرة على حتريك عملية النمية وفإن الصناعة مبا متتلكه من قدرات مادية وتقنية وعمال

  .التنمية اإلقتصادية وحىت اإلجتماعية إحداث

فالعمال يف الصناعة خيتلفون يف طريقة تفكريهم عن عمال الزراعة وينمو إدراكهم العلمي وتـتغري  

تؤثر الصـناعة  طريقة حياهتم اإلجتماعية نظراً لتعاملهم مع اآلالت مع التقانات احلديثة املتطورة لذلك 

  .للتوسع بشكل مستمر معلى العمال وحياهتم اإلجتماعية وعلى أرباب العمل وتدفع هب

  :ستهالك يرتبط بالدخل الذي يرتبط بدوره بالصناعة لذلك ال بد من طرح التساؤل التايلإن اال

أن تزيـد  ولة مبا متتلكه من قدرات دأيهما يؤثر على اآلخر الصناعة أم االستهالك، وهل تستطيع ال

الطلب الكلي ليستوعب املنتجات الصناعية وبذلك تتحقق التنمية أم يعمل االقتصاد بشكل عفوي حجم 

  .إىل التنمية ودون تدخل الدولة للوصول
                                                 

 37ص 1997ـ 4ـ 3متناقضات التنمية، جملة دراسات عربية العدد  : حممد وتيدي )1(



 21

  :االستهالك وتنمية الطلب: أوالً 

االستهالك ليصل يشكل االستهالك اجلزء األكرب من الدخل ويف ظل العدالة يف توزيع الدخل يزداد 

من حجم الدخل القومي، ويشكل االستهالك بفرعيه احلكومي والشعيب جزءاً % 95وأحياناً% 90 إىل

  :من الطلب الكلي ألن هذا األخري يتضمن ما يلي

  ـ االستهالك احلكومي2ـ االستهالك الشعيب             1:    الطلب الكلي           

  ـ االستثمار احلكومي4         ـ االستثمار اخلاص3                              

فاالستهالك مبفهومه الواسع يتضمن االستهالك الشعيب واالستهالك احلكومي والدول النامية ومنها 

املتغريين ينبغي على الدولة  ي وتعاين من تدين حجم االستثمار فأسورية تعاين من تدين حجم االستهالك 

  دعمه؟

  االستهالك يف سورية وقبل تقدمي الدعم ينبغي التعرف على حجم

  )1(اجلدول رقم 

يوضح تطور االستهالك الشعيب واالستهالك احلكومي والدخل خالل السنوات املذكورة ـ مليار  

  لرية سوريةـ
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  )1(جدول رقم                                                 

  االستهالك  السنة

  احلكومي

  االستهالك

  الشعيب

  االستهالك

  ليالك

  الدخل  االدخار

  التصريف

  االستهالك

  الدخل

  االستهالك الشعيب

  الدخل

1995  76.7  378.8  455.5  113.3 568.8 80%  66.5%  

1996  81.3  489.7  571.0  102.4 673.4 84.7% 72.7%  

1997  84.9  515.4  600.3  109.7 710.0 84.5% 72.5%  

1998  88.5  542.3  630.8  105.8 736.6 85.6% 73.6%  

1999  86.8  575.8  662.6  100.3 762.9 86.8% 75.4%  

2000  112.2  572.7  684.9  142.9 827.8 82.7% 69%  

2001  121.7  591.7  713.4  186.8 900.2 79.2% 65.7%  

2002  124.8  605.2  730.0  207.7 937.7 77.8% 64.5%  

2003  144.1  643.6  787.7  205.3 993.0 79.3% 64.8%  

2004  174.0  810.0  984.0)1( 285.2 1202.
8  

76.2% 61.8%  

2005  186.7  1006.5 1175.2)2

(  
270.6 1370.

