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 �سم هللا الرحمن الرح�م
 مقدمة
 و�عد: .أنب�ائه ورسلهى والسالم عل. والصالة بنعمتهإال لصالحات ال تتم االذي �  الحمد 

  في الجامعة االفتراض�ة السور�ةللتدر�س أعّد  لتحلیل االقتصادي الجزئي ام�ادئ في  هذا �تاب 
 �ستلزم من الطالب بل  الذاتي،الكتاب ل�س مصممًا للتعل�م  .شرة محاضرةاثنتي ع على مدى

المسائل    ألخیرة مخصصة لحلالمتزامنة، ألن اضور الجلسات  حضور المحاضرات المسجلة قبل ح
 مقررات تار�خ الفكر االقتصادي والر�اض�ات. مّر ��فترض الكتاب أن الطالب  .  أسئلةواإلجا�ة على  

تها  الكتب الجامع�ة الحدیثة التي تبدأ بنظر�ة العرض والطلب وتطب�قا  صول على غرار تم تنظ�م الف
ج العرض خدام نموذ كن الطالب من استإلنتاج. �حیث یتمهلك ونظر�ة اقبل الدخول في نظر�ة المست 

والطلب في تحلیل انتقال التوازن وتفسیر تبدل األسعار في السوق قبل الدخول في نظر�ة الطلب 
هذا  فينظر�ة المستهلك أخذت وقد توا�ع االستهالك المبن�ة على نماذج تعظ�م منفعة.  ��جاد و 

العرض ي األخیرة على  اقتصرنا ف  نتاج، حیث ة اإلر�نظالمخصصة ل  كمن تل مساحة أوسع  الكتاب  
في اشتقاق توا�ع اإلنتاج والتكلفة. والثنو�ة دون استخدام نماذج األمثل�ة والتحلیل الحدي  الب�اني

سلوك  � الذین �میلون أكثر لالهتمام والتسو�قوالتمو�ل ا �في �احت�اجات طالب اإلدارة وهذ 
ورغ�ة في أن �قرأ    سي واحد.دى فصل درافرة للمقرر على ملمساحة المتو ، و�تناسب مع االمستهلك

استخدمنا حرف حیث  :ة على الترمیزظالطالب �امل المقدمة نتوقف عند هذا الحد ونختم �مالح 
Q اسم و�م�ة السلعة عندما نكون أمام سوق واحدة أو سلعة واحدة، واستخدمنا  لة علىللدالq  

بنظر�ة المستهلك،    متعلقة أما في الفصول الام منشأة واحدة.  ندما نكون أمللداللة على �م�ة السلعة ع
ین،  للداللة على اسمي السلعت Yو Xحیث غال�ًا ما نكون أمام سلعتین فقد استخدمنا الحرفین 

اعتمدنا الدلیل السفلي لتمییز مستو�ات  . منهماللداللة على الكم�ات المستهلكة  yو xحرفین لاو 
ول�س المستوى رقم   𝑥𝑥1مثًال في هذا الكتاب تعني مر�ع الكم�ة   𝑥𝑥12إن  الي فو�الت 𝑥𝑥2،و  𝑥𝑥1الكم�ة 

لتمییز مستو�ات  العلوي ف�ما اعتمدنا الدلیل �ما في �عض المؤلفات.  1من �م�ة السلعة رقم  2
�ع سعر س مر ول� Xالسلعة تعني المستوى الثاني من سعر ف 𝑝𝑝𝑥𝑥2  و�التاليوهكذا.  𝑝𝑝𝑥𝑥2و 𝑝𝑝𝑥𝑥1السعر
نشكر الزمالء الذین أبدوا وأخیرًا، ذه الطر�قة في الترمیز أسهل على الطالب. ة. ونرى أن هالسلع

سؤول�ة المؤلف وحده. ن أخطاء أو ِهنات فهي مالكتاب، وأما ما �قي م ةمالحظاتهم على مسود 
 .وللنا هذا القبونرجو من هللا عز وجل أن یلقى عمللطالب المتعة والفائدة،  نأمل

 
 الشرفاوي الجزائرليسعید معاذ       
  2020دمشق ش�اط            

  1441جمادى اآلخر       
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 الفصل األول
 م االقتصادأساس�ات في عل

Basics in Economics 
 

 الكلمات المفتاح�ة
 normative؛ االقتصاد النورمي positive economics؛ االقتصاد اإل�جابي choiceالخ�ار 

economics ؛ الندرةscarcity ؛ النظام االقتصاديeconomic system ؛ االقتصاد الحرfree 
economy ؛ االقتصاد المخطط مر�ز�ًاcentrally planned economy ؛ الر�حprofit  ؛ جهاز الثمن

; Wealth; الثروة  Opportunity costتكلفة الفرصة البدیلة  ؛  price system/mechanismالسعر)    آل�ة(
منفعة أقصى ; Economic Rationalityالعقالن�ة) د االقتصادي ( لرش; اReal incomeدخل حق�قي 

Maximum utility قید ؛Constraint فقتد; متغیر Flow variableخزون ; متغیر مStock 

variable ; میزان�ةBudget. 
 

 ملخص الفصل:
ب ب�عض األساس�ات الطال  و�ذ�ر  االقتصادي المعاصر  فكیرألهم الر�ائز االقتصاد�ة في الت  اً هذا الفصل موجز   �قدم

 .ي مقرر تار�خ الفكر االقتصاديففي علم االقتصاد والتي مّر ب�عضها 
 

 ول:�م�ة للفصل األاألهداف التعل
 ةالهاماألساس�ات والتذ�یر ب�عض  الطر�قة االقتصاد�ة في التفكیر �م�ادئ اإللمام -
 ئي.�ة األساس�ة في االقتصاد الجز التعّرف على �عض المفاه�م االقتصاد -
 التعّرف على أهم األنظمة االقتصاد�ة. -

 إدراك أهم�ة الحوافز الذات�ة في تحلیل السلوك االقتصادي. -

 هم�ة الر�ح.�عة وأ فهم طب -

 ة األساس�ة لمبدأ التحلیل الحدي. �الفكر  اإللمام -
 

 مخطط الفصل:
  تمهید. 1.1
  normative vs. positive economicsاري المع�واالقتصاد  الموضوعي . االقتصاد 2.1
 scarcity  . الندرة4.1

 choice and opportunity cost . الخ�ار والفرصة البدیلة5.1
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 economic systems االقتصاد�ة. األنظمة 6.1

 incentives as behavioral hypothesis . الحوافز أساس الفرض�ات السلو��ة7.1
 the consumer and maximum utility مىالمستهلك وحافز المنفعة العظ

 the producer and maximum profit المنِتج وحافز الر�ح األعظم

 profit as a behavioral hypothesis فرض�ة الر�ح فرض�ة سلو��ة

 the nature and importance of profit طب�عة وأهم�ة الر�ح
 the role of profit دور الر�ح 

 understanding markets . فهم األسواق8.1

 ceteris paribus امل األخرى ثابتةاء العو . �ق9.1

  the marginal principle . المبدأ الحدي10.1
 the optimization problem �ة. مسألة األمثل11.1

 commonly confused concepts ما بینها. مصطلحات اقتصاد�ة �كثر الخلط ف�12.1

 income and wealth الدخل والثروة

 flow and stock  التدفق والمخزون 

 nominal vs. relative price السعر االسمي والسعر النسبي
  revenue and profit اإلیراد والر�ح
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 :األول لالفص
 االقتصادفي علم  أساسیات 

Basics in Economics 
 تمهید. 1.1

الب  طتصادي الذي اجتازه الهذا المقرر هو الثاني في علم االقتصاد �عد مقرر تار�خ الفكر االق

�عض أهم م�ادئ علم االقتصاد التعر�ف ب والغا�ة من هذا الفصل التمهیدي هي  ألول.  الفصل ا في  

تذ�یر السر�ع ب�عض المفاه�م  معاصر، و�ذلك الئدة في الفكر االقتصادي الوطر�قة التفكیر السا 

لم االقتصاد قبل الدخول في و�التالي لسنا �حاجة لتقد�م وتمهید مسهب لع والمصطلحات الهامة.

�أن علم االقتصاد، �عكس ما قد یوح�ه من البدا�ة  من المناسب أن نذ�ر  و قرر.  ضوعات هذا الممو 

الر�اضي والتحلیل  ل  ا استفدنا من أدوات التحلیقرر، هو علم اجتماعي. ومهمتصفح فصول هذا الم

 ل الهندس�ة سلوك إنساني.  الهندسي في علم االقتصاد فإن وراء المعادالت الر�اض�ة واألشك

 

 المع�اري واالقتصاد  الموضوعي. االقتصاد 2.1

فاضلة بینما أرسطو �ان   االقتصادي أن أفالطون �ان �حلم �مدینة قرر تار�خ الفكر رأیت في م
لم من حوله دون الخوض في بناء س�اسات لمستقبل أفضل ألثینا. �قول عى لفهم العا�س

  موضوع�اً بینما �ان أرسطو  normative مع�ار�اً أفالطون �ان االقتصادیون بناء على ذلك أن 
positive.  مختلفة أفضل   �ضع س�اسة یؤمل منها أن تنتقل �الحالة الراهنة إلى حالة فالمع�اري

ف�سعى إلى فهم العالقات التي تر�ط بین األش�اء في الواقع المح�ط �غرض فهمه،   يالموضوعوأما  
ندعم   �جب أن. �قولك "المع�اري ادة تبدأ �القول "�جب أن" فتلك ع وعل�ه فإنه ال یتلفظ �ع�ارات 

سور�ة ألن   زراعة فيندعم ال �جب أنعة في سور�ة ألن سور�ة بلد زراعي أساسًا" أو قولك "الزرا 
مة" وعلى الرغم من وجاهة الحجة في الع�ارة إال أنها رأي أمام آراء أخرى  الغذائي أولو�ة هااألمن  

شدیدة  تنى عنا�ة  جابیین �ارل مار�س. فمار�س اعاألمثلة على االقتصادیین اإل�محتملة. ومن أهم  
ل فهمه  والها من خال�ة" بل تن�أ بز ندمر الرأسمال �جب أن بتحلیل النظام الرأسمالي لكنه لم �قل " 

ال    موضوعيوهكذا، فإن أي نقاش اقتصادي ال یبنى على فكر اقتصادي  �ة النظام الرأسمالي. لبن
ل نظر�ات  . بمع�اري هناك أي تحلیل لمقرر، لن �كون اس�ًا. في هذا اكون نقاشًا س��عدو أن �

 ي في الس�اق االقتصادي.تسعى لفهم وتفسیر السلوك اإلنسان موضوع�ة ومحاكمات عقل�ة 
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 . االقتصاد الجزئي واالقتصاد الكلي3.1

قتصادي عن التمییز  لن نكرر هنا ما مر معك في المحاضرات التمهید�ة لمقرر تار�خ الفكر اال
ضیر في التذ�یر بنقطة هامة مفادها أن الفرق  ال لكن اد الجزئي واالقتصاد الكلي. و بین االقتص

ول ف�ه االقتصاد  القومي في الوقت الذي یتنااول االقتصاد الكلي للدخل  بینهما ل�س في الحجم. فتن
،  ول أكبر وأهم من مشكلة الثانيالجزئي سوق النفط وسعر لیتر الوقود ال �عني مطلقًا أن مشكلة األ

الدخل القومي أكثر من أي عامل اقتصادي آخر. وفي حین    مو في ن  فتأرجح سعر النفط ر�ما یؤثر 
یؤثر  رتفاع سعر الوقود ر �ه �ثیر من الناس، فإن االنمو االقتصادي قد ال �شعأن ارتفاع معدل 

ال  دخل في نفقات التدفئة واالنتقم�اشرة �كل الناس لما له من أثر على مستوى المع�شة �ونه ی
فالفرق بین االقتصاد الجزئي   یل في �ل الصناعات واألعمال.شغة الت�النس�ة للعائالت وفي تكلف

في التحلیل دمه لمراق�ة النشاط االقتصادي. الذي نستخالمنظار  نوع�ة لكلي هو في واالقتصاد ا
، من  التحلیل الكلي، ننظر من �عید  الجزئي ننظر �المكبرة القر��ة إلى سوق محددة، بینما في

العامة لألسواق واألسعار دون تفاصیل عن السلع المفردة أو  الحر�ة تیل�سكوب �عطینا فكرة عن
ى الحالة العامة �صیرة النافذة إلتفاصیل لصالح المز�د من المفردة، فتض�ع الكثیر من الاألسواق ال

 لالقتصاد �مجمله بوصفه الوحدة المدروسة. 
 

 الندرة .4.1

بدراسة سلوك اإلنسان في إطار سع�ه إلش�اع  هو العلم الذي ُ�عنى قتصاد لم االع أنت تعلم أن 

ه علم �عنى  ل�س، �ما ُ�ظن أح�انًا، أننادرة. علم االقتصاد إذًا حاجاته المتزایدة �استخدام موارده ال

ذا العلم،  ت شائعة عن هأو الترشید أو االتجار �العمالت أو ما إلى ذلك من مقوال�مجرد التوفیر 

�المفهوم    scarcity  صناعة القرار في ظل ندرة الموارد. وتعني الندرة علم یدرس    االقتصاد هوفعلم  

فهي تعني أن الموارد المتوفرة ال تكفي لسّد الحاجات،   .مختلفًا عن القّلة أو الشحاالقتصادي شیئًا  

�قها  ا في سبیل إش�اع حاجة أخرى تس األمر الذي �فرض اتخاذ قرار �التضح�ة �إش�اع حاجة م

ففي عالمنا المادي الذي �شغل ف�ه االستهالك منصب   ات األهم�ة واإللحاح.�الترتیب على درج

ن التضح�ة  ى شيء دو  �مكن للمستهلك الحصول علئي من النشاط االقتصادي، الالهدف النها

إال على حساب �م�ة من منتج  �آخر.  والمنِتج من جهة أخرى ال �مكنه إنتاج �م�ة من منتج ما 
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موارد هي �ل ما �مكن استخدامه في إنتاج سلعة أو خدمة. وأما المورد ر قرر عدم إنتاجه. والآخ

  مقابل. ذي ال �مكن الحصول عل�ه بالاالقتصادي فهو ال

 الخ�ار والفرصة البدیلة. 5.1

مثل آبل لشر�ات، �بر�ات ابین  تدورالتي  الدعائ�ة والقانون�ة ب�عض الحروب لعلك سمعت 

ب الدعائ�ة  و الحر هذه في  تنفقه تلك الشر�ات �ل قرش إن . في الحق�قة، رهماوسامسونغ وغی

أو   هامیزان�ات تطو�ر منتجات ه على حساب استثماره فيفاقإن �عضها ال�عض یتموالقانون�ة ضد 

واإلنفاق على    اق على الدعا�ةعلى المنشآت أن تفاضل بین اإلنف  غیرها من االستخدامات البدیلة.

ثاث  األ وعلى أر�اب األسر أن �فاضلوا بین اإلنفاق على  .لتطو�ر والتدر�ب ة �ااألنشطة البدیل

تفاضل بین برامج الصحة    أنومات  حكالعلى  �ة. و�ذلك  اط الجامع على األقسو�ین اإلنفاق  الفاخر  

إلى حساب وزارة   التر��ةو�رامج التعل�م. الحظ مثًال أن انتقال �ضعة مالیین من حساب وزارة 

�ة الحصول على خدمة رعا�ة صح�ة أفضل بثمن حق�قي هو عدد أقل من مكانالصحة �عني إ

محدودة تفرض في ظل الندرة ال  شكلة الندرة، والحاجات غیرفمحدود�ة الموارد إذًا تخلق م  .المدارس

ذي لبدیل الاخت�ار اصانع القرار وضع أولو�ات للمفاضلة بین الحاجات، األمر الذي �فرض على 

للوصول إلى االخت�ار األمثل. والخت�ار البدیل األمثل، ال بد لصانع القرار  ارد �حقق استغالل المو 

 opportunityأي تكلفة الفرصة البدیلة    �اخت�ار هذا على حساب ذاك،من معرفة التكلفة المرت�طة  

cost.  المشكلة التي تواجه  لسقف�ة. و سلعتین هما المراوح الجدار�ة والمراوح ا  معمًال ینتجفترض أن  ا

من �ل من السلعتین �حیث یتم استغالل  �جب أن ینتجها الكم�ات التي  تحدید هي في  المنِتج 

، أي �أقل تكلفة، و�ما  �فاءة ممكنة) �أعلى درجة قوة عمل، إلخ عادن، لدائن،المتوفرة (م موارد ال

   . سلعتینة أو النسب الممكنة إلنتاج ال�الط�ع، هناك بدائل �ثیرة للكم�ات الممكن  .یلبي حاجة السوق 

فإذا افترضنا أن لدى المنتج �م�ة محددة من الموارد المذ�ورة، فإن المعمل ال �مكن أن 

یتعین على المنتج  حساب �م�ة ما من المراوح الجدار�ة.  لىع من المراوح السقف�ة إال ینتج مز�داً 

ه المستهلك  من جهة أخرى، یواج ة البدیلة.حدد الكم�ات المناس�ة في ضوء تكلفة الفرصإذًا أن �

ت مشابهة، فرب األسرة محدود الدخل مثًال، �خطط میزانیته �حیث �حصل على أفضل تشكیلة  اقرار 

�شراء الكثیر من �ل شيء، ولكن محدود�ة  رب األسرة  یرغب  �ع،  �الط سلع والخدمات ألسرته.من ال
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اء من  كتف االتحقیق لكمال�ات حرصًا على میزانیته تجعله مضطرًا لعدم التوسع في استهالك ا

هو �ختار ض�ط استهالك الكمال�ات ألن ز�ادة استهالكها تنطوي على تكلفة مرتفعة  الضرور�ات.  

الناجمة عن عدم إش�اع الحاجات األساس�ة  لماد�ة واالجتماع�ة  البدیلة تتمثل �المشكالت اللفرصة  

على تخص�ص  ض�ة  فتراجیل للدراسة �الجامعة االالذي ینطوي قراره في التسو�ذلك الطالب  لألسرة.  

جزء �بیر من وقته للدراسة والتحصیل العلمي، األمر الذي �أتي على حساب إمكان�ة دخوله لسوق 

من الواضح أن الطالب قرر عدم  للدراسة. رة التي قرر تكر�سهالعمل وتحقیق دخل خالل الفتا

تكلفة   مال التحصیل العلمي ینطوي علىاالستعجال في دخول سوق العمل ألن خ�ار عدم استك

من خالل الحصول على شهادة   حق�قه المستقبلي الممكن ت  ، والمتمثلة �الدخلمرتفعة للفرصة البدیلة

 على.أ 

 

 . األنظمة االقتصاد�ة6.1

البدیلة و�ین طب�عة   والفرصةنتحدث قلیًال عن طب�عة العالقة بین الخ�ار من المناسب هنا أن 

العالم. لعلك تذ�ر من مقرر سابق أن   قتصادات د�ة االجتماع�ة التي عرفتها ااألنظمة االقتصا

 centrally�ة مخططة مر�ز�ًا األنظمة االقتصاد�ة االجتماع�ة �مكن تقس�مها إلى أنظمة اقتصاد 

planned economics  ،نظمة اقتصاد�ة رأسمال�ة حرة  وأfree capital economies    وأنظمة اقتصاد�ة

ص واتخذت خ�اراتها  وجدت طر�قها الخا �ل من هذه األنظمة .mixed economiesمختلطة 

ل�س ألنها حّرة مئة  ل�ة �حلو للدول الغر��ة أن تسمي اقتصاداتها �االقتصادات الرأسماو الخاصة.

لقد  عالم المعاصر.�أقصى درجات الحر�ة الس�اس�ة واالقتصاد�ة في ال لمئة ولكن ألنها تتمتع�ا

الدور اقتصاد�ًا ومدفوعة �اتجاه االقتصار    محّجمة  ولة ف�هلغر��ة زمنًا �انت الد عرفت االقتصادات ا

أحالم  لم�ة وأزمات الكساد عصفت �على دور حارس األمن والنظام والقانون، ولكن الحروب العا

ات متفاوتة زمان�ًا ومكان�ًا. ولذلك و�اتت الدولة تتدخل �الح�اة االقتصاد�ة بدرجالحر�ة االقتصاد�ة،  

 mixedمختلطة اقتصادات ّرة الیوم هي في الواقع صادات حفإن االقتصادات التي تسمى اقت

economies �وها وتطورها  ادرة الفرد�ة وتستند في نمتحترم الملك�ة الخاصة وتحمیها وتشجع الم

ى تطور األعمال، ولكنها ال تحّرم تدخل الدولة في العدید من المجاالت التي لم تكن لتتدخل عل
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ه االقتصادات اإلجا�ة عن  ع والخدمات، یترك للسوق في هذ ف�ما سبق. �استثناء �عض السل بها

م�ات المنتجة  ى السوق ستقول �لمتها �الكسننتج؟ و��ف؟ ومن س�حصل على الناتج؟ فقو   ذاأسئلة ما

المستهلكة من الخبز والز�دة والسالح والكتب ودور القمار وما شئت، وقوى السوق ستقول �لمتها  و 

  الخدمات، والقوة الشرائ�ة لالعبینالمناس�ة إلنتاج تلك السلع و  �ضًا �خصوص تكنولوج�ا اإلنتاجأ

 ا. ي السوق ستقول �لمتها ف�من س�حصل على ماذ ف

أهم االقتصادات المختلطة من حیث دور لمعروفة صناع�ة االدول التعد اقتصادات 

 من  الي الذي انتهج نمطًا مستحدثاً األعمال في االقتصاد، و�نس�ة أقل االقتصاد الصیني الح

خاصة وتنافس �اقي األمم �قوة رجال  ة الدولة �شكل منهجي بتشج�ع الم�ادر الرأسمال�ة، تقوم ف�ه ال

األنظمة  أما  1یث الممارسة الس�اس�ة. ص الشیوعي من حا ومع ذلك تحافظ على القم�أعماله

�عض  االتحاد السوفییتي السابق وفيالمخططة مر�ز�ًا، الممثلة �النظام الشیوعي الذي ساد في 

،  وفیتنامعب�ة و�و�ا و�ور�ا الشمال�ة  یر على خطاه وأهمها الصین الشت السالدول النام�ة التي حاول

هامش�ة. فالحزب الشیوعي الحاكم الذي  اصة فیها إال بدرجات اك وجود لألعمال الخ�كن هن فلم 

�حدد ��ف�ة   ، �م قم�ص و�م حذاء، وهو الذي�مثل البرولیتار�ا هو الذي �قرر ماذا سیتم إنتاجه

لى قاعدة من �ل  ع.  ذي س�قرر ��ف�ة التوز�عنتاج، �اآلالت أم �األیدي، وهو الاستخدام وسائل اإل 

ي من االتحاد السوفییتي ومن الدول االشتراك�ة سا�قًا  أما ما �ق حسب حاجته.حسب طاقته ولكل 

ا ال تلقى التشج�ع  وتة، ولكن الملك�ة الخاصة فیهفهو �كل تأكید اقتصادات مختلطة بدرجات متفا

عالم  یبدو من هذا العرض الموجز أن معظم دول ال لتي تلقاها في االقتصادات الغر��ة.والحما�ة ا

ء �ور�ا الشمال�ة ر�ما) تنطبق علیها تسم�ة االقتصاد المختلط  نام�ة (�استثنا�ما فیها �ل الدول ال

ضع لدرجات متفاوتة من تدخل  قتصادات النام�ة المعاصرة تخبدرجة أو �أخرى. هذه حق�قة، فاال

م�ة عمومًا تواجه  وتشجع النشاط الفردي بدرجات متفاوتة. إن الدول النادولة �النشاط االقتصادي،  ال

ا الدول المتطورة، األمر الذي یبرر لألنظمة الحاكمة فیها ختلفة عن تلك التي تواجههتحد�ات م

ن أن ضعف أو حتى تخلخل البنى  جه النشاط االقتصادي، فضًال عالتدخل بدرجة أكبر في أو 

 
یبدو أن هذا القم�ص بدأ �ضیق جاء هذا االتجاه مسایرًا لسقوط االتحاد السوفییتي وتداع�اته. على أ�ة حال،  1

مثیرًا لالهتمام  الفلسفة یبدوالصیني بهذه على جسم االقتصاد الصیني اآلخذ �النمو والتطور، واستمرار االقتصاد 
 ین.الدائم للمراقب



14 
 

ون البوصلة مفقودة  �عوق تطور قطاع األعمال فیها عمومًا، و�ثیرًا ما تكا  الس�اس�ة في العدید منه 

على أ�ة   اإل�مان �عقیدة اقتصاد�ة محددة وواضحة المعالم. نظام المرغوب نظرًا لغ�اب لجهة ال

من   في االقتصاد  مودوره نالقتصادییاألشخاص اإلشارة إلى أن نشاط حال، ما �عنینا هنا هو ا

ناتج) س�ختلف ت�عًا  المشكلة االقتصاد�ة (ماذا ننتج؟ و��ف؟ و��ف نوزع الاإلسهام في حل    خالل

فترض أن األفراد ت  النظر�ة االقتصاد�ة الجزئ�ةقتصادي االجتماعي القائم، على أن اال نظاملل

وفي هذا المقرر،    ذا األساس.هم على هحلل سلو�تالذات�ة الشخص�ة، و   مدفوعون بدوافع المصلحة 

�ط أن االقتصاد  فرض�ة وجود سوق حرة من أي تدخل حكومي، ونفترض للت�س ننطلق دائمًا من 

 ات االستهالك�ة) والمنشآت (الوحدات اإلنتاج�ة).اعین هما العائالت (الوحد مكون من قط

 

 و��ةالسلأساس الفرض�ات  الحوافز. 7.1

�اق سع�ه إلش�اع حاجاته �ستلزم فهم الحوافز المحر�ة للسلوك. سي تحلیل سلوك اإلنسان ف إن 

مثل حجم اإلنتاج الذي ( decision variablesقرار في التحلیل االقتصادي نفترض أن متغیرات ال

ومة �جب تحدیده من قبل المنتج أو الكم�ة التي یتعین على المستهلك شراءها) هي متغیرات محك

رار. من األمثلة ال�س�طة على ذلك أن الفالح عندما یرغب �شراء الق�الحوافز السلو��ة لصانع 

قرب للسوق ألن مردودها اء األرض األكثر خصو�ة واألأرض و�كون أمام بدیلین، فإنه یلجأ الستقص

إنه ین من حیث السلعة محل الشراء فكون أعلى. والمستهلك الذي �كون أمام خ�ار�ن متطا�قس�

والمنتج الذي �عاني من ارتفاع سعر نوع من المحروقات أو المواد . �ختار الخ�ار األرخص ثمناً 

أن جم�ع االستنتاجات   حظال نع�ة أقل �لفًة، وهكذا.األول�ة س�سعى إل�جاد بدائل طب�ع�ة أو ص 

من األمثلة السا�قة تصب في فكرة واحدة مفادها أن الشخص االقتصادي الرشید، �المعنى  

فالمحلل االقتصادي �عتبر أن   مصلحته الذات�ة، أو األنان�ة.قق االقتصادي، یتخذ قراره �ما �ح 

