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                 ۰۳/۰۹/۲۰۲۲  محمدآجان مرزئ رټاکډ
 

   (Paradox of thrift)د سپما تناقض 
 

د دې عاېد یوه برخه مصرفوي او بله برخه    ،په ملي اقتصاد کې، له هغې وروسته چې کورنۍ د خپل کار عاېد ترالسه کړو

د سپما    هغوید  هم  یې سپما کوي. دا چې کورنۍ د خپل عاېد کومه اندازه د خپلو غوښتنو د پوره کولو لپاره مصرفوی او  

د   ت  هغویکچه  سره  کچې  له  عاېداتو  کورنیو  ړد  د  کې  اقتصاد  په  لري.  دیاو  ډوله  دوه  مصرف مصرف  خپلواک  ؛ 

(Autonomous Consumption)،    ،هغه مصرف چې مستهلکین یې باېد ترسره کړي، آن که د عاېد کچه یې صفر هم وي

ویشي.    مصارفوبودیجې په اجباري، خپلواکه یا اختیاري    موجودېخپلې    دولتونه هملکه د خوراکي موادو لپاره مصرف. "

کې د ځانګړو برنامو او موخو لپاره ټاکل شوې بودجه شامله ده چې د ملت مناسب فعالیت   مصارفوپه اجباري یا خپلواکه 

 . (۲۰۲۰ -  ایدیستوپیانو) او وړیا درملنه" ل کیږي، لکه: ټولنیزې مرستېنلپاره اړین ګ

لکه د نوي کور جوړول، د نوي موټر پېرودل، ،  دی  (Induced Consumption)  راپارول شوی مصرفد مصرف بله بڼه  

له او دا دواړه  . په عمومي توګه وېالی شو چې استهالکي مصرف د عاېد تابع دی  تفریحي رخصتیو ته تلل او داسې نور

له بلې  مصرف کچه هم لوړېږي. خو  یوځای د  یوه او بل سره مستقیمه اړیکه لري، په دې معنی چې د عاېد له لوړېدو سره  

په  ،  کله چې د عاېد کچه لوړه شي  ،بېلګې په توګه  د.  کمېږيد عاېد له لوړېدو سره مصرف ته لېوالتیا په نسبي توګه  خوا  

 Marginal)  مصرف ونډه کمېږي. دا لېوالتیا یا تمایل د مصرف حاشیوي تمایل  عاېد کې د خوراکي موادو لپاره د  مجموعي

Propensity to Consume - MPC)   له الرې سنجول کېږي. په دې توګه مصرف ته حاشیوی لېوالتیا یا تمایل د مصرف

  .کولو مصرفوياضافي واحد دی چې خلک یې د عاېد د یوه اضافي واحد له ترالسه یو 

،  تشریح کړهمیالدي کال کې    ۱۸۵۷په  ارنست اینګل  اړیکه د لومړي ځل لپاره آلماني اقتصادپوه    منځف ترد عاېد او مصر

د عاید له زیاتېدو سره کمیږي    فیصديپیرودنې لپاره د تخصیص شوي عاید  خوراکي موادو  چې د    ړهاو دا یې په ګوته ک

صاد کې د مصرف د جوړښت په اړه  تاو بالمقابل نورو توکو، لکه لوکسو شیان ته تقاضا زیاتېږي. دا قانون په ملي اق

ېد کچه ټیته وي نو د چې که د خلکو د عا  ،د دې قانون یوه مهمه برخه دا ده  ،. د بېلګې په توګهپه ګوته کويمعلومات  

اندازې   تر زیاتې  او خوراکي مواد یې  ده  تنوع موجوده  لږه  تغذیه کې  په  او وچه ډوډۍ  پورې  هغوی  آلوګان  وریژې، 

 جوړوي. دا حالت په زیاتو وروسته پاتې هېوادونو کې ترسترګو کېږي.  

