املحاضزة التاسعت
املنتج بين النظزٍت و التطبيق
ً
"ػِئا أو مادة جيخج غً ػسٍم الػملُت
في الحُاة الُىمُت  ،وظخخدم ولمت "مىخج" بيل خسٍت واطم ًصف
الؼبُػُت أو الخصيُؼ" (كامىض أهظفىزد اإلاخخصس) مؼ دالالتها اإلاسجبؼت ب "اإلاصىىغاث الُدوٍت ،الظلؼ
الجُدة ،اإلاىخجاث ،الظلؼ ،اإلاخسحاث ،البظائؼ ،الػسوض .مً خالٌ الاطخخدام اإلاؼترن ليلمت "اإلاىخج"
أصبذ هرا اإلاصؼلح ًدخظً ول أهىاع الػسوض بما في ذلً الخدماث غلى السغم مً خلُلت أن الخدماث
غددا مً الظماث اإلاميزة التي ّ
جمخلً ً
جميز ً
هثيرا بين اإلاىخجاث اإلاادًت والخدماث غير اإلاادًت  ،ال طُما مً
خُث "الدظىٍم".
لجمُؼ ألاغساض الػملُت  ،غلى أي خاٌ  ،فاهىا هإهد أن أوحه الدؼابه بين اإلاىخجاث والخدماث هي أهه
ً
ً
مفُدا في
طُيىن مثمسا أهثر بىثير بمػالجتها هما هي  ،والترهيز فلؽ غلى الاختالفاث خُث طُيىن ذلً

وبىاء غلى ذلً  ،هما ذهسها ً
وطؼ اطتراجُجُاث حظىٍم مدددة أهثر فػالُتً .
طابلا ً ،جب أن ًُفهم مً خالٌ
هرا الىص "اإلاىخج" أهه ٌؼمل ولمت "خدمت" ما لم جخم زؤٍت الجدازة في الخمُيز بُنهما.

ما هى املنتج؟
ً
أطاطا ،اإلاىخج هى مىطىع غملُت الخبادٌ  ،الص يء الري ًلدمه اإلاىخج أو اإلاىزد ئلى غمُل مدخمل ملابل
ش يء آخس ًسي اإلاىزد أهه ذو كُمت ميافئت أو أهبر .ئن هرا "الص يء آلاخس"  ،مً وحهت هظس الاجفاكُت  ،هى
اإلااٌ أو للب اإلااٌ الري ًخم جبادله بدسٍت همخصن لللُم مػسوف ومفهىم.
ّ
اإلاظادة خُث ًخفم الؼسفان فُما
في غُاب اإلااٌ ،أو وطُلت ممازلت ً ،جب أن هلجأ ئلى اإلالاًظت أو الخجازة
ّ
حظخدم مظاخت مً اللماغ ،أو هم مً بسامُل الىفؽ حظاوي
بُنهما غلى غدد الىُلىغساماث مً اللحم التي
ً
ػىا ً
واخدا مً الحبىب .وٍترجب غلى ذلً أهه ليي ًددر الخبادٌ ً ،جب أن ًيىن لدي شخص ما ً
ػلبا غلى
ً
الص يء اإلاػني وأن ًيىن
مظخػدا لخبادٌ ألاصىٌ أو ألاػُاء ألاخسي ،والتي ًُىظس ئليها غلى أنها جمخلً كُمت.
وخُث ٌػخبر هرا الؼلب غلی هؼاق واطؼ ،فاهه ًمثل فسصت للمىخجين إلوؼاء ئمداداث للمىخج ،ولخؼىٍس
ألاطىاق خُث ًمکً ألولئً الرًً لديهم ػلب أن ُ
ًلبىا جلً التي لديها غسض وٍخفاوض بؼأن غالكت جبادلُت
ملبىلت للؼسفين.
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ً
وفي ألاطىاق ألاكل همىا ،فان ألاطىاق هي أماهً مادًت زابخت ًمىً أن ًلخلي فيها البائػىن(الرًً ًمليىن
ئمداداث) واإلاؼترًً اإلادخملين (الرًً لديهم ػلب مدخمل) .وٍىؼبم هرا ً
أًظا غلى الاكخصاداث ألاهثر
ً
جلدما هما (ألاطىاق اإلادلُت وأطىاق الخجصئت) وئال فاهه مً غير اإلاػخاد للمؼترًً واإلاىخجين الدخىٌ في
ً
اجصاٌ مباػس  ،وئوؼاء كىىاث جىشَؼ مفصلت لدظهُل جبادٌ الظلؼ .وهرا أكل صدكا مً الخدماث
ً
ً
خصُصا
وخصىصا الخدماث الشخصُت خُث ًيىن حىهس الخبادٌ غبازة غً فػل ًلىم به البائؼ
للمؼتري.