و شخص غیر رشید نها أقرب لمساكن أقر�اءه هالفالح الذي �شتري األرض األقل خصو�ة فقط أل

عر . والمستهلك الذي �شتري نفس السلعة �سمارار هدف تعظ�م مردود  إذا لم �خدم هذا القاقتصاد�ًا  

ض هو شخص غیر رشید اقتصاد�ًا. في هذین المثالین ال نتهم  نخفمرتفع في ظل توفرها �سعر م

ي �قتضي من صانع  لذ ا  ما �عدم الرشد االقتصاديالرشد عمومًا، بل نتهمه  مالفالح والمستهلك �عد 
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 أن اإلصرار على فرض�ة الرشد  هنا إلىالقرار السعي لتحقیق المنفعة الذات�ة الخالصة. �شار 

وك على حافز محدد هو أمر ال بد منه إذا ما رغبنا بنمذجة  سللااالقتصادي هذه، وعلى تأس�س 

لیل خضوع التح  في ظل عدم  االقتصاديلسلوك  سلوك األشخاص االقتصادیین، اذ ال �مكن تحلیل ا

وأما اإلشكال اإلیدیولوجي والحكم الق�مي الذي  مؤسسة على حافز محدد.و لفرض�ة مقبولة عمومًا 

 . ارج هذا المنهاجه خنطوي عل�ه هذه الفكرة فمناقشتت

 المنفعة العظمى وحافزالمستهلك 

لمستهلكة  ستهالك إذا �انت السلعة اعادة ما نقصد �المستهلك، رب األسرة الذي یتخذ قرار اال

�مكن أن یؤخذ �مستهلك فرد �النس�ة للسلع والخدمات المستهلكة من األفراد. و تخص األسرة �كل،  

الر�ح الشخصي، فإن هدف المستهلك من االستهالك  تعظ�م  ان هدف المنتج من اإلنتاج هو  و�ذا �

االستمتاع  عور �الرضى الناجم عن الش ذلك utilityهو تعظ�م منفعته الذات�ة. و�قصد �المنفعة 

  rationalأن المستهلك شخص رشید  االقتصاد�ةعة أو خدمة. تفترض النظر�ة �استهالك سل

وأخیرًا، �جدر من االستهالك.    قصى رضًى ممكن�حقق لنفسه أ  ه المحدودة �حیث یتصرف �میزانیت

ولكن  د لن نخوض ف�ه اآلن، ن لفرض�ة الرشد في النظر�ة االقتصاد�ة تعر�ف تقني محد �الذ�ر أ

مفید أن نفهم الرشد على أنه ل�س مجرد براءة المستهلك من تهم الّسفه والتبذیر وانعدام  من ال

 . ته الخاصةلح مصتحقیق على المستهلك  حرص ضي �قتاألهل�ة، بل 

 الر�ح األعظم وحافزالمنِتج 

تعظ�م  ق هدف محدد هو المنتج أو ال�ائع هو شخص مسؤول عن توج�ه موارد المنشأة نحو تحقی 

�مثل الغا�ة الشخص�ة النهائ�ة للمنتج من حیث المبدأ. وهدف الر�ح هو ما �مّیز المنشأة    الذي  الر�ح

firm  ل األعمامنظمة أوbusiness organization  عن غیرها من المنظمات الالر�ح�ة �النوادي

. وحتى المؤسسات NPOs�ح�ة  والجمع�ات الخیر�ة والعلم�ة وغیرها من المؤسسات التي تسمى الر 

للقطاع العام والتي تمارس أعمًال تدر ر�حًا ال تعد منظمات أعمال أو منشآت ألن  العامة المملو�ة  

عموم األمة. أما الر�ح الذي �حققه  حق ل، ذلك أن أر�احها  ر�اح ال �كفي لتسمیتها أعماالَ تحق�قها لأل

ال   ة، األمر الذيحقق مصلحته الذات�ة الفرد�مالك وسائل اإلنتاج فهو الحافز وهو الهدف الذي �

 . الحكوم�ة الشخص�ات االعت�ار�ةیتوّفر في 
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 فرضیة الربح فرضیة سلوكیة 

قتصاد، �قلیل من الم�الغة أو بال م�الغة،  ال في علم اوراء أعظم ر�ح ممكن    إن منزلة فرض�ة السعي 

األرض األجسام التي نرمیها على    هي �منزلة قانون الجاذب�ة من علم الفیز�اء. نحن نتوقع أن تسقط

، تراجع اإلنتاج في األزمات ها محكوم �قانون الجاذب�ة، ونحن نتوقع أن یألننا نفترض أن سلو�

ألننا نفترض أن منظمات األعمال ال تسعى إلى  هناك،  و ء من العمال هنا  یتم تسر�ح جز ونتوقع أن  

ن�ة دراسة  ن فرض�ة الر�ح، تنعدم إمكاالكساد والخسارة بل إلى تحقیق الر�ح. و�دون االنطالق م

لفرض�ة أن �كون رجال  عمال أو المنشآت �أسلوب علمي. وال تقتضي هذه اسلوك منظمات األ 

  هم المعم. بل �عني أن السعي وراء الر�ح في ه ین �الضرورة في �ل مناحي ح�اتاألعمال أنانی 

 هو الحافز الستحداث األعمال.  المادي 

مصلحة المالك المحددة بتعظ�م الر�ح،   وءض یر الشر�ة یتخذ قراره فيفمن المعروف مثًال أن مد 

�قه. وأنت عندما تشتري  بل ان استئجار المالك لخدمات المدیر نا�ع من هذا الهدف ومشروط بتحق

ي سوق األوراق المال�ة فإنك تتوقع ر�حًا رأسمال�ًا من ارتفاع سعر السهم زائدًا حصتك من  فسهمًا 

قودك في رعا�ة الطفولة  من إدارة الشر�ة أن تنفق ن رر توز�عها. أم أنك تتوقع أر�اح الفصل المق

. هذا رط قبل ذلك نجاحها مال�اً ك تشتولكن اجتماع�االشر�ة دورًا  والبیئة؟ لعلك تقبل �أن تمارس

د، وهذه هي الفرض�ة التي ننطلق منها. المنشأة هي �ائن أناني �سعى لتعظ�م  هو الواقع المشاه

�أن نؤمن بها مبدًأ أخالق�ًا.   ض�ة لغرض تحلیلي ال یلزمناى أن االنطالق من هذه الفر ر�حه. عل

ولكن ل�س  في تحلیل سلوك المنتج،  مفیدةض�ة و نعم هناك فرض�ات أخرى أكثر مخالفة لهذه الفر 

 ل االقتصادي. �كلمة أخرى، ال نحكم على النظر�ات �مقدار اقترابها من الصواب في س�اق التحلی

 . والقوة التفسیر�ة التي تمتلكها حققة منهاالفائدة التحلیل�ة الم ، بل نحكم علیها �مقداررفهكما نع

 طبیعة وأھمیة الربح 

ولكن ال ، للمنشأةالمنشأة هو الهدف النهائي  ن تعظ�م الر�ح أو تعظ�م ق�مةأإلى  وصلنا قبل قلیل

  ین ینسبون الر�ح إلى الفرق ب  على مفهوم الر�ح. معظم الناسأعمق نظرة  لقاءإزلنا �حاجة إلى 

هو  اإلجمال�ة و�ین الق�مة النقد�ة لتكال�ف اإلنتاج. وهذا الر�ح في الحق�قة    لإلیرادات الق�مة النقد�ة  

. وأما الر�ح االقتصادي فهو أعم وأوسع دًة في التقار�ر المال�ة لمحاسبي، وهو ما ینشر عار�ح اال

الفرصة البدیلة إلنتاج   ق�مة المب�عات) و�ین تكلفةحیث �حسب �الفرق بین االیرادات اإلجمال�ة (
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ن  عام م �شكل سلع والخدمات التي تطرحها المنشأة في السوق. إن تكلفة الفرصة البدیلة أكبر ال

الصر�حة، أي أن هناك تكلفة ضمن�ة ال یلحظها   ي عادة ما تسمى �التكلفة التكلفة المحاسب�ة الت

للموارد. ولألسف فإن حساب خلي عن أفضل استعمال بدیل  المحاسبون وهي التكلفة المرت�طة �الت

 ساب.االحتعدم  التكلفة الضمن�ة ل�س مسألة سهلة دائمًا، ولكن صعو�ة الحساب ال تبّرر للمدیر

؟ هل هي األقساط التي دفعتها فقط؟ السور�ة االفتراض�ةالجامعة ة دراستك في فمثًال، ما هي تكلف

ولهذه   ك استأجرت خط انترنت سر�ع،عض الكتب والقرطاس�ة، ولعللعلك اشتر�ت حاس�ًا وأقالمًا و�

؟ ماذا �نت  راض�ة االفت الجامعة �ف جم�عها ق�مة محددة. ولكن، ماذا لو أنك لم تسجل في التكال

ة اإللزام�ة!). لعلك قضیت وقتك �التسل�ة والترف�ه أو  ض الكاتب أنك أدیت الخدملتفعل؟ (�فتر 

ر�ة  أو لعلك عملت في منشأة تجاى مهارة مطلو�ة في السوق، سّجلت �معهد تدر�ب للحصول عل

 قد�ةدة نحو ف براتٍب مجٍز. إذا �ان أفضل بدیل متوفر لد�ك هو وظ�فة براتب قدره خمسون أل

ة ل�ست مجرد األقساط وأثمان الكتب والقرطاس�ة وخدمة  ة الكاملة في الحق�قشهر�ًا، فإن التكلف

لكي تتا�ع   ضحیت بها�ًا شهر  وحدة نقد�ةخمسین ألف  االنترنت وخالفه، بل عل�ك أن تض�ف

 . في الجامعةدراستك العل�ا 

اص �ك! تخّیل أنك تملك ل الخلنأخذ مثًال أخر من عالم األعمال، ول�كن من عالم األعما

ینة دمشق وقررت أن تجعلها موقفًا مأجورًا للس�ارات. �ل ما تحتاجه  طعة أرض في أحد أح�اء مد ق

ستق�ال الس�ارات �اب الساحة التي تملكها ال رفة صغیرة مس�قة الصنع علىهو أن تجلس في غ

مالیین   3حصلت على  نكك أن لوتود�عها �عد ق�ض ثمن خدمة وقوف الس�ارة. بنها�ة العام، تبی

، وأما التكال�ف (بدل إعالن طرقي، ص�انة، نظافة، ضرائب، إلخ) فبلغت حوالي ملیون  �ةنقد   وحدة

لو لم تعمل لیل نهار في إدارة   .وحدة نقد�ةملیونا    المحاسب�ة هي�احك  ني أن أر . هذا �عوحدة نقد�ة

لف  لیرة لحصلت على ستمئة أ  ن ألفهذا المشروع ماذا �نت لتفعل؟ لو عملت براتب مقداره خمسی

بنها�ة العام، وهذا عمل�ًا جزء من التكال�ف التي تكبدتها في سبیل تخص�ص �امل   وحدة نقد�ة

هل األر�اح  فل. ي أضاع عل�ك ثاني أفضل بدی�موقف الس�ارات األمر الذ  وقتك في العمل

ن�ة ال تنطوي فقط على  الضم  ؟ في الحق�قة ال، ألن التكلفةوحدة نقد�ةملیون    1.4االقتصاد�ة هي  

ذه األرض لرجل أعمال الستغاللها �موقف لس�ارات منشأته مقابل  ن وقتك، فلو أنك أّجرت هثم

ملیون    1.6صلت على  لخمسین ألف لیرة شهر�ًا لحملت �اإلضافة لذلك براتب املیون لیرة سنو�ًا وع
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و  فقط. ول وحدة نقد�ةألف  ئة�عمأر  لیرة �آخر العام. األمر الذي �عني أن أر�احك االقتصاد�ة هي

في   وحدة نقد�ة ة األرض �انت الضعف لكنت حققت خسارة اقتصاد�ة قدرها ستمئة ألف أن أجر 

من الواضح أن هذا الرقم . وحدة نقد�ةملیوني �قرر أنك ر�حت اسبي للر�ح حین أن المفهوم المح

  مضّلل، اقتصاد�ًا على األقل.

 دور الر�ح

فة االقتصاد�ة والتكلفة المحاسب�ة  ن التكلمییز بی ة أعاله على ضرورة التال �قتصر مضمون األمثل

�جمع ما   إلى ق�ام المنِتجحافز الر�ح �قود للوصول للر�ح االقتصادي بدقة، بل نجد أ�ضًا أن 

و إقراض عه من ب�انات عن االستخدامات البدیلة للموارد المتوفرة. فلعل تأجیر �عضها أ�ستط�ع جم

شرة في إنتاج منتج وطرحه في السوق على  لها م�ا�استعما�ه �مردود �فوق ق�امه �عضها �عود عل 

ارد. وّجه للمو ام السوق دور المیلعب الر�ح في نظفي الحق�قة،  ما ینطوي عل�ه ذلك من مخاطرة.

الموارد.  ، ولكن الر�ح ب�ساطة هو الذي یوجه من یوجهالمنِتجنَس الكاتب أن هذا من عمل لم ی 

 ؟  مشروعات مع�ار المفاضلة بین الأل�س الر�ح 

على سبیل المثال، شاهدنا مع بدا�ة األلف�ة الثان�ة في سور�ة انتشار صناعة الصیرفة 

عام. لقد �انت األر�اح  �انت حكرًا على القطاع ال  لي وغیرها من الخدمات التيوصناعة التعل�م العا

 لرسامیلوصلة الموجهة ألصحاب امغناط�س الجاذب أو البؤخرًا الالتي حققتها هذه الصناعات م

رد والمهارات الالهثة وراء األر�اح االقتصاد�ة االستثنائ�ة. و�توقع أن �ظل هذا االتجاه سائدًا  والموا

خرًا أن تتراجع مستقبًال تمهیدًا لتوجه توقع من وتائره العال�ة مؤ دامت فرص الر�ح موجودة، و�ما 

اصة سعداء  عات الخك الجامرى. نعم، ال بد أن مالز جذب آخر في أسواق أخاألنظار �اتجاه مر�

م  �ما �قدمونه من خدمات تعل�م�ة للش�اب الناشئ، ولكن هل تقدیرهم لق�مة العلم هو الذي دعاه

نقع في تعم�م الخاص. هل تأتي سعادة  لكیال عات؟ لنأخذ قطاعًا آخر لالستثمار في بناء الجام

لس�ارات؟  كساء واروض اإللش�اب عن طر�ق تقد�م قسعادة التي �منحونها لالص�ارفة من خالل ال

 هل رأفة الص�ارفة �الش�اب هي التي دفعتهم الستثمار المل�ارات في هذار�ما بنس�ة ما! ولكن 

والصیدالني   ، والخ�از الخبز ،ار اللحمالم البنوك، هل یب�عك الجز القطاع؟ و�عیدًا عن جشع ع

لتحقیق  أن السعي  لتأكید علىكر الرأسمالي على ا؟ لقد دأب آ�اء الف! تكصححرصًا على الدواء، 
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المصلحة الخاصة المتمثلة بتعظ�م الر�ح سوف یؤدي �المحصلة لتحقیق مصلحة المجتمع. والر�ح  

إذا �ان المجتمع �حاجة  فمثًال،  ا.المرغوب تخص�ص الموارد فیههو الذي یدل على المجاالت 

سبیل  مون في  ة وس�قو فتتاح المصارف التجار�ی�ادر رجال األعمال اللخدمات اقتراض و�قراض، س

ذلك بتخص�ص األراضي، الم�اني، قوة العمل، والمهارات في صناعة الصیرفة. عندما یالحظ �ق�ة  

ة س�شعرون �ارتفاع تكلفة الفرصة  التي تحققها صناعة الصیرف ملكون الموارد هذه األر�احمن �

،  الرا�حة صناعات وّجهون مواردهم إلى الت أخرى أقل ر�ح�ة وسیالبدیلة لالستثمار في مجاال 

ومع   وس�ستمرون في ذلك ما دامت تكلفة الفرصة البدیلة مرتفعة نسب�ًا في الصناعات القائمة.

صناعة تؤدي المنافسة إلى تراجع أسعار خدمات مال إلى هذه الد من رجال األعمز�د والمز�دخول ال

ج هذه ملة خار ل�حث عن مراكز ر�ح محتاألمر الذي یؤدي إلى االصیرفة فتتراجع األر�اح، 

لصناعة. ومن الواضح أن ذلك �عود إلى المنافسة التي تدفع �األقل �فاءة في هذا المجال إلى ا

رجة عال�ة من اإلش�اع من �ما مع وصول المجتمع إلى د �ستط�ع أن ینافس ف�ه، ال سمجال آخر  

بها  خرى �طل جاالت أالموارد النادرة إلى ملمنافسة. وهكذا تتحرك  المنتجات في السوق التي أنهكتها ا

  إذًا، الموارد النادرة تتحرك �االتجاه الذي �حّدده المجتمع بناًء على المصالح الخاصة  المجتمع.

ر�ة االقتصاد�ة  األفراد و�حقق ما �حلو لدعاة الحمن الرفاه الذي یتمتع �ه    لألفراد، األمر الذي یز�د 

لرجال  الخّیرة  نوا�ا  ال یتحقق من ال. وهذا الرفاه  consumer’s sovereigntyتسمیته �س�ادة المستهلك  

،  یق مصالحهم الخاصة من سعیهم وراء تحقیتحقق  بل  أو ال�ائعین أو غیرهم،    ن أو المنظمیالعمال  

هذه هي �اختصار الفكرة التي یرّددها آ�اء الفكر الرأسمالي ونعرضها هنا دون    ر�احهم. �م أتعظ  أي

قتصاد السوق الحّر، هو  أن الر�ح في ظل اهو  هنا فالمقصود یدًة في الح�اة. الدعوة التخاذها عق 

مجتمع  عن المجاالت التي یرغب ال  جهاز اإلرسال الذي یتت�ع أصحاب الموارد النادرة إشاراته �حثاً 

لحة الخاصة األنان�ة �طر�قة تؤدي إلى د فیها مدفوعین �السعي وراء المص�استثمار هذه الموار 

  م�ع.الرفاه للج

اء توا�ع ر�اض�ة لتحلیل للر�ح، ومنها �مكننا  من هذه الفكرة في بن �مكننا دائمًا االنطالق

أنها  �ة، ول�س ألننا نؤمن  المال، وذلك ألغراض تحلیل�اشتقاق توا�ع للطلب على العمل وعلى رأس  

مال �شكل  بل ألننا نظن أنها تعكس سلوك رجال األع الطر�قة التي �جب أن �سیر العالم �موجبها

األنان�ة هي التي تؤدي  إني أن آدم سمیث لم �قل قتصاد تار�خ الفكر االوتذ�ر من مقرر  عام. 
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ي برجال األعمال إلى سلوك وراء المصلحة الذات�ة یؤد  إلى الخیر الجماعي، بل أراد أن السعي

�سیر  ماعة �شكل غیر مقصود. ولكن الواقع أثبت أن السعي وراء المصالح األنان�ة �فید الج

 توز�ع الدخل.�لى سوء ة في الفرص و المز�د من الالمساوا  �االقتصادات الغر��ة إلى

 فهم األسواق  .8.1

جون والحكومات. وتنشأ  المنتالعبین أهمهم المستهلكون و تنطوي األسواق على العدید من ال

أن   الواضح. ومن rivalry والند�ةcompetitionالمنافسة بین هؤالء الالعبین العدید من حاالت 

، حمة، فندرة المستهلكین توّلد المنافسة بین المنتجینألساسي للمنافسة والمزاالندرة هي المنشأ ا 

افسة وما یرت�ط بدرجاتها المختلفة والمنالمنافسة بین المستهلكین، وندرة منتجات المنتجین تحّرك 

 .government interventionمن مزا�ا وعیوب تفتح ال�اب للتدخل الحكومي 

ول على حصة من �م�ة  یزاحم �ق�ة المستهلكین للحصالمستهلك، على سبیل المثال 

  ، والمنتج ینافس �ق�ة consumer-consumer rivalryندر السلع محدودة مطروحة للب�ع عنما ت

، producer-producer rivalryالمستهلكین عنما �قل عددهم في السوق    المنتجین على حصة من

ث �حاول الواحد منهم الحصول على  فقات حیعقد الصمنتج والمستهلك أثناء وتنشأ الند�ة بین ال

ر اقتناص أعلى سعفاألول �حاول  ،consumer-producer rivalryأقصى ما �ستط�ع من اآلخر

ونفترض هنا أن الحكومة ال اني �فاوض للحصول على أقل سعر ممكن. لثاني، والثممكن من ا

   .تتدخل في الم�ادالت 

نطوي على تفاعل طرفین.  صفقة في السوق ت  من أن �عي أن �ل  للدارسال بد  �المحصلة،  

�مقدار القوة النسب�ة أو  مقابل �ل من �شتري سلعة أو خدمة هناك منتج، وتتحدد نت�جة الصفقة ف

والقوة التفاوض�ة محكومة ببن�ة السوق ومحدودة �مقدار   بها �ل طرف،  لقوة التفاوض�ة التي یتمتعا

ندرس سلوك العب �معزل عن سلوك �ق�ة الالعبین،   ما الحقًا، ر� .طرافتنشأ بین األالنّد�ة التي 

اآلن  المفید أن نؤّ�د من ب. من التر�یو ولكن ذلك س�كون ألغراض الدراسة، ومن �اب التحلیل 

دون  عند النظر في سلوك العب محدد في مجال الرؤ�ة �امل رقعة السوق إ�قاء على ضرورة 

 .غیره
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  ى ثابتةر لعوامل األخ. �قاء ا9.1

 حول قدرة مذیب على إذا�ة مادة ما المشغول بتحضیر تجر�ته المخبر�ة ك�م�ائي�قوم ال

�المواد محل التجر�ة  مح�طة  لضغط وما إلى ذلك من شروط  �الحرص على ض�ط شروط الحرارة وا

في المذیب  ة  اء�فإذ ال بد من التمییز بین  �غ�ة عزل تأثیر المذیب على المذاب عن �ق�ة العوامل.  

حیث یتوقع أن تختلف فعال�ة المذیب �اختالف  في شرط البرودة، المذیب اءة ف�و شرط السخونة 

ا استخدما بذات شروط الحرارة ذ إب مع �فاءة مذیب آخر إال وال �صح مقارنة �فاءة مذیرارته. ح

الك�م�ائي  المحلل  ة  الس�اق تعد ح�ا  افي هذ المذیب.    �فاءةوالعوامل األخرى التي یتوقع أن تؤثر في  

مدروسة، االقتصادي ألن األول �ستط�ع ض�ط متغیرات المسألة الالمحلل  قارنة مع ح�اة  سهلة �الم

االستهالك من هذه  سعر البنز�ن على مجمللدراسة تأثیر ارتفاع ًال ث موأما االقتصادي الساعي 

�التغیرات في الدخول وقود، ستط�ع تثبیت تأثیر �ق�ة العوامل المؤثرة في استهالك الفال � السلعة

ستهلكین �خصوص توقعات الم، أو تغیر رافقت التغیر في سعر البنز�ن  التغیرات الفصل�ة التي أو

حول مدى توفر السلعة    متشائمة تشار شائعات  أن ان   عة المرغو�ة في السوق، ذلكاستمرار توفر السل

فاع  ة مشتر�اتهم على الرغم من ارتالمرغو�ة في المستقبل من شأنه أن �قود المستهلكین إلى ز�اد 

أخرى لعزل تأثیر هذه �ل العوامل تتبدل مع الزمن وال �مكن تثبیت �عضها في ظل تثبیت  السعر.  

عندما �ق�ة العوامل عند إجراء محاكمات عقل�ة! ف  تثبیت   ذلك، فإننا نظل قادر�ن علىعن تلك. مع  

ض الدخل بهدف التكّ�ف مع انخفا  هالكهماألسعار سیدفع المستهلكین لتخف�ض استارتفاع    إن  نقول

 ceteris امل األخرى ثابتة نفترض �قاء العو المنطق السببي �ظل سل�مًا شر�طة أن  فإن  الحق�قي،

paribus .الذي تعد فرض�ة ث�ات �ق�ة العوامل  نظر�ة نستخدم التجر�د  في حالة العمل على بناء

تأثیر   نها ذات صد �افة العوامل التي �عتقد أوأما في التحلیل العملي، فال بد من ر أحد أدواته. 

ك  وهكذا، عند دراسة تغیر استهال   وتأثیرها.جوهري على الظاهرة المدروسة �غ�ة التأكد من حر�تها  

أخرى ال بد من جمع معلومات و��انات عن �افة العوامل األخرى    ة إلىمن سنلسلعة ما  السور�ین  

أو السلع ل المتاحة دائالبأسعار ن، وتغیر عدد السكا ، مثل تغیرهذه السلعة المؤثرة في استهالك

 . هاهالكر ما هنالك من عوامل �عتقد أن تؤثر �است، إلى آخالتي عادة ما تستهلك مع هذه السلعة
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 ديالح المبدأ .10.1

تعلم أن األسس التي أرستها المدرسة الحد�ة التي مهدت لنشوء االقتصاد النیو�الس�كي ال تزال  

على مقارنة ما ینتج عن   أن القرار األمثل ینطوي  �قول مبدأ التحلیل الحديیوم. سائدة حتى ال 

قررت  ، إذافمثالً  .cost�التكال�ف ادة مع ما ینشأ عنه من ز� benefit نافعز�ادة في المالقرار من 

وتكسب  تكأن تخصص ساعة إضاف�ة أسبوع�ًا لدراسة هذا المقرر ستخسر ساعة من وقت راح

مات العشر�ن اإلضاف�ة  ج�ك ذلك و�ان تقی�مك للعالاالمتحان النظري. و�ذا أع��ة  عالمة إضاف   20

لكنها  تخص�ص ساعة إضاف�ة أخرى، و من ساعة الراحة الضائعة، فلعلك ستتخذ قرارًا ب  أعلى �كثیر

عط�ك أكثر من خمس عالمات إضاف�ة في االمتحان النظري. ستستمر بدفع تكلفة  هذه المرة لن ت

فع الحدي) الذي سة ما دام النفع اإلضافي (النحد�ة) على شكل ساعة من الدرا إضاف�ة (تكلفة

. �ة. هذه هي المسألة ب�ساطةى شكل عالمات إضاف�ة �فوق بتقی�مك التكلفة الحد علستحصل عل�ه  

أن أسلوب اتخاذ القرار �عتمد على المقادیر الحد�ة (ساعة إضاف�ة، عالمات على أ�ة حال، الحظ  

لي للعالمات في عات الدراسة، المجموع اإلجماعلى المقادیر الكل�ة (مجمل ساإضاف�ة) ول�س 

لى  لة االقتصاد�ة واإلدار�ة عتعد قاعدة تعظ�م الر�ح من أ�سط وأهم األمث). و ي االمتحان النظر 

ل الحدي. تقول هذه القاعدة أن المنِتج الرشید �ستمر في ز�ادة اإلنتاج (والب�ع) ما دام  تطبیق التحلی

�حقق  نتاج عند وصوله إلى حد ة، و�توقف عن ز�ادة مستوى اإلراد الحدي �فوق التكلفة الحد�اإلی

الغا�ة هنا هي    الحظ مرة أخرى أن 2ممكن.  د حتعظ�م ر�ح المنشأة إلى أكبر    �ضمن�ما    ساو�همات

. ظ�م مقدار �لي هو الر�ح، ف�ما األسلوب المعتمد في ذلك �عتمد على مراق�ة سلوك مقادیر حد�ةتع

وحدة إضاف�ة إذا لم �ضمن أن اإلیراد    لرشید لن �قدم على إنتاج و��عوغني عن الب�ان أن المنتج ا

 تفكیر الحدي.س�ط على منهج�ة التخاذه. هذا مثال �رت�طة �التكلفة المالناجم عن هذا القرار �فوق ا

  .المبدأستجد في هذا المقرر تطب�قات عدیدة لهذا 

 
اد الكلي هو الق�مة اإلجمال�ة للمب�عات. والر�ح الكلي �ساوي اإلیراد الكلي �عد تنز�ل التكال�ف الكل�ة. أما اإلیر 2

تعرف التكلفة الحد�ة  اإلیراد الحدي ف�عّرف �أنه الز�ادة في اإلیراد الناجمة عن ب�ع وحدة إضاف�ة. و�نفس الطر�قة،  
ر�اض�ًا، اإلیراد الحدي هو المشتق  ادة اإلنتاج �مقدار وحدة إضاف�ة.عن ز�اجمة �أنها الز�ادة في التكلفة الكل�ة الن

األول لإلیراد الكلي، (معدل التغیر في اإلیراد الكلي). والتكلفة الحد�ة تساوي المشتق األول للتكلفة الكل�ة (معدل  
 لنظر�ة المنتج.نصل  عندماالكل�ة). سنعود لهذه المفاه�م �التفصیل في الفصل التاسع  التغیر في التكلفة
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 مسألة األمثل�ة. 11.1

أنها تخضع نفسها    طر�قة المذهب الحدي في التفكیر أهم مزا�ا    نمقطة استمرار لسا�قتها. فالن  وهذه

�ة  ها ق�مة عمل�ة وصف ، األمر الذي �عطیالق�اسي   �كل طواع�ة ألدوات التحلیل الر�اضي واالقتصاد 

�ة بوصفها  ولكي �كون ذلك ممكنًا �جب أن تكون المشكلة المدروسة قابلة للقول  وتحلیل�ة واستدالل�ة.

