
Microeconomics CBFC102       
 

1 
 



  

2 
 

 

 

Microeconomics 

 مالحظات حول دراسة املقرر 

 

أو   :1مالحظة مهمة  واقعية  أمثلة  إلى  تستند  للمناقشة،  الحاالت واملسائل  في كل فصل مجموعة من  نعرض 

ننصح بتدوين هذه الحاالت على الدفتر  افتراضية. هذه الحاالت مشتقة من محتوى الفصل واملرجع املعتمد.  

 لقياس قدرتك على    واعادة مناقشتها بشكل فردي أو مع الزمالء.
ً
مناقشة  حيث أن االختبارات تتضمن جزءا

 املشاكل ذات الصلة باملواضيع املدروسة.  ومعالجة

، يمكن االستفادة من العرض التقديمي كمادة داعمة  PowerPointنرفق مع كل فصل ملف   :2مالحظة مهمة 

ت وليس من ملفات  )وال يغني عن دراسة الفصول املطبوعة أي أن الدراسة من املحاضراوتوضيحية للمحاضرة  

PowerPoint)  حيث نعرض في ملفات العرض التقديمي أمثلة ومواد علمية مهمة ننصح بمراجعتها أثناء الدراسة .

 للمحاضرة، باإلضافة إلى إدراج املصطلحات املهمة باللغة االنكليزية. 
ً
 توضيحيا

ً
 باعتبارها قسما

دم التردد في طلب املساعدة  األسئلة املرفقة في نهاية بعض الفصول جزء ال يتجزأ منها، ونأمل ع :3مالحظة مهمة 

 من مدرس املقرر عند وجود أي تساؤل. 
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 Chapter 1. Thinking Like 

an Economist 

: التفكير كاقتصادي1الفصل   

 

 

قمة  أو  ستريت،  وول  في  أسهم  متداول  األشكال:  كافة  من   
ً
االقتصاد صورا علم  مصطلح  يستحضر 

 جيدة أو سيئة حول االقتصاد.... من املحتمل  اقتصادية في عاصمة أوروبية، أو مذيع  
ً
أخبار كئيب يعلن أخبارا

 إن علم  
ً
 حول االقتصاد كل يوم. والسؤال: ما هو بالضبط علم االقتصاد؟ لإلجابة نقول أوال

ً
أنك تسمع شيئا

نى، فإنه  االقتصاد هو علم من العلوم االجتماعية، وعليه فإنه يسعى إلى توضيح أشياء حول املجتمع. وبهذا املع

توجد قواسم مشتركة بين علم االقتصاد وكل من علم النفس، وعلم االجتماع، والعلوم السياسية. ولكن علم  

التي   العلم والطريقة  التي يدرسها هذا  العلوم االجتماعّية األخرى بسبب املواضيع   عن 
ً
االقتصاد يختلف أيضا

بشكل جوهري، ويجيب عليها باستخدام أدوات قد  يدرس بها هذه املواضيع. فاالقتصادي يطرح أسئلة مختلفة  

 تبدو غريبة بالنسبة للباحثين في العلوم االجتماعية األخرى. 
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 . علم االقتصاد: دراسة االختيار في عالم الندرة 1

"، كما تعني   
ً
 على "حسن التصرف في استخدام املوارد املحدودة والنادرة نسبيا

ً
تدل كلمة االقتصاد لغويا

اقتصاد إدارة املنزل والدولة، ومن هذا املنطلق نقول: االقتصاد السوري أو االقتصاد األملاني، كما يمكن  كلمة  

 االقتصاد الصناعي أو املالي، الخ... 
ً
 أن نقول االقتصاد الرأسمالي واالقتصاد االشتراكي، كما نقول أيضا

دراسة الدخل وتوزيعه، أو علم الرفاه. وقد عرف علم االقتصاد بأنه علم الثروة، أو علم الندرة، أو علم  

نجد   األخرى،  االجتماعية  العلوم  وبين  بينه  االختالف  على  تؤكد  والتي  االقتصاد،  لعلم  الجيدة  التعاريف  ومن 

 التعريف التالي:

 علم االقتصاد هو دراسة االختيار ضمن ظروف الندرة 

 وبش يء من التفصيل يمكن تعريف علم االقتصاد بأنه 

الذي يهدف إلى املوازنة بين املوارد املحدودة وبين الحاجات غير املحدودة واملتزايدة، بما يضمن  العلم 

 تحقيق أقص ى إشباع ممكن لحاجات الجيل الحالي، ويحفظ حق األجيال الالحقة في االستفادة من املوارد. 

ترتبط عادة بعلم االقتصاد؟ أين  قد يبدو هذا التعريف غريبا بالنسبة لك. قد تسأل: أين الكلمات العادية التي  

 أن علم االقتصاد يدرس كل تلك األمور،  
ً
"النقود" و"األسهم والسندات" و"األسعار" و"امليزانية"...؟ سترى الحقا

 ولكن دعنا في البداية نلقي نظرة أقرب على فكرتين مهمتين في التعاريف السابقة: الندرة واالختيار.

 . الندرة واالختيار الفردي 1.1

بأنشطتك اليومية، باألغراض التي تستمتع بها، وباملحيط الذي تعيش فيه.   –فكر للحظة بحياتك الخاصة         

هل يوجد ش يء ال تملكه اآلن ولكنك تتمنى لو أنك تملكه؟ هل يوجد ش يء تملكه ولكنك ترغب باملزيد منه؟ إذا  

 في أ
ً
سلوب "زن" إلنكار الذات، أو أنك من األقارب املقربين  كان جوابك "ال" فتهانينا! إما أنك في مرحلة متقدمة جدا
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لبيل غيتس. أما نحن البقية، فإننا نشعر بضغط حدود مستوى معيشتنا املادي. إن هذه الحقيقة البسيطة هي  

 نواجه مشكلة الندرة في صلب اهتمام علم االقتصاد، ويمكن صياغتها بالشكل التالي: 
ً
 .نحن جميعا

 ال نهائية من الندرة. توجد أشياء كثيرة قد ترغب بامتالكها في هذه  عأنك تللوهلة األولى، يبدو ب
ً
اني أنواعا

 أكثر... وتمتد القائمة بال نهاية. ولكن بعض التفكير سيفض ي    –اللحظة  
ً
غرفة أو شقة أكبر، سيارة جديدة، أو ثيابا

آخرين هما: ندرة الوقت، وندرة    أساسيين  إلى حقيقة أن قدرتك املحدودة إلشباع رغباتك تلك تستند إلى قيدين

 القدرة الشرائية. 

نواجه كأفراد ندرة في الوقت وندرة في القوة الشرائية، ولو توفر لدينا املزيد من أي منهما، لتمكن كل منا من  

 الحصول على املزيد من السلع والخدمات التي نرغب بها. 

أن           الشرائيةال شك  القوة  بالنسبة    ندرة  تكون  أمر معروف  أن  تمنينا  قد   
ً
إننا جميعا القول  يمكننا  لك. 

أمر ال يقل أهمية.    ندرة الوقتدخولنا أعلى بحيث نستطيع أن نشتري كميات أكبر من األشياء التي نرغب بها. لكن  

بها   نستمتع  التي  األنشطة  من  الكثير  أن  الهاتف    –إذ  على  مكاملة  إجراء  أو  إجازة،  أو قضاء  فيلم،  كمشاهدة 

    الخليوي،
ً
 محدودا

ً
 عددا

ً
تتطلب الوقت باإلضافة إلى املال. وكما أن قدرتنا الشرائية محدودة، فإننا نملك أيضا

 من الساعات كل يوم إلشباع رغباتنا.

 منا مضطر لالختيار. يتوجب علينا بداية أن نخصص        
ً
وبسبٍب من ندرة الوقت وندرة القوة الشرائية، فإن كال

  وقتنا املحدود للقيام بأ
ً
نشطة متنوعة: العمل، واللعب، والتعليم، والنوم، والتسوق، وغيرها الكثير. وعلينا أيضا

والسفر، وغيرها   السكن، والطعام، واألثاث  املتنوعة:  والخدمات  السلع  بين  املحدودة  الشرائية  نوزع قوتنا  أن 

ر عدم شراء ش يء آخر، أو نتخلى عن  الكثير. وكل مرة نختار فيها شراء ش يء ما أو القيام بعمل ما، فإننا أيضا نختا

 القيام بعمل آخر. 

يدرس االقتصاديون االختيارات التي نقوم بها كأفراد، وكيف تشكل هذه االختيارات حالة اقتصادنا. فعلى         

أن نقوم بعمليات شراء عبر االنترنت بشكل أكبر خالل العقد القادم.    –كأفراد    –سبيل املثال، يمكن أن نقرر  
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 جدد )مثل  وبمق
ً
اربة القرار من منظور جماعي، فإنه سيحدد أية شركات وصناعات سوف تنمو وتوظف عماال

شركات االنترنت االستشارية، ومصانع تكنولوجيا االنترنت( وأية شركات سوف تتقلص وتسرح من عامليها )مثل  

 تجار التجزئة التقليديين(.  

 الختيارات االفراد على املجتمع: هل سيستمر         
ً
 اآلثار غير املباشرة واألكثر غموضا

ً
ويدرس االقتصاديون أيضا

معظم األمريكيين بالعيش في منازل مستقلة، أم أنهم في نهاية املطاف سيختارون العيش في شقق سكنية في أبنية  

 في مدننا، أم أنه يوجد انفراج منظور لألزمة؟طابقية كاألوربيين؟ هل سيزداد االزدحام املروري سو
ً
هل سيؤدي   ءا

االنترنت إلى نمو اقتصادي سريع وزيادة متسارعة في مستويات املعيشة خالل السنوات القادمة، أم أنه مجرد  

بنى في جزٍء كبير منها على القرارات املنفص 
ُ
تـ لة  دفعة قصيرة األمد لالقتصاد ال تلبث أن تهدأ؟ إن هذه األسئلة 

 للكيفية التي يقوم بها األفراد باختياراتهم ضمن ظروف  
ً
ملاليين األفراد. واإلجابة على هذه األسئلة تتضمن فهما

 الندرة. 

 . الندرة واالختيار االجتماعي:2.1

نريد           مجتمعنا؟  أهداف  هي  ما  ككل.  املجتمع  نظر  وجهة  من  واالختيار  املجتمع،  بالتفكير حول  اآلن  لنقم 

، وشوارع آمنة، ومدارس جيدة، وغيرها. نسأل: ما  بالتأك
ً
يد مستويات معيشة أفضل للمواطنين، نريد هواًء نظيفا

: الندرة. 
ً
 الذي يعيقنا عن تحقيق كل هذه األهداف بطريقة ترض ي الجميع؟ ال شك أنك تعرف الجواب مسبقا

املوارد           املشكلة هي ندرة  املجتمع، فإن  ا  -في حالة  التي  أي األشياء  السلع والخدمات  لتي نستخدمها إلنتاج 

اسم   عليها  يطلق  مجموعات  ثالث  ضمن  عادة  املوارد  االقتصاديون  ويصنف  أهدافنا.  تحقيق  على  تساعدنا 

 في دراستنا(: عناصر اإلنتاج
ً
 )سنضيف إليها عنصر التنظيم الحقا

 العمل: وهو الوقت الذي ينفقه اإلنسان إلنتاج السلع والخدمات.  •
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ال: ويتألف من األدوات املعمرة التي يستخدمها الناس إلنتاج السلع والخدمات، ويتضمن هذا  رأس امل •

أي املهارات    –رأس املال البشري  مثل األبنية، واآلالت، واملعدات، باإلضافة إلى    رأس املال املاديالبند  

 والتدريب الذي يتمتع به العاملون.

الذي تجري  • املادي  بها الفضاء  املوارد الطبيعية    األرض: ونقصد  إلى  فيه العملية اإلنتاجية، باإلضافة 

 املوجودة على سطح األرض أو في باطنها، مثل النفط، والفحم، والخشب. 

وفي النهاية، فإن أي ش يء يتم إنتاجه في االقتصاد، يـتأتى من مزيج من هذه املوارد. وكمجتمع، فإن مواردنا  

فإن   وبكلمات أخرى  بها.  نرغب  التي قد  والخدمات  السلع  إلنتاج جميع  تكفي  مال، ال  من أرض، وعمل، ورأس 

 املجتمع يواجه ندرة في املوارد.  

 :. أركان املشكلة االقتصادية3. 1

 بكيفية توزيع نستطيع من العرض السابق أن نصل إلى مفهوم املشكلة االقتصادية 
ً
، وهي ترتبط أساسا

العالم يجب    املوارد املحدودة على الحاجات غير املحدودة واملتزايدة. وهناك ثالثة أسئلة تواجه أي اقتصاد في 

لها، مع اختالف اإلجابة من وقت آلخر، وحسب  االقتصادي السائد، وهذه    البحث عن إجابة محددة  النظام 

اقتصادي   نظام  أي  كفاءة  وتقاس  االقتصادية.  للمشكلة  املكونة  الرئيسية  األركان  مجموعها  في  تكون  األسئلة 

 وفعاليته باإلجابة الصحيحة لهذه األسئلة: 

 ماذا ننتج من السلع والخدمات؟  •

 كيف ننتج هذه السلع والخدمات؟ •

 ملن ننتج هذه السلع والخدمات؟   •

 . ماذا ننتج من السلع والخدمات؟ 1. 3. 1

 من السلع والخدمات أي منها ينتج وبأي كمية،   
ً
على االقتصاد القومي أو املجتمع أن يختار قائمة طويلة جدا

الثمن   ومن الضروري تحديد هذه السلع والخدمات، سواء كان هذا التحديد يتم من خالل آليات السوق وجهاز 
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أم خالل التخطيط وجهاز التخطيط. وتجدر اإلشارة إلى أن علم االقتصاد يتضمن العديد من التقسيمات ألنواع  

 السلع والخدمات لعل من أهمها: 

هي السلع غير االقتصادية التي ال تقع تحت دراسة    فالسلع الحرة  السلع الحرة والسلع االقتصادية: •

والضوء، والشمس، وتتحول هذه السلع إلى سلع اقتصادية عندما    علم االقتصاد مثل الهواء، واملاء،

أما   التي يتحدد لها سعر   السلع االقتصاديةتقدم خدمات من عناصر اإلنتاج إلنتاجها،  فهي السلع 

وتشارك في إحداثها عناصر اإلنتاج النادرة وهي ال توجد في الطبيعة بصورة كافية، وال بد من بذل مجهود  

 لي يتحدد لها سعر، وبذلك تختلف في هذه الحالة عن السلع الحرة. إلنتاجها وبالتا

اإلنتاجية: • والسلع  االستهالكية  االستهالكية   السلع  بطريقة   فالسلع  الحاجات  إلشباع  تستخدم 

وهي السلع  سلع معمرةمباشرة، مثل إشباع الحاجة إلى الغذاء، وتنقسم السلع االستهالكية بدورها إلى 

التي تشبع الحاجة ملرة   السلع غير املعمرةثر من مرة وعلى فترات طويلة، وهنالك  التي تشبع الحاجة أك 

تشبع الحاجات   سلع ضرورية واحدة، وتستخدم على فترات قصيرة. بل وتنقسم السلع االستهالكية إلى 

وهنالك   األساسية،  الحاجات  أي  األفراد،  نظر  في  الكماليةامللحة  غير    السلع  الحاجات  تشبع  التي 

رية أي غير امللّحة وغير األساسية وهي سلع ال يقوم األفراد بشرائها إال عند مستوى معين من  الضرو 

التي تعتبر وسائل إلشباع الحاجات   السلع اإلنتاجيةالدخل. وهنالك إلى جانب السلع االستهالكية توجد  

 أخرى  السلع الرأسماليةبطريقة غير مباشرة وتسمى  
ً
 وال تطلب لذاتها.   وهي تلك السلع التي تنتج سلعا

 . كيف ننتج هذه السلع والخدمات؟ 2. 3. 1

أي كيف نختار األسلوب الذي يتم به إنتاج هذه السلع والخدمات، وتحديد الكيفية التي سيتم عن   

طريقها مزج واستغالل عناصر اإلنتاج املتوفرة في املجتمع إلنتاج هذه السلع والخدمات التي تحقق أقص ى إشباع  

 ات، ومن الطبيعي أن ذلك سيعتمد على مدى توفر عناصر اإلنتاج. ممكن للحاج

وهذا يعني أن االقتصاد الوطني أو املجتمع الذي تتوفر لديه أعداد كبيرة من عنصر العمل أو السكان   

سيعمل على اختيار أسلوب إنتاجي يعتمد على استخدام األيدي العاملة بنسبة أكبر من عنصر رأس املال، فيما  
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، أما االقتصاد الذي يتوفر لديه رأس املال بوفرة فيعمل على اختيار أسلوب  سلوب اإلنتاج كثيف العملبأيعرف  

بأسلوب اإلنتاج كثيف  إنتاج يستخدم نسب أكثر من رأس املال مقابل نسب أقل من عنصر العمل فيما يعرف  

 رأس املال. 

 . ملن ننتج هذه السلع والخدمات؟ 3. 3. 1

السلع والخدمات على من شاركوا في إنتاج تلك السلع والخدمات؟ ويعني أيضا على  ويعني كيفية توزيع   

من يتم توزيع السلع والخدمات التي تم اتخاذ القرار بإنتاجها، فإذا تم التوزيع عن طريق تفاعل العرض والطلب  

تؤهلهم للحصول على  أي بواسطة السوق فهذا يعني أن القوة الشرائية لدى األفراد املمثلة في دخلهم هي التي  

 مجحفا لبعض األفراد فتتدخل عن طريق سياستها  
ً
هذه السلع والخدمات. ويمكن أن ترى الدولة أن هذا وضعا

 االقتصادية وبالتحديد السياسة املالية إلعادة توزيع الدخل لصالح الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل.

السؤال تختلف  أن اإلجابة الصحيحة على هذا  اقتصادي   ومعنى ذلك  إلى نظام  اقتصادي  من نظام 

آخر، فقد يرى نظام ما أن عملية التوزيع يجب أن تخضع ملعيار مقدار املشاركة في اإلنتاج أي مساهمة كل عنصر  

من عناصر اإلنتاج في إنتاج سلعة معينة أو خدمة على أن يتم إعادة التوزيع للدخل في مرحلة الحقة بعد االنتهاء  

االقتصادية وآليات السوق. بينما يرى نظام اقتصادي آخر أن عملية توزيع  تتعمق الحرية  ، وهنا  من املرحلة األولى

 الدخل وإعادة توزيعه يجب أن تتم في املرحلة األولى إلنتاج السلع والخدمات. 

 املنفعة: – . تطبيق مبدأ التكلفة 2

. ونقصد بذلك أنهم يملكون  عقالنيون نبدأ عادة دراستنا لالختيار ضمن ظروف الندرة بافتراض أن الناس          

 محددة بوضوح، ويحاولون تحقيق هذه األهداف بأفضل طريقة ممكنة. ويعد مبدأ التكلفة  
ً
املنفعة    –أهدافا

 أداة أساسية لدراسة مدى عقالنية األفراد في اتخاذ قرارتهم. 



  

10 
 

التكلفة           قاعدة  لتطبيق  الوحيدة  الصعوبة  للمنافع    – وتأتي  مناسب  مقياس  إيجاد  صعوبة  من  املنفعة 

 لتفكيرك حتى عندما ال توجد بيانات    –والتكاليف محل الدراسة. ومع ذلك يقدم إطار املنافع  
ً
التكاليف تنظيما

 من السوق ذات صلة باملوضوع. 

 . تكلفة الفرصة البديلة: 1. 2

إن التكلفة الكلية ألي اختيار نقوم به، سواء أكان شراء سيارة، أو إنتاج كمبيوتر، أو حتى قراءة كتاب، تعادل          

كل ش يء يجب أن نتخلى عنه لنقوم بهذا الفعل )االختيار(. تدعى هذه التكلفة بتكلفة الفرصة البديلة للفعل الذي  

 ى أشياء مرغوبة بالنسبة لنا. نقوم به، ألننا نتخلى عن فرصة ما من أجل الحصول عل

 إن تكلفة الفرصة البديلة ألي اختيار هي كل ما نتخلى عنه عند قيامنا بهذا االختيار. 

إنه املفهوم الذي يجب أن    –إن مفهوم تكلفة الفرصة البديلة هو أدق وأكمل املفاهيم التي تعبر عن التكلفة          

 نستخدمه عندما نتخذ قراراتنا أو عندما نحلل قرارات اآلخرين.  

النسبة للمجتمع،  تنشأ تكلفة الفرصة البديلة بالنسبة لألفراد من ندرة الوقت واملال. ولكن األمر يختلف ب        

غير   السلع  على  الحصول  في  رغبتنا  إن  املجتمع.  موارد  ندرة  آخر:  مصدر  من  البديلة  الفرصة  تكلفة  تنشأ  إذ 

محدودة، ولكننا باملقابل نملك موارد محدودة إلنتاجها. وعليه، فإن كل عملية إنتاج تتضمن تكلفة فرصة بديلة:  

 
 
 ج معين، فإن عليه أن يحول املوارد عن إنتاج منتج آخر.لكي يتمكن املجتمع من زيادة اإلنتاج من منتـ

 . دور النماذج االقتصادّية: 2.2

إن االعتماد الكبير على النماذج، هو من أوائل األمور التي ستالحظها عند دراستك لعلم االقتصاد. في الواقع،          

على تمثيل أية نظرية بنموذج واضح ومبني  إن علم االقتصاد يتجاوز جميع العلوم االجتماعية األخرى في تأكيده  

للقطارات، ونماذج   بنماذج  في طفولتك  في حياتك. لقد لعبت  النماذج  العديد من  بدقة. ال شك أنك صادفت 

  
ً
للطائرات، أو نماذج للناس )الدمى(. وأثناء دراستك للعلوم في املدرسة الثانوية، من املحتمل أنك رأيت نموذجا
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بالستيكي أشياء  والنيترونات،  للذرة:  البروتونات،  تمثل  وخضراء،  وزرقاء،  حمراء،  وكرات  أسالك،  مع  ة 

 نماذج لألبنية مصنوعة من الورق املقوى. إن النماذج السابقة هي نماذج مادّية،  
ً
وااللكترونات. ربما رأيت أيضا

بالورق املقوى، أو البالستيك،  وثالثية األبعاد يمكنك التقاطها وحملها. باملقابل، فإن النماذج االقتصادّية ال تبنى  

 أو املعدن، وإنما تبنى بالكلمات، والرسوم البيانّية، والتعابير الرياضّية. إذا، ما هو النموذج بالضبط؟

اقع   النموذج هو تمثيل تجريدي للو

واضح أن الكلمتين الرئيسيتين في هذا التعريف هما التجريد والتمثيل. فمن غير املفترض أن يكون النموذج          

ما يفيدنا في  كالواقع بالضبط. بل إنه يمثل العالم الحقيقي من خالل االستخالص أو األخذ من العالم الحقيقي ب

 العالم الحقيقي. فهم هذا العالم. إن النماذج تهمل العديد من تفاصيل  

 . أخطار القرار الثالثة املهمة:  3. 2

التكلفة           مبدأ  العقالنيون  الناس  بدهية    –يطبق  بطريقة  يتم  األمر  كان  وإن  األوقات،  معظم  في  املنفعة 

وتقريبية، أكثر منه عن طريق الحسابات املحددة والدقيقة. ويستطيع االقتصاديون التنبؤ بالسلوك املحتمل  

يميلون إلى مقارنة املنافع والتكاليف. وعلى سبيل املثال، نستطيع   د، من خالل معرفتهم بأن األفراد العقالءلألفرا

 دراسية صغيرة )صحيح  
ً
أن تتنبأ بأن الطالب من األسر الغنية سيسجلون، على األغلب، في كليات تقدم صفوفا

واحدة   الطالب  من  القليل  العدد  ذات  الدراسية  الصفوف  تكلفة  عن  أن  النظر  بغض  األسر  لجميع  بالنسبة 

مستواها املعيش ي، إال أن املنفعة، مقاسة بما يرغب األفراد في دفعه للحصول على هذه امليزة، تكون أعلى بالنسبة  

 للعائالت الثرية(. 

ريقة غير  املنفعة بط  –ورغم ذلك، فقد تبين للباحثين وجود حاالت يميل األفراد فيها إلى تطبيق مبدأ التكلفة          

التكلفة قد ال يتنبأ بالسلوك بشكل دقيق. ولكن هذا األمر    –موزونة. وفي هذه الحالة فإن تطبيق مبدأ املنفعة  

 باملقابل كان ذو فائدة للباحثين من خالل تحديد استراتيجيات محددة لتجنب القرارات السيئة. 
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الكثير من صانعي القرار التغيرات في الخطر األول يتمثل في قياس التكاليف واملنافع كنسبة. إذ يهمل   •

التكلفة أو املنفعة إذا كانت تشكل نسبة صغيرة من املبلغ اإلجمالي. لكن الصحيح عند قياس املنافع 

 هو القياس بالقيمة املطلقة للدوالر )أو أية عملة أخرى( وليس كنسبة مئوية.  والتكاليف 

التكاليف الضمنية. عندما نقوم بتحليل ا • ملنافع والتكاليف لعمل ما، فإنه من املهم أن  خطر إهمال 

التي   القيمة الضمنية للبدائل  العمل. بما في ذلك  التكاليف ذات الصلة بهذا  نأخذ بعين االعتبار كل 

يجب التخلي عنها من أجل القيام بهذا العمل. إن أي مورد قد يحمل تكاليف ضمنية مرتفعة إذا كان  

قيمة عالية، حتى لو أننا حصلنا على هذا املورد في األصل مجانا.    أفضل استخدام بديل لهذا املورد ذو

على أي حال، قد يكون ملورد مماثل تكلفة ضمنية منخفضة، إذا لم يكن له استخدام بديل جيد )راجع  

 األسئلة في نهاية الفصل(. 

التك • فإن  ما،  بعمل  القيام(  عدم  )أو  القيام  نقرر  عندما  حدي.  بشكل  بالتفكير  الفشل  اليف  خطر 

التكاليف  تجاهل  هنا  املهم  من  عدمه.  من  النشاط  بهذا  قيامنا  تحدد  التي  هي  به،  املرتبطة  واملنافع 

 أنك قد دفعت   –الغارقة  
ً
وهي التكاليف التي ال يمكن تحاشيها حتى لو لم نقم بالنشاط. لنفترض مثال

كرة لشخص آخر، فإن دوالر ثمنا لتذكرة حضور حفلة موسيقية، وأنك ال تستطيع بيع هذه التذ  100

دوالر تعتبر تكاليف غارقة ويجب أال تؤثر في قرارك بحضور الحفلة )راجع األسئلة في نهاية    100هذه الـ  

 الفصل(.

 أال نخلط بين التكاليف واملنافع املتوسطة من جهة، وبين التكاليف واملنافع الحدية من    •
ً
من املهم أيضا

املنافع الكلية تكون متوفرة عادة لدى صانعي القرار، ويمكن  جهة أخرى. إن املعلومات حول التكاليف و 

من خاللها حساب التكاليف واملنافع املتوسطة بسهولة. ويعد اتخاذ القرار بزيادة نشاط ما بمجرد أن  

. إن مبدأ املنافع  
ً
 شائعا

ً
التكاليف يخبرنا بأن    –تكون منافعه املتوسطة أكبر من تكاليفه املتوسطة خطأ

زيادة   أن  قرار  يجب  ما  )عمل(  فقط نشاط  الحدّية.   يتم  التكلفة  على  الحدية  املنفعة  تزيد  عندما 
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هي الزيادة في التكلفة الكلية الناجمة عن زيادة نشاط )عمل( ما بمقدار وحدة واحدة.   التكلفة الحدّية:]

 هي الزيادة في املنفعة الكلية الناجمة عن زيادة نشاط )عمل( ما بمقدار وحدة واحدة.[   املنفعة الحدية:

 . االقتصاد الجزئي واالقتصاد الكلي: 3

حدي(، واالقتصاد الكلي.  تقسم دراسة علم االقتصاد إلى قسمين أساسيين: االقتصاد الجزئي )الو 

، والتي تعني "صغير". ويقوم هذا الفرع من  Mikrosيرجع أصل املصطلح إلى الكلمة اليونانية    االقتصاد الجزئي:

علم االقتصاد بأخذ نظرة عن قرب لالقتصاد، كما لو أنك تنظر عبر املجهر. حيث يهتم االقتصاد الجزئي بسلوك  

األسر، وشركات األعمال، والحكومات. حيث يدرس االقتصاد الجزئي    –الالعبين األفراد على الساحة االقتصادية  

ي التي  والخدمات.  االختيارات  السلع  بمبادلة  يقومون  عندما  البعض  بعضهم  مع  تفاعلهم  وكيفية  بها،  قومون 

جميعها أسئلة اقتصاد جزئي ألنها تحلل أجزاء من االقتصاد وليس االقتصاد ككل: ما الذي    واألسئلة التالية

ة التي ستحدث  سيحدث لتكاليف تذاكر السينما خالل السنوات الخمس القادمة؟ ما هو عدد الوظائف الجديد 

في قطاع مطاعم الوجبات السريعة؟ ما هو تأثير الضرائب املفروضة على الهواتف الخلوية املستوردة على شركات  

 الهاتف األمريكية؟ 

دراسة االختيار الفردي ضمن ظروف الندرة وتأثيراته على سلوك األسعار والكميات في األسواق    االقتصاد الجزئي

 املستقلة 

 لجزئي بدراسةيهتم االقتصاد ا

 العرض والطلب في األسواق الفردية )املستقلة( •

 سلوك املستهلك الفردي )مثال: نظرية اختيار املستهلك(  •

 أسواق العمل الفردية )مثال: الطلب على العمل، ومحددات األجر( •

 دراسة اآلثار الخارجية الناجمة عن اإلنتاج واالستهالك.  •
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الكلي:   كلمة  االقتصاد   
ً
وتحديدا  ،

ً
أيضا اليونانية  من  مشتق  املصطلح  "كبير"،    Makrosوأصل  تعني  والتي 

، على إنتاج التفاح أو صناعة  
ً
 من التركيز، مثال

ً
واالقتصاد الكلي يلقي نظرة شاملة وعامة على االقتصاد. وبدال

ة لالقتصاد. وهو يدرس  الحواسيب، فإن االقتصاد الكلي يجمع كل السلع والخدمات، ويفحص املخرجات الكليّ 

 من التركيز على قطاع مطاعم الوجبات السريعة على سبيل املثال.  
ً
العمالة الكلية على مستوى االقتصاد بدال

الفائدة على   بأسعار  االئتمان مقارنة  الفائدة على قروض بطاقات  ارتفاع أسعار  التساؤل عن سبب   من 
ً
وبدال

يبحث في األسباب التي تجعل أسعار الفائدة ترتفع أو تنخفض. وفي قروض الرهن العقاري، فإن االقتصاد الكلي 

 كل الحاالت السابقة، فإن االقتصاد الكلي يركز على الصورة األكبر ويهمل التفاصيل. 

دراسة أداء االقتصاديات الوطنية والسياسات التي تستخدمها الحكومة ملحاولة تحسين هذا    االقتصاد الكلي 

 األداء 

 الكلي بدراسة يهتم االقتصاد 

 السياسة النقدية واملالية.  •

 أسباب التضخم والبطالة. •

 النمو االقتصادي.  •

 التجارة الدولية والعوملة. •

 أسباب اختالف مستويات املعيشة والنمو االقتصادي بين الدول. •

 االقتراض الحكومي.  •
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 . االقتصاد املوضوعي واالقتصاد املعياري: 4

          
ً
يستند التمييز بين االقتصاد الجزئي واالقتصاد الكلي على مستوى التفاصيل التي ندرسها. ولكن يوجد أيضا

بنى على الهدف من تحليل املشكلة. يتعامل  
ُ
ببساطة ووضوح مع األسئلة    االقتصاد املوضوعي تمييز مفيد آخر يـ

قتصاد بشكل أسرع إذا خفضنا أسعار الفائدة في  حول آلية عمل االقتصاد: على سبيل املثال، هل سينمو اال

الواليات املتحدة األمريكّية في العام القادم؟ وإذا حدث نمو اقتصادي، فإلى أي درجة؟ وكيف سيكون أثر هذا  

النمو على العمالة الكلية؟ جميع األسئلة السابقة تندرج ضمن االقتصاد املوضوعي. قد نختلف، بالطبع، حول  

 بأنه يوجد جواب صحيح لهذه األسئلة، وكل ما  ماهية الجواب ا
ً
لصحيح على هذه األسئلة، ولكننا نتفق جميعا

فيهتم من جانبه بما يجب أن يكون. إنه يستخدم إلصدار    االقتصاد املعياري علينا هو إيجاد هذا الجواب. أما  

ضوعي بالحقائق فقط، فإن أحكام حول االقتصاد، وتحديد املشاكل، ووصف الحلول. وبينما يهتم االقتصاد املو 

االقتصاد املعياري يتطلب منا إصدار أحكام قيمّية. فعندما يقدم أحد االقتصاديين استشارة تقض ي بخفض  

الحكومي   أخرى   –اإلنفاق  فئة  سيضر  ولكنه  املواطنين  من  لفئة  فائدة  إلى  سيؤدي  أمر  أي    -وهو  فإنه، 

. وفي التطبيق العملي، فإننا ال نستطيع أن نفصل بين  االقتصادي، يكون قد دخل في مفهوم االقتصاد املعياري 

بين االقتصاد املوضوعي واالقتصاد املعياري. إننا ال نستطيع أن نناقش بشكل صحيح ما يتوجب علينا فعله )أو 

  
ً
ما ال يتوجب علينا فعله( مالم تتوفر لدينا حقائق موثوقة عن العالم. وعليه فإن كل تحليل معياري يكون مبنيا

ل ضمني على تحليل موضوعي. ولكن بينما يمكننا إجراء التحليل املوضوعي دون إصدار أحكام قيمّية من  بشك

 على األقل، على قيم الشخص القائم بالتحليل.
ً
 حيث املبدأ، فإن التحليل املعياري يبنى، جزئيا

 . خالصة: 5

الندرة ونتائج اختياراتهم على علم االقتصاد هو دراسة كيفّية قيام الناس باختياراتهم ضمن ظروف   •

عقالء   الناس  أن  أي  الرشد،  افتراض  من  اإلنساني  للسلوك  االقتصادي  التحليل  ويبدأ   –املجتمع. 

 محددة بدقة، ويسعون إلى تحقيق هذه األهداف بأفضل طريقة ممكنة.  
ً
وبالتالي فإنهم يمتلكون أهدافا
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 ملحدودية املوارد املادية والبشرية، فإن  ويواجه الناس عادة في سعيهم لتحقيق أهدافهم اختيارات
 
: نظرا

 الحصول على زيادة من ش يء ما يقتض ي التنازل عن ش يء آخر. 

ركزنا في هذا الفصل على مدى عقالنية الناس عند قيامهم باالختيارات من بين األفعال املختلفة املتاحة.  •

 – ذه االختيارات. ويقوم مبدأ التكلفة  املنفعة هو أداتنا الرئيسّية في دراسة ه   –وكان تحليل التكلفة  

املنفعة على أن الشخص يجب أن يتخذ القرار بالقيام بفعل ما إذا، وفقط إذا، كانت منافع هذا الفعل 

  
ً
مساوية على األقل لتكاليفه. وتعرف منفعة القيام بفعل ما بأنها أعلى مبلغ نقدي يكون الفرد مستعدا

القيام بفعل ما فتعرف بأنها القيمة النقدية لكل ش يء يتوجب على   لدفعه للقيام بهذا الفعل. أما تكلفة

 الفرد أن يتخلى عنه مقابل قراره بالقيام بهذا الفعل.

منفعة أن األفراد يختارون بعقالنية    –كان علينا أن نفترض خالل استخدامنا لإلطار التحليلي تكلفة   •

ؤثر على صانعي القرار في كل مناحي الحياة: امليل  في كافة األوقات. وفي الواقع، لقد حددنا ثالثة أخطاء ت

لتجاهل التغيرات النسبية الصغيرة، والنزعة لتجاهل التكاليف الضمنية، والفشل في التفكير الحدي  

 على سبيل املثال، الفشل في تجاهل التكاليف الغارقة من أجل مقارنة التكاليف واملنافع.  –

 هو ليس إن كان  •
ً
علينا القيام بعملية ما، ولكن ما هو عدد الوحدات التي يجب    السؤال املطروح دائما

أن نسعى للحصول عليها من هذه العملية. وفي هذه الحاالت، فإن الشخص العاقل سيسعى للحصول  

على وحدات إضافية طاملا أن املنفعة الحدية للعملية )أي املنفعة من الحصول على وحدات إضافية  

 على التكاليف الحدية )أي تكاليف الحصول على وحدات جديدة منها(. نتيجة القيام بالعملية( تزيد

يدرس   • بينما  الفردية.   األسواق  في  املجموعة  وسلوك  الفردية  االختيارات  الجزئي  االقتصاد  يدرس 

تحسين   محاولة  في  الحكومات  تتبعها  التي  والسياسات  الوطنية،  االقتصاديات  أداء  الكلي  االقتصاد 

 األداء االقتصادي. 

 سئلة حول الفصل األول مع األجوبة:أ
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$ من ثمن تذكرة  90$، أم توفير  2000$ من ثمن تذكرة سفر إلى طوكيو تبلغ  100ما هو األكثر قيمة: توفير    -1

   $.200سفر إلى شيكاغو والبالغة 

دوالرات. على الرغم من أن النسبة    10دوالر والفرق هو    90دوالر هو أكثر قيمة من توفير    100إن توفير    الجواب: 

 التي يتم توفيرها في رحلة شيكاغو هي أكبر بكثير.  

التي    –كلمة، وباالعتماد على تحليل املنفعة    500وضح بأقل من    -2 التكلفة بعض األحداث أو التصرفات 

 حيطة.شاهدتها في بيئتك امل 

 الجواب: خاص بالطالب 

الدروس    -3 من  أفضل  باملطلق  هي  الخاصة  التنس  دروس  إن  التنس"  فريق  في  أصدقاءك  أحد  لك  قال 

املنافع لتوضيح ملاذا ال تكون    –الجماعية" وضح ما الذي يقصده بهذه العبارة. ثم استخدم تحليل التكاليف  

 الدروس الخاصة بالضرورة هي األفضل لكافة األشخاص. 

 الجواب: 

ال يوجد جواب واحد صحيح. فاألمر يتعلق بالشخص نفسه، ورغم أن الدروس الخاصة قد تعطي فرصة أكبر  

التكاليف نقول إنه بالنسبة لشخص ما فإنه من مصلحة    -للتدريب إال أنها ستكون أغلى، وبتطبيق قاعدة املنافع  

كان إذا،  إذا، وفقط  التنس  في  يأخذ دروسا خصوصية  أن  الدرس  الالعب  نتيجة  املتحققة  اإلضافية  املنافع  ت 

 الخصوص ي )تدريب أفضل واهتمام أكبر من املدرب( تفوق التكاليف املادية اإلضافية التي ستدفع في هذه الحالة. 

$ عند شراء جهاز جديد يجب أن تعتمد على النسبة التي  30صح أم خطأ: إن رغبتك بقيادة سيارتك لتوفير    -4

 مالي سعر البيع. وضح إجابتك $ من إج30تشكلها ال 

ألنه من الخطأ قياس التكاليف واملنافع كنسبة. إذ يهمل الكثير من صانعي القرار التغيرات في    – خطأ    الجواب: 

التكلفة أو املنفعة إذا كانت تشكل نسبة صغيرة من املبلغ اإلجمالي. لكن الصحيح عند قياس املنافع والتكاليف  

 للدوالر )أو أية عملة أخرى( وليس كنسبة مئوية.هو القياس بالقيمة املطلقة 
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ملارثا وسارة نفس التفضيالت ونفس الدخل. وعندما وصلت مارثا إلى املسرح ملشاهدة مسرحية، اكتشفت    -5

أما    10أنها قد أضاعت تذكرة الدخول إلى املسرح والبالغة   في وقت سابق.  دوالرات والتي كانت قد اشترتها 

دوالرات من محفظتها. السؤال: إذا    10ر نفس املسرحية، فقد اكتشفت أنها قد فقد  سارة التي وصلت لحضو 

كان لدى سارة ومارثا املال الكافي لشراء تذاكر جديدة، ما هو القرار العقالني الذي يفترض أن تتخذه كل منهما  

 في هذه الحالة.  

