
 مصادز الدخل اللىمي واطخخداماجه

 ًدىاٌو هزا الفصل أسبم مجمىكاث مً ألاظئلت خٌى مصادس واظخخذاماث الىاجج اإلادلي ؤلاجمالي للبلذ:

 ما ملذاس ئهخاج الششواث في الاكخصاد؟ ما الزي ًدذد الذخل ؤلاجمالي لذولت ما؟  -

ع أصحاب  - ع اللماٌ ، وهم ًزهب لخلٍى مً ًدصل كلى الذخل مً ؤلاهخاج؟ هم ًزهب لخلٍى

 سأط اإلااٌ؟ 

مً ٌشتري مخشجاث الاكخصاد؟ ئلى أي مذي حشتري ألاظش الاظتهالن ، ما مذي خاجت ألاظش  -

 والششواث ئلى الاظدثماس ، وهم حشتري الحيىمت لألغشاض اللامت؟ 

لعلم والخذماث وجىسٍذها؟ ما الزي ًظمً أن ؤلاهفاق اإلاشغىب ما الزي ًىاصن بحن الؼلب كلى ا -

اث الحيىمُت ٌعاوي معخىي ؤلاهخاج؟   كلى الاظتهالن والاظدثماس واإلاشتًر

 ، ًجب كلُىا دساظت هُفُت جفاكل مخخلف أجضاء الاكخصاد. لإلجابت على هره ألاطئلت

 3.1الذائشي اإلاىضح في الشيل  للبذء بدىفُز هزه اإلاهمت فمً ألافظل أن هبذأ مً مخؼؽ الخذفم



 

ٌلىغ الشيل العابم هُفُت كمل الاكخصادًاث الحلُلُت. ئهه ًىضح الشوابؽ بحن الجهاث الفاكلت 

وهُف ًخذفم الذوالس مً خاللها مً خالٌ مخخلف ألاظىاق في  -ألاظش والششواث والحيىمت  -الاكخصادًت 

 .الاكخصاد

 الخفاكالث بحن اللؼاكاث الثالزت اإلاخخلفتظىؼىس همىرًجا هالظُىُا أظاظُا لششح 

 ما الري ًددد إجمالي إهخاج الظلع والخدماث؟

  هاججها املدلي إلاجمالي على: –ٌعخمد هاجج دولت ما من الظلع والخدماث 

 )كىامل ؤلاهخاج ( –الىمُاث اإلاخىافشة لذيها مً اإلاذخالث  -

ل اإلاذخالث ئلى مخشجاث ، )هما جمث -  لها دالت ؤلاهخاج(كذستها كلى جدٍى

: كىامل ؤلاهخاج هي اإلاذخالث اإلاعخخذمت إلهخاج العلم والخذماث. أهم كاملحن لإلهخاج هما كىامل ؤلاهخاج -

 سأط اإلااٌ واللمل.



هى مجمىكت مً ألادواث التي ٌعخخذمها اللماٌ: سافلت كماٌ البىاء ، وظاكت اإلاداظب ،  سأط اإلااٌ -

 والحاظىب الشخص ي .

لإلشاسة ئلى همُت اللمل. ظىلخبر أن همُاث كىامل  Lلإلشاسة ئلى ملذاس سأط اإلااٌ والشمض  K وعخخذم الشمض

ظىفترض أن الاكخصاد ًملً همُت زابخت مً سأط اإلااٌ وهمُت زابخت مً الاهخاج ملؼُاث. وبلباسة أخشي، 

 اللمالت.

 هىخب

K=K   

L= 𝐿  

ٌشحر الخؽ اإلاىطم فىق الشمض ئلى أن ول ملذاس اإلاخغحر زابذ كىذ معخىي ملحن. ظىذسط الخلا ما الزي 

ظُدذر كىذما جخغحر كىامل ؤلاهخاج بمشوس الىكذ، هما ًدذر في اللالم الحلُلي. ولىً في الىكذ الحالي، 

ا ، ظىفترض أن لذًىا ملادًش زابخت مً سأط اإلااٌ
ً
واللمالت. هما ظىفترض أن  للحفاؾ كلى جدلُلىا بعُؼ

 أي أهه ال ًخم ئهذاس أي مىاسد.  -كىامل ؤلاهخاج معخغلت باليامل 

ًبلى جضء مً اللىي اللاملت كاػل كً اللمل ، وبلع سأط اإلااٌ غحر معخغل ، لىً في الىكذ الحالي  

 هفترض أن سأط اإلااٌ و اللمالت في خالت الخىؿُف اليامل.