محاولة للوصول �ق�مة متغیر ما إلى مستوى  تنطوي على  optimization problemمشكلة أمثل�ة 

تا�ع  نطوي على ي ت. أoptimumثل بل مستوى أم صغر مما �جب،أ ل�س �أكبر مما �جب وال �

(تكال�ف المنشأة أو  أو تصغیره (أر�اح المنشأة أو منفعة المستهلك) هدف من المرغوب تعظ�مه 

�التحدید  یبدأ اتخاذ القرار ف. (قید زمن أو قید تكلفة أو نفقة) دد في ظل قید محنفقات المستهلك) 

. فالیوم الواحد ال هق تحق�قالتي من شأنها أن تعیconstraintالقیود  �والوعي    goal  للهدفالواضح  

ي . ور�ما ینطو نفقات، وهكذاالیز�د عن أر�ع وعشر�ن ساعة، والمیزان�ة ال تحتمل أكثر من �ذا من  

قد �ستلزم من الوحدات المختلفة   ما دد من األهداف الجزئ�ة،  لى ضرورة تحقیق عتحقیق هدف ما ع

ختلفة وتعوقها قیود دورها حوافز مخیرة تستلزم بفة، وهذه األق أهداف مختلداخل المنشأة تحقی

ج�ا المتاحة وقیود مختلفة. فهدف التوسع أو تعظ�م حصة السوق تعوقه قیود الزمن وقیود التكنولو 

ه لمتوفرة وهكذا. و�تطلب تحقیق المهارات ا لتحقیق الهدف النهائي   أقصى مستوى من األداء الموجَّ

�ما السعر األمثل للمنتج  اإلنتاج األمثل، ور ة المنشأة أن تقّرر مستوى (الر�ح األعظم) من إدار 

  واد األول�ة وأنشطة المنافسین والتكنولوج�ا والمدخالت الواجب استخدامها في ظل قیود أسعار الم

 �رة والتمر�ن.للتذ  و�تضمن ملحق هذا الفصل مجموعة من التمار�ن الر�اض�ةوخالفه. 

معالجتها ر�اض�ًا على أساس وجود   تمت  حلیل�ة النظر�ة والعمل�ةن الكثیر من المسائل التإ

من التكال�ف  (هدف) من مستوى محدد �م�ة اإلنتاج تعظ�م مثل مشكلة تا�ع هدف وتا�ع قید، 

الزمة إلنتاج  ال  cost minimizationلمعاكسة �مسألة تصغیر التكال�ف لمشكلة اوتتمثل ا (قید).

و�ما سنرى الحقًا، ، هذا المنوالالحد األدنى (هدف). وعلى  مستوى معین من الناتج (قید) إلى

ن�ة المتوفرة  ضمن قید المیزا maximum utilityتتمثل مشكلة المستهلك في تحقیق أقصى منفعة 

ستوى محدد من  وتتمثل المشكلة المعاكسة بتحقیق م ار السائدة.الحالي واألسع المحددة �الدخلو 

  . المنفعة من خالل أقل إنفاق ممكن
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 ما بینهاة �كثر الخلط ف�مصطلحات اقتصاد�. 12.1

 الثروةو الدخل

األح�ان، أي أنه ع�ارة   دخل المستهلك هو ت�ار من النقود �حصل عل�ه المستهلك دور�ًا في أغلب 

فهي ع�ارة عن مخزون متراكم لدى المستهلك.   wealth. أما الثروة  flow variableغیر تدفق  عن مت

ا، وأما ائهالالزم لشر یوم�ة �كون الدخل المصدر    حل الدراسة سلعة استهالك�ةعندما تكون السلعة م

المصدر فإن الثروة تص�ح    durable goodsعند دراسة قرار شراء السلع غال�ة الثمن �السلع المّعمرة  

التي تعبر عن   budgetائها. وعندما �خطط المستهلك مشتر�اته فإنه ینظر في میزانیته الالزم لشر 

خدمات في ظل عما �ستط�ع شراءه فعًال من سلع و ي تعبر أي الت real incomeلحق�قي دخله ا

 ك.المستهلدات النقد�ة التي �حصل علیها  وأما الدخل االسمي فل�س إال عدد الوحاألسعار السائدة.  

 

 التدفق والمخزون

فأجرة البیت الدخل ت�ار من النقود، وأما الثروة فمخزون من الخیرات الماد�ة. وقس على ذلك. 

مخزون. والدخل القومي ت�ار، أما الثروات ملك�ة ثابتة فأما ثمن البیت نفسه بوصفه مثًال ت�ار، و 

 زمن فمخزون، وهكذا.الطب�ع�ة المتراكمة عبر ال

 

 سعر النسبيسمي والالسعر اال

ر السعر اإلسمي هو عدد الوحدات النقد�ة الالزمة لشراء وحدة واحدة من سلعة ما. وأما السع

د �عدد وحدات من سلعة أخرى ول�س �عد ة السلعة في السوق مقدرًة النسبي فهو تعبیر عن ق�م

 خمسمئة لیرة  فاح �مكن أن �كون مثالً م من التلكیلوغراوحدات النقود. وعل�ه، فالسعر االسمي 

  ، و�التالي �مكن وحدة نقد�ةعر االسمي لكیلوغرام من لحم الدجاج �مكن أن �كون مثًال ألف والس

�یلوغرامین اثنین من التفاح، فعلى من ال �متلك أكثر حم الدجاج �كافئ �یلوغرامًا من ل إنالقول 

من    ه نصف �یلو�ًا مقدار سعرًا نسباج والتفاح أن یدفع  و�رغب �شيء من الدج  وحدة نقد�ةمن ألف  

  الدجاج للحصول على �یلوغرام من التفاح!
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 ر�اضي للتمر�ن على حل مشكالت األمثل�ة ملحق

 التال�ة:استخدم طر�قة التعو�ض في حل المسألة 

xyx�ع  ُأدرس أمثل�ة التا .1 10042ل القید ظ في +2 =+ yx 

xyxتا�ع الهدف:   10042القید:   +2 =+ yx  

لك آج ):  1ئكجضمب (  لك ئكقنت  xف حف 
yx 41002 −=  

    yx 250 −=  
 من القید في تا�ع الهدف xعوض   ):  2الخطوة (

xyxf 2+=  
    ( )yyyf 2502250 −+−=  
    24100250 yyyf −+−=  
    249850 yyf −+=  

 
 – x = 50 مقیدة �موجب  xمع احد أص�ح لد�ك اآلن تا�ع هدف �متحول و  ):3الخطوة (

2y  واآلن ندرس األمثلة من أجلy 

 الشرط األول: 

    0898 =−= y
dy
df  

    988 =y  
    25.12=y  

  الشرط الثاني:

    082

2
<−=

dy
fd    

 y=25.12و�التالي فإن للتا�ع نها�ة عل�ا عند 

 في تا�ع القید  yعوض ق�مة  ):4مب (جضئك

( ) 5.2525.12250250 =−=−= yx  
  x,  25.12=y=5.25نها�ة عظمى عند   الحل: 
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 استخدم طر�قة الغرانج في حل المسائل اآلت�ة: 

 

(i)  2 أدرس أمثل�ة التا�عxy +=1في ظل القید  + yx 

 تا�ع الغرانج:   نضع ):  1ئكجضمب (
 
     ( )yxxyL −−++= 12 λ 
 

 ضع الشروط األولى ن ):2ئكجضمب (

    02 =−=
∂
∂ λx

x
L

 م.1  

 01 =−=
∂
∂ λ

y
L

 م.2  

 01 =−−=
∂
∂ yxL
λ  م.3  

 
 حل جملة المعادالت الثالث:   ):  3ئكجضمب (

    1=λ  من م. 2   

     012 =−x  من م. 1  
    12 =x   
     x = ½  
     0211 =−− y  من م. 3 

     y = ½  
ثف:   ½ = x = ½   ,  y  ئك

 
(ii)  أدرس أمثل�ة تا�ع الهدف xyyx 23 22 yxفي ظل القید  +− +=6  

 
 تا�ع الغرانج:    : )1( ئكجضمب

    ( )yxxyyxL −−+−+= 623 22 λ  
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 ):2ئكجضمب (

      λ−−=
∂
∂ yx

x
L 26  م.1   0 = 

    λ−−=
∂
∂ xy

y
L 22  م.2   0 =

    yxL
−−=

∂
∂ 6
λ

 م.3   0 =

 

 أوجد حل جملة المعادالت الثالث:   ):  3ئكجضمب (

    λ−= xy 62    من م. 1    

    λ+= xy 22  من م. 2      

    λλ +=− xx 26  
    λ24 =x  
    x2=λ  

    
     xy −= 6   من م. 3      

    1م. في  λ و  yعّوض ق�م         

 

026 =−− λyx  

( ) 02626 =−−− xxx  

022126 =−+− xxx  

126 =x  

2=x  

4266 =−=−= xy  

 (2, 4) = (x, y)  الحل: 
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(iii)  الهدف أدرس أمثل�ة تا�عxy30  في ظل القیدyx 25500 +=  

) تا�ع الغرانج:     ):  1ئكجضمب ( )yxxyL 2550030 −−+= λ 

):ئكخدهم ئآلهكو 2مب (ئكجض  

    λ−=
∂
∂ y

x
L 30  م.1   0 = 

    λ2530 −=
∂
∂ x

y
L  م.2   0=

    yxL 25500 −−=
∂
∂
λ

  م.3   0 = 

 حل جملة المعادالت الثالث:   ):  3مب (جضئك

    λ2530 =x  من م. 2   

    λ=x56  

     2520 xy −=  من م. 3  

    030 =− λy  من م. 1   

    ( ) 056252030 =−− xx  

    05656600 =−− xx  

    0512600 =− x  

    ( ) 0512600 =− x  

    x512600 =  

    250=x  

    2520 xy −=  

    102525020 =−=y  

  (250,10) = (x, y)  الحل:   
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(iv) 25.025.0 أدرس أمثل�ة تا�ع الهدف yx  في ظل القیدyx += 1024  
 

 تا�ع الغرانج:   ):  1مب (ئكجض

   ( )yxyxL −−+= 102425.025.0 λ  
 

 الشروط األولى): 2ئكجضمب (

     1025.0 25.075.0 λ−=
∂
∂ − yx

x
L  م.1  0 = 

   λ−=
∂
∂ − 75.025.025.0 yx

y
L  م.2    0 = 

   yxL
−−=

∂
∂ 1024
λ

 م.3   0 =  

  حل جملة المعادالت الثالث: ):  3ئكجضمب (
 
   025.0 75.025.0 =−− λyx  من م. 2   

   λ=− 75.025.025.0 yx  
  
   ( ) 01025.025.0 75.025.025.075.0 =− −− yxyx  من م. 1 

   75.025.025.075.0 25.05.2 −− = yxyx  
   75.025.075.025.0 25.05.2 −− = xxyy  
   xy 25.05.2 =  
   xy =10  

   01024 =−− yx  من م. 3    

   0101024 =−− yy  
   0224 =− y  
   12=y  
   xy =10  
   ( ) x=1210  
   x=120  

 (120, 12)= (x, y) الحل:    

(v)  2 أدرس أمثل�ةxy 96في ظل القید  − −= xy 
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)  تا�ع الغرانج:   ):  1ئكجضمب ( )yxxyL +−+−= 692 λ 

 الشروط األولى): 2ئكجضمب (

    λ62 −−=
∂
∂ x

x
L = 0 

   λ+=
∂
∂ 1

y
L = 0 

   yxL
+−=

∂
∂ 69
λ

= 0 

 معادالت الشروط األولىحل جملة  ):  3جضمب (كئ

   1−=λ  من م. 2   

   ( ) 0162 =−−− x  من م. 1 
   3=x  
     3عّوض في م.      

   ( ) 0369 =+− y  
   9=y  

      9=y , 3=x  الحل:  
 

(vi)  أدرس أمثل�ة xy 2xyفي ظل القید  −2 = 

   ( )22 xyxyL −+−= λ  

    λx
x
L 22 −−=
∂
∂ = 0 

   λ+=
∂
∂ 1

y
L = 0 

   2xyL
−=

∂
∂
λ

= 0 

    1−=λ  
    ( ) 0122 =−−− x  1=x  
    ( ) 01 2 =−y  1=y  

  x  1=y=1الحل:     
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 تمار�ن الفصل األول

 مفتاح الحل أدناه)( محلولة أسئلة متعددة الخ�ارات

 عن: إلنشاء طر�ق عام هي ع�ارةإن تكلفة الفرصة البدیلة  .1

a. .النقود التي أنفقت على إنشاء الطر�ق 

b. ء الطر�ق.نشاإل  المخصصةوارد  مت التي �مكن إنتاجها �استخدام الق�مة السلع والخدما 

c.  ث أثناء أعمال إنشاء الطر�ق.المروري الذي حدتكلفة االزدحام 

d. .شيء آخر مختلف عن �ل ما سبق 

 

 السوق �شكل رئ�سي من خالل: دصاقتا فيیتم تخص�ص الموارد بین األنشطة اإلنتاج�ة البدیلة  .2

a.  الحكومة.قرارات 

b. (المنظمین) ثروات المستحدثین. 

c. .أنماط اإلنفاق االستهالكي 

d. معروض من عوامل اإلنتاج.لا 

 

مع لدى الق�ام مما یلي �عطینا الوصف األفضل لمفهوم تكلفة الفرصة البدیلة �النس�ة للمجت أيٌّ  .3
 ببناء مدرسة جدیدة.

a. اد تكلفة بناء مدرسة.ة �غرض سدمحصلب الالز�ادة في الضرائ 

b. .النقود التي تم إنفاقها على بناء المدرسة 

c.  المدرسة. ت لبناء�استخدام الموارد التي خصص هاصنعالسلع التي �ان �اإلمكان 

d. .تكلفة تشغیل المدرسة �عد الق�ام �افتتاحها 

 

 :ءتثنا�اس ثمن (نظام السعر) في اقتصاد السوق بتقد�م �ل مما یلي�قوم جهاز ال .4

a. .تقدیر الق�مة التي �علقها المستهلكون على السلعة 

b.  .توز�ع الدخول �حسب حاجات 

c.  .حوافز للمنتجین 

d. الستخدامات.خص�ص الموارد على مختلف اة لتوسیل 
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 �قصد بـ "المشكلة االقتصاد�ة األساس�ة" أن: .5

a.  محدود بندرة الموارد. وخدماتما �مكن إنتاجه من سلع 

b. ف اإلنتاج.رورة تكال�الضاوي أسعار السوق ال تس� 

c. .على �ل األعمال أن تحقق أر�احًا 

d. ود�ة المعلومات. المستهلكین ال �ستط�عون تعظ�م منافعهم �سبب محد 

 

 �استثناء:المختلط" أن �افة الع�ارات أدناه صح�حة  "االقتصاد �عني مصطلح .6

a. .یتم تخص�ص الموارد عبر جهاز الثمن �شكل رئ�سي 

b. م.ج لمنتجاتهترو�ز لللدى المنتجین الحاف 

c. .هناك �عض التخط�ط الحكومي الستخدام الموارد 

d. والكبیرةصغیرة كافة الصناعات تنطوي على خل�ط من الشر�ات ال. 

 

 خاطئة؟ات التال�ة أيُّ الع�ار  .7

a.  ذاتها �غض النظر عما إذا �ان االقتصاد مر�ز�ًا المشكلة االقتصاد�ة األساس�ة هي
 مخططًا أم اقتصاد سوق حر.

b. شكلة االقتصاد�ة األساس�ة في مسألة االخت�ار بین البدائل. ملن اتكم 

c. اإلنتاج.لمعروض من عوامل تتمثل المشكلة االقتصاد�ة األساس�ة �محدود�ة ا 

d. رغ�ات المستهلكین تفرض علیهم المشكلة االقتصاد�ة األساس�ة أن محدود�ة د ��قص
 االخت�ار والتضح�ة.

 

على حساب اإلنفاق على  ل�م وال تتمكن من ذلك إالالتععلى عندما ترغب حكومة بز�ادة اإلنفاق  .8
 خدمات أخرى فإن هذه الحالة تعد مثاًال على:

a. فعة الحد�ةتناقص المن . 

b. بدیلة. تكلفة الفرصة ال 

c.  التفضیالت.حجم 

d. د�ًا.الفوائد المتساو�ة ح 
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 أيٌّ مما یلي ال �عتبر أحد سمات االقتصاد المختلط؟  .9

a.  قطاع أعمال نش�ط . 

b. ان اجتماعي متطورة ة ضمأنظم. 

c. .احتكارات القلة في �عض الصناعات 

d.  .غ�اب أسواق المال 
 

 .2(c). 3(c). 4(b). 5(a).  6(d). 7(d). 8(b). 9(d) .(b)1 اإلجا�ة:

 

 غیر محلولة  أسئلة متعددة الخ�ارات 

 المشكلة االقتصاد�ة األساس�ة التي تواجه �افة االقتصاد�ات هي: .1

a.  .النمو االقتصادي 

b. لة.ال�طا 

c. .التضخم 

d. .ندرة الموارد 
 

 في االقتصاد المخطط یتحدد نمط اإلنتاج من خالل: .2

a.  .التخص�ص المر�زي 

b. ك.تفضیالت المستهل 

c. .آل�ة السعر 

d. .دافع الر�ح 

 
 لسعر على:في اقتصاد السوق تعمل آل�ة ا .3

a.  الرقا�ةمساعدة الحكومات على. 

b. .تخص�ص الموارد 

c. .تقلیل المنافسة غیر العادلة 
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d. ة.لوطنق�اس الثروة ا� 

 
 تكلفة الفرصة البدیلة هي: .4

a. .تكلفة إنتاج وحدة إضاف�ة من السلع 

b. .التكلفة المتوسطة الدن�ا إلنتاج السلعة 

c. سلعة.التكلفة اإلجمال�ة إلنتاج ال 

d.  بدیل.خسارة ثاني أفضل 

 
 أيٌّ مما یلي �عد الوصف المناسب لتكلفة الفرصة البدیلة لبرنامج تطع�م (لقاح)؟ .5

a.  إلصا�ة.من انجت ق�مة األرواح التي 

b. .تكلفة اللقاح 

c. .تكلفة الطواقم الطب�ة المستخدمة 

d. تطع�م.�ه نت�جة انشغالها ببرامج ال العمل الذي لن تتمكن الطواقم الطب�ة من الق�ام 

 
  یندرج تحت خصائص االقتصاد المختلط؟أيٌّ مما یلي ال .6

a. .أنظمة اإلعانات الصح�ة لضحا�ا األمراض المزمنة 

b. اإلنتاج. سائلفة و الملك�ة العامة لكا 

c. .الرقا�ة الحكوم�ة على معدالت الفائدة 

d. .الملك�ة الخاصة لألرض 
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 في اقتصاد مخطط مر�ز�ًا: .7

a. المر�ز�ة.الحكومة قرارات تخص�ص الموارد إلى  ودتع 

b. .ال دور للنقود 

c.  من المرجَّح أن �كون إجمالي الناتج القومي أعلى �المقارنة مع اقتصاد حر �متلك نفس
 الموارد.

d. ق أعاله.سب ما لك 

 

ینطوي   والذيالحكومي،    وللتخط�طالنظام االقتصادي الذي ینطوي على وجود مشترك لقوى السوق   .8
 هو: اجتماع�ة حكوم�ة صة، وأنظمة رعا�ةجود ثروات خاعلى و 

a. .الد�مقراط�ة 

b. .االقتصاد المختلط 

c. .اقتصاد السوق 

d. .اقتصاد مشترك 
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 الثانيالفصل 
 العرض والطلب 

Supply and Demand 
 

 

 

 كلمات مفتاح�ة

 Law of; قانون منحنى الطلب الها�ط The theory of supply and demandنظر�ة العرض والطلب 

downward-sloping demand curve قانون منحنى الطلب الها�ط ;Law of downward-sloping 

demand curve التغیر في الكم�ة المطلو�ة ;Change in quantity demanded  ;   التغیر في الطلب

Change in demand محددات الطلب ;Demand determinantsلع البدیلة ; السSubstitutes  السلع ;  

; محددات العرض  Normal good; السلع العاد�ة Inferior goods الدن�ا; السلع Compliments المكملة

Supply determinants    التغّیر في العرض ;Change in supply  ي الكم�ة المعروضة   ف  رغیّ ; التMarket 

equilibrium Change in quantity suppliedوازن السوق ؛ تMarket Equilibrium 

 

 ملخص الفصل:

ة العرض والطلب. یبدأ الفصل �شرح مفهوم الطلب وقانون الطلب، ومن  لعرض م�ادئ نظر�هذا الفصل مخصص  

تمهیدًا للتمییز بین تغیر الطلب وتغیر الكم�ة المطلو�ة. فعة،  منع  بدون استخدام توا�ثم البناء النظري لمنحنى الطلب  

 ق هذا التوازن. شرط تحقصل بب�ان مفهوم توازن السوق و نفس الس�اق من أجل العرض، و�ختتم الفیتكرر 

 

 :الثانياألهداف التعل�م�ة للفصل 

 است�عاب قوانین العرض والطلب ومحدداتهما. -

 یر في الكم�ة المطلو�ة. تغالالتمییز بین التغیر في الطلب و  -

 م�ة المعروضة. التمییز بین التغیر في العرض والتغیر في الك -
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 وشرط تحقق هذا التوازن فهم معنى توازن السوق  -

 إجراء �عض التطب�قات للعرض والطلب في إطار أمثلة واقع�ةب على  التدرّ  -

 

 مخطط الفصل:

 Demand . الطلب1.2

 Law of demand قانون الطلب
 Change in demand vs. change in quantity ب والتغیر في الكم�ة المطلو�ةلطلا فيالتغیر 

demanded 
  other determinants of demand محددات الطلب األخرى 

 special case: inferior goods حالة خاصة: السلع الدن�ا

 supply curve . منحنى العرض2.2

 determinants of supply محددات العرض
 market equilibrium توازن السوق  .3.2

 change of equilibrium . انتقال التوازن 4.2

 supply-demand gaps and equlib. Price التوازنيها على السعر . فجوات العرض والطلب وأثر 5.2
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 : الثانيالفصل 
 العرض والطلب

Supply and Demand 
 

ف�خالف الكثیر من  ون إلى العالم. ید لعل نظر�ة العرض والطلب أهم ما قدمه االقتصا

عدة سمات هامة.  النظر�ات التي تشكل جسم النظر�ة االقتصاد�ة، تتمتع نظر�ة العرض والطلب �

تمتلك ق�مة تطب�ق�ة واضحة  لعامة الناس. والثان�ة أنها    طتها وقر�ها من الفهم �النس�ةاألولى هي �سا

. والثالثة أنها تجمع بین  بب�انات من الواقع الف النظر�ات االقتصاد�ة التي �صعب اخت�ارها�خ

ولذلك فإن هذه النظر�ة   خرى.ال�ساطة من جهة، والقدرة العال�ة على التفسیر والتنبؤ من جهة أ 

من مدارس وجامعات العالم لغیر المختصین. نعرض م�ادئ هذه  درس �أشكال �س�طة في �ثیرت

ثم نتحدث عن العرض، تمهیدًا لشرح فكرة  ر�ة في هذا الفصل، حیث نبدأ أوًال مع الطلب،النظ

السوق، أي التي من   . ثم ننظر في المتغیرات التي من شأنها أن تؤثر على توازن ن السوق تواز 

الكم�ات المنتجة والمستهلكة، ونتساءل عن اآلل�ة التلقائ�ة  تؤدي إلى تبدل في األسعار و شأنها أن 

�عدد من التطب�قات ال�س�طة  الفصل  نختتم  خیرًا،  أو   لتي تضمن عودة السوق إلى التوازن من جدید.ا

 ، حیث نقتصر على التحلیل الب�اني فقط.المأخوذة من الواقع

 

 . الطلب1.2

ي السوق هو من �متلك الرغ�ة في االستهالك حسب له الحساب فالمستهلك الذي �إن 

بل رغ�ة �االستهالك    . فالطلب �المعنى االقتصادي ل�س مجرد رغ�ة،والقدرة على الشراء في آن معاً 

، تمامًا �ما  إذ أن مجّرد توفر الرغ�ة ال �كفي إن لم تتوفر القدرة الماد�ةء.  مدعومة �قدرة على الشرا

ال عدم توفر الرغ�ة. هذه الحق�قة ال�س�طة  ح مهما �ان مرتفعًا، ال �كفي فيأن توفر الدخل، 

�ة نظر�ة �فترض  رة عن بنا�الطلب هو ع  صحاب متاجر التجزئة. أل�س �ذلك!؟یدر�ها جم�ع أ

تكن سمك  وجودها في ذهن المستهلك، و�بدأ بناؤها �السؤال التالي: عند سعر محدد لسلعة ما، ول

   ون؟الكم�ة التي س�طلبها المستهلكالتونا مثًال، ما هي 
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 : جدول الطلب على سمك التونا1.2الجدول 

 الكم�ة (طن /شهر)  �غ) /و.ن.(السعر 

800 14 

600 18 

400 22 

200 26 
 

كغ، / و.ن.  800نحن نسأل سؤاًال افتراض�ًا یبدأ بـ "إذا"، فنقول مثًال: إذا �ان سعر الكیلو  

طنًا في   14أو  13لهم س�ستهلكون ك التونا في الشهر؟ لع�طلب المستهلكون من سمطنًا س  كم

من سمك   ن كغ، �م طنًا س�طلب المستهلكو /و.ن. 1000الشهر مثًال. ثم نسأل: إذا �ان السعر 

 ، كغ/و.ن. 1200تسعة فقط عند هذا السعر. ثم نسأل: إذا �ان السعر  ر�ماالتونا في الشهر؟ 

ال �شجع  ا أن السعر المرتفع لكنها تقودنا لنت�جة مفادهسئلة واألجو�ة افتراض�ة و األ هذها. وهكذ 

تلخ�ص ذلك  ، أما السعر األقل ف�جذب مز�دًا من المستهلكین. �مكنعلى المز�د من االستهالك

قائمة �الكم�ات المطلو�ة من السلعة    وهو  demand scheduleفي جدول �س�ط �سمى جدول الطلب  

، فالسلعة المفردة �كون لها عادة سعر  الممكنةام �لمة  الحظ استخد األسعار الممكنة.    عند مختلف

هلك تسمجموعة من األسعار. لكن ذلك ال ینفي فرض�ة أن لكل م محدد في لحظة محددة، ول�س

. �سرد الكم�ات المطلو�ة عند �عض  1.2الجدول    أن �ستهلكها عند سعر محدد.  �ص�ك  كم�ة محددة

 ونا. الطلب على سمك التنة، و�التالي فإنه �مثل جدول األسعار الممك
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 demand curve.3منحنى الطلب  �استطاعتنا اآلن تمثیل هذا الجدول ب�ان�ًا لنحصل على  

نا أن نمثل الطلب ب�ان�ًا �مجموعة من النقاط  ن نظر�ًا فسیتعین علی ی د إذا أردنا أن نكون متشد 

قاط �حیث  ن هذه النأن نصل بی بًال أن من المناسب .أ). ولكن سنجد مستق 1.2المنفصلة (الشكل 

مستمرًا �ما هو ظاهر في الشكل �كون المنحنى على شكل خط متصل �صلح ألن �كون تا�عًا 

أخرى من النقاط "األصل�ة" ل�ست إال  قطة التي تقع بین نقطة و ن ل.ب، و�مكن تبر�ر ذلك �أن ا1.2

نا منحنى الطلب ن هامتین. األولى هي أننا رسمواآلن ال بد من إیراد مالحظتی   متوسطات معقولة.