6  
78.9% 66%  

  581ـ  580ص  2004اجملموعة اإلحصائية لعام : ـ املصدر 

  583ـ  582ص  2005اجملموعة اإلحصائية لعام              

  581ـ  580ص  2006اجملموعة اإلحصائية لعام              

  :مايلي) 1(دول رقم يالحظ من خالل اجل

 1999عام % 75.4ليصل إىل  1995عام % 66.5ـ أن االستهالك الشعيب قد تزايد من 1
  %61أدىن مستوى له  2004مث تراجع فيما بعد ليصل عام 

                                                 
 .مليار لرية 66.4يطرح املخزون من االستهالك الكلي وهو مبقدار  )1(
 .مليار لرية 93.2يطرح املخزون من االستهالك الكلي وهو مبقدار   )2(
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مث تراجـع   1999عالم % 86قد تزايد ليصل إىل  االستهالك الكلي احلكومي والشعيب ـ إن2
  .2004عام % 76فيما بعد ليصل إىل 

  :يرجع ذلك لألسباب التاليةو

ـ ـ دخول االقتصاد العاملي مرحلة الركود وذلك بعد أزمة األسواق املالية يف جنوب شـرق آ 1 يا س

دوالر للربميل مما أدى الخنفاض الطلب العاملي على النفط  9أسعار الطاقة لتصل إىل  ضواخنفا

  .السوري والصادرات السورية

نتيجة تراجع أسـعار الـنفط    1999كود يف بداية عام ـ دخول االقتصاد السوري مرحلة الر2

  .1999عام % 1.9-وتراجع الصادرات حيث تلغ معدل النمو 

  .2000ـ  1999ـ ظهور مواسم زراعية رديئة نتيجة اجلفاف عام 3

  .2000ـ ثبات األجور طيلة عقد التسعينات وحىت أواخر عام 4

  .2000 ـ ثبات أو شبه تراجع يف اإلنفاق احلكومي حىت عام5

ـ  هالك الكلـي عـام   تإن هذه األسباب توضح اخنفاض أو تراجع حجم االستهالك الشعيب واالس

2004.  

  )2(أما عن عالقة االستهالك بالطلب فيوضحها اجلدول رقم 
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  - مليار لرية سورية  -العالقة بني االستهالك والطلب الكلي   )2(جدول رقم                    

  الكاالسته  السنة

  الشعيب

االستثمار 

  اخلاص

  االستهالك

  احلكومي

  االستثمار

  احلكومي

  الطلب

  الكلي

  االستهالك الشعيب

  الطلب الكلي

1995 378.8  87.4  76.7  68.0  610.9  0.62  

1996 489.7  85.6  81.3  77.4  734.0  0.66  

1997 515.4  65.3  84.9  90.1  755.7  0.68  

1998 542.3  67.4  88.5  95.0  793.2  0.68  

1999 575.8  62.2  86.8  91.5  816.3  0.70  

2000 572.7  56.7  112.2  99.3  840.9  0.68  

2001 591.7  81.0  121.7  117.1  911.5  0.65  

2002 605.2  81.3  124.8  125.2  936.5  0.64  

2003 643.6  88.3  144.1  160.1  1036.4 0.62  

2004 743.6  159.7  174.0  141.3  1218.6 0.61  

2005 913.3  184.0  186.7  166.2  1450.2 0.63  

  .املذكورةاجملموعة اإلحصائية السورية لألعوام : ـ املصدر

  :ما يلي) 2(حظ من اجلدول رقم الي

% 70لتصـل إىل   1995عام % 62ـ تزايدت نسبة االستهالك الشعيب إىل الطلب الكلي من 1

  :التاليةويرجع ذلك لألسباب  2005عام % 63مث تراجع بعدها ليصل إىل  2000عام 

  .ـ اخنفاض حجم الدخول بشكل عام1

لتأسيس هيئة مكافحـة البطالـة    2002ـ زيادة أعداد العاطلني عن العمل مما دفع الدولة عام 2

  .ومنح قروض للعاطلني عن العمل
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  .ـ هجرة الرساميل الوطنية إىل اخلارج حبثاً عن فرص استثمارية أفضل3

يف األعـوام  % 20ستهالك حيث روصل االدخار إىل ـ زيادة حجم االدخار مقارنة مع حجم اال4

  .األخرية

ـ زيادة معدالت الفقر حيث أشار تقرير األمم املتحدة اإلمنائي برئاسة الـدكتور حممـود عبـد    5
مليـون نسـمة أي    2من سكان سورية حتت خط الفقر أي حوايل % 11.4أن  الفضيل إىل

لرية ويصـل السـكان    2052للفقر  لرية شهرياً وحداً أعلى 1458حيصل الفرد منهم على 
  )     1(مليون نسمة 5.3أي حوايل % 30حتت خط الفر األعلى 