 دالت الاهخاج:

لبر  جدذد جلىُت ؤلاهخاج اإلاخاخت همُت اإلاخشجاث الىاججت مً همُاث ملُىت مً سأط اإلااٌ واللمالت َو

، فاهىا وعخؼُم أن  Yالاكخصادًىن كً هزه اللالكت باظخخذام دالت ؤلاهخاج. ئرا سمضها لىمُت الىاجج ب 

 هىخب دالت ؤلاهخاج واآلحي:

Y = F (K.L) 

لىاجج هى دالت في امللداز املظخخدم من كل من زأض املال وملداز أن ملداز اجىص هزه اإلالادلت كلى 

ل سأط اإلااٌ واللمالت ئلى مخشجاث. العمل.  وحلىغ دالت ؤلاهخاج الخىىىلىجُا اإلاخاخت لخدٍى

لت أفظل إلهخاج ظللت ما ، فان الىدُجت ظخيىن همُت أهبر مً الىاجج باظخخذام  ئرا اخترق شخص ما ػٍش

 فئن الخغُير الخلني ٌغير دالت إلاهخاج.اٌ واللمالت. وبالخالي ، هفغ الىمُاث لشأط اإلا



حلخبر دالت ؤلاهخاج راث كىائذ الحجم ". عىائد الحجم الثابختجملً اللذًذ مً دواٌ ؤلاهخاج خاصُت حعمى "

ادة في ؤلاهخاج بىفغ اليعبت  ت ئلى ٍص ت مدعاٍو ادة جمُم كىامل ؤلاهخاج بيعبت مئٍى ت. الثابخت ئرا أدث ٍص اإلائٍى

اطُا هما ًأحي:   ولبر كً رلً ٍس

zY = F (zK ،zL( 

 . zمً أجل أي كذد مىجب 

جلٌى هزه اإلالادلت أهه ئرا طشبىا ول مً ملذاس سأط اإلااٌ وملذاس الُذ اللاملت بلذد مىجب، فان الىاجج 

 ًخظاكف أًظا بملذاس هزا اللذد.

ؤلاهخاج ودالت ؤلاهخاج ًدذدان ملا همُت العلم : ًمىىىا آلان أن هشي أن كىامل الظلع والخدماث عسض

ا ،هىخب ًُ اط  والخذماث اإلالشوطت، والتي بذوسها حعاوي هاجج الاكخصاد. للخلبحر كً هزا ٍس

Y = F (K  ،L ) = Y   

 كُف ًخم جىشَع الدخل اللىمي على عىامل إلاهخاج؟

وبما أن عىامل إلاهخاج ودالت إلاهخاج فئن إجمالي هاجج دولت ما ٌعادل إجمالي دخلها. هما رهشها ظابلا ، 

 .جدددان معا إجمالي الىاجج من الظلع والخدماث، فئنهما جدددان أًضا الدخل اللىمي

ش  أن هزا الذخل اللىمي ًخذفم مً الششواث ئلى ألاظش كبر أظىاق كىامل ؤلاهخاج. هزا اللعم ظىلىم بخؼٍى

م مىاكشت هُفُت كمل هزه ألا  ظىاق)هما ًـهش في الشيل البُاوي العابم خُ  همىرجىا لالكخصاد كً ػٍش

 ًخم جىطُذ الخذفم الذائشي للذخل(.

كؼاكاث: اللؼاق اللائلي, واللؼاق ؤلاهخاجي, الحيىمي. خُ  أن اللؼاق اللائلي ًمخلً وافت  1خُ  لذًىا 

دصلىن كلى دخىلهم مً خالٌ كُامهم ببُم  كىاصش ؤلاهخاج اإلاخاخت )ألاسض, اللمل, سأط اإلااٌ, الخىـُم(. ٍو

م, أجىس,  أو جأجحر أو ئكشاض هزه اللىاصش ئلى كؼاق ؤلاهخاج, ملابل الحصٌى كلى كىائذها الىلذًت مً: )َس

فىائذ, أسباح(. هزا ٌلني أن الذخل اللىمي ًزهب ئلى اللؼاق ؤلاهخاجي في صىسة جُاس مً ؤلاهفاق كلى العلم 

ذخل مشة أخشي ئلى اللؼاق اللائلي في صىسة جُاس مً والخذماث التي أهخجها رلً اللؼاق, زم ٌلىد هزا ال

 كىائذ كىاصش ؤلاهخاج التي ظاهمذ في ئهخاج العلم والخذماث.