خط مستق�م ال أكثر وال أقل،  على شكل خط مستق�م. لماذا؟ ألن من األسهل رسمه على شكل 

 اقتصاد�اً ي فرضت هذا الشكل. وللحق�قة، فإنه ل�س من المقبول تلفالب�انات التي بین أیدینا هي ا

�ة مفیدة  م�حث آخر، على أن الص�غة الخطأن �كون منحنى الطلب خط�ًا ألس�اب ستتبین في 

م منحن�ات الطلب والعرض �تقر�ب في �عض الدراسات التطب�ق�ة، وسنستمر في استخدا أح�اناً 

وأما المالحظة الثان�ة فتتعلق �ق�امنا بوضع    لغرض الشرح.  لهالخط�ة مبدئ�ًا �ون التعامل معها أس

نطقي  العمودي، ولعل ذلك یبدو غیر م الكم�ات على المحور األفقي واألسعار على المحور 

ور األفقي والتا�ع على  ن �كون المتغیر المستقل على المحأضي �فرض ر�اض�ًا، فالتقلید الر�ا

السعر �اخت�ار الكم�ة التي تناس�ه عند ذلك السعر، فإن   رالعمودي. وألن المستهلك �ستجیب لتأثی

 
من المالحظ في األدب�ات االقتصاد�ة ان �ال التعبیر�ن، أي جدول ومنحنى الطلب، �ستخدمان �شكل متكافئ، 3

 . ولعل األفضل االحتفاظ بتعر�ف منحنى الطلب �أنه التمثیل الب�اني لجدول الطلب
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�قة أن  حقالوضعها على المحور األفقي؟  م�ة هي المتغیر التا�ع ول�س العكس، فما السبب فيالك

وأما  نعود لذلك الحقًا  في العالم.    هذا تقلید بر�طاني قد�م مبني على نظر�ة المنفعة وشاع استخدامه

هندس�ًا. نبدأ �قراءة المنحنى �أن نختار سعرًا محددًا على المحور ى نح اآلن فنكتفي �قراءة المن

الطلب ننشئ عمودًا  نقطة تقاطع هذا الخط مع منحنىالعمودي، ومنه ننشئ خطًا أفق�ًا، ومن 

عر الذي بدأنا منه. ابدأ مثًال من السعر إلى الكم�ة المطلو�ة عند الس الكم�ة، لنصلعلى محور 

  14تقاطع لتصل إلى الكم�ة  الجاه منحنى الطلب، ثم اه�ط شاقول�ًا من نقطة  تاوتحرك أفق�ًا �   800

 كغ.

 قانون الطلب

قانون منحنى الطلب الها�ط  ل  انعكاساً   ى الطلب ها�طك التونا أن منحننالحظ من مثال سم

law of downward-sloping demand curve.   المقصود �كون المنحنى ها�طًا هو ارت�اط األسعار  و

  إن أي أن قانون الطلب �قول  م�ات أكبر.ة �كم�ات مشتراة أقل، وارت�اط األسعار المتدن�ة �ك�لالعا

ا �حدث  �أتي الطالب �مثال، وهذا م�ة حال، قد تراة. على أ ًا مع الكم�ة المشالسعر یتناسب عكس

�مكن أن �كون    ت أو الخدماعادة في المحاضرات، �ظهر من خالله أن الطلب على �عض السلع  

الب تتر�ز على ما �سمى السلع التفاخر�ة، حیث یبدو أن المستهلكین المولعین  ًا. وأمثلة الطد عصا

 ن األرخص.  بتعاد ع ن لإلكثار من شراء األغلى واالر ومحدثي النعمة عمومًا �میلو �المظاهر والتفاخ

هذا السلوك مشاهد على أرض الواقع �كل تأكید، لكنه ال یؤدي إلى منحنى طلب صاعد،  

في مثال  أن منحنى الطلب یر�ط بین السعر والكم�ة المشتراة �فرض ث�ات �ق�ة العوامل، وأما  كذل

فة لمرتفع ل�س السعر �حد ذاته بل مواصر السعي، فإن ما �جذب المستهلك لاالستهالك التفاخر 

  امحددة مرت�طة �السلعة، وهي صورة العظمة واألبهة �ما یتخیلها المستهلك في ذهنه و��ف یتصوره 

سمعنا في األن�اء مثًال أن نجل أمیر خل�جي �ان أول من اشترى أغلى س�ارة   في أذهان الناس.

میزة �كونه  ت�ة المتب؟ أم أنه اشترى السمعة والمر شتراها ألنها �اهظة الثمن وحسفي العالم. فهل ا

�ة متوفرة  د ااألول بین �ل ملوك وأغن�اء العالم؟ �كلمة أخرى، إذا عرضوا على نجل األمیر س�ارة ع

فقط ألنها   لدى أيِّ �ان �سعر �اهظ جدًا إلى حد �فوق سعر أغلى س�ارة في العالم فهل س�شتر�ها
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إذًا، �خالف ما   !ن �فعل، ولكن األقرب هو أنه لى نسأله شخص�اً نعلم �قینًا حتظة الثمن!؟ لن �اه

 ون الطلب.نااعتادت �عض �تب االقتصاد الجامع�ة على تردیده، سلع التفاخر ال تخرق ق

 التغیر في الطلب والتغیر في الكم�ة المطلو�ة 

لى  الصافي عییز بین تأثیر السعر ینبهنا مثال السلوك التفاخري أعاله إلى ضرورة التم 

األخرى على    المحددات غیر المترافق �أي تغیر �العوامل األخرى، و�ین تأثیر  ة المطلو�ة، أي  الكم�

والثاني �سمى    change in quantity demandedة المطلو�ة  �مالطلب. فاألول �سمى التغیر في الك

واحد.  نهما شيء�ًا أفان و�ن بدا لغو وهما شیئان مختل. change in demandالتغیر في الطلب 

إن التغیر   األسعار والكم�ات في السوق. ة��ؤدي عدم التمییز بینهما إلى الخلط في تفسیر حر و 

تغیر السعر الذي   في الكم�ة المشتراة والناتج عن، وفقط عن،  ریفي الكم�ة المطلو�ة �شیر إلى التغ

  فه.لسوق وخالأو ثقة اوة وتوقعات المستهلك �حدث في ظل ث�ات العوامل األخرى، �الدخل والثر 

وأما التغیر في الطلب ف�حدث في ظل ث�ات السعر ونت�جة للتغیر في أحد المحددات األخرى  

غیر في الكم�ة المطلو�ة �حر�ة من نقطة إلى أخرى على طول  تلالمذ�ورة. هندس�ًا، یتم تمثیل ا

ر. ومن  ع إلى آخب من موض منحنى الطل   �انتقالذات منحنى الطلب. وأما الثاني فیتم تمثیله ب�ان�اً 

الواضح أن هذا الفصل هو ألغراض التحلیل النظري، إذ ال یوجد ما �منع أن یترافق التغیر �السعر  

 �أن یترافق ارتفاع الراتب الشهري مع ارتفاع سعر السلعة. ،مع تغیر في عوامل أخرى 

  محددات الطلب األخرى 

جد شرائي للمستهلك، حیث یو �التأثیر على السلوك الینفرد غني عن الب�ان أن السعر ال 

عوامل ومتغیرات ال سبیل لحصرها من شأنها أن تؤثر على الطلب. بل إن أحداثًا عابرة �ع�شها  

�شكل جوهري على استهالكه لسلعة أو خدمة ما، �أن �قاطع منتجًا معینًا على    رالمستهلك قد تؤث

صحي من منظمة غیر   منتج ما استجا�ة لتحذیرتهالك خلف�ة حدث عام، أو أن �عزف عن اس 

�ة معن�ة �شؤون الصحة. ولكن ثمة هنالك �عض العوامل التي �ظهر تأثیرها أكثر من غیرها  حكوم

هلك، أسعار السلع ذات الصلة �السلعة محل الدراسة، ل دخل المستما. من هذه العو على الطلب 

وف�ما �أتي عرض   .وتر�یب السكان، وغیرها في عدد أي السلع البدیلة والسلع المكملة، التغیرات 

  ألهمها. وجز م
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 income ئكتخف

�مكن أن یزداد االستهالك الشهري من سمك التونا إذا ما انخفض سعره �ما �كفي �النس�ة  

التونا االستهالك الشهري من سمك   مستهلكین في ظل ث�ات العوامل األخرى، �ما �مكن أن یزداد لل

ور أو الدخل النقدي عمومًا بدون ارتفاع  واألجواتب السعر إذا ما ازدادت الر دونما انخفاض في 

على تغیر    تتلخص الحالة األولى بتغیر في الكم�ة المطلو�ة من التونا، وأما الثان�ة فتنطوي   السعر.

لخص هاتین  شكل یفي الطلب على التونا. و�مكن ب�ان ذلك �مز�د من اإل�ضاح هندس�ًا، وال

قاد إلى ازد�اد   600إلى    800السعر من مستوى  .أ. أن انخفاض  2.2ظ من الشكل  الحالتین. الح

.ب ��ف أن التغیر 2.2�غ/ش. ف�ما �ظهر، من الشكل    18�غ/ش إلى    14الكم�ة المطلو�ة من  

تر�اتهم حنى الطلب إلى ال�مین، األمر الذي مّكن المستهلكین من ز�ادة مشدخل أدى النز�اح منلافي  

المعاكسة، والمتمثلة بتراجع الدخل النقدي  لحالةخیل اعدم تغیر السعر. �مكنك تمن التونا برغم 

  ا نللمستهلكین في ظل ث�ات السعر. سیؤدي ذلك إلى انخفاض قدرة المستهلكین على شراء التو 

لیها مع تسمى السلعة التي یزداد الطلب ع برغم ث�ات سعره، وستتراجع الكم�ة من سمك التونا.

، و�ؤدي ارتفاع الدخل  normal goodعاد�ة عة ال�السلد أي مستوى محّدد للسعر ارتفاع الدخل عن

�ة،  د اإلى انز�اح منحنى الطلب على السلعة العاد�ة إلى ال�مین. من أهم األمثلة على السلع الع

والمكسرات، فمع تحّسن دخل مال�س المار�ات ووج�ات المطاعم الراق�ة نسب�ًا واللحوم الحمراء 

 .�العكس والعكس هذه السلع والخدمات. لمز�د منیل المستهلك إلى االستمتاع �االمستهلك �م

 الدن�احالة خاصة: السلع 

من سلع معینة   هفي حاالت خاصة، یؤدي ارتفاع دخل المستهلك إلى تراجع استهالك

�السلع  مع�ة تسمى هذه السلع خطًأ . وفي �عض الكتب الجاinferior goods الدن�اتسمى السلع 

هو أنها   الدن�ا، في حین أن المقصود �السلع �الضرورة تدن�ة�ما یوحي أنها ذات جودة میئة الرد 

ردیئة بذاتها.   ن أدنى نسب�ًا من غیرها في نظر شر�حة من المستهلكین. ول�س �الضرورة أن تكو 

فخدمة الم�كرو�اص    ة مع خدمة التاكسي.خذ مثًال خدمة الم�كرو�اص المنتشرة في سور�ة �المقارن

ل حظًا، وقد تجد من یؤثر المشي على األقدام إذا �انت ماع�ة األق�قات االجتتعد خدمة عاد�ة للط

ة دن�ا، وال یلجأ إلیها إال مد . أما �النس�ة لألوفر حظًا فتعد خلیرات قلیلةفیر و المسافة قصیرة لت
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السیرف�س خدمة  هلك األقل حظًا �عتبر خدمة االنتقال �أن المست أ�ضًا  والحظ  ما تضیق الحال.  عند 

المستهلك، فإنه س�میل إلى التبرم من مستوى خدمة الم�كرو�اص واالتجاه  تفع دخل عاد�ة، فإذا ار 

المطاعم،  خدمات أخرى �خدمات    على  رم ینطبق نفس األ وهكذا.  ،إلى االستفادة من خدمة التاكسي

فیتر�ات األدنى مستوى  تهلك للمطعم األرقى و�قل ارت�اده للكافمع ارتفاع الدخل یز�د ارت�اد المس

 هي السلعة التي ینخفض استهالكها مع ارتفاع الدخل.  الدن�االسلعة  �اختصار،وهكذا. 

ع الدخل بدءًا من وصول ا فو�كلمة أكثر دقة، هي السلعة التي ینخفض استهالكها مع ارت

بل أن  فكر �استبدال سلعة عاد�ة �سلعة أدنى قب مثًال، لن �الدخل إلى حّد معین. فصغیر الكس

التي �ملكها �شراء القلیل الذي  اللیرات ظل فقره الشدید �ستخدم  ي أنه في�ش�ع من هذه األخیرة. أ

شراء المز�د منها، وفي هذه  �ستط�ع شراؤه، وعندما �حصل على قروش إضاف�ة فإنه سیتمكن من

  ى هذا النحو ، و�ستمر عل �النس�ة إل�ه المرحلة یز�د استهالكه بز�ادة دخله وتكون السلعة عاد�ة

ومع ازد�اد استهالك السلع األرقى   قى.بدأ �النظر إلى سلع أر تفعًا �ما �كفي لی حتى �ص�ح دخله مر 

وهكذا، لتحدید ما إذا �انت سلعة ما من   تقل تدر�ج�ًا حصة السلع األدنى من السلة االستهالك�ة.

  ها عبر الزمن من عام مراق�ة تطور استهالكالسلع األدنى على مستوى االقتصاد �كل، ال بد من 

علیها) یتناقص مع ارتفاع معدالت النمو    ب لطلإذا �ان إنتاجها (المشتق من ا  لرؤ�ة ما  إلى آخر،

 االقتصادي أم ال. 

 

 prices of substitutes and compliments ةأسعار السلع المكملة والبدیل -

الك من �ق�ة  من المشاهد عمومًا أن استهالك سلعة محددة ال �حدث �معزل عن االسته

استهالك    ما ارت�طل عن �عضها ال�عض  ر السلع ال �مكن أن تتبدل �معز فإن أسعا  و�التالي،السلع.  

 �طر�قة أو �أخرى. ها اآلخر�عض�استهالك  �عضها  

ن  أ معًا، �الز�دة والمر�ى والز�ت والزعتر، و�عضها اآلخر �مكن تستهلك  عف�عض السل

مصنوعة من األخشاب  أو تلك الالخشب�ة والمو�یل�ا المعدن�ة  �حل استهالكه محل اآلخر، �المو�یل�ا  

تؤدي التغیرات في أسعار السلع التي یرت�ط استهالكها �السلعة محل االهتمام   كذا.الصنع�ة، وه

حنى الطلب على السلعة. فعلى سبیل المثال، یؤدي ارتفاع سعر حزمة المعكرونة نمإلى انز�اح 
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مر ینطبق على العالقة  نفس األشهرة. و على المعكرونة األقل  شهیرة إلى ز�ادة الطلب من مار�ة 

توردة والز�دة المحل�ة، حیث یؤدي ارتفاع سعر األولى إلى ارتفاع الطلب على  بین الز�دة المس

�اتجاه  تالي انز�اح منحنى الطلب على الز�دة المحل�ة إلى ال�مین، ما یترافق مع حر�ة ل االثان�ة، و�

سلع تسمى  المستوردة. وأمثال هذه المنحنى الطلب على الز�دة  طول على األعلى إلى ال�سار

یالحظ  وال�عض �طلق علیها السلع المتنافسة وهذا تعبیر غیر شائع.  substitutesدیلة �السلع الب

لتي �مكن أن تكون بدیلة �النس�ة لمستهلك قد ال تكون �ذلك �النس�ة آلخر من حیث السلع ا  نأهنا  

ورة �النس�ة  النس�ة لل�عض، ولكن ل�س �الضر ن أن �كون بدیًال عن القهوة �المبدأ. فالشاي �مك

من جهة أخرى، هناك سلع قد ال �خطر في ال�ال أن تكون سلع بدیلة عن �عضها ال�عض     م�ع.للج

هاتف نها تكون �ذلك. خذ مثًال الحاسب المحمول والهاتف الذ�ي. قد یؤدي ارتفاع سعر الكلو 

 من الهاتف مع اإل�قاء على هاتفه  الً بد إلى اتخاذ قرار �شراء حاسب الذ�ي إلى دفع مستهلك 

، اذ خذ أ�ضًا الس�ارة والمنزل، فكثیرًا ما �حتار الش�اب بین شراء س�ارة أو شراء منزل. وهكالحالي.  

ة أو  فالمقصود �كون السلعة بدیلًة ألخرى ال �عني أنها تحل محّلها تمامًا من حیث الوظ�ف

 ي إلى ارتفاع الطلب على األخرى.هما یؤد عر إحدا ني ب�ساطة أن ارتفاع ساالستعمال، بل �ع

ة أخرى، هناك سلع یت�ع استهالكها للكم�ة المستهلكة من سلعة أخرى. فعلى سبیل  من جه

ع استهالك السكر لدى الكثیر من العائالت السور�ة إلى الكم�ة المستهلكة من الشاي. � تالمثال، ی

ي یؤدي تلقائ�ًا إلى انخفاض  مر الذ لشاي األكن أن ینخفض استهالك اذا ارتفع سعر الشاي �مفإ

و�مثال آخر، الحظ ارت�اط شراء الس�ارات �استهالك البنز�ن   مستهلكة من السكر.الكم�ة ال

رات (السلعة فإذا ارتفع سعر البنز�ن �ما �كفي، �مكن أن ینخفض الطلب على الس�ا .واإلطارات 

اختصار، تكون السلعتان  البدیلة). � لى المواصالت العامة (السلعة المكّملة) ف�ما یز�د الطلب ع

سنعود إلى هذه   إذا أدى ارتفاع سعر إحداهما إلى انخفاض الطلب على السلعة األخرى.متكاملتان  

 ا نتناول نظر�ة الطلب. مجددًا الحقًا عندم ةالنقط

 population number and structureعدد السكان وتر�یب السكان  -

 م و�ز�د معه الطلب على السلعمعظم بلدان العالعدد السّكان في  داد من، یز الز مع 

ة د اوالخدمات �شكلٍ عام، ولكن طب�عة الز�ادة في الطلب تختلف �اختالف طب�عة أو تر�یب الز�
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ًا فمن الطب�عي  في السّكان. فإذا �ان التر�یب السّكاني �میل �اتجاه تعاظم نس�ة الشر�حة األكبر سنّ 

زمة. وفي خدمات دور المسنین ووسائل الراحة الاللصح�ة و رعا�ة ا�د الطلب على خدمات الأن یز 

غال�ًا ما یز�د على   حال ترّ�زت الز�ادة السّكان�ة النسب�ة في الشر�حة المتوسطة عمر�ًا فإن الطلب 

معظم الدول   افعین �ما هو الحال فيالعقارات والسلع المعّمرة. وأما إذا ترّ�زت الز�ادة في شر�حة ال�

و�غض النظر عن تر�یب الز�ادة  .خدمات التر��ة والتعل�م ال بد أن یز�د لب على فإن الطالنام�ة، 

ب على سلع �الغذاء والمواصالت وما إلى  لطالسّكان�ة، فإن ازد�اد عدد السّكان یؤدي إلى ازد�اد ال

الناجم عن الز�ادة النز�اح في منحنى الطلب ذلك من سلع وخدمات أساس�ة. ومن الواضح أن ا 

الناجم عن المؤثرات األخرى، ولكنه �كون   تدر�ج�ًا و�طیئًا �المقارنة مع االنز�اح �كون ان�ة السكّ 

  ان�ة الناجمة عن موجات هجرة سكان�ة مفاجئة.كسأكثر ث�اتًا. و�ستثنى من ذلك حالة الز�ادة ال

 expectationsتوّقعات المستهلكین:  -

ي موقع منحنى الطلب. ر فغیّ المستهلكین أن تؤدي إلى ت من شأن التغیرات في توقعات 

المستهلكون حصول ارتفاع في أسعار المواد الغذائ�ة مثًال فإنهم سیندفعون إلى تمو�ن  فإذا توقع 

ا وهو أمر مشاهد في البلدان النام�ة التي لدیها تار�خ من القالقل الس�اس�ة.  هنما �ستط�عون م 

إلى  ار الصرفسلب�ة �خصوص أسعأو التوقعات ال ات قطاع العقار �جاب�ة في وتؤدي التوقعات اإل

والعكس �العكس. ونفس الظاهرة    ًا �الكاسب الرأسمال�ة المتوقعة،معط  العقارات   قرارات شراء  تسر�ع

المال عندما تنتشر توقعات معینة �خصوص  األسواق األخرى �ما فیها أسواق رأس  يتشاهد ف

 تنتشر توقعات سلب�ة �خصوص أثرالسلع الرئ�س�ة �القطن عندما  أسعار الفائدة، وأسواق الحبوب و 

ى انز�احات شدیدة في الطلب تؤدي تبدالت التوقعات إل  ب�ع�ة على المحاصیل، وهكذا.الظروف الط

نقسام في التوقعات، فإنها  اینطوي السوق على    ا أغلب التوقعات �اتجاه واحد. أما عندم  عندما تكون 

 .وضوحاً  ًا و�كون االنز�اح أقلیل ألن تطفئ �عضها �عضمت

 :tastes and advertisementsاألذواق واإلعالنات التجار�ة  -

أكبر من  ةناجح �مكن أن �قنع المستهلك �شراء �م�من المعروف أن اإلعالن التجاري ال

ن شأنه أن یدفع �منحنى الطلب على السلعة إلى ال�مین. �ما �مكن  السلعة محل الدعا�ة. وهذا م

. و�حدث على السلعة لمستهلك بدفع سعر أعلى للحصولأن اإلعالن من شأنه أن �قنع االقول �
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 السعر. عفحد �فسح المجال أمام تّجار التجزئة لر ذلك عندما یز�د اإلق�ال على سلعة معینة إلى 

الحظ أن اإلعالن �مكن أن �فعل فعله عبر أسلو�ین. فإما أن یلفت اإلعالن انت�اه المستهلك إلى  

تهلك �أن السلعة محل الدعا�ة  یّتجه اإلعالن إلى إقناع المس ة تتمیز بها السلعة، و�ما أن مواصف

�أن تكون مكونات    ،لى یتعّرف المستهلك إلى مواصفة مرغو�ةالمنشودة. في الحالة األو هي ضالته  

  ح�ة �خالف المنتجات المنافسة. وأما في الحالة الثان�ة فإن المستهلك لن المنتج طب�ع�ة أو ص

التصم�م هو األنسب أو  ادها أن ذاكج بل ستتسلل إلى ذهنه فكرة مفیتعلم شیئًا جدیدًا عن المنت 

 ع�ة المرغو�ة، وهكذا.ا مة أو أن تلك البّزة تعكس الصورة االجتأن ذلك العطر هو األكثر جاذب�

ب ب�ان�ًا �انز�اح منحنى الطلأثر تراجع الدخل على استهالك أل�سة المار�ات �مكن تمثیل 

ید نوع آخر من السلع العاد�ة، تؤدي التغیرات المفاجئة في  صع على إلى ال�سار عند أي سعر.

الح في الر�ف فلا. فdurable goodsالدخل إلى ز�ادة جوهر�ة في الطلب على السلع المعّمرة 

السوري على سبیل المثال �غتنم عائدات الموسم الجید لشراء شاحنة أو محراث أو منزل ألحد 

ناء المدینة عندما تزدهر أعمالهم إلى شراء س�ارة جدیدة أو أب  میلئه أو دّراجة آل�ة، ف�ما � أبنا 

، ف�ضعف تأثیر الدخل  ركتجهیزات منزل�ة أحدث. وأما �النس�ة للسلع األساس�ة �الخبز والرز والس

    علیها عند معظم الط�قات االجتماع�ة ولكنها تظل سلعًا عاد�ة.
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 ض سمك التونا ر عجدول : 2.2لجدول ا

 الكم�ة (طن / شهر)  �غ) /و.ن.( السعر

400 16 

600 18 

800 20 
 

 

 منحنى العرض. 2.2

إل�ه في البناء النظري  انننتقل اآلن إلى بناء منحنى العرض �ات�اع ذات األسلوب الذي لجأ

عند بل سنتساءل �م س�عرض الص�ادون من سمك التونا  لمنحنى الطلب. سنسأل الص�ادین إذًا،

األسعار التي استخدمناها في بناء منحنى الطلب.  ة ولنستخدم ذات األسعار الممكنكل سعر من 

. من �اب  4.2ًا �الشكل  �ن. والممثلة ب�ا 2.2افترض أننا حصلنا على الب�انات المدرجة في الجدول  

تهلكین  التأكید، الحظ أن ب�انات العرض التي بین أیدینا ل�ست ناتجة عن مفاوضات مس�قة مع مس

یدها من سؤال افتراضي عن الكم�ة التي �مكن لص�ادي ا�ه، بل تم تولر جملة أو ما شأو تّجا

لواضح أن منحنى  ا من السمك أن �أتوا بها إلى السوق إذا ضمنوا الحصول على سعر محّدد.