  :نتائج قراءة اجلداول اإلحصائية

ـ إن الطلب يف سورية ال يسجع على زيادة اإلنتاج أي األنتاج أكرب من الطلب ومـع ذلـك   1
وبداية  2006 يف أواخر عام% 23ارتفعت االسعار بشكل كبري حيث وصل معدل التضخم 

  .2007عام 

ـ اإلنفاق احلكزمي بشقيه االستثماري واجلاري ال يشكل نسبة كبرية من حجم الطلب الكلي 2
% 50فقط يف حني يصل حجم اإلنفاق احلكومي يف دول أوربـا إىل  % 25حيث يصل إىل 

  .من حجم الطلب الكلي

  :امليل احلدي لالستهالك واملضاعف: ثانياً

احلدي لالستهالك هو الزيادة يف االستهالك مقسومة على الزيادة يف الدخل،  كما ذكرنا فإن امليل
وتفسري ذلك كلما ازداد الدخل ينخفض االستهالك ويزداد االدخار األمر الذي يساعد علـى  

  .زيادة االستثمار وتزداد التوظيفات خاصة إذا كانت األرباح مرتفعة وتشجع على االستثمار

  :جودة يف اجملموعة اإلحصائية السورية مت إعداد اجلدول التايلواستناًد للمعلومات املو

  

  

  

  

                                                 
 .تقرير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي: هيئة ختطيط الدولة )1(
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  ):3(جدول رقم 

الناتج احمللي   السنة
  اإلمجايل

الدخل 
  التصريف

االستهالك 
  الكلي

االستثمار 
  الكلي

  االستهالك

  الناتج

مليل احلدي ا

  لالستهالك
  املضاعف

  ــ  ــ  97.7%  155.5  445.5  568.8  570.9 1995

  ــ  1010  82.6%  163.0  571.0  673.4  690.8 1996

1997 745.5  710.0  600.3  155.4  80.5%  0.82  1.38  

1998 790.4  736.6  630.8  162.4  79.8%  0.83  5.8  

  ــ  1.20  80.9%  153.7  662.6  762.9  819.0 1999

2000 903.9  827.8  684.9  156.0  75.7%  0.34  1.5  

2001 974.0  900.2  713.4  198.1  73.2%  0.39  1.6  

2002 1016.5  937.7  730.8  206.5  71.8%  0.44  1.5  

  ــ  1.04  73.8%  248.7  787.7  993.0  1067.3 2003

2004 1253.9  1202.
8  

917.6  301.0  73.1%  0.619  2.6  

2005 1479.6  1370.
6  

1082.
0  

350.1  73.1%  0.979  47.6  

  2006ـ  2005ـ  2004اجملموعة اإلحصائية لألعوام : املصدر

  :مايلي) 3(ل احلدول رقم يالحظ من خال

 1996ـ إن امليل احلدي لالستهالك يف بعض السنوات أكرب من حجم الدخل مثالً يف عـام  1
هذا يعين إما وجود أخطاء يف احلسابات أو ان امليل  2003ويف عام  1999وكذلك يف عام 

وات احلدي لالستهالك هو أكرب من الواحد أي ان االفراد ينفقون مـن مـدخراهتم أو الثـر   
  .الكتنزة
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 2004مرة ويف عام  5.8بلغ املضاعف  1998ـ إن املضاعف متقلب وغري مستقر ففي عام 2
.   وهذا يعود لتقديرات إحصائية غري دقيقة 47.6وصل إألى  2005ويف عام  2.6وصل إىل 

مرة وهذا يعـين أن امليـل    2.6ـ   1.5واملضاعف املستقر حسب السلسلة الزمنية هو بني 
خار مرتفع وبالتايل ميكن متويل املشا ريع التنموية من خاال املدخرات الوطنية، ويف احلدي لالد

  .هذا فإننا نقترب من منوذج دول جنوب شرق آسيا

ـ إن امليل احلدي لالستهالك ال يعرب عن حالة مجيع الشرائح والطبقات االجتماعيـة فـالفقراء   3
اليمل احلدي لالستهالك لدى األغنيـاء  يرتفع امليل احلدي لالستهالك لديهم يف حني ينخفض 