 . یعنی سپما د کورنیو عاېداتکېږي  سپما  ،هغه برخه چې د استهالکي مصرف لپاره نه کارول کېږي  د کورنیو د عاېداتو

  منځ تر  ود کورنیو عاېد په استهالکي مصرف او سپما ویشل کېږي او د دواړ  ،. په بل عبارتدیاستهالکي مصرف    منفي

ځکه چې هرهغه څه چې نه مصرفېږي، د سپما بڼه نیسي. سپما هم د مصرف په شان د عاېد تابع ده او د   ،دی ۱نسبت تل 

یمه اړیکه موجوده ده، یعنې د خلکو د عاېد په لوړېدو سره د هغوی د سپما نسبي کچه هم لوړېږي. په  مستق   منځدواړو تر

( له الرې سنجول  Marginal Propensity to Save - MPSملي اقتصاد کې سپما ته لېوالتیا د سپما حاشیوي تمایل )

کېږي. سپما ته حاشیوی لېوالتیا یا تمایل د سپما هغه اضافي واحد دی چې خلک یې د عاېد د یوه اضافي واحد له ترالسه  

کوي، یعنې هغه اندازه عاېد   په ګوته  سپما کوي. سپما ته لېوالتیا له ملي اقتصاد څخه د عاېد د وتلو اندازه هموروسته  کولو  

د پانګې اچونې    په راتلونکې کې   تو د پېرودنې له الرې اقتصادي بهیر ته نه داخلېږي او په دې توګهچې د توکو او خدما

 د پانګونې لپاره یوه وسیله ده. په راتلونکې کې په بل عبارت سپما په ملي اقتصاد کې  ترالسه کېږي.لپاره وسیلې 

ترمنځ توازن موجود وي. د دې اقتصادپوهانو په آند د سپما   پانګونېد کینز او کالسیکو اقتصادپوهانو په آند باېد د سپما او  

توازن د عاید، تولیداتو او اشتغال د کچې د توازن لپاره الزم شرط دی. کالسیک اقتصادپوهان په دې    منځاو پانګونې تر

سود د نرخ له   توازن د  منځ کې او د سپما او پانګونې تر    حالتآند وو چې په ملي اقتصاد کې توازن د بشپړ اشتغال په  

الرې رامنځته کېږي. په دې توګه که د پانګونې په یوه معینه کچه د سپما کچه لوړه شي، د سود کچه ټیټیږي او په دې  
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د دې المل ګرځي چې پانګونې    له یوې خوا  ځکه چې ټیټ سود   ،ته کېږيمنځتوازن را  منځتوګه بیا هم د سپما او پانګونې تر 

. د کالسیکو اقتصادپوهانو د پولي توازن نظریه پر دې فرضیه والړه ده  کچه ټیټه شيد سپما    او له بلې خواته تقاضا زیاته  

تغال  ش پانګونې یوې معینې اندازې ته بهیر مومي تر څو بشپړ اد  چې سپما د سود نرخ د بدلون له الرې په اتوماتیکه توګه  

ته کوونکی متغیر د نځه مساوي ده او د توازن رام. په دې معنی چې په بشپړ اشتغال کې سپما له پانګونې سرشيرامنځته 

 سود نرخ دی.

، خو دا خبره یې رد کړې ده  ترمنځ تعادل موجود ويمجموعي پانګونې  اومجموعي سپما باېد د کینز هم په دې آند و چې 

توازن   منځد سپما او پانګونې تر    د کینز له نظرهرامنځته کوونکی متغیر دی.    د تعادل  منځچې د سود نرخ د دې دواړو تر  

ته کوي، نه د  منځتوازن را  منځته کېدای شي او د خلکو د عاېد کچه د سپما او پانګونې تر منځراکې  د اشتغال په هره کچه  

 .(۲۰۲۱، چاند) سود نرخ

د   یا په بل عبارت  او  اقتصاد کې کم مصرف  ولو مستهلکینو د سپما زیاتوالی د مجموعي سپما د کمېدو المل  ټپه ملي 

په نوم یادېږي. د سپما تناقض دا پدیده په ګوته کوي چې د سپما کولو لپاره  تناقض    ګرځیدالی شي. داسې یو حالت د سپما

زو او د بیکارۍ له وېرې( په پای کې د دې المل  نمالي ستواحتمالي  د افرادو نېت )د بېلګې په توګه په راتلونکې کې د  

د   یاتوالید سپما زکې سپما کمه شي او اقتصاد ته زیان ورسیږي. په بل عبارت،  اقتصاد  ګرځېدالی شي، چې په ملي  