ما، فإن التكاليف واملنافع املرتبطة به، هي    تقول القاعدة أنه عندما نقرر القيام )أو عدم القيام( بعمل  الجواب:

وهي التكاليف التي ال يمكن    –التي تحدد قيامنا بهذا النشاط من عدمه. من املهم هنا تجاهل التكاليف الغارقة  

تحاشيها حتى لو لم نقم بالنشاط. وواضح أن الدوالرات العشر التي فقدتها سارة من محفظتها والدوالرات العشر  

ا مارثا عندما أضاعت التذكرة هي تكاليف غارقة، وال يجب أن تؤثر على قرارنا إذ أننا في كافة الحاالت  التي خسرته 

القرار العقالني يقض ي بشراء تذكرتين   املال والوقت فإن  انه يتوفر ملارثا وسارة  لن نستطيع استعادتها. وطاملا 

 جديدتين وحضور املسرحية. 

بمبلغ    -6 الهندي سانغام بوفيه مفتوح  الدخول  10في فيالديلفيا يقدم املطعم  املبلغ عند  الزبائن  $. يدفع 

وبعدها يستطيعون أن يأكلوا من الوجبات املقدمة دون قيود ودون دفع أية مبالغ إضافية. في أحد األيام قرر  

 تم اختيارهم بشكل عشوائي من دفع م  20صاحب املطعم اعفاء  
ً
$ كنوع من الترويج للمطعم، في  10بلغ  زبونا

املقابل يدفع باقي الزبائن املبلغ املعتاد. وبافتراض رشد )عقالنية( كل الزبائن، هل ستختلف الكمية الوسطى  

 املستهلكة من قبل األشخاص في املجموعتين؟  

 واحدة للمجموعتين، و   الجواب:
ً
حيث أن التكاليف  التفكير الرشيد العقالني يقض ي بأن تكون الكمية وسطيا

األطباق.  من 
ً
 متماثال

ً
باملتوسط عددا للمجموعتين، فإنهما ستتناوالن  يتوفر لألخصائيين    واملنافع واحدة  ولكن 

أن   تبين  الكمية،  نفس  يأكلوا  لن  املجموعتين  في  األشخاص  أن  على  تجريبية  دالئل  واالقتصاديين  النفسيين 

املبلغ   الذين لم يعفوا من دفع  لهم  األشخاص  الذين قدم  أكبر بصورة ملحوظة من األشخاص  يأكلون بشكل 

الطعام باملجان. وكأن الذين دفعوا يريدون تعظيم املنفعة مقابل املبلغ الذي دفعوه، وهذه إحدى أخطار القرار  

 التي يقع بها اإلنسان الرشيد 
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Chapter 2. Comparative Advantage 

النسبية: امليزة 2الفصل   

 

 وتكلفة الفرصة البديلة: التبادل -1

رنا مبدأ الندرة )انظر الفصل
ّ
( بأن تكلفة الفرصة البديلة إلنفاق املزيد من  Thinking Like an Economist يذك

وكما يوضح املثال التالي، يساعد هذا املبدأ     الوقت على أي نشاط هي وجود وقت أقل إلنفاقه على أنشطة أخرى.

في تفسير السبب في أن كل شخص يمكن أن يقدم األفضل من خالل التركيز على األنشطة التي يكون أداؤه فيها  

 أفضل من أداء اآلخرين.   

 هل يجب على جو كتابة وصيته الخاصة؟

 400على قائمة فوربس ألغنى    342وصنف مرة كرقم   .  جو جاميل، هو املحامي األكثر شهرة في التاريخ األمريكي      

 أحد أكثر املحامين ثراًء، حيث بلغت إجمالي أصوله أكثر من 
ً
 مليار دوالر.  1.7أمريكي، هو أيضا

 جميع ساعات عمله في دعاوى قضائية رفيعة املستوى، فهو  
ً
ولكن على الرغم من أن جاميل يكرس فعليا

 مؤهل ألداء مجموعة أوسع ب
ً
كثير من الخدمات القانونية. لنفترض، على سبيل املثال، أنه بإمكانه إعداد  أيضا

وصيته خالل ساعتين، أي نصف املدة التي يستغرقها أي محاٍم آخر. هل هذا يعني أن جاميل ينبغي أن يعد وصيته  

 بنفسه؟ 

، مما يعني
ً
أن تكلفة الفرصة    بقوة موهبته كمرافع قضائي كبير، يكسب جو عدة ماليين من الدوالرات سنويا

البديلة ألي وقت يقضيه في إعداده وصيته ستكون عدة آالف من الدوالرات في الساعة. بينما يكسب املحامون  
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يجد جو صعوبة في تكليف محاٍم مختص في   املتخصصون في قانون امللكية عادة أقل بكثير من هذا املبلغ. ولن

لذا، على الرغم من أن مهارات   دوالر.    800يل مقابل أقل من  امللكية، ويمكن لهذا املحامي إعداد وصية جو جام

إعداد وصيته   من مصلحته  يكون  فلن  آخر،  محام  أي  من  أكبر  بسرعة  املهمة  هذه  أداء  من  تمكنه  كبيرة  جو 

 . الخاصة

إن جاميل االقتصاديون  يقول  املثال،  هذا  في    في  نسبية  ميزة  إعداد وصيته ولكن  في  بميزة مطلقة  يتمتع 

لديه ميزة مطلقة في إعداد وصيته ألنه قادر على القيام بهذه املهمة في وقت أقل مما يمكن    املرافعات لدى املحاكم: 

الفرصة   ومع ذلك، يتمتع محامي امللكية بميزة نسبية عند إعداد الوصايا ألن تكلفة   .ألي محامي ملكية القيام به

جاميل جو  املحامي  عند  منها  أقل  املهمة  هذه  لتنفيذ  له  بالنسبة   .البديلة 

 بشكل متساوي في الحالتين: سواء في قضاء ساعة في 
ً
 بأن جو سيكون سعيدا

ً
في املثال السابق افترضنا ضمنيا

 من إعداد امل
ً
رافعات للمحكمة،  إعداد وصيته الخاصة أو كتابة مرافعة للمحكمة. ولكن لنفترض أنه كان متعبا

امللكية بقانون  املمتع تحديث معارفه  أنه قد يكون من  بنفسه     .ورأى  إعداد وصيته  ربما يكون  الحالة  في هذه 

 
ً
 تماما

ً
ولكن ما لم يكن يتوقع الحصول على رضا إضافي من أداء هذه املهمة، فمن املؤكد أنه من األفضل     !منطقيا

ستفيد محامي امللكية أيضا، ولوال هذه الفائدة ما كان ملحامي امللكية  استخدام محاٍم في مجال امللكية. سوف ي

 أن يقبل بإعداد وصية جو جاميل باملبلغ املقرر. 

 مبدأ امليزة النسبية:  -2

  ة أحد أهم األفكار في علم االقتصاد الحديث هو أنه عندما يكون لدى شخصين )أو دولتين( تكاليف فرص

 زيادة القيمة اإلجمالية للسلع والخدمات املتاحة عن طريق  
ً
بديلة مختلفة ألداء مهام متنوعة، فإنه بإمكانهما دائما

 فيما بينهما. املثال التالي يوضح منطقية هذه الفكرة.  التداول )التبادل التجاري(
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 هل يجب على ماري تحديث صفحة الويب الخاصة بها؟ 

  
ً
الوحيدة، وبوال هي  لنفترض مجتمعا الدراجات املحترفة  ميكانيكية )خبيرة تصليح(   تكون فيه ماري هي 

ً
صغيرا

 في برمجة املحترفة الوحيدة.  HTML مبرمجة
ً
وهي أفضل حتى من بوال. إذا   HTMLولنفترض أن ماري خبيرة أيضا

، وإذا كانت كل منهما على حد  1-2كان مقدار الوقت الذي يستغرقه كل منهم في أداء هذه املهام موضح في الجدول  

سواء تعتبر املهمتين ممتعتين )أو غير ممتعتين(، فهل حقيقة أن ماري يمكنها البرمجة بشكل أسرع من بوال تعني  

 أن ماري يجب أن تقوم بتحديث صفحة الويب الخاصة بها؟ 

. في حين تحتاج ماري،  تظهر البنود في الجدول أن ماري لديها ميزة مطلقة مقارنة بباوال في كال النشاطين

دقيقة. ميزة ماري على    30دقيقة فقط لتحديث صفحة الويب، تحتاج بوال، املبرمجة، إلى    20امليكانيكية، إلى  

باوال تظهر بوضوح أكبر عندما تكون املهمة هي إصالح الدراجات حيث يمكنها إكمال عملية اإلصالح في غضون  

 ا باوال. دقيقة تحتاجه 30دقائق فقط، مقارنة بـ  10

 بيانات اإلنتاجية الخاصة بـ باوال وماري 

الوقت الذي تحتاجه لتحديث   

 صفحة الويب 

الوقت الذي تحتاجه إلصالح  

 الدراجة الواحدة

 دقائق  10 دقيقة 20 ماري 

 دقيقة 30 دقيقة  30 باوال 

بتحديث صفحة الويب  لكن حقيقة أن ماري هي مبرمجة أفضل من باوال ال تعني أن ماري يجب أن تقوم  

 من إعداد وصيته، تتمتع باوال بميزة  
ً
الخاصة بها. وكما هو الحال مع املحامي الذي يقوم بإعداد املرافعات بدال

 في البرمجة من ماري. وباملثل، تتمتع ماري بميزة نسبية في  
ً
نسبية على ماري في البرمجة: فهي أكثر إنتاجية نسبيا

خص يتمتع بميزة نسبية في مهمة معينة إذا كانت تكلفة الفرصة البديلة لتنفيذ  إصالح الدراجات. )تذكر أن الش 

 هذه املهمة أقل من تكلفة الفرصة البديلة للشخص اآلخر(.
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 ألنها تستغرق  
ً
دقيقة لتحديث كل صفحة    30ما هي تكلفة الفرصة البديلة لباوال لتحديث صفحة الويب؟ نظرا

الذي تستغرقه إلصالح  – الوقت  الويب هي  -الدراجة    وهو نفس  البديلة لتحديث صفحة  الفرصة  تكلفة  فإن 

تتخلى عن   إصالح دراجة واحدة. وبعبارة أخرى، من خالل استغالل الوقت لتحديث صفحة الويب، فإن باوال

فرصة إلصالح دراجة واحدة. في املقابل، تستطيع ماري إكمال إصالح دراجتين في الوقت الذي تستغرقه لتحديث  

، فإن تكلفة الفرصة البديلة لتحديث صفحة الويب هي إصالح دراجتين.  صفحة ويب  
ً
واحدة. بالنسبة ملاري إذا

تكلفة الفرصة البديلة ملاري، والتي يتم قياسها من حيث الدراجات التي يجب التخلي عن إصالحها، هي ضعف  

 .تكلفة باوال. وبالتالي، فإن لدى باوال ميزة نسبية في البرمجة

)انظر أدناه(    2-2الجدول   ملثيرة لالهتمام ملقارنة تكلفة الفرصة البديلة الذي تم تلخيصها فيإن الداللة ا

  
ً
هو أن العدد اإلجمالي إلصالحات الدراجات وتحديث صفحات الويب املنجزة إذا قضت كل من باوال وماري جزءا

 أصغر من العدد املنجز في حالة تخصص كل 
ً
منهما في النشاط التي تتمتع    من وقتهما في كل نشاط سيكون دائما

من   مجموعه  يطلبون  مجتمعهم  في  األشخاص  أن  املثال،  سبيل  على  لنفترض،  نسبية.  بميزة      16فيه 
ً
تحديثا

إصالح   في  االخر  والنصف  الويب  صفحات  تحديث  في  وقتها  نصف  ماري  أمضت  إذا   .
ً
يوميا الويب  لصفحة 

 لصفحات الويب و  12تنجز  الدراجات، فإنه في ثماني ساعات عمل تقوم بها ماري س 
ً
 للدراجات.   24تحديثا

ً
إصالحا

باوال املتبقية، سيتعين على  التحديثات األربعة  لها ست ساعات   إلكمال  يترك  البرمجة، مما  في  قضاء ساعتين 

دقيقة للقيام بكل إصالح )راجع    30ساعات(. وبما أنها تستغرق    8إلصالح الدراجات )بافتراض أن كل منهما يعمل  

منها.  لذا، عندما تحاول السيدتان أن تنفذ جميع املهام،    12السابق(، فسوف يكون لديها الوقت إلكمال    الجدول 

 لصفحات الويب و 16ينتهي بهما األمر إلى إكمال ما مجموعه 
ً
 للدراجات 36تحديثا

ً
 .إصالحا

النسبي  امليزة  الذي تمتلك فيه  في نشاطها  لو تخصصت كل منهما  لباوال  ولنتأمل ما كان سيحدث  ة. كان يمكن 

عملية إصالح للدراجات. أي أن    48صفحة من صفحات الويب بنفسها، وكان بإمكان ماري إجراء    16تحديث  

 دراجة إضافية. 12التخصص كان من املمكن أن يؤدي إلى إصالح 
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 تكاليف الفرصة البديلة الخاصة بـ باوال وماري 

تكلفة الفرصة البديلة لتحديث  

 صفحة الويب 

تكلفة الفرصة البديلة إلصالح  

 الدراجة الواحدة

 تحديث نصف صفحة ويب اصالح دراجتين  ماري 

 تحديث صفحة ويب   اصالح دراجة واحدة  باوال 

 

مبدأ امليزة النسبية: يعني أن كل شخص )أو دولة( يعمل بشكل أفضل عندما يركز على األنشطة التي تكون  

 .بالنسبة لهتكلفة فرصتها البديلة أقل 

 مصادر امليزة النسبية:  -3

 ما تكون نتيجة  
ً
النسبية غالبا الفردي، يبدو أن امليزة  . على سبيل املثال،  موهبة فطريةعلى املستوى 

يبدو أن بعض األشخاص موهوبين بشكل طبيعي في برمجة أجهزة الكمبيوتر بينما يظهر أن لدى البعض اآلخر  

. ولهذا  التعليم، أو التدريب، أو الخبرةموهبة خاصة إلصالح الدراجات. لكن امليزة النسبية هي في الغالب نتيجة  

لألشخ املطابخ  تصميم  نترك  ما  عادة  لألشخاص السبب،  العقود  معماري، وصياغة  تدريب  لديهم  الذين  اص 

 .الذين درسوا القانون، وتعليم الفيزياء لألشخاص الذين حصلوا على درجات علمية متقدمة في هذا املجال

أو من االختالفات في   من االختالفات في املوارد الطبيعية على املستوى الوطني، قد تظهر امليزة النسبية      

من الجامعات البحثية الرائدة في العالم،    . تتمتع الواليات املتحدة، التي تمتلك العدد األكبر و الثقافةاملجتمع أ

بميزة نسبية في تصميم أجهزة الحوسبة اإللكترونية والبرمجيات. وتتمتع كندا، التي لديها واحد من أعلى مستويات  

لم، بميزة نسبية في إنتاج املنتجات الزراعية. تفسر  نصيب الفرد من األراض ي الزراعية والغابات على مستوى العا

 للمنتجعات    الطبوغرافيا واملناخ
ً
سبب تخصص كولورادو في صناعة التزلج، بينما تتخصص هاواي بكونها مركزا

 .السياحية في املحيط
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ة على ما يبدو أن تولد ميزة نسبية. على سبيل املثال، إن ظهور اللغ  للعوامل غير االقتصاديةيمكن  و 

اإلنجليزية كلغة العالم الفعلية يعطي الدول الناطقة باإلنجليزية ميزة نسبية على الدول غير الناطقة باإلنجليزية  

قد تؤثر على احتمال تحقيقها ميزة نسبية في    مؤسسات البلدفي إنتاج الكتب واألفالم واملوسيقى الرائجة. كما أن  

التي تشجع على ريادة األعمال )الشروع في تنفيذ مشاريع وأفكار  مجال معين. على سبيل املثال، ستميل الثقافات  

جديدة ومبتكرة( إلى امتالك ميزة نسبية في إدخال منتجات جديدة، بينما تميل تلك التي تدعم معايير عالية من  

 .االهتمام والحرفية إلى امتالك ميزة نسبية في إنتاج بدائل عالية الجودة من املنتجات القائمة

 :زة النسبية وامكانيات اإلنتاجاملي -4

 أكثر مما لو حاول كل شخص إنتاج القليل من كل ش يء.
ً
في  تتيح امليزة النسبية والتخصص لالقتصاد إنتاجا

هذا القسم، سنكتسب املزيد من املعرفة حول مزايا التخصص من خالل تقديم رسم بياني يمكن استخدامه  

 والخدمات التي يمكن لالقتصاد إنتاجها. لوصف التركيبات املختلفة من السلع 

 : منحنى إمكانيات اإلنتاج -4-1

 نبدأ باقتصاد افتراض ي  
ُ
نتج فيه سلعتان فقط: البن وحبوب الصنوبر. إنه اقتصاد جزيرة صغير ويتكون "اإلنتاج"  تـ

ع حبوب  إما من قطف حبوب البن التي تنمو على الشجيرات الصغيرة على أرض الوادي وسط الجزيرة أو من جم

الصنوبر التي تسقط من األشجار على سفوح التالل شديدة االنحدار املطلة على الوادي. وكلما زاد الوقت الذي  

لذلك، إذا كان الناس يريدون   يقضيه العمال في جمع القهوة، كلما قل الوقت املتاح لهم لجمع حبوب الصنوبر. 

 .أقل من حبوب الصنوبرشرب املزيد من القهوة، يجب عليهم أن يقبلوا بمقدار 
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 منحنى إمكانيات اإلنتاج القتصاد متعدد االفراد

 

 1-2الشكل  

على الرغم من أن معظم االقتصادات الفعلية تتكون من ماليين العمال، فإن عملية بناء منحنى إمكانيات اإلنتاج  

الواحد. لننظر مرة أخرى في   الواقع عن عملية بناء منحنى القتصاد الفرد  القتصاد بهذا الحجم ال تختلف في 

ا وضعنا القهوة على املحور الرأس ي )العمودي(  اقتصاد تكون فيه السلعتان الوحيدتان هما البن والصنوبر وإذ

هو إجمالي كمية القهوة  PPCإن التقاطع الرأس ي ملنحنى إمكانيات اإلنتاج لالقتصاد   والصنوبر على املحور األفقي.  

وهكذا، يتم عرض الحد األقص ى من إنتاج   التي يمكن انتقاؤها إذا عمل جميع العمال املتاحين في قطف القهوة. 

رطل في اليوم )وهو مقدار تم اختياره    100000بمقدار  1   -2الشكل  ابل للتحقيق لالقتصاد االفتراض ي في  البن الق

هو مقدار الصنوبر الذي يمكن جمعه إذا كان كل   PPC بشكل افتراض ي ألغراض التوضيح(. التقاطع األفقي لـ

رطل في اليوم لالقتصاد نفسه   80000العمال املتوفرين يعملون على جمع الصنوبر بدوام كامل، والذي يصل إلى  

ا بشكل  اختياره  تم  مقدار  أيًضا  الـف)وهو  أن  الحظ  لكن  ا   PPC تراض ي(. 
ً
خط ليس  البياني  الرسم  في  املوضح 

 من نقطة األصل نحو الخارج
ً
 بل باألحرى مقوسا

ً
 .مستقيما
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 أن   
ً
أوال . ولكن الحظ 

ً
أكثر عن أسباب هذا الشكل املقوس الحقا على شكل   منحنى إمكانيات اإلنتاج سنشرح 

الحظ، على سبيل   .قوس يعني أن تكلفة الفرصة البديلة إلنتاج الصنوبر تزداد كلما أنتج االقتصاد املزيد منها

االقتصاد من  ينتقل  أنه عندما  إلىA املثال،  القهوة،  ينتج فقط  رطل من    20000، فإنه يحصل على  B ، حيث 

 عن طريق التخلي  
ً
.    5000عن  الصنوبر يوميا

ً
عندما يزداد إنتاج الصنوبر، بعد ذلك،   رطل فقط من القهوة يوميا

،    5000فإن االقتصاد يتنازل مرة أخرى عن  C إلى B على سبيل املثال، عن طريق االنتقال من 
ً
رطل من القهوة يوميا

لفرصة على  رطل فقط من الصنوبر. ويستمر هذا النمط من زيادة تكلفة ا  10000لكن هذه املرة يحصل على  

 ، الحظ أنه عند االنتقال من  PPC .طول كامل منحنى إمكانيات اإلنتاج
ً
، يتنازل االقتصاد مرة أخرى  E إلى D مثال

 في اليوم من القهوة ، لكنه يكسب اآلن    5000عن  
ً
 فقط من الصنوبر.  2000رطال

ً
، أن نفس   رطال

ً
الحظ، أخيرا

 تكلفة   هوة.نمط زيادة تكلفة الفرصة البديلة ينطبق على الق 
ً
وبالتالي، كلما تم إنتاج املزيد من القهوة، ترتفع أيضا

 مقاسة بكمية الصنوبر التي يجب التضحية بها.  –الفرصة البديلة إلنتاج قهوة إضافية 

؟ تكمن اإلجابة في حقيقة أن بعض  
ً
ملاذا منحنى إمكانيات اإلنتاج القتصاد متعدد االفراد على شكل القوس إذا

 لجمع القهوة. وإذا كان االقتصاد ينتج في  املوارد مناسب
ً
 لجمع الصنوبر بينما البعض اآلخر مناسب نسبيا

ً
ة نسبيا

البداية القهوة فقط ويريد البدء في إنتاج بعض الصنوبر، كيف سيقوم بإعادة توزيع العمال بين جمع القهوة  

 إلى  وجمع الصنوبر؟  بينما نستمر في تحويل العمال من إنتاج القهوة إلى إنت
ً
 أم آجال

ً
اج الصنوبر، سنضطر عاجال

 سحب مجموعة من العمال املهرة املتخصصين في أعمال جمع القهوة إلى جمع الصنوبر. 

املبدأ العام الذي يقض ي بأنه عندما يكون للموارد    1-2يوضح شكل منحنى إمكانيات اإلنتاج املبين في الشكل     

 
ً
. نحن  تكاليف فرصة بديلة مختلفة، يجب علينا دائما

ً
أوال البديلة األقل   استغالل املوارد ذات تكلفة الفرصة 

املتبعة من قبل قاطفي الثمار واملتمثلة في    للقاعدة 
ً
نطلق على هذا مبدأ "الثمار الدانية )سهلة املنال("، عمال

 
ً
 . اختيار الفاكهة التي يمكن الوصول إليها أوال
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"الثمار سهلة املنال"(: عند التوسع في إنتاج أية سلعة، استخدم  مبدأ زيادة تكلفة الفرصة )يطلق عليه أيًضا مبدأ  

 تلك املوارد ذات تكلفة الفرصة البديلة األقل، وبعد ذلك فقط انتقل إلى املوارد ذات تكاليف الفرصة البديلة  
ً
أوال

 .األعلى

 مالحظة حول منطق قاعدة قاطفي الثمار

الثمار   الفاكهة جني  بالنسبة  ملاذا يجب على جامع  أسباب.  لعدة  القاعدة منطقية  ؟ هذه 
ً
أوال القريبة  املتدلية 

للمزارع، فإنه من األسهل واألقل تكلفة قطف الثمار القريبة، وإذا كان يخطط النتقاء كمية محدودة فقط من 

ا.  الفاكهة للبدء بها، فمن الواضح واملنطقي أنه سيحاول تجنب الثمار على األغصان التي يصعب الوصول إليه

 ألن  
ً
ولكن حتى لو كان يخطط لجمع كل الفاكهة على الشجرة، فإنه من األفضل أن يبدأ بالفروع املنخفضة أوال

 .ذلك سيمكنه من االستفادة من بيع الثمار في وقت أقرب

 تم تعيينه إلصالح شركة متهالكة و 
ً
 تنفيذًيا جديدا

ً
غير  يمكن تشبيه وظيفة منتقي الثمار باملهمة التي تواجه مديرا

، لذا من املنطقي  
ً
كفؤة. لدى املدير التنفيذي وقت محدود وقدرة محدودة على االهتمام بكافة التفاصيل معا

إلى   املشكالت  من هذه  التخلص  نسبي، حيث سيؤدي  التي يسهل تصحيحها بشكل  املشكالت   على 
ً
أوال التركيز 

وقت الحق، يمكن للمدير التنفيذي أن يتدبر  إن هذه املشكالت هي القريبة سهلة املنال. وفي    –تحسن في األداء  

أمر العديد من التحسينات األصغر الالزمة لرفع الشركة من حال جيد جدا إلى ممتاز. مرة أخرى، فإن الرسالة  

  Low-Hanging-Fruit الهامة ملبدأ
ً
     .هي التأكد من االستفادة من الفرص األكثر مالءمة لك أوال

 : انتقال منحنى إمكانات االقتصاد  العوامل التي تؤدي إلى  -4-2

 لخيارات اإلنتاج املفتوحة ألي مجتمع. في كل لحظة، يواجه
ً
منحنى إمكانيات   يوفر منحنى إمكانيات اإلنتاج ملخصا

املجتمع بحقيقة ضرورة التنازل عن ميزة من أجل الحصول على أخرى. فالطريقة الوحيدة التي يستطيع   االنتاج 

على أية حال،   .إنتاج املزيد من الصنوبر واستهالكه هي إنتاج واستهالك كميات أقل من القهوةالناس من خاللها 

وفي املدى الطويل، فإنه من املمكن في كثير من األحيان زيادة إنتاج جميع السلع. هذا هو املقصود عندما يتحدث  
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صادي هو انتقال ملحنى إمكانيات  ، فإن النمو االقت2-2الناس عن النمو االقتصادي. كما هو مبين في الشكل  

زيادة في كمية املوارد اإلنتاجية املتاحة أو من التطورات في ويمكن أن ينتج عن   إنتاج االقتصاد نحو الخارج. 

 .التي تجعل املوارد الحالية أكثر إنتاجية  املعرفة أو التكنولوجيا

 

 

 2 -2الشكل 

االق في  اإلنتاجية  املوارد  كمية  نمو  يسبب  الذي  هو  ما  العوامل  أحد  مصانع   االستثمارتصاد؟  في 

عندما يكون لدى العمال تجهيزات أكثر وأفضل للعمل، تزداد إنتاجيتهم، وتكون هذه الزيادة   .تجهيزات جديدة

وهذا بالتأكيد عامل مهم وراء االختالفات في مستويات املعيشة بين البلدان الغنية والفقيرة.   كبيرة على األغلب. 

 إلحدى ا
ً
لدراسات، على سبيل املثال، تبلغ قيمة االستثمار الرأسمالي لكل عامل في الواليات املتحدة حوالي وفقا

 .مرة عما هو الحال في نيبال 30

مثل هذه االختالفات الكبيرة في رأس املال لكل عامل ال تحدث دفعة واحدة. بل هي نتيجة لعقود بل   

من   واالستثقرون  االدخار  معدالت  في  في  ماراالختالفات  الطفيفة  لالختالفات  حتى  يمكن  الوقت،  وبمرور   .
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   .معدالت االستثمار أن تترجم إلى اختالفات كبيرة للغاية في كمية التجهيزات الرأسمالية املتاحة لكل عامل
ً
غالبا

ول  ما تكون االختالفات من هذا النوع ذاتية التعزيز: ال يؤدي ارتفاع معدالت االدخار واالستثمار إلى نمو الدخ

  
ً
فقط، ولكن مستويات الدخل العالية الناتجة عن ارتفاع معدالت االدخار واالستثمار تجعل من السهل أيضا

واالستثمار لالدخار  إضافية  موارد  الصغيرة  .تخصيص  األولية  اإلنتاجية  ملزايا  حتى  يمكن  الوقت،  مرور  ومع 

 .الناجمة من التخصص أن تتحول إلى فجوات كبيرة للغاية في الدخل

لالقتصاد إلى الخارج، ومن ثم ُيدرج في كثير من   PPC يتسبب في انتقال منحنى  النمو السكانيكما أن  

 الحاجة لتأمين الغذاء لعدد أكبر  
ً
د أيضا

ّ
األحيان كأحد مصادر النمو االقتصادي. ولكن ألن النمو السكاني يول 

ال إلى انخفاض مستوى  من األفراد، فإنه ال يستطيع في حد ذاته رفع مستوى املعيشة في  إنه قد يؤدي  بلد. بل 

 في الضغط على األراض ي واملياه واملوارد األخرى املتاحة
ً
ولعل    .املعيشة إذا بدأت الكثافات السكانية الحالية فعليا

. وكما أدرك االقتصاديون منذ فترة  حسينات في املعرفة والتكنولوجياأهم مصادر النمو االقتصادي هي الت

إلى زيادة اإلنتاج من خالل زيادة  طويلة، فإن مثل    ما تؤدي 
ً
 ما تحدث   .التخصصهذه التحسينات غالبا

ً
غالبا

وفي تلقائي.  بشكل  التكنولوجيا  في  في   التحسينات  للتحسن  مباشرة  غير  أو  مباشرة  كنتيجة  األحيان  من  كثير 

 .التعليممستوى 

 خالصة:  -5

سلعة ما إذا كان بوسعه إنتاج كمية أكبر من  يتمتع الشخص بميزة مطلقة على شخص آخر في إنتاج   •

هذه السلعة من الشخص اآلخر. باملقابل، يتمتع الشخص بميزة نسبية في إنتاج سلعة ما إذا كان أكثر  

 من الشخص اآلخر في إنتاج ذلك املنتج، مما يعني أن تكلفة الفرصة البديلة إلنتاجه أقل  
ً
كفاءة نسبيا

عندما يتخصص كل   .امليزة النسبية هو أساس التبادل االقتصادي  إن التخصص القائم على من نظيره.

، يتم تعظيم الناتج االقتصادي، مما يمكن كل  
ً
شخص في املهمة التي يكون فيها هو األكثر كفاءة نسبيا

 فرد في املجتمع من الحصول على حصة أكبر. 



  

30 
 

أو القدرة أو من االختالفات في   قد تنبع امليزة النسبية على املستوى الفردي من االختالفات في املوهبة •

والخبرة والتدريب  االختالفات     .التعليم  الوطني،  املستوى  على  النسبية  امليزة  مصادر  تشمل  بينما 

الطبيعية   واملوارد  واملناخ  واملؤسسات  والثقافة  اللغة  في  االختالفات  وكذلك  واملعرفة،  الفطرية 

  ومجموعة من العوامل األخرى.

نتاج هو أداة بسيطة لتلخيص املجموعات املحتملة من املخرجات التي يمكن أن  منحنى إمكانيات اإل  •

 ينتجها املجتمع إذا ما استخدم موارده بكفاءة. في اقتصاد بسيط ينتج فقط القهوة والصنوبر، يظهر

PPC   أقص ى كمية من إنتاج البن )املحور العمودي( ممكنة عند كل مستوى من إنتاج املكسرات )املحور

في أي نقطة تكلفة الفرصة البديلة للمكسرات في تلك النقطة، معبر عنها برطل   PPC يمثل ميل (.  األفقي

 .من القهوة

الطريقة  • أن  على  ينص  الذي  الندرة،  مبدأ  بسبب  لألسفل  تنحدر  اإلنتاج  إمكانيات  منحنيات  جميع 

أن يرض ى بكمية  الوحيدة التي يمكن للمستهلك من خاللها الحصول على كمية أكبر من سلعة ما هي  

أقل من سلعة أخرى. في االقتصادات التي يكون لعمالها تكاليف فرصة بديلة مختلفة إلنتاج كل سلعة، 

التغير في   PPC يصبح ميل  املنحنى. يوضح هذا  انتقال املستهلكين إلى األسفل على طول  أكثر حدة مع 

ي ينص على أنه مع التوسع في إنتاج أية  امليل مبدأ زيادة تكلفة الفرصة )أو مبدأ الفاكهة الدانية(، والذ

 في إنتاج هذا السلعة، وبعد 
ً
 أن يوظف املوارد التي تتسم بالكفاءة نسبيا

ً
سلعة، يجب على املجتمع أوال

 .ذلك فقط يتحول إلى املوارد األقل كفاءة

إلى الخارج بمرور الوقت االس • تثمار في  تشمل العوامل التي تتسبب في انتقال منحنى إمكانيات االنتاج 

 املصانع والتجهيزات الجديدة، والنمو السكاني، وتحسين املعرفة والتكنولوجيا. 

•  
ً
إن نفس املنطق الذي يدفع األفراد للتخصص في إنتاجهم وتبادل السلع مع بعضهم البعض يقود أيضا

تفادة  على كال املستويين، يمكن لكل شريك تجاري االس  .األمم إلى التخصص والتجارة مع بعضها البعض

من التبادل، على الرغم من أنه قد يكون أكثر إنتاجية من اآلخر مقاسة بالقيمة املطلقة لكل سلعة. 
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بالنسبة لكل من األفراد والدول، تميل فوائد التبادل إلى أن تكون أكبر كلما كانت االختالفات أكبر بين  

 تكاليف الفرصة البديلة للشركاء التجاريين. 

 ي مع األجوبة:أسئلة حول الفصل الثان

وضح املقصود بامتالك ميزة نسبية في إنتاج سلعة أو خدمة معينة. وما هو معنى امتالك ميزة مطلقة في    -1

 إنتاج سلعة أو خدمة ما؟ 

 الجواب:

يتمتع الشخص بميزة مطلقة على شخص آخر في إنتاج سلعة ما إذا كان بوسعه إنتاج كمية أكبر من هذه السلعة  

الشخص   من  من   
ً
نسبيا كفاءة  أكثر  كان  إذا  ما  سلعة  إنتاج  في  نسبية  بميزة  الشخص  يتمتع  باملقابل،  اآلخر. 

 الشخص اآلخر في إنتاج ذلك املنتج، مما يعني أن تكلفة الفرصة البديلة إلنتاجه أقل من نظيره.

ت العوامل  كيف يؤثر تخفيض عدد ساعات العمل اليومية على منحنى إمكانيات اإلنتاج، بافتراض ثبا  -2

 األخرى؟ 

 الجواب:

اإلنتاجية   القدرة  انخفاض  إلى  األخرى  العوامل  ثبات  بافتراض  اليومية  العمل  ساعات  عدد  تخفيض  يؤدي 

 للمجتمع، وانتقال منحنى إمكانيات اإلنتاج نحو اليسار واألسفل 

التي تزيد من إنتاجية العمل أن تؤثر على منحنى    -3 التكنولوجية  إمكانيات اإلنتاج  كيف يمكن لالبتكارات 

 للمجتمع؟

 الجواب:  

 زيادة القدرة اإلنتاجية للمجتمع، وانتقال منحنى إمكانيات اإلنتاج نحو اليمين واألعلى 

ملاذا قولنا إن الناس فقراء ألنهم ال يتخصصون هو أكثر منطقية من قولنا إن الناس يقومون بالكثير من    -4

 األعمال بأنفسهم ألنهم فقراء؟

 الجواب:
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التجارب والواقع االقتصادي أثبت أنه مع التخصص تزداد اإلنتاجية والكفاءة، وأن الدول املتطورة هي الدول  ألن  

التي يوجد فيها تخصص وتقسيم للعمل بشكل أفضل. وتعاني الدول الفقيرة من عدم التخصص وبالتالي عدم 

 استثمار املوارد بشكل أمثل. 

 

الواليات املتحدة األمريكية ألن تكون الرائدة على مستوى العالم في تصدير  ما هي العوامل التي ساعدت    -5

 األفالم، والكتب، واملوسيقى الرائجة؟ 

 الجواب:

فإن   العالم،  دول  كل  من  للكفاءات  جذب  عامل  املتحدة  الواليات  وكون  االقتصادية،  العوامل  إلى  باإلضافة 

 اإلنكليزية ساهم في نشر الثقافة األمريكية. العوامل غير االقتصادية وأهمها انتشار اللغة 

 يكون سامر    -6
ً
 صغيرا

ً
هل يتوجب على سامر تحديث صفحة الويب الخاصة به بنفسه؟ لنفترض مجتمعا

املحترف الوحيد في    HTMLمصلح الدراجات املحترف الوحيد في هذا املجتمع، وباملقابل فإن رائد هو مبرمج  

إلنتاجية لكل منهما موضحة في الجدول التالي، والفتراض أن االثنين ينظران  هذا املجتمع. وإذا كانت معدالت ا 

إلى العمل على أنه ممتع )أو غير ممتع( بشكل متكافئ، هل تعني حقيقة أن سامر يستطيع البرمجة بشكل أسرع  

 من رائد بأنه )أي سامر( يجب أن يحدث صفحة الويب بنفسه.

 صالح الدراجات اإلنتاجية في إ اإلنتاجية في البرمجة  

 إصالح دراجة في الساعة  صفحتي ويب في الساعة  رائد

 دراجات في الساعة  3إصالح  صفحات ويب في الساعة  3 سامر

 

 الجواب:

 يمثل تكلفة الفرصة البديلة لتحديث صفحة الويب وإصالح الدراجة لكل  
ً
حتى نتمكن من اإلجابة نرسم جدوال

 من رائد وسامر ونقارن النتائج 
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تكلفة الفرصة البديلة لتحديث صفحة   

 الويب

تكلفة الفرصة البديلة إلصالح الدراجة  

 الواحدة 

 تحديث صفحتي ويب اصالح نصف دراجة  رائد 

 تحديث صفحة ويب  اصالح دراجة واحدة  سامر 

نالحظ من الجدول أن الشخص الذي يمتلك أقل تكلفة فرصة بديلة لتحديث صفحة ويب هو رائد وعليه هو  

 الذي يجب أن يقوم بتحديث صفحات الويب في املجتمع وعلى سامر التفرغ إلصالح الدراجات 

كلمة في الدقيقة. ويحاول هذا املحامي أن يقرر ما إذا    120لنفترض أن أحد املحامين يستطيع أن ينسخ    -7

عمل املحامي تساوي  كلمة بالدقيقة فقط. فإذا علمت أن الساعة من وقت    60كان بحاجة إلى سكرتير ينسخ  

 عندما يعمل كمحامي، وأن أجرة السكرتير في الساعة هي    50
َ
دوالر. هل تشجع املحامي على توظيف    5دوالرا

 سكرتير؟ 

 الجواب:

ساعات، فإن    4نعم انصحه بتوظيف سكرتير، لنفترض أن املحامي قام بنسخ مستندات واستغرق ذلك منه  

إن للمحامي ميزة مطلقة في الطباعة. ومع ذلك فإن القيمة الساعة    ساعات وهنا نقول   8السكرتير سيحتاج إلى  

 عندما يعمل كمحامي وبالتالي تكلفة الفرصة البديلة لعمله أربع ساعات في   50من وقت املحامي تساوي  
ً
دوالرا

  40ساعات =  8دوالر×   5دوالر، أما إذا وظف سكرتيرا للعمل نفسه فإن سيدفع   200=  4×  50الطباعة ستكون 

 دوالر، وواضح أن للسكرتير ميزة نسبية هنا ومن مصلحة املحامي توظيف السكرتير. 
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 مسألة محلولة:  -8

 وبافتراض ان املجتمع يمكنه انتاج الكميات التالية من السلعتين:   Yو    Xبافتراض مجتمع ينتج سلعتين فقط هما  

 A B C D E F الخيارات

 Y 0 1 2 3 4 5سلعة 

 X 27 25 21 15 8 0سلعة 

 واملطلوب: 

 ارسم منحنى إمكانيات اإلنتاج. .1

 . Yحساب تكلفة الفرصة البديلة لكل وحدة إضافية من السلعة  .2

من السلعة   وحدة  2و    Xمن السلعة    وحدة  15بافتراض ثبات بقية العوامل، هل يستطيع املجتمع إنتاج   .3

Y مع تفسير ذلك وتفسيره ..
ً
 بيانيا

إنتاج   .4 املجتمع  يستطيع  العوامل، هل  بقية  ثبات  السلعة    وحدة  21بافتراض  من    وحدات  4و    Xمن 

.Yالسلعة 
ً
 . مع تفسير ذلك وتفسيره بيانيا

أثر ذلك على منحنى   .5 ما  اإلنتاج،  تقنية جديدة تمكن من زيادة  العوامل، وظهور  بقية  ثبات  بافتراض 

 إمكانيات اإلنتاج. 