  .أي تساعد هذه احلالة على التنمية لكنها ال حتقق العدالة االجتماعية

ـ يوضح امليل احلدي لالستهالك تطور وازدياد حجم الفقر ويعود ذلك لسوء توزيع الـدخل  4
من السـكان أي  % 30القومي لذلك وضحت دراسة الفقر بأن نسبة من هم عند خط الفقر 

  .مليون نسمة 5.3وايل ح

  :االستهالك ودور الدولة: ثالثاً

  :تسعى الدولة من خالل سلطاهتا االقتصادية واالجتماعية لتحقيق هدفني أساسيني

ـ زيادة معدالت النمو االقتصادي وزيادة عرض السلع واخلدمات وحتسني ظروف االسـتثمار  1
  .جلذب املستثمرين وزيادة حجم التوظيف

وزيع الثروة أو حتسني ظروف الطبقات الفقرية وبذلك حتقـق الدولـة العدالـة    ـ العدالة يف ت2
  .االجتماعية

إن اإلدارة الرئيسية اليت متتلكها الدولة إلعادة توزيع الدهل هي الضرائب اليت تصـب يف اخلزينـة   
العامة ويعاد انفاقها على اخلدمات وعلى الفقراء من خالل الضمان الصحي واالجتماعي وغريه 

  ):4(ا نالحظه يف سورية يوضحه اجلدول رقم وم
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  ):4(اجلدول رقم 
  عدد السكان  السنة

  مليون نسمة
  اإلنفاق على

  اخلدمات اإلجتماعية
  حجم االنفاق

  العام
نصيب الفرد من اخلدمات 

  )لرية(اإلجتماعية 

1995 14.3  40.3  162.0  2818  

1996 14.6  46.2  188.0  3164  

1997 15.1  47.3  211.1  3132  

1998 15.4  50.5  237.3  3279  

1999 15.9  52.0  255.3  3270  

2000 16.3  54.8  275.4  3361  

2001 16.7  67.3  322.0  4029  

2002 17.1  75.1  356.4  4391  

2003 17.5  99.5  420.0  5685  

2004 18.2  107.9  449.5  5928  

2005 18.4  119.6  460.0  6500  

الصحة و التعليم ـ االسكان واملرافق   ـ احمللية   ارةلى األداإلنفاق ع= اخلدمات اإلجتماعية 
  الثقافةـ 

  :يف امللحق مايلي) 5(واجلدول رقم ) 4(يالحظ م ناجلدول رقم 

ـ إن دور الدولة مستقر بالزيادة فقد تضاعف نصيب الفرد من اخلدمات االجتماعية خالل عشر 1
سمة خالل الفترة وهذا يتطلب زيادة يف ماليني ن 4سنوات يف حني ازداد عدد السكان مبقدار 

  .حجم التدخل احلكومي من خالل اإلنفاق العام
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م حجم الناتج فاملؤشرات واملعايري الدوليـة تشـري إىل   % 30ـ ال يتجاوزحجم اإلنفاق العام 2
، فكلما ازداد حجم الغنفاق العـام ازدادت العدالـة يف   % 50ـ 40معدالت تتراوح بني 
  قابل إذا اخنفض حجم االنفاق العام تزداد اهلوة ويعاد التزويع لصاحل األغنياءتوزيع الدخل، وبامل

ـ إن تراجع امليل احلدي لالستهالك كما ذكرنا واخنفاض حجم اإلنفـاق احلكـومي ونزايـد    3
معدالت الفقر تشري لتراجع دور الدولة يف االقتصاد ويف النواحي االجتماعية وال يعكس ذلك 

لسوق االجتماعي ألن اقتصاد السوق اإلجتماعي يعين العدالـة يف توزيـع   تبين اجتاه اقتصاد ا
  .الدخل ويعين زيادة حجم اإلنفاق النصاف الطبقات الفقرية

  :تطوير العادات االستهالكية :رابعاً
العادات االستهالكية جزءاً من حياة األمة وتساهم يف بناء منوذج إقتصادي مييز هذا اجملتمع تشكل 
 بأن اليابانيون ميتازون حبب العمل والتضحية يف سبيل إجناح املؤسسة: جملتمعات، لذلك يقالعن غريه من ا