هو منحنى صاعد، وعلى الرغم من أن ذلك �عود إلى طب�عة   -�عكس منحنى الطلب  -العرض 

نحنى العرض من خالل مقار�ة معقولة أن نفسر صعود م أننا نستط�ع فة اإلنتاج، إالسلوك تكل
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االجتهاد    ىل�القول �أن السعر األعلى �عني �شكل عام أر�احًا أعلى، األمر الذي یدفع الص�ادین إ

في الصید وال�قاء لفترة أطول في الم�اه �حثًا عن �م�ة أكبر من التونا، فضًال عن أن األسعار  

صید المر�ح. وأما األسعار المتدن�ة فقد تقود الص�ادین  الإلى  من الص�ادین على تجذب مز�داً األ

الجهد في عمل قلیل  إلى العزوف عن الصید وال�حث عن عمل أكثر مردودًا أو تقّلل الحافز لبذل

المردود. هذا هو مضمون قانون العرض الذي �قول �التناسب الطردي بین السعر و�ین الكم�ة  

 �مكن أن �كون فیها منحنى العرض أفق�ًا. قًا، اقشها الحهنا �حالة، نن معروضة، على أنال

 محددات العرض 

بین التغّیر في العرض  في الحدیث عن منحنى العرض  زكما هي الحال مع منحنى الطلب، نمیّ 

change in supply  و�ین التغّیر في الكم�ة المعروضةchange in quantity suppliedتغّیر. فال 

في السعر مع �قاء العوامل األخرى ثابتة، أما التغّیر م حصرًا عن التغّیر  الكم�ة المعروضة ینجفي  

نتاج سل�ًا أو إ�جا�ًا. وهذا إلافي العرض فینشأ عن تغّیر في مؤِثر آخر �فعل فعله في ظروف 

م�ة المعروضة  تغّیر الكاألخیر یتم تمثیله ب�ان�ًا على شكل انز�اح في منحنى العرض، ف�ما یتم تمثیل  

. �كلمة أخرى، �أتي التغیر في الكم�ة المعروضة استجا�ة من  على طول منحنى العرض �حر�ة 

العرض فینجم عن استجا�ة المنتج لتغیر    المنتج لتغیر في سعر منتجه في السوق، وأما التغیر في

 في ظرف ما ال عالقة له �الحافز السعري.

 production costsأثر تغّیر تكال�ف اإلنتاج  -

لعب دورًا رئ�س�ًا في القرار الخاص �حجم اإلنتاج، بل إن  كلفة اإلنتاج تمن الواضح أن ت

حدوث  مثالً  تخّیلمن عدمه.  ق التكلفة �مكن أن تص�ح صاح�ة القرار في �قاء المنشأة في السو 

  دین. جور الص�ا، أو في أارتفاع في أجرة قوارب الصید، أو في الوقود المستخدم لتشغیل محروقاتها

؟ من الواضح أن الص�اد سیتأثر سل�ًا �ارتفاع تكلفة الوقود، على سلوك الص�اد ك�ف سیؤثر ذلك 

ح أوسع، األمر الذي س�شجع على  �ر أو إ�جا�ًا �انخفاضها. فانخفاض تكلفة الوقود �عني هامش 

ال�مین  تونا إلى التوسع في أنشطة صید التونا، و�مكن تمثیل ذلك ب�ان�ًا �انز�اح منحنى عرض ال

�مكن النظر إلى تأثیر انخفاض تكلفة   ).األعلىالعكس �العكس (إلى ال�سار أو و  )،األسفل(أو 

أن الص�اد س�كون مستعدًا لب�ع   ي الصید على الص�اد من وجهة مختلفة، فانخفاض التكلفة �عن
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اإلنتاج،  فاع تكلفةوأما في حالة ارتنفس الكم�ة المعتادة من السمك عند سعر أقل إذا لزم األمر. 

فس الكم�ة المعتادة �السعر المعتاد بل ال بد له من الحصول على  د لن �قبل أن یب�ع نفإن الص�ا

 هامش الر�ح.  ى لسعر أعلى �غرض تغط�ة التكلفة اإلضاف�ة والحفاظ ع

 natureأثر الظروف الطب�ع�ة  -

ومن المؤ�د أن لها للظروف الطب�ع�ة والمناخ�ة تأثیر ال �خفى على اإلنتاج الزراعي، 

العاصفة   من شأن الر�حلس�احة والنقل وغیرها. ات �اي أ�ضًا على العدید من الصناع تأثیر جوهر 

فع األمواج وتمنع الص�ادین من خوض تر   اه، ألناألعلى (ال�سار)أن تدفع منحنى عرض التونا إلى  

وافر وتكافئ الخیر ال فتأتي � الحظ السعید وأما ر�اح . ر، فیتراجع عرض التونا في السوق ال�ح

تسحب معها منحنى عرض التونا إلى  فإلى الشاطئ �صید وفیر    ن حیث ال یدري وتعیدهالص�اد م

   .ال�مین

 technological changeالتغّیر التكنولوجي   -

ات السمك أو ما شا�ه من شأنه أن یوّفر بتكار أدوات صید حدیثة أو أجهزة لرصد ت�ار ا  إن

 ین.  ال�م ي إلى انز�اح منحنى العرض إلىها الص�ادون، األمر الذي سیؤد الجهد والتكلفة التي یبذل

قادر�ن على سحب ذات النقاش   ا ال زلن حالة سمك التونا،    اقتصارنا علىالحظ، أننا برغم  

لطب�ع�ة السیئة مثًال تؤدي إلى انز�اح إلى ال�سار  السلع والخدمات األخرى. فالظروف ا ة على �اف

ر تقن�ات  حن الجوي وما شا�ه. و�ؤدي تطوّ ، وفي خدمات النقل البري والشفي عرض الناتج الزراعي

 . شا�هف الذ��ة والس�ارات وما نتاج إلى انز�اح �میني في منحنى عرض الحواسب والهواتاإل

 

 توازن السوق  .3.2

آن اآلوان لنموذج العرض والطلب أن �خبرنا أین س�كون السعر �عد �ل تلك األسئلة  

طلب ها�ط، ومنحنى  الكم�ة؟". لدینا إذًا منحنى  مط "إذا �ان السعر.. �م ستكون االفتراض�ة من ن

ضعهما معًا سنالحظ م�اشرة أنهما  حیث ن 4.2. و�النظر إلى الشكل عرض صاعد �شكل عام
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ّمة بال شك، وعادة ما نسعى جم�عنا إلى ا�جاد الحل عان في نقطة محددة. هذه النقطة مهطایتق 

 ترك لمعادلتي العرض والطلب.ا الحل المشعالن عن أنه النقطة جاهزة لإل  �أقصى سرعة، وتبدو هذه
 

فیها إلى شكل مشا�ه، هو العمل�ة  ولكن األهم في هذه اللحظة، بل وفي �ل مرة تنظر 

،  و.ن.  600من الواضح أن السعر عند نقطة التوازن هو    ى الوصول إلى هذه النقطة. لإالتي أدت  

فإن الص�ادین سیرغبون �عرض   و.ن.  400؟ إذا �ان السعر  و.ن.  400ولكن ماذا لو �ان السعر  

 عند هذا السعر المنخفض. فما طناً   22طنًا فقط وأما المستهلكین فستنفتح شهیتهم على شراء    16

ففي الواقع هناك سعر محّدد ی�اع   نحن نعلم أن السعر ال �مكن أن �كون �ذلك، الذي س�حدث؟

 ع. �ه سمك التونا، ولكن السؤال مشرو 

فإن الكم�ة التي سیتم ت�ادلها   و.ن.  400الشكل، إذا �ان السعر  في الحق�قة، �ما یبدو من  

لن تز�د عن ذلك، إذ  ق . لماذا؟ ألن الكم�ة التي ستتوفر في السو طناً   16في السوق لن تز�د عن 

سد  هذه الكم�ة �اف�ة لولكن دى الص�ادین للعمل أكثر في ظل هذا السعر! ال یوجد حافز سعري ل

أطنان من السمك  6 هون لدینا فجوة أو عجز مقدار ط، حیث س�كستهلكین فقحاجة جزء من الم
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هل ؟  في الطلب   ةلذي سینجم عن هذه الفجو ا  ما).  16ناقصًا    22المرغوب شراؤه عند هذا السعر (

  هل س�عود المستهلكون من السوق إلى بیوتهم و�أن شیئًا لم ستختفي تلقائ�ًا بدون آثار جانب�ة!؟ 

، �حیث �ستمرون لى أسماكهمق�قة وجود فائض من الطلب ع�كن؟ وهل سیتجاهل المنتجون ح 

في السعر.   عجز في أي سوق البد من أن �فضي إلى ارتفاعإن أي   �الب�ع �المعتاد و�نفس السعر؟

كین القادر�ن على الشراء والراغبین �ه أكثر من غیرهم �میلون إلى  ومن المشاهد عمومًا أن المستهل

مكان�ة الحصول على ما یر�دون نت�جة شّح  إم �القلق من عدم فع أسعار أعلى مع تزاید شعوره د 

ب أعلى عن طر�ق  ساعلى سینّ�ه المنتجین إلى امكان�ة تحقیق مكالسلعة. و�ن میلهم لدفع أسعار أ 

ر ستستم إلى السوق لالستفادة من استعداد المستهلكین لدفع سعر أعلى. اإلت�ان �مز�د من السلعة

وهو وجود عجز في العرض. إن تخّلص  رها أو السبب من وراءهاالعمل�ة حتى انعدام مبرّ  هذه

إلى مستوى  رعقق تدر�ج�ًا مع وصول الضغوط الصعود�ة �السالسوق ذات�ًا من هذا العجز یتح

 التقاطع بین العرض والطلب.  سعر التوازن الذي تحدده نقطة

جز یت�ح له  أن الع ب آخر، فالمنِتج �علم �الخبرةبوسعك أن تنظر إلى هذه اآلل�ة من جان

ة إلى المنزل خالي فرصة رفع السعر، �حیث �خّیر المستهلك بین دفع السعر األعلى و�ین العود 

د �سبب وجود فائض مهم ِتج �موقعه التفاوضي و�أن �ضاعته لن تكسنمالوفاض، على ثقٍة من ال

م�ة السلعة �النس�ة  لسعر األعلى. و�لما ازدادت أهمن المستهلكین، س�قبل جزء منهم على األقل �ا

�ظل هنالك حافز  ن الموقف التفاوضي للعارض أقوى. وما دام هناك عجز، س �لما �اللمستهلك 

الصعودي على السعر  للمستهلك لدفع سعر أعلى، و�ستمر الضغط    زف للمنتج لطرح �م�ة أكبر وحا

 4نهائ�ًا على عجز العرض. فیز�د عدد من �عرض و�قل عدد من �طلب حتى القضاء 

ل.س/كغ لسبب  800لنأخذ الحالة المعاكسة، لنفترض أن السعر حصل وأنه بلغ  ن،واآل

تأكید، ألن أر�احهم ستكون عال�ة    یهم ما هو. هذا السعر س�عجب المنتجین �كلمن األس�اب ال

المنتجون �عرض جذب �التالي العدید من المنتجین إلى السوق. عند هذا السعر سیرغب  جدًا، وس�

وف الكثیر من المستهلكین عن الشراء، إلى عز مك ولكن السعر المرتفع سیؤدي طنًا من الس 20

 
ع ظهور عجز في العرض (أو  سعر مفي الالقول �أن أي سوق �مكن أن تخطر في �النا ستشهد ارتفاعًا  �مكن4

 فائض في الطلب)، و�ظهر ذلك أفضل ما �ظهر في أوقات األزمات.
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). من الواضح أن السینار�و  14  اً صناق  20ق فائضًا في العرض مقداه ستة أطنان (األمر الذي س�خل

د السمك إلى القلقون من �سا الص�ادون س�سیر �عكس سینار�و العجز، فمن جهة، سیلجأ األخیر 

. ر�ق تخف�ض السعر، األمر الذي س�جذب �عض المستهلكین�الشراء عن ط اء المستهلكینإغر 

التفاوضي في   ومن جهة أخرى، سیالحظ المستهلكون فائض العرض و�ستغلون قوة موقعهم

خ لألسعار األقل قبل منافسیهم. وهكذا، المطال�ة �أسعار أقل، حیث �سارع المنتجون إلى الرضو 

عرض وال تتوقف قبل الوصول �السعر إلى  ام هناك فائض ر هذه اآلل�ة �فعل فعلها ما د تستم

عروضة مع ملو�التالي، فإن شرط تحقق التوازن في السوق هو أن تتساوى الكم�ة ا   مستوى التوازن.

ة تصح�ح تعید السعر إلى التوازن. هذا هو  الكم�ة المطلو�ة، وأي اختالل بین الكمیتین سیوّلد آل�

كل أعّم �أنه حالة من االستقرار في السوق ال �میل  اته ف�عّرف �شط التوازن. أما التوازن �حد ذ شر 

ل�س هو التوازن بل هو   زجها السعر إلى التغّیر. �كلمة أخرى، إن انعدام وجود الفائض أو العفی

شروط ة والكم�ة المطلو�ة ل�س هو التوازن بل أحد أحد سماته، والتساوي بین الكم�ة المعروض

 السوق تنعدم فیها مسب�ات تغّیر السعر.  حالة �ع�شها  تحققه، وأما التوازن فهو

 

 انتقال التوازن . 4.2

م�ّسطة ین�غي على الطالب   ة�لتحلیل التغیرات التي تطرأ على توازن السوق �طر�قة منهج

د أن  ب ال�مكن أن یؤدي إلى انتقال التوازن من موضع إلى موضع آخر أن یتذ�ر أن أي تغییر 

 ها: االت التال�ة أو عن مز�ج من�كون ع�ارة عن أحد الح

 :أوًال: حر�ة على طول المنحنى -

o :حر�ة على طول منحنى العرض 

   سعر حصرًا وتمثل ب�ان�ًا  لاز�ادة في الكم�ة المنتجة: تنجم عن ارتفاع

 منحنى العرض �االتجاه الشمالي الشرقي.�حر�ة على طول 

 د.صیالع الصید لقضاء وقت أطول في  مثال: ارتفاع سعر السمك یدف
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  ًوتمثل    انخفاض في الكم�ة المنتجة: تنجم عن انخفاض السعر حصرا

 �حر�ة على طول منحنى العرض �االتجاه الجنو�ي الغر�ي.

 لعقارات �قلل الحافز على االستثمار في البناء.أسعار ا ضامثال: انخف

 

o :حر�ة على طول منحنى الطلب 

 ثل  رًا وتم لسعر حصو�ة: تنجم عن انخفاض از�ادة في الكم�ة المطل

 �االتجاه الجنو�ي الشرقي.ب�ان�ًا �حر�ة على طول منحنى الطلب 

 عتاد.ملمثال: انخفاض سعر البن یدفع المستهلك لشراء �م�ة أكثر من ا

   انخفاض في الكم�ة المطلو�ة: تنجم عن ارتفاع السعر حصرًا وتمثل

 االتجاه الشمالي الغر�ي.ب�ان�ًا �حر�ة على طول منحنى الطلب �

 .المشتراة الكم�ات تفاع سعر لحم الضأن یدفع العائالت لتقلیل : ار مثال

 ثان�ًا: انز�اح في المنحنى:  -

o  جي ال عالقة له �السعر.ر اانز�اح في منحنى الطلب ناجم عن مؤثر خ 

   الطلب إلى ال�مین.  �انز�احاإلق�ال على استهالك السلعة �مثل ب�ان�ًا 

 لبرد.ع انتشار نزالت ا�مون والحمض�ات ماستهالك الل مثال: ازد�اد

 الطلب إلى ال�سار.  �انز�احعة �مثل  العزوف عن استهالك السل 

 یر طبي.ذحمثال: العزوف عن استهالك سلعة ما �سبب شائعة أو ت

o .انز�اح في منحنى العرض ناجم عن مؤثر خارجي ال عالقة له �السعر 

 � ن. انز�اح منحنى العرض إلى ال�می التوسع في اإلنتاج �مثل ب�ان�ًا 

 عقارات الموجودة فعًال.مثال: استثمارات عقار�ة جدیدة مضافة إلى ال

 ار. س�التراجع في اإلنتاج �مثل ب�ان�ًا �انز�اح منحنى العرض إلى ال 

 مثال: إزالة وحدات سكن�ة قائمة بدون تشیید وحدات جدیدة.
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لكم�ات و تغیرات یوم�ة في األسعار وا�التأكید، ما �حدث على أرض الواقع الفعلي ه  

ال�ًا بنفس الوقت، و�ستجیب المستهلكون والمنتجون لهذه التغیرات �شكل مستمر، ومن تحدث غ

لسل بین الالعبین في السوق. ولكننا مع ذلك ستالصعب تخیل حدوث األمور �شكل مرتب وم

ن خالل مز�ج من الحر�ات تعقیدات الواقع �حیث نعبر عما �حدث فعًال منستط�ع أن نتجرد من 

الطلب، والحر�ات ال�س�طة في الكم�ة المعروضة والكم�ة المطلو�ة، دون أن طة في العرض و ال�س�

تحدث على شكل سلسلة مرت�ة من الحوادث  ق �عني ذلك اننا بهذه الطر�قة نظن أن ظواهر السو 

 المنفصلة.  

 فجوات العرض والطلب وأثرها على السعر التوازني. 5.2

 نضع في ذهننا ما یلي:�ضًا في هذا الس�اق أن أ لمهممن ا

وجود فجوة العرض �عني أن الكم�ة المعروضة أكبر من الكم�ة المطلو�ة. ومهما �ان   -

 الضغط على السعر �اتجاه األسفل.  ىلإشكل السوق ال بد أن یؤدي ذلك 

ان شكل ن الكم�ة المعروضة أقل من الكم�ة المطلو�ة. ومهما �وجود فجوة طلب �عني أ -

 ر �اتجاه األعلى. لك إلى الضغط على السعالسوق ال بد أن یؤدي ذ 

ر�ما تنشأ في السوق مؤقتًا فجوة في الطلب �ستجیب لها العرض �انز�اح مقابل، ونكون   -

 ثالث حاالت: بذلك أمام

o ب، فتزداد الكم�ة التوازن�ة و�ه�ط السعر انز�اح العرض �فوق االنز�اح الحادث في الطل

�الفرق النسبي بین و�تحدد مقدار الهبوط  من الفجوة المبدئ�ة في الطلب،على الرغم 

 انز�احي العرض والطلب.

حد ما، �ما �حدث في  ىل: �قبل المستهلكون في األع�اد على الحلو�ات �شكل �ث�ف ومفاجئ إمثال

جب، ر�ما استجا�ة صناعة الحلو�ات المتوقعة أكبر �كثیر مما �  المواسم الرمضان�ة. ولكن إذا �انت

 سم محل الدراسة، فإن السعر ال بد أن یه�ط.�ار إلى السوق في المو نت�جة دخول منتجین �

o على السعر   يانز�اح العرض ال �كفي لسّد فجوة الطلب المبدئ�ة ف�ظل الضغط الصعود

یتناسب مع الفرق بین انز�احي الطلب والعرض، قائمًا بدرجة ما، و�رتفع السعر �مقدار  

 ة التوازن�ة بتناسب موافق.وتزداد الكم�
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: توقع منتجو الحلو�ات إق�اًال اعت�اد�ًا على منتجاتهم في فترة العید، ولكن اإلق�ال فاق توقعاتهم المث

حالة، سیرتفع د بتحسن األحوال الس�اس�ة أو ما شا�ه. في هذه الالب �كثیر نت�جة موجة تفاؤل عمت ال

 الطلب. غط�ة الز�ادة في المفاجئة في السعر نت�جة عدم تمكن الجهاز اإلنتاجي من ت 

 

o .فجوة العرض تطفئ فجوة الطلب تمامًا ف�ستقر السعر 

سوق دون ز�ادة أو لا: في هذه الحالة یتمكن الجهاز اإلنتاجي �شكل عفوي من اإل�فاء �حاجة مثال

قرار للسعر الذي ال یتعرض أل�ة ضغوط صعود�ة أو هبوط�ة  نقصان األمر الذي یوفر عامل است

نتاج، على الرغم من االزد�اد الحاصل ین حر�ة االستهالك وحر�ة اإل�جة استمرار التناغم الحاصل ب نت 

 في الكم�ات المتداولة.

 

تي تنشأ عن وجود فجوة عرض. الحظ أن لانترك للطالب التفكیر �الحاالت المعاكسة   

ن أن تكون نت�جة انز�احات  زن�ة تزداد في الحاالت التي تحدثنا عنها أعاله، ولكن �مك�ات التواالكم

یث تكون الكم�ات التوازن�ة الجدیدة أقل من األصل�ة. وهذه رض والطلب معاكسة تمامًا �حالع

اآلن أن نعرض حاالت متنوعة للتغیرات التي  ىتنتر�ها للطالب على سبیل التمر�ن. لقد تعمدنا ح

منطق  فإذا ما تمكنت من االقتناع �  ن تطرأ على توازن السوق دون اللجوء إلى تمثیلها ب�ان�ًا.�مكن أ 

ة للتمثیل الب�اني تكون قد علمت أن التمثیل الب�اني للعرض والطلب ما هذه الحاالت دون الحاج

سلة أ أن �حاول الطالب أن �صل لحل المسألة من خالل سلطخهو إال أداة لتلخ�ص الفكرة، ومن ال

�ما تساعد لظاهرة، أي أنه وسیلة تعبیر ر من خطوات الرسم، بل الرسم هو مجرد اداة للتعبیر عن ا

 ثر. في التحلیل ال أك 
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 الثانيتمار�ن الفصل 
 

 اإلجا�ة أدناه)محلولة (مفتاح الخ�ارات  عددةتمأسئلة 
 �عیدًا عن نقطة األصل)؟أيٌّ مما یلي یؤدي إلى انز�اح منحنى عرض السلعة إلى ال�مین ( .1

a( السلعة. ض سعرانخفا 

b( .ز�ادة الطلب على السلعة 

c( .انخفاض تكال�ف إنتاج السلعة 

d( .فرض حد أدنى على السعر 
 

 النت�جة ستكون:لى من السعر التوازني فإن عأ عندما یتم تثبیت سعر سلعة عند مستوى  .2

a( .فائض طلب 

b( .عجز في المعروض من السلعة 

c( فائض في المعروض من السلعة. 
d( .ز�ادة في الطلب 

 
 دي م�اشرة إلى انز�اح منحنى الطلب على سفر�ات الس�احة الخارج�ة؟یلي ال یؤ أيٌّ مما  .3

a( .حملة دعائ�ة تمّولها شر�ة س�اح�ة 

b( ستهلكین.ملانخفاض الدخل المتاح ل 

c( حة المحل�ة.ارتفاع سعر الس�ا 

d( .ارتفاع سعر صرف العملة المحل�ة 
 

ارتفاع معدالت األجور  م عندار ال�طالة التي �مكن أن تنجأيٌّ مما یلي یؤدي إلى الحد من مق .4
 في صناعة محددة؟

a( .عرض عوامل اإلنتاج البدیلة غیر مرن 

b( .تشكل تكلفة العمالة نس�ة هامة من إجمالي التكال�ف 

c( عة �مرونة سعر�ة مرتفعة.یتمتع الطلب على منتج الصنا 

d( .من السهل إبدال العمل برأس المال أو العكس 
 

 )؟x(العاد�ة ة اض في استهالك السلعنه أن �قود إلى انخفیلي من شأأيٌّ مما  .5

a( ) ارتفاع سعر السلعةy) البدیلة للسلعة (x .( 

b(  .انخفاض عام في مستوى دخول العائالت 

c( ) انخفاض سعرy) المكملة للسلعة (x.( 

d(  اعتقاد عام �أن سعر السلعةx .یتجه نحو التضاعف خالل األشهر الثالثة القادمة 
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 �سارًا عندما �حدث: ا م عادي ى الطلب على منتجمنحن ینزاح .6

a(  .ارتفاع في دخول العائالت 

b(  .ازد�اد شعب�ة المنتج �منتج �ماشي الذوق الحدیث 

c(  .انخفاض سعر سلعة بدیلة 

d( مكملة. سعر سلعة انخفاض 

 
 واحدة من السلع / الخدمات التال�ة ال تعد مكمًال مناس�ًا لخدمة تأطیر الصور وهي:  .7

a( و ط�اعة الصور. ظهیر أخدمة ت 

b(  م لصنع إطارات الصور.المالئالخشب 

c( .مسامیر تعلیق الصور 

d( .فلم فوتوغرافي 
 

  :يواحدة من السلع التال�ة ال �مكن أن تكون بدیًال للسجاد الیدوي وه .8
a(  .الحصیر 

b( .المو�یت 

c( .السجاد الصناعي 

d( .التدفئة األرض�ة 

 
 مفتاح اإلجا�ة:

1(c). 2(c). 3(d). 4(a). 5(b).  6(c). 7(b). 8(d).  
الحظ أن الخشب هو مشكلة منتج اإلطار �ونه من مدخالت : 7السؤال  مالحظة على

 عة استهالك�ة.لساإلنتاج ول�س سلعة استهالك�ة و�التالي ال �مكن أن �كون مكمًال ألي 
 

 محلولةأسئلة متعددة الخ�ارات غیر 
 ال یتأثر الطلب على منتجات "الموضة" بـ: .1

a( .السعر 

b( ة ما بین المنتجین.التخصص الكفا�ة� 

c( ز�ع الدخل عبر العائالت.و ت 

d( .التوقعات المستقبل�ة �خصوص التغیر المحتمل للسعر 
 

 طلب على منتج معین؟منحنى ال ال�مین فيأي مما یلي من شأنه أن یؤدي إلى انز�اح نحو  .2

a( .انخفاض سعر منتج بدیل 
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b(  .تخف�ض ضر�بي على الضرائب المفروضة على الدخل 

c(   تج.سعر المنانخفاض 

d(   مكمل.ز�ادة سعر منتج 

 إذا ه�ط سعر القهوة، فإنه من المتوقع أن �حدث: .3

a( .هبوط في الكم�ة المطلو�ة من القهوة 

b(  .ارتفاع في سعر الشاي 

c(   ى األكواب.لعانخفاض في الطلب 

d(  .انخفاض في الطلب على الشاي 
 

 ؟الدن�اما هي السلعة  .4
a(  متواضعة نسب�اً هي سلعة ذات جودة. 
b(  عة البدیلة أغلى.ة، �حیث �كون سعر السلودة أدنى من سلعة بدیلة ذات جهي سلع 

c(   ذات سمعة جیدة محل�ًا ولكن سیئة دول�اً هي سلعة. 
d(  العائلي. سلعة ینخفض الطلب علیها مع ارتفاع الدخل 

 
ل�كن سعر المزهر�ات والطلب علیها عند مستو�ات معینة. إذا ما ارتفع سعر األزهار �شكل حاد،  .5

 ي تتوقع حدوثه من بین ما یلي:ما الذ

a( .سینزاح منحنى الطلب على المزهر�ات إلى ال�سار وترتفع أسعارها 

b( مزهر�ات إلى ال�مین وترتفع أسعارها.سینزاح منحنى الطلب على ال 

c(  اك حر�ة على طول منحنى الطلب على المزهر�ات وستنخفض أسعارها.هن ن س�كو 

d( �سار وتنخفض أسعارها.سینزاح منحنى الطلب على المزهر�ات إلى ال 
 

الطلب على خدمة الم�كرو�اص المدیني عند مستو�ات محددة. ولنفترض أن تعرفة تعرفة و لتكن ال .6
 :يما یله من بین ثو جرة (التاكسي) ارتفعت. ما الذي تتوقع حدس�ارات األ

a( .ینزاح الطلب على خدمة الم�كرو�اص إلى ال�سار و�زداد الطلب على خدمة التاكسي 

b(  فاع التعرفة للم�كرو إلى ال�مین مع ارت لى خدمة الم�كرو�اصنى الطلب عینزاح منح
 �اص وتتراجع �م�ة الطلب على خدمة التاكسي.

c(   اجع �م�ة الطلب على التاكسي.ر تالطلب على خدمة الم�كرو�اص إلى ال�سار وتینزاح 

d(   سینزاح منحنى الطلب على خدمة الم�كرو�اص إلى ال�مین مع ارتفاع التعرفة
 خدمة التاكسي. كرو�اص وتزداد �م�ة الطلب علىللم�
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�أتي الطلب على اإلقامة الفندق�ة في مدینة دمشق في الص�ف �أغل�ه من السّ�اح األجانب. �مكن  .7
سعر أو ق�مة واحد أو أكثر  دق لندن أن ینخفض �سبب انخفاضانللطلب الص�في على غرف ف

 مما یلي:

 الدوالر األمیر�ي. )1

 �طاقات الطیران. )2

 لسور�ة.رة االلی )3

a( 1 .فقط 

b( 1 2و. 
c( 2 3و. 
d( 3 .فقط 

 
 أي مما �أتي من شأنه أن یتسبب �انز�اح منحنى الطلب على الشو�وال إلى ال�سار؟ .8

 انخفاض سعر الشو�وال. )1

 البدانة. تسبب لفكرة أن الشو�وال جو حملة ناشطین صح�ة تر  )2

 ارتفاع أسعار بدائل الشو�وال. )3

 انخفاض دخل المستهلك. )4

a( 1 .فقط 

b( 2 3و. 
c( 2 4و. 
d( 3 4و. 