ة العوامل، واكتشاف موارد جديدة تزيد من إمكانيات اإلنتاج من السلعتين، ما أثر  بافتراض ثبات بقي .6

 ذلك على منحنى إمكانيات اإلنتاج.

 حل املسألة: 

 الرسم البياني:) الشكل تقريبي(  .1
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الحظ تزايد تكلفة الفرصة    –(  7،8،  6،  4،  2هي على التوالي: )   Yتكلفة الفرصة البديلة لكل وحدة من   .2

 البديلة. 

هذا األمر ممكن بالنسبة للمجتمع ولكن إنتاج املجتمع عند هذه النقطة يدل على وجود طاقات وموارد   .3

منحنى   داخل  اإلنتاج  هذا  تمثل  التي  النقطة  وتكون  اإلنتاجية،  طاقتها  بكامل  تعمل  وال    PPCمعطلة 

 . Z1وتتمثل بالنقطة  

نتاج هذه الكمية ألن هذا يفوق إمكانيات املجتمع بعناصره االقتصادية الثابتة. ال يستطيع املجتمع إ .4

 خارج منحنى إمكانيات اإلنتاج. Z2ويتمثل اإلنتاج بالنقطة  

 باملنحنى باللون األحمر.  .5
ً
 إزاحة كامل منحنى إمكانيات اإلنتاج لألعلى والخارج ونمثله افتراضيا

 .5نفس الجواب  .6

 األول والثاني  أسئلة إضافية حول الفصلين 

النموذج   –عرف كل من: علم االقتصاد   -1

 االقتصادي 

عرف االقتصاد الكلي، وما هي األمور التي يهتم   -5

 بدراستها؟ 

ما هي مصادر امليزة النسبية على املستوى   -6 قارن بين السلع الحرة والسلع االقتصادية.  -2

 الفردي؟ 

ما هي مصادر امليزة النسبية على املستوى   -7 االستهالكية؟ما هي أنواع السلع   -3

 الوطني؟ 

عرف االقتصاد الجزئي، وبين األمور التي يهتم   -4

 بدراستها؟ 

ما هي العوامل التي تؤدي إلى انتقال منحنى   -8

 إمكانات إنتاج االقتصاد؟ 
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Chapter 3. Analysis of Demand Theory and Demand 

Elasticity 

: تحليل نظرية الطلب ومرونة الطلب 3الفصل   
 

املستهلكين   تعبر عن سلوك  االقتصاد فهي  في علم  بأهمية خاصة  وتنفرد  باهتمام كبير،  الطلب  تحظى نظرية 

عندما يسعون إلى إشباع حاجاتهم املدعمة او املقترنة بالقدرة الشرائية التي تمكنهم من إشباع تلك الحاجات  

ويؤثر على هذا السلوك الكثير من العوامل مثل السعر والدخل، وغيرها من العوامل  -فترة زمنية معينةخالل  

من   البد  الي  األساسية  املفاهيم  من  العديد  ايضاح  الطلب بضرورة  وترتبط دراسة  في حينه.  إليها  التي سنشير 

على تلك املفاهيم والعوامل املؤثرة    استيعابها من قبل أي دارس مبتدئ لهذه النظرية. ويلقي هذا الفصل الضوء

 على الطلب، وأنواع الطلب وغيرها من الجوانب كما يظهر التحليل التالي: 

: بعض املفاهيم االساسية املتعلقة بالطلب:
ً
 أوال

 تعريف الطلب: -1

شرائها من  الكميات التي يكون لدى املستهلكين الرغبة والقدرة على  يعرف الطلب على سلعة أو خدمة بأنه تلك  

هذه السلعة أو الخدمة عند األسعار املختلفة، وذلك خالل فترة زمنية معينة )مع افتراض بقاء العوامل االخرى  

 على حالها أو ثبات العوامل االخرى(.

 عبارة عن
ً
مع افتراض وجود الرشد االقتصادي )العقالنية في اتخاذ   رغبة + قدرة،  وهذا يعني أن الطلب دائما

(. ويالحظ القرار(، وأ
ً
، أو منشأة أو مشروعا

ً
ن هنالك سلم تفضيل معين للمستهلكين )سواء كان املستهلك فردا

 من هذا التعريف ما يلي:

طلب كل املستهلكين على سلعة أو خدمة معينة، ألن طلب الفرد ال يؤثر على   يقصد بعبارة الطلب:  •

ردي، وطلب السوق. والذي يهمنا هو  السعر الذي يحدد في السوق، فالطلب هنا قد يعبر عن الطلب الف

 طلب السوق الذي يؤثر على سعر السلعة في السوق. 

+قدرة:  • رغبة   = الفعال  الطلب  على    إن  وقادرين  فيها  راغبين  للسلعة  املستهلكين  يكون  أن  يجب  أي 

شرائها، فالرغبة وحدها ال تكفي، وال القدرة وحدها تكفي لتحقيق الطلب، بل البد من وجود االثنين  

 )مثال شراء سيارة(.م
ً
 عا
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كيلو من اللحوم، إذا كان سعر كيلو   3فإذا قلت إنك ترغب في شراء    يرتبط الطلب بفترة زمنية محددة: •

اللحم بعشرين وحدة نقدية فإن هذا التعبير ناقص ألنه ال يوضح إذا كنت ترغب في شراء هذه الكمية  

 خالل يوم واحد أو أسبوع أو شهر أو سنة. 

 لوبة:الكمية املط-2

تعرف بأنها أي نقطة على منحنى الطلب، وهي كمية بعينها يمكن تحديدها داخل جدول الطلب أمام سعر معين      

 خالل فترة زمنية معينة مع ثبات العوامل األخرى )أو مع افتراض بقاء األشياء االخرى على حالها(. 

 دالة الطلب: -3

وبين كل العوامل الي تحدد )أو تؤثر في( الطلب والتعبير الشائع لها  هي العالقة بين الطلب على سلعة معينة     

العالقة الدالية بين السعر والكمية املطلوبة من سلعة معينة وبين الدخل والطلب، وهكذا... وتكون دالة الطلب  

 في أبسط صورها على النحو التالي:

= f (p)dQ 

 عني أن حيث تتكون من متغيرين أحدهما تابع واالخر مستقل وت

 الكمية املطلوبة )تابع(= دالة في السعر )مستقل( 

لكن هنالك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على الطلب، حتى أنها يمكن أن تنقسم إلى مجموعة من      

قياسها يمكن  التي  عدد    العوامل  أو  السكان،  في حجم  التغير  االخرى،  السلع  وأسعار  الحقيقي  الدخل  مثل 

قياسهاو املستهلكين   يمكن  أو ال  قياسها،  امليول    عوامل يصعب  وتغير  العامة،  االقتصادية  الحالة  تغير  مثل 

 واالذواق واملناخ. 

الوحيد        السعر ليس هو املحدد  أو بمعادلة غير خطية وألن  الدالة بمعادلة خطية  تلك  التعبير عن  ويمكن 

 يمكن أن تأخذ الصورة التالية: –لعوامل االخرى للطلب، لذلك فإن دالة الطلب مع االخذ بعين االعتبار هذه ا

)n,…, X2, X1= f (p, XdQ 

 العوامل املؤثرة في حجم الطلب.  n,…, X2, X1Xحيث تمثل 
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 قانون الطلب: -4

وهو تلك الصيغة التي تبين طبيعة العالقة بين املتغيرين اللذين يكونان دالة الطلب مع ثبات العوامل االخرى،        

لنا، إذا كانت طبيعة تلك العالقة عكسية أو طردية. والتعبير الشائع لهذا القانون هو ذلك الذي يوضح  أي يوضح  

طبيعة العالقة التي تربط بين الكمية املطلوبة وبين سعرها، فهو يشير إلى العالقة العكسية بين السعر والكمية  

 متغير تابع.املطلوبة، أي يحكم بين السعر كمتغير مستقل والكمية املطلوبة ك

أن      على  القانون  هذا  حالها    وينص  على  االخرى  العوامل  بقاء  مع  السلع  من  ما  سلعة  سعر  في  "االرتفاع 

)ثابتة(، يؤدي إلى نقص الكمية املطلوبة منها، في حين أن انخفاض سعر السلعة مع بقاء العوامل االخرى  

 ."على حالها يؤدي إلى زيادة الكمية املطلوبة منها

أي سلعة في أي نظام اقتصادي. ومن الواضح أن تعبير هذا    وقد أطلق عليه قانون الطلب ألنه ينطبق على     

القانون يشير إلى العالقة العكسية بين السعر والكمية املطلوبة. وهذا املضمون ينطبق في أي مجتمع، وفي ظل  

أي نظام اقتصادي، بمعنى أنه كلما انخفض سعر سلعة ما زاد االقبال على اقتنائها والعكس صحيح. وهنالك  

افرها النطباق قانون الطلب وهي الشر بعض   : وط الواجب تو

املطلوبة: • الكمية  فيها  تحسب  التي  الفترات  دورات    تجانس  االستهالكية  الدورات  تكون  أن  بمعنى 

 متساوية مثل شهر كامل أو أسبوع أو موسم. 

حيث أنه في بعض االحيان يالحظ أن سعر   يشترط النطباق هذا القانون، بقاء العوامل االخرى ثابتة: •

للقانون،   يعني استثناء  منها، وهذا ال  املطلوبة  الكمية  السلعة مرتفع، وبالرغم من ذلك نالحظ زيادة 

 ولكن هذا متوقف أو يرجع إلى العوامل االخرى مثل ارتفاع الدخول أو زيادة السكان أو عدد املستهلكين. 

الشراء   • في  الرغبة  يعني  الشرائية حيث  فقط:  الطلب ال  بالقوة  الرغبة مصحوبة  تكون  أن  بل يجب 

 يتمكن األفراد من الشراء الفعلي.

، هي الصورة الرياضية، والصورة  يمكن التعبير عن دالة الطلب، ومن ثم قانون الطلب بثالثة صور ويالحظ أنه      

البيانية. والصورة  يح الرقمية،  فإنه  معروفة،  الرياضية  الصورة  كانت  الصورة وإذا  على  الضوء  إلقاء  بنا  سن 

 الرقمية والصورة أو التعبير البياني لدالة الطلب.
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 جدول الطلب:  – 5

يعتبر جدول الطلب أحد الصور، أو الطرق، أو األدوات الثالث للتعبير عن دالة الطلب وهو أقل هذه الطرق       

اب على تمثيل دالة الطلب بجدول أن هذا  أو الصور دقة ولكنه في نفس الوقت أبسطها وأقربها للفهم. )حيث يع

 الجدول ال يمكن أن يشمل جميع األسعار التي يمكن أن نفترضها للسلعة(. 

لطبيعة العالقة بين الكميات املطلوبة عند األسعار املحتملة )مع ثبات    رقميةوسيلة إيضاحية    فجدول الطلب

 العوامل االخرى(، واالمثلة على ذلك كثيرة كما يتضح من املثاليين التاليين:

 عن جدول الطلب ( 2الجدول )   ( عن جدول الطلب 1الجدول ) 

 الكمية املطلوبة السعر  الكمية املطلوبة السعر

60 500  50 700 

50 600  70 500 

40 750  90 400 

30 1000  110 300 

20 1400  150 0 

 

( أنه كلما ارتفع  2( أنه كلما انخفض السعر زادت الكمية املطلوبة، بينما في الجدول )1من الواضح من الجدول )

السعر  السعر   بين  الجدولين  في  االرقام  توضحها  هنالك عالقة عكسية  أن  ويالحظ  املطلوبة،  الكمية  نقصت 

 والكمية املطلوبة.

 منحنى الطلب: -6

للعالقة بين الكمية املطلوبة والسعر )قانون الطلب( وهو الصورة البيانية لجدول    التعبير البيانييمثل    

 عند مستويات مختلفة لألسعار. 
ً
 الطلب وهو يعبر عن العالقة بين السعر والكمية املطلوبة بيانيا

 :
ً
 ومن السهل التعبير عنه من خالل افتراض جدول طلب على النحو التالي وتمثيله بيانيا

 50 40 30 20 10 السعر

 5 10 15 20 25 الكمية املطلوبة 
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، الكميات املطلوبة عند كل سعر  Dويمثل املحور االفقي الكميات املطلوبة واملحور الرأس ي األسعار ويبين املنحنى  

املنحنى  )ثمن(، كما هي واردة بجدول الطلب املشار إليه في الجدول الوارد باملثال، ويالحظ أن كل نقطة من هذا  

 تمثل حالة من الحاالت املذكورة في الجدول إلى جانب حاالت اخرى مماثلة. 

ويالحظ على منحنى الطلب أنه سالب امليل، أي ينحدر من أعلى إلى أسفل وجهة اليمين، ويعكس هذا امليل قانون  

 الطلب ليؤكد أن العالقة عكسية بين السعر والكمية املطلوبة.

قد وإذا كان من املشاهد أن هذا املستقيم يتجه إلى أسفل نحو اليمين، وهو الشكل العادي ملنحنى الطلب، فإنه 

 إلى أسفل نحو اليمين
ً
 بخط منحني يتجه أيضا

ً
، حيث أنه في كل االحوال فإن الطلب ينكمش كلما  يمثل أحيانا

الرسم عن شك  ل مقوس فإن معنى ذلك أن العالقة غير  ارتفع السعر ويتمدد كلما انخفض السعر، فإذا عبر 

خطية بين الطلب والسعر، أما إذا كان منحنى الطلب خط مستقيم فإن العالقة في هذه الحالة خطية كما في 

 الشكل السابق. 

وقد يلتقي املنحنى باملحور الرأس ي )العمودي( في نقطة ما التي تمثل السعر الذي يؤدي إلى انعدام الطلب، كذلك  

 يلتقي املنحنى باملحور االفقي في نقطة تمثل مدى الطلب عندما يصل سعر السلعة إلى الصفر. 
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يمكن تفسير شكل منحنى الطلب واتجاه هذا املنحنى إلى أسفل نحو اليمين، حيث يرجع ذلك إلى سببين رئيسين  

 هما:  

 ان انخفاض السعر يجتذب مستهلكين جدد لم يكن دخلهم يسمح لهم بالشراء.  •

الكميات  أن   • زيادة  إلى  املرتفعة  األسعار  عند  الشراء  على  القادرين  املشترين  يدفع  السعر  انخفاض 

 املشتراة. 

، حيث أن ارتفاع السعر يخفض من الدخل وانخفاض السعر يزيد  بأثر الدخلوهذه األسباب ترجع إلى ما يسمى  

إلى    
ً
وأيضا الدخل،  اإلحاللمن  إحالأثر  إلى  يؤدي  السعر  ارتفاع  أن  أي  جودة،  ،  أو  درجة  أقل  أخرى  سلع  ل 

 وانخفاض السعر يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع التي انخفض سعرها. 

وفي مجال تحليالت منحنى الطلب يجب أن نفرق بين منحنى الطلب الفردي، ومنحنى طلب السوق حيث أن االخير  

 هو الذي يؤخذ في االعتبار. 

 منحنى الطلب الفردي: -6-1

ل طلب ملستهلك واحد على سلعة معينة مثل لعب األطفال كانت أرقامه خالل عام على النحو  إذا كان لدينا جدو 

 التالي:

 10 8 6 4 2 السعر 

 5 10 15 20 25 الكمية املطلوبة

 

 فإننا يمكن أن نرسم هذا الجدول في شكل منحنى طلب فردي على النحو التالي: 
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  ويطلق على هذا املنحنى منحنى طلب الفرد  
ً
 واحدا

ً
حيث أن أي شخص آخر يكون له منحنى  أي يخص شخصا

، ولكنها كلها منحنيات توضح العالقة العكسية بين السعر  
ً
 ما يكون مختلفا

ً
والكمية، أي توضح  طلب آخر، وغالبا

 قانون الطلب. 

 منحنى طلب السوق: -6-2

كيف نستطيع الحصول    والسؤال: وهو ذلك املنحنى الذي يعكس رغبة جميع املستهلكين في شراء سلعة معينة،       

و  السوق،  منحنى طلب  الطلب    اإلجابةعلى  ملنحنيات  األفقي  التجميع  من خالل  ذلك  نستطيع  أننا  في  تنحصر 

هو مجموع منحنيات الطب الفردية، وهو الذي    منحنى طلب السوق:املستهلكين، وبالتالي فإن    الفردية لجميع 

 يعكس جميع الكميات التي يرغب جميع املستهلكين في طلبها عند كل سعر. 

وإليضاح ذلك نفترض وجود ثالثة مستهلكين فقط في سوق سلعة ما ولكل مستهلك منهم جدول طلب مختلف  

 طلب السوق على تلك السلعة على النحو التالي: فإننا نستطيع اشتقاق 

 جدول افتراض ي يمثل طلب السوق على سلعة ما بافتراض وجود ثالثة مستهلكين 

 السعر
الكمية املطلوبة للمستهلك 

 ( Aاألول )

الكمية املطلوبة للمستهلك 

 ( Bالثاني )

الكمية املطلوبة للمستهلك 

 (Cالثالث )

الكمية املطلوبة 

 ((A+B+Cللمستهلكين  

 طلب السوق 

1 30 28 16 74 

2 25 24 12 61 

3 20 20 8 48 

4 15 16 4 35 

5 10 12 0 22 

 

 عند السعر )
ً
( فإن 5ويالحظ من الجدول أننا حصلنا على طلب السوق بتجميع الكميات مقابل كل سعر فمثال

  12بينما املستهلك الثاني يشتري )( وحدات  10املستهلك االول سيشتري )
ً
( وحدة، واملستهلك الثالث ال يشتري شيئا

( املستهلكون  له وبذلك يكون مجموع ما يشتريه  بالنسبة  السعر مرتفع  السعر )22ألن  ( 4( وحده عندما يكون 
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على منحنى  وحدات نقدية ... وهكذا حتى نحصل على طلب السوق عند كل األسعار املحتملة ويمكننا أن نحصل 

 طلب السوق من خالل تمثيل الجدول السابق على النحو التالي: 

 

 

 

 

(A) 

(B) 

(C) 
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    A  ،B  ،Cويالحظ من الرسم البياني أن دمج املنحنيات       
ً
يعطينا منحنى طلب السوق، ومنحنى طلب السوق أيضا

 لنا قانون الطلب.ينحدر من أعلى أسفل وإلى اليمين ليعكس 

 ثانيا: العوامل املحددة للطلب:

 يمكن تقسيم العوامل املجددة للطلب إلى:

 دخول املستهلكين.  •

 أسعار السلع األخرى.  •

 عدد املستهلكين.  •

 أذواق املستهلكين.  •

 توقعات املستهلكين.  •

 دخول املستهلكين: -1

أي   الحقيقية،  الدخول  أو  الحقيقي  الدخل  هنا،  بالدخل  يستطيع  ونقصد  التي  والخدمات  السلع  مجموعة 

املستهلك أو املستهلكون الحصول عليها بالدخل النقدي الذي يتم الحصول عليه، وعندما نبحث تأثير الدخل  

 على الطلب يجب أن نميز بين نوعين من السلع:

 طلب السوق  

A+ B+C 
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دخلنا، مثل   وهي السلع التي نستهلك منها كمية أكبر كلما زاد دخلنا وكمية أقل كلما قل السلع العادية: •

املالبس الجديدة، االحذية الجلدية، اللحوم، شاشات التلفاز، وتصبح العالقة بين الدخل والطلب على  

تلك السلع عالقة طردية، أي كلما زاد الدخل، زاد الطلب، والعكس صحيح، وزيادة الطلب تتم بنسب  

 متفاوتة تتوقف على ما إذا كانت السلعة ضرورية أم كمالية. 

الد • عندما  ينا:  السلع  أكبر  الدخل وكمية  بزيادة  أقل  كمية  منها  نستهلك  الفقراء، حيث  وتسمى سلع 

 ينخفض، أي أن العالقة في هذه الحالة عالقة عكسية بين الدخل والطلب على السلع الدينا أو الرديئة. 

 أسعار السلع االخرى:  -2

الدراسة يجب أن نفرق بين ثالثة أنواع من  عند بحث تأثير أسعار السلع األخرى على الطلب على السلعة محل    

 السلع هي: السلع البديلة، والسلع املكملة والسلع املستقلة.

البديلة: • الزيتون وزيت    السلع  التي يمكن استعمالها كبدائل مثل )التفاح والبرتقال وزيت  السلع  وهي 

سعر سلعة التفاح ونحن ندرس الطلب   إذا ارتفعالذرة والشاي والبن أو القهوة(، وفي مثل هذه الحاالت  

على سلعة البرتقال فإننا سنجد أن الطلب سيزداد على البرتقال والعكس صحيح، وتصبح في هذه الحالة  

السلعتان بديلتان. وهنا يمكن القول إن العالقة تكون طردية بين السلعتين البديلتين، حيث أنه إذا  

ه في املقابل يزداد الطلب على البن)القهوة( إذا كان الطلب ارتفع سعر السلعة االخرى ولتكن الشاي، فإن

 على البن أو القهوة هو السلعة محل الدراسة. 

وهي السلع التي تستعمل مع بعضها البعض من منظور الش يء لزوم الش يء، وهنالك   السلع املكملة: •

سيارة والبنزين، وتسمى  أمثلة كثيرة مثل: الحذاء والجورب، والسكر والشاي، والبدلة وربطة العنق، وال

هذه الحالة سلعتان مكملتان. وهنا يمكن القول إن العالقة تكون عكسية بين السلعتين املكملتين أو  

السلع املكملة، حيث يالحظ أنه إذا ارتفع سعر السلعة االخرى مثل السيارة فإن الطلب على السلعة 

البنزين والسيارا أن  البنزين سيقل، حيث  الدراسة وهو  السلع محل  تكون  ، وهكذا 
ً
معا ت تستعمالن 

 مع الطلب على السلعة األخرى.
ً
 مكملة، إذا كان سعر أحدهما يتناسب عكسا

وهي السلع التي ليس لها عالقة مع بعضها البعض وهنا ال توجد عالقة وال تأثير ألي    السلع املستقلة: •

حذية والبيض واألسمدة. وبالتالي تغير في سعر أحدهما على الطلب على السلعة االخرى مثل السيارة واال 

 تصبح السلع مستقلة إذا كان التغير في سعر أحدهما ال يؤثر في الطلب على السلع االخرى. 
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 عدد املستهلكين:-3

عدد           زاد  كلما  أنه  بمعنى  الدراسة،  محل  للسلعة  السوق  وطلب  املستهلكين  عدد  بين  طردية  هنا  والعالقة 

املستهلكين أو املشترين للسلعة كلما زاد الطلب عليها والعكس صحيح، وزيادة عدد املستهلكين يمكن أن يرجع إلى  

 واصالت أو غيرها من األسباب. النمو في عدد السكان في املنطقة محل الدراسة أو تحسن امل

 أذواق املستهلكين:  -4

أو   املحددات  من  أنها  رغم  معينة  سلعة  على  الطلب  محددات  أهم  من  وتفضيالتهم  املستهلكين  أذواق  تعتبر 

العوامل التي من الصعب قياسها، وبالتالي فإن أي مؤثرات تؤثر على أذواق وميول وتفضيالت املستهلكين تؤدي  

 تؤثر وسائل الدعاية بال شك على أذواق املستهلكين  إلى زيادة أو نق
ً
ص الطلب على السلعة محل الدراسة، فمثال

وتؤدي بالتالي إلى تغير الطلب على السلعة، والعكس صحيح. حيث يمكن أن نجد العكس عندما يقرأ املستهلكين  

 يشير إلى املواد املستعملة في إنتاج القميص من ماركة معينة لها تأث
ً
ير ضار على الجسم فإن رغباتهم نحو  تقريرا

السلعة سوف تقل وسيحدث نقص في الطلب للسلعة. وهكذا يمكن القول إن زيادة تفضيالت املستهلكين على  

 نحو زيادة الطلب على السلعة والعكس صحيح. 
ً
 سلعة ما ألي سبب كان، فإن اذواق املستهلكين تتجه ايجابيا

 توقعات املستهلكين:  -5

ستهلكون أن يرتفع سعر سلعة معينة في املستقبل القريب فإن الطلب عليها يزداد والعكس صحيح،  فإذا توقع امل

وباملثل إذا توقع املستهلكون زيادة دخولهم في القريب، فإن نمط االستهالك سيتغير مما يؤدي إلى زيادة الطلب على 

و  الرديئة  السلع  أو  الدنيا  السلع  على  الطلب  وانخفاض  العادية،  التوقعات السلع  حال  في  يحدث  العكس 

 بانخفاض الدخل. 

وزيادة  الزمنية،  والتغيرات  العامة،  االقتصادية  الحالة  مثل  الخمس  العوامل  غير  اخرى  عوامل  وهنالك 

 االستثمارات واالنفاق العام وغيرها.

: التغير في الكمية املطلوبة والتغير في الطلب:
ً
 ثالثا

 املطلوبة: التغير في الكمية -1

الطلب مع ثبات  الوحيد واملؤثر في منحنى  الكمية املطلوبة عندما يكون سعر السلعة املحدد  التغير في  يحدث 

 العوامل االخرى. 
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 يعني االنتقال من نقطة إلى نقطة على نفس منحنى الطلب  
ً
وفي هذه الحالة فإن التغير في الكمية املطلوبة بيانيا

 حدث في هذه الحالة ما يسمى تمدد الطلب.بفعل تأثير سعر السلعة فقط وي

 على النحو التالي: 
ً
 ويمكن ايضاح ذلك بيانيا

 

( على سبيل املثال  c( إلى )B( إلى )Aحيث يالحظ من الرسم أن التغير في الكمية املطلوبة تعني االنتقال من النقطة)

 .p3إلى    p2إلى   p1على نفس منحنى الطلب، وقد وجدت نتيجة للتغير في السعر من 

 التغير في الطلب: -2

تلك   تغير  وبافتراض  السعرية  غير  واملحددات  العوامل  كل  أو  واحد  في  للتغير  نتيجة  الطلب  في  التغير  يحدث 

في واحد منها أو كلها يؤدي إلى زيادة الطلب أو نقص الطلب  العوامل واملحددات التي كان يفترض ثباتها، فالتغير  

 على السلعة محل الدراسة أي تغير دالة الطلب نفسها. 

 يشير إلى انتقال منحنى الطلب بأكمله  
ً
وفي هذه الحالة فإن التغير في الطلب يعني التغير في ظروف الطلب. وبيانيا

 كما يتضح من الرسم التالي: إلى أعلى أو إلى أسفل إلى اليمين أو إلى اليسار 
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  2Dأي إلى وضع جديد ليعبر عن زيادة الطلب على السلعة ثم إلى    1Dانتقل إلى     Dيالحظ من الرسم أن املنحنى      

 ليعبر عن نقص الطلب على السلعة بفعل تأثير أحد أو كل العوامل املحددة غير السعر. 

لدخل، إذا كانت السلعة عادية وانخفاض الدخل في حالة السلع  ، يمكن أن تحدث نتيجة لزيادة ا1Dففي حالة       

الرديئة، وزيادة أسعار السلع البديلة وانخفاض أسعار السلع املكملة أو زيادة عدد املستهلكين، أو تغير أذواق  

ونها  املستهلكين لصالح السلعة أو هنالك توقعات للمستهلكين بزيادة دخولهم أو زيادة أسعار السلع التي يستهلك

 أو كل هذه العوامل مجتمعة. 

يمكن أن تحدث نتيجة النخفاض الدخل وانخفاض أسعار السلع البديلة أو ارتفاع أسعار    2Dاما في حالة         

السلع املكملة، أو انخفاض عدد املستهلكين أو تغير أذواق املستهلكين في غير صالح السلعة أو هنالك توقعات  

أ دخولهم  بانخفاض  واملحددات  للمستهلكين  العوامل  هذه  كل  أو  يستهلكونها  التي  السلع  أسعار  انخفاض  و 

 مجتمعة. 

: تحليالت مرونة الطلب: 
ً
 رابعا

أهم   من  السلعة  بها  تمر  التي  الظروف  مختلف  تحت  املحسوبة  قياسها  ونتائج  وطرق  املرونة  تحليالت  تعتبر 

املؤشرات االقتصادية التي تهم كل صانع قرار على مستوى الوحدة االقتصادية أو املشروع، وكذلك على املستوى  

 ب إلى تحليلها من خالل النقاط التالية: الوطني. وتفسر جانب هام من نظرية الطلب وتحتاج دراسة مرونات الطل
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 مفهوم مرونة الطلب: -1

مدى استجابة الطلب إلحدى العوامل املؤثر على هذا الطلب وعلى وجه الخصوص العوامل  تعني مرونة الطلب      

وامل  التي يمكن قياسها، ويعبر عنها بأنها درجة استجابة أو حساسية الكمية املطلوبة للتغير النسبي في إحدى الع

 املؤثرة على الطلب، أي محددات الطلب.

وستكون دراستنا هنا مركزة على مرونة الطلب السعرية لقياس درجة تأثير السعر على الطلب، ومرونة الطلب      

السلع   أسعار  تأثير  لقياس درجة  املتقاطعة  الطلب  املطلوبة ومرونة  الكمية  على  الدخل  تأثير  لقياس  الدخيلة 

 املطلوبة.  االخرى على الكمية

 حاالت ودرجات مرونة الطلب:-2

هنالك ما يسمى بحاالت ودرجات املرونة، وهي حاالت معينة ملرونة الطلب تشير إلى اختالف تأثر الكمية املطلوبة       

 عندما تتغير أو يتغير أحد العوامل التي تؤثر على الطلب وتسمى درجات أو حاالت املرونة.  

أ      إذ  السلع،  أو متساوية بين  املرونة ليست واحدة  ن هنالك سلعة معينة يمكن أن يكون  أي أن درجة قياس 

  
ً
الطلب عليها مرن بدرجة كبيرة وهنالك سلع أخرى يكون الطلب عليها غير مرن أو عديم املرونة، وهنالك سلعا

 معينة يمكن أن تختلف درجة مرونة الطلب  
ً
ثالثة يكون الطلب عليها متناهي أو ال نهائي املرونة كما أن هنالك سلعا

 الزمن. فيما يلي بيان بحاالت ودرجات املرونة واألشكال البيانية لها عليها باختالف عنصر 

 على مرونة الطلب السعرية(
ً
: ينصب التحليل في الجدول أساسا

ً
 )مهم جدا

 ودرجاتها البيانيةالطلب السعرية حاالت مرونة 

حاالت الطلب  

حسب درجات  

 املرونة 

درجة املرونة )معامل  

 املرونة( وتفسيرها.

 االيضاح البياني لحاالت مرونة الطلب في حالة مرونة الطلب السعرية
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 عديم املرونة -1

 

 = صفر  معامل املرونة

تغير  أي  أن  يعني   مما 

يؤدي  ال  السلعة  سعر  في 

الكمية   في  التغير  إلى 

املطلوبة منها، مثل الطلب 

 على األدوية 

 

غير مرن أو  -2

 قليل املرونة 

 

 

 معامل املرونة

الصفر وأقل من  أكبر من  

الواحد ويمكن القول إن  

معامل الطلب أقل من  

 الواحد. 

 مما يعني أنه عند 

التغير في سعر السلعة  

زيادة أو نقصان سيؤدي  

 إلى

التغير في الكمية املطلوبة  

 بنسبة أقل من ذلك.
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متكافئ  -3

 املرونة

املرونة   واحد  معامل   =

(1 ) 

ويحدث ذلك عندما  

 تكون درجة استجابة 

التغير في الكمية املطلوبة  

تعادل مقدار التغير في  

 سعر السلعة

 

الطلب مرن  -4

 )كثير املرونة( 

أكبر من   معامل املرونة

 الواحد. 

ويحدث ذلك عندما  

 تكون درجة استجابة 

التغير في الكمية املطلوبة  

أكبر من مقدار التغير في 

 سعر السلعة

 

ال نهائي  -5

 املرونة

 

 = ∞  املرونةمعامل 

عندما تكون درجة  

 استجابة الكمية عالية 

جدا للتغير في السعر ولو  

 بشكل ضئيل جدا 
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 أسباب اختالف درجات املرونة ومحدداتها: -3

 تتوقف درجات املرونة على عدد من االسباب لعل من أهمها: 

 إمكانية احالل سلعة محل أخرى. •

 مدى ضرورة السلعة أو كماليتها.  •

 املستهلك. حجم دخل  •

 النسبة املئوية لثمن السلعة من ميزانية املستهلك.  •

 طول الفترة الزمنية.  •

 تعدد استعماالت السلعة. •

 :إمكانية احالل سلعة محل أخرى -3-1

للغاية والعكس   
ً
السلعة االولى مرنا الطلب على  امكانية االستبدال لسلعة مكان سلعة، يكون  لو كانت هنالك 

لطلب على سلعة ما تتوقف على مدى أو درجة إمكانية اإلحالل عند بيع هذه السلعة.  صحيح، أي أن درجة مرونة ا

 )إحالل نوع من املياه الغازية مكان آخر، وإحالل القهوة محل الشاي( والبديل هنا البد أن يكون قريب.

 مدى ضرورة السلعة أو كماليتها:-3-2

الطلب عليها غير مرن أو عديم املرونة )الخبز(، ومن    فكلما كانت السلعة ضرورية والزمة، كلما اتجهت ألن يكون 

 ناحية أخرى، السلع الكمالية الطلب عليها مرن. 

 حجم دخل املستهلك: -3-3

الطبقة   أو أقل مرونة من طلب   غير مرن 
ً
يعتبر طلبا السلع والخدمات  الثرية على  الطبقة  أن طلب  يعني  وهذا 

نفعة الحدية للنقود )آخر وحدة( عند االغنياء تكون أقل منها  الفقيرة على نفس السلع والخدمات وذلك ألن امل

 بكثير عند الفقراء. 

 النسبة املئوية لثمن السلعة من ميزانية املستهلك: -3-4

 كلما ارتفعت هذه النسبة كلما كان الطلب عليها مرن وكلما انخفضت هذه كلما كان الطلب عليها غير مرن.    
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 طول الفترة الزمنية: -3-5

 الستطاعة املستهلك       
ً
من املحتمل أن يتحول الطلب غير املرن على سلعة ما بمرور الوقت إلى طلب مرن نسبيا

تعديل نمط استهالكه والتعرف على السلع املختلفة املوجودة في السوق مما قد يؤدي إلى اكتشاف بدائل أرخص  

 .
ً
 نسبيا

 تعدد استعماالت السلعة: -3-6

 ستعماالت السلعة كلما ارتفعت درجات املرونة بالنسبة للطلب عليها والعكس صحيح. حيث كلما تعددت ا     

 األهمية االقتصادية ملرونة الطلب واستخداماتها: -4

 تنبع األهمية االقتصادية ملرونة الطلب من النواحي التالية: 

 دور املرونة في تحديد سعر املنتج والتأثير على السياسة االقتصادية للمشروع.  •

 املرونة في رسم السياسات االقتصادية الكلية.  دور  •

 التمييز االحتكاري.  •

 التعامل مع تقلبات األسعار وتحقيق استقرارها.  •

 التخطيط على املستوى الوطني وعلى مستوى املشروع.  •

 تصنيف السلع وتقسيمها.  •

 للمشروع: دور املرونة في تحديد سعر املنتج والتأثير على السياسة االقتصادية -4-1

تعد مرونة الطلب من أبرز املؤشرات االقتصادية التي يراعيها املدير صاحب القرار في املشروع عند رغبته في      

تعديل أو تغيير السياسات االقتصادية الخاصة بمشروعه خاصة سياسات اإلنتاج والتسويق والتسعير. فاملدير  

  يمتنع عن رفع سعر السلعة التي ينتجها إذا كان ال
ً
 ألنه يعلم أن أي رفع للثمن حتى لو كان طفيفا

ً
طلب عليها مرنا

سيؤدي إلى إنقاص الكمية املطلوبة من هذه السلعة، مما يؤدي بدوره إلى التأثير على حجم االنتاج واملبيعات كما  

 وهكذا... يمكنه في حالة الطلب املرن على السلعة ان يخفض ثمنها ثم يزيد من حجم مبيعاته وانتاجه بالتبعية، 

 دور املرونة في رسم السياسات االقتصادية الكلية: -4-2

تستخدم املرونة في رسم الكثير من السياسات االقتصادية، مثل فرض ضريبة على سلعة )املبيعات( فلو كان       

 فإن فرض ضريبة يؤدي إلى انخفاض اإليرادات. أما لوكان عديم املرونة فتزيد اإليرادات، وتس
ً
اعد من  الطلب مرنا

نتـ ج على نقل عبء الضريبة، فكلما كانت املرونة كبيرة، كلما قلت سلطة  
ُ
ناحية أخرى على تحديد مدى قدرة امل
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املنتج في تحميل عبء الضريبة على ثمن السلعة، حيث أن ذلك يؤدي إلى تقليل حجم الكمية املباعة والعكس  

العرض  مرونة  )مثل  االخرى  العوامل  ثبات  افتراض  مع  السياسات  صحيح،  في وضع  املرونة  تستخدم   
ً
وأيضا  .)

 االقتصادية الكفيلة بالقضاء على فائض الطلب أو العرض وما إلى ذلك.

 التمييز االحتكاري:-4-3

فإذا أراد منتج محتكر التمييز في سعر بيع السلعة فإنه ال يستطيع تنفيذ ذلك اال إذا اختلفت مرونة الطلب في      

 األسواق املختلفة. 

 التعامل مع تقلبات األسعار وتحقيق استقرارها: -4-4

واضح أن العالقة بين مرونة الطلب على السلع وتقلبات أسعار هذه السلع تعتبر عالقة عكسية فكلما كانت       

درجة مرونة الطلب على السلع محددة أو قليلة أدى هذا بمنتجي هذه السلع إلى زيادة أسعارها بحرية أكبر )مما  

الحالة(. وكلما كانت درجة مرو  السلع كبيرة أدى ذلك بمنتجي هذه  يزيد تقلبات األسعار في هذه  الطلب على  نة 

السلع إلى الخوف الشديد حتى من مجرد عمل زيادة طفيفة في أسعار هذه السلعة )مما يقلل من تقلبات األسعار  

 في هذه الحالة(.

 : التخطيط على املستوى الوطني وعلى مستوى املشروع-4-5

املستقبلي لسلع     الطلب  الطلب، ومن  حيث تساعد على تقدير  التي تؤثر على  العوامل  تغير أحد  في ظل  ما  ة 

ناحية أخرى، تساعد على تجنب إنشاء طاقات تكون فائضة عن الحاجة أو وجود عجز في انتاج بعض السلع 

 االستراتيجية على املستوى الوطني، أو السلع التي ينتجها املشروع.

 تصنيف السلع وتقسيمها: -4-6

سلع الضرورية والسلع الكمالية أو الترفيهية، وتتوقف هذه التفرقة على مستوى دخل  حيث يمكن التفرقة بين ال

والظروف   العوامل  تلك  تغيرت  إذا  بحيث  املحيطة.  والبيئية  واالقتصادية  االجتماعية  الظروف  املستهلك وعلى 

 السائدة يكون من املمكن تحول السلع الكمالية إلى سلع ضرورية والعكس.