اليت يعملون هبا، واالنكليز يؤسسون لإلقتصاد وأساليب اإلدارة حىت يف املنازل، واألملان ميتازون حبـب  
ة وعلى طريقة التعامل النظام بل يعبدون النظام، وهذه املؤشرات تنعكس إجياباً على عاداهتم االستهالكي

  .مع السلع واخلدمات

هل ميكن تطوير عادات االستهالك؟ وهل يـؤدي تطـوير عـادات    : والسؤال الذي يطرح نفسه
  االستهالك لزيادة معدالت النمو اإلقتصادي؟

  :لقد متيز الشعب السوري شعب بالد الشام بالعادات التالية

تماعي ومساعدة أبناء احلـارة لبعضـهم   ـ مساعدة الغريب ونصرة املظلوم والتكافل اإلج1
  .البعض اجتاه اآلخرين وتبادل األطعمة واملساعدات

حبيث تالئم اجلسم مع هـذه املواسـم   ) املواسم(ضار يف فترة نضوجها ـ تناول الفاكهة واخل2
  .وتطوراهتا

  ).يف كل يوم طبخة( ـ الطبخ يعتمد على احلبوب واخلطار وهو ليوم واحد فقط 3

  .ملعتمد للرجال والنساء هو لباس خيص كل مدينة أو منطقةـ اللباس ا4

  .ـ السكن ريفي املنزل يضم عدة غرف مع فسحة كبرية للتهوية5

ـ األفراح مجاعية وحيصل فيها التكافل اإلجتماعي سواء باملشـاركة أو تنـاول الطعـام    6
  .اجلماعي
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  .و الوفاةـ املواساة يف أوقات األحزان وتقدمي الطعام ملن تعرض ملصيبة أ7

ـ تبادل الزيارات والسهرات بني أبناء احلي أو احلارة أو األقارب وقـد اسـتمدت هـذه    8
  .العادات من صلب الدين اإلسالمي والدين املسيحي

احلمـل علـى   (ـ التعاون يف أوقات املواسم الرديئة ويف اوقات الشدة واملصائب فيقـال  9
  ).األجاويد خفيف

  :نت توفر لإلقتصاد السوري ما يلياإلجتماعية كا إن هذه العادات

ـ تشغيل كل العمال سواء من خالل العمل لدى الصـناعي أو التـاجر أو مـن خـالل      1
  .بني الفالحني يف أوقات املواسم املساعدات فيما

ـ إعادة توزيع الدخل بني األغنياء والفقراء من خالل املساعدات اإلجتماعية أو من خـالل  2
  .رييةيف األعمال اخل املساعدة

السفن الفينيقية ـ رمزاً للخري والعطاء   تـ ختفيض جزء كبري من السلع للتصدير، فقد كان3
 يب خالل فترة االنتداب الفرنسوشق وكانت سورية متول فرنسا باحلبوكان طريق احلرير يبدأ بدم

  .كما كانت متول روما أيام االمرباطورية الرومانية

  .ائل اإلنتاج والعدد املستخدمة يف احلرفـ تساعد هذه العادات على تطوير وس4

ـ االدخار ليوم الشدة والشدائد حسب طبيعة كل مرحلة وحسب عمل كل أسرة إن هـذه  5
قد سامهت تارخيياً ي تشجيع العمل واإلنتاج من جهة وشكلت طلباً كبرياً اسـتطاع أن   العادات

  .يستوعب الزيادة يف اإلنتاج من جهة ثانية

متأثرة بالعادات األوربية الوافدة اليت ال حيبها شعبها بالذات  أت هذه العادات لألسويوم فقد تغريأما ال
  .فكيف نقبلها حنن ونطبقها أكثر من أصحاهبا األصليني

  :أي صارت العادات كما يلي

  .ـ اخنفض حجم التعاون اإلجتماعي يف الريف واملدينة لدرجة ال يفضله أحد اآلن1

ل الطعام وبفضل وسائل التربيد أصبحت ربة املنزل تطبخ إلسبوع ـ تغريت عادات الطبخ وتناو2

وتضعها يف اجملمدة مما أثر على صحة اإلنسان بشكل واضح واخلضـار والفواكـه تعرضـت    

  .لألدوية واهلرمونات فأصبحت تؤكل يف كل موسم وهي ضارة بالصحة والدخل معاً

  .اف ألبسة وذات أسعار خياليةـ اللباس أصبح أوربياً بامتياز نشاهد ألبسة لكنها أنص3
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خص صاحب املشكلة وال يسـاعده أحـد   شفراح واألحزان أصبحت على عاتق الـ عادات األ4