 
 استثناء:انز�اح منحنى الطلب �كل مما یلي یؤدي إلى  .9

a( تغیر الدخل. 
b(  .تغیر سعر البدائل 
c(  .تغیر السعر 
d( .تغیر في األذواق والتفضیالت 

 
 

 ج إلى ال�مین؟ منحنى الطلب على المنت أي مما یلي �سبب انز�اح .10

a(  .انخفاض أسعار المنتجات البدیلة 

b(  .تخف�ض الضرائب الم�اشرة على الدخل 

c(  .انخفاض في سعر المنتج 

d( دة في سعر المنتجات المكملة. ز�ا حدوث 
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 أسئلة غیر محلولة:
 :ن �المعادلتین التالیتی. افترض أن عرض وطلب سلعة محّددة قابل للتمثیل ر�اض�اً 1

 Qs = 10 + 40Pوالعرض:      Qd = 100 – 2Pالطلب: 
 واحدة. والمطلوب: وحدة السعر ال Pالكم�ة المعروضة،  Qs المطلو�ة،الكم�ة Qd حیث: 

 راغات الجدول التالي:  فامأل .أ
Qs Qd P 
  0.50 
  1.00 
  1.50 
  2.00 
  2.50 

 ن�ة. ز ااستخدم ب�اناتك في ا�جاد السعر التوازني والكم�ة التو  .ب

 مّثل الجدول ب�ان�ًا وحّدد السعر التوازني والكم�ة التوازن�ة على الشكل.   .ج

 ات التوازن�ة في �ل من الحاالت التال�ة:الكم�زني و النت�جة على السعر التوا. حدد طب�عة االنز�اح و 2

 (ب)   (أ)   

 
 (د)   (جـ)   

 
 بأو الطلطب�عة االنز�اح الحاصل في العرض  ي. من أجل �ل األحداث التال�ة، حّدد مع الرسم الب�ان3

 �ة.أو �لیهما، مبّینًا أثر ذلك على السعر التوازني والكم�ة التوازن
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في التخلص من الوزن الزائد �ما �ان أن خبز النخالة ال �ساعد تقار�ر طب�ة جدیدة تّدعي  .أ
ما الذي   ؟ عامة الناس. ما الذي س�حدث لمنحن�ات عرض وطلب خبز النخالةُ�ظن من قبل  

 توازن�ة؟ س�حدث للسعر التوازني؟ ما الذي س�حدث للكم�ة ال

حدث لكل ما الذي س�لزراعة في المنطقة الجنو��ة. ارتفاع تكلفة م�اه الرّي المستخدمة في ا .ب
 ؟ من: منحن�ات عرض وطلب الخضار، السعر وللكم�ة التوازن�ة

البیوت المأهولة. ما الذي  نم% 10أدى زلزال إلى دمار �بیر في مدینة تكتون�ا أتى على  .ج
لوحدات السكن�ة في تكتون�ا؟ ما الذي س�حدث للسعر س�حدث لمنحن�ات عرض وطلب ا

 ؟ازل المب�عة في المدینةوازني والكم�ة التوازن�ة للمنالت
(القهوة) في �افة أنحاء العالم. ما الذي س�حدث هاجمت آفة خطیرة محاصیل حبوب البن  .د

عالم�ًا؟ ما الذي س�حدث للسعر التوازني وللكم�ة التوازن�ة  لمنحن�ات عرض وطلب الشاي
 ع عالم�ًا؟للشاي المب�

 
 حاالت التال�ة:من ال�ًال م منحن�ات العرض والطلب . مّثل ب�ان�ًا �استخدا4

الثة ارتفع الطلب على الهواتف الخلو�ة �شكل �بیر ولكن مع نها�ة التسعینات و�دا�ة األلف�ة الث .أ
�شكل آنذاك، أمثال سوني ونو��ا قاموا بز�ادة انتاجهم من الهواتف الخلو�ة  نیالمنتجین الرئ�سی

 سعر الهاتف الخلوي.  كبیر األمر الذي أدى إلى انخفاض

الخبز عند مستوًى أقل   ل االشتراك�ة سا�قًا في ظل العهد الشیوعي �ض�ط أسعارلب الدو قامت أغ .ب
بتحر�ر االقتصاد واالنتقال إلى اقتصاد السوق،   اً من المستوى التوازني. و�عد اتخاذ هذه الدول قرار 

ة مع ز�ادة في الكم�ات المعروض  األمر الذي أدى إلى ارتفاع سعر الخبزتّم تحر�ر سعر الخبز،  
 اض في الكم�ات المطلو�ة.وانخف

 ار�ات �رة السلة النهائ�ة إلى تداول ال�طاقات في السوق السوداءأدت شدة االق�ال على أحد م� .ج
 �أسعار أعلى �كثیر من السعر التوازني المعتاد.  ة)قانون� ر(سوق غی
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 الفصل الثالث 
 نظر�ة المستهلك

Consumer Theory 
 

 الكلمات المفتاح�ة

قانون المنفعة الحد�ة  ;  Total utility الكل�ةالمنفعة ;  Marginal utility الحد�ة المنفعة ; Utility المنفعة

 Consumer’s   خ�ار المستهلك وقید المیزان�ة; Law of diminishing marginal utilityالمتناقصة 

choice and budget constraint ; للنقود المنفعة الحد�ة Marginal utility of money. 
 

 الفصل: ملخص

، مع ب�ان مقرر تار�خ الفكر االقتصادي �مراجعة سر�عة لمفهوم المنفعة الذي مّر مع الطالب فيیبدأ هذا الفصل 

الحد�ة، تمهیدًا لشرح مفهوم توازن المستهلك ودراسة شرط توازن المستهلك مع مثال �س�ط  تناقص المنفعة فكرة

للفصول الالحقة التي  امًا وم�سطًا �عد هذا الفصل تمهیدًا ه اثنتین فقط.فضاء استهالك مكون من سلعتین لحالة 

 تتناول النظر�ة السائدة في تفضیالت المستهلك.

 

 ثالث:�م�ة للفصل الاألهداف التعل

 م �م�ادئ نظر�ة المستهلكااإللم -

 فهم المنفعة �المعنى االقتصادي. -

 كل�ة والمنفعة الحد�ة. التمییز بین المنفعة ال -

 ن تناقص المنفعة الحد�ة.ب قانو است�عا -

 توازن المستهلك. تعر�ف -

 تحلیل شرط توازن المستهلك. -

 مخطط الفصل:

 the concept of utility . مفهوم المنفعة1.3
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 the concept of marginal utility . مفهوم المنفعة الحد�ة2.3

 the low diminishing marginal utility لمنفعة الكل�ة ب�ان�اً . قانون المنفعة الحد�ة المتناقصة وا3.3
 utility maximization and consumer's equilibrium . تعظ�م المنفعة وتوازن المستهلك5.3
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 لث:الفصل الثا
 المستھلك ةنظری 

 Consumer’s Theory 
 

ك التي �عبر  ات المستهل تحلیل خ�ار التي تعنى بأساس�ات نظر�ة المستهلك نعرض في هذا الفصل 

في ظل قیود السعر والدخل  �شرائها�ات السلع والخدمات التي �قوم  ي السوق من خالل �معنها ف

ستهلكة" على أن نستخدم  ستخدم �لمة "المفي هذا الفصل سن   �غرض إش�اع حاجاته االستهالك�ة.

شكل عام هو  لمستهلكة � ستهلك أو اعلى أن المقصود �الم تعبیر "المستهلك" في الفصول القادمة.

فرد من حیث هو فرد. فرّب األسرة أو رّ�ة  العائالت ول�س المستهلك الالمستهلكة في قطاع  الوحدة  

رارات یوم�ة �شراء �م�ات من سلع متنوعة �الن�ا�ة  األسرة التي تنفق على مع�شة هذه األسرة تتخذ ق

 .بوصفها وحدة واحدة  ذه العائلةستهلك هو هقصود �المعن العائلة �أكملها. و�التالي فإن الم

 

 . مفهوم المنفعة 1.3

أدو�ة وتسالي؟ ألنها  أل�سة و السلع والخدمات من أغذ�ة و  الكثیر منلماذا نستهلك یوم�ًا 

متنوعة، وحتى الناسك الصائم  جة ماد�ة ما. �لنا ن�حث عما �ش�ع حاجاته التش�ع لدینا رغ�ة أو حا

ح�ة. إذًا، نحن نستهلك ة ذات�ة رو إش�اع حاج  ًا هو وقته في سبیل�ستهلك موردًا نادر المنقطع للع�ادة  

�المعنى االقتصادي   utility�حقق لنا منفعة.  والمنفعة    أيتنا.  ا ألن االستهالك �ش�ع رغ�اتنا وحاج

رضى النفسي. فنحن نشعر �عدم الرضى عندما نجوع أو نعطش،  كلمة هي شعور ذاتي �اللل

نستقل س�ارة األجرة   لرضى عندمانا نشعر �انأكل ونشرب، �ما أننشعر �الرضى عندما و�المقابل 

إلى العمل أو الجامعة ألننا نوفر الوقت والتعب، ونشعر �الرضى عندما نقرأ روا�ة جدیدة ألننا  

قیق  الملل. ولو لم یرت�ط األكل أو الشرب أو ق�ادة الس�ارة أو اقتناء �تاب بتح  دفع بهانها وننتعّلم م 

هذا الرضى الناجم عن االستهالك �سمى  �ًا منها. استهلكنا أ ضى أو المنفعة لما السعادة أو الر 

درجة  �المصطلح االقتصادي "المنفعة". �كلمة أكثر دقة، المنفعة هي مقدار الشعور �السعادة أو
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نة في  �استهالك �م�ة ما من سلعة معی  ا نت�جة ق�امه ةشعر بها المستهلكتالرضى النفسي التي 

  ! لماذا؟مدخن منفعةین �حقق للبهذا المعنى، التدخظروف محددة. 

طب�عة ذات�ة. أي أن �ل مستهلك �شعر �مقدار ما من المنفعة    تمتلكالحظ أن المنفعة بهذا المعنى  

استهالك عبد هللا لكوب من   إنق�اس هذا المقدار �طر�قة مألوفة �أن نقول ولكننا ال نستط�ع 

احث وزن المنفعة   �مكن لل�! أي أنه الغرامًا من المنفعة  24.5طب�عي �حقق له  عصیر البرتقال ال

�میزان ألنها شعور نفسي وال �مكنه ق�اسها �أ�ة أداة ق�اس موضوع�ة أخرى. وألنها غیر قابلة  

ع لمق�اس موّحد فال �مكن مقارنة مستوى المنفعة بین شخص وآخر. من حسن  للق�اس وال تخض 

عندما ندرس  نرى الحقاً بدقة �ما س تلزم ق�اس المنفعة تهلك الحدیثة ال تس الحظ أن نظر�ة المس

 النظر�ة السائدة في تحلیل سلوك المستهلك.

 

 . مفهوم المنفعة الحد�ة 2.3

من سلعة متأت�ة من استهالك وحدة واحدة إضاف�ة المنفعة الحد�ة هي المنفعة الذات�ة ال

تك  �ة �ألعاب الفیدیو، فوجدت لعبمعینة. لنفترض على سبیل المثال أنك ذهبت إلى أحد مراكز التسل

�عد  في الدور الواحد. بدأت فورًا بلعب لعبتك المفضلة دورًا  وحدة نقد�ة 100المفضلة التي تكّلف  

لصفیر ولكنك اكتفیت  لك ما �كفي من نقود ور�ما بدأ جی�ك �ادور إلى أن شعرت �الملل. ر�ما تمت

لوصول ى من تحسن أداءك ومهارتك في افتوقفت عن اللعب في الدور السادس وأنت تشعر �الرض

ل اآلن هل متعة اللعب في اللع�ة األولى هي بنفس مقدار �ة. والسؤاإلى مراحل أصعب في اللع

تجد أن توقفك عن  ة؟ إذا فّكرت قلیًال في هذا السؤال فسمتعة اللعب في اللع�ة السادسة واألخیر 

ا یدفعك �اٍف من الحماس �مإضافي  قدٍر  اللعب عند اللع�ة السادسة �عني أنك لم تعد تحصل على  

في  لیرة إضاف�ة و�نفاق المز�د من الوقت على اللعب. أما 100للعب و�ما �ستحق دفع لمواصلة ا

كن رغبتك �انت تتضاءل ل�ًا من الحماس الذي یدفعك للمز�د، ولاللع�ة األولى فكان لد�ك قدرًا عا

 التام عند اللع�ة السادسة.   دورًا �عد دور إلى أن وصلت لحد قر�ب من اإلش�اع

إن مقدار الرضى الذي شعرت �ه بنها�ة اللع�ة األولى هو مقدار المنفعة الحد�ة المتأت�ة  

ة هو  ور الذي شعرت �ه بنها�ة اللع�ة الثان�حدة استهالك�ة (أول دور)، ومقدار السر من أول و 
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الذي شعرت �ه بنها�ة اللع�ة   المنفعة الحد�ة المتأت�ة من ثاني وحدة استهالك�ة، ومقدار السرور

 سادس وحدة استهالك�ة. متأت�ة من السادسة هو المنفعة الحد�ة ال

لوحدة السادسة؟  حدة األولى تساوي المنفعة الحد�ة من اولكن، هل المنفعة الحد�ة من الو  

، من دوٍر إلى آخر یل�ه، �عني  اإلضاف�ة هو ال، ألن تناقص درجة المتعة لعلك توافق أن الجواب 

�معنى أن المنفعة الحد�ة من   من دور إلى آخر، بل إنها تتناقص. أن المنفعة الحد�ة ل�ست ثابتة

 أقل الثالثةة حد�ة من الوحد، والمنفعة الاألولىالحد�ة من الوحدة من المنفعة أقل  الثان�ةالوحدة 

متتال�ة یتزاید مع  ولذلك فإن مجموع المنافع الحد�ة ال، وهكذا. الثان�ةمن تلك المتأت�ة من الوحدة 

 دل متناقص. ن �معكل دور ولك

 law ofفي الحق�قة هذا هو فحوى ما �سمى بـ "قانون المنفعة الحد�ة المتناقصة" 

diminishing marginal utility . مى المنفعة الكل�ة فهو في مثالنا أعاله ع�ارة عن  ما �سوأما

الكل�ة هي   من اللعب، و�شكل عام، المنفعة ةمتتال�المتأت�ة من ست أدوار مجموع المنافع الحد�ة 

 . أول وحدة مستهلكة وحتى آخر وحدة مستهلكةمن منافع الحد�ة ع�ارة عن مجموع ال

 

 فعة الكل�ة ب�ان�اً . قانون المنفعة الحد�ة المتناقصة والمن3.3

من �اب التأكید على أن المنفعة الحد�ة هي التي تتناقص بتزاید االستهالك ول�س الكل�ة، 

ن المستهلكة قادرة على التعبیر عن  ع التمثیل الب�اني. لنفترض أكننا اللجوء إلى مثال نظري مم�

تقّدر منفعتها   إنها تقول مقدار المنفعة التي تشعر بها من استهالك �ل وحدة إضاف�ة رقم�ًا. �أن 

 ما  ةً ك. ولنفترض ان مستهلوهكذامن الوحدة األولى بثماني وحدات، ومن الثان�ة �ست وحدات، 

منفعة التي شعرت بها من تناول ست قطع من الشو�وال واحدة �عد الذاتي للتقدیرها    �إعطائناقامت  

. و�مكن تمثیل  1.3ة في الجدول  أخرى، حیث قمنا بتدو�ن ب�انات المنفعة التي أدلت بها المستهلك

ولكن �معدل متناقص   الذي �ظهر تزاید المنفعة الكل�ة بتزاید االستهالك  1.3ب�انات الجدول �الشكل  

الحظ أن المستهلكة تحقق أقصى مستوى ممكن من المنفعة عند   المنفعة الحد�ة. �سبب تناقص 

نفعة من استهالك الوحدة الخامسة، الوحدة الرا�عة، إذ أنها ال تحصل على مقدار إضافي من الم

أكید، ال یتوقع من  تلوأما المنفعة الحد�ة من األخیرة فسال�ة داللًة على انزعاج المستهلكة! �ا
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ك إلى هذا الحد، ال سّ�ما إذا �ان یدفع جزًء من دخله في الرشید أن �ستمر في االستهالالمستهلك  

 .سبیل استهالك وحدات إضاف�ة من السلعة أو الخدمة
 

 . المنفعة الحد�ة والمنفعة الكل�ة 1.3الجدول 

 الكل�ةالمنفعة  المنفعة الحد�ة عدد وحدات السلعة 
1 8 8 
2 6 14 
3 3 17 
4 1 18 
5 0 18 
6 2 - 16 
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 consumer’s choice and budget . خ�ار المستهلك وقید المیزان�ة4.3

constraint 

 ة  لقدرة المستهلكت�ة من االستهالك دون أن نلقي �االً تحدثنا حتى اآلن عن المنفعة المتأ

ة  كن من المنفع ل ألقصى مستوى ممأن المستهلكة تص 1.3على الشراء. لقد الحظنا من الشكل 

ألننا افترضنا ضمن�ًا أن المستهلكة تملك ما �كفي من النقود التي ترغب    وذلكالرا�عة،    عند الوحدة

ما یرغب  من منا �ملك ما �كفي من النقود لشراء �ل  ولكن�وال. �إنفاقها إش�اعًا لحاجتها من الشو 

ات لع والخدممختلف السینفق میزانیته على  إلش�اع �افة حاجاته؟ على المستهلك أن �قرر ��ف

أو یرغب �استهالكها. األمر الذي �عني أن المستهلك في سع�ه لتعظ�م منفعته غال�ًا  ها  التي �حتاج

المستهلك أن    وذلك برغم ،  من �ل شيء  قصى مستوى ممكن من اإلش�اعما ال �صل �الضرورة إلى أ

م�ة محددة من  المستهلك عمله هو أن �ختار � عمومًا �فضل المز�د على األقل. لكن ما �ستط�ع

خدمة یرغب �استهالكها �حیث �حقق أقصى منفعة من تر�یب معین من السلع  كل سلعة أو 

  یدة عندما تنزل إلى سوق الخضراوات ال تقوم �إنفاق �ل والخدمات، وآ�ة ذلك أن ر�ة المنزل الرش

مختلف تقوم بتر�یب �م�ات مدروسة من ما لدیها على شراء البندورة فقط أو ال�قدونس! ولكنها 

ق أكبر منفعة ممكنة ألسرتها من المیزان�ة المتاحة. ولو أنها مألت سلتها الخضراوات �حیث تحق

 یر عاقلة، واالقتصادي �غنى عن دراسة سلو�ها! �ال�قدونس فقط التُِّهَمْت �أنها غ

األول هو تفضیالتها  قتضي تعظ�م المنفعة من المستهلكة أن تواءم بین شیئین. إذًا، �

حدودة. أما تفضیالتها فمسألة ذات�ة شخص�ة، وأما میزانیتها  والثاني هو میزانیتها المالذات�ة، 

السوق من جهة أخرى. فمثًال، إذا �ان سعر   فمحكومة بثروتها أو دخلها النقدي من جهة و�أسعار

لیرة (مخصصة لإلنفاق على   لیرات، �مكن للمستهلكة �مائة 10لیرات وسعر البرتقالة   10التفاحة  

ت و�رتقالة أو تسع برتقاالت وتفاحة أو خمس برتقاالت وخمس اكهة) أن تشتري تسع تفاحاالف

لكة تكمن  المیزان�ة المحددة فإن مشكلة المستهو�ما أن �افة هذه التراكیب تقع ضمن    تفاحات، إلخ.

. فقد ترغب �عشرة  رها الذات�ةمن وجهة نظ  اخت�ار التر�یب الذي �حقق لها أقصى منفعة ممكنةفي  

 ، وقد ترغب �العكس. تفاحات دون برتقال
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 . تعظ�م المنفعة وتوازن المستهلك 5.3

انیته المحدودة، و�ذا تمكن  یتمثل هدف المستهلك الرشید بتعظ�م منفعته الكل�ة من میز 

فإن  ة�الفعل من الوصول �منفعته إلى أقصى مستوى ممكن ضمن میزانیته المحدود المستهلك 

اإل�فاء �شرط التوازن. وهذا األخیر نعبر  توازن. ولتحقیق ذلك ال بد من  المستهلك �صل إلى حالة ال

یب االستهالكي  تضي أن �ختار التر�توازن المستهلك �ق  إنعنه اآلن �ع�ارة تقر�ب�ة غیر دق�قة تقول  

 ي �حصل من خالله على �م�ة من المنفعة توازي ما �ضحي �ه من نقود. الذ 

افترض أن  لتحلیل الحدي.د من اللجوء قلیًال إلى اهذا الشرط بدقة أكثر ال باغة ولص�

هالكي ن �عطي �ل تر�یب استأ الشعور �المنفعة قابل للتقی�م الكمي �حیث أن المستهلك �ستط�ع 

ن النقاط تمثل مستوى المنفعة المرت�ط �استهالك السلعة. �أن  عة متاحة عددًا ممتاح أو �ل سل

ا �منحه استهالك برتقالة  وحدة منفعة، بینم 70فالني ك تفاحة �عطي المستهلك التهالاس إن نقول 

ازي منفعة  وحدة منفعة، �حیث نستنتج ان منفعة البرتقالة �النس�ة لهذا المستهلك تو  140واحدة 

وحدة منفعة مرت�طة �استهالك  70مستهلك الراغب �الحصول على تفاحتین. وهكذا على هذا ال 

ن ثمن التفاحة هو  أفترض  اسب �المقارنة مع منفعتها. لنرر ما إذا �ان ثمن التفاحة منتفاحة أن �ق

لمستهلك لمنفعة  عشر وحدات نقد�ة. إذا قام المستهلك �شراء التفاحة فإن ذلك �عني أن تقی�م هذا ا

ن  من جهة أخرى، ماذا عن النقود التي ننفقها لنتمكّ   عن عشر وحدات نقد�ة.  ز�د التفاحة �ساوي أو ی

ة؟ تقول النظر�ة أن النقود تمنح حاملها منفعة  جرد امتالكها منفعمن االستهالك؟ هل �عطینا م

�حمل النقود �شعر �الثقة    مشابهة للمنفعة التي �منحها استهالك السلع والخدمات. فالمستهلك الذي

حاجة، أي �شعر  على مواجهة الطوارئ و�األمان المرت�ط �القدرة على استخدام النقود وقت الوالقدرة  

لناجم عن نقصان النقود �مقدار وحدة نفعة النقود امنفعة النقود. إن التغیر في م �الرضى المسمى 

 .marginal utility of moneyواحدة �سمى المنفعة الحد�ة للنقود 

مستهلكنا أعاله �شتري التفاحة عندما تكون منفعتها أعلى أو   نإو�العودة للتفاحة، نقول 

  (منفعة الوحدة النقد�ة الواحدة × سعر التفاحة). لشرائهاعة الحد�ة للنقود التي أنفقت تساوي المنف

اخرى ما دامت   المستهلك س�ستمر �استهالك تفاحة وراء إنعاله، �مكن القول أ �متا�عة المثال 

لك ف�ة أكبر من منفعة وحدة النقود، وألن المنفعة الحد�ة متناقصة فإن المستهمنفعة التفاحة اإلضا
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إضاف�ة تساوي المنفعة  عته من تفاحة  من التفاح عندما �شعر �أن منفسیتوقف عن ز�ادة مشتر�اته  

كتس�ة (من استهالك التفاح) الحد�ة للنقود، و�ذلك �صل إلى حالة تتساوى فیها المنفعة الحد�ة الم

ل، فیتطلب ان  فعة الحد�ة المضحى بها (من النقود). و�ذلك توازنه �النس�ة لسلعة البرتقامع المن

من آخر برتقالة مع المنفعة الحد�ة للنقود. الحظ إذًا أن المنفعة  المكتس�ةالحد�ة تتساوى المنفعة 

لحد�ة  خر وحدة من السلعة، ف�ما المنفعة االحد�ة المكتس�ة هي المنفعة المتحصلة من استهالك آ

لقاعدة �ص�غة معادلة  المضحى بها تؤخذ �جداء منفعة وحدة النقود �سعر السلعة. لنضع هذه ا

 ل التالي: على الشك

 المنقعة الحد�ة المكتس�ة = المنفعة الحد�ة المضحى بها 

 المنقعة الحد�ة المكتس�ة = منفعة وحدة النقود × سعر السلعة

 سلعة = منفعة وحدة النقود ة الحد�ة المكتس�ة ÷ سعر الالمنفع أو     

 