 طلب:أنواع مرونات ال -5

هنالك العديد من مرونات الطلب، ويرتبط عددها، بعدد املتغيرات أو العوامل املؤثرة على الطلب أو الكمية       

املطلوبة وعلى األخص التي يمكن قياسها، ونحن في هذا الصدد سنختار تحليل ثالثة أنواع ملرونات الطلب، ترتبط 

 وهي على النحو التالي: تستميتها بالعوامل الرئيسية التي تؤثر على الطلب،
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 مرونة الطلب السعرية: -5-1

 بما يسمى قانون الطلب. 
ً
 تعتبر من أهم أنواع املرونات في مجال دراسة الطلب ألنها ترتبط بما أشرنا إليه سابقا

 تعريف مرونة الطلب السعرية: -5-1-1

بأنها  " ه  يمكن تعريفها  املطلوبة من  الكمية  استجابة أو حساسية  أو مدى  في  درجة  النسبي  للتغير  السلعة  ذه 

التغير النسبي الطفيف في   "." أي هي عبارة عن سعرها وهذه االستجابة أو الحساسية تختلف من سلعة إلى أخرى 

 ".الكمية املطلوبة نتيجة لتغير طفيف في السعر

 قياس مرونة الطلب السعرية:-5-1-2

 تقاس مرونة الطلب السعرية بهذه الطريقة 

 السعرية = التغير النسبي في الكمية ÷ التغير النسبي في السعرمرونة الطلب  

 = اي أن مرونة الطلب السعرية 

الكمية الجديدة−الكمية االصلية 

الكمية االصلية 
      
السعر الجديد −السعر األصلي    ÷  

السعر االصلي 
 

 كما يلي:
ً
 ويعبر عنها رياضيا

Ed  =  
𝛥𝑄𝑑

𝛥𝑝
   × 

𝑃1

𝑄1
 

Ed  =  
𝑄2−𝑄1

𝑃2−𝑃1
   × 

𝑃1

𝑄1
 

 هو السعر الجديد.  P2  هو السعر األصلي، P1حيث أن 

Q1   ‘هي الكمية األصلية  Q2.هي الكمية الجديدة 
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مع مراعاة إهمال االشارة السالبة، ألنها تعبر عن العالقة العكسية بين السعر والكمية املطلوبة وهي معروفة 

 بقانون  
ً
 الطلب.اقتصاديا

 : 1مثال

، وعندما انخفض السعر    50وحدة نقدية، وكانت الكمية املطلوبة    2000إذا كان سعر الكرس ي البالستكية  
ً
كرسيا

 فأحسب معامل املرونة السعرية ووضح داللته.  70وحدة نقدية زادت الكمية املطلوبة إلى  1800إلى 
ً
 كرسيا

 الحل 

Ed =    
70−50

1800−2000
   × 

2000

50
      

Ed =     
20

−200
   × 

2000

50
 = 

40000

−10000
 = -4 

االشارة السالبة تعبر عن العالقة السالبة بين السعر والكمية املطلوبة، وعادة يتم اهمالها ألن داللتها معروفة       

  ،
ً
أما الرقم  أي تأخذ بالقيمة املطلقةاقتصاديا أكبر من الواحد    4.   املرونة  إلى أن معامل  وبالتالي فإن فيشير 

 بنسبة  
ً
 طفيفا

ً
 أو كثير املرونة، ومعني ذلك أن تغيرا

ً
% في سعر السلعة  1الطلب في هذه الحالة هو طلب مرن نسبيا

 في الكمية املطلوبة بنسبة  
ً
إلى تغيرا % في سعر السلعة يؤدي إلى  1%، وفي هذه الحالة انخفاض بنسبة  4يؤدي 

 %.4ازدياد في الكمية املطلوبة بنسبة  

وحدات نقدية. مما أدى إلى زيادة الكمية املطلوبة من    5وحدات نقدية إلى    10انخفض سعر سلعة ما من    :2لمثا

 وحدة. املطلوب حساب مرونة الطلب السعرية وحدد نوع الطلب. 30وحدة إلى  20سلعة ما من 

 :الحل

Ed =  
𝛥𝑄𝑑

𝛥𝑝
   × 

𝑃1

𝑄1
 

Ed =  
30−20

5−10
   × 

10

20
 = 

10

−5
   × 

10

20
  = 

100

−100
 = - 1 

 قيمة معامل املرونة بالقيمة املطلقة تساوي الواحد الصحيح وبالتالي فإن الطلب متكافئ املرونة.
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وحدات نقدية. مما أدى إلى انخفاض الكمية املطلوبة   16وحدة نقدية إلى  12ارتفع سعر سلعة ما من   :3مثال

 وحدة. املطلوب حساب مرونة الطلب السعرية وحدد نوع الطلب. 14وحدة إلى  20من سلعة ما من 

 الحل  

Ed =  
𝛥𝑄𝑑

𝛥𝑝
   × 

𝑃1

𝑄1
 

Ed =  
14−20

16−12
   × 

12

20
 = 

−6

4
   × 

12

20
  = 

−72

80
 =  - 0.9 

وبالتالي الطلب أصغر من الواحد الصحيح بالقيمة املطلقة  0.9قيمة مرونة الطلب السعرية بالقيمة تساوي 

 غير مرن. 

وحدات نقدية. مما أدى إلى زيادة الكمية املطلوبة   10وحدات نقدية إلى    16انخفض سعر سلعة ما من  :  4مثال

 وحدة. املطلوب حساب مرونة الطلب السعرية وحدد نوع الطلب. 60وحدة إلى  40من سلعة ما من 

 الحل: 

Ed =  
𝛥𝑄𝑑

𝛥𝑝
   × 

𝑃1

𝑄1
 

Ed =  

60−40

10−16
   × 

16

40
 = 

20

−6
   × 

16

40
  = 

320

−240
 = -1.33 

 قيمة مرونة الطلب السعرية بالقيمة املطلقة أكبر من الواحد وبالتالي الطلب مرن. 

 مرونة الطلب الدخلية -5-2

هنالك عبارة عن التغير النسبي  عن مدى استجابة الكمية املطلوبة للتغير النسبي في دخل املستهلك. أي  تعبر      

 في الكمية املطلوبة نتيجة للتغير النسبي في الدخل 

أي أن معامل مرونة الطلب الدخلية =  

التغير  النسبي  في  الكمية املطلوبة 

التغير  النسبي  في  الدخل
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 عن ذلك كما يلي:
ً
 ويعبر رياضيا

Ei =  
𝛥𝑄𝑑

𝛥𝐼
   × 

𝐼1

𝑄1
 = 

𝑄2−𝑄1

𝐼2−𝐼1
   × 

𝐼1

𝑄1
 

حيث يمكن التعرف على أهميتها بالنسبة للمستهلك بناًء على قيمة املرونة، لهذا إذا كانت املرونة سالبة فهي       

السلعة ؛ وتكون السلعة عادية أو جيدة، أما إذا كانت موجبة فإنها تدل على أن  السلعة رديئة )دنيا(تشير إلى أن  

 إذا كانت أكبر من الواحد.كمالية    والواحد، أوإذا كانت قيمة املعامل محصورة بين الصفر    ضرورية

وحدة نقدية أدى إلى زيادة الكمية املطلوبة من    1600وحدة نقدية إلى    1200بفرض أن ارتفاع الدخل من    :1مثال

 وحدة. املطلوب حساب مرونة الطلب الدخلية وتحديد نوع السلعة.  12وحدة إلى  10سلعة ما من 

 الحل:  

Ei =  
12−10

1600−1200
   × 

1200

10
 = 

2

400
   × 

1200

10
  = 

2400

4000
 = 0.6 

قيمة مرونة الطلب الدخلية موجبة وهذا يدل على أنها جيدة أو عادية كما أنه أقل من الواحد وبالتالي السلعة 

 ضرورية. 

وحدة نقدية أدى إلى زيادة الكمية املطلوبة من    1800وحدة نقدية إلى    1000بفرض أن ارتفاع الدخل من    :2مثال

 وحدة. املطلوب حساب مرونة الطلب الدخلية وتحديد نوع السلعة.  20وحدة إلى  25سلعة ما من 

Ei =  
20−25

1800−1000
   × 

1000

25
 = 

−5

800
   × 

1000

25
  = 

−5000

20000
 = -0.25 

 قيمة مرونة الطلب الدخلية سالبة وبالتالي السلعة رديئة )دنيا(. 

 مرونة الطلب املتقاطعة:    -5-3

"مدى استجابة الكمية املطلوبة من السلعة للتغير النسبي في تعرف مرونة الطلب املتقاطعة أو التبادلية بأنها      

ويمكن أن توجد ثالثة أوضاع فيما يتعلق    لة لها".أسعار السلع االخرى املرتبطة بها سواء البديلة عنها أو املكم

فإن ذلك يشير إلى أن العالقة عكسية بين الطلب على  قيمة املعامل سالبة  بمرونة الطلب املتقاطعة فقد نجد  

 السلعة محل الدراسة وسعر السلعة االخرى املرتبطة وهنا تصبح السلعتان مكملتان مثل الشاي والسكر. 
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لتعبر عن العالقة الطردية بين الطلب على السلعة   موجبة  عامل مرونة الطلب املتقاطعةوقد نجد إشارة م     

محل الدراسة وسعر السلعة االخرى املرتبطة بها، وهنا تصبح السلعتان بديلتان )الشاي والقهوة(. وقد نجد أن 

 ، فتصبح السلعتان مستقلتان )الشاي وامللح(. صفر  معامل املرونة يساوي 

 الطلب املتقاطعة كما يلي:وتحسب مرونة  

 =   معامل مرونة الطلب املتقاطعة

 𝑋 التغير  النسبي  في  الكمية    املطلوبة  السلعة من

𝑌التغير  النسبي  في  سعر السلعة
 

 كما يلي: 
ً
 وتحسب رياضيا

Ex,y   =  
𝛥𝑄𝑑𝑥

𝛥𝑝𝑦
   × 

𝑃𝑦1

𝑑𝑥1
 

 

 

وحدة نقدية، مما أدى إلى انخفاض الكمية املطلوبة   10وحدة نقدية إلى   12سلعة ما من    سعر انخفض  :1مثال

من   أخرى  سلعة  إلى    100من  بين   50وحدة  العالقة  وحدد  املتقاطعة  الطلب  مرونة  حساب  املطلوب  وحدة. 

 السلعتين.  

 الحل:  

Ex,y   =  
𝛥𝑄𝑑𝑥

𝛥𝑝𝑦
   × 

𝑃𝑦1

𝑑𝑥1
 

Ex,y   =  
50−100

10−12
   × 

12

100
 = 

−50

−2
   × 

12

100
  = 

−600

−200
 = 3 

 إشارة مرونة الطلب املتقاطعة موجبة وهذا يدل على أن السلعتان بديلتان.
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وحدة نقدية، مما أدى إلى انخفاض الكمية    9وحدة نقدية إلى    10انخفض سلعة ما من    :2مثال

املطلوب حساب مرونة الطلب املتقاطعة  وحدة.    100وحدة إلى    80املطلوبة من سلعة أخرى من  

 وحدد العالقة بين السلعتين.

 

 الحل: 

Ex,y   =  
𝛥𝑄𝑑𝑥

𝛥𝑝𝑦
   × 

𝑃𝑦1

𝑑𝑥1
 

 

Ex,y   =  
100−80

9−10
   × 

10

80
 = 

20

−1
   × 

10

80
  = 

200

−80
 =  -2.5 

 نالحظ أن اشارة املرونة سالبة وهذا يدل على السلعتان مكملتان.

 
ً
 -خامسا

ً
 دالة الطلب رياضيا

 دالة الطلب، وسنتناول اآلن التعبير الرياض ي عن هذه الدالة أي معادلة الطلب. تعبر دالة كما       
ً
ذكرنا سابقا

 سبق االشارة إلى العالقة العكسية بين السعر والكمية املطلوبة عند األسعار املختلفة. 

 طلب.وعبر املثال التالي يمكن التعرف على معادلة ال

 إذا كانت الكمية املطلوبة والسعر املقابل لها لسلعة ما كما هو موضح بالجدول:  مثال:

 Qdالكمية املطلوبة  Pالسعر 

0 12 

1 10 

2 8 

3 6 

4 4 

5 2 
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 يمكن التعبير عن دالة الطلب على النحو التالي:  

Qd= a+bp 

 هو السعر   Pمقدار ثابت يدل على الكمية املطلوبة عندما يكون السعر صفر. و   aحيث أن 

 a   =12في مثالنا 

b   تعبر عن العالقة العكسية بين السعر والكمية املطلوبة وتحسب كما يلي 

b = 
𝛥𝑄𝑑

𝛥𝑝
 = 

𝑄2−𝑄1

𝑃2−𝑃1
 

 

 في مثالنا كما يلي:  bوتحسب 

 = -2  b = 
10−12

1−0
 

 ألن التغير ثابت واملعادلة خطية من الدرجة األولى.  bوعند حساب 
ً
 بين أي كميتين سيكون الجواب نفسه نظرا

 :1مثال

 ليكن لدينا الجدول االتي الذي يعبر عن الكميات املطلوبة من سلعة ما عند األسعار املختلفة. 

p 0 1 2 3 4 

Qd 30 25 20 15 10 

 

 املطلوب:

 الطلب.ايجاد دالة   .1

 التمثيل البياني ملنحنى الطلب. .2
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بافتراض ارتفع سعر سلعة بديلة لهذه السلعة مع ثبات العوامل األخرى، فما أثر ذلك على الطلب على  .3

 هذه السلعة. 

 مع ثبات العوامل األخرى، فما أثر ذلك على الطلب على هذه السلعة.  بافتراض ارتفاع سعر سلعة مكملة .4

 .5املطلوبة عند السعر ماهي الكمية   .5

 

 الحل: 

1-  

Qd= a+bp 

a = 30  )الكمية املطلوبة عند السعر صفر( 

b  =  

𝛥𝑄𝑑

𝛥𝑝
  = 

25−30

1−0
 =  -5 

Qd = 30- 5p 

 

2-  
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ارتفاع سعر سلعة بديلة يؤدي إلى ازدياد الطلب على السلعة األصلية )السلعة في مثالنا( وبالتالي انزياح منحنى  -3

 على الشكل.  D1الطلب إلى اليمين ويتمثل باملنحنى 

ارتفاع سعر سلعة مكملة يؤدي إلى انخفاض الطلب على السلعة األصلية وبالتالي انزياح منحنى الطلب نحو  -4

 .D2ويتمثل باملنحنى   اليسار 

5- 

 p=5                  Qd = 30- 5(5) = 30- 25 = 5 

 :2مثال

 ليكن لدينا الجدول االتي الذي يعبر عن الكميات املطلوبة من سلعة ما عند األسعار املختلفة. 

p 0 2 4 6 8 10 

Qd 24 20 16 12 8 4 

 ايجاد دالة الطلب.-1املطلوب: 

 البياني ملنحنى الطلب.التمثيل -2

 بافتراض ارتفع مستوى دخل مستهلكي هذه السلعة مع ثبات العوامل األخرى، فما أثر ذلك على منحنى الطلب.-3

 الحل: 

1-                               Qd= a+bp 

a = 24  )الكمية املطلوبة عند السعر صفر( 

 

b  =  

𝛥𝑄𝑑

𝛥𝑝
  =

20−24

2−0
  =  -2 
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Qd= a+bp 

Qd= 24 -2 p 

2- 

 

ارتفاع مستوى دخل مستهلكي هذه السلعة سيؤدي إلى ازدياد الطلب وبالتالي انزياح منحنى الطلب نحو اليمين  -3

 على الشكل.  D1ويتمثل باملنحنى  
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Chapter 4. Analysis of Supply Theory and Supply Elasticity 

: تحليل نظرية العرض ومرونة العرض4الفصل   
 

السلع       أسواق  في  الثمن  أو  القيمة  يحدد  الذي  أن  على  التركيز  من خالل  العرض  نظرية  تحليل  أهمية  تبرز 

والخدمات هو تفاعل العرض والطلب، ومن هذا املنطلق فإن دراسة نظرية العرض إنما تمكننا من فهم سلوك  

 املؤثرة على هذا السلوك.   املنتجين تجاه انتاج سلعة أو خدمة معينة خالل فترة معينة، والعوامل 

: بعض املفاهيم االساسية املتعلقة بالعرض:
ً
 أوال

 تعريف العرض: -1

الكميات املعروضة التي يستطيع املنتج ويرغب في بيعها عند  يعرف عرض السلعة أو الخدمة، بأنه تلك  

 سعر معين وفي وقت معين. 

ويجب مالحظة أنه يوجد فرق بين ما ينتج ويستهلك من السلعة أو الخدمة خالل تلك الفترة الزمنية وبين  

 أن يتساوى االنتاج مع العرضما يتم عرضه من السلعة أو الخدمة 
ً
خالل نفس الفترة الزمنية وقد    وليس شرطا

استيراد بعضه أو  أو تصدير  للسلعة  الى وجود مخزون  أو استهالكها  يرجع ذلك االختالف  منها  أو تلف كمية  ا. 

 بواسطة منتجيها أنفسهم.

 الكمية املعروضة:   -2

تعرف بأنها أي نقطة على منحنى العرض وهي كمية بعينها يمكن تحديدها داخل جدول العرض أمام سعر  

 معين خالل فترة زمنية معينة )مع ثبات العوامل االخرى(. 

 دالة العرض:   -3

بأنها العالقة بين الكمية املعروضة من سلعة ما وبين العوامل التي تحدد أو تؤثر في هذه  تعرف دالة العرض      

.
ً
 الكمية. ويمكن أن تأخذ الشكل التالي أيضا

Qs= f(p) 
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 الكمية املعروضة )املتغير التابع(  Qsحيث 

P  )تشير الى سعر السلعة )املتغير املستقل 

الكمية   بين   
ً
العالقة دائما العامل  يتم صياغة  تأثير هذا  يتسنى دراسة  السلعة حتى  املعروضة وسعر 

وحده على العرض، كمرحلة أولى، وفي مرحلة تالية يتم تناول تأثير العوامل األخرى املؤثرة على العرض وبالتالي 

 يصبح شكل دالة العرض على الصورة التالية: 

)n,…, X2, X1= f (p, XsQ 

 رة في حجم العرض.العوامل املؤث  n,…, X2, X1Xحيث تمثل 

 قانون العرض:  -4

وهو الصيغة التي تبين العالقة بين املتغيرين اللذان يكونان دالة العرض مع ثبات العوامل االخرى، أي يوضح     

لنا ما إذا كانت طبيعة تلك العالقة عكسية أو عالقة طردية، والتعبير الشائع لهذا القانون هو ذلك الذي يوضح  

 طبيعة العالقة التي تربط بين الكمية املعروضة وسعرها.

أن ارتفاع سعر السلعة يؤدي الى زيادة املعروض منها )تمدد العرض( وإذا انخفض  وينص هذا القانون على "    

على   تؤثر  التي  االخرى  العوامل  ثبات  حالة  في  وذلك  منها،  العرض  انخفاض)انكماش(  الى  يؤدي  السلعة  سعر 

 العرض".

الطردية بين السعر والكمية املعروضة، وهذا املضمون  ومن الواضح أن قانون العرض يشير الى العالقة  

 ينطبق في أي مجتمع وفي ظل أي نظام اقتصادي.

ويسرى قانون العرض على األنواع املختلفة للعرض سواء أكان العرض فردي أو كلي للسلعة، ويحسن  

 بنا أن نوضح املقصود بكال النوعين من العرض.

 أنواع العرض:  -5

األنواع للعرض، فهنالك ما يسمى بالعرض الفردي، وهنالك العرض الكلي، وهنالك عرض    هنالك العديد من     

وعرض   الفردي،  العرض  الى  املنشأة  عرض  إدماج  يمكن  أنه  الواضح  ومن  ككل،  الصناعة  وعرض  املنشأة، 

 الصناعة في العرض الكلي وبالتالي يمكن تحليل نوعين فقط للعرض على النحو التالي: 
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: يشير العرض الفردي الى عرض أحد البائعين، أو املنتجين من السلعة محل العرض في  رديالعرض الف  -5-1

السوق عند سعر معين ويسرى قانون العرض على هذا النوع من العرض ولكن أثر السعر يكون أقل في حالة 

 العرض الفردي عنه في حالة العرض الكلي مع ثبات العوامل االخرى.

العرض الكلي لسلعة هو مجموع ما يقبل البائعون أو املنتجون على عرضه  السوق:    العرض الكلي أو عرض   -5-2

من هذه السلعة في السوق بسعر معين، وفي ظل ظروف معينة. ويسرى قانون العرض على العرض الكلي، كما  

العوامل    هو الحال في العرض الفردي، غير أن أثر السعر على العرض الكلي أوسع منه في حالة الفردي، مع ثبات

األخرى. وهذا بسبب تفاوت املنتجين في مقدرتهم على االنتاج، ويرجع ذلك الى عدة اعتبارات، لعل أهمها، موقع  

 االرض الزراعية أو املصنع أو املتجر، حسن االدارة والتنظيم واختالف حجم املشروعات وغيرها. 

الع        ثم دالة  العرض )ومن  إذا كان قانون  ناحية أخرى،  الفردي،  ومن  العرض  أو يسرى على  ينطبق  رض(، 

والعرض الكلي، مع اختالف درجة التأثر بالسعر، فإنه من املعلوم أنه يمكن التعبير على قانون العرض ودالة 

وهي   طرق،  أو  بثالثة صور  البيانيةالعرض  والصورة  الرقمية  والصورة  الرياضية  الصورة  الصورة  كانت  وإذا   ،

يح فإنه  معروفة،  البياني  الرياضية  التعبير  أو  والصورة  الرقمي،  التعبير  أو  الصورة  على  الضوء  إلقاء  بنا  سن 

 لقانون العرض ومن ثم دالة العرض.

 جدول العرض:   -6

الكميات املعروضة عند        العالقة بين  الوقت وسيلة ايضاحية لطبيعة  جدول العرض هو طريقة، وفي نفس 

الستعداد البائعين )املنتجين(    صورة رقميةى، وهذه الطريقة أو الوسيلة  االسعار املحتملة مع ثبات العوامل األخر 

 لعرض كمية معينة من السلعة عند أسعار مختلفة لها. ولعل املثال التالي يوضح ذلك:

 السعر  الكمية املعروضة

10 4 

15 8 

20 12 

25 16 

30 20 
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كانت الكمية املعروضة    8نالحظ من الجدول أنه كلما ارتفع السعر كلما زادت الكمية املعروضة فعند السعر      

السعر  15 وعند  الى    12،  املعروضة  الكمية  أن  20ارتفعت  يتضح  وهكذا  العرض.  الرقمي    جدول  التعبير  هو 

 للعالقة الطردية بين السعر والكمية املعروضة أي قانون العرض.

 منحنى العرض:  -7

، ومن ثم فإن  خط بياني يصور العالقة بين الكمية املعروضة وسعر الوحدة منها بأنه    منحنى العرضيعرف       

منحنى العرض يطلق عليه التعبير البياني لجدول العرض، ومن ناحية أخرى هو أحد طرق التعبير على العالقة 

 رق التعبير عن دالة العرض ومن ثم قانون العرض.بين السعر والكمية املعروضة أو بمعنى أدق هو أحد ط

ويمكن في هذا اإلطار االستعانة بأرقام الجدول السابق الذي يوضح العالقة بن السعر والكمية املعروضة في       

 رسم منحنى العرض على النحو الذي يبينه الشكل التالي:

 

العرض يتجه   نحو  ويمثل املحور االفقي الكميات املعروضة، واملحور الرأس ي السعر، ويالحظ أن منحنى 

اليمين واألعلى.  ويمكن القول إن حالة العرض لسلعة معينة في وقت ما ال يتحدد بمقدار واحد، وإنما بجدول  

املعروضة   الكمية  كل سعر  مواجهة  وفي  السلعة،  لهذه  املحتملة  االسعار  وجهة  يبين  السابق  العرض  كجدول 

 الخاصة به. 
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8-  :
ً
 دالة العرض رياضيا

 عن دالة ال
ً
 عرض وسنتناول التعبير الرياض ي لهذه الدالة:تحدثنا سابقا

Qs = c +dp 

 : الكمية املعروضة عند السعر صفر )العرض املستقل عن السعر( cحيث 

 : تعبر عن التغير في الكمية املعروضة الناتج عن التغير في السعر.dحيث 

 ويحسب كما يلي: 

d = 
𝛥𝑄𝑠

𝛥𝑝
 

 دليل العالقة الطردية بين الكمية املعروضة.  مقدار موجبوهو 

 ليكن لدينا الجدول التالي الذي يوضح الكميات املعروضة من سلعة ما عند االسعار املختلفة. مثال:

 p 0 1 2 3 4 5السعر 

 Qs 5 10 15 20 25 30الكمية املعروضة  

 املطلوب:  

 ايجاد دالة العرض.  -1 

 العرض.التمثيل البياني ملنحنى  -2

العرض من هذه    -3 أثر ذلك على  بين  العوامل.  بقية  ثبات  انخفاض أسعار عناصر االنتاج مع  بافتراض 

 السلعة.

بافتراض فرض ضرائب على منتجي هذه السلعة مع ثبات بقية العوامل، فما أثر ذلك على العرض من    -4

 هذه السلعة. 
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 الحل:  

1- Qs = c +dp 

C= 5 )العرض عند السعر صفر( 

d = 
𝛥𝑄𝑠

𝛥𝑝
 = 

10−5

1−0
 = 5 وبالتالي        

Qs = 5 +5p 

2 -   

 

بافتراض انخفاض أسعار عناصر االنتاج سيؤدي ذلك الى خفض التكاليف وبالتالي ازدياد العرض على هذه    -3

 على الشكل.  S1السلعة ومن ثم انزياح منحنى العرض الى اليمين ويتمثل باملنحنى 

منحنى العرض  اذا تم فرض ضريبة على منتجي هذه السلعة يؤدي ذلك الى ازدياد تكاليف االنتاج ومن ثم انزياح    -4

 على الشكل.   S2نحو اليسار دليل انخفاض العرض ويتمثل باملنحنى 
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 ليكن لدينا الجدول التالي الذي يوضح الكميات املعروضة من سلعة ما عند االسعار املختلفة: مثال:

 p 0 4 8 12 16 20السعر 

 Qs 4 12 20 28 36 44الكمية املعروضة  

 العرض. ايجاد دالة  -1املطلوب:  

 التمثيل البياني ملنحنى العرض. -2

بافتراض قيام الحكومة بتقديم إعانات ملنتجين هذه السلعة مع ثبات بقية العوامل، بين أثر ذلك على   -3

 العرض من هذه السلعة.

 السلعة.بافتراض ارتفاع أسعار عناصر االنتاج مع ثبات بقية العوامل، فما أثر ذلك على العرض من هذه  -4

 .24ما هي الكمية املعروضة عند السعر  -5

 الحل: 

1- Qs = c +dp 

C= 4 )العرض عند السعر صفر( 

d = 
𝛥𝑄𝑠

𝛥𝑝
 = 

12-4

4-0
 = 2 وبالتالي        

Qs = 4 +2p 
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قيام الدولة بتقديم إعانات للمنتجين سوف يشجعهم زيادة انتاجهم، وبالتالي زيادة العرض، وستؤدي زيادة   -3

 على الشكل.   S1العرض الى انزياح منحنى العرض نحو اليمين ويتمثل باملنحنى 

السلعة  ارتفاع   -4 منتجي هذه  يدفع  االنتاج مما  تكاليف  ارتفاع  الى  يؤدي  االنتاج  تخفيض   أسعار عناصر  الى 

 على الشكل.  S2انتاجهم منها وبالتالي انزياح منحنى العرض نحو اليسار ويتمثل باملنحنى 

 P=24الكمية املعروضة عند السعر  -5

Qs = 4 +2p = 4+2(24) =52 

: العوامل املحددة ل
ً
 لعرض:ثانيا

من   العديد  هنالك  أن  للعرض،  االساسية  املفاهيم  العرض ضمن  دالة  الى  اإلشارة  عند  الواضح  من 

العرض، بل   الى أن السعر ليس وحده من يؤثر على  العرض، وتجد االشارة  العوامل التي تؤثر وتغير من حالة 

 هنالك مجموعة من العوامل االخرى أهم تلك العوامل: 

 اإلنتاج. تغيير تكاليف  −

 عدد املنتجين.  −

 أسعار عناصر اإلنتاج.  −

 الضرائب واالعانات. −

 توقعات املنتجين لألسعار املقبلة. −
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 تغير أسعار السلع األخرى.  −

 تغير قيمة النقود.  −

 تغير الفن اإلنتاجي. −

 تغيير تكاليف االنتاج:  -1

يمكن املشروعات من إنتاج كميات  يؤدي تغير تكاليف اإلنتاج الى تغير العرض، فانخفاض تكاليف املشروعات        

 كبيرة من السلعة عند كل سعر من األسعار املحتملة، وتشمل تكاليف اإلنتاج العناصر األساسية التالية: 

 ثمن املواد االولية والقوى املحركة. •

 مقدار اهتالك رأس املال الثابت كاآلالت واملعدات واملباني واالثاث. •

 الفائدة على رأس املال املستثمر.  •

 االجور املدفوعة للعمال بما في ذلك الربح العادي للمنظم.  •

 التكاليف التسويقية للمنتجات بما فيها تكاليف االعالن.  •

 النفقات أو التكاليف املتعلقة ببنود معينة كالضرائب والتأمينات وغيرها. •

نتيجة لتغير سعر املواد االولية وأجور العمال أو في    املدى املتوسطويحدث التغير في تكاليف االنتاج عادة في  

في   أما  املنتجات،  املفروضة على  الطويلالضرائب  االساليب  املدى  في  للتغير  نتيجة  يأتي  التكاليف  في  فالتغير   ،

 التكنولوجية املستخدمة. 

 عدد املنتجين:   -2

مجموع عرض املنتجين والبائعين لهذه  من املعروف أن عرض السوق أو العرض الكلي من سلعة معينة هو        

السلعة، وبالتالي فإن زيادة عدد املنتجين والبائعين سوف يؤدي الى زيادة العرض من تلك السلع والعكس صحيح،  

ومن ثم فإن العالقة طردية بين عدد املنتجين والبائعين، وبين العرض، وفي حالة الزيادة ينتقل منحنى العرض الى  

 لة االنخفاض فينتقل الى اليسار. اليمين، أما في حا

 أسعار عناصر اإلنتاج:  -3

فكلما زادت   حيث يؤثر التغير في أسعار عناصر اإلنتاج املستخدمة على تكاليف اإلنتاج بالزيادة أو النقصان،      

أسعار عناصر االنتاج كلما قل العرض من السلعة محل الدراسة، وكلما انخفضت أسعار عناصر اإلنتاج كلما  



  

74 
 

ارتفاع   أن حالة  والعرض عالقة عكسية، حيث  اإلنتاج  بين عناصر  العالقة  أي  السلعة،  تلك  العرض من  زاد 

 اسعار عناصر اإلنتاج يكون االثر سلبي على الربح والعكس صحيح.

 الضرائب واالعانات:  -4

 تقدم       
ً
 في النشاط االقتصادي عن طريق فرض ضرائب على اإلنتاج أو املبيعات وأحيانا

ً
تتدخل الحكومة أحيانا

 إعانات للمنتجين لتشجيعه على زيادة االنتاج على سلعة معينة. 

العرض    بالنسبة للضرائب كلما زادت أعباؤها كلما ازدادت التكاليف، ومن ثم انخفضت االرباح وبالتالي يقل     

السلعة في السوق، أما إعانات االنتاج، فكلما   والعكس صحيح، أي أن العالقة عكسية بين الضرائب وعرض 

 زادت تلك االعانات كلما زاد العرض وكلما انخفضت قل العرض، أي أن العالقة طردية بين االعانات والعرض. 

 توقعات املنتجين لألسعار املقبلة: -5

ي العرض على املدى القصير بصفة خاصة، فإذا توقع املنتجون )البائعون( ارتفاع سعر  يؤثر هذا العامل ف      

السلعة في املستقبل القريب أحجموا عن بيعها وفضلوا االحتفاظ بها حتى يرتفع سعرها وبذلك يقل املعروض 

 ويحدث العكس إذا كان انخفاض السعر هو املتوقع فيزيد العرض لتجنب البيع بسع
ً
 ر منخفض. منها حاليا

 تغير أسعار السلع االخرى: -6

الرتفاع   نتيجة  السلع  أحد  عرض  تمدد  فإذا  العرض  في  املتالزمة  السلع  حالة  في  بوضوح  ذلك  يظهر 

 أسعارها زاد عرض السلعة االخرى.

 تغير قيمة النقود:  -7

لى قلة العرض بسبب يقصد بذلك تغير املستوى العام لألسعار، فانخفاض قيمة النقود من شأنه أن يؤدي ا      

 ارتفاع تكاليف االنتاج ويحدث العكس في حالة ارتفاع قيمة النقود.

 تغير الفن االنتاجي:  -8

يقصد بذلك استخدام طرق أفضل إلنتاج ذات السلعة، على سبيل املثال، أدت الثورة الصناعية وما صاحبها       

 الفنية التي تستخدم في ميادين االنتاج املختلفة. من ثورة علمية، الى اكتشاف الكثير من األساليب واملعدات  
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العرض.         انتقال منحنى  السلعة وبالتالي  انتاج  املبذول وتكاليف  الجهد  ولقد ساهم كل ذلك بالطبع في تقليل 

ويشير الشكل التالي الى كيفية تغيير العرض أي تغير موضع منحنى العرض فينتقل الى اليمين في حالة الزيادة والى  

 يسار في حالة النقصان.ال

 

العرض املتغير بالزيادة و   S2الى العرض قبل التغير، و    S1يشير منحنى العرض         املتغير     S3الى  إلى العرض 

 بالنقصان.

: التغير في الكمية املعروضة والتغير في العرض: 
ً
 ثالثا

  التغير في الكمية املعروضة: -1

نتيجة للتغير في سعر السلعة نفسها فقط، وهو يعني زيادة أو نقص في الكمية املعروضة من قبل املنتجين      

 نتيجة لعامل السعر فقط، ويطلق عليها تمدد العرض وانكماشه. 

 التحرك من نقطة الى أخرى على نفس منحنى العرض، بفعل تأثير سعر السلعة نفسه    
ً
ا  وبالتالي فهي تعني بيانيا

 فقط، كما ستضح من الشكل التالي:
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حيث يالحظ من الشكل التالي أن العالقة خطية بين السعر والكمية املعروضة، والتغير في الكمية املعروضة         

ويعني االنتقال من نقطة الى نقطة أخرى    P3الى     P2الى    P1يأتي بفعل التغير في السعر من    Q3الى    Q2الى    Q1من  

 العرض.  على نفس منحنى 

 التغير في العرض:  -2

هنا يأتي التغير نتيجة التغير في إحدى محددات العرض أو كلها، ونعني هنا بمحددات العرض العوامل غير        

السعرية املؤثرة على العرض، ويعني التغير في العرض تغير في جدول الكميات املعروضة مقابل األسعار املحتملة،  

 حددات العرض غير السعر السابق ذكرها.وهنا تتغير طبيعة دالة العرض نفسها، نتيجة للتغير في م

 يعني انتقال منحنى العرض بأكمله الى اليمين أو الى اليسار بفعل تأثير       
ً
وبالتالي، فإن التغير في العرض بيانيا

 أحد أو كل العوامل املحددة للعرض غير سعر السلعة نفسها. 

 ويمكن أن نوضح ذلك من خالل الشكل التالي: 
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ليعبر عن زيادة العرض بفعل تغير أحد أو كل   S2االصلي انتقل الى  S1نالحظ من الرسم أن منحنى العرض          

 بعد ذلك الى
ً
ليعبر عن نقص العرض بفعل تغير تلك    S3العوامل غير السعرية املحددة للعرض وانتقل أيضا

من يأتي  العرض  في  واالنكماش  التمدد   
ً
أيضا ذلك  ومعنى  الكمية    العوامل،  في  التغير  على  ويطلق  السعر  تغير 

 املعروضة أما الزيادة أو النقصان في العرض، فيأتي نتيجة للتغير في محددات العرض وتسمى التغير في العرض. 

: التحليل االقتصادي ملرونة العرض: 
ً
 رابعا

 مفهوم مرونة العرض:  -1

السلعة   التغير في  يقصد بمرونة عرض   الكمية املعروضة للتغير في السعرمدى استجابة 
ً
، وهي أيضا

السعرتعبر عن   في  للتغير  املعروضة  الكمية  الى مدى  مدى حساسية  تشير  العرض  مرونة  فإن  املفهوم  وبهذا   ،

 للتغيرات في السعر.
ً
 صعوبة أو سهولة انتاج السلعة استجابة

 قياس مرونة العرض:  -2

  يشبه قياس مرونة العرض الفكرة املتبعة في ق
ً
 نسبيا

ً
ياس مرونة الطلب، وتقاس مرونة العرض قياسا

الى التغير النسبي في وذلك حتى يمكن مقارنة عرض سلعة بأخرى. ويشير مقياس املرونة أو معامل مرونة العرض  

% وكان  1، فإذا كان هذا التغير في السعر  الكمية املعروضة الناتج عن تغير طفيف في سعر الكمية املعروضة

ا في  املعروضة  التغير  العرض تكون  2لكمية  في هذه  2% فإن مرونة  اتباعه  الذي يجب  املقياس  ثم يكون  . ومن 

 الحالة لقياس مرونة العرض يأخذ الصورة التالية: 

مرونة العرض = 

التغير  النسبي  في  الكمية املعروضة 

التغير  النسبي  في  السعر 
  

Es =  
𝛥𝑄𝑠

𝛥𝑝
   × 

𝑃1

𝑄1
 

Es =  
𝑄2−𝑄1

𝑃2−𝑃1
   × 

𝑃1

𝑄1
 

 هو السعر االصلي.    P1حيث أن 
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P2  .هو السعر الجديد 

Q1   .هي الكمية األصلية 

  Q2.هي الكمية الجديدة 

 ألن عالقة التغير في السعر بالتغير في الكمية املعروضة هي عالقة طردية، تكون إشارة معامل املرونة موجبة. 
ً
 نظرا

 العرض:درجات وحاالت مرونة  -3

سعر        يتغير  عندما  املعروضة  الكمية  تأثر  درجة  اختالف  عن  تعبر  السعرية  العرض  ملرونة  درجات  هنالك 

السلعة، فهذا االختالف يحدث من سلعة ألخرى، ومن سوق الى سوق أخرى، ومن زمن الى آخر وهكذا، أي أن  

 درجة قياس مرونة العرض ليست واحدة أو متساوية بين السلع أو بعضها.

 طار هذا التحليل يكون هنالك خمس درجات ملرونة العرض السعرية وهي:وفي إ

حاالت العرض حسب  

 درجات املرونة 

درجات املرونة )معامل  

 املرونة( وتفسيرها

التمثيل البياني لحاالت مرونة العرض  

 السعرية 

 يساوي صفر معامل املرونة  عرض عديم املرونة  

الكمية املعروضة ال تتأثر بأي  

السعر في هذه الحالة،  تغير في  

عرض   عليه  يطلق  ولذلك 

 عديم املرونة.
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عرض قليل املرونة أو غير  

 مرن 

أكبر من الصفر  معامل املرونة  

الواحد  من  وبالتالي   وأصغر 

قليل   أو  مرن  غير  العرض 

املرونة.  يكون التغير في الكمية  

في   التغير  من  أقل  املعروضة 

 السعر.
 

املرونة   عرض كثير املرونة أو مرن  من  معامل  أكبر 

الصحيح.   يكون  الواحد 

املعروضة   الكمية  في  التغير 

 أكبر من التغير في السعر. 

 

يساوي الواحد  معامل املرونة   عرض متكافئ املرونة 

في  الصحيح.   التغير  يكون 

مساوي   املعروضة  الكمية 

 للتغير في السعر. 

 

.  يساوي ما النهاية ∞  معامل املرونة عرض ال نهائي املرونة  

كان  ولو  السعر  في  تغير  أي  يكون 

طفيف يؤدي الى تغير في النهائي في 

يطلق  لذلك  املعروضة.  الكمية 

عليه عرض كامل املرونة أو منتهى  

 املرونة. 
 

 فيما يلي بعض االمثلة عن مرونة العرض:
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من    مثال: ما  سلعة  سعر  الى    10انخفض  نقدية  الكمية    9وحدات  انخفاض  الى  ذلك  فأدى  نقدية  وحدات 

 وحدة. 50وحدة الى   60املعروضة منها من 

 املطلوب: أوجد مرونة العرض السعرية وحدد نوع العرض.

 الحل: 

Es  =  
𝛥𝑄𝑠

𝛥𝑝
   × 

𝑃1

𝑄1
 

Es  =  
50−60

9−10
   × 

10

60
   = 

−10

−1
   × 

10

60
 =  

−100

−60
  = 1.66 

 قيمة مرونة العرض السعرية أكبر من الواحد وبالتالي العرض مرن أو كثير املرونة.

وحدة نقدية فأدى ذلك الى ازدياد الكمية املعروضة منها    20وحدات نقدية الى    10ارتفع سعر سلعة ما من    مثال:

 وحدة.  45وحدة الى  40من 

 املطلوب: أوجد مرونة العرض السعرية وحدد نوع العرض.