  .مرهقة مادياً فأصبحت

إن تغري العادات السورية هبذا االجتاه ال يساعد على زيادة االستهالك وزيادة اإلنتاج وكان من أهـم  

وسوء توزيع الدخل القومي، فقد وصل عدد العـاطلني   لبطالةهذه العادات زيادة معدالت الفقر وا نتائج

 أيمليون فقري  2د خط الفقر إىل إىل حوايل مليون عاطل عن العمل ووصل عدد الفقراء عن عن العمل

مـن السـكان وأصـبحت    % 30من عدد السكان وعند خط الفقر األعلى حوايل % 11.5حوايل 

عة وخرجت إىل الدول العربية واألوربية حتثـاً عـن   الرساميل السورية تبحث عن معدالت ربح مرتف

  .رغباهتا

  هل ميكن إعادة تأهيل هذه العادات لكي حتافظ عل جزء من هويتها وثقافتها األصلية؟: والسؤال اآلخر

  :ر هذه العالقات من األفضل باجتاه األسوأ وذلك من خاللوبالطبع ميكن وقف تده

اجلماهريية وإجراء الدراسات واألحباث االجتماعية الـيت   ـ التوعية اإلجتماعية وإقامة الندوات1

خطر هذا االنزالق يف املدارس واجلامعات واملعاهد واملؤسسات العامة واخلاصة حبيث ميكـن  تبني 

  .الشعيب الذي حيبذ القيم واملثل العربية السورية األصيلة الضمري إيقاظ

مرار بأعمال اخلري واملساعدة اإلجتماعة اصة على االستحتفيز رجال األعمال واملؤسسات اخلـ 2

إلقامة منشأت صناعية يف سورية أو تشكيل شركات مسامهة سورية قادرة على تشـغيل  والعودة 

  .وزيادة اإلنتاجالعمالة السورية 

قراء هبدف زيادة حجم االسـتهالك  ـ قيام الدولة بعدة إجراءات إلعادة توزيع الدخل لصاحل الف3

  .زيادة الطلب الكلي يف االقتصاد السوري يساهم بدوره يف ذيال

  :تأجيل االستهالك تنمية الغد: خامساً
 )قرشك األبيض ليومك األسود يبخ(سنني استناداً للمثل الشعيب مقولة إقتصادية ظهرت يف آسيا عرب ال

  .على عكس ذك ظهرت مقوالت معاكسة يف أوربا استهالك اليوم هو تنمية للغد

اثلة أمامنا يف تفضيل االستهالك والتجربة اآلسيوية واضـحة مـع نتائجهـا     إن التجرية األوربية م
  تأجيل االستهالك هو تنمية الغد فأي التجربتني نتبع يف االستهالك؟

  :نتخذ القرار علينا إيضاح آثار كل من الطريقتني أنوقبل 
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من املسـتعمرات   ستعمار على قاعدة ما نقص ميكن أن نعوضهأـ قامت التجربة األوربية يف عصر اال
االساطيل التجارية جتوب البحار حبثاً عن املواد األولية، هبدف تصـنيعها وإعـادة تصـديرها     وكانت

ـ جرللمستعمرات نفسها فنشأت الصناعة وتطورت على هذه القاعدة وبالتايل يؤمن أنصار هـذه الت   ةب
  .ومواطنوها باالستهالك الوفري هبدف زيادة اإلنتاج يف املستقبل

  ل املطروح طاملا أن املوارد تأيت من املستعمرات فلماذا االدخار والتوفري وملا التقشف؟والسؤا

بالطبع قامت جتربة الدول الصناعية املتقدمة على مبدأ زيادة االستهالك اليوم هو تنمية للغد وأيدت 
اد الطلب الـذي  أفكار اللورد كينز هذا التوجه بزيادة اإلنفاق العام لكي يرفد االستهالك الشعيب فيزد

  .يشجع بدوره على زيادة اإلنتاج وزيادة معدالت النمو اإلقتصادي

ـ قامت جتربة دول آسيا اليابان ودول النمور على مبدأ معاكس هو تأجيل استهالك اليـوم هـو   2
أي إذا خفض املواطنون استهالكهم فإن السلع سوف تعد للتصدير وإذا أجـل املواطنـون    تنمية للغد