بصسف الىظس غً دزحت الاجصاٌ بين اإلاىخج واإلاظتهلً ،فان أوؼؼت اإلاىخج جمخلً كُمت فلؽ ئلى الحد الري
ًسغب فُه اإلاظتهليىن في الخبادٌ .ولهرا الظبب ،وان الػسض ً
دائما خاطػا للؼلب ،غلى السغم مً أهه في
أوكاث الىدزة كد ًبدو الػىع" .وبالخالي فان "ئغادة اهدؼاف" الدظىٍم في الىصف الثاوي مً اللسن
الػؼسًٍ ٌػىع اللدزة غلى ؤلافساغ في الػسض في مػظم ألاطىاق للظلؼ والخدماث في الاكخصاداث
ً
الصىاغُت ألاهثرغىا خُث ٌظخلس الىمى الظياوي وجإدي الخؼىزاث الخىىىلىحُت ئلى اطخمساز مياطب
ؤلاهخاحُت .وبظبب هره ؤلامياهُت لخلم فائع في الػسض  -والري مً اإلادخمل أن ًإدي ئلى جللُل اللُمت
اإلادزهت إلحمالي الػسض وئلى أن ًصبذ الىاجج الري لم ٌظتهلً غدًم اللُمت – وكد أصبذ اإلاىخجىن أكل زلت
بىثير بؼأن الؼلب غلى مىخجاتهم .وللد أصبذ حػسٍف الؼلب غلى اإلاىخجاث اإلادددة وجددًد همُخه الؼاغل
السئِس ي للمىخجين ،وبؼبُػت الؼلبً ،يبغي أن هبدأ في اطخلصائىا بؼأن الظإاٌ "ما هى اإلاىخج؟".
الطلب :وهما هى الحاٌ مؼ "اإلاىخج"  ،فان "اطم" الؼلب له مػان هثيرة  ،مػظمها غير مىؼلي في الاطخخدام
الُىمي .فلؽ غىدما هصل ئلى الػمل الجاد اإلاخمثل في بدث غً ػلب حدًد هفسصت ججازٍت خُث جصبذ
الدكت في الخػسٍف أمس مهم .في البداًت  ،طُيىن مً اإلافُد الاغتراف بثالر فئاث واطػت مً الؼلب:


الفػاٌ

 اإلادخمل
 اليامً
الطلب الفعال :هى هىع الطلب الذي يهتم به الاقتصادًىن في املقام ألاول وقد ًتم جحدًده على أهه
"طلب مدعىم بالقىة الشزائيت".
كد ًُىظس ئلى الطلب الكامن  :على أهه الطلب الذي ًكىن املستهلك غير قادر على إشباعه ،عادة بسبب
هقص القىة الشزائيت .غلى طبُل اإلاثاٌ  ،كد ًيىن لدي الػدًد مً زباث البُىث ػلب وامً غلى غظاالث
الصحىن ألاوجىماجُىُت ،ولىً ملازهت بدخلهً اإلاخاح ،فان هره السغبت أو الحاحت أكل كىة مً ػلبهً غلى
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اإلاىخجاث ألاخسي ،ولرلً جبلى غير مؼبػت .بػبازة أخسي ً ،خم جسجِب السغباث خظب جسجِب الخفظُل
وئػباع السغباث ختى هصل ئلى الىلؼت التي ًخم فيها اطدىفاد الدخل اإلاخاح.
ّ
اإلاصىؼ  ،جىمً اإلاؼيلت في جدىٍل الؼلب اليامً ئلى ػلب فػاٌ غً ػسٍم شٍادة جفظُل
مً وحهت هظس
اإلاظتهلً إلاىخجه الخاص ملابل حمُؼ غسوض اإلاىخجاث ألاخسي.
كد ًُىظس ئلى حدوٌ الؼلب الخاص بمىخج مددد غلى أهه ٌػبر غً الؼلب الفػاٌ  ،والري ًُفهم مً خالله
الؼلب مدغىما باللدزة غلى دفؼ طػس مػين.
غىد اجخاذ كساز الدخىٌ ئلى الظىقً ،يىن اللساز الحاطم هى السعز الري ًخم جدصُله ملابل مىخج واخد.