 الحل:  

Es  =  
𝛥𝑄𝑠

𝛥𝑝
   × 

𝑃1

𝑄1
 

Es  =  
45−40

20−10
   × 

10

40
 = 

5

10
   × 

10

40
 = 

50

400
 =  0.125  

 قيمة مرونة العرض السعرية أصغر من الواحد وبالتالي العرض قليل املرونة أو غير مرن. 

 العوامل املؤثرة في مرونة العرض:  -5

 يمكن القول إن هنالك العديد من العوامل التي تؤثر في مرونة العرض، لعل ألهمها: 

 ملرونة العرض. عامل الزمن كمحدد رئيس ي  −
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 قابلية السلعة للتلف.  −

 قابلية السلعة للتخزين. −

 قابلية السلعة للنقل. −

 طريقة انتاج السلعة. −

 اختالف نوع السلعة املنتجة.  −

 مرونة عرض عناصر اإلنتاج.  −

 طول الفترة الزمنية.  −

 عامل الزمن كمحدد رئيس ي ملرونة العرض:  -5-1

يعتبر عامل الزمن من أهم محددات مرونة العرض ألن مرور الزمن يتيح فرصة كافية للمنتجين لكي يتكيفوا       

التي ينتجوها بحيث يستطيعوا نقل عناصر االنتاج من والى  ويستجيبوا للتغيرات التي تحدث في سعر السلعة 

 ثة حاالت:أسواق تلك السلعة حسب اتجاه التغير في سعرها وهنا نميز بين ثال

•  
ً
: يكون العرض فيها عديم املرونة، حيث تكون الفترة قصيرة بحيث ال يستطيع املنتج  املدى القصير جدا

تغير كمية االنتاج واملثل األقرب صائد السمك الذي ال يملك سوى أن يعرض الكمية من االسماك التي  

 اصطادها في نفس اليوم وال يستطيع أن يزيد العرض أكثر من ذلك.

 باملقارنة بالفترة السابقة، حيث  دى القصير واملتوسطامل •
ً
: يكون العرض هنا قليل املرونة أو مرن نسبيا

 عن طريق زيادة أو تخفيض بعض عناصر اإلنتاج املتغيرة، 
ً
يستطيع املنتجون أن يغيروا االنتاج جزئيا

 للتغيرات في سعر السلعة ففي حالة صياد
ً
السمك، سنجد أنه    وبالتالي يستطيعون االستجابة جزئيا

يستطيع زيادة عدد العمال وأجهزة ولوازم الصيد)كالشباك( لزيادة العرض ولكن ال يستطيع زيادة عدد 

 القوارب واملراكب. 

: يكون العرض كثير املرونة حيث أن هذه الفترة كافية ليقوم املنتجين بالتكيف التام من  املدى الطويل •

أن يغيروا من العوامل الثابتة أو األصول الثابتة مع التغير  حيث توظيف عناصر االنتاج، وكذلك يمكن  

في السعر، بل ممكن دخول مشروعات جديدة للسوق استجابة لزيادة السعر وفي حالة صياد السمك،  

ممكن شراء املزيد من القوارب، وبناء مشروعات تبريد، وممكن دخول مجموعة أخرى من الصيادين 

الى زيادة الكمية املعروضة ويصبح  السوق مما يسبب ارتفاع السعر ا   والذي بدوره يؤدي 
ً
 كبيرا

ً
رتفاعا

 العرض كثير املرونة. 

 



  

82 
 

 قابلية السلعة للتلف:  -5-2

إذا كانت السلعة املعروضة قابلة للتلف السريع مثل بعض الخضار والفاكهة كان عرضها قليل املرونة في املدة        

حالة الى انكماش)انخفاض( العرض وذلك بتخزين السلعة وذلك  القصيرة، فال يؤدي انخفاض سعرها في هذه ال

الستحالته، وال يستجيب العرض الرتفاع السعر استجابة سريعة لعدم وجود سلعة مخزنة، فال يتمدد العرض  

 مهما ارتفع السعر وال ينكمش مهما انخفض السعر. 

 قابلية السلعة للتخزين:  -5-3

    يعتبر العرض كثير املرونة في هذه    
ً
الحالة ألنه يمكن تأجيل البيع عن طريق التخزين إذا كان السعر منخفضا

 ويمكن عرض املخزون في حالة ارتفاع السعر وال يؤثر هذا العامل اال على املدة القصيرة.

 قابلية السلعة للنقل:  -5-4

انخفاض السعر في منطقة    فإذا تيسر نقل السلعة من مكان آلخر بتكاليف مناسبة كان عرضها كثير املرونة ألن     

األوعية   بعض  استخدام  يتطلب  السلعة  نقل  كان  وإذا  أخرى  أماكن  إلى  منها  املعروض  تمدد  الى  يؤدي  معينة 

 والعبوات، توقفت مرونة العرض على مدى العرض على مدى توافر هذه املستلزمات. 

 : طريقة انتاج السلعة -5-5

ة التكاليف بمقدار كبير أو يستلزم استخدام رؤوس أموال ثابتة فإن عرض  إذا كانت زيادة االنتاج تؤدي الى زياد     

هذه السلعة ال يستجيب بسهولة الرتفاع السعر، كما أن انخفاض السعر ال يؤدي الى انكماش العرض بنسبة  

 لوجود رؤوس االموال الثابتة التي يتحمل املشروع عبئها سواء أنتج أم لم ينتج، فارتفاع اال 
ً
يجار يدعو  كبيرة نظرا

الى بناء العمارات غير أن ذلك يتطلب وجود االرض الصالحة للبناء واملعدات وااليدي العاملة واملواد االولية كما  

 ولذلك يعتبر العرض قليل املرونة. 
ً
 طويال

ً
 يستلزم وقتا

 اختالف نوع السلعة املنتجة: -5-6

 حتى يت       
ً
م انتاجها وبالتالي ال يؤدي تغير سعرها الى أثر يذكر في  فهنالك أنواع من السلعة تأخذ بطبيعتها وقتا

حجم الكمية املعروضة، ومثال ذلك السلع الزراعية التي يحتاج انتاجها الى فترة نضج كافية أما السلع الصناعية  

الزراعية،   السلع  تحتاجه  الذي  الالزم  الوقت  الى  بطبيعتها  تحتاج  ال  الش يء حيث  بعض  أسهل  انتاجها  فيكون 

 لتالي فإن مرونة عرض السلع الصناعية تكون أكبر من مرونة عرض السلع الزراعية. وبا
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   مرونة عرض عناصر االنتاج: -5-7

 زيادة       
ً
إذا كانت عناصر االنتاج املستخدمة في السلعة ذات عرض مرن فإنه يصبح في االمكان وبسهولة نسبيا

إذا كان من الصعب توفير عوامل االنتاج الالزمة إلنتاج    عرض السلعة التي تساهم عوامل االنتاج بإنتاجها، اما 

 السلعة في الوقت املناسب فإن عرض السلعة ذاتها يصبح غير مرن.

 :  طول الفترة الزمنية -5-8

إذا كنا نقوم بدراسة مرونة العرض لسلعة ما خالل فترة زمنية قصيرة فإن احتمال عدم مرونة عرض هذه       

 طبي
ً
 أن  السلعة يصبح أمرا

ً
، أما إذا استمرت دراسة العرض خالل فترة زمنية طويلة، فإنه من الطبيعي أيضا

ً
عيا

 تصبح مرونة عرض السلعة كبيرة.

: االهمية االقتصادية لدراسة مرونة العرض: 
ً
 خامسا

 في تفسير مدى التقلبات في األسعار، ونذكر على سبيل املثال        
ً
 هاما

ً
تلعب مرونة العرض مع مرونة الطلب دورا

هنا أهمية هذا األمر عند فرض ضريبة االنتاج على بعض السلع ففي هذه الحالة من املعروف أن سعر السلعة  

بئها املستهلك، وقد يرتفع بمقدار أقل من الضريبة  الخاضعة للضريبة يرتفع بمقدار الضريبة املفروضة ويتحمل ع

العرض   حالتي  على  االمر  ويتوقف  االخر.  الجزء  املنتجون  ويتحمل  عبئها،  من   
ً
جزءا اال  املستهلك  يتحمل  فال 

والطلب من حيث املرونة، فإذا كان العرض كثير املرونة أي أن بإمكان املنتجين أن يقللوا الكمية املنتجة بسهولة  

الظروف الجديدة وكان الطلب قليل املرونة لتمسك املستهلكين بالسلعة عدم وجود بديل لها فإن السعر    ملواجهة

 يرتفع بمقدار الضريبة أو بمعظمها. 

 لوجود الكثير من رؤوس االموال الثابتة       
ً
أما إذا كان العرض قليل املرونة ألنه ال يتيسر تخفيض االنتاج نظرا

املرونة كثير  الطلب  ،    وكان 
ً
قليال اال  السعر  يرتفع  ال  الحالة  هذه  ففي  السلعة  هذه  محل  إحالل سلع  لسهولة 

ويتحمل املنتجون الجزء االكبر من عبء الضريبة. وتبرز أهمية دراسة مرونة العرض إذن في مجال رسم السياسة  

الة البحث في  االقتصادية على مستوى املشروع وعلى املستوى القومي حيث نجد أن نفس التحليل ينطبق في ح

 إعطاء إعانة أو دعم للسلعة املنتجة، وهكذا. 
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Chapter 5. Market Equilibrium and Changes in Demand and 

Supply 

: سعر التوازن في السوق 5الفصل    

وتغيرات الطلب والعرض   
 

، الى أن مفهوم السوق لم يعد ينسحب على مكان معين يلتقي فيه البائعون  
ً
لعله من الضروري االشارة بداية

، هذا السعر  يعبر عن تالقي مجموع قوى العرض والطلب لسلعة معينة لتحديد سعر توازنيواملشترون، بل أصبح  

خالل تفاعل قوى الطلب والعرض لهذه    التوازني يعبر عن القيمة التي تعطى للسلعة أو الخدمة في السوق من 

السلعة أو الخدمة، ومن ثم تتحدد الكمية التوازنية في السوق لهذه السلعة أو الخدمة. وفي هذا الفصل سنضع  

، فالطلب يمثل رغبة املستهلكين في شراء السلعة والعرض يمثل  
ً
جانبي السوق أي كل من العرض والطلب معا

والتفاعل بين الطلب والعرض يعني تفاعل رغبات املشترين واملستهلكين ورغبات    رغبة املنتجين في بيع السلعة،

 لتحديد السعر التوازني الذي تشترى وتباع به السلعة. 
ً
 البائعين واملنتجين معا

مارشال   حسب  والعرض  في Marshalفالطلب  السلعة  سعر  لتحديد   
ً
معا يعمالن  املقص  كحدي  هما   ،

 من حدي 
ً
 من طرفي السوق    السوق، وكما أن واحدا

ً
 واحدا

ً
املقص ال يستطيع بمفرده أن يقطع القماش، فإن طرفا

ال يستطيع بمفرده أن يحدد السعر، وفي نفس الوقت لكي يتم هذا التفاعل بنجاح البد أن يحدث هذا التالقي 

زن في السوق  بحرية دون عوائق، لهذا يفترض تحليل التوازن في السوق حالة املنافسة الحرة. يمكن تحليل التوا

 وتطبيقاته وتغيراته من خالل النقاط التالية: 

: توازن الطلب والعرض في السوق:
ً
 أوال

السوق:   -1 في  املنتجين   التوازن  رغبات  تالقي  خالل  من  والعرض،  الطلب  جانبي  بين  الحر  التفاعل  عن  ينتج 

عندها سعر   ويتحدد  التوازن  نقطة  تسمى  معينة  نقطة  في  يوجد  واملستهلكين  وال  التوازنية،  والكمية  التوازن، 

 فائض عرض وال فائض طلب عند هذا السعر التوازني. 

التوازني:   -2 الكمية املطلوبة مع الكمية   السعر   سعر التوازن في السوق وهو الذي تتساوى عنده 
ً
يسمى أيضا

 املعروضة. 
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 في السوق ويتحدد نتيج
ً
ة تفاعل قرارات املستهلكين املتمثلة في  وهو السعر الذي يتم تداول السلعة بموجبه فعال

 الطلب وقرارات املنتجين والبائعين املتمثلة في العرض. أي نتيجة للتفاعل بين قوى العرض والطلب.

وهي الكمية التي يرض ى عنها املنتجون ويرغب فيها املستهلكون عند سعر معين وهو السعر    الكمية التوازنية:   -3

الكمية  
ً
أيضا وهي  راغبون    التوازني.  واملشترين  املستهلكين  ويكون  لبيعها  استعداد  على  املنتجين  سيكون  التي 

 وقادرون على شرائها. 

 : ويتحدد عندما تكون الكمية املعروضة أكبر من الكمية املطلوبة عند سعر معين.فائض العرض -4

    : ويتحدد عندما كون الكمية املطلوبة أكبر من الكمية املعروضة عندفائض الطلب  -5
ً
سعر معين ويعبر أيضا

 عن عجز العرض. 

 ويتم تحديد تلك املفاهيم الناتجة عن دراسة التوازن في السوق من خالل اسلوبين أو طريقتين. 

:
ً
 الطريقة االولى: التوازن في السوق وتحديد السعر التوازني رقميا

بسلعة ما في جدول واحد على  وتتطلب هذه الطريقة افتراض الجمع بين جدول الطلب وجدول العرض الخاص  

 النحو التالي:

 جدول العرض والطلب ألحد السلع في السوق 

 - الفائض + /العجز  الكمية املطلوبة الكمية املعروضة السعر 

2 5 25 -20 

4 10 20 -10 

 التوازن  15 15 6

8 20 10 10 

10 25 5 20 

 يالحظ من الجدول أن:  
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التوازن  - التوازن    نقطة  التوازنية    6في السوق تحدث عند سعر  والذي تتعادل عندها الكمية    15والكمية 

 املعروضة مع الكمية املطلوبة. 

 والذي تتعادل وتتساوى عنده الكمية املعروضة مع الكمية املطلوبة.  6يحدث عند السعر  السعر التوازني -

 .6رغب فيها املستهلكون عند السعر التوازني وهي التي يرض ى عنها املنتجون وي 15هي  الكمية التوازنية  -

  8وحدات عند السعر    10حيث تكون الكمية املعروضة أكبر من الكمية املطلوبة بمقدار    فائض العرض -

 .10وحدة عند السعر  20و

 20و 4وحدات عند سعر  10حيث تكون الكمية املطلوبة أكبر من الكمية املعروضة بمقدار  فائض الطلب  -

 .2وحدة عند سعر 

أن   افترضنا  إذا  والعرض  الطلب  بين  التفاعل  خالل  من  جميعها  واألوضاع  النقط  هذه  وتتحدد 

لسعر ولكن وحدة مقابل هذا ا  25في البداية ومن ثم شجعهم ذلك على عرض    10املنتجين وضعوا السعر  

لشراء   واستعداد  قدرة  لديهم  وبالتالي   
ً
مرتفعا السعر  هذا  أي سيكون    5املستهلكين وجدوا  فقط  وحدات 

وحدة، وقد يستمر هذا الفائض فترة في املخازن )بافتراض قابلية السلعة    20هنالك فائض عرض بمقدار  

املنتجون بعد ذلك أن يخفضوا من أسعارهم، و  الكمية  للتخزين( وبالتالي سيضطر  هذا بدوره سيخفض 

 . 4املعروضة ويزيد الكمية املطلوبة ونتيجة لذلك فائض العرض سيبدأ بالتناقص عند السعر 

سعر        عند  أنه  سنالحظ  الجدول  أعلى  الى  عدنا  إذا  املستهلكين    2أما  يشجع  السعر  هذا  فإن  للوحدة 

قادرين على شراء   اال    25ويجعلهم  املنتجين  لم يشجع  بينما  وبالتالي سيكون    5على عرض  وحدة  وحدات 

 أن    20هنالك فائض طلب يصل الى  
ً
 في العرض. ولكن ذلك يعني أيضا

ً
وحدة، ويمثل في نفس الوقت عجزا

 من املستهلكين لن يتمكن من الحصول على السلعة عند هذا السعر املنخفض ألنها ستختفي  
ً
جزءا ًكبيرا

 من السوق عند هذا السعر الرخيص، وبما  
ً
أن هؤالء املستهلكين راغبين في هذه السلعة فسيخلقون  سريعا

 على السعر حتى يرتفع. فإذا ارتفع الى  
ً
وحدات نقدية، فإن هذا سيغري بعض املنتجين على زيادة    4ضغطا

وحدات وباملقابل ارتفاع السعر سيؤدي    10انتاجهم  واملعروض من وحداته بحيث تزيد الكمية املعروضة الى  

 ويستمر هذا    20ة املطلوبة الى  الى انخفاض الكمي
ً
وحدة وبالتالي يقل فائض الطلب)عجز العرض( تدريجيا

التوازني ومقداره   السعر  الى  التوازني حتى الوصول  الكمية    6الوضع  تتساوى  وحدات نقدية والذي عنده 

وعرض   إنتاج  في  املنتجين  سيرغب  السعر  هذا  فعند  املطلوبة،  الكمية  مع  ويرغب   15املعروضة   وحدة 
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وحدة ولن يكون هنالك ال فائض عرض وال فائض طلب. ولن يكون هنالك    15املستهلكين في طلب وشراء  

 داعي لزيادة أو تخفيض السعر ويسمى هذا السعر بالسعر التوازني والكمية املقابلة له الكمية التوازنية. 

:
ً
 الطريقة الثانية: التوازن في السوق وتحديد السعر التوازني بيانيا

وفائض ي     التوازنية  والكمية  التوازني  والسعر  السوق  في  التوازن  نقطة  إيضاح  على  التحليل  هذا  عتمد 

 العرض وفائض الطلب من خالل الرسم البياني التالي:

 

 

 ويتضح من الرسم البياني:

 التي يلتقي فيها منحنى العرض مع منحنى الطلب.  n نقطة التوازن في السوق هي النقطة  -

 .6السعر التوازني عند السعر يتحدد  -

 . 15تتحدد الكمية التوازنية عند الكمية  -
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فائض العرض يظهر عند كل مستوى فوق نقطة التوازن حيث يالحظ أن الكمية املعروضة تفوق الكمية   -

املطلوبة عند جميع مستويات السعر األعلى من سعر التوازن أي أن العرض أكبر من الطلب ويسمى الفرق  

 بينهما فائض العرض كما يظهر على الرسم. 

فائض الطلب يظهر عند كل مستوى أدنى من نقطة التوازن حيث يالحظ أن الكمية املطلوبة تفوق الكمية   -

املعروضة عند جميع مستويات السعر األقل من السعر التوازني أي أن الطلب أكبر من العرض، ويسمى  

 كل البياني.الفرق بينهما بفائض الطلب كما يظهر بالش

مع مالحظة أن وجود فائض العرض في السوق الحرة يضغط على السعر ألسفل بفعل املنافسة بين البائعين     

لتصريف الفائض لديهم، ومع انخفاض السعر يقل فائض العرض حتى يختفي ونعود الى نقطة التوازن.  كذلك  

السوق   في  الطلب  فائض  وجود  فإن  الطلب،  لفائض  بالنسبة  بفعل الحال  ليرتفع  السعر  على  يضغط  الحرة 

الكمية املحدودة املعروضة في السوق ومع   الذين يرغبون في الحصول على  املنافسة بين املشترين واملستهلكين 

 ويزيد في  
ً
 فائض الطلب، ألن االرتفاع في السعر يقلل من الكمية املطلوبة تدريجيا

ً
ارتفاع السعر، يقل تدريجيا

ملعروضة ولذلك يستمر السعر في االرتفاع حتى نصل الى لسعر التوازني من جديد حيث  نفس الوقت من الكمية ا

 .
ً
 يختفي فائض الطلب تماما

: بعض حاالت تدخل الدولة في االسعار وأثره على توازن السوق: 
ً
 ثانيا

 حالة تحديد حد أقص ى لسعر السلعة في السوق:  -1

ال يمكن تجاوزه،    بسقف السعرة في السوق فيما يسمى  وهنا تقوم الحكومة بتحديد حد أقص ى لسعر السلع    

املواد   توفير  بهدف  وغيرها  والفاكهة  والخضار  واألرز  السكر  مثل  االستهالكية  السلع  من  كثير  في  يحدث  وهذا 

وطبقا ًللحد   الدخل.  ملحدودي  وخاصة  الشرائية  قدرتهم  متناول  في  معقولة  بأسعار  للمستهلكين  األساسية 

ة يستطيع البائع أن يبيع بأقل من ذلك السعر ولكنه ال يستطيع أن يتعدى السعر املحدد  االقص ى لسعر السلع

 بواسطة الحكومة. 

وحدة نقدية    75فماذا يحدث للتوازن نتيجة لذلك؟ إليضاح ذلك نفترض أن سعر التوازن ألحد السعر كان        

للسعر هو    أقص ى 
ً
الحكومة فرضت حدا أقل من    60ولكن  أن  وحدة نقدية وهو  التوازني، فإننا يمكن  السعر 

 نصور ذلك من خالل الرسم البياني التالي:
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الطلب والعرض قد    أنه لو لم تتدخل الحكومة في تحديد السعر لكانت قوى  الرسم  يالحظ من 

وحدة نقدية للكيلو وعند هذا السعر ستكون الكمية املطلوبة مساوية للكمية املعروضة ولكن    75أوصلت الى  

 للحد االقص ى للسعر الذي فرضته الحكومة وهو  
ً
البائعين ال يستطيعون عرض سلعتهم عند هذا السعر نظرا

طن ولكن البائعون سيعرضون    45وحدة نقدية للكيلو وعند هذا السعر سيطلب املستهلكون كمية تصل الى    60

15  ( املطلوبة وهذا يعني أن هنالك فائض طلب  الكمية  أقل بكثير من  الكمية املعروضة  فقط وهي  بين  الفرق 

 في العرض(.  30( يصل الى 60واملطلوبة عند السعر 
ً
 طن كما هو واضح على الرسم )أي عجزا

الى نقص      التوازن فإن ذلك سيؤدي  أقل من سعر  للسعر  أقص ى   
ً
إذا فرضت الحكومة حدا أنه  ومعنى ذلك 

الج الحكومة ذلك بطرح كمية اضافية عند سعر  السلعة في السوق وعدم الوصول الى الوضع التوازني، ومالم تع

وحدة نقدية فإن السوق السوداء ستظهر بآثارها السلبية السيئة، وستظهر ما يسمى بمعامالت االقتصاد    60

تدخلها   عن  التراجع  أو  السوداء  السوق  تظهر  ال  حتى  اضافية  كميات  الحكومة  تطرح  الغالب  وفي  الخفي، 

 باستخدام اساليب أخرى. 

 تحديد حد أدنى للسعر: حالة -2

وفي هذه الحالة تقوم الحكومة بفرض حد أدنى للسعر ال يمكن بيع أو شراء السلعة بأقل منه، ويكون الهدف      

االنتاج   عناصر  خدمات  وأصحاب  السلعة  هذه  ملنتجي  الدخل  من  أدنى  حد  تأمين  هو   
ً
عادة ذلك  وراء  من 

 لتشجيعهم على عرض املزيد منها.
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السلعة بأقل من سعر معين  وتجدر اإلش      أدنى للسعر يعني بأن البائع ال يستطيع بيع  الى أن تحديد حد  ارة 

  80ولكنه يستطيع أن يبيع بسعر أعلى أو أكثر من ذلك فإذا افترضنا أن أحد السلع كان السعر التوازني لها هو  

وحدة   100د أدنى للسعر هو  طن فماذا يحدث لو حددت الحكومة ح  10وحدة نقدية عند كمية توازنية مقدارها  

 نقدية؟ اإلجابة على ذلك من خالل الرسم البياني التالي:

 

 

فإذا فرضت الحكومة    10وحدة نقدية والكمية التوازنية    80يالحظ من الرسم البياني أن السعر التوازني كان  

 أدنى لسعر السلعة أعلى من السعر التوازني مقداره 
ً
اجراءات اخرى فإن ذلك  وحدة نقدية دون اتخاذ  100حدا

بالشراء   الدولة  تقوم  كأن  معالجة  الى  يحتاج  عرض(  )فائض  السوق  في  السلعة  من  فائض  وجود  الى  سيؤدي 

)الفرق بين الكمية املعروضة واملطلوبة عند    20لتخفيض الفائض املعروض، وهذا الفائض يقدر بحجم يصل الى  

 ( كما هو موضح على الرسم البياني.100السعر 

 
ً
 : التغيرات في الطلب والعرض وأثرها على توازن السوق:ثالثا

من الضروري اإلشارة الى أن الدراسة السابقة للتوازن في السوق كانت تقوم على ما يسمى التحليل الساكن،       

أي كأننا نلتقط صورة للتفاعل بين الطلب والعرض في لحظة معينة ووضع معين مع تثبيت هذه الصورة وقراءة  

وضع تغيرات متعددة فقد يتغير منحنى الطلب ما بداخلها.  وفي أحيان كثيرة وألسباب معينة يحدث على هذا ال 

. وكل هذه األوضاع تحتاج الى الكشف  
ً
مع ثبات منحنى العرض وقد يتغير منحنى العرض ويبقى منحنى الطلب ثابتا

 عنها وتحديد ماذا سيحدث لنقطة التوازن االصلية والكمية التوازنية والسعر التوازني في الوضع الجديد:
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 ع ثبات العرض:التغير في الطلب م -1

أو       بالزيادة  إما  جديد  وضع  الى  بأكمله  ينتقل  الطلب  منحنى  أن  العرض  ثبات  مع  الطلب  في  بالتغير  يقصد 

اليسار واألسفل.  ويترتب على تغير الطلب باتجاه معين تغير نقطة   إلى  أو  النقصان أي الى جهة اليمين واألعلى 

 التوازن والسعر التوازني والكمية التوازنية. 

يمكن   واللذان  العرض  ثبات  مع  الطلب  ونقصان  الطلب  زيادة  هما  وضعين  حدوث  يعني  الطلب  في  والتغير 

 على النحو التالي:
ً
 إيضاحهما بيانيا

 

 

 زيادة الطلب مع ثبات العرض: -1-1

 

 من الرسم يتضح أنه في حالة زيادة الطلب مع ثبات العرض فإن ذلك يؤدي الى  
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 . E1 إلى   E0انتقال نقطة التوازن من  -

 . P1 إلى  P0ارتفاع السعر التوازني من  -

 ) ترجع الزيادة هنا الى الزيادة في الطلب(.Q1 إلى   Q0زيادة الكمية التوازنية من   -

 بات العرض يؤدي الى ارتفاع السعر وزيادة الكمية التوازنية.ومن ذلك نستنتج أن زيادة الطلب مع ث

 نقصان الطلب مع ثبات العرض: -1-2

 

 من الرسم يتضح أنه في حالة نقصان الطلب مع ثبات العرض فإن ذلك يؤدي إلى: 

 . E1 إلى   E0انتقال نقطة التوازن من  -

 .  P1 إلى  P0انخفاض السعر التوازني من   -

 ) ترجع النقص هنا الى نقصان الطلب(.Q1 إلى  Q0نقصان الكمية التوازنية من  -

 ومن ذلك نستنتج أن نقصان الطلب مع ثبات العرض يؤدي الى انخفاض السعر التوازني والكمية التوازنية. 

 

 



  

93 
 

 التغير في العرض مع ثبات الطلب:   -2

أي        بالزيادة  إما  الى وضع جديد  بأكمله  ينتقل  العرض  أن منحنى  الطلب  ثبات  مع  العرض  في  بالتغير  يقصد 

االنتقال الى جهة اليمين واألسفل أو بالنقصان إلى جهة اليسار واألعلى أي عكس اتجاه منحنى الطلب.  ويترتب 

ازني والكمية التوازنية.  أي أن التغير في العرض  عن تغير العرض في اتجاه معين تغير نقطة التوازن والسعر التو 

 على  
ً
يعني حدوث وضعين هما زيادة العرض ونقصان العرض )مع ثبات الطلب( واللذان يمكن إيضاحها بيانيا

 النحو التالي:

 زيادة العرض مع ثبات الطلب:-2-1

 

 إلى:من الرسم يتضح أنه في حالة زيادة العرض مع ثبات الطلب فإن ذلك يؤدي 

 . E1 إلى   E0انتقال نقطة التوازن من  -

 .  P1 إلى  P0انخفاض السعر التوازني من   -

 ) ترجع الزيادة هنا الى زيادة العرض(.Q1 إلى   Q0زيادة الكمية التوازنية من   -
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الكمية   وزيادة  التوازني  السعر  انخفاض  الى  يؤدي  الطلب  ثبات  مع  العرض  زيادة  أن  نستنتج  ذلك  ومن 

 التوازنية. 

 نقصان العرض مع ثبات الطلب: – 2-2

 

 

 

 من الرسم يتضح أنه في حالة نقصان العرض مع ثبات الطلب فإن ذلك يؤدي إلى:

 . E1 إلى   E0انتقال نقطة التوازن من  -

 . P1 إلى  P0ارتفاع السعر التوازني من  -

 ) ترجع النقص هنا الى نقصان الطلب(.Q1 إلى  Q0نقصان الكمية التوازنية من  -

ذلك   الكمية  ومن  ونقصان  التوازني  السعر  ارتفاع  الى  يؤدي  الطلب  ثبات  مع  العرض  نقصان  أن  نستنتج 

 التوازنية. 
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 التغير في كل من الطلب والعرض في اتجاه واحد:  -3

3-1-  :
ً
 حالة زيادة كل من الطلب والعرض معا

 االحتمال األول: زيادة الطلب بنفس نسبة زيادة العرض  -3-1-1

 

 يتضح أنه في حالة نقصان الطلب مع ثبات العرض فإن ذلك يؤدي إلى:من الرسم 

 .E1إلى الى    E0انتقال نقطة التوازن من  -

 بقاء السعر التوازني ثابت.  -

 .Q1 إلى   Q0زيادة الكمية التوازنية من   -

وتزداد    
ً
ثابتا يبقى  السعر  فإن  النسبة  بنفس  والعرض  الطلب  من  كل  زيادة  أن  نستنتج  ذلك  الكمية  ومن 

 التوازنية. 
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االحتمال الثاني: زيادة الطلب مع نقصان العرض مع نسبة زيادة الطلب أكبر من نسبة نقصان   -3-1-2

 العرض 

 

 من الرسم يتضح أنه في حالة نقصان الطلب مع زيادة العرض فإن ذلك يؤدي إلى:

 . E1 إلى   E0انتقال نقطة التوازن من  -

 . P1 إلى  P0ارتفاع السعر التوازني من  -

 .Q1 إلى  Q0ازدياد الكمية التوازنية من  -

مع نسبة زيادة الطلب أكبر من نسبة نقصان    ومن ذلك نستنتج أن حالة زيادة الطلب مع نقصان العرض

 العرض يؤدي الى ارتفاع كل من السعر التوازني والكمية التوازنية.

 يمكن للطالب أن يستقصيها بوضع    هنالك الكثير من  مالحظة مهمة:
ً
الحاالت النتقال العرض والطلب سوية

 نسب مختلفة للزيادة أو النقصان باتجاه واتجاهين مختلفين. 

 



  

97 
 

:
ً
: توازن السوق رياضيا

ً
 رابعا

 عند تساوي الكمية املطلوبة مع الكمية املعروضة
ً
 أي:  يتحقق توازن السوق رياضيا

   Qs= Qd 

 املساواة نصل الى سعر وكمية التوازن بتعويض سعر التوازن في إحدى املعادلتين:ومن هذه 

 لديك دالتي العرض والطلب على سلعة ما كما يلي: مثال: ليكن

Qd=35 -5p 

Qs= 15 +5p 

 ثم أوجد الكمية املعروضة والكمية املطلوبة عند   -1  املطلوب:
ً
أوجد سعر وكمية التوازن رياضيا

 .3، 2، 1األسعار:

 التمثيل البياني ملنحنى العرض والطلب وتحديد نقطة وكمية التوازن.  -2

 الحل:  

 عند تساوي الكمية املطلوبة واملعروضة  -1
ً
 يتحقق التوازن رياضيا

   Qs= Qd 

15+ 5p = 35 -5p 

5p+5p = 35- 15 

10 p = 20 

P =20/10 =2 

 للحصول على الكمية التوازنية نعوض في معادلة العرض أو الطلب  
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Qs = 15 + 5(2) = 25 

  Qd= 35– 25 = (2)5 أو

 أن الكمية املطلوبة عند   (3، 2، 1للحصول على الكمية املطلوبة نعوض عند األسعار )
ً
علما

 سبق حسابها   2السعر 

P=1              Qd= 35 – 5(1) = 30 

P=3              Qd= 35 – 5(3) = 20 

 أن الكمية املعروضة عند   (3، 2، 1عند األسعار )للحصول على الكمية املعروضة نعوض 
ً
علما

 سبق حسابها.   2السعر 

P=1              Qs= 15 +5 (1) = 20 

P=3              Qs= 15 +5(3) = 30 

 

 

 

2-   
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 لديك دالتي العرض والطلب على سلعة ما كما يلي: مثال: لتكن

Qd=18 -2p 

Qs= 6 +2p 

 ثم أوجد الكمية املعروضة والكمية املطلوبة عند  أوجد سعر  -1املطلوب: 
ً
وكمية التوازن رياضيا

 .4،  3، 2األسعار

 التمثيل البياني ملنحنى العرض والطلب وتحديد نقطة وكمية التوازن.  -2

 عند تساوي الكمية املطلوبة واملعروضة   -1: الحل 
ً
 يتحقق التوازن رياضيا

   Qs= Qd 

6+ 2p = 18 -2p 

2p+2p = 18- 6 

4 p = 12 

P =12/4 =3 

 للحصول على الكمية التوازنية نعوض في معادلة العرض أو الطلب  

Qs = 6 + 2(3) = 12 

  Qd= 18–12 = (3)2 أو

 أن الكمية املطلوبة عند   (4، 3، 2للحصول على الكمية املطلوبة نعوض عند األسعار )
ً
علما

 سبق حسابها   3السعر 

P=2              Qd= 18 –2(2) = 14 
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P=4              Qd= 18 –2(4) = 10 

 أن الكمية املعروضة عند  4، 3، 2للحصول على الكمية املعروضة نعوض عند األسعار )
ً
( علما

 سبق حسابها.   3السعر 

P=2              Qs= 6 + 2(2) = 10 

P=4              Qs= 6 + 2(4) = 14 

 

2-  
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Chapter 6. The Theory of  

Consumer Behavior 

: نظرية سلوك املستهلك6الفصل    
 

: املنفعة وسلوك املستهلك: 
ً
 أوال

املنفعة       أو مستوى  يمكن تعريف  تعبر عن درجة  ثم فإنها  السلعة على إشباع حاجة معينة، ومن  بأنها قدرة 

وتأتي دراسة املنفعة في    املستهلك من استهالكه وحدات معينة من سلعة ما. االشباع أو النفع التي يحصل عليها  

االسعار   ظل  وفي  املحدود  دخله  من خالل  إشباعه  يعظم  أن  يحاول  عندما  املستهلك  البحث عن سلوك  إطار 

أقص ى   الى  للوصول  والخدمات  السلع  من  كميات معينة  للحصول على  الدخل  هذا  ويوزع  السوق.  في  السائدة 

 ممكن في ظل هذه القيود. أي دراسة ما يسمى "بتوازن املستهلك"إشباع 

أن      يعني  والتضحيةوهذا  باالختيار  ترتبط  التي  االقتصادية  املشكلة  يواجه  أن  املستهلك  يستطيع  ال  حيث   ،

إذا أنفق عليها  يحصل على كل السلع والخدمات ألن دخله محدود، وعليه أن يختار تلك السلع والخدمات التي  

 . ه حصل على أقص ى إشباع ممكن في ظل األسعار السائدةدخل

وإن حل تلك املشكلة يحدث باستخدام فكرة املنفعة: فاملستهلك يختار تلك السلع )والخدمات( التي تعطيه أكبر  

نفع ممكن بالنسبة لوحدة النقد أو الدخل املنفق، عليها ويترك السلع أو الوحدات من السلعة التي ال تعطيه نفع  

 دل مع وحدة النقد. يتعا

 وتدرس املنفعة في إطار ثالثة مفاهيم أساسية هي: 

الوحدة األخيرة التي يتوقف عندها    املنفعة الحدية:  -1 أو منفعة  الوحدة االضافية من أي سلعة،  وهي منفعة 

 املستهلك. 

كه عدد معين من وحدات  وهي إجمالي املنافع )أو اإلشباع( التي يحصل عليها املستهلك من استهال  املنفعة الكلية:  -2

 السلعة. واملنفعة الكلية تتزايد بمعدل متناقص. 
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الذي يعني أن املنفعة الحدية أو درجة االشباع التي يحصل عليها املستهلك من   قانون تناقص املنفعة الحدية: -3

وحدة إضافية من أي سلعة تتناقص. وكلما زاد استهالكه تناقصت منفعته الحدية )أو يقل إشباعه( من تلك  

 السلعة.

: توازن املستهلك باستخدام أسلوب املنفعة الحدية 
ً
 ثانيا

با  الحدية وتناقص املنفعة الحدية على افتراض  يقوم تحليل توازن املستهلك  امكانية  ستخدام أسلوب املنفعة 

املنفعة  االستهالك    قياس  محل  السلعة  من  وحدات  أو  وحدة  على  حصوله  من  املستهلك  عليها  يحصل  التي 

 في تصرفاته وسلوكه. املستهلك رشيدوبافتراض أن 

 النقاط التالية: ويمكن استيعاب هذا االسلوب لتوازن املستهلك من خالل 

التي يحصل عليها املستهلك من استهالكه لعدد   املنفعة الكليةتعرف  تحليل املنفعة الكلية واملنفعة الحدية:    -1

معين من وحدات سلعية معينة بأنها مجموع ما يحصل عليه املستهلك من منفعة نتيجة الستهالكه لهذا العدد  

لي املنافع التي يحصل عليها املستهلك من استهالكه عدد معين  من الوحدات من السلعة محل الدراسة، أي اجما

 فتقاس على النحو التالي: املنفعة الحدية من وحدات السلعة. أما 

التغير في املنفعة الكلية

التغير في عدد الوحدات املستهلكة 
املنفعة الحدية =    

االستهالك من سلعة معينة فالكوب األول من املاء  ومن املالحظ أن املنفعة الحدية تتناقص كلما زادت وحدات  

للعطشان تكون درجة إشباعه ومنفعته الحدية أكبر بكثير من الكوب الثاني وهكذا تقل منفعة الكوب الثالث  

عن الثاني واألول وهكذا. ثم تقل درجة االشباع حتى تصل الى الصفر في االرتواء التام في مثالنا أو تصل الى السالب  

االستمرار في شرب املاء حيث قد تصاب املعدة ببعض اآلالم.. وكذلك الحال عند تناول وحدات معينة من    إذا تم

 سلعة التفاح فالتفاحة األولى منفعتها أكبر من الثانية وهكذا. 