ت الىُىكالطُكُتوهىا ظىذسط  خٌى هُفُت جلعُم الذخل اللىمي بحن كىامل ؤلاهخاج. حعدىذ هزه  الىظٍس

ت كلى فىشة )اللشن الثامً كشش( الىالظُىُت اللائلت" ئن ألا  ظلاس جخلذٌ ليي جدلم الخىاصن بحن الىـٍش

اللشض والؼلب و" التي جؼبم هىا كلى أظىاق كىامل ؤلاهخاج، ئلى جاهب فىشة ))اللشن الخاظم كشش(( 

 "بأن الؼلب كلى ول كامل مً كىامل ؤلاهخاج ٌلخمذ كلى ئهخاجُخه الحذًت
ً
 .ألاخذر كهذا



بىاظؼت أظلاس كىامل ؤلاهخاج. جمثل أظلاس كىامل : ًخم جدذًذ جىصَم الذخل اللىمي أطعاز عىامل إلاهخاج

 ؤلاهخاج اإلابالغ اإلاذفىكت إلااليي كىامل ؤلاهخاج ملابل مشاسهتها في اللملُت ؤلاهخاجُت.

للماٌ ظلش كامل ففي اكخصاد فُه كاملي ئهخاج هما سأط اإلااٌ واللمالت ، ًمثل ألاجش الزي ًدصل كلُه ا

مثل ال  ب سأط اإلااٌ ظلش كامل سأط اإلااٌ.الزي ًجىُه أصحا لائذاللمل ٍو

 

 

( (، فان العلش الزي ًدصل كلُه ول كامل مً كىامل ؤلاهخاج ملابل خذماجه في  2وهما ًبحن الشيل الثاوي)

كلى هزا اللامل. هـًشا ألهىا افترطىا أن كىامل  بىاططت العسض والطلباللملُت ؤلاهخاجُت، ًخدذد بذوسه 

ان مىدنى كشض اللامل ًأخز شيل معخلُم كمىدي كلى اإلادىس ألافلي. ؤلاهخاج في الاكخصاد زابخت ، ف

وبغع الىـش كً ظلش اللامل ، فان ملذاس اللامل اإلالشوض في العىق ظِبلى هى هفعه. ًدذد جلاػم 

 .الظعس الخىاشوي لهرا العاملمىدنى الؼلب كلى كامل ؤلاهخاج رو اإلاُل العالب مم مىدنى اللشض اللمىدي 

جدذًذ أظلاس كىامل ؤلاهخاج وبالخالي جىصَم الذخل، ًجب كلُىا دساظت الؼلب كلى كىامل لفهم هُفُت 

 ألن الؼلب كلى اللىامل ًيشأ مً آالف الششواث التي حعخخذم سأط اإلااٌ واللمل ، فاهىا هبذأ 
ً
ؤلاهخاج. وهـشا

 ل.بذساظت اللشاساث التي جخخزها ششهت همىرجُت خٌى ملذاس ما حعخخذمه مً هزه اللىام

. حلخبر الششهت الخىافعُت صغحرة باليعبت هى أنها جىافظُتئن أبعؽ افتراض للمل ششهت همىرجُت 

 العىق.  جأثير مددود على أطعازلألظىاق التي جخذاٌو فيها ، لزلً لها 



 وجبُله بعلش العىق. وألن اللذًذ مً الششواث جيخج هزه  على طبُل املثال
ً
، جيخج ششهخىا مىخجا جُذا

ذ دون أن جدعبب في هبىغ ظلش العللت ، أو ًمىنها الخىكف العللت  ، ًمىً لششهخىا أن جبُم كذس ما جٍش

كً البُم جماما دون الدعبب في اسجفاق ظلش العللت. وباإلاثل ، ال حعخؼُم مإظعدىا الخأزحر كلى أجىس اللماٌ 

.ً ولِغ لذي الششهت أي الزًً حعخخذمهم ألن اللذًذ مً الششواث اإلادلُت ألاخشي حعخخذم اللماٌ أًظا

ظبب لذفم أهثر مً أجش العىق ، وئرا خاولذ دفم أكل ، فان كمالها ظُيخللىن لللمل في ششواث أخشي. 

 .جأخر الشسكت الخىافظُت أطعاز هاججها ومدخالتها كمعطُاث خظب ظسوف الظىق لزلً، 

هما فللىا لالكخصاد الىلي ، فاهىا  جدخاج الششهت لللُام باهخاج مىخجها ئلى كاملي ئهخاج، سأط اإلااٌ واللمل.