سپما مجموعي  په  به    ېک   لهیپه پا  ېچ  ګرځيالمل    تښد کم  ېک  دیپه ناخالص تول  هګتو  ېاو په د  تښکمد  مجموعي تقاضا  

د    ېله مخ  څېه  ېاتید سپما د ز  ېده چ  ېناشون  هګته په مجموعي تو  نویاقتصادي عامل  رامنځته شي، ځکه چې  تښکم  کې

خو دا   ي،ړک  اتهیخپله سپما ز  هګتو  ېکم او په د  مصرفخپل    ېشي چ  یتن کوال  ویکچه ثابته وساتي.    دېخپل معمول عا

  تښ کم  ېک  دېد بل تن په عا  ت ښکم  مصرفتن د    وهید    ېچ  کهځ ،  ید  یناشون  هګتو  یپه مجموع  ېکار په ملي اقتصاد ک

مجموعي متشبسینو    ولوټ نو د    ي،ړکزیاته  سپما    خپله  ېچ  ي ړوک  هړک یپر   ېکچو ک  ولوټپه    دی افراد د عا  ولټکوي. که    تهځرامن

د    دید محصوالتو د تول  تښ . د تقاضا کميېږته تقاضا کم  داتویتول  ید هغو  ېحالت ک  ېپه د  ېکه چځبه کم شي،    دیعا

امله به په    ې. له ديټیټیږسره د سپما کچه هم    دوېله کم  دې . د عايېږکم دیعا  نویاو مستهلک نویاو د مؤلد  يځرګالمل   تښکم

 .  (Welt der BWL-  ۲۰۲۲)  کمزوري اقتصاد له امله کمه شي   وا  دیعا  ټیټبه  د    ایشي او    ېثابته پات  ایسپما    ولوټد    ېک  یپا

د اقتصادي رکود پر مهال   ۍتصد  مستهلکین اوتناقض کوالی شو په یوه هم مثال روښان کړو. د بېلګې په توګه    سپماد  

خپل تولید کموي، د تولیدي ماشینونو یوه برخه  سپما کوي. له یوې خوا محصوالتو ته تقاضا کمېږي او له بلې خوا تصدۍ 

 لوسپما کوکمېږي او هغه عاېد چې په الس کې یې لري هم په  دروي او کارگران رخصتوي. په دې توګه د کارگرانو عاېد  

کچې د  د  تقاضا او تولید    مجموعيمحصوالتو ته تقاضا نوره هم کمېږي. دا حالت په خپل وار د    یود تصداو    مصرفوي

او په   ي، بیکاري زیاتېږي، د خلکو د عاېد کچه ټیټیږي، د سپما لپاره زیاتې وسیلې په الس کې نه لرټیټیدو المل ګرځي

کولو لپاره له   سپماتوګه کمېږي. د تېر نړېوال اقتصادي بحران په لړ کې زیات شمېر ځوانانو د  مجموعيپای کې سپما په 

  ۲۰۰۵کړي. په وسپما  مصرفونو کې  واو نور په مصرفخپلو مېندو او پلرونو سره بیا اوسېدل پېل کړل ترڅو د کرایی 

  ۲۰۱۱عمر لرونکي ځوانان له خپلو مېندو او پلرونو سره اوسېدل. دا فیصدي په    نکل  ۲۹تر    ۲۵% له  ۱۴میالدي کال کې  

سپما کړل خو اقتصاد ته یې کلنۍ    مصرفونه% ته ورسېدله. په دې توګه کورنیو د کور کرایه او نور  ۱۹میالدي کال کې  

 (.۲۰۲۰ – انویستوپیدیامیلیارد ډالر و ) ۲۵ټول تاوان 

د سپما اندازه هم د تېر نړېوال مالي بحران په لړ کې زیاته    ،په هېوادونو کې، په ځانګړې توګه په پرمختللو هېوادونونو کې

هېوادونو د   وختللکال په لړ کې دا شان زیاتوالی رامنځته شو. پرم  میالدي  ۲۰۲۰شوله او هم د کورونا ویروس له امله د  

یورو  تېر مالي بحران پر مهال د دیفالسیون یا رکورد له حالت د ژغورنې لپاره د مرکزي بانکونو د سود نرخ ټیټ کړو. د  

کې تراوسه هم د ټیټ سود نرخ له سیاست کار اخستل کېږي، ځکه چې د نړۍ دې اقتصادي سیمې ځینې هېوادونه    په سیمه

، سره له دې چې د اروپا مرکزي بانک څو اونۍ پخوا د مرکزي  الهم له مالي او اقتصادي ستونزو سره الس او ګرېوان دي

 بانک سود کچه یو څه لوړه کړه. 