وهي من أعلى %  40ـ   30يزداد ادخارهم حيث وصلت معدالت االدخار ما بني وف استهالكهم س
 حيـث هذه األموال يف ياملصارف وبالتايل يف إقامة املنشأت الصناعية الوطنية  وظفت ) 1(املعدالت العاملية

 2005عـام   يفشركة واحدة على املستوى العاملي يف حني وصلت  كانت مجيع دول النمور ال متتلك
شركة األوىل يف العامل ومتتلك ماليزيا  500مستوى كبري حيث متتلك كوريا عشر شركات ضمن  على
  .شركات مت تصنيفها ضمن هذه الشركات وهي مجيعها جبهود وطنية وملكية وطنية 10

ماذا لو أن العادات االستهالكية قامت على مبدأ استهالك اليوم ومل تـدخر هبـذه   : والسؤال املطروح
  الطريقة؟

الطبع لون أن املواطنني زادوا استهالكهم اليومي ومل يدخروا فإن التراكم السريع الذي حصـل لـن   ب
عمليات البناء السريعة أي أن االستثمار والتراكم كان سيتطلب فترة أطـول أي حتتـاج دول    يسرع

  .سنة 25سنة إلجنار ما أجنزوه خالل  50النمور إىل 

بيعة الدين القائم على مبادئ الكونفوشـية وتقـديس العمـل    إن العادات االستهالكية اآلسيوية وط

باالستهالك امليسور واالهتمام باالدخار والبناء ساعد على إجناز تنمية اقتصادية واجتماعيـة   واالكتفاء

املعجـزة  ( كانت منوذجية يف العامل حيث اعتربها جون بيج اخلبري اإلقتصادي يف صندوق النقد الدويل 

  )2(بحت مثاالً ومنوذجاً ميكن للجميع تطبيقهحيث أص) اآلسيوية

                                                 
 48ص 2000احملنة اآلسيوية، دار املدى دمشق : رمزي زكي  )1(
 2التجربة اآلسيوية والدروس املستفادة منها، ص: املؤلف )2(
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أي النموذجني ميكن لسورية االقتـداء بـه؟ النمـوذج    : والسؤال الذي يشغل بال الكثريين هو 

  اآلسيوي أم النموذج األوريب؟

جنوب شرق آسيا أكثر من قرهبا من أوربـا   لداهتا وتقاليدها لدوبالطبع تعترب سورية أقرب يف عا

من الصادرات  %44تصادية املتينة واملتطورة مع دول أوربا حيث يتم تصدير حوايل رغم العالقات اإلق

  )1(من الواردات من أوربا% 24السورية ألوربا ويتم استرياد حوايل 

هل يقبل املواطن السوري تأجيل استهالك اليوم هبدف استهالك وفري يف : لكن مثة تساؤل مشروع

  املستقبل؟

السوري أصبح  واملستثمروالعادات أصبحت أقرب إىل النموذج األوريب إن طريقة احلياة قد تبدلت 

 أقرب إىل املستثمر األوريب الذي يبحث عن األرباح املرتفعة بغض النظر عن الدافع الوطين والتنمية الوطنية،

  .لذلك ال أعتقد بأن ذلك ممكن احلدوث رغم أن الظروف متيل لصاحل التجربة اآلسيوية

  .كاب التجربة األوربية وهذا يتطلب فترة طويلة نسبياً إلجنار التنميةحنن نسري يف ر يإ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 331ـ330ص  2006اجملموعة اإلحصائية السورية لعام  )1(
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  :املقترحات والتوصيات: رابعاً 
 ت النموزيادة معدالويعترب االستهالك من املتغريات االقتصادية اهلامة اليت تشجع على زيادة اإلنتاج 

 ي ندعم هذه العالقة وجنعلها ختدم النمو اإلقتصادياإلقتصادي، فالعالقة عضوية بني االستهالك واإلنتاج ولك

  :جيب علينا اختاذ خطوات هامة يف هذا اجملال وهي

 ـ استثمار العادات والتقاليد اإلجتماعية السورية وذلك ضمن توجه حكومي شعيب معتمد لصاحل1