 همثل جلىُت ئهخاج الششهت بىاظؼت دالت ؤلاهخاج (

 جابم ؤلاهخاج:

Y = F (K ،L( 

 هى كذد الىخذاث اإلاىخجت Yخُ  

K ٌألاجهضة اإلاعخخذمت (مبلغ سأط اإلاا( 

L .)كذد ظاكاث كمل مىؿفي الششهت )ملذاس اللمالت 

 هما هي مىضحت في دالت ؤلاهخاج،مم ئبلاء الخىىىلىجُا زابخت باظخمشاس 

ذ مً ؤلاهخاج فلؽ    د من ألاجهصة أو إذا عمل مىظفىها عدد جيخج الششهت اإلاٍض اذا اطخخدمت املٍص

 طاعاث أكثر.

.الخف أهه كىذما R، وحعخأجش سأظمالها بعلش  W، وحعخأجش اللماٌ بأجش Pجبُم الششهت ئهخاجها بعلش 

اهىا هفترض أن ألاظش جمخلً مخضون سأط اإلااٌ الخاص باالكخصاد هخدذر كً ششواث حعخأجش سأط اإلااٌ، ف

. 

في هزا الخدلُل، جإجش ألاظش سؤوط أمىالها، جماما هما جبُم كملهم. جدصل الششهت كلى كىامل ؤلاهخاج مً 

 هدف الشسكت هى جدلُم أكص ى كدز من الازباح.ألاظش التي جمخلىها. 

 الخكالُف -السبذ = إلاًساداث 

 خفف به ماليى الششهت بلذ دفم جيالُف ؤلاهخاج.وهزا ما ًد

  P × Yإلاًساداث حظاوي 



 . Yمظشوًبا في همُت العللت التي جيخجها  Pظلش بُم العللت 

 جخظمً الخيالُف ول مً جيالُف اللمالت والخيالُف الشأظمالُت.

  W × Lجكالُف العمالت حظاوي 

 R × Kجكالُف زأض املال حظاوي 

 جكالُف زأض املال -جكالُف العمل  -= إلاًساداث  ًمكىىا كخابت السبذ

PROFIT = PY - WL – RK 

 :لجري هُف ٌلخمذ الشبذ كلى كىامل ؤلاهخاج، وعخخذم دالت ؤلاهخاج

Y = F (K ،L) 

 للحصٌى كلى Yالظدبذاٌ 

Profit = PF (K ،L) - WL - RK. 

 . Kو  L، وهمُاث اللامل  Rو  W، وأظلاس اللامل  Pجـهش هزه اإلالادلت أن الشبذ ٌلخمذ كلى ظلش اإلاىخج 

جأخز الششهت الخىافعُت ظلش اإلاىخج وأظلاس اللىامل هملؼُاث وجخخاس همُاث اللمل وسأط اإلااٌ التي 

 جدلم الحذ ألاكص ى الشبذ.

لكن ما هي جلك الكمُاث أن ششهخىا ظىف حعخأجش اللمالت وسأط اإلااٌ بالىمُاث التي جدلم أكص ى سبذ. 

 كمُت العمل ثم كمُت زأض املال.
ً

 التي حعظم السبذ؟ لإلجابت على هرا الظؤال ، هأخر في الحظبان أوال

 : ولما صاد حجم اللمالت التي حعخخذمها الششهت ولما صاد ئهخاجها.الىاجج الحدي للعمل

وخذة كمل ( هى همُت ؤلاهخاج ؤلاطافُت التي جدصل كليها الششهت مً  MPLئن الىاجج الحذي لللمالت) 

 ئطافُت ، مم الاخخفاؾ بملذاس سأط اإلااٌ زابذ.

 ًمىىىا الخلبحر كً رلً باظخخذام دالت ؤلاهخاج:

MPL = F (K ،L + 1) - F (K ،L) 

بخاصُت جىاكص الىاجج الحدي: بافتراض أن ملداز زأض املال ثابت، ًىلص جخمخم ملـم دواٌ ؤلاهخاج 

ادة حجم العمل  .الىاجج الحدي للعمل مع ٍش



ذ مً اللمالت، فاهه ًيخج  إلالشفت العبب، فىش مشة أخشي في ئهخاج الخبز في مخبز. وبما أن اإلاخبز ٌعخأجش اإلاٍض

ذ مً الخبز.  اإلاٍض

MPL  ًذ م هي همُت الخبز ؤلاطافي التي ًخم ئهخاجها كىذ جىؿُف وخذة ئطافُت مً اللمل. ومم ئطافت اإلاٍض

 ًىخفع.  MPLاللمالت ئلى همُت زابخت مً سأط اإلااٌ، فان 

ًخم ئهخاج كذد أكل مً ألاسغفت ألن اللماٌ ًصبدىن أكل ئهخاجُت كىذما ًيىن اإلاؼبخ أهثر اصدخاما.ً وبلباسة 

 أخشي، مم جثبُذ حجم اإلاؼبخ، ًظُف ول كامل ئطافي كذد أكل مً أسغفت الخبز ئلى مخضون اإلاخبز.