 ي ظل النظر�ة الكم�ة للمنفعة . القاعدة العامة لتوازن المستهلك ف .32الشكل 

 
  

نة لفضاء  للتعم�م، إذا ما قمنا بتطبیق هذه القاعدة في توازن المستهلك على �افة السلع المكوِّ

�شكل عام �قتضي أن تتساوى نس�ة المنفعة الحد�ة  لمستهلك توازن ا إنالمستهلك، ف�مكن القول 
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للنقود.   عر السلعة) مع المنفعة الحد�ةمن �ل سلعة إلى سعرها (المنفعة الحد�ة المكتس�ة ÷ س

للوصول إلى ذلك، �مكننا أن ننطلق بدا�ة من تطبیق شرط توازن المستهلك �شكل منفصل على  

  . Uzو Uyو xU ومنافعها الحد�ة  pzو pyو   xp تواليا على الغ اسعارهتبل )  x, y, zثالث سلع مثًال (

عادلة  لشروط عن طر�ق قسمة طرفي �ل م. و�عد إعادة �تا�ة ا2.3وذلك �ما هو مبین في الشكل  

فإننا سنصل إلى ثالث معادالت تنطوي على نفس الطرف األ�من، وهو المنفعة  على سعر السلعة،  

هو نفسه في �افة المعادالت فال بد أن الطرف األ�سر في  الحد�ة للنقود. و�ما أن الطرف األ�من  

نصل إلى العدد الذي نشاء من السلع، ل ذات المعادالت متطابق في الق�مة. �مكن تعم�م ذلك إلى

أقصى مستوى ممكن من المنفعة عندما تتساوى المنافع  �صل إلى المستهلك  ن نت�جة مفادها أ

. أي أن المستهلك �حقق التوازن عندما تتساوى المنفعة  االحد�ة للسلع جم�عها منسو�ة إلى أسعاره 

المستهلك. آخر وحدة من �ل سلعة في فضاء  المتأت�ة من �ل وحدة نقد�ة منفقة على شراء واستهالك  

لتوازن، ولكن التوازن نفسه هو ع�ارة عن حالة �ع�شها المستهلك و�شعر فیها أنه  هذا هو شرط ا

ط�ع من رضى ضمن قیود الدخل واألسعار، أي في ظل  تمكن من الوصول إلى أقصى ما �ست 

 انیته الحق�ق�ة.قید میز 

 
 

 ع:. مالحظة على استقالل�ة المناف6.3

إلى فضاء سلعي �امل �فترض إل�ه في التعم�م من سلعة  الحظ أن المنطق الذي لجأنا

التر�یب استقالل منافع السلع عن �عضها ال�عض. أي �فترض أن �ل سلعة من السلع الداخلة في  

السلعي تسهم في المستوى اإلجمالي للمنفعة �شكل منفصل عن �ق�ة السلع. فقد قمنا أعاله بوضع  

ح ذلك؟ إذا �ان ذلك ل عن السلعة األخرى فهل �صمن أجل �ل سلعة �شكل منفص ازن شرط التو 

  ثم �عض الز�ت،    تناول �عض ثم  فقط  مستهلك �أكل رغ�ف خبز  الن ق�ام  أصح�حًا فإن ذلك س�عني  

! یبدو أن المنافع غیر مستقلة  وز�ت  الزعتر س�عط�ه ذات المنفعة التي تعط�ه إ�اها ملفوفة زعتر 

ة ألن الكل في  ع ال �مكن جمعها �صورة عامول�س ذلك وحسب، بل المناف  ض.عن �عضها ال�ع

تص�ح مسألة استقالل�ة  مثلة اخرى. أهذه الحالة ال �ساوي مجموع األجزاء، على أنه قد �صح في 

 لنماذج النظر�ة والتطب�ق�ة التي تستلزم استخدام توا�ع صر�حة للمنفعة. لسلع مسألة جوهر�ة في اا
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 لك (حالة سلعتین اثنتین) لمستهلك وشرط توازن المستهر ا: خ�ا1.3مثال  

وحدة نقد�ة وتمتلك تفضیالت مبینة في الجدول   30لنأخذ مثاًال على مستهلكة میزانیتها محدودة بـ  

في ظل  و.ن. 10جل سلعتین (أ) و (ب)، سعر الوحدة الواحدة من أّیهما هو أ . وذلك من2.3

ة، حیث �مكنها  الك�ة مختلفتار من بین أر�عة تراكیب استههذه الشروط تستط�ع المستهلكة أن تخ

أن تشتري ثالث وحدات من (أ) أو ثالث وحدات من (ب) أو اثنتین من (أ) مع واحدة من (ب) 

 أو العكس.
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 : المنافع الحد�ة والكل�ة لمستهلك افتراضي من استهالك سلعتین 2.3 الجدول

 فعة الكل�ة (أ)منال المنفعة الحد�ة من (أ) عدد وحدات (أ)

0 0 0 

1 4 4 

2 3 7 

3 2 9 

 المنفعة الكل�ة (ب) المنفعة الحد�ة من (ب) عدد وحدات (ب)   

0 0 0 

1 5 5 

2 4 9 

3 1 10 

 

قق فقط من أجل التر�یب (وحدة من أ، وحدتین  أن شرط التوازن مح  دقق في الجدول لتجد 

وحدات من  4وحدة [ 13والمنفعة الكل�ة  4/10من ب)، حیث نس�ة المنفعة الحد�ة للسعر هي 

وحدات من (ب)]. واآلن أنظر إذا �ان �استطاعتك ز�ادة المنفعة الكل�ة لمستهلكتنا عبر   9و(أ) 

  ضمن المیزان�ة.   ى أن تتذ�ر أن ت�قىب استهالكي آخر، علاخت�ار تر�ی
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 مار�ن الفصل الثالثت
 محلولة:   أسئلة غیر

الكل�ة، ثم مثل العالقة ، مبّینًا طب�عة العالقة بین المنفعة الحد�ة والمنفعة امأل فراغات الجدول أدناه . 1
 بینهما ب�ان�اً 

 . المنفعة الحد�ة والمنفعة الكل�ة3.3الجدول 

 الكل�ةالمنفعة  المنفعة الحد�ة عدد وحدات السلعة 
1 12 12 
2 9  
3 7  
4 5  
5 3  
6 1  

 

العالقة بین التكلفة . امأل فراغات الجدول أدناه، ثم مثل معط�اته ب�ان�ًا، واشرح بلغتك الخاصة طب�عة 2

 الحد�ة والتكلفة الكل�ة.

 . المنفعة الحد�ة والمنفعة الكل�ة4.3جدول لا

 الكل�ة المنفعة المنفعة الحد�ة عدد وحدات السلعة 
1  100 
2  180 
3  240 
4  280 
5  300 
6  310 

 . هل �عطي مجرد االحتفاظ �النقود منفعة للفرد؟3

 200من تفاحة و وحدة منفعة 150وحدة منفعة من برتقالة و 100. إذا �ان المستهلك �حصل على 4

 ما الحلیب، فهل �صلح أن نستنتج أنوحدة منفعة من عل�ة صغیرة من �ر� 250وحدة منفعة من موزة و
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وحدة  700ي ونة من المقادیر أعاله ستعط�ه مقدارًا من المنفعة �ساو ه مكمنفعة المستهلك من سلطة فواك

 خالفًا.أعط مثاًال م جاالستنتامنفعة؟ لماذا؟ إذا �نت ال تتفق مع هذا 

و.ن. یرغب �إنفاقها على نوعین من الشو�وال (حلیب وفواكه) علمًا أن سعر  100. تبلغ میزان�ة طفل 5

ف�ه  و.ن. أنشئ جدوًال تبین 20اكه ن. ف�ما یبلغ سعر شو�وال الفو و. 10عة شو�وال الحلیب �ساوي قط

ل الذي قمت �إنشائه الستنتاج الخ�ارات االستهالك�ة المتاحة أمام هذا الطفل. هل تكفي ب�انات الجدو 

 التر�یب االستهالكي الذي س�ختاره الطفل؟

 صح�ح بل علل.هو ال العكس إن�ة؟ ال �كفي أن تقول لخطأ في �ل من الع�ارات التالا . ما6

 المنفعة الحد�ة متزایدة. .أ

 لمستهلك عند تساوي المنفعة المكتس�ة مع منفعة النقود.یتحقق توازن ا .ب

 مع اإلنفاق. لك عند تساوي الدخلیتحقق توازن المسته .ج

 �حاول المستهلك أن �صل إلى اإلش�اع الكامل من �ل ما �ستط�ع شراءه. .د
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 الرا�عالفصل 
 ضیالت المستهلكالنظر�ة الحدیثة في تف

Modern Theory of Consumer’s 
Preference 

 

 الكلمات المفتاح�ة

؛  completeness ؛ التمامindifference curveالسواء  منحنى ؛ consumer’s preferenceتفضیل المستهلك 

- nonع الكاملعدم اإلش�ا  ؛convexity to origin؛ التحّدب إزاء األصلtransitivity؛ التعديreflexivityساالنعكا

satiation،  المعدل الحدي لإلبدالmarginal rate of transformation األمثلة ؛optimizationتعظ�م مقّید ؛ 

constrained maximization؛ قید المیزان�ة budget constraintخط المیزان�ة ؛budget line. 

 

 الفصل: ملخص

�شرح مسّلمات أو فرض�ات یبدأ الفصل  ستهلك.ت المنظر�ة السائدة في تفضیالهذا الفصل مخصص لعرض ال

لطالب �مفهوم المجموعة  تفضیالت المستهلك التي ال بد منها لكي �ستق�م التحلیل من الناح�ة الفن�ة. ثم یتم تعر�ف ا

 الشرائ�ة نقوم �استخدامقدرته  المجد�ة أو المیزان�ة. و�عد أن تتكون لدینا أدوات التعبیر عن تفضیالت المستهلك وعن  

ة الذي سیتم عرضه ب�ان�ًا �استخدام علیل خ�ارات المستهلك �استخدام نموذج تعظ�م المنفهذه األدوات في تح

 ة، و�ذلك جبر�ًا �استخدام طر�قة الغرانج.منحن�ات السواء وخط المیزان�
 

 :الرا�ع األهداف التعل�م�ة للفصل

 ب أن: هذا الفصل �فترض �الطال بنها�ة 

 تفضیالت المستهلكلحدیثة في یتذ�ر مسلمات النظر�ة ا -
 یبرهن أن المعدل الحدي لإلبدال سالب. -

 �مّیز التحو�الت الرتی�ة الموج�ة لتوا�ع المنفعة -

 بدال المعدل الحدي لإلیبرهن على تناقص  -

 ینشئ المجموعة المجد�ة ب�ان�اً  -
 �حل مسألة تعظ�م منفعة مقیدة �قید الدخل  -
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 مخطط الفصل:

 ید. تمه1.4
 axioms of consumer's preference ت المستهلكیالتفض. مسّلمات 2.4

 completenessة المسّلمة األولى: التفضیالت تام -

 reflexivity اس�ةالمسلمة الثان�ة: التفضیالت انعك -
 transitivity المسلمة الثالثة: التفضیالت متعد�ة -

 continuity المسّلمة الرا�عة: التفضیالت مستمرة -

 non-satiation عدم اإلش�اع الكامل في التفضیالت سة:خامالمسّلمة ال -

 diminishing MRS المسّلمة السادسة: منحن�ات السواء تّتسم بتناقص المعدالت الحد�ة لإلبدال -
 MRS and marginal utilities . المعدل الحدي لإلبدال والمنافع الحد�ة3.4

 positive monotonic transformations ة الموج�ة. التحو�الت الرتی�4.4

 utility maximization . تعظ�م المنفعة5.4

 feasible set المجموعة المجد�ة

 utility maximization and the feasible set تعظ�م المنفعة والمجموعة المجد�ة
 constrained optimization problem of consumer's utility . مسألة التعظ�م المقّید لمنفعة المستهلك6.4
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 الفصل الرابع:
 في تفضیالت المستھلك  المعاصرةالنظریة  

Modern Theory of Consumer's Preference 
 . تمهید1.4

ر�ة المستهلك �شكل م�سط و�دون الخوض في النمذجة لسابق إلى عرض نظعمدنا في الفصل ا

لهندس�ة الالزمة و�ر �عض األدوات ال سنقوم بتطفي هذا الفصاالقتصاد�ة والتحلیل الهندسي. 

في النظر�ة الحدیثة ال �عدو مؤشر المنفعة عن �ونه  عرض النظر�ة السائدة في سلوك المستهلك.  ل

یلزمنا تمثیل ر�اضي لكل من تفضیالت المستهلك ولمیزان�ة   لمستهلك.لسّلم تفضیالت ا تمثیالً 

التي مرت مع الطالب لها �استخدام منحن�ات السواء المستهلك. أما تفضیالت المستهلك فیتم تمثی

مستهلك فنمثلها ر�اض�ًا �معادلة تحدد مجموعة ار�خ الفكر االقتصادي. وأما میزان�ة الفي مقرر ت

 ا سنرى. الك�ة المتاحة �مالخ�ارات االسته من

ا �قوم  �ستخدم االقتصادیون النمذجة الر�اض�ة ألنها تساعد في تحلیل سلوك المستهلك. وعندم 

ن الهدف ل�س الوصول إلى أعلى رقم ممكن على مؤشر  إلتعظ�م المنفعة ف  االقتصادي ببناء نموذج

من المیزان�ة  لنس�ة للمستهلك ضألكثر تفضیًال �االمنفعة بل الوصول إلى ذلك التر�یب االستهالكي ا

ن من سلعتین  لنفترض من �اب الت�س�ط أن الفضاء االستهالكي للمستهلك مكوّ المتاحة للمستهلك.  

. تساعدنا هذه الفرض�ة بتمثیل خ�ارات المستهلك هندس�ًا في فضاء ثنائي ال�عد.  Yو  Xاثنتین هما  

احد منها �مثل التر�یب هالك�ة الخت�ار و راكیب أو حزم است نفترض هنا أن المستهلك �قوم �مقارنة ت

نة هو  ق�ام المستهلك �المقار إل�ه. والمقصود هنا � �النس�ةاألفضل أو الحزمة االستهالك�ة الفضلى  

ستهلك بترتیب سّلم أولو�اته أو تفضیالته من البدائل االستهالك�ة المتاحة ل�صل إلى البدیل �ام المق

بدائل المتاحة ضمن میزانیته. �ل تر�یب استهالكي محدد صاحب الرت�ة األعلى من بین �افة ال

�ظهر تر�یبین   1.4. الشكل Yوحدًة من السلعة  yمن و  Xوحدًة من السلعة  xیتشكل من 

 𝑥𝑥𝐴𝐴مقداره  Xمن عدد من وحدات السلعة    A. حیث یتكون التر�یب  Bو  A: تهالكیین محتملیناس

𝑦𝑦𝐵𝐵الذي یتكون من   Bلنس�ة للتر�یب لك �ا. و�ذ 𝑦𝑦𝐴𝐴مقداره  Yوعدد من وحدات السلعة   .𝑦𝑦𝐵𝐵و    
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 . مسّلمات تفضیالت المستهلك: 2.4

المنفعة ومنحن�ات السواء المشتقة   ًا �استخدام توا�علك ر�اض�ًا وهندس�یالت المستهلكي نصف تفض 

أخرى، ال  منها، ال بد قبل �ل شيء من تحدید المسلمات التي �خضع لها سلوك المستهلك. �كلمة  

بد من تحدید تلك الخصائص التي تشترك فیها تفضیالت المستهلكین جم�عهم. �ساعدنا تحدید 

لواقع المشاهد. سنض�ف لهذه  ة أو التي تخالف االحاالت الالمعقولفي است�عاد ذه الخصائص ه

 المسلمات �عض الشروط الضرور�ة إلخضاع السلوك االستهالكي للنمذجة الر�اض�ة. 

 التفضیالت تامة  ألولى:المسّلمة ا -

 �ستط�ع المستهلك أن �قّرر واحدًا مما یلي:  Bو   Aمن أجل أي تر�یبین استهالكیین 

1. A على    ّضلمفB  أو  𝐴𝐴 ≽ 𝐵𝐵 

2. B   على  مفّضلA  أو  𝐵𝐵 ≽ 𝐴𝐴 

 𝐵𝐵 

𝑥𝑥𝐴𝐴 𝑥𝑥𝐵𝐵 

𝑦𝑦𝐴𝐴  𝐴𝐴 

 𝑥𝑥 

𝑦𝑦𝐵𝐵 

 𝑦𝑦 

 الكیةتراكیب (حزم) استھ. 1.4الشكل 
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3. A   وB  سّ�ان     أو  𝐴𝐴~𝐵𝐵 

 المسلمة الثان�ة: التفضیالت انعكاس�ة -

ن �عطیهما نفس  ء، البد للمستهلك أمتطا�قین في �ل شي Bو Aمن أجل تر�یبین استهالكیین 

 الرت�ة، �حیث �كونان �النس�ة إل�ه سّ�ان. 

 د�ة المسلمة الثالثة: التفضیالت متع -

  Bو  A. و�ذا �ان Cعلى  A، فالبد أّنه �فّضل Cعلى  Bثم  Bعلى  Aإن فّضل المستهلك 

سّ�ان أ�ضًا.    Cو  A  البد أّنه �عتبر أن�النس�ة إل�ه سّ�ان، ف  Cو  B�النس�ة للمستهلك سّ�ان، و�ان  

جم�عهم �النس�ة للمستهلك سواء. الحظ أن عدم احترام هذه  Cو Bو Aوفي هذه الحالة فإن 

ل أحدهم الموز على التفاح،  ّض ناقض. إذ ال �عقل مثًال أن �فسّلمة �ضع المستهلك في حالة تالم

لك  �عقل أن یدعي مسته رتقال ابتداًء. والوالتفاح على البرتقال إال إذا �ان �فّضل الموز على الب

ي ال�ا�اني،  أنه ال �مّیز بین الشاي الصیني والشاي السیالني، وال �مّیز بین الشاي السیالني والشا

 صیني! �فّضل الشاي ال�ا�اني على ال ولكنه بنفس الوقت 

جدًا من قر��ًا    Cو�ان    Bمفّضًال عن    Aالمسّلمة الرا�عة: التفضیالت مستمرة: فإذا �ان   -

B حیث أن�)  B   هو نها�ةC فإن (A  مفّضل عنC . 

الر�اض�ة المستمّرة،  وفرض�ة االستمرار هذه هي ضرورة ر�اض�ة فن�ة لنتمكن من استخدام التوا�ع 

طاع الخاصة التي لن ننشغل بها اآلن.  حاالت االنق  ه الفرض�ة أ�ضًا �است�عاد �عض وتفید هذ 

بلة  تي �مكن أن �فّكر بها المرء ل�ست قا�التأكید، من الواضح أن أغلب التراكیب االستهالك�ة ال

كنها تمرار�ة التفضیالت مسّلمة! ولللتجزئة إلى ما ال نها�ة �ما یب�ح لنا االعتقاد �إمكان�ة اعت�ار اس

 رّتب علیها إشكاالت هامة. اض�ًا وال یتكما سنرى فرض�ة مر�حة ر�

نشاء ولنفترض أن تفضیالت  واآلن، لنفترض أن التراكیب االستهالك�ة قابلة للتجزئة �قدر ما 

�ان�ًا من  حترم المسّلمات األر�ع. في هذه الحالة �مكننا تمثیل تفضیالت المستهلك بالمستهلك ت

تار�خ الفكر االقتصادي هو  معك في مقرر سواء. ومنحنى السواء �ما مّر خالل بناء منحن�ات 
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.  2.4ن المنفعة. الشكل المحل الهندسي لكافة التراكیب التي تعطي المستهلك ذات المستوى م 

 شكال الممكنة لمنحن�ات السواء التي تحترم المسّلمات األر�عة. �عرض �عض األ

 

و   𝐴𝐴1~𝐵𝐵1~𝐶𝐶1ك�ة جم�عها �النس�ة للمستهلك سواء: استهال حزماً  𝑈𝑈2و  𝑈𝑈1نحن�ان  �صف الم

𝐴𝐴2~𝐵𝐵2~𝐶𝐶2 افة النقاط على المنحنى    . �اإلضافة إلى ذلك، الحظ أننا إذا اعتبرنا�𝑈𝑈2   مفّضلة

 فإن: 𝑈𝑈1عن النقاط على المنحنى  

𝐴𝐴2 ≽ 𝐴𝐴1 ,𝐴𝐴2 ≽ 𝐵𝐵1 ,𝐴𝐴2 ≽ 𝐶𝐶1 

𝐵𝐵2 ≽ 𝐴𝐴1 ,𝐵𝐵2 ≽ 𝐵𝐵1 ,𝐵𝐵2 ≽ 𝐶𝐶1 , … 

. ف�صف منحن�ات سواء ال تفي �الشروط المذ�ورة جم�عها. ألنها تخالف شرط 3.4وأما الشكل 

و�افة نقاط األخیر مفّضلة على  𝑈𝑈2  مفّضلة على نقاط  𝑈𝑈3تحدیدًا. افترض أن �افة نقاط    التعدي

 الي:  الت، �𝑈𝑈1نقاط  

𝐴𝐴2 ≽ 𝐴𝐴1   و𝐴𝐴3 ≽ 𝐴𝐴2 

 و�موجب فرض�ة التعدي فإن:

𝐴𝐴3 ≽ 𝐴𝐴1 

 𝑈𝑈2 
 

 𝑥𝑥 

 𝑦𝑦 

  𝐵𝐵1 
 

 𝐶𝐶1 
  𝐶𝐶2 

 

 𝐴𝐴1 
 

 𝐴𝐴2 
 

 𝑈𝑈1 
 

 𝐵𝐵1 

منحنیات سواء لتفضیالت  :2.4الشكل 
 تامة وانعكاسیة ومتعدیة ومستمرة

 

 𝑈𝑈2 
 

 𝑥𝑥 

 𝑦𝑦 

 𝐴𝐴1 
  𝐴𝐴2 

 

 𝑈𝑈1 
 

 𝐶𝐶2 = 𝐶𝐶3 

دیة تفضیالت غیر متع :3.4الشكل 
 ممثلة بمنحنیات سواء متقاطعة

 

 𝑈𝑈3 
 

 𝐴𝐴3 
 

 𝐵𝐵2 = 𝐵𝐵3  𝐷𝐷1 = 𝐷𝐷3 
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 ولكن إذا �انت هذه المنحن�ات تفي شروط االنعكاس�ة فإنه البد أن �كون: 

𝐷𝐷1 ∼ 𝐷𝐷3  و 𝐶𝐶2 ∼ 𝐶𝐶3  و 𝐵𝐵1 ∼ 𝐵𝐵2 

 وألّن: 

𝐷𝐷1 = 𝐷𝐷3  و 𝐶𝐶2 = 𝐶𝐶3  و 𝐵𝐵1 = 𝐵𝐵2 

 �قتضي أن:فإن التعدي 

𝐴𝐴3 ∼ 𝐷𝐷3 ∼ 𝐷𝐷1 ∼ 𝐴𝐴1 

 ما �قتضي أن:

𝐴𝐴3 ⋡ 𝐴𝐴1 

 

 وهذا مناقض لما بدأنا �ه. �المحصلة: هذه المسّلمات أو الفرض�ات األر�عة تمثل الشروط الالزمة

 والكاف�ة لنتمكن من تمثیل تفضیالت المستهلك �استخدام األرقام الحق�ق�ة. 

ألرقام الحق�ق�ة التي نرغب  ما هي إال الخصائص األساس�ة لحق�قة هي أن الشروط المذ�ورة وال

�ل نقطة على الخط   إن �استخدامها في إنشاء مؤشر لمنفعة المستهلك. فالمسّلمة األولى تقول 

�ة  البد أن تأخذ ق�مة محددة. والمسّلمة الثان من ناقص النها�ة إلى زائد النها�ة) الحق�قي (الممتد 

بد من أن تأخذا نفس  الحق�قي ال  ض على الخطین على �عضهما ال�عأ�ة نقطتین منط�قت  إنتقول 

أكبر   xفإن  zو�انت األخیرة أكبر من  yإذا �انت أكبر من  x إنالق�مة. والمسّلمة الثالثة تقول 

على الخط الحق�قي، فإنه یوجد    yأكبر من  xإذا �ان لدینا  إنه وأما الخاصة الرا�عة فتقول . zمن  

واآلن، إذا لم تِف تفضیالت المستهلك . 'yأكبر من  x�حیث أن  yن �ی و  x�قع بین  'yعدد 

�الشروط الثالثة األولى فلن نتمكن من تمثیلها �استخدام األرقام الحق�ق�ة وال حتى على سبیل 

التمثیل الرقمي الذي نرغب �ه.  تیب فقط. والشروط األر�عة مجتمعة تعد الزمة و�اف�ة لوجود التر 

. و�مكن  »تا�ع منفعة«سمى راكیب االستهالك�ة تالتي تخّصص أعدادًا محددة للتوالعالقة التا�ع�ة 

 التعبیر �شكل عام عن تا�ع المنفعة من أجل سلعتین �الص�غة التال�ة:  
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𝑈𝑈 = 𝑈𝑈 (𝑥𝑥, 𝑦𝑦) 

تتحدد   Yو   Xن مجمل المنفعة المتأت�ة من استهالك حزمة استهالك�ة مر��ة من سلعتین  أ أي

 مستهلكة من السلعتین.بناء على عدد الوحدات ال

 ناقص المعدل الحدي لإلبدال: ش�اع وتعدم اإل

حزم  لجأ االقتصادیون إلضافة شرطین آخر�ن ضرور�ین للتأكد من أن المستهلك سوف �ختار 

ة المتاحة، و�استخدام المیزان�ة �أكملها. هذین الشرطین اإلضافیین  �دة ضمن المیزان�استهالك�ة فر 

من   نفعة، ولكنهما ضرور�ین للتمكنالت المستهلك �استخدام تا�ع مغیر ضرور�ین لتمثیل تفضی 

لمقّید الذي اضي في تحلیل خ�ار المستهلك، وتحدیدًا تحلیل التعظ�م ااستخدام أدوات التحلیل الر�

 ر�اض�ات عند دراسة تحوالت تا�ع ر�اضي. معك في مقررات المّر 

 المسّلمة الخامسة: عدم اإلش�اع الكامل في التفضیالت  -

𝑥𝑥𝐴𝐴مع   Bو Aان ل�كن لدینا حزمتان استهالكیت = 𝑥𝑥𝐵𝐵  و𝑦𝑦𝐴𝐴 > 𝑦𝑦𝐵𝐵 في هذه الحالة المستهلك .