طوات التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية يتضمن وعوداً بتحسني الظروف اإلجتماعي مدعوماً خب

  .عملية هامة لتأكيد هذا التوجه

ـ االستهالك الشعيب هو متغري هام لدعم اإلنتاج والستثمار هذا املتغري جيب إعادة توزيع الـدخل  2

الدولة ومجيع الدول تعتمد الضرائب على االستهالك وضريبة القيمة املضافة  نالفقراء أل حللصا

  .حتسني ظروف ذوي الدخل احملدودولتحقيق هذا التوجه ينبغي زيادة دخول العمل و

ـ لقد أصبح الفقر ظاهرة إجتماعية واضحة يف سورية، وعلى الدولة االنتقال من أشكال الـدعم  3

مـن  % 60اعدات إىل الدخل املباشر أي زيادة دخول العمل والفقراء لتصل إل سوامل باالعانات

  .واعتماد راتب لكل عاطل عن العمل والضمان الصحي الدخل القومي

 ـ الدين اإلسالمي هو أحد أهم األديان السماوية اليت تؤمن بالوسطية وتنبذ العنف والتطرف حىت4

 جيب استثمار هذه التعاليم لكبالتوسط باإلنفاق واالستهالك لذ يف االستهالك حيث يؤمن االسالم

  .خلدمة التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية يف سورية

زيادة الطلب لتشجيع املنتجني على زيادة اإلنتاج وعلى الدولة دعـم  ـ تتبىن النظرية الكينزية مبدأ 5

أي % 25من حجم الناتج فهو حالياً % 50قبل العرض بزيادة اإلنفاق العام ليصل إىل  الطلب

  .اإلنفاق العام خللق مبادرات هامة تدعم االستهالك ومن مث تدعم اإلنتاج جيب مضاعفة

ين وبدون التطوير الصناعي واالهتمام بالصـناعة ال  طتصاد الوـ الصناعة هي قاطرة النمو يف اإلق6

بلوغ التنمية املطلوبة، ومن جهة ثانية فإن بلوغ اجملتمع الصناعي الذي نادى به روسـتو   ميكن

  .الوصول إىل الرفاه اإلجتماع ال ميكن أن حيصل بدون تطوير الصناعة واالهتمام هباو
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عدد السكان   السنة

  مليون نسمة
  الدخل
  القومي

نصيب الفرد من 
 الدخل القومي

  )لرية(

نصيب 
الفرد 

  بالدوالر

معدل منو 
  السكان السنوي

معدل منو 
  الدخل الفردي

  ــــ  ــــ  784  39227  560.3  14.3 1995

1996 14.6  663.5  45230  904  2.09%  1.53%  

1997 15.1  702.1  46601  932  3.24%  3.09%  

1998 15.4  728.2  47061  941  1.98%  0.95%  

1999 15.9  755.1  47516  950  3.24%  0.9%  

2000 16.3  821.4  50329  1006  2.51%  5.8%  

2001 16.7  892.9  53404  1068  2.45%  6.1%  

2002 17.1  930.3  54311  1086  2.39%  1.6%  

2003 17.5  980.7  55885  1117  2.33%  2.8%  

2004 18.2  1167.1 64125  1282  4.00%  14.7%  

2005 18.4  1329.9 72448  1448  1.09%  12.9%  
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  )5(جدول رقم :  امللحق 
  عدد السكان  السنة

  مليون نسمة
  اإلنفاق على

  اخلدمات اإلجتماعية
  حجم االنفاق

  العام
نصيب الفرد من اخلدمات 

  )لرية(اإلجتماعية 

1995 14.3  40.3  162.0  2818  

1996 14.6  46.2  188.0  3164  

1997 15.1  47.3  211.1  3132  

1998 15.4  50.5  237.3  3279  

1999 15.9  52.0  255.3  3270  

2000 16.3  54.8  275.4  3361  

2001 16.7  67.3  322.0  4029  

2002 17.1  75.1  356.4  4391  

2003 17.5  99.5  420.0  5685  

2004 18.2  107.9  449.5  5928  

2005 18.4  119.6  460.0  6500  

   

الصحة و التعليم ـ االسكان واملرافق  ـ احمللية  ارةداإلنفاق على األ= جتماعية اخلدمات اإل
  الثقافةـ 