ينص هذا القانون على أنه كلما تزايدت الوحدات التي يحصل عليها املستهلك  قانون تناقص املنفعة الحدية:    -2

 أية سلعة فإن املنفعة اإلضافية للوحدات املضافة تتناقص بعد حد معين، مع ثبات العوامل األخرى. من  

التوازني   الوضع  األسلوب وهو  بهذا  املستهلك  الى توازن  للوصول  املنفعة الحدية شرط ضروري  تناقص  ويعتبر 

 الذي يحقق له أقص ى إشباع ممكن أو أقص ى منفعة صافية ممكنة.
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خالل التحليل الرقمي نستطيع أن نبين العالقة بين املنفعة    من  املنفعة الكلية واملنفعة الحدية:  العالقة بين  -3

 الكلية واملنفعة الحدية كما هو موضح في الجدول االتي:

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 عدد الوحدات املستهلكة 

 TU 15 27 37 45 51 55 57 58 58 56املنفعة الكلية  

 2- صفر  MU 15 12 10 8 6 4 2 1املنفعة الحدية 

يالحظ من الجدول أن املنفعة الكلية تتزايد ولكن بدرجات ومعدالت متناقصة طاملا كانت املنفعة الحدية موجبة  

 أنه عندما بلغت املنفعة الكلية  
ً
حيث يمكن تتبع ذلك من استهالك الوحدة االولى حتى التاسعة. ويالحظ أيضا

وحدة منفعة عند الوحدة التاسعة كانت املنفعة الحدية قد وصلت الى درجة الصفر    58لها بمقدار  أقص ى حد  

وحدة منفعة    56عند هذا املستوى. أما إذا انتقل املستهلك الى الوحدة العاشرة فإن املنفعة الكلية تتناقص الى  

ت انه  الى  هنا  ونشير  ذلك.  عن   
ً
تعبيرا سالبة  الحدية  املنفعة  تصبح  بالقانون  وحيث  الحدية  املنفعة  حساب  م 

 السابق: 

التغير في املنفعة الكلية

التغير في عدد الوحدات املستهلكة 
املنفعة الحدية =    

الحدية  -4 املنفعة  باستخدام  املستهلك  تعريف  :  توازن  فيه يمكن  يصل  الذي  الوضع  بأنه  املستهلك  توازن 

االسعار السائدة وبالتالي حصول على أقص ى أو أعلى  املستهلك الى أقص ى إشباع ممكن من خالل دخله وفي ظل  

باستخدام أسلوب املنفعة الحدية فإن    درجة منفعة ممكنة في ظل هذه القيود )أي الدخل واألسعار السائدة(.

تتساوى املنافع الحدية للسلع املشتراة مقسومة على ثمنها، وفي نفس  املستهلك يصل إلى أقص ى إشباع له عندما  

امل مع  للنقودالوقت،  الحدية  لتبيانها  نفعة   
ً
نظرا بعضها  مع  السلع  وحدات  مقارنة  الصعب  من  أنه  حيث   .

فتستخدم النقود كعامل مشترك مساعد على قياس املنفعة. ولتحقيق توازن املستهلك، أي الحالة التي ال يكون  

ع الحدية لوحدة النقد  املستهلك عندها راغب في أن يغير من حجم مشترياته فإن ذلك يتطلب أن تتساوى املناف

 املنفقة على كل السلع، ولكن في هذه الحالة ينبغي أن تتناسب وتتساوى املنافع الحدية للسلع على أسعارها. 

فإذا كانت املنفعة الحدية لسلعة أكبر من املنفعة الحدية لسلعة أخرى فسيستمر املستهلك في إنفاق جزء من      

دخله على السلعة التي تكون منفعتها الحدية أكبر حتى تتساوى مع السلعة األخرى أي أن املستهلك الذي تواجهه  

 ي:أسعار معينة سينفق دخله بحيث يحقق له شرط التوازن التال
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 الشرط األول )الشرط الضروري( =  

𝑀𝑈1

𝑃1
   = 𝑀𝑈2

𝑃2
  = 𝑀𝑈3

𝑃3
 = ………..= 𝑀𝑈𝑛

𝑃𝑛
 املنفعة الحدية للنقود  = 

MU:   املنفعة الحدية 

 
𝑀𝑈

𝑃
املنفعة الحدية للنقود      

P:   سعر السلعة 

 شرط اإلنفاق الكامل للدخل الشرط الثاني )الشرط الكافي( 

الدخل = سعر السلعة االولى × كمية السلعة األولى + سعر السلعة الثانية × كمية السلعة الثانية +........سعر 

 السلعة ن × كمية السلعة ن 

I = P1×Q1 + P2×Q2+……. +Pn×Qn 

 واملثال الرقمي التالي يوضح تلك الحالة:

وحدة   2سعر السلعة األولى  ية، فإذا كان  وحدة نقد  22ودخل يومي يبلغ  بفرض وجود سلعتين أمام املستهلك     

وحدة نقدية، فكيف يتم التوازن هذا املستهلك وما هو عدد الوحدات التي    1وسعر السلعة الثانية هو  نقدية  

 يشتريها من السلعتين عند الوضع التوازني؟

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الوحدات املستهلكة من السلعة 

MU1 40 30 24 20 16 12 10 6 4 2 

MU2 30 20 15 12 10 9 8 5 3 1 

 ويكون الحل على النحو التالي:

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الوحدات املستهلكة من السلعة 

MU1 40 30 24 20 16 12 10 6 4 2 

MU1/P1 20 15 12 10 8 6 5 3 2 1 
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MU2 30 20 15 12 10 9 8 5 3 1 

MU2/P2 30 20 15 12 10 9 8 5 3 1 

الثانية    8وحدات من السلعة األولى و  7الجدول يتحقق توازن املستهلك عند شرائه  ومن    السلعة  وحدات من 

 حيث يتحقق عند هذا الوضع:

 شرط التوازن األول:  

𝑀𝑈1

𝑃1
   = 

𝑀𝑈2

𝑃2
  = 5 

 ويتحقق الشرط الثاني: 

I = (2 ×7) + (1 ×8) = 14 +8 = 22  

 نقصان. وهذا فإن الدخل أنفق كله دون زيادة أو 

)الحظ أنه توجد الجدول السابق حاالت أخرى تحقق الشرط األول ولكننا ال نقبلها ألنها ال تحقق الشرط   

 الثاني، وعلى الطالب البحث عن الثنائية التي تحقق الشرطين( 

 وحدة نقدية.    50ودخل يومي يبلغ بفرض وجود سلعتين أمام املستهلك  مثال:

 6 5 4 3 2 1 الوحدات املستهلكة من السلعة 

TU1  54 50 44 36 26 14 املنفعة الكلية للسلعة األولى 

TU2 182 170 148 118 82 42 املنفعة الكلية للسلعة الثانية 

وحدة نقدية، فكيف يتم التوازن هذا   10وسعر السلعة الثانية هو وحدة نقدية  2سعر السلعة األولى فإذا كان  

 املستهلك وماهي عدد الوحدات التي يشتريها من السلعتين عند الوضع التوازني. 

)على خالف املثال السابق هنا املعطى املنفعة    األولى: نقوم بحساب املنافع الحدية للسلعتين   الخطوةالحل:  

 الكلية وليست الحدية، يجب أن ينتبه الطالب الى هذه النقطة(.

 املنفعة الحدية على السعر.الخطوة الثانية: تقسيم  
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 6 5 4 3 2 1 الوحدات املستهلكة من السلعة 

TU1 14 26 36 44 50 54 

MU1 14 12 10 8 6 4 

MU1/P1 7 6 5 4 3 2 

TU2 42 82 118 148 170 182 

MU2 42 40 36 30 22 12 

MU2/P2 4.2 4 3.6 3 2.2 1.2 

عند شراء     سيتحقق  املستهلك  لتوازن  األول  الشرط  أن  يتضح  الجدول  و  5من  االولى  السلعة  من   4وحدات 

 . 3وحدات من السلعة الثانية. حيث املنفعة الحدية للنقود = 

𝑀𝑈1

𝑃1
   = 

𝑀𝑈2

𝑃2
  = 3 

 أما الشرط الثاني فيتحقق على النحو التالي: 

(5×2( + )4 ×10 = )10  +40   =50 . 

 وحدة نقدية.  20ودخل يومي يبلغ مثال: بفرض وجود سلعتين أمام املستهلك 

 6 5 4 3 2 1 الوحدات املستهلكة من السلعة 

TU1  50 52 52 46 36 20 املنفعة الكلية للسلعة األولى 

TU2 76 76 68 58 46 30 املنفعة الكلية للسلعة الثانية 

وحدة نقدية، فكيف يتم التوازن هذا    4وسعر السلعة الثانية هو  وحدة نقدية    2سعر السلعة األولى  فإذا كان  

 املستهلك وماهي عدد الوحدات التي يشتريها من السلعتين عند الوضع التوازني؟ 

 الخطوة األولى: نقوم بحساب املنافع الحدية للسلعتين.الحل: 

 الخطوة الثانية: تقسيم املنفعة الحدية على السعر.
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 6 5 4 3 2 1 ملستهلكة من السلعة الوحدات ا

TU1 20 36 46 52 52 50 

MU1 20 16 10 6 0 -2 

MU1/P1 10 8 5 3 0 -1 

TU2 30 46 58 68 76 76 

MU2 30 16 12 10 8 0 

MU2/P2 7.5 4 3 2.5 2 0 

وحدات    3وحدات من السلعة االولى و  4من الجدول يتضح أن الشرط األول لتوازن املستهلك سيتحقق عند شراء  

 . 3من السلعة الثانية. حيث املنفعة الحدية للنقود = 

𝑀𝑈1

𝑃1
   = 

𝑀𝑈2

𝑃2
  = 3 

 أما الشرط الثاني فيتحقق على النحو التالي: 

4)×2( + )3×(4  =8  +12  =02  . 

: توازن املستهلك باستخدام اسلوب منحنيات السواء: 
ً
 ثالثا

تنطوي فكرة منحنيات السواء على أن املستهلك يستطيع أن يفضل بين مجموعة من السلع ومجموعة أخرى،     

 أكبر أو أقل من األخرى، حيث أن هذا املستهلك يذهب الى  
ً
على أساس أن مجموعة من هذه السلع تعطيه إشباعا

 ود. السوق وفي ذهنه اختيارات معينة في ظل األسعار السائدة والدخل املحد

 يمثل الصورة ملا يمكن أن يكون في ذهن املستهلك عندما يذهب الى السوق في ظل اسعار  
ً
ويمكننا أن نضع جدوال

مقابل    Xوأنه يستطيع التخلي عن وحدات من   Yوالسلعة   X معينة ودخل محدد وأمامه سلعتين هما السلعة

 : . ويمكن وضع التصورات السابقة من خالل الجدول التاليYوحدات من 
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 وهو عبارة عن توليفات مختلفة لسلعتين تعطي نفس االشباع جدول السواء:  -1

 Yوحدات  Xوحدات   التوليفات

A 1 6 

B 2 3 

C 3 2 

حيث تشير كل نقطة في الجدول الى أن كل مجموعة أو توليفة تعطي نفس الدرجة أو مستوى اإلشباع أو املنفعة  

أن   من    Cمثل    Bمثل    Aأي  املختلفة  التوليفات   عن 
ً
رقميا يعبر  الذي  السواء  الجدول جدول  هذا  ويطلق على 

  للمستهلك أن يحصل على أي مجموعة من هذه املجموعات،   سواءحيث يكون  السلعتين التي تعطى نفس اإلشباع  

 بأنه مقدار الكمية من السلعة االولى التي يكون املستهلك على استعد
ً
اد للتضحية بها  ويعرف الجدول اقتصاديا

 . بمعدل االحالل الحديمقابل الحصول على وحدة واحدة من السلعة الثانية. ويعبر عن ذلك 

( =  MRSمعدل االحالل الحدي)
التغير  في وحدات السلعة األولى 

التغير  في وحدات السلعة الثانية 
  

 فيما يسمى بمنحنى السواء    منحنى السواء:  -2
ً
الذي يمثل التعبير البياني عن  يمكن تصوير جدول السواء بيانيا

التوليفات املختلفة من السلع في ظل أسعار معينة التي تعطي نفس االشباع أي سواء املستهلك مجموعة  

 فإن كل هذه النقط تعطي نفس مستوى االشباع. A ،B  ، Cالنقط 
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 يشير منحنى السواء الى: 

 اإلشباع. أن كل نقطة تقع عليه تمثل نفس املستوى من   -1

فإنه على استعداد أن يتخلى عن وحدات من     Xأنه كلما أراد املستهلك أن يزيد استهالكه من وحدات السلعة   -2

فيما يعرف بقانون تناقص معدل االحالل الحدي ألنه كلما زادت الكميات املستهلكة من سلعة معينة    Yالسلعة 

كلما كان على استعداد ألن يتخلى عن وحدات من    Xلعة  فإن منفعتها تقل وكلما أضاف املستهلك وحدات من الس

على  Y السلعة املستهلك  يكون  التي  السلعة  من  الكمية  هي  الحدي  االحالل  معدل  أن  أخرى  مرة  نؤكد  حيث   .

 استعداد للتخلي عنها والتضحية بها مقابل الحصول على وحدة اضافية من السلعة االخرى.

ء عند مستوى معين من االسعار السائدة فإذا تغير الدخل أو تغيرات  يتكون منحنى السوا  خريطة السواء:  -3

الى انتقال منحنى السواء إلى أعلى املنحنى االصلي ليعبر عن مستوى إشباع   االسعار أو كالهما فإن ذلك يؤدي 

نحنى األصلي  أعلى من مستوى اإلشباع للمنحنى األول أو قد يؤدي هذا التغير الى انتقال منحنى السواء الى أسفل امل

 ليعطي مستوى اشباع أقل وهذا ما يسمى خريطة السواء.

 

في الشكل السابق الى وجود ثالث منحنيات للسواء واملنحنى األول يشير الى مستوى   حيث تشير خريطة السواء 

ر الى أن  اشباع أقل، أما املنحنى الثاني فيبين مستوى االشباع أعلى من املنحنى األول، أما املنحنى الثالث فيشي

 مستوى اإلشباع أعلى من األول والثاني.

  إذا انتقلنا من توليفة استهالكية إلى أخرى على نفس منحنى السواء فإن مستوى اإلشباع سيبقى  مالحظة مهمة:

 ثابت.
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 خصائص منحنيات السواء:  -4

ألن  -1 الحدي،  االحالل  معدل  تناقص  عن  ذلك  ويعبر  أسفل،  الى  أعلى  من  تتجه  أنها  السواء  منحنيات  تتميز 

 ألن يتخلى عن وحدات أقل من السلعة  
ً
ليحافظ على    Xكلما زاد رصيده من السلعة   Yاملستهلك يكون مستعدا

 نفس مستوى اإلشباع. 

 لكل منحنى سواء مستوى معين من االشباع.  -2

تقاطع منحنيات السواء: واال انتفت فكرة أن كل منحنى سواء له مستوى من االشباع يختلف عن غيره  عدم    -3

 من منحنيات السواء. 

 الى مفهوم تناقص معدل االحالل الحدي.  -4
ً
 منحنيات السواء محدبة نحو نقطة االصل ويرجع ذلك أيضا

و     Xمع افتراض أن املستهلك له دخل محدود ويواجه أسعار معينة لكل من السلعة آلية توازن املستهلك:    -5

Y .ويأخذ قيد    ، فإن هذا املستهلك في سعيه لتعظيم إشباعه يواجه قيد الدخل أو قيد امليزانية أو خط الثمن

 امليزانية الشكل البياني االتي:

 

 لسلعتين 
ً
 ى النحو التالي:عل Yو   Xويمكن صياغة قيد امليزانية رياضيا

y×Py+ Q x×PxI=Q 

 ويحدث توازن املستهلك عند النقطة التي يمس فيها أحد منحنيات السواء خط امليزانية كما يوضح الشكل االتي: 
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أفضل توليفة للمستهلك حيث يتحقق توازن املستهلك عندها في ظل الدخل    تمثل   Bحيث يتبين أن النقطة     

امليزانية( املتاح واالسعار السائدة السواء قيد  أي نقطة فوق  ) حيث يمس منحنى  أما   .B     فهي خارج قدرات

ستهلك  فهي تعبر عن إشباع أقل مما يمكن أن يحصل عليه امل   A، والنقطة     Cاملستهلك على سبيل املثال النقطة  

 في ظل الدخل املتاح واالسعار السائدة. 

 مقداره    مثال:
ً
. وكان سعر    Yو     Xوحدة نقدية لإلنفاق على سلعتين    120اذا افترضنا أن فارس يخصص دخال

  6تحديد أي من التوليفتين )    املطلوب:وحدة نقدية.    12هو    Yوحدة نقدية وسعر السلعة    10هو    Xالسلعة   

على التوالي من    Yو     Xمن السلعتين    Y)وحدات من    6و    Xوحدات من    6)    أم   Y)وحدات من    5و    Xوحدات من  

 منحنى السواء تحقق توازن املستهلك . 

 لرسم خط امليزانية يجب تحديد عاملين رئيسين: الحل: 

السلعة    -1 على  لإلنفاق  بالكامل  املستهلك دخله  من هذه     Xاذا وجه  التي يحصل عليها  الوحدات  فإن عدد   ،

 السلعة هي:

الدخل 

𝑋  ثمن السلعة
  =

120

10
 =12 

، فإن عدد الوحدات التي يحصل عليها من هذه السلعة  Yاذا وجه املستهلك دخله بالكامل لإلنفاق على السلعة    -2

 هي:
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الدخل 

𝑌  ثمن السلعة
  =

120

12
 =10 

النقطة   بتحديد  محور    12ونقوم  محور    10والنقطة     Xعلى  على خط Yعلى  نحصل  النقطتين  وإذا وصلنا   ،

 امليزانية: 

 

 الختبار أي التوليفتين تحقق توازن املستهلك نعوض في معادلة خط امليزانية:  -2

y×Py+ Q x×PxR=Q 

 (   5، 6التوليفة ) 

 120 = 6×10 + 5× 12 

120 = 120  

 وبالتالي تحقق معادلة خط امليزانية

 (6،6التوليفة )
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 120 = 6×10 + 6× 12 

120 ≠132 

 وبالتالي ال تحقق معادلة امليزانية  

( تحقق معادلة امليزانية وبالتالي هي النقطة الذي سيمس عندها منحنى السواء خط  5،  6وهذا يعني أن التوليفة )

 ( خارج قدرات املستهلك. 6، 6وبالتالي تحقق توازن املستهلك. أما التوليفة )امليزانية 

، حيث أن سعرهما على التوالي  yو  xوحدة نقدية لشراء السلعتين    100 يخصص املستهلك أحمد ما قيمته  مثال:

وحدات    11)     أم  Y)وحدات من    10و    Xوحدات من    12تحديد أي من التوليفتين )  املطلوب:على التوالي.     4و  5

 على التوالي من منحنى السواء تحقق توازن املستهلك. Yو   Xمن السلعتين   Y)وحدات من  12و  Xمن 

 الحل: 

 لرسم خط امليزانية يجب تحديد عاملين رئيسين: 

السلعة    -1 على  لإلنفاق  بالكامل  املستهلك دخله  التي يحصل ع   Xاذا وجه  الوحدات  فإن عدد  من هذه  ،  ليها 

 السلعة هي:

الدخل 

𝑋  ثمن السلعة
   =

100

5
 =20 

، فإن عدد الوحدات التي يحصل عليها من هذه السلعة  Yإذا وجه املستهلك دخله بالكامل لإلنفاق على السلعة    -2

 هي:

الدخل 

𝑌  ثمن السلعة
   =

100

4
 =25 

النقطة   بتحديد  محور   20ونقوم  محور    25والنقطة     Xعلى  واذا  Yعلى  على خط ،  نحصل  النقطتين  وصلنا 

 امليزانية: 
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 الختبار أي التوليفتين تحقق توازن املستهلك نعوض في معادلة خط امليزانية:  -

y×Py+ Q x×PxR=Q 

 ( 10، 12التوليفة )

 100 = 12×5 + 10× 4 

100 = 100  

 وبالتالي تحقق معادلة خط امليزانية

 (12،11التوليفة )

 100 = 12×5 + 11× 4 

100 ≠104 

 وبالتالي ال تحقق معادلة امليزانية  

( تحقق معادلة امليزانية وهي النقطة الذي سيمس عندها منحنى السواء خط    10،  12وهذا يعني أن التوليفة )  

 ( خارج قدرات املستهلك. 11، 12امليزانية وبالتالي تحقق توازن املستهلك. أما التوليفة ) 
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 Chapter 7. Theory of Production  

: نظرية اإلنتاج  7الفصل   
 

: مفهوم اإلنتاج وعناصر اإلنتاج والعملية اإلنتاجية:
ً
 أوال

. ويمكن القول هنا أن  أي نشاط يؤدي الى خلق منفعة أو زيادة ملنفعة قائمةيمكن تعريف اإلنتاج بأنه      

 في مراحل تاريخية سابقة. فقد ظل الكثير من  هذا املفهوم لإلنتاج املتداول في العصر  
ً
الحديث لم يكن معروفا

الوحيد   االقتصاديين يعتبرون أن اإلنتاج مرتبط فقط لديهم بالنشاط الزراعي وأن قطاع الزراعة هو القطاع 

املنتج. ومع تطور هذا املنظور فإن نشاط السياحة رغم أنه نشاط خدمي فهو يخلق منفعة لم تكن موجودة لو  

 لم يوجد هذا النشاط ويضيف الى منافع قائمة. 

ويالحظ أنه لكي يوجد اإلنتاج فإن األمر يستلزم وجود ما يسمى "عناصر إنتاج" التي تشترك فيما بينها       

األربعة   العناصر  من  عنصر  بكل  التعريف  ويمكن  القائمة.  تلك  الى  املنفعة  إضافة  أو  الجديدة  املنفعة  لخلق 

 باختصار.

ويقصد بعنصر العمل في لغة االقتصاد بأنه كل جهد يبذل أو يمكن أن يبذل في سبيل إنتاج    مل: عنصر الع-1

 .
ً
 وذهنيا

ً
 أو عقليا

ً
 مختلف السلع والخدمات وذلك مقابل أجر معين، مع اإلشارة الى أن هذا الجهد قد يكون فنيا

منفعة وحدات الدخل الذي    بين  يحدد ساعات العمل من خالل املوازنةوتجدر االشارة الى أن الفرد       

 يحصل عليها مقابل األعمال، وبين مشقة العمل التي تتمثل في الجهود املبذولة والتضحية بوقت الفراغ. 

يعرف عنصر رأس املال، على أنه ثروة تستخدم في إنتاج ثروة أخرى، وينتجه االنسان، ولفظ  عنصر رأس املال:  -2

املال يطلق على مجموعة غير متجانسة   الغير  من املوارد تشمل أجهزة ومعدات ومواد أولية وحقوق على  رأس 

يشمل مجموعة    ورأس املال من الوجهة الفنيةوتسمح بالحصول على دخل دوري منتظم،    تقوم كلها بالنقود

من السلع املادية التي تؤدي الى إنتاج سلع اخرى أو تؤدي الى زيادة إنتاجية العمل عن طريق استخدام أساليب  

التميز هنا بين  غير مب  الخ. ويجب  الثابت  اشرة لإلنتاج، من اآلالت واملعدات..  الذي يشمل املعدات  رأس املال 

وهو عبارة عن السلع أثناء دورة اإلنتاج والسلع الوسيطة املقرر تحويلها    ورأس املال العامل أو املتداول واآلالت  

 الى سلع استهالكية وكذلك املخزون من املواد األولية. 
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املال  تعتب رأس  قيمة  تحتسب  إذ  اإلنتاج  بتكاليف  يتعلق  فيما  هامة  واملتداول  الثابت  املال  رأس  بين  التفرقة  ر 

 املتداول كلها في التكاليف في حين أن رأس املال الثابت ال تدخل قيمته في التكاليف إال بمقدار استهالكه.

باطنها من موارد طبيعية  عنصر األرض:-3 في  بما  باألرض  ، وبما فوق سطحها من موارد وامكانيات  يقصد هنا 

واألراض ي   والجبال  والصحارى  واملحيطات  واألمطار  والرياح  والهواء  والشمس  الفضاء  مثل   
ً
أيضا طبيعية 

الزراعية.... الخ، ويالحظ أن هذا العنصر هو هبة من الطبيعة وهي تختلف عن رأس املال الذي يعتبر من صنع  

 رض ال ينتقل وال ينقل لذلك كان موقعها ذو أهمية اقتصادية كبيرة.االنسان، مع مالحظة أن عنصر األ 

وهو ذلك العنصر الذي يقوم بالجمع بين عناصر اإلنتاج الثالثة السابقة، ويتمثل في املنظم    عنصر التنظيم: -4

 يتحمل املخاطر، ويقوم بالتن
ً
بؤ، وأعمال  الذي يدير املشروع ويتحمل نتائجه من ربح أو خسارة أي أن املنظم دائما

 ومهام إدارة املشروع وتنظيمه من جميع نواحيه وجوانبه، ليتحقق اإلنتاج بأعلى كفاءة ممكنة. 

"  وأهم ما يالحظ على التحليل السابق لعناصر اإلنتاج، هو أنها البد أن تتضافر ويحدث بينها مزج فيما يسمى  

حيث ال يمكن إنجاز أي عملية إنتاجية سواء كان املنتج سلعة أو خدمة، في مشروع كبير أو  بالعملية اإلنتاجية"  

 صغير دون مشاركة عناصر اإلنتاج االربعة املشار إليها. 

بدو أن لتلك العملية مفاهيم تتعلق بإنتاجية عناصر اإلنتاج، وقوانين لتلك اإلنتاجية يحسن بنا أن نوضحها  وي

 في النقطة التالية. 

: مفاهيم اإلنتاجية:
ً
 ثانيا

 هنالك ثالثة مفاهيم أساسية ترتبط باإلنتاجية )إنتاجية العنصر( يجب إيضاحها وهي:  

ويعرف الناتج الكلي ألي عامل من عوامل اإلنتاج املساهم في إنتاج سلعة ما، بأنه مجموع    :TPالناتج الكلي  -1

على   األخرى  اإلنتاج  ثبات ظروف  مع  )العنصر(  العامل  هذا  زيادة  عن  الناتجة  السلعة  من  املتتالية  االضافات 

لعنصر املتغير وكميات اإلنتاج  حالها، ويمثل ذلك ما يسمى بمنحنى الناتج الكلي والذي يمثل العالقة بين وحدات ا

 املناظرة.

ويعرف الناتج املتوسط لعامل )عنصر( من عوامل اإلنتاج بأنه متوسط مساهمة الوحدة  :  APالناتج املتوسط  -2

الكلي اإلنتاج  في  العامل  هذا  الوحدات    .من  عدد  على  الكلي  الناتج  بقسمة  املتوسط  الناتج  على  ونحصل 

 ليكن عنصر العمل(.املستخدمة من عنصر اإلنتاج )و 
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 ويأخذ الناتج املتوسط الصورة التالية:  
اإلنتاج  الكلي

عدد وحدات  العنصر املستخدم 
 

يعبر الناتج الحدي ألي عامل من عوامل اإلنتاج عن الزيادة في الناتج الكلي الناجمة عن    :MPالناتج الحدي  -3

 زيادة وحدات هذا العامل بوحدة واحدة.  

: قوانين اإلنتاجية وقانون تناقص الغلة:
ً
 ثالثا

نين عدة يمكن القول إن قوانين اإلنتاجية توضح العالقات الفنية في اإلنتاج، وقد أطلق على هذه القوا      

  - أسماء منها ما يسميها بقوانين اإلنتاجية، ويسمها البعض قوانين الغلة، والبعض اآلخر يسميها النسب املتغيرة 

كلها وضعت األساس لشرح سلوك التكلفة التي سيرد شرحها بعد االنتهاء من هذه النقطة. وعادة ما يتم عرض  

 )أو الغلة املتناقصة(.هذه القوانين تحت عنوان قانون اإلنتاجية املتناقصة 

إذا اضيفت وحدات متتالية ومتساوية من عامل  وينص قانون الغلة املتناقصة أو تناقص الغلة على أنه       

 بمعدالت متزايدة  
ً
من عوامل اإلنتاج الى قدر ثابت من عوامل اإلنتاج االخرى، فإن اإلنتاج الكلي للسلعة يتزايد أوال

ثابتة ومع بمعدالت  بعد ذلك  وبعد ذلك   ثم  متناقصة  بمعدالت  اإلنتاج  يتزايد  املتغير  العامل  من  مزيد  إضافة 

ومن هذا السرد لقانون تناقص الغلة نالحظ أن هنالك شروط يلزم توافرها حتى ينطبق القانون    يتناقص اإلنتاج

 وهذه الشروط هي: 

تاج االخرى ثابتة فإذا كان عنصر  أن يكون التغير في عنصر واحد من عناصر اإلنتاج مع بقاء كافة عناصر اإلن  -1

 العمل هو العنصر املتغير، فتظل باقي العناصر وهي األرض ورأس املال والتنظيم ثابتة. 

 في الكيف، فإذا كان    -2
ً
البد أن تكون الوحدات املتتالية واملتساوية من العنصر املتغير متساوية في الكم وأيضا

ض أن له نفس املهارة ونفس عدد ساعات العمل. وإذا لم يكن األمر  العنصر املتغير هو العمل فإن كل عامل نفتر 

 كذلك فإن كل عامل سيكون له مقدرة مختلفة على اإلنتاج مما يخل بفكرة هذا القانون. 

 أن يبقى الفن اإلنتاجي املستخدم على حاله، فال يعقل ونحن   -3
ً
ومن الشروط التي يتطلبها هذا القانون أيضا

ملتتالية على اإلنتاج أن يدخل في العملية اإلنتاجية اكتشاف جديد أو طريقة أفضل لجميع  نقيس أثر الوحدات ا

 عناصر اإلنتاج أو التوليف بينها مما يؤثر في نهاية األمر على حجم اإلنتاج. 

 



  

118 
 

 ولشرح ذلك نورد املثال التالي: 

 أن بقية عوامل  نفترض في هذا املثال أن هنالك فدان واحد من األرض الزراعية وأننا  
ً
، ونفترض أيضا

ً
نزرعه قمحا

اإلنتاج املستخدمة في زراعته من رأس مال وغيرها ثابتة ما عدا عنصر العمل. وبعد ذلك نتصور زراعة األرض  

 من االيدي العاملة )تبقى املساحة املزروعة ثابتة ولنقل هكتار واحد(  
ً
 مختلفا

ً
 مستخدمين في كل مرة عددا

ً
قمحا

 ة أثر التغير في حجم العمل على النتائج ويمكن عرض النتائج في الجدول التالي: ونحسب في كل مر 

 

الناتج الكلي )طن   وحدات العمل 

 قمح(

 الناتج املتوسط 

 )طن قمح( 

الناتج الحدي  

 )طن قمح( 

 املرحلة

 املرحلة األولى 1 1 1 1

 2 1.5 3 2 تزايد الغلة

3 6 2 3 

4 10 2.5 4 

 املرحلة الثانية  3 2.6 13 5

 2 2.5 15 6 تناقص الغلة

7 16 2.3 1 

8 16 2 0 

 املرحلة الثالثة  1- 1.6 15 9

 2- 1.3 13 10 الغلة السالبة 

 

 يتم حساب الناتج املتوسط كما يلي:

AP = 
𝑇𝑃

𝐿
 

 هو عنصر العمل وهو العنصر املتغير هنا.  Lهو الناتج الكلي  TP حيث 

 ويتم حساب الناتج الحدي كما يلي:

MP = 
𝛥𝑇𝑃

𝛥𝐿
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  وبالتالي يمكن التمييز بين ثالث مراحل واملتمثلة في:  

يالحظ زيادة الناتج الكلي بمعدل متزايد يصاحبه كذلك الزيادة في كـل مـن  وحدات عمل  4الى    1من    املرحلة األولى 

  املتوسط والحدي إلى غاية بلوغ هذا األخير النهاية العظمى ليتم بعد في التناقص بقيم موجبة أما مـنحنى   النـاتج

 . الناتج الكلي يواصل الزيادة ولكن بمعدل متناقص

تبدأ هذه املرحلة من نقطة انخفاض الناتج الحدي وفي  :  وحدات عمل  8حتى    4من بعد الوحدة    املرحلة الثانية

امل يبدأ  هذه  ثم  ومن  الحدي  الناتج  منحنى  مع  ويتقاطع  له  األقص ى  الحد  بلغ  قد  املتوسط  الناتج  يكون  رحلة 

بقيم موجبة ونفس زيادة عدد    باالنخفاض  انخفاضه رغم  الذي يواصل  الحدي  الناتج  بالنسبة ملنحنى  الش يء 

الزيادة بمعدل متناقص إلى غاية    بالنسبة ملنحنى الناتج الكلي فهو اآلخر يستمر في  الوحدات من عامل اإلنتاج أما

 وصوله النهاية العظمى.

تبدأ من نقطة أعظمية الناتج الكلي التي تقابلها انعدام الناتج الحدي ليتم   8من بعد الوحدة  املرحلة الثالثة:  

كـل بقيم سالبة    بعـدها  الحدي  الناتج  ويكون  االنخفاض  مواصل  في  الثالثة  املنحنيات  من  للداللة على  منحنى 

 انخفاض إنتاجية كل عامل من عوامل اإلنتاج. 

 عما سبق كما يلي: 
ً
 ويمكن التمثيل بيانيا
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إذا افترضنا أن هنالك قطعة أرض مساحتها ثابتة وأنه تم إضافة عنصر العمل الى هذه املساحة لزيادة   مثال:

 اإلنتاج وفق الجدول االتي:

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 االرض )هكتار( 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 وحدات العمل 

 15 21 22 22 21 19 16 12 7 3 الناتج الكلي)طن( 

 

 حساب الناتج املتوسط والحدي وتحديد مراحل اإلنتاج. املطلوب:

 الحل:  

 يتم حساب الناتج املتوسط كما يلي:

AP = 
𝑇𝑃

𝐿
 

 هو عنصر العمل وهو العنصر املتغير هنا.  Lهو الناتج الكلي    TPحيث 

 ويتم حساب الناتج الحدي كما يلي:

MP = 
𝛥𝑇𝑃

𝛥𝐿
 

وحدات   األرض

 العمل 

الناتج   الناتج الكلي 

 املتوسط 

الناتج  

 الحدي 

 مراحل اإلنتاج 

 املرحلة األولى 3 3 3 1 1

 4 3.5 7 2 1 تزايد الغلة

1 3 12 4 5 

1 4 16 4 4  

 الثانية املرحلة 

 تناقص الغلة
1 5 19 3.8 3 

1 6 21 3.5 2 
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1 7 22 3.1 1 

1 8 22 2.7 0 

 املرحلة الثالثة  1- 2.3 21 9 1

 6- 1.5 15 10 1 الغلة السالبة 

 

  يمكن التمييز بين ثالثة مراحل واملتمثلة في:

بمعدل متزايد يصاحبه كذلك الزيادة في كـل مـن  يالحظ زيادة الناتج الكلي   وحدات عمل:  3إلى  1من    املرحلة األولى 

  املتوسط والحدي إلى غاية بلوغ هذا األخير النهاية العظمة ليتم بعد في التناقص بقيم موجبة أما مـنحنى   النـاتج

 . الناتج الكلي يواصل الزيادة ولكن معدل متناقص

حلة من نقطة انخفاض الناتج الحدي وفي  تبدأ هذه املر :  وحدات عمل  8حتى    3من بعد الوحدة    املرحلة الثانية

يبدأ   ثم  ومن  الحدي  الناتج  منحنى  مع  ويتقاطع  له  األقص ى  الحد  بلغ  قد  املتوسط  الناتج  يكون  املرحلة  هذه 

بقيم موجبة ونفس زيادة عدد    باالنخفاض  انخفاضه رغم  الذي يواصل  الحدي  الناتج  بالنسبة ملنحنى  الش يء 

بالنسبة ملنحنى الناتج الكلي فهو اآلخر يستمر في الزيادة بمعدل متناقص إلى غاية    الوحدات من عامل اإلنتاج أما

 وصوله النهاية العظمة.

تبدأ من نقطة أعظمية الناتج الكلي التي تقابلها انعدام الناتج الحدي ليتم   8من بعد الوحدة  املرحلة الثالثة:  

كـل االنخف   بعـدها  في مواصل  الثالثة  املنحنيات  من  على  منحنى  للداللة  بقيم سالبة  الحدي  الناتج  ويكون  اض 

 ملا سبق كما يلي:  انخفاض إنتاجية كل عامل من عوامل اإلنتاج.
ً
 ويكون التمثيل بيانيا
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: مفاهيم تكاليف اإلنتاج:  
ً
 رابعا

التضحيات التي  يتطلب إنتاج وحدة من سلعة معينة وجود تكلفة إلنتاج تلك الوحدة، وتلك التكلفة هي مجموع  

يتحملها املشروع من أجل إنتاج هذه السلعة. حيث يتطلب ذلك استخدام بعض عناصر اإلنتاج مثل املواد األولية  

والقوة املحركة وخدمات العمل واهتالك اآلالت. فيقدر املشروع مبالغ من املال مقابل هذا االستخدام وهي التي  

 النسبة للمشروع. تمثل في مجموعها تكاليف اإلنتاج النقدية ب

تغيير حجم  وتعتبر التكاليف األساس التي يعتمد عليه املنظم لتحديد حجم إنتاجه وحجم مشروعه. ويتطلب  

العناصر    اإلنتاج  في  تغيير  دون  الخام  واملواد  كالعمل  اإلنتاج  عناصر  بعض  من  املستخدمة  الكمية  في   
ً
تعديال

 في    تغيير حجم املشروعاالخرى أما  
ً
حجم جميع العناصر بما في ذلك اآلالت واملباني. والواقع أن  فيتطلب تعديال

 على  
ً
املنظم ال يغير حجم مشروعه إال في فترات متباعدة بعد انتهاء الفترة املحددة الهتالك اآلالت. فإذا رأى إقباال

دون زيادة    منتجاته عمد الى تشغيل عدد إضافي من العمال واستخدام املواد الخام والقوة املحركة بكميات أكبر 

  
ً
اآلالت واملباني فيستطيع بذلك مواجهة زيادة الطلب بصفة مؤقتة، أما إذا رأى أن رواج منتجاته سوف يدوم وقتا

 وتستمر زيادة الطلب عليها فإنه يقرر عند حلول أجل تجديد آالته ومعداته زيادة حجم مشروعه عن طريق  
ً
طويال

ذلك األمر في حالة انصراف بعض املستهلكين عن منتجات املشروع  شراء آالت جديدة وتوسيع املباني القائمة. وك

فهذا قد يتطلب كعالج مؤقت تسريح عدد من العمال وتخفيض كمية من املواد األولية املستخدمة في اإلنتاج  

 عمد املنظم الى تصغير 
ً
  دون االستغناء عن بعض اآلالت واملباني املوجودة، ولكن إذا استمرت حالة الكساد طويال

 حجم املشروع. 
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في حجم املشروع مصطلح        لتغيير  تتسع  التي  الزمنية  الفترة  االقتصاديون على  الطويل ويطلق    األجل 

)وفي بعض   األجل املتوسطوعلى الفترة التي ال تكفي اال لتغيير حجم اإلنتاج دون املساس بحجم املشروع اسم  

ن أهمية كبيرة في دراسة التكاليف، ففي األجل الطويل  االحيان األجل القصير حسب الحال( وللتفرقة بين األجلي

ال يفرق املنظم بين أنواع التكاليف املختلفة ألن عناصر اإلنتاج جميعها قابلة للتغيير أي تصبح كل التكاليف  

متغيرة وال يحتاج الى تقسيم التكاليف، أما في األجل القصير فيتم تقسيم التكاليف الى تكاليف ثابتة وتكاليف 

 غيرة.  مت

وفي هذا اإلطار يمكن تناول املفاهيم الرئيسية لتكاليف اإلنتاج، ويمكن تقسيمها الى ثالثة مفاهيم رئيسية كما       

ونذكر أن هذا التقسيم مرتبط بالزمن أي أن هذا هو تحليل التكاليف في األجل هو الحال في مفاهيم اإلنتاج  

 القصير. 

تشمل اجمالي التكاليف الكلية للسلعة كافة أنواع    VCواملتغيرة    FCبتة  والتكاليف الثاTCالتكاليف الكلية    -1

 التكاليف الثابتة واملتغيرة. 

هي تلك التي ال تتغير مع حجم اإلنتاج وبالتالي هي التكاليف التي تتحملها الوحدة اإلنتاجية    التكاليف الثابتة: -1-1

بغض النظر عن كمية إنتاجها، بمعنى أنها ستقوم بدفعها في حالة بقاء العملية معطلة ومن أمثلة هذه التكاليف  

عقارات الثابتة وفائدة رأس املال وبعض  أجور ورواتب العمل واملوظفين الدائمين وايجار املباني والضرائب على ال

أقساط االهتالك لآلالت وكذلك االيجار والتأمين، وتتضمن التكاليف الثابتة الربح العادي للمنظم وهو األجر  

بهذه   للتعديل وإنما يقصد  أنها غير قابلة  التكاليف  بثبات  الذي كان سيحصل عليه خارج املشروع. وال يقصد 

ليف الثابتة ال يتأثر بكمية اإلنتاج ما دام حجم املشروع لم يتغير فثمن املباني وصيانتها  العبارة أن مجموع التكا

.
ً
 أو قليال

ً
 وأقساط التأمين يجب دفعها سواء أنتج كثيرا

هي تلك التكاليف التي تتغير مع تغير حجم اإلنتاج. فهي التي يتوقف مقدارها الكلي على   التكاليف املتغيرة: -1-2

اإلنتاج   املحركة  كمية  القوة  ونفقات  األولية  املواد  ثمن شراء  التكاليف  اإلنتاج وتشكل هذه  يزيد  فتزيد عندما 

 ونفقات النقل والضريبة على اإلنتاج وأجور العمال وما الى ذلك.