وبالىظس ئلى أن الىمُت اإلاؼلىبت جخفاوث مؼ الظػس اإلاؼلىب  ،فان ما هىد أن وػسفه هى ما هى الؼلب الفػاٌ
غلى مىخجاجىا غىد أي طػس مػؼى .وهلاغدة غامت  ،ولما اشدادث اإلايزاث التي ًخميز بها مىخجىا ،وولما ازجفػذ
حىدجه ،ولما ازجفؼ الظػس الري ًمىً أن هؼلبه والػىع صحُذ.
في طىق حدًد جماما ً،طِخػين غلُىا الاغخماد غلى الحىم والخبرة والاطخمساز ئلى خد هبيرغً ػسٍم الخجسبت
والخؼأ .مً هاخُت أخسي ،ئذا دخلىا طىكا كائما ً،فُمىىىا البدث فيها وجلدًس الىمُت اإلاؼلىبت غىد أي طػس
مػؼى .هرا الخلدًس هى حدوٌ ػلبىا الري ًمىىىا الخػبير غىه بُاهُا همىدنى هما هى مىضح في الؼيل 2.1
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مىدنى الؼلب "الخللُدي" هى مىدنى إلاىخج غير مخماًص خُث جخمازل ول وخدة مػسوطت للبُؼ مؼ بػظها
بدُث ٌػىع اإلابلغ الري ًيىن الصبائً مظخػدون لدفػه ملابل اإلاىخج مدي أهمُت اإلاىخج باليظبت لهم،
وملداز ما ًمىنهم جدمله .وغلى اطخػداد لدفؼ زمً جأمين ؤلامداد.
وهما لىخظ في وكذ طابم  ،كد ًُىظس ئلى الطلب "الكامن" املبهم  latent demandغلى أهه طلب ال
ٌستطيع املستهلك الىفاء به ،عادة بسبب هقص القىة الشزائيت .كد ًُىظس ئلى الؼلب اإلابهم ً
أًظا غلى أهه
زغبت وامىت ،بمعنى أن املستهلك ٌشعز بالحاجت إلى منتج أو خدمت إلداء وظيفت معينت ولكنه غير قادر
على جحدًد ما هى الش يء املناسب إلشباع هذه الحاجت أو القيام بالىظيفت .مً الىاضح أن الؼلب
ً
اليامً ٌؼيل اغخبازا هاما في الخخؼُؽ ؤلادازي .في خالت وحىد ػلب وامً بظبب هلص اللىة الؼسائُت ،كد
ًخمىً اإلاصىؼ مً حغُير جفظُالث اإلاظتهلً مً خالٌ أوؼؼخه الدظىٍلُت والتروٍجُت .وبدال مً ذلً  ،ئذا
وان هىان اججاه هدى شٍادة الدخل اللابل للخصسف  ،فلد ًيىن بملدوز اإلاىخج أن ٌؼسح هُف ًمىً لهره
الصٍاداث في اللىة الؼسائُت أن جمىً اإلاظتهلىين مً جسحمت ػلبهم اليامً ئلى ػلب فػاٌ .وفي طىء هره
الخىكػاث ،طُيىن بملدوزهم الخخؼُؽ لصٍادة ؤلاهخاج والخىشَؼ واإلابُػاث إلاىاهبت ازجفاع الدخل اإلاخاح.
هما في خالت وحىد ػلب وامً  latent demandألن اإلاظتهلً غير مدزن لىحىد مىخج أو خدمت مً ػأهه أن
ُ
جلبي خاحت طِئت الخددًد ،فمً الىاضح ئذا ما كام اإلاصىؼ باهخاج مىخج ٌؼػس أهه ًيبغي غلُه جلبُت
الحاحتً ،سغبىن في لفذ اهدباه أولئً الرًً لديهم ػلب وامً ئلُه .بدال مً ذلً  ،ئذا لم جيخج الؼسهت
اإلاصىػت مىخجا مً ػأهه أن ًلبي ػلبا وامىا مػسوفا ولىىه كادز غلى جددًد خصائص هرا اإلاىخج ،غىدئر
ًصبذ الؼلب اإلابهم فسصت حظىٍلُت كد ًُسغب في اطخغاللها.
و ًلاٌ أن الطلب املحتمل  Potential demandمىحىد ئذا وان اإلاظتهلً ًملً كىة ػسائُت لىىه ال ٌؼتري
ً
خالُا ً.وبالخالي ،غىدما ًيىن اإلاظىق كد خدد الؼلب اإلابهم وػىز مىخجا حدًدا إلػباغه ،فان الؼلب
اإلادخمل ًخيىن مً حمُؼ أولئً الرًً ًمىنهم دغم اخخُاحهم اليامً بلىة ػسائُت.