د کورونا ویروس رامنځته کېدل له ټولو د مخه د دوو دلیلونو له مخې د دې المل شو چې د  په پرمختللو هېوادونو کې  

کچه ټیټه کړي. لومړی دا چې د قرنطین او نورو بندیزونو له مصرف    کورنیو سپماوې زیاتې شي یا په بل عبارت د خپل

ي او دوېم دا چې کورنیو د راتلونکې امله کورونیو نشول کوالی چې په بازار کې په معمولي توګه مصرفي توکي وپېرود

و کې  ت اندازه کمه کړه. د سپما نرخ د امریکا په متحده ایاال مصرفله وېرې، د بېلګې په توګه د بېکارۍ له وېرې، د خپل 
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 ۲۰۱۹(. د اروپا په ټولنه کې د سپما نرخ د  ۲۰۲۰  - بیرد% ته لوړ شو ) ۳۳میالدي کال د اپریل تر میاشتې    ۲۰۲۰د  

 (.۲۰۲۱ – یوروستات% و )۱۶،۳۱کې  عمیالدي کال په درېم رب ۲۰۲۰% او د  ۱۱،۹۱میالدي کال په درېمه ربح کې 

ل والړه  ډنظریه د ځینو اقتصادپوهانو په آند ځینې نیمګړتیاوې لري. دا نظریه د اقتصاد دوراني بهیر پر مو  سپما تناقضد  

پام کې نه نیسي. په دې معنی چې محصوالت مخکې له دې چې تبادله شي، باید تولید شي ده، چې سرمایوی محصوالت په  

او د محصوالتو د تولید لپاره سرمایوي محصوالتو ته اړتیا موجوده ده، چې د تولید یوې لوړې کچې او هم سپما ته اړتیا  

 مصرفده شوې. که له یوې خوا اوسنی زیات  ه  لري. په دې نظریه کې د انفالسیون او دیفالسیون اغېزونو ته هم پاملرنه ن

نه مومي او که  ه  په راتلونکې کې د بیو د لوړېدو المل وګرځي نو په راتلونکې کې به د تولید او هم د مشغوال کچه بدلون و

یټه ده چې د تولید یا مشغوال کچه به ټه  په راتلونکې کې د ټیټو بیو المل وګرځي نو حتمي ن  کول  یا سپما  مصرفاوسنی کم  

 شي.

له یوې خوا د کم عاېد له پلوه    ،مستهلکین د اقتصادي رکود یا ویجاړتیا پر مهال لږ عاېد په الس کې لري او په دې توګه یې

دا ډول کمېدل او هم د سپما زیاتېدل په لنډ    مصرفکمېږي. د    مصرفاو له بلې خوا د راتلونکې لپاره د سپما په موخه،  

  ، څرنګه چې مخکې اشاره ورته وشوه، کمېدل  مصرفن رسوي، ځکه چې د مستهلکینو د  مهاله توګه ملي اقتصاد ته زیا

لوړېدل   مصرفمحصوالتو ته د تقاضا د کمېدو المل ګرځي. په دې حالت کې د سپما یوه اندازه ټېټېدل او د مستهلکینو د  

ړتیا او رکود پر مهال د مرکزي اقتصاد د رکود له حالت څخه ژغورالی شي. له همدې کبله هم هېوادونه د اقتصادي وېجا

بانکونو د سود نرخ ټیټوي ترڅو د پور اخستنې بېه ټیټه کړي او په دې توګه له یوې خوا د مستهلکینو لېوالتیا سپما ته کمه 

 ته تشویق کړي.  او مصرف کړي او له بلې خوا مستهلکین او هم مؤلدین پور اخستنې 

  مجموعي ، لکه د  د پاېلو  هرامنځته کېږي، خو که د هغ  ر کې په لنډمهاله توګهپه لومړي سسپما تناقض    په ملي اقتصاد کې د