𝑥𝑥𝐴𝐴دومًا. وأما إذا �ان   Bعلى    Aس�فّضل   = 𝑥𝑥𝐵𝐵   مع𝑦𝑦𝐴𝐴 < 𝑦𝑦𝐵𝐵   فإن المستهلك س�فّضلB    على

A  ن �ان األكثر على �عد دومًا. �كلمة أخرى المستهلك �فّضل دومًا األكثر على األقل حتى و�

 𝑈𝑈∗ 
 𝐴𝐴 

 𝑥𝑥 

 𝑦𝑦 

 "دائریة"منحنیات سواء . 4.4الشكل 
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�ات السواء الدائر�ة، مثل تلك الظاهرة في الشكل  د منحنقط. هذه المسّلمة تضمن است�عاواحد ف

 مكن من المنفعة.  في الوسط تمّثل أعلى مستوى م ∗𝑈𝑈. النقطة  4.4

تقع على منحنى سواء أدنى، و�التالي ل�ست  Yو Xالتي تتضمن وحدات أكثر من  Aالنقطة 

 مسّلمة الخامسة تست�عد مثل هذه النقطة.  لة غیر واردة. والواضح أن هذه الحا ∗𝑈𝑈.على  مفّضلة 

 المسّلمة السادسة: منحن�ات السواء تّتسم بتناقص المعدالت الحد�ة لإلبدال. -

(أي بدون الفكرة األساس�ة من وراء هذا الشرط هي أن تكون منحن�ات السواء ناعمة أو ممهدة 

ننا �حاجة أوًال لتعر�ف المعدل الشرط من الواضح أاألصل. لفهم هذه    ومحد�ة إزاءانكسار أو زوا�ا)  

 الحدي لإلبدال على طول منحنى السواء:

𝑦𝑦 = 𝑓𝑓 (𝑥𝑥;𝑈𝑈�) 

. وهكذا فإن میل منحنى السواء �𝑈𝑈ثابتة عند    Uمع الحفاظ على ق�مة    xتا�عة لق�مة    yأي أن ق�مة  

 عند أ�ة نقطة من نقاط هو: 

𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑑𝑑𝑥𝑥�𝑑𝑑𝑑𝑑=0

 

منحنى السواء ونرمز له میل �سالب   Xعلى   Yال من أجل لإلبد لحدي �عرف المعدل ا
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑦𝑦𝑥𝑥: 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑦𝑦𝑥𝑥 ≡ −
𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑑𝑑𝑥𝑥�𝑑𝑑𝑑𝑑=0

 

�التخلي عنه في سبیل الحصول    المستهلكیرضى    الذي  Yلإلبدال عن مقدار    �عّبر المعدل الحدي

ال من تر�یب  ء عند االنتقج عن منحنى السواشر�طة عدم الخرو  Xعلى مقدار إضافي من 

استهالكي إلى آخر. �كلمة أخرى، المعدل الحدي لإلبدال �خبرنا عن معدل المقا�ضة بین السلعتین  

قبل و�عد المقا�ضة، سنرى الحقًا أن  على ذات منحنى السواء  �ضمن أن ی�قي المستهلك الذي

مع معدل  ضة في السوق عنده معدل المقا�هو الذي یتساوى  الخ�ار األمثل �النس�ة للمستهلك

 ا�ضة الداخلي الخاص �المستهلك، أي مع المعدل الحدي لإلبدال. المق
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اقص المعدل الحدي لإلبدال. من الناح�ة  اآلن وقد عّرفنا المعدل الحدي لإلبدال، ننتقل إلى فكرة تن 

تجاه  ألصل أو محد�ة �ا رة �عكس اتجاه ا تكون منحن�ات السواء ها�طة ومقعّ  الر�اض�ة، ین�غي أن

حنى السواء هذا الشكل �جب أن �كون میله سال�ًا عند �ل نقطة من نقاطه،  ولكي �أخذ مناألصل.  

 قه الثاني موج�ًا: أي �جب أن �كون مشتقه األول سال�ًا، وأن �كون مشت

 

𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑑𝑑𝑥𝑥�𝑑𝑑𝑑𝑑=0

< 0,    
𝑑𝑑2𝑦𝑦
𝑑𝑑𝑥𝑥2�𝑑𝑑𝑑𝑑=0

> 0 

 إلبدال �كون موج�ًا.  الحدي ل ن المعدلحنى السواء سال�ًا فإأي عندما �كون میل من

 . أي:و�ذا �ان المشتق الثاني موج�ًا فإن میل المعدل الحدي لإلبدال �جب أن �كون سال�اً 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑦𝑦𝑥𝑥   إذا �ان: = −𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑑𝑑𝑥𝑥
�
𝑑𝑑𝑑𝑑=0

> 0 

𝑑𝑑فإن:  
𝑑𝑑𝑥𝑥
�𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑦𝑦𝑥𝑥� = 𝑑𝑑

𝑑𝑑𝑥𝑥
�−𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑑𝑑𝑥𝑥
� = −  𝑑𝑑

2𝑦𝑦
𝑑𝑑𝑥𝑥2

�
𝑑𝑑𝑑𝑑=0

< 0 

 

 𝑈𝑈2 
 

 𝑥𝑥 

 𝑦𝑦 

 𝑈𝑈1 
 

 منحنیات سواء ال تظھر تناقصاً في المعدالت الحدیة لإلبدال :5.4الشكل 
 

 𝑈𝑈2 
 

 𝑥𝑥 

 𝑦𝑦 

 𝑈𝑈1 
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ا نكون قد وصلنا إلى النت�جة التي تمثل الشرط السادس أو المسّلمة السادسة من مسّلمات كذ وه

لى منحنیي سواء �حّققان الشروط الخمسة األولى  مثالین ع 5.4تفضیالت المستهلك. یبّین الشكل 

ل ن المعد تزاید التفضیل. الحظ ألكن �خالفان الشرط السادس. األسهم على الشكل تشیر إلى اتجاه  

. وأما على الشكل األ�من  xلإلبدال متزاید في الشكل األ�سر بدًال من أن یتناقص مع تزاید    الحدي

 عة المستق�مة وغیر معّرف عند الزوا�ا.فإن المعدل الحدي ثابت على طول القط

 المعدل الحدي لإلبدال والمنافع الحد�ة. 3.4

منافع حد�ة. ولكي نظهر ذلك ل معدل على شك المعدل الحدي لإلبدال �مكننا أ�ضًا أن نعبر عن

,𝑈𝑈 (𝑥𝑥سنبدأ بتا�ع منفعة عام   𝑦𝑦) :ونقوم �أخذ تفاضله الكلي 
 

𝑑𝑑𝑈𝑈 =  
𝜕𝜕𝑈𝑈
𝜕𝜕𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑥𝑥 +

𝜕𝜕𝑈𝑈
𝜕𝜕𝑦𝑦 𝑑𝑑𝑦𝑦 

 

 𝑈𝑈/𝜕𝜕𝑦𝑦�𝜕�. و�ذلك فإن  𝑀𝑀𝑈𝑈𝑥𝑥، ولنرمز لها Xما هو إال المنفعة الحد�ة للسلعة   𝑈𝑈/𝜕𝜕𝑥𝑥�𝜕�الحظ أن  

أن تعر�ف منحنى السواء  الحظ. واآلن 𝑀𝑀𝑈𝑈𝑦𝑦، ولنرمز لها  Y إال المنفعة الحد�ة للسلعةست ل�

التفاضل الكلي لتا�ع  �عني أن المنفعة تظل ثابتة على طول منحنى السواء، األمر الذي �عني أن 

 المنفعة �ساوي الصفر: 

𝑑𝑑𝑈𝑈 = 0 =  
𝜕𝜕𝑈𝑈
𝜕𝜕𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑥𝑥 +

𝜕𝜕𝑈𝑈
𝜕𝜕𝑦𝑦 𝑑𝑑𝑦𝑦 ⇒ 

𝑀𝑀𝑈𝑈𝑥𝑥𝑑𝑑𝑥𝑥 + 𝑀𝑀𝑈𝑈𝑦𝑦𝑑𝑑𝑦𝑦 = 0 

 و�التالي: 

𝑀𝑀𝑈𝑈𝑥𝑥
𝑀𝑀𝑈𝑈𝑦𝑦

= −
𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑑𝑑𝑥𝑥�𝑑𝑑𝑑𝑑=0

= 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑦𝑦𝑥𝑥 

 

�جب أن تتناقص   المنافع الحد�ة معدلوهذه المعادلة األخیرة تظهر معنى المنافع الحد�ة. إذ أن 

  Xعلى طول منحنى السواء لكي یتناقص المعدل الحدي لإلبدال. أي أن المنقعة الحد�ة للسلعة 

. ولكن هذا الشرط X�جب أن تتناقص مع تزاید استهالك  Yعة للسل إلى المنفعة الحد�ة و�ةً منس
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ن عائلة من توا�ع  قابل للتحقیق سواء تزایدت المنفعتان الحدیتان أم تناقصتا معًا. وهذا �عني أ 

ى  ما سنرى. �معن المنفعة �مكنها أن تحقق ذات الشرط، بل وأن تعطي خ�ارات استهالك�ة متطا�قة �

هذه التوا�ع    إنطي ذات منحنى الطلب. وعندما یتحقق ذلك نقول  أن تعكنها  ع منفعة �مأن عدة توا�

�ع غیر وحید. وسنخّصص  تمتلك نفس الخصائص الترتیب�ة. ولذلك فإن تا�ع المنفعة یوصف �أنه تا

 الفقرة التال�ة لتوض�ح هذه النقطة.  

 التحو�الت الرتی�ة الموج�ة. 4.4

 المنفعة اآلتیین:  النظر في تا�عيالوحید، ابدأ �ع المنفعة غیر لتوض�ح فكرة تا� 

 𝑈𝑈 = 𝑥𝑥2𝑦𝑦2      و      𝑈𝑈 = 𝑥𝑥
1
2𝑦𝑦

1
2 

 لهما:�عطي التا�ع األ�سر. لنقارن المنافع الحد�ة الحظ مبدئ�ًا أن تر��ع التا�ع األ�من مرتین 

𝑈𝑈 = 𝑥𝑥
1
2𝑦𝑦

1
2 

𝑀𝑀𝑈𝑈𝑥𝑥 =
1
2 𝑥𝑥

−1 2⁄ 𝑦𝑦1 2⁄ ⇒
𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑥𝑥𝑀𝑀𝑈𝑈𝑥𝑥 = −

1
4 𝑥𝑥

−3 2⁄ 𝑦𝑦1 2⁄ <  متناقصة  0

𝑀𝑀𝑈𝑈𝑦𝑦 =
1
2 𝑥𝑥

1 2⁄ 𝑦𝑦−1 2⁄ ⇒
𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑥𝑥𝑀𝑀𝑈𝑈𝑦𝑦 = −

1
4 𝑥𝑥

1 2⁄ 𝑦𝑦−3 2⁄ < قصة متنا 0  
 

𝑈𝑈 = 𝑥𝑥2𝑦𝑦2 

𝑀𝑀𝑈𝑈𝑥𝑥 = 2𝑥𝑥𝑦𝑦2 ⇒
𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑥𝑥𝑀𝑀𝑈𝑈𝑥𝑥 = 2𝑦𝑦2 >  متزایدة  0

𝑀𝑀𝑈𝑈𝑦𝑦 = 2𝑥𝑥2𝑦𝑦 ⇒
𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑥𝑥𝑀𝑀𝑈𝑈𝑦𝑦 = 2𝑥𝑥2 > ة اید متز  0  

 واآلن لنقارن المعدالت الحد�ة لإلبدال

𝑈𝑈 = 𝑥𝑥
1
2𝑦𝑦

1
2 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 =
𝑀𝑀𝑈𝑈𝑥𝑥
𝑀𝑀𝑈𝑈𝑦𝑦

=
1
2
𝑥𝑥−1 2⁄ 𝑦𝑦1 2⁄

1
2
𝑥𝑥1 2⁄ 𝑦𝑦−1 2⁄

=
𝑦𝑦
𝑥𝑥 

𝑈𝑈 = 𝑥𝑥2𝑦𝑦2 
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𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 =
𝑀𝑀𝑈𝑈𝑥𝑥
𝑀𝑀𝑈𝑈𝑦𝑦

=
2𝑥𝑥𝑦𝑦2

2𝑥𝑥2𝑦𝑦 =
𝑦𝑦
𝑥𝑥 

 

ختلفة في الص�غة وفي اإلشارة، ومع ذلك فإن �لیهما  �متلكان منافع حد�ة م  من الواضح أن التا�عین

في الق�م التي تأخذها المنفعة من   �متلكان نفس المعدل الحدي لإلبدال. والفرق الوحید بینهما هو

 �طة أال یؤدي اختالفلفرق ل�س له معنى شر أجل �ل منهما. ولكن، ما دامت المنفعة ترتیب�ة فهذا ا

 ختالف الترتیب المعطى للحزم االستهالك�ة. فعة إلى اق�م المن 

  30و  20و  10تأخذ الق�م  Cو  Bو  Aفعلى سبیل المثال، إذا �نا أمام ثالثة تراكیب استهالك�ة 

إن  على الترتیب �حسب تا�ع منفعة آخر، ف 300و 200و  100منفعة معین والق�م  �حسب تا�ع

ختلفت الق�م. الفرق الوحید الذي �كون له غیر و�ن ا تیب لم یتین غیر مهم ألن التر الفرق بین التا�ع 

لذان یوّلدان معنى هو ذلك الفرق الذي یؤدي إلى تبدیل الترتیب. �كلمة أخرى، إن تا�عي المنفعة ال

ء بذات الترتیب هما  منحن�ات سواء تمتلك ذات المعدل الحدي لإلبدال وتعطي ق�مًا لمنحن�ات السوا

ي تا�عین �متلكان ذات الخصائص الترتیب�ة �سم�ان  الت. إن أفس التفضیتا�عان �عّبران عن ن

ل في المثا . monotonic transformationsل�عضهما ال�عض  »تحویالت رتیبة موجبة «

𝑈𝑈التا�ع  أعاله،  = 𝑥𝑥2𝑦𝑦2   هو تحو�ل رتیب موجب للتا�ع𝑥𝑥
1
2𝑦𝑦

1
 : 4�األس   2

 

𝑥𝑥2𝑦𝑦2 = �𝑥𝑥
1
2𝑦𝑦

1
2�
4
 

 

𝑥𝑥�المقابل، فإن  
1
2𝑦𝑦

1
𝑥𝑥ل�س تحو�ًال رتی�ًا موج�ًا لـ   -)(2

1
2𝑦𝑦

1
و�ن �ان لها ذات المعدل الحدي  2

. أي أن الضرب yو xن متناقصة مع تزاید والسبب في ذلك هو أن المنفعة الكل�ة ستكو لإلبدال. 

تفضیالت. و�جدر �الذ�ر أن  على ترتیب الرتی�ًا موج�ًا ألنه ال �حافظ �عدد سالب ال ینتج تحو�ًال 

أن �كون الفرق بین التا�عین ع�ارة عن   هناك إمكانات عدیدة لتولید تحو�الت رتی�ة موج�ة منها 

ل ع�ارة عن جداء الثاني بثابت موجب أو مرفوعًا  بت موجب أو سالب، أو أن �كون التا�ع األو ثا

 ذه أمثلة: لقوة �عدد ثابت، وه

𝑥𝑥2𝑦𝑦2: 4𝑥𝑥2𝑦𝑦2;     4 + 𝑥𝑥2𝑦𝑦2;     (𝑥𝑥2𝑦𝑦2)4 
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لمستهلك لتفضیالت اة الرتب�ة تا�ع المنفعة غیر وحید في ظل النظر� إنوأخیرًا، فإننا عندما نقول 

 فإننا نقصد أن تا�ع المنفعة وحید فقط من أجل تحو�ل رتیب موجب. 

 

 ّقق الشروط الستة:مثال على تا�ع منفعة �ح

 التا�ع  ل�كن لد�ك 

𝑈𝑈 = 𝑥𝑥𝑦𝑦;      𝑥𝑥,𝑦𝑦 > 0 

�أعداد ) محققة ألن التفضیالت �عبر عنها هنا بتا�ع منفعة حق�قي (مقّوم 3) و(2) و(1الشروط (

 ) محقق ألن: 5التا�ع مستمر. الشرط ( ) محقق ألن4لشرط (حق�ق�ة). ا
 

𝑀𝑀𝑈𝑈𝑥𝑥 = 𝜕𝜕𝑈𝑈/𝜕𝜕𝑥𝑥 = 𝑦𝑦 > 0 
 

𝑀𝑀𝑈𝑈𝑦𝑦 = 𝜕𝜕𝑈𝑈/𝜕𝜕𝑦𝑦 = 𝑥𝑥 > 0 
 

، األمر الذي �ضمن أن األكثر مفّضل  yأو  xمن أجل أ�ة ز�ادة في  و�التالي فإن المنفعة تز�د 

 محقق.على األقل و�التالي فإن شرط عدم اإلش�اع الكامل 

 ن: أ�ضًا محقق ألالشرط السادس 

 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 =
𝑀𝑀𝑈𝑈𝑥𝑥
𝑀𝑀𝑈𝑈𝑦𝑦

=
𝑦𝑦
𝑥𝑥 ⇒

𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑥𝑥𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 =

𝑥𝑥(𝑑𝑑𝑦𝑦/𝑑𝑑𝑥𝑥) − 𝑦𝑦
𝑥𝑥2  

 

       = 𝑥𝑥(−𝑦𝑦/𝑥𝑥)−𝑦𝑦
𝑥𝑥2

= −2𝑦𝑦
𝑥𝑥2

< 0 

 

 و�التالي فإن منحنى السواء �حقق شرط تناقص المعدل الحدي لإلبدال.
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 . تعظ�م المنفعة5.4

ثیل تفضیالت المستهلك بتوا�ع  الست المذ�ورة والتي تسمح بتمت یرى االقتصادیون أن المسلما

المستهلك  صل هي ذاتها تسمح بتمثیل خ�ارمنفعة تنطوي على منحن�ات سواء محّد�ة إزاء األ

  » و�أنه «سعى لتعظ�م منفعته ضمن میزانیته المتاحة. نقول  المستهلك و�أنه �األفضل، �حیث یبدو  

راق�ة سلو�ه أنه یتصرف و�أنه كر المستهلك بل نرى من خالل م�فنا ال نّدعي أننا نفهم ��ف ألن 

لك ن �النس�ة للمستهّضلة أكثر ما �كو تهالك�ة المفالحزمة االس  إنیت�ع النموذج النظري الذي �قول  

عة  هي التي تحقق له أعظم منفعة ممكنة ضمن المیزان�ة المتاحة. ولتوض�ح نموذج تعظ�م المنف

 في التعریف لبعض األدوات.لوقت ا بعض هذا البد من أن نأخذ 

 المجموعة المجدیة 

 "ا �جب أغلى مم"ال �عتبرها المستهلك  المجموعة المجد�ة هي مجموعة التراكیب االستهالك�ة التي  

. وهذه المجموعة تتحدد �طب�عة الحال بناًء على الدخل �النظر إلى میزانیته أو قدرته الشرائ�ة

تهالك. افترض مثًال أن  ر السائدة في السوق للسلع محل االسعااالسمي للمستهلك و�ناًء على األس

ف لیرة ووحدة الث�اب ب. فإذا �انت وحدة الغذاء �ألالمستهلك ینفق �امل میزانیته على الغذاء والث�ا

مستغن�ًا عن   و�ان دخل المستهلك ستین ألفًا. فإن بوسعه أن �شتري ستین وحدة غذاء، رة�ألفي لی

�عین وحدة غذاء وعشرة وحدات ث�اب. دة ث�اب مستغن�ًا عن الغذاء، أو أر وحالث�اب! أو ثالثین 

،  مما �جب �النس�ة للمستهلكأي أنه ل�س غال�ًا أكثر  ،ن�ةضمن المیزا �قع وهذا التر�یب األخیر 

من أر�عین وحدة  ألن ثمنه اإلجمالي هو ستون ألفًا �الض�ط. أما التر�یب االستهالكي المكون 

 مقّدر بثمانین ألفًا �فوق میزان�ة المستهلك. ث�اب فهو أغلى مما �جب ألن ثمنه الة  غذاء وعشر�ن وحد 

 𝑃𝑃𝑥𝑥للمستهلك. ل�كن  جد�ة �النس�ة المجموعة الم تحدید ض الرموز لمن المناسب أن نستخدم �ع 

دخل المستهلك. ولنفترض من �اب الت�س�ط أننا أمام   𝑀𝑀، وYسعر السلعة   𝑃𝑃𝑦𝑦، و Xسعر السلعة  

الفترة وال �قوم �حسا�ات مبن�ة على ة استهالك�ة واحدة. أي أن المستهلك �فّكر فقط في هذه تر ف

وأنه لن �قترض بن�ة   Mره تهلك �متلك دخًال مقداقبل�ة الحقة. ولنفترض أن المستوقعات فترة مست 

البد أن   Yو  Xلفترة واحدة. و�التالي فإن اإلنفاق على السلعتین  السداد في المستقبل، ألن نموذجنا  

 �كون مساو�ًا للدخل أو أقل من الدخل:
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𝑃𝑃𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝑃𝑃𝑦𝑦𝑦𝑦 ≤ 𝑀𝑀 

الهندسي لكافة   المحل �مّثل ABجد�ة هندس�ًا. فالخط یوضح فكرة المجموعة الم 6.4الشكل 

.  Yو Xدخله على السلعتین التراكیب السلع�ة التي �ستط�ع المستهلك شراءها إذا ما أنفق �امل 

 ي للمعادلة:دسأي أنه التمثیل الهن

𝑃𝑃𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝑃𝑃𝑦𝑦𝑦𝑦 = 𝑀𝑀 

 ومنه 

𝑦𝑦 =
𝑀𝑀
𝑃𝑃𝑦𝑦
−
𝑃𝑃𝑥𝑥
𝑃𝑃𝑦𝑦
𝑥𝑥 

. و�ل التراكیب االستهالك�ة الواقعة في زان�ةالمی سمى خط المیزان�ة أو قید وهذه المعادلة األخیرة ت

ثر  أكالمنطقة الرماد�ة �ما فیها تلك التي على خط المیزان�ة هي تراكیب استهالك�ة ل�ست غال�ة 

 ستهالك. مما �جب ألن جم�عها ضمن القدرة الشرائ�ة للمستهلك وفقًا للمیزان�ة المخصصة لال 

 ط�ع شراءه هو: ى ما �ست فإن أقص Yه على تهلك �امل دخلإذا أنفق المس

𝑀𝑀
𝑃𝑃𝑦𝑦

 

 
𝑀𝑀
𝑃𝑃𝑥𝑥

 

𝑀𝑀
𝑝𝑝𝑦𝑦

 

 𝑥𝑥 

𝑦𝑦 

المجموعة 
 المجد�ة

 المجموعة المجدیة :6.4 لالشك
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𝑥𝑥وهذه تمثل القاطع (النقطة على المحور العامودي عند  = ). و�ذا أنفق المستهلك �المقابل  0

 فإن أقصى ما �ستط�ع شراءه هو:  Xعلى   لهكامل دخ

𝑀𝑀
𝑃𝑃𝑥𝑥

 

𝑦𝑦وهذه تمثل القاطع على المحور األفقي عند   =  ل خط المیزان�ة هو: فإن می. وأخیراً 0

𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑑𝑑𝑥𝑥 = −

𝑃𝑃𝑥𝑥
𝑃𝑃𝑦𝑦

 
 

أن المستهلك س�قوم دائمًا �اخت�ار التر�یب االستهالكي األفضل �النس�ة  وأخیرًا، فإننا نفترض دائمًا  

 �ه من المجموعة المجد�ة.  إل

 

 

 تعظیم المنفعة والمجموعة المجدیة 

ن�ات السواء ستهلك، ومنح القدرة الشرائ�ة الحق�قة للم �عد أن عرفنا المجموعة المجد�ة التي تمثل

الكاف�ة لتحلیل خ�ار المستهلك. �ما ذ�رنا التي تمثل تفضیالت المستهلك، أص�حنا نمتلك األدوات  

زان�ة  أن المستهلك س�حاول أن �صل إلى أقصى رضى ممكن من خالل المیض قبل قلیل، نفتر 

 
𝑀𝑀
𝑃𝑃𝑥𝑥

 

𝑀𝑀
𝑝𝑝𝑦𝑦

 

 𝑥𝑥 

𝑦𝑦  تعظیم المنفعة: 7.4الشكل 

 𝐴𝐴 

 𝐵𝐵 

 𝐷𝐷 

 𝑈𝑈∗ 
 𝐶𝐶 

 𝑥𝑥∗ 

 𝑦𝑦∗ 
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  توفر ضمن مجموعته ر ذلك التر�یب االستهالكي الم المتاحة. �عني ذلك أن المستهلك سوف �ختا

ر�طة السواء الخاصة �ه  المجد�ة و�نفس الوقت �ضعه على أعلى منحنى سواء ممكن على خ

حالة �قف فیها   7.4�صف تفضیالته. �عرض الشكل  ذيوالمعرفة من خالل تا�ع المنفعة ال

منهما،   یرغب �استهالك مز�جرتیب، الت على 𝑃𝑃𝑦𝑦و 𝑃𝑃𝑥𝑥سعراهما   ،Yو X، المستهلك أمام سلعتین

وتفضیالت �مكن وصفها �خر�طة السواء المكّونة من منحن�ات   Mتلك دخًال مقداره على أنه �م

ألمثل �النس�ة للمستهلك هو التر�یب االستهالكي المحدد ا السواء الظاهرة. من الواضح أن الخ�ار

). ذلك أن ∗𝑥𝑥∗,𝑦𝑦ي التر�یب (أ اء ممكن،منحنى سو بنقطة التماس بین خط المیزان�ة و�ین أعلى 

و�ن �ان �قع على خط المیزان�ة إال أنه �قع على  Bأو التر�یب  Aأي تر�یب آخر مثل التر�یب 

فال �فّضله  Cعطي المستهلك مقدارًا أقل من المنفعة. وأما التر�یب � منحنى سواء أدنى، و�التالي

ي تر�یب �قع ، فإن أ. وأخیراً أعلىحصول على إش�اع للالمستهلك ألنه �متلك ما �كفي من نقود 

هو تر�یب خارج إمكان�ات المستهلك.  Dمثل التر�یب  ∗𝑈𝑈على منحنى سواء أعلى من المنحنى  

). الحظ أنه عند هذا التر�یب �الذات ∗𝑥𝑥∗,𝑦𝑦الخ�ار األمثل هو التر�یب (  أنوهكذا نكون قد تأكدنا  

منحنى السواء هو نفسه میل خط   میلإن لمنحنى السواء. و�التالي ف�ص�ح خط المیزان�ة مماسًا 

 المیزان�ة: 

−
𝑀𝑀/𝑃𝑃𝑦𝑦
𝑀𝑀/𝑃𝑃𝑥𝑥

= −
𝑃𝑃𝑥𝑥
𝑃𝑃𝑦𝑦

= −𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑦𝑦𝑥𝑥 = −
𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑑𝑑𝑥𝑥�𝑑𝑑𝑑𝑑=0

 

 میل منحنى السواء = میل خط المیزان�ة        
 

𝑃𝑃𝑥𝑥
𝑃𝑃𝑦𝑦

= 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑦𝑦𝑥𝑥  
 

وهي تعني أن   ر تفضیًال عند المستهلك.لتر�یب االستهالكي األكث عند افقط  المساواة تتحققوهذه 

مستهلك �ختار التر�یب األفضل عن طر�ق مساواة المعدل الذي �قبل �موج�ه التضح�ة �شيء  ال

 في السوق.  Y�السلعة  Xمع المعدل الذي