وفي طُاق آخس  ،كد ًُىظس ئلى الؼلب اإلادخمل غلى أهه حصء مً الظىق الىلي أو الؼلب الفػلي غلى مىخج
كائم كد ًخىكػه اإلاظخخدم مً خالٌ جلدًم مىخج جىافس ي حدًد .وهكذا فإن النصىص الاقتصادًت
ألاوليت عادة ما جضع افتراضاث حىل طلب املستهلك على النحى التالي:
 .1جبلى زغباث اإلاظتهلً دون حغُير ػىاٌ الىكذ.
 .2لدًه  /لديها ملداز زابذ مً اإلااٌ اإلاخاخت.
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 .3هي  /هى واخد مً الػدًد مً اإلاؼترًً
ٌ .4ػسف طػس حمُؼ الظلؼ  ،ولها مخجاوظت باليظبت له.
ً .5مىً ئذا وان ًسغب  ،أن ًىفم ألامىاٌ بىمُاث صغيرة حدا.
 .6جخصسف ً /خصسف بػلالهُت.
مً هره الافتراطاث فلؽ  2و  3مً اإلاسجح أن جيىن صحُدت طمً جىاجس مػين في الػالم الحلُلي.
ً
باليظبت للبلُت ،هما ًدزن اإلادزاء جماما ً،فان ػلب اإلاظتهلً ًخغير وٍخغير هثيرا.
ئن مػسفت وحىد ول جلً الظلؼ التي كد ٌؼتريها اإلاظتهلً ،هاهًُ غً أطػازها ،جبدو غير مدخملت .غالوة غلى
ذلً  ،فان الظلؼ غير كابلت لللظمت غلى ؤلاػالق وٍجب غلى اإلاظتهلىين دفؼ الظػس اإلاؼلىب للمىخج ،طىاء
حىيها اطتر ً
وان  10بيظاث لصىدوق مً أغىاد الثلاب أو ً 250
لُيُا لجهاش جلفصٍىن ملىن .في خين أن هره
الاخخالفاث بين الىمىذج والػالم الحلُلي واضحت ئلى خد ما  ،ئال أن هرا لِع صحُدا دائما فُما ًخػلم
بالخفظير الصحُذ إلاا ٌؼيل طلىوا غلالهُاً.
في خين ًخددر الاكخصادي غً الػلالهُت بمػنى أن اإلاظتهلىين ٌظػىن الى حػظُم ئػباغهم ئلى أكص ى خد
ممىً في خدود دخلهم اإلاخاح ،ئال أن الاػباع غادة ما ًخم جددًده بىاطؼت مػاًير مىطىغُت فلؽ.
باطخخدام مثل هرا الخفظير  ،جفترض الػالكت بين الظػس والىمُت مظخىي مؼىه مً ألاهمُت وحظدثني أي
مفهىم لإلػباع الراحيً .بدو أن اإلاظتهلىين ًىدظبىن زى ى شخص ي واضح مً وحىد جفظُل الػالمت
الخجازٍت إلاىخجاث مادًت غير مخماًصة ئلى خد هبير ،مثل اللهىة واإلاىظفاث وغيرها .في الىاكؼ  ،كد ًيىن خلم
الفىازق الراجُت في ذهً اإلاظتهلىين بىفع أهمُت جمُيز اإلاىخج غىد جؼىز الاخخالفاث اإلاادًت الحلُلُت .وألن
اإلاظتهلىين ًأخرون بػين الاغخباز اللُم الراجُت ،فان هرا ال ٌػني أنهم ًخصسفىن بؼسٍلت غير غلالهُت  ،فمً
الىاضح أهه طُيىن مً غير اإلاىؼلي ججاهل مثل هره الخفظُالث الراجُت .والظبب في ذلً هى أن
اإلاظتهلىين لديهم جفظُالث ومفاهُم مخخلفت فلد وحد اإلاىخجىن أهه مً الظسوزي جؼىٍس مىخجاث مخماًصة
وجلىُاث الدظىٍم اإلادظلت.
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وكد ػسخذ فىسجان هامخان في هره اإلاىاكؼت خىٌ الؼلب –
التفضيل والاستبدال " ."preference and substitutability
ُ
ددد التفضيل اإلادي الري ًُفظل فُه اإلاظتهلً ُم َىخج ما غلى ُم َىخج آخس ،في خين ٌػىع
ً ِ
االطدبداٌ substitutabilityمدي كدزة مىخج ما غلى أخر ميان إلاىخج آخس  ،طىاء بؼيل مباػس أو غير مباػس.
ئن الخاصُت ألاخيرة مهمت بؼيل خاص باليظبت للمظىكين.
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