 

ادة كمُت العمل ، جصبذ دالت ًبين هرا الشكل أن الىاجج الحدي للعمالت هى مُل دالت إلاهخ اج. ومع ٍش

(، مما ٌشير إلى جىاكص الىاجج الحدي.
ً
 إلاهخاج أكثر حظطدا )أكل اهددازا

كىذما جلشس ششهت جىافعُت حععى لخلـُم أسباخها فُما ئرا واهذ ظدعخأجش وخذة كمل ئطافُت، فانها جأخز 

ادة في في الحعبان فُما ئرا كشاسها ظُإزش كلى أسباخها. وهي جلاسن ل زلً ؤلاًشاد ؤلاطافي الىاجج كً الٍض

 ؤلاهخاج مم الخيلفت ؤلاطافُت الىاجمت كً ئهفاق أكلى كلى ألاجىس. 

 :ً ادة في ؤلاًشاداث الىاججت كً اظخخذام وخذة كمل ئطافُت كلى مخغحًر الىاجج الحدي للعمالت "حلخمذ الٍض

 . "وطعس إلاهخاج

وخذة هلذًت ،  Pمً ؤلاهخاج و جبُم ول وخذة ئهخاج ب  MPLألن وخذة ئطافُت مً اللمالت جيخج وخذاث 

 . P × MPLفان اللائذ ؤلاطافي هى 



وهىزا ، فان الخغحر في الشبذ مً جىؿُف وخذة  Wالخيلفت ؤلاطافُت لخىؿُف وخذة كمل أخشي هي ألاجش 

 ئطافُت مً اللمل هى

ΔProfit = ΔRevenue −ΔCost = (P × MPL) - W  .  

 ًذعى دلخا) ًذٌ كلى الخغُحر في مخغحر(. Δالشمض 

ًمىىىا آلان ؤلاجابت كلى العإاٌ الزي ػشخىاه في بذاًت هزا اللعم: ما ملذاس اللمالت التي حعخأجشها 

 الششهت؟ ٌلشف مذًش الششهت أهه ئرا ججاوص الذخل ؤلاطافي

 P × MPL  ألاجشW  ذ ألاسباح. لزلً ، ًىاصل اإلاذًش جىؿُف اللماٌ ئلى ، فان الىخذة ؤلاطافُت لللمالت جٍض

ادة ؤلاطافُت  MPLأي ختى ًىخفع  -أن جصبذ الىخذة الخالُت غحر مشبدت  ئلى الىلؼت التي جيىن فيها الٍض

ت لألجىس.  معاٍو

 ًخم جدذًذ ػلب الششهت الخىافعُت كلى اللمالت ب 

P × MPL = W . 

 :ىىا أًًظا هخابت هزا ًمى 

 MPL = W / P. 

W / P  الذفم ملابل اللمل اإلالاط بىخذاث ؤلاهخاج ولِغ بالىخذة الىلذًت. -هى ألاجش الحلُلي 

لخلـُم الشبذ ، جلىم الششهت باظخخذام كمالت ئلى الحذ الزي ًدعاوي فُه الىاجج الحذي لللمل مم ألاجش 

وخذة ليل سغُف ، 2الحلُلي. كلى ظبُل اإلاثاٌ، مشة أخشي الىـش في مخبز. لىفترض أن ظلش الخبز هى 

دصل اللامل كلى أجش   وخذة هلذًت للعاكت الىاخذة. W = 20ٍو

أسغفت في العاكت. في هزا اإلاثاٌ، حعخمش الششهت في جىؿُف اللماٌ ػاإلاا أن  31هى  W / Pألاجش الحلُلي 

أسغفت  31ئلى  MPLأسغفت كلى ألاكل في العاكت. كىذما ًصل الىاجج الحذي لللمل  31اللامل ؤلاطافي ًيخج 

 في العاكت أو أكل فان جىؿُف كماٌ ئطافُحن ظُصبذ غحر مشبدا.ً 

ادة ه MPLالاهخفاض مُت اللمل ، ًىدذس هزا اإلاىدنى ئلى أظفل. باليعبت ألي أجش خلُلي ، جلىم مم ٍص

هىأًًظا  MPLألاجش الحلُلي. وبالخالي ، فان جذٌو   MPLالششهت بالخلُحن ئلى الىلؼت التي حعاوي فيها 

 مىدنى ػلب الُذ اللاملت للششهت.



 