 كما يلي: 
ً
 ويمكن تمثيل التكاليف الكلية بما تشمله من تكاليف ثابتة ومتغيرة بيانيا
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يمثل املحور االفقي الوحدات املنتجة واملحور الرأس ي التكاليف ويمثل الخط االفقي التكاليف الثابتة الكلية  

TFC    واملنحنىTVC    التكاليف املتغيرة الكلية ويالحظ أن منحنى التكاليف الكليةTC   أعلى من منحنى التكاليف

 .  OHاملتغيرة بمقدار التكاليف الثابتة أي املقدار  

 لتكاليف الكلية للوحدة املنتجة:ا -2

يمكن القول إن مفهوم التكاليف املتوسطة تبرز أهميته عند استعراض وبيان الحجم األمثل لإلنتاج. وهو يكشف  

عن سلوك التكاليف بالنسبة للوحدة املنتجة، أي نصيب الوحدة املنتجة من التكاليف في املتوسط وبالتالي يمكن  

 نتجات. وتصبح الصور الثالث للتكاليف املتوسطة كمفهوم على الشكل التالي: أن يفيد في عملية تسعير امل

(=  ATCالتكلفة املتوسطة الكلية للوحدة ) -
 التكاليف  الكلية 

عدد  الوحدات  املنتجة 
  =

𝑇𝐶

𝑄
 

=   (AFC)التكلفة املتوسطة الثابتة للوحدة -
التكاليف  الكلية  الثابتة 

عدد  الوحدات  املنتجة 
   =

𝑇𝐹𝐶

𝑄
 

=  (AVC)التكلفة املتوسطة املتغيرة للوحدة -
التكاليف  الكلية  املتغيرة 

عدد  الوحدات  املنتجة 
   =

𝑇𝑉𝐶

𝑄
 

 كما يلي:
ً
 يمكن تمثيل ذلك بيانيا
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في هذا الشكل البياني نجد أن املحور الرأس ي يمثل متوسط التكلفة وأن املحور األفقي يمثل وحدات اإلنتاج،        

ة الثابتة ينحدر من أعلى ألسفل ناحية اليمين وأنه بزيادة الوحدات املنتجة ينخفض  ويالحظ أن منحنى التكلف

، ومع ذلك فإن الخط البياني ال يمكن أن يقطع املحور االفقي ألنه سيكون  
ً
متوسط التكلفة الثابتة للوحدة دائما

 مقدار موجب ملتوسط التكلفة الثابتة. 
ً
 هنالك دائما

للوح املتغيرة  التكلفة  العملية  ومتوسط  )اإلنتاجية( يسود  الغلة  تزايد  قانون  أن  بالهبوط طاملا  يأخذ   
ً
بداية دة 

 اإلنتاجية ثم يثبت ثم يزيد في املرحلة الثالثة. 

ويمثل منحنى متوسط التكلفة االجمالية مجموع متوسط التكلفة الثابتة واملتغيرة وفي الشكل البياني نجد أن       

متوسط التكلفة الكلية هو مجموع متوسط التكلفة الثابتة واملتغيرة، ويالحظ أن هذا املنحنى يهبط أو يتناقص  

انين الغلة )اإلنتاجية( وتمثل أدنى نقطة من ذلك املنحنى  مع زيادة اإلنتاج ثم بعد ذلك يرتفع إلى أعلى بسريان قو 

 الحجم األمثل لإلنتاج فعند هذه النقطة تكون تكلفة اإلنتاج للوحدة في املتوسط أقل ما يكون. 

 

 :  MCالتكلفة الحدية  -3

جة بمقدار وحدة  مقدار التغير في إجمالي التكاليف نتيجة للتغير في الكمية املنتتعرف التكلفة الحدية بأنها       

بالتغير في التكلفة املتغيرة  واحدة   تتأثر  التكلفة الحدية  التكاليف الثابتة ال تتغير بتغير اإلنتاج فإن  وحيث أن 

فقط. والتكلفة الحدية لها أهميتها في إعالم املنتج بذلك القدر الذي سيتحمله عندما يزداد حجم إنتاج املشروع  

بسبب تناقص اإلنتاج وسريان    Uاتها ويتخذ منحنى التكلفة الحدية شكل حرف دون زيادة في الطاقة اإلنتاجية ذ

 قانون تناقص الغلة، ويصور الشكل التالي: 

 
 

 يمكن قياس التكلفة الحدية والتي هي مقدار ما تضيفيه آخر وحدة منتجة على النحو التالي: 
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=  ( MCالطريقة االولى: التكلفة الحدية) 
التغير  في التكاليف الكلية

التغير  في الوحدات  املنتجة 
 

( = MCالتكلفة الحدية)الطريقة الثانية: 
التغير  في التكاليف املتغيرة  الكلية

التغير  في الوحدات  املنتجة 
 

 حالة تطبيقية لتحليل مفاهيم التكاليف املختلفة: -4

 الحالة التطبيقية التالية كما يظهر الجدول التالي: لتفهم تلك املفاهيم يمكن أن نطبق كل تلك املفاهيم على 

 مطلوب أن يحسبها الطالب                                       تعطى في نص املسألة                                        

 

Q   التكاليف

 TFCالثابتة 

التكاليف املتغيرة  

TVC 

متوسط التكلفة  TCالتكاليف الكلية 

 AFCالثابتة 

متوسط 

التكلفة 

 AVCاملتغيرة 

متوسط التكلفة 

 ATCالكلية 

التكلفة 

الحدية 

MC 

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 ) (8 ) 

0 50 0 50 - - - - 

1 50 45 95 50 45 95 45 

2 50 85 135 25 42.5 67.5 40 

3 50 120 170 16.7 40 56.7 35 

4 50 150 200 12.5 37.5 50 30 

5 50 185 225 10 37 47 35 

6 50 225 275 7.1 37.5 45.8 40 

7 50 270 320 7 38.6 45.7 45 

8 50 325 375 6 40.6 46.9 55 

9 50 390 440 5.6 43.3 48.9 65 

10 50 465 515 5 46.5 51.5 75 

 

 يالحظ من الجدول أن  

 الثالث املعبر عن التكاليف املتغيرة.التكاليف الكلية= العمود الثاني املعبر عن التكاليف الثابتة + العمود  -
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 في هذا املثال في كل مستويات اإلنتاج.  50التكاليف الثابتة تظل ثابتة ال تتغير مع تغير حجم اإلنتاج فهي  -

 إن التكاليف املتغيرة تتغير مع حجم اإلنتاج فهي تزداد مع زيادة حجم اإلنتاج.  -

مة العمود الثاني املعبر التكاليف الثابتة على العمود إن متوسط التكلفة الثابتة للوحدة هو عبارة عن قس -

 األول املعبر عن الوحدات املنتجة.

  50تصل الى    1ويالحظ أن متوسط التكلفة الثابتة للوحدة تنخفض كلما زاد اإلنتاج فهي عند حجم إنتاج   -

 . 10في مستوى اإلنتاج  5بينما وصلت الى 

مة العمود الثالث املعبر عن التكاليف املتغيرة الكلية على عدد  ان متوسط التكلفة املتغيرة هو عبارة عن قس -

ثم    3وحدات اإلنتاج. ويالحظ أن متوسط التكلفة املتغيرة للوحدة تنخفض عند املرحلة األولى عند املستوى  

 ثم تتزايد بعد ذلك.  5، 4تثبت في املرحلة الثانية عند املستوى 

للوحدة هو عبارة عن  - الكلية  التكلفة  الكلية على عدد    متوسط  التكاليف  املعبر عن  الرابع  العمود  قسمة 

ثم    5وحدات اإلنتاج. ويالحظ أن متوسط التكلفة االجمالية للوحدة تمر بمرحلة االنخفاض حتى املستوى  

 من املستوى  7، 6تمر بمرحلة الثبات عند املستوى 
ً
 .8ثم نعود الى مرحلة التزايد بداية

 قسمة التغير في التكاليف الكلية نتيجة لزيادة اإلنتاج. أن التكلفة الحدية عبارة عن  -

 تمر بثالث مراحل فهي تنخفض في املرحلة األولى حتى حجم إنتاج  
ً
ثم    3وهكذا يالحظ أن التكلفة الحدية أيضا

 بينما تبدأ في الزيادة بعد ذلك. 4تمر بمرحلة ثابت عند أدنى نقطة لها عند املستوى 

 يوضح التكاليف وحجم اإلنتاج عند كل مستوى من مستويات اإلنتاج. الجدول التالي  مثال:

 7 6 5 4 3 2 1 0 حجم اإلنتاج 

التكاليف  

 الثابتة 

30 30 30 30 30 30 30 30 

التكاليف  

 املتغيرة

0 10 18 24 32 50 72 105 

 حساب التكاليف املختلفة. املطلوب:

 لحساب التكاليف املختلفة نطبق العالقات اآلتية: الحل:

TC = TVC + TFC 

ATC= 
𝑻𝑪

𝑸
        AFC = 

𝑻𝑭𝑪

𝑸
        AVC = 

𝑻𝑽𝑪

𝑸
 

  MC = 
∆𝑻𝑪

∆𝑸
 = MC أو 

∆𝑻𝑽𝑪

∆𝑸
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Q   التكاليف

 TFCالثابتة 

التكاليف املتغيرة  

TVC 

التكاليف  

 TCالكلية 

متوسط التكلفة 

 AFCالثابتة 

متوسط التكلفة 

 AVCاملتغيرة 

متوسط التكلفة 

 ATCالكلية 

التكلفة 

الحدية 

MC 

0 30 0 30 - - - - 

1 30 10 40 30 10 40 10 

2 30 18 48 15 9 24 8 

3 30 24 54 10 8 18 6 

4 30 32 62 7.5 8 15.5 8 

5 30 50 80 6 10 16 18 

6 30 72 102 5 12 17 22 

7 30 105 135 4.2 15 19.2 33 

 االختالفات بين تحليل التكاليف في األجل القصير والطويل. -5

إن تحليل التكاليف في األجل القصير تشير إلى أن هنالك تكاليف ثابتة ومتغيرة، بينما تحليالت التكاليف في األجل  

التفرقة في األجل الطويل بين متوسط التكلفة الثابتة  الطويل تشير الى أن كل التكاليف متغيرة وبالتالي تنتفي  

الكلية للوحدة، ففي األجل الطويل يسود   املتغيرة للوحدة ومن ثم متوسط التكلفة  التكلفة  للوحدة ومتوسط 

 مفهوم للتكاليف هو متوسط التكلفة االجمالية املتغيرة للوحدة.
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Chapter 8. Market Structure 1 

1 ل السوق هيك: 8الفصل   
 

يواجه املنتج مشكلة تعظيم أرباحه في ظل وجوده في سوق معينة للسلعة أو الخدمة التي ينتجها، وتتنوع  

األسواق التي يمكن أن يوجد فيها أي مشروع أو منتج من حيث درجة املنافسة والخصائص والشروط التي تتمتع  

 بها كل سوق. 

املنتج في ظل وجوده في سوق معينة، وهذا التوازن يأتي في مرحلة ويحتاج األمر الى بحث كيفية توازن  

تصريف اإلنتاج، أي دراسة كيفية تعظيم األرباح لهذا املنتج في ظل إيرادات معينة يحصل عليها وتكاليف معينة  

 يتحملها حيث أن: 

 

ف املنتج  يتناول مفهوم السوق وأنواع األسواق وتوازن  الفصل  السوق وكيف  وبناء على ذلك فإن هذا  ي 

وسوق   الكاملة  املنافسة  سوق  في  التوازن  املجال  هذا  في  وسندرس  فيها،  يعمل  التي  السوق  في  أرباحه  يعظم 

 االحتكار. 

: مفهوم األسواق وهيكل األسواق: 
ً
 أوال

: كانت حاجات األفراد في العصور القديمة األولى قليلة محدودة، وكان التبادل ال يتعدى  مفهوم السوق   -1

ليات ضئيلة. غير أن تقدم املدنية وزيادة عدد السكان وتعدد حاجاتهم وضرورة إشباعها تطلبت وجود  بضع عم

أماكن عامة يجتمع فيها األفراد لتبادل السلع واملنافع والبيع والشراء، فأطلق اسم السوق عند التقاء عامة الناس  

 على كل مكان يعد لهذا الغرض.
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الذي تلتقي فيه قرارات البائعين)املنتجين( لتبادل السلع والخدمات عند سعر    وبالتالي أصبح السوق يعني: املكان

املواصالت   تقدم  بعد  ولكن  إليه،  الوصول  يسهل  مكان محدد  أو  بقعة  يعني وجود  بالتالي  السوق  وكان  معين. 

  
ً
 جوهريا

ً
في تعريف السوق  ووسائل االتصال لوحظ أن املكان ال أهمية له بالنسبة إلتمام الصفقات وال يعتبر جزءا

 أنه يمكن التعامل بين أطراف السوق  
ً
إذ يمكن اتصال املشتري بالبائع بوسائل االتصال الحديثة، ولوحظ أيضا

 دون الحاجة الى التقائهم في مكان واحد.  

يتم تقسيم األسواق التي يمكن أن تتواجد فيها السلعة أو الخدمة محل التبادل الى عدة  :  هيكل األسواق  -2

ما يطلق عليه  أنواع   أو  أو األسواقمن األسواق،  السوق  بين    هيكل  املنافسة  التقسيم يقوم على أساس  وهذا 

 أطراف التعامل، أو مدى االقتراب أو تحقق املنافسة الكاملة أم ال، ويوضح الشكل التالي ذلك:

 

نالحظ أنه كلما اتجهنا نحو اليسار كلما قلت درجة املنافسة، وبالعكس كلما اتجهنا نحو اليمين. ويعتبر سوق  

م  األسواق  أسوء  من  استغالل  االحتكار  إلى  يؤدي  قد  أنه  كما  املوارد،  استخدام  في  الكفاءة  تحقيق  حيث  ن 

 املستهلك، ولذلك يشير الواقع العملي الى وجود سوقي املنافسة االحتكارية واحتكار القلة.

 سوق املنافسة الكاملة:  -2-1

 من املشترين والبائعين يتعامل كل منهم  
ً
 جدا

ً
 كبيرا

ً
  هو ذلك السوق الذي يضم عددا

ً
في حجم محدد جدا

 مع غيره، أن يؤثر في سعر بيع أو  
ً
، أو مجتمعا

ً
من إجمالي حجم السلع املنتجة واملباعة فال يمكن ألي منهم فردا
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 أكبر من الربح العادي السائد في  
ً
شراء هذه السلعة وبالتالي ال يمكن ألي منتج في األجل الطويل أن يحقق ربحا

 سوق هذه السلعة )الخدمة(. 

منتج يريد أن يعظم أرباحه أن ينتج بأقل تكلفة ممكنة وبأحسن جودة إذا كان يعمل في هذا    وعلى كل

 السوق. 

 وأهم خصائص هذه السوق هي:

 كثرة عدد البائعين واملشترين.  -

 حرية الدخول والخروج من والى السوق.  -

البائعين واملشترين بعضهم  عدم امكانية االتفاق بين البائعين وبعضهم أو بين املشترين وبعضهم أو بين   -

 البعض.

 املعرفة التامة بأحوال السوق.  -

التجانس التام لوحدات السلعة املتعامل فيها بحيث ينعدم وجود أي تمايز أو اختالف ولو طفيف في  -

 وحداتها، بحيث ال يستطيع املستهلك التميز بيها. 

أنحاء وأطراف السوق وبالتا - أمام  عدم وجود أي تكاليف لنقل السلعة بين  لي عدم وجود أي عقبات 

 انتقال املشتري أو السلعة أو عوامل اإلنتاج. 

وجود سعر واحد سائد في السوق حيث ال يستطيع أي منتج أو أي طرف في التعامل أن يؤثر على هذا   -

 السعر.

 ندرسه في الفصل التاليس   سوق املنافسة االحتكارية: -2-2

 سندرسه في الفصل التالي  ة:سوق احتكار القل -2-3

وهو السوق الذي تقوم فيه مؤسسة منفردة أو مشروع منفرد بإنتاج سلعة ليس لها سوق االحتكار الكامل:    -2-4

ؤسسة املحتكرة تكون هي املنتج الوحيد في الصناعة أو في السوق وعلى ذلك  بدائل قوية تتنافس معها حيث أن امل

فليس هنالك تميز بين املؤسسة أو الصناعة في سوق االحتكار حيث أن املشروع أو املؤسسة هي الصناعة بأكملها  

 فليس هنالك منافسون لهذه املؤسسة أو لهذا املشروع ويمكن تلخيص خصائص سوق االحتكار كما يلي: 

 وجود مشروع واحد أو مؤسسة واحدة في سوق االحتكار الكامل.  -
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 تحديد السعر للسوق،   -
ً
يستطيع املشروع في سوق االحتكار الكامل، التحكم في الكمية التي ينتجها تاركا

لكنه ال يستطيع التحكم  ومن ناحية أخرى يستطيع تحديد السعر ويترك للمستهلكين تحديد الكمية،  

 في وقت واحد
ً
الي البد أن يقيس درجة ألنه ال يعرف ردود أفعال املستهلكين، وبالت  في السعر والكمية معا

 مرونة الطلب. 

للطلب   - مختلفة  مرونات  ذات  أسواق  عدة  الى  الواحدة  السوق  تجزئة  للمحتكر  عدم يمكن  بشرط 

 اتصالها.

 يمكن للمحتكر أن يميز وحدات السلعة املنتجة ويحصل على أسعار مختلفة.  -

 سيادة املحتكر الكاملة على السوق.  -

 الكلي في السوق. إن انتاج املحتكر يمثل العرض   -

 في األجل الطويل.  -
ً
 غير عاديا

ً
 يمكن للمحتكر أن يحقق ربحا

: توازن املنتج في سوق املنافسة واالحتكار: 
ً
 ثانيا

 بعض املفاهيم     
ً
تحتاج دراسة توازن املنتج في السوق استدعاء أو تذكر بعض مفاهيم تكاليف اإلنتاج وأيضا

 أتي محصلة هذه املفاهيم حيث أن: لإليرادات، فالوصول الى أقص ى ربح ممكن ي

 التكاليف الكلية   –األرباح = اإليراد الكلي 

وتوازن املنتج في السوق يعني منذ البداية الوصول الى وضع معين يحقق فيه أقص ى ربح ممكن. مع مالحظة أنه      

ن خالل النقاط  سندرس فقط الحالة الخاصة بتوازن املنتج في سوق املنافسة الكاملة وسوق االحتكار فقط م

 التالية: 

: تشمل إجمالي التكاليف والتكاليف املتوسطة والحدية. وقد تم شرحها بالتفصيل في  مفاهيم التكاليف  -1

 الفصل السابق. 

 مفاهيم اإليرادات:   -2

 ة. اإليراد الكلي: وهو إجمالي اإليرادات التي يحصل عليها املنتج من خالل بيع وحدات معينة من السلعة املنتج-2-1

 اإليراد الكلي = سعر البيع × الكمية املنتجة)املباعة( 

TR= P×Q 
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  اإليراد املتوسط =  -2-2
 اإليراد الكلي 

عدد  الوحدات املباعة 
 

اإليراد الحدي: هو مقدار التغير في اإليرادات الكلية نتيجة التغير في الكمية املباعة بمقدار وحدة واحدة    -2-3

 مباعة ويتم حسابه من خالل املعادلة التالية: وبالتالي هو ايراد آخر وحدة  

التغير  في  اإليراد  الكلي

التغير  في  الوحدات  املباعة 
 

 مفهوم توازن املنتج:  -3

تكمن مشكلة املنتج الرئيسية في كيفية استخدام موارده املحدودة من أرض وعمل ورأس مال في إنتاج كمية      

ودراسة توازن املنتج تعني بالتالي تحديد من وحدات السلعة التي ينتجها بحيث يحصل على أقص ى ربح ممكن.   

 ملنتجة بحيث يحقق أقص ى ربح ممكن. حجم الكمية التي ينتجها املنتج عند سعر بيع الوحدة من السلعة ا

  توازن املنتج في سوق املنافسة الكاملة: -4

 على النحو الذي يبينه الشكل التالي:
ً
 يمكن توضيح ذلك بيانيا

 

يهبط ليعبر عن مرحلة تناقص التكلفة ويثبت ليعبر مرحلة الثبات ثم يتزايد ليعبر   MCمنحنى التكلفة الحدية   -ا

 عن تزايد التكلفة. 



  

134 
 

هو خط موازي للمحور السيني أو االفقي ليعبر عن أن السعر معطى ويتساوى مع   MRمنحنى اإليراد الحدي    -2

 ( في سوق املنافسة الكاملة. Pومع السعر ) ARاإليراد املتوسط 

أي تعادل التكلفة الحدية مع اإليراد الحدي    MR =MCالتي يكون عندها    Eأقص ى ربح عند النقطة    يتحقق  -3

 حجم اإلنتاج  
ً
 .Pوسعر البيع   Qويتحدد أيضا

 كما يالحظ في الرسم.  ATCمع مالحظة أن نقطة التوازن تقع عند أدنى نقطة ملنحنى التكلفة املتوسطة 

وبعدها   Eفية ويستمر املنتج في تحقيق هذه االضافة حتى يصل الى النقطة  املنتج يحقق أرباح صا  Lبعد النقطة    -4

يجد أن هنالك خسارة محققة في زيادة اإلنتاج بعد هذا املستوى حيث تزداد التكلفة الحدية بعد هذا عن اإليراد  

ط التوازن  لذلك يضاف الى شر   Eالحدي بعد هذا املستوى. وبالتالي من مصلحة املنتج أن يتوازن عند النقطة  

عبارة "بحيث تقطع التكلفة الحدية اإليراد الحدي من أسفله أو بعبارة أخرى أن تقطع التكلفة الحدية اإليراد  

 .  ATCالحدي في مرحلة تزايد التكلفة الحدية وعند أدنى نقطة ملنحنى التكلفة املتوسطة 

 توازن املنتج في سوق االحتكار -5

 على النحو
ً
 التالي:  يمكن توضيح ذلك بيانيا

 

 يالحظ من الشكل: 

يأخذ وضع واتجاه يختلف عن الوضع في حالة املنافسة الكاملة ليعبر عن إمكانية    MRإن منحنى اإليراد الحدي    -1

( ليأخذ نفس االتجاه  ARتحكم املحتكر في سعر بيع السلعة في السوق ويعلوه مباشرة منحنى اإليراد املتوسط )

 عن 
ً
 منحنى السعر.وهو الذي يعبر أيضا

 لم يتغير شكله.   (MC)منحنى التكلفة الحدية  -2
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 .MC= MRالتي يكون عندها اإليراد الحدي = التكلفة الحدية أي  Eأن نقطة توازن املنتج في النقطة  -3

وتكلفة   A Q so Psوهو ناتج ألن املنتج يحقق ايراد كلي قدره  A B Pc Psيتحقق أقص ى ربح عند املستطيل  -4

 عند أدنى نقطة ملنحنى   A B Pc Psوالفرق بينهما هو املستطيل  B Qs o Pcرها كلية قد
ً
ويتحقق أقص ى ربح أيضا

 . ATCالتكلفة املتوسطة 

 حاالت تطبيقية عن توازن املنتج في السوق:  -6

 توازن املنتج في سوق املنافسة الكاملة  -6-1

 لة.مثال: الجدول التالي يعبر عن منشأة تعمل في سوق منافسة كام

P 50 50 50 50 50 50 50 السعر 

Q  6 5 4 3 2 1 0 الكمية 

TR  300 250 200 150 100 50 0 اإليراد الكلي 

TC 355 185 95 45 25 20 10 التكلفة الكلية 

 التوصل الى توازن املنشأة وتحديد عند أي وحدة يتحقق التوازن.   املطلوب:

 : تساوي اإليراد الحدي مع التكلفة الحديةيتحقق التوازن عند : الحل

MC =MR 

 وباإلضافة الى أنه يجب أن تكون األرباح أقص ى ما يمكن عند هذا املستوى.

 كما يلي:    MRو MC وتحسب 

MC= 
∆𝑻𝑪

∆𝑸
       MR= 

∆𝑇𝑅

∆𝑇𝐶
 

 تحسب األرباح بطرح التكلفة الكلية من اإليراد الكلي 

P Q 1TR TC MR MC TR-TC 

50 0 0 10 50 - -10 

50 1 50 20 50 10 30 

50 2 100 25 50 5 75 

 
 في حال لم يعط االيراد الكلي يقوم الطالب بحسابه من خالل جداء السعر بالكمية المباعة.  1
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50 3 150 45 50 20 105 

50 4 200 95 50 50 105 

50 5 250 185 50 90 65 

50 6 300 355 50 170 -55 

 وحدات وتكون األرباح اقص ى ما يمكن.   4محقق عند انتاج نالحظ أن الشرط  

 باعتبارها هي نفس السعر في سوق املنافسة    MRيمكن حساب  مالحظة:
ً
)اإليراد الحدي( بشكل بسيط جدا

 الكاملة. 

 مثال:

 الجدول التالي يعبر عن منشأة تعمل في سوق منافسة كاملة. 

P 40 40 40 40 40 40 40 

Q 0 1 2 3 4 5 6 

TR 0 40 80 120 160 200 240 

TC 10 15 25 65 110 170 270 

 التوصل الى توازن املنشأة وتحديد عند أي وحدة يتحقق التوازن.   املطلوب:

 : يتحقق التوازن عند تساوي اإليراد الحدي مع التكلفة الحدية:الحل

MC =MR 

 املستوى. وباإلضافة الى أنه يجب أن األرباح أقص ى ما يمكن عند هذا 

 تحسب األرباح بطرح التكلفة الكلية من اإليراد الكلي 

P Q TR TC MR MC TR-TC 

40 0 0 10 40 - -10 

40 1 40 15 40 5 -25 

40 2 80 25 40 10 55 

40 3 120 65 40 40 55 

40 4 160 110 40 45 50 

40 5 200 170 40 60 30 

40 6 240 270 40 100 -30 
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 وحدات وتكون األرباح أقص ى ما يمكن.   3محقق عند انتاج نالحظ أن الشرط  

 توازن املنتج في سوق املنافسة االحتكار:  -6-2

 الجدول التالي يعبر عن منشأة تعمل في سوق احتكار.  مثال:

2P 40 38 36 34 32 30 28 26 24 

Q 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

TR 0 38 72 102 128 150 168 182 192 

TC 50 56 66 80 99 120 146 176 210 

 التوصل الى توازن املنشأة وتحديد عند أي وحدة يتحقق التوازن.   املطلوب:

 : يتحقق التوازن عند تساوي اإليراد الحدي مع التكلفة الحدية:الحل

MC =MR 

 وباإلضافة الى أنه يجب أن تكون األرباح أقص ى ما يمكن عند هذا املستوى.

 التكلفة الكلية من اإليراد الكليوتحسب األرباح بطرح  

P Q TR TC MR MC TR-TC 

40 0 0 50 - - -50 

38 1 38 56 38 6 -18 

36 2 72 66 34 10 6 

34 3 102 80 30 14 22 

32 4 128 99 26 19 29 

30 5 150 120 22 22 30 

28 6 168 146 18 26 22 

26 7 182 176 14 30 6 

24 8 192 210 10 34 -18 

 وحدات وتكون األرباح أقص ى ما يمكن.   5نالحظ أن الشرط محقق عند انتاج 

 الجدول التالي يعبر عن منشأة تعمل في سوق احتكار.  مثال:

 
 في سوق االحتكار يتناقص السعر مع زيادة االنتاج، ألنه ال يمكن للمنتج بيع المزيد من اإلنتاج دون تخفيض السعر  2
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P 50 46 42 36 30 26 22 20 

Q 0 1 2 3 4 5 6 7 

TR 0 46 84 108 120 130 132 140 

TC 10 15 25 49 74 110 150 200 

 التوصل الى توازن املنشأة وتحديد عند أي وحدة يتحقق التوازن.   املطلوب:

 

 : يتحقق التوازن عند تساوي اإليراد الحدي مع التكلفة الحدية:الحل

MC =MR 

 وباإلضافة الى أنه يجب أن تكون األرباح أقص ى ما يمكن عند هذا املستوى.

 وتحسب األرباح بطرح التكلفة الكلية من اإليراد الكلي

P Q TR TC MR MC TR-TC 

50 0 0 10 - - -10 

46 1 46 15 46 5 31 

42 2 84 25 38 10 59 

36 3 108 49 24 24 59 

30 4 120 74 12 25 46 

26 5 130 110 10 36 20 

22 6 132 150 2 40 -18 

20 7 140 200 8 50 -60 

 وحدات وتكون األرباح أقص ى ما يمكن.   3نالحظ أن الشرط محقق عند انتاج 
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Chapter 9. Market Structure 2 

2 ل السوق هيك: 8الفصل   
           

تعمل الكثير من الشـــــــــركات التي تقوم بتقديم الخدمات ضـــــــــمن ما يســـــــــمى ببنيان الســـــــــوق الوســـــــــيط أو  

ـــــط  ـــ الكثير من الشـــــــــــــرـكات الخـدميـة ال تعمـل ضـــــــــــــمن اإلطـارين    أن. أي Intermediate Market Structureاملتوســـــ

ــــداملتطرفين،   ـــ ــة الكاملة    ونقصـ ــ ـــ ــــرفية، .  واالحتكاربهما: املنافسـ ـــ ــناعة خدمية ما كالخدمات املصـ ــ ـــ فإذا نظرنا إلى صـ

التي تتنافس   واألجنبيةألنه يوجد عدد من املصــــــــــــارف املحلية    **فإننا نجد أنها من جهة ال تعمل في ســــــــــــوق احتكار

وق  جهة أخرى نجد أن هذه املصـــــــــارف ال تعمل في ســـــــــ  ومن  في كثير من الحاالت، هذا من جهة،  بفعاليةفيما بينها 

ـــــة كاملة ألن عددها قليل في الغالب،   ، فإنها ال تكون آخذه    حتىو منافســـــ
ً
عندما يكون عدد املصــــــــــارف كبير نســــــــــبيا

ـــعر  ــ ـــ في بنيتي ســـــــــوق    Firm's Behaviorســـــــــنحاول في هذا الفصـــــــــل دراســـــــــة ســـــــــلوك الشـــــــــركة    .Price – takerللسـ

 :وهما، Imperfect Competitionوسيطتين تندرجان تحت بند املنافسة غير الكاملة 

قريبــة إلى حــٍد مــا من املنــافســــــــــــــة الكــاملــة مع   وهي  Monopolistic Competitionاملنــافســــــــــــــة االحتكــاريــة  -

 أن املنتجات غير متجانسة. هو اختالف أساس ي

الســـــــــــــوق الــذي يتعــامــل عــادة مع صـــــــــــــنــاعــات تتــألف من عــدد قليــل من    وهو  Oligopolyاحتكــار القلــة   -

 الشركات املتنافسة.

 مفهوم التمركز في الصناعة. وهوك من املفيد أن نتعرف على مفهوم هام، قبل ذل ولكن

 

 

 

 
 ** واضح أننا نتحدث عن بيئة اقتصادية يحكمها اقتصاد السوق. 
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 :. أنماط التمركز في الصناعة1

ـــــنـاعي   ـــ ـــــرات التي تقيس   Industrial Concentration Ratioيعتبر مقيـاس التمركز الصـــــ ـــ أحـد أهم املؤشـــــ

يطرة عدد صـغير من الشـركات  عبارة عن نسـبة تبين هل تخـضع صـناعة ما لسـ وهوفي صـناعة ما،    التمركزمقدار  

 الكبيرة أو أنها تتألف من عدد كبير من الشركات الصغيرة.

ـــــبـهعـدة طرق لحســـــــــــــاب معـدل التمركز الصـــــــــــــنـاعي، فـالبعض  وتوجـد  ـــ ـــــاسعلى    يحســـــ ـــ عـدد العمـال،    أســـــ

ــــاساآلخر على أســــــــــــاس رأس املال أو على   والبعض ـــ ــــنوية، أو حجم    أســـــ ـــ ــــنوية أو حجم املبيعات الســـــ ـــ العوائد الســـــ

 مالت املالية، الخ... التعا

ــة    ،The n Firm Concentration Ratioشــــــــــــركـــة    nمعـــدل تمركز    ويعتبر  أحــــد أهم املقــــاييس املتبعـ

ـــير   ــــغرإلى   األكبرإلى عدد الشـــــركات املدروســـــة مرتبة من    nلقياس معدل التمركز، حيث تشــ بناء على املعيار    األصـ

 قيمة التعامالت السنوية(، املعتمد 
ً
 معد التمركز كما يلي: ويحسب)لنقل مثال

 

i
Y

ni
Y

n
C = 

 .iشركة في السوق بالنسبة للصناعة   nاملعيار املعتمد في القياس ألكبر  iY حيث:

 iY كمجموع لكل الشركات العاملة في سوق الصناعة 
ً
 .i املعيار املعتمد في القياس محسوبا

 .5أو  3مساوية لـ   nفي الغالب فإننا نعتمد و  

  وكانشــــــــركات نقل بري بالحافالت، تقوم بتقديم خدمة نقل املســــــــافرين من الالذقية إلى دمشــــــــق،   9لدينا   مثال:

 :)األرقام افتراضّية( ول التاليدكما هو مبين في الج 2004لعام كل شركة في ا في عدد املسافرين املنقول 

 9 شركة 8شركة  7شركة  6شركة  5شركة  4شركة  3شركة  2شركة  1شركة 

79500 13690 22999 100315 98756 6850 9555 10856 3064 

. زحساب معدل تمرك :واملطلوب
ً
 ثالث شركات باعتماد عدد املسافرين مؤشرا
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%6.80806.0
7950013690229991003159875668509555108563064

7950098756100315
3 ==

++++++++

++
=C 

% من ســــــــــــوق النقل البري بالحافالت بين الالذقــــــــــــية  80الرقم يدلنا على أن ثالث شركات فقط تسيطر على   وهذا

 .ودمشق

ــــيم علمي يمكننا من   وعلىنســـــتفيد من هذا املقياس في معرفة بنية الســـــوق.    الرغم من عدم وجود تقسـ

ــــبة    إنالقول    تعني حالة احتكار قلة شـــــديد، فإننا ســـــنقبل اقتراح  80.6النسـ
ً
ــــره في   Shepherded% مثال الذي نشـ

نــا أمــام ســـــــــــــوق احتكــار قلــة محكم  % فــإن60 كبر منأيجــة  إذا كــانــت النت  n    =5عنــد   إنــهيقول  والــذي  1992العــام  

tight.بأن املفوضـــــــــــية األوروبية توافق إلى حد ما على هذه النســـــــــــبة 
ً
ــير  ، علما ـــــ ـــ  انه توجد أشـــــــــــكال كثيرة    ونشـ

ً
أخيرا

 لقياس التمركز، تختلف بحسب الحالة املدروسة.

 . املنافسة االحتكارية:2

ــــع   ل ( أو 1899  –  1967)  Edward Chamberlinيعتبر االقتصــــــــادي األمريكي إدوارد تشــــــــامبرلين    ـــ من وضـ

 تشير إلى املنافسة غير الكاملة بين العديد من الشركات. والتيمبادئ نظرية املنافسة االحتكارية، 

 . افتراضات نظرية املنافسة االحتكارية:1. 2

 افتراضات أساسّية: أربعتقوم النظرية على 

كل شـــــركة منحنى    وتمتلكاعة املتمايزة.  من منتجات الصـــــن  منتج محدد وتقديمإنتاج  تقوم كل شـــــركة ب -

ـــــالـب،   ـــ تقـدم   املنتجمن نفس    أخرى املنحنى مرتفع املرونـة ألنـه توجـد أنواع عـديـدة    وهـذاطلـب ذو ميـل ســـــ

 مل ويمكنمن قبل منتجين آخرين 
ً
ـشكل بدائل قريبة جدا

ُ
 الشركة املدروسة. نتجأن ت

ـــــرـكــات بحيـــث يمكن    تتـــألف - ـــ ـــــنـــاعـــة من العـــديـــد من الشـــــ ـــ ل كـــل منهـــا رد الفعـــل املحتمـــل من  تهمـــ  أنالصـــــ

ــــيها املتعددين   ـــعيره  نتجعندما تقوم باتخاذ قرارات عرض امل  وذلكمنافســـــ ــ ـــ ـــــركة تقوم   أّن . أي  وتسـ ـــ كل شـ

تأخذ بعين االعتبار ردود الفعل من قبل   وال  والتكاليفبوضـــــــــــع أســـــــــــعارها على أســـــــــــاس تقديرها للطلب  

 التي تعمل في نفس الصناعة. األخرى الشركات 
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 فـإنـه يوجـد إفـ  منـه،  والخروجحريـة دخول إلى الســـــــــــــوق   هنـالـك -
ً
ذا ـكانـت الشـــــــــــــرـكات القـائمـة تحقق أربـاحـا

  منتجاتتدخل شــركات جديدة فإن الطلب على   وعندماحافز للشــركات الجديدة للدخول إلى الســوق،  

 الصناعة سيتم تقاسمه بين أكثر من منتج.

ـــــركة جديدة إلى ا - ـــــب: بمعنى أنه عندما تدخل شـــــ ـــــخة متمايزة من   وتقوملســــــــــوق  يوجد تناســـــ بتقديم نســـــ

 بشـــكل متســـاٍو، فعلى 
ً
الخدمة موضـــوع البحث، فإنها تأخذ الزبائن من جميع الشـــركات املوجودة ســـابقا

% 5% من حصــة الســوق، فإنه يكون قد حصــل على  5ســبيل املثال، إذا حصــل مزود خدمة جديد على  

 من حصة كل شركة من الشركات املوجودة.

 :Equilibrium. التوازن 2. 2

 لدراسـة التوازن في 
ً
سـنقوم بدراسـة التوازن في سـوق املنافسـة االحتكارية بداية في األجل القصـير، ثم ننتقل الحقا

 األجل الطويل.