ته منځمهاله او اوږدمهاله ناوړه اعېزونه هم را  منځنو پر ملي اقتصاد    ،په وړاندې اړین ګامونه ترسره نشيد کمېدو  ضا  اتق

توګه ادعا نشي کېدای چې سپما کول د ملي اقتصاد لپاره   عموميپه    ،کېدالی شي. په دې توګه دې تناقض ته په پاملرنه

زیان رامنځته کوي. زما په آند باېد د هېوادونو د ملي اقتصاد په وده کې د سپما ونډه په لنډمهاله او اوږد مهاله توګه او هم  

 د اقتصادي ویجاړتیا یا رکود او اقتصادي ودې په حالت کې وڅېړل شي. 

چې د تولید ځینې عوامل )ځمکه، کار او پانګه( په تولید کې نه کارول    ،دې امله رامنځته کېږيرکود له    له نظرهکینز  د  

په   مصرفیا سپما په پام کې ونیول شي. که د مستهلکینو    مصرف   مجموعيکېږي. په دې ځای کې باېد فردي نه بلکه  

ه دې توګه ځینې اقتصاد پوهان په دې کړي. پ  ټیټهمؤلدین دې ته اړ کېږي چې د خپل تولید کچه    ، توګه کم شي  مجموعي

د سبا ورځې ودې المل   مصرف د اقتصادي ودې المل ګرځي. د نن ورځې    مصرفآند دي چې سپما نه بلکه د مستهلکینو  

هم ګرځي. که مستهلکین نن ورځ د خپل عاېد زیاته برخه مصرف کړي نو مؤلدین خپل زیات محصوالت خرڅوالی شي  

ه عاېد ترالسه کوي. دا په خپل وار د دې المل ګرځي چې مؤلدین تولید ته وده ورکړي، نوي  او په دې توګه زیاته انداز

کینز د . ترالسه کؤيلپاره زیاته اندازه عاېد  مصرفمستهلکین په راتلونکې کې هم د  له دې املهکارګران استخدام کړي. 

رکود پرمهال د سود نرخ د اقتصادي ودې لپاره ټیټ شي ترڅو په دې توګه د سپما لپاره لېوالتیا کمه شي او له مخې باېد د 

ترالسه کړي، ځکه چې په دې حالت کې د پېسو د   په ارزانه توګهمستهلکین د خپلو اړتیاوو د پوره کولو لپاره پورونه  

 ترالسه کولو بېه کمېږي. 

داسې یوه حالت کې مستهلکین د سود نرخ د کمېدو المل ګرځي، ځکه چې په    ، پر بنسټ  د مالي نظریې   ،سپما ته لېوالتیا

کمېږي. په ملي اقتصاد کې د سود نرخ کمېدل د ملي پېسو د تبادلې  لېوالتیا    یوتصد  د  پور اخستنې ته  خپل مصرف کموي،

یو اغېز رامنځته کوي   ،ادونو کېپه ځانګړې توګه په پرمختللو هېو  ،دا حالتارزښت د کمېدو المل هم ګرځېدالی شي.  

یادېږي. کله چې سپما ته لېوالتیا زیاته شي    نوم( په  beggar-thy-neighbor effectچې د "خپل ګاونډی ګدا کړه" اغېز )

سره یوځای د ملې پېسو د تبادلې ارزښت هم کمېږي او په دې توګه د اړوند هېواد صادرات   هله هغ  ،او د سود نرخ ټیټ شو

په ځانګړې ،  بازارونو کې د نورو هېوادونو په پرتله ارزانېږي. په پاېله کې د دې هېواد صادرات زیاتېږي او  په نړېوالو

، چې د سیالۍ کولو وړتیا  نو د پرمختیایي هېوادونو محصوالت  ،توګه، که دا حالت په یوه پرمختللي هېواد کې رامنځته شي

 مخ کېږي.  په نړېوالو بازارونو کې له ستونزو سره یې کمه ده،

هېوادونه زیار باسي چې د رکود پر مهال د سپما کچه زیاته لوړه نشي، ځکه چې دا حالت د عرضې او تقاضا ترمنځ  

له   یعنی هغه  منځتوازن  ده،  په معنی  د اضافي ظرفیت  او اضافي عرضه رامنځته کېږي. د عرضي زیاتوالی  ه وړي 