 : Short-run Equilibrium. التوازن في األجل القصير 1. 2. 2

 ل 
ً
قرارها الخاص مهملة وجود تكون كل شركة في حالة احتكار بالنسبة ملنتجها الخاص، فهي تعمل وفقا

ـــــالب،    ويكون شــــــركات أخرى في الســــــوق،    في   وهذامنحنى الطلب ذو ميل سـ
ً
يعني أن زيادة املبيعات تتطلب خفضــــــا

ـــــــعار.   ـــ تحقيق أرباح احتكارّية في األجل القصـــــــــــير كما    الشـــــــــــركة في حالة املنافســـــــــــة االحتكارّية بإمكانّية  وتتميزاألسـ

 (:1يوضح الشكل )



  

143 
 

        

     

      )1(:                                

                   

MC

ATC

D

MR

Es

qs

Ps

 

ـــــكل )يبي ــة احتكارّية، محققة لتوازن في 1ن الشـ ــير عند    األجل( حالة تقليدية لشــــــركة تعمل في حالة منافســــ ـــ القصـ

ـــــعر الـذي تبـاع عنـده الخـدمـة،   MRالحـدي  اإليرادبـدايـة أن   ولنالحظ،  Esالنقطـة  ـــ يجـب    ألنـه  وذلـكأقـل من الســـــ

 لدينا تخفيض السعر حتى تباع وحدة إضافية.  
ً
عندما يتساوى اإليراد   saحيث املخرجات   Esحالة توازن عند  إذا

أنه في  ونالحظاألرباح باملنطقة املظللة.   وتتمثل. spيسـاوي عندها    والسـعر،  MR=MCالحدي مع التكلفة الحدّية  

 إيجابية أو حتى قصـــــــــــــوى   وتحقق،  ATCاألجل القصـــــــــــــير، فإن الشـــــــــــــركة تغطي تكاليفها املتوســـــــــــــطة الكلّية  
ً
أرباحا

 .()عندما يتساوى اإليراد الحدي مع التكلفة الحدّية عند أدنى نقطة من منحنى التكلفة املتوسطة الكلّية

 : Long-run Equilibriumفي األجل الطويل  ن . التواز 2. 2. 2

  األرباحفي الســــــــــــوق ســــــــــــتؤدي إلى ضــــــــــــغط   والخروجحرّية الدخول    أنتقول نظرية املنافســــــــــــة االحتكارّية   

 إيجابية كما في الأالصـــــــفر. فإذا كانت الشـــــــركات القائمة في صـــــــناعة ما تحقق   اإليجابّية إلى
ً
الة الســـــــابقة،  حرباحا

ـــــجع منتجين   ـــــيشـــــ ، األمر الذي يعني أن يتم  املنتجنفس   وتقديمعلى الدخول إلى الســــــــــوق    آخرينفإن هذا األمر ســـــ

ـــــم الطلـب على  ـــ ـــــرـكات، األمر الـذي ي ومتزايـدبين عـدد أكبر    املنتجتقـاســـــ ـــ ـــــــــاهم في انتقـال منحنى الطلـب من الشـــــ ســـــ
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مســاوية للصــفر كما يوضــح    األرباحدخول شــركات جديدة حتى تصــبح    ويســتمرللشــركات املوجودة نحو اليســار،  

 (:2كل )الش

        

     

      )2(:                                

                   

MC

LRATC

D
MR

EL

qL

PC

qc

PL

 

ــة    األجلنقطة التوازن في   أنمن الشـــكل نالحظ   ــتكون في نقطة ما   االحتكاريةالطويل بحســـب نظرية املنافسـ  LEسـ

دخول شـــــــركات جديدة إلى الســـــــوق دفع منحنى الطلب بالنســـــــبة    أنعلى منحنى التكلفة املتوســـــــطة الكلّية، حيث  

 ملنحنى متوســــط التكلفة الكلية في األجل الطويل 
ً
عند    LRATCللشــــركات القائمة إلى اليســــار بحيث أصــــبح مماســــا

ـــــعر Lq، حيـث املخرجات  LEالنقطـة   ـــ ـــــركة   وهذا، Lp  والســـــ ـــ ة املتوســـــــــــــطة    بتغطيـةتقوم يعني بأن الشـــــ تكـاليفهـا الكليـّ

 بــالكــامــل. لكن املالحظــة هنــا أنــه  
ً
ال يكون عنــد أدنى نقطــة من    LEلحــالــة املنــافســــــــــــــة الكــاملــة، فــإن التوازن    وخالفــا

عة تتمث   وهذامنحنى متوسط التكلفة الكلّية، بل في الجزء املتجه نحو األسفل،  
َّ
ل  يعني وجود طاقة إنتاجّية مضيـ

 أن تقوم بإنتاج الكمّية  Lq وبين  ctaبالفرق بين على الشـكل  
ً
  والبيع  qLعن التي تزيد  Cq. حيث يمكن للشـركة نظريا

 ملاذا؟ والسؤالهذا األمر غير ممكن بحـسـب نظرية املنافـسة االحـتكارّية،  ولكن. Cpعادل ـعر اقل يــبس
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 ستيعاب الزائد:إن تفسير ذلك يتم عن طريق نظرية اال 

ـــير، يعني    األجلاألرباح اإليجابّية التي كانت موجودة في حالة التوازن في إن غياب    ــ ـــ منحنى طلب    أّن القصـ

يكون في أي مكان باســتثناء كونه أعلى من منحنى متوســط التكلفة الكلّية، أما غياب الخســائر    أنكل شــركة ال بد 

ة على تغطّية تكاليفها املتوسطة  كل شركة يجب أن تكون قادر   أن)التي تسبب خروج الشركات من السوق( فيعني  

ــــــــبق يؤدي   جلاأل في الكلّية   ـــ  بمنحنى الطلب    اإليراد  أنلى  إالطويل، ما سـ
ً
، يجب أن يتقاطع مع Dاملتوســــــــــــط متمثال

 منحنى التكلفة املتوسطة في نقطة ما.

في سـوق  عندما تكون لدينا حالة توازن في األجل الطويل  إنهالعوامل الثالثة السـابقة تمكننا من القول   

  منافســــــــــــة احتكارّية  
ً
فإّن كل شــــــــــــركة ســــــــــــوف تقوم باإلنتاج عند النقطة التي يكون عندها منحنى الطلب مماســــــــــــا

ـــس امليل عـــــند    وعندماالكلية.  ملنحنى متوســـــط التكلفة   ـــماس منحنيان عند نقطة معينة فهذا يعني أن لهما نفــ يـــــتــ

ة تقول  وحيـثهـذه النقطـة.  منحنى   وكون أّن منحنى الطلـب هو ذو ميـل ســــــــــــــالـب، أن نظريـة املنـافســــــــــــــة االحتكـاريـّ

 ملنحنى التكلفة املتوســـــــــــطة الكلّية في األجل الطويل
ً
فإن هذا يعني بأّن منحنى التكلفة املتوســـــــــــطة    الطلب مماســـــــــــا

. أي انه    أنالكلّية في األجل الطويل يجب  
ً
ــا ــالب أيضـ الشـــركة في  ّن إف( 2هو مبين في الشـــكل )  وكمايكون ذو ميل سـ

لّية ـلفة املتوسـطة الكـقوم بإنتاج مـخرجات اقل من تلك التي يصل عندها منحنى التكـملنافسة االحـتكارية تحالة ا

   قطة له. ـإلى أدنى ن

 مع مبدأ الكفاءة؟ االستيعاب الزائدهل يتعارض وجود  ونسأل

الحالة قد يبدو غير كفؤ.   توازن الســـــــوق طويل األجل في مثل هذه  يجيب أنصـــــــار نظرّية املنافســـــــة االحتكارّية بأّن 

ـــــركــة عنــد أدنى نقطــة من منحنى   ـــ ـــــــــت عنــد الحــد األدنى الــذي يتحقق فيمــا لو أنتجــت الشـــــ فتكــاليف اإلنتــاج ليســـــ

ال يعني   األمرهذا    ولكنعام تســتثمر الشــركة في طاقات تذهب بدون اســتغالل.    وبشــكلمتوســط التكلفة الكلّية،  

ــبيل املثال لكل    وهمالتنوع  ألن الناس تقدر  بالضـــرورة انعدام الكفاءة  مســـتعدون لدفع ثمن لهذا التنوع. فعلى سـ

زيــادة تنوع املنتجــات في   إنالقول   ويمكنشـــــــــــــركــة من الشـــــــــــــركــات التي تقوم بتقــديم الخــدمــات زبــائن مخلصـــــــــــــين.  

 صناعة واحدة له أثران:
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ــة في إنتـاج كـل منتج من املنتجـات، ألنـه ســـــــــــــيتم تقـاســـــــــــــم الطلـب  - الكلي بين  زيـادة حجم الطـاقـة الفـائضـــــــــــ

 منتجات أكثر.

 زيادة تنوع الخدمات املقّدمة األمر الذي سيؤدي إلى إرضاء أفضل ألذواق املستهلكين. -

يتم تعظيم رضـــــــا املســـــــتهلكين عندما يتزايد تنوع    املســـــــتهلكين في هذه الظروف:  رضـــــــاتبيان كيفية تعظيم   ولنحاول 

  والناتجكســب الحدي املتحقق في إرضــاء املســتهلكين  الخدمات املقدمة في الســوق إلى الحد الذي يتســاوى عنده امل

ة املحققــة نتيجــة القيــام بتقــديم كــل خــدمــة موجودة بتكلفــة أعلى.     ولهــذاعن زيــادة التنوع مع الخســـــــــــــــائر الحــديــّ

  أمرالســـبب )تزايد رضـــا املســـتهلكين( فإن القلق من أن حالة املنافســـة االحتكارية ســـتؤدي إلى انعدام الكفاءة هو  

 .*بحسب بعض االقتصاديينغير مبرر 

اقعية نظرّية املنافسة االحتكارّية:3. 2  . مدى و

ثار جدل طويل دام عدة عقود حول واقعّية ومصـــــــــداقّية نظرّية املنافســـــــــة االحتكارّية، فعلى الرغم من   

 من االقتصــــــــاديين يصــــــــر على أّن بأن تنوع املنتجات في الســــــــوق الواحدة  
ً
نية  هي ظاهرة موجودة، فإن عددا كبيرا

 من    أنحيـث   رض الواقع.أالســـــــــــــوق املتمثلـة في املنـافســـــــــــــة االحتكـارّية هي بنيـة محـدودة على  
ً
الســـــــــــــوق يحوي عددا

الشــــــــــــركات التي يتوجب عليها أن تأخذ ردود فعل الشــــــــــــركات األخرى في الســــــــــــوق بعين االعتبار عند اتخاذ قراراتها  

ـــــة،  الخا ـــــيات نظرية املنا  وهذاصـ ـــــية الثانية من فرضـ ـــــف الفرضـ   أنفســــــة االحتكارية. كما أن واقع الحال يبين  ينسـ

 ضـــــــــــــخمـة في  
ً
ـــــيتعـارض مع حـالـة التوازن    وهـذاالطويـل    األجـلهـذه الشـــــــــــــرـكات قـد تحقق أربـاحـا ـــ  األجـلفي   ةاملفترضـــــ

الشـــــــــــــركــات القليلــة في هــذه الحــالــة تعمــل في بنيــة ســـــــــــــوق أخرى تــدعى احتكــار القلــة، التي    أن  والحقيقــةالطويــل.  

 سندرسها  
ً
هولة ـلسمؤيدون    اهذا ال يلغي بالتأكيد استخدام نظرية املنافسة االحتكارّية التي ال زال له ولكن.  الحقا

  ،
ً
ــــتجميع نتائجها للتنبؤ بتطورات الس  وبالتاليتمثيل آلياتها رياضّيا ـــ ـــ ــــوق ككل بــ ــــصورة مقــ ــبــ ــ البعض أنه    ويؤكدولة. ــ

دد محدود من الشـــــــركات الكبيرة املســـــــيطرة على على الرغم من أن نظرّية املنافســـــــة االحتكارّية ال تصـــــــلح لحالة ع

 
 من مدرسة لندن االقتصادية بدراسات عملية عديدة في إلثبات هذا األمر.  Kelvin Lancasterاالقتصادي   لقد قام *
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ً
تقوم بتقديم    والتيالســوق، فإنها بالتأكيد تصــلح لحالة الســوق املؤلف من العديد من الشــركات الصــغيرة نســبّيا

  خدمات متمايزة.

 :  Oligopoly. احتكار القلة 3

 . مفهوم احتكار القلة: 1. 3

ـــة االح  ـــيرتكارّية بين القلة.  نظرية احتكار القلة هي نظرية املنافســ إلى الصـــــناعات التي تحتوي فقط   وتشــ

 تكون متلقية للسـعر،   وتمتلكعلى عدد محدود من الشركات املتنافسة.  
ّ
كل شركة قوة سوق كافية تمكنها من أال

فإّن كل شـركة تتعرض للمنافسـة من الشـركات األخرى التي تقدم نفس الخدمة، األمر الذي يمنعها من   وباملقابل

 لتعامل مع منحنى طلب السوق على أنه منحنى الطلب الخاص بها.ا

ــائـــدة في االقتصـــــــــــــــاد الحـــديـــث في كثير من املجـــاالت    وتعتبر  بنيـــة الســـــــــــــوق "احتكـــار القلـــة" البنيـــة الســـــــــــــ

 .  والخدميةالصــناعية  
ً
املنافســة االحتكارّية حيث يوجد   ولحالةلحالة االحتكار حيث ال يوجد متنافســون،    وخالفا

قلة عدد   وبســـببمن الشـــركات املتنافســـة، فإن الشـــركة في حالة احتكار القلة تواجه قلة من املنافســـين.   العديد

ــــركةاملتنافســـــين فإنَّ كل شـــــركة تدرك أن املنافســـــين قد يردون على أّية حركة تقوم بها.   ذات اإلدارة الجيدة    والشـ

كة من الشـــركات العاملة في ســـوق احتكار القلة كل شـــر   أخرى تدرك وبكلمةســـتأخذ رد الفعل هذا بعين االعتبار،  

 أن أي تحرك من قبل إحدى الشركات سيؤثر على قرارات الشركات األخرى.

 السوق األخرى: وبنى. االختالف بين احتكار القلة 2. 3

 أن االختالف األساس ي بين احتكار القلة من جهة و بين املنافسة الكاملة و املنافســة االحتكا  
ً
رّية  رأينا إذا

و االحتكار من جهة أخرى هو اخذ ردود فعل املنتجين اآلخرين، و بتعبير أدق، إن سلوك الشركة في حالة احتكار  

ــــــركات األخرى و رد الفــــعــــل   اأي أنه  Strategicالقلة هو سلوك استراتيجي   تدرس بشكل محدد أثر قراراتها على الشــ

  ةكــس يوصــف ســــلوك الشــركات في املنافســة الكــــامــلة و االحتكاري املحتمل من قبل الــشــركات املنافــسة، و عــلى الع

ــــــتراتيجي   ، أي أنهم يتخذون قراراتــــهم بناء على مــــنحنيات التكــــاليف و الطلب الخاصة  Non-strategicبأنه غير اســ

 فإن ســـــلوك الشـــــركة االحتكارّية غير اســـــت  وبالتأكيدبهم دون أخذ ردود الفعل املحتملة للمنافســـــين. 
ً
راتيجي أيضـــــا

 ألنه ال يوجد منافسون تتفاعل معهم.



  

148 
 

 . أنواع الصناعات في احتكار القلة:3. 3

 بشكل أساس ي نجد نوعين من الصناعات في حالة احتكار القلة:

 صناعات تحتوي على عدد قليل من الشركات املتنافسة التي تسيطر على سوق خدمة ما. -

نافســة، لكن معدل التمركز الصــناعي لعدد قليل من  صــناعات تحتوي على عدد كبير من الشــركات املت -

ـــــركات   ( n   =5)الشـ
ً
، بحيث تســــــيطر قلة من الشــــــركات على الســــــوق على الرغم من   مثال

ً
 جدا

ً
يكون كبيرا

ـــــــــــرها على املنافسة بين الشـــــــــركات الكـــــــــبرى.   وجود عدد كبير من الشركات الصغيرة التي يمكن إهمال أثـــــــ

 ".Competitive Fringesادة " هوامش تنافسية هذه الشركات الصغيرة ع وتدعى

 . املعضلة األساسّية الحتكار القلة:4. 3

،  سبيل رسم اإلستراتيجية  وفيرأينا أّن سلوك الشركة في احتكار القلة هو سلوك استراتيجي بالضرورة.   

فإن على كل شــركة عاملة في مجال احتكار القلة أن تواجه املعضــلة الرئيســية املتمثلة في االختيار بين التعاون أو 

 التنافس.

 أكثر فيما لو عملت    والفرضــــــــــــّية 
ً
األســــــــــــاســــــــــــّية هنا هي أن الشــــــــــــركات في حالة احتكار القلة تحقق أرباحا

 أكبر إذا خرجت عن املجموعة املتعاونة بينما  فإن الشركة املنفردة   وباملقابلكمجموعة متعاونة.  
ً
ستحقق أرباحا

 ظل اآلخرون يتعاونون.

  
ً
 )حيث يصــــعب التنســــيق    وخالفا

ً
(، فإن الشــــركات  والتعاون للحاالت التي يكون فيها عدد الشــــركات كبيرا

ـــــائر التي يتحملها  تخفيف الخ وبالتاليقليلة العدد في حالة احتكار القلة، ســــــــــتدرك أّن هنالك إمكانية للتعاون  ســـــ

 الجميع نتيجة للسلوك التنافس ي.

 . الحل التعاوني:1. 4. 3

إذا تعاونت الشــركات املوجودة في ســوق احتكار قلة )ســواء بشــكل علني أو ضــمني( فإنها ســتقوم في هذه   

الشـركات    تعاونت  وإذاهذه الشـركات حينها أن تعظم أرباحها.    وتسـتطيعالحالة بتقديم الخدمة بشـكل احتكاري،  

ــــل إلى ما يعرف بالحل التعاوني.  ـــ ــــتصـ ـــ  كون الشــــــــركات املوجودة في الســــــــوق مملوكة   وهيفإنها سـ
ً
حالة تشــــــــبه تماما

 لشركة احتكارّية واحدة.
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 . التوازن غير التعاوني:2. 4. 3

بفرض وجود حل تعاوني في سـوق احتكار القلة، فإنه من املربح بالنسـبة للشـركة املنفردة أن تخرج عن   

بتخفيض الســــــــعر أو زيادة اإلنتاج )كأن تقوم بتجاوز الحصــــــــة املقررة حســــــــب االتفاق    وتقومجموعة املتعاونة  امل

ـــــــافرين بين مدينتين(،   ـــ بذلك تحقق مكاســـــــــــب إضـــــــــــافّية، شـــــــــــريطة أال تســـــــــــير الشـــــــــــركات   وهيالتعاوني في نقل املسـ

ــــ  وإذااملتعاونة األخرى في نفس الطريق.   ـــ ــــ يء نفسـ ـــ ــــركات جميعها الشـ ـــ ه فمن املؤكد أن الوضــــــــع ســــــــيكون  فعلت الشـ

 بالنســـــــبة لكل شـــــــركة على حدا )على الرغم من أّن   وقدأســـــــوأ بالنســـــــبة للمجموعة ككل،  
ً
يكون األمر أســـــــوأ أيضـــــــا

 بعض الشركات قد تربح من جراء ذلك(.

ــــعارإن التوازن الذي يحصــــــــــــل عندما تضــــــــــــع الشــــــــــــركات في احتكار القلة خطط اإلنتاج    ـــ بناء على   واألســـــ

الذي    John Nashاحها الخاصــــة فقط يدعى التوازن غير التعاوني أو توازن ناش نســــبة إلى الرياضــــ ي  حســــابات أرب

على جائزة   وحصــــلفي دراســــاته في هذا املجال،    واســــتمرطور املفهوم الســــابق في الخمســــينيات من القرن املاضــــ ي  

ن يقوم على أّن أفضــل إســتراتيجّية  ألعماله في هذا املوضــوع. إن توازن ناش هو تواز   1994نوبل في االقتصــاد عام  

 للشركة هي املحافظة على سلوكها الحالي، بافتراض السلوك الحالي للشركات األخرى.  

 . مثال من نظرّية األلعاب:5. 3

إن نظريـة األلعـاب هي دراســــــــــــــة اتخـاذ القرار العقالني عنـدمـا يعلم كـل العـب أن بقيـة الالعبين ســـــــــــــوف   

ذ الالعب بعين االعتبار رد فغل بقية الالعبين عندما يقوم بتحركاته. فعل ســـــــــبيل  يأخ  وحيثيردون على حركاته،  

 وقبل: "هل يتوجب على أن أقوم برفع أو خفض أســــعاري أو أترك األســــعار بدون تغيير؟"  Aاملثال تســــأل الشــــركة  

ســـــــــــيؤثر رد   وكيفالوصـــــــــــول للجواب تتابع " ما الذي ســـــــــــتفعله الشـــــــــــركات األخرى في كل حالة من هذه الحاالت،  

 فعلهم على ربحية أية خطوة من الخطوات التي سأقوم بها؟".

لعب في  واللعبةتطبق نظرية األلعاب في ســــــــوق احتكار القلة، فإن الالعبين هم الشــــــــركات،    وعندما 
ُ

ــ تـــــــــــــــــــ

 هي األرباح. والنتائجاإلنتاج،  وكمياتالسوق، أما االستراتيجيات فهي األسعار 

يمثل ســوق احتكار قلة   والذيســاســية الحتكار القلة في املثال البســيط التالي،  يمكن تمثيل املعضــلة األ  

نعرضــــها بغرض   والتي(. إن هذه اللعبة املبســــطة،  Duopolyما يســــمى باالحتكار الثنائي   وهومؤلف من شــــركتين )
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ــــركة بإنتاج منتج ــــتراتيجية من اثنتين: فإما أن تقوم كل شـــــ ــــركة باختيار إســـــ ــــمح لكل شـــــ ــــيح، تســـــ ات تعادل التوضـــــ

ـــــــــكاري.   ـــــــــاج ثل ي اإلنتاج االحتـــــ ـــــــــاج االحتكاري، أو أن تقوم بإنتـــــ ـــــبة  وعلىنصف اإلنتـــــ ـــــعــ ـــــــ ـــــاطة هذه اللــ الرغم من بســ

ـــــس الحـديثـة لنظريـة احتكـار القلـة.  وفروضـــــــــــــهـا ـــ ـــــيح العـديـد من األســـــ ـــ ( 1الجـدول ) ويبين، فـإنهـا تعتبر ـكافيـة لتوضـــــ

للشــــرط الســــابق إما نصــــف  يخضــــعان Bو  Aيات املمكنة لشــــركتين  األرباح املحتملة الناجمة عن مزج االســــتراتيج

 املخرجات االحتكارية أو ثلثيها:

 بحسب الحصة من املخرجات  Bو  A(: أرباح كل من  1الجدول ) 

ر(  Aمخرجات  
ّ
  )األرقام بخط مائل مسط

  نصف اإلنتاج االحتكاري  ثل ي اإلنتاج االحتكاري 

ت  
جا

خر
م

B 

 االحتكاري   نصف اإلنتاج 20 20 15 22

 ثل ي اإلنتاج االحتكاري  22 15 17 17

 

ـــــكـل مخرجـات   ويبين ـــ ــ     واألربـاحفي األعلى،   Aالشـــــ  Bفي كـل حـالـة )بماليين الـدوالرات(، أمـا مخرجـات   Aاملحققـة لــــــــــــــــــــــــ

ــار.   ـــ ــبيل املثال فإن الجزء األعلى من اليمين يدلنا على أنه إذا أنتجت   وعلىفنجدها على اليسـ ـــ ـــــف اإلنتاج   Bسـ نصـ

 مقداره  Aفإّن ثل ي اإلنتاج،  Aو
ُ
. B 15مليون دوالر، بينما ستحقق  22ستحقق ربحا

ً
 مليونا

   Bو A، إذا تعاونت  ولكن 
ً
مليون   20كل منهما نصـــــف اإلنتاج االحتكاري، فإن كل منهما ســـــيربح   وأنتجمعا

يع كل شـــركة أن تخرق التعاون  هذا الحل التعاوني تســـتط وعنددوالر كما هو واضـــح في الجزء األعلى من اليســـار.  

 قدرة   وتقوم
ً
 على افتراض عدم قيام الشــــــــركة األخرى بنفس  22بإنتاج ثل ي اإلنتاج االحتكاري فتحقق ربحا

ً
مليونا

 من اليسار. واألسفلواضح من الجزء األعلى من اليمين  وهذاالحركة، 

 غير تعاوني لـــــــ   
ً
نهما أنه من األفضل أن تقوم بإنتاج ثل ي ستفكر كل م  وعندها، Bو Aاآلن لنفترض سلوكا

ـــــف   أحـدهمـااملخرجـات ألنـه لو أنتجـت   ـــ مليون. أمـا إذا قـامـت بـإنتـاج    15األخرى تنتج الثلثين لحققـت    وـكانـتالنصـــــ

ـــــركة   وذلكمليون،   15مليون <  17ثل ي اإلنتاج االحتكاري فإنها ســـــــــــــتضـــــــــــــمن   ـــ ـــــتراتيجية الشـــــ ـــ بغض النظر عن إســـــ

 األخرى.
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 الحاالت الثالث التالية: ثال إمكانية حدو نالحظ من هذا املث

 . الحل التعاوني:1. 5. 3

ــــولهماإذا قرر الجانبان التعاون، فإن كل منهما ســــــــــــينتج نصــــــــــــف املخرجات االحتكارّية.    ـــ إلى الحل    وبوصـــــ

من خالل قيامهما بإنتاج الكمية نفســـها   وذلكالتعاوني فإنهما ســـيحصـــالن بشـــكل مشـــترك على األرباح االحتكارية  

ج واحد.   نتــــــــــــــــــ 
ُ

يمكن للشــــركتين    والالتي كانت ســــتنتجها الشــــركة االحتكارّية فيما لو كانت الصــــناعة مؤلفة من مــــــــــــــــــ

 )كمجموعة( أن تحققا أفضل من هذه النتيجة.

 . التوازن غير التعاوني:2. 5. 3

ســفل. إن  في الخلية اليمنى من األ  وذلك(، 1من الســهل مالحظة أنه يوجد توازن ناش وحيد في الجدول ) 

هو أن   –بافتراض أن الشــــركة األخرى تقوم بإنتاج ثل ي اإلنتاج االحتكاري   –القرار األفضــــل بالنســــبة لكل شــــركة 

  .
ً
 واحد   وبذلكتقوم هي نفســــــــها بإنتاج ثل ي اإلنتاج االحتكاري أيضــــــــا

ً
من إجمالي اإلنتاج    وثلثتنتج الشــــــــركتين معا

  ويكون ن تــكونان في حالة ال تحفزهما على االنتقال منها بــصــورة منــفــردة،  هذه الحالة فإن الشــــركتي وفياالحتكاري.  

ـــــتثنـاء حـالـة   –كـل حـالـة من الحـاالت املحتملـة في خاليـا الجـدول    وفياالنتقـال مقبوال فقط إلى حـالـة التعـاون.  ـــ بـاســـــ

 لتغيير مخرجاتها. –توازن ناش 
ً
 فإن كل شركة تمتلك حافزا

ــــة   وتكمنى أســــــــــــاس اتخاذ القرار في ظل غياب التعاون.  إن منطلق توازن ناش يقوم عل  ـــ األهمية الخاصـــــ

هو التوازن الوحيـد الـذي يحرس نفســـــــــــــه  التعـاونيلهـذا التوازن بـالنســـــــــــــبـة لحـالـة احتكـار القلـة في أّن هـذا التوازن  

ــه.   ـــ ـــــدبنفسـ ــلح  ونقصـ ة  بذلك أنه توازن ال يحتاج إلى عمل أو اتفاق مجموعة شــــــركات لتطبيقه. فلكل شــــــركة مصــــ

 إلى زيادة األرباح. وتؤديذاتية في املحافظة على هذا التوازن ألنه ال توجد حركة يمكن أن تقوم بها بمفردها 

بغض النظر عن الطريقة التي تم الوصـــول بها إلى هذا التوازن   –: إذا تم التوصـــل إلى توازن ناش ونقول  

 ن، فهو توازن يحرس نفسه.فإنه لن توجد حوافز للشركات لكي تقوم بمغادرة هذا التواز  –

 ناش: وتوازن السلوك االستراتيجي  -

. من خالل اختيار اإلسـتراتيجية  
ً
 اسـتراتيجّيا

ً
يتحقق توازن ناش إذا سـلكت كل شـركة في الـصناعة سـلوكا

 اآلن توضيح ذلك. ولنحاول املثلى، مع األخذ باالعتبار ما يمكن للشركات األخرى أن تفعله، 
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خيار واحد من اثنين، فما هو أفضـــــــل   Bي مثالنا تفكر كما يلي: "أمام الشـــــــركة  ف Aلنفترض أن الشـــــــركة  

، ماذا لو قامت  
ً
بإنتاج نصــــــــــف اإلنتاج االحتكاري؟ إذا قمت أنا بنفس  Bشــــــــــ يء يمكنني أن أفعله في كل حالة؟ أوال

فإنني ســأحصــل على إذا قمت بإنتاج ثل ي اإلنتاج االحتكاري   ولكنمليون،    20الشــ يء فإنني ســأحقق أرباحا قدرها  

، مـــاذا لو أنتجـــت    22
ً
ــا ــانيـ ــاج االحتكـــاري    Bمليون ـكــأربـــاح. ثـ ــاري؟ لو أنتجـــت أنـــا نصـــــــــــــف اإلنتـ ــاج االحتكـ ثل ي اإلنتـ

ـــــــل على  ـــ ـــــــأحصـ ـــ مليون. إذا يبدو  17لو أنتجت ثل ي اإلنتاج االحتكاري ســـــــــــأحصـــــــــــل على   ولكنمليون كأرباح،   15سـ

 أن إستراتيجيتي املثلى ستكون إنتاج ثل ي 
ً
 أفضل في كلتا الحالتين". وهذااإلنتاج االحتكاري، واضحا

ـــــركــة  ـــ ـــــتفكر بنفس الطريقــة،    Bأمــا الشـــــ ـــ ـــــينتهيفــإنهــا ســـــ ـــ ـــــركتين عنــد إنتــاج ثل ي اإلنتــاج    وســـــ ـــ األمر بــالشـــــ

 كأرباح. 17تحصل كل شركة على  وبحيثاالحتكاري لكل منهما، 
ً
 مليونا

ـــــوأ من الحالة التي يتعاونا إن هذه اللعبة التي يجعل فيها التوازن الالتعاوني حالة ال  العبين أسـ

فيها، تدعى معضــلة الســجين. إن الفكرة الهامة من لعبة معضــلة الســجين هي أن التعظيم الفردي ألرباح الشــركة  

للموارد. ففي مثالنا يمكن للشـــــــركتين أن تحققا    أمثلفي صـــــــناعة احتكار القلة ال يؤدي بالضـــــــرورة إلى تخصـــــــيص  

 أكبر فيما لو تعاون
ً
ــار.    وبالتاليتا أرباحا ـــ ـــــركة باتخاذ قرار    ولكنتنتقالن إلى الخلية العليا من اليســـــ لو قامت كل شـــــ

 تعظيم أرباح فردي فإن األمر سينتهي بالشركتين إلى تحقيق أرباح أقل )عند الخلية اليمنى من األسفل(. 

دثنـا عنـه في الفقرة  إن توازن نـاش يتحقق من خالل التفكير االســـــــــــــتراتيجي الـذي تحـ . كسر التعاون:3. 5. 3

ــــابقة.   اســـــتخدام هذا التوازن إلعطاء صـــــورة مقبولة عن الســـــبب الذي يؤدي إلى انهيار الحل التعاوني  ويمكنالسـ

بين الشركات في الصناعة. لنفترض أن الحل التعاوني قد تحقق، حيث تنتج كل شركة نصف اإلنتاج االحتكاري،  

 مقــداره   وتحقق
ً
.    20كــل منهمــا ربحــا

ً
ـــــركــة  1واضـــــــــــــح من البيــانــات في الجــدول )مليونــا ـــ بخرق    A( أنــه لو قــامــت الشـــــ

ــــلوك  Bباملقابل ســـــتنخفض أرباح   ولكنالتعاون من خالل زيادة املخرجات فإن أرباحها ســـــتزداد   ــــيدفع   A. إن سـ سـ

نتيجة محافظتها على كمية املخرجات املعتمدة في  Bســـــــوف تقل أرباح   وبالتاليبأســـــــعار الصـــــــناعة نحو األســـــــفل،  

ــــركة    وبماالتعاوني.    الحل ـــ ــــلوك الشـ ـــ أدى إلى إخراج الشــــــــركتين من حالة تحقيق األرباح القصــــــــوى املماثلة    Aأن سـ

يجب أن تتناقص بشــكل   Bأرباح  يعني بأن    وهذالحالة االحتكار املطلق، فإن مجموع أرباح الشركتين سيتناقص.  

 . Aمن تزايد أربــاح  أكبر
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  حاف Bو Aإذا لدى كل من الشركتين   
ً
 للتــــــــخلي عن الوضــــــــع الذي تحققان فيه أرباحا

ً
عظمى.   تركةــــــــمشزا

 
ً
  1هو واضـــــــــــــح من الجــدول ) وكمــا وأخيرا

ً
( فــإنــه عنــدمــا تخرق إحــدى الشـــــــــــــركتين كميــة اإلنتــاج التي تحقق أربــاحــا

 .
ً
ــا  للشـــركة األخرى لفعل ذلك أيضـ

ً
ــيشـــكل حافزا ــتركة عظمى، فإن ذلك سـ ــ لتاتعتمد ك  وعندمامشـ كتين هذه  ر الشـ

ـــــــتراتيجية "األنانية" فاإل  ـــ ـــــــالن إلى إنتاج واحد  إسـ ـــ ـــــــوف تصـ ـــ ـــــــمن اإلنتاج االحتكاري،    وثلثنهما سـ ـــ عندها على  لونصـ

 أقل من أرباح الحل التعاوني.
ً
 توازن ناش، إي إلى التوازن الالتعاوني الذي يحقق للشركتين أرباحا

حل التعاوني فإنه يبقى للشركات حافز توازن تعاوني، ألنه عندما يتحقق هذا ال  وليسنقول حل تعاوني    مالحظة:

 ليست في حالة توازن. –الشركات  –فهي  وبالتاليعنه،  والخروجلتغييره 

 التنافس ي في حالة احتكار القلة: والسلوك. أنواع السلوك التعاوني 6. 3

ــلوك التعاوني  ـــــلوكســــــــــنحاول هنا أن نلقي نظرة على أنواع الســــــــ ــ ي الذي يمكن أن تتبنا   والســـــ ـــ ه  التنافســـــ

 الشركات في سوق احتكار القلة.

 . أنواع السلوك التعاوني:1. 6. 3

إن افصـــــــل الطرق لكي تضـــــــمن الشـــــــركات أنها تقوم مجتمعة بإنتاج الكمية التي تحقق    التواطؤ املحدد: -

 فيما بينها يحدد ذلك. إن هذه االتفاقيات حدثت  
ً
ــحا  واضــــــــ

ً
ــ ى األرباح، هو أن تعقد اتفاقا  وتحدثأقصــــــــ

، إال أن
ً
 إذا حولت   ويعاقبالكثير من الدول تحّر م مثل هذه االتفاقيات    كثيرا

ً
عليها القانون، خصـــــوصـــــا

 أن مثل هذه االتفاقيات تكون ســـرّية   ولذلكتام. الســـوق إلى حالة احتكار  
ً
أكثر منها    Covertنســـمع كثيرا

موقع بهــدف تعزيز    وذلــك)نــذكر هنــا أن بعض الــدول قــد تشـــــــــــــجع مثــل هــذه االتفــاقيــات  Overtعلنيــة  

ة(. إن هـذه االتفـاقيـات   ـكانـت تعظم األربـاح الجمـاعّية    وإناملنتجين املحليين في وجـه املنـافســـــــــــــة الخـارجيـّ

ـــــــخرج عن املـــــجـــــموعة بـــــهدف   وكماللشركات املتواطئة، فإنها    للـــــشركات املنفردة لكي تـــ
ً
رأينا، تترك حافزا

كلما زاد احتمال أن تقوم شــــركة أو أكثر    ،أكبركان عدد الشــــركات في الصــــناعة    وكلماتعظيم أرباحـــــــــــــــــها.  

ــــناعي كان أكبر( كلما   وكلمابخرق بمحاولة الخروج عن االتفاق.   ــــركات )معدل التمركز الصـ قل عدد الشـ

 خفت محاوالت كسر التعاون. وبالتاليأصبحت مالحظة أي خروج عن االتفاق أسهل، 
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 غي قانوني   التعاون التكتيكي: -
ً
في العديد من البلدان، فإن مجموعة صغيرة من  بينما يعتبر التواطؤ أمرا

 على األقل، 
ً
ــتقوم )نظريا  وبدون الشــــــــــركات الكبيرة التي تســــــــــتطيع أن تدرك أثر كل منها على األخرى، ســــــــ

اتفاق محدد( بالعمل على تعديل إنتاجها بحيث يصـــل ســـوق الصـــناعة املعنية إلى حالة الحل التعاوني. 

ــــح هذه الحالة بالعودة إلى مثا ـــ ــــركة  لنوضـ ـــ ــــابق. لو قامت الشـ ـــ بإنتاج نصــــــــف اإلنتاج االحتكاري   Bلنا السـ

 بما  A وقامتبنفس الشـــــــ يء،   Aعلى أمل أن تقوم 
ً
، فإن الشـــــــركتين ســـــــتصـــــــالن إلى الحل  Bتوقعته فعال

ســـــــــــــيــاق هــذا التعــاون التكتيكي تبقى القوتين التين تــدفعــان نحو   وفيالتعــاوني دون أي اتفــاق مســـــــــــــبق. 

  ولكلائمتين. فلكل منهما مصـــلحة في التعاون تتمثل في تحقيق أقصـــ ى ربح ممكن.  التعاون أو التنافس ق

 حافز للخروج عن التعاون 
ً
 تعظيم للربح بشكل منفرد. وتحقيقمنهما أيضا

 . أنواع السلوك التنافس ي:2. 6. 3

ق  إن أوضــــح أســــلوب يمكن أن تتبعه الشــــركة ألجل كســــر التعاون هو أن تقوم بخر   زيادة حجم اإلنتاج: -

 حصة اإلنتاج املتفق عليها من اإلنتاج املشترك الذي يؤدي إلى تعظيم األرباح املشتركة.

حتى عندما تكون األرباح املشـــــــــــتركة معظمة، تبقى هنالك مشـــــــــــكلة    التنافس من أجل حصـــــــــــة الســـــــــــوق: -

مة للربح بين الشركات العاملة في   
ّ

ــ ــــــــــــيتم توزيع حــــــــــصــــــــــص املبيعات املعظــــــــ حصص السوق، أي كيف ســــــــ

ــــ ـــ ـــــــ ــــــــ  في انهيار العمل التعاوني الســـــــيما إذا كان    وتعدناعة؟  الصـــــ
ً
 أســـــــاســـــــيا

ً
مشـــــــكلة توزيع الحصـــــــص عامال

  .
ً
الشركات على حصص السوق بوسائل غير سعرية في كثير من الحاالت، منها اإلعالن   وتتنافستكتيكّيا

 بشكل عام. أن مثل هذه الوسائل املكلفة قد تخفف أرباح الصناعة وواضح. وغيرهاالخدمة،  ونوعية

يقوم العــديــد من مزودي الخــدمــة الــذين يقــدمون خــدمــات متمــايزة ببيع الكثير    الغش الخفي )املقنع(: -

ـــــرين.   ـــ . حيث    وفيمن منتجـاتهم عن طريق عقود مع الزبائن املبـاشـــــ
ً
هذه الحـالة يبـدو الغش الخفي جذابا

ــــومات   ــــهيالتيتم تقديم حسـ ــــركة.  والشـــــاري ن البائع  بي  وباالتفاقفي الدفع بطريقة غير معلنة    وتسـ   والشـ

ـــــين،   ـــ ـــــاب املنافســـــ ـــ  إلى كســـــــــــــر أي تعاون كان    وهذافي هذه الحالة تزيد مبيعاتها على حســـــ
ً
ســـــــــــــيؤدي حكما

 باتفاق أو بدونه.
ً
 موجودا
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-   
ً
عنـــدمـــا نـــأخـــذ األجـــل الطويـــل بعين   :run competition-Very longاملنـــافســـــــــــــــة في األجـــل الطويـــل جـــدا

املســــتهلكين بشــــكل مســــتمر، فإنه قد  ومتطلباتالخدمة    وخصــــائصا  االعتبار، حيث تتغير التكنولوجي

 قد تكون قادرة على حصـة تكون  
ً
 تنافسـيا

ً
كبر  أهنالك مصـلحة في التنافس. فالشـركة التي تسـلك سـلوكا

كانت األرباح املشــــتركة   ولومن تلك التي تحققها في حالة التعاون، حتى    أكبرأرباح   وتحقيقمن الســــوق،  

ت العاملة في الصــــناعة أقل. ففي عصــــر التطور التكنولوجي املتســــارع ســــتجد الشــــركات  لجميع الشــــركا

ـــــتجـــد الحـــافز    وتطويرالتي تمتلـــك قـــاعـــدة بحثيـــة متطورة تمكنهـــا من االبتكـــار   ـــ الخـــدمـــات املقـــدمـــة، ســـــ

ــتويات   ـــ ــاهم في تعزيز مســـــ ـــ ــناعة. إن هذا النوع من التنافس يســـــ ـــ ـــــركات القائمة في الصـــــ للتنافس مع الشـــــ

 فراد املجتمع ككل في األجل الطويل.املعيشة أل 

           

           

           

           

           

           

           

           

     