ظرفیتونه چې موجود دي خو د اقتصادي ستونزو له امله کارېدلی نشي. د زیاتې عرضې ناوړه پاېلې د بیو ټیټدل، د متشبثینو  
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دي. دا شونتیا موجوده ده چې زیات شمېر تصدی وېجاړې    ټیټېدلد ګټو کمېدل، د تولید، مزد او په نتیجه کې د عاېد د کچې  

، څرنګه چې مخکې مخنیوي یوه الرد  لوړېدو    لهاو په دې توګه اقتصادي وده تر ډېره حده زیانمنه شي. د سپما د کچې  

 د سود ټیټ نرخ دی. اره ورته وشوه،شا

د له سیاست او هم له انبساطي بودجوي سیاست د ټیټ سو  هپه ملي اقتصاد کې د اقتصادي رکود پر مهال یوازې تر هغه وخت

تولید او د کار بازار بیا هم یوه ټاکلي حالت ته وده وکړي او په دې توګه هم د مستهلکینو او    چېڅخه کار اخستل کېږي  

د   اقتصادحده لوړه شي چې په ملي    هغههم د تصدیو د عاېد کچه تر   او په دې توګه  کې د مجموعي تقاضا د لوړېدو 

ترڅو    ،اقتصادي ودې المل وګرځي. په دې حالت کې هم مستهلکین او هم تصدی د خپل عاېد یوه برخه سپما کوالی شي

 له سپماوو څخه په منځمهاله او اوږدمهاله توګه له کارونې.  لپاره مالي وسیلې په الس کې ولري  ګونېپه راتلونکې کې د پان 

وروسته د تولید کچه او هم د کار مؤلدیت لوړېږي او په نتیجه کې د مستهلکینو او تصدیو د لوړ عاېد له امله هم تولیدي او 

لوړېږي او اقتصادي عاملین د خپل زیات شوي عاېد یوه برخه د راتلونکې لپاره د پخوا په پرتله په   مصرفهم استهالکي 

  (.۲۰۱۸ – ساسچیسلوړه کچه سپما کوالی شي )

شي،  له یوه ټاکلي حد لوړ  نرخ  د انفالسیون  که  برعکس که تقاضا له حده زیاته لوړه شي نو انفالسیون رامنځته کېږي.  

. په دې حالت کې هېوادونه زیار باسی چې د مالي او پېسو سیاستونو له الرې په اقتصاد اقتصادي وده زینامنه کېدای شي

سپما ته تشویق کړي. د انفالسیون له ټولو مهمې ناوړه    مستهلکین او تصدۍکې د پېسو عرضه کمه کړي او په دې توګه  

او له هغه سره یوځای د هغوی د حقیقي    اغېزې د عمومي بېو د لوړېدو له امله د خلکو د حقیقي عاېد او د پېرودنې توان

 کچې کمېدل دي. د  مصرف

په پاېله کې باېد ووېل شي چې هېوادونه د اقتصادي ودې د تمویل لپاره په منځمهاله او اوږد مهاله توګه سپما ته اړتیا لري.  

ده وي. په هېوادونو کې د سپما  له سپما پرته ناشونې ده چې په راتلونکې کې د تولید د ودې لپاره پوره اندازه پانګه موجو

له یوه او بل سره زیات توپېر لري. تر ټولو وروسته پاتې هېوادونه د سپما لپاره   ،د هغوی له سرانه عاېد سره په تړوا،  نرخ

دي چې د تولید د دوې لپاره له بهر څخه پورونه ترالسه کړي. دا په دې هېوادونو   ري او دې ته اړه لزیاتې شونتیاوې ن

ه لویه ستونزه ده او دا هېوادونه یې په اوږدمهاله توګه د پرمختللو هېوادونو مالي مرستو ته اړ کړي دي. خو دا د  کې یو

ده. په وروسته پاتې هېوادونو کې کورنۍ شخړې او جګړې او هم اداري فساد د دې ه  دغو هېوادونو یوازنۍ ستونزه ن 

، کم عاېد، بېوزلۍ او هم د سپما د نرخ  يوال ې چې د وروسته پات ،هېوادونو د اقتصادي ودې په وړاندې لویې ستونزې دي

 ډېر ټیټ نرخ المل ګرځېدلي دي.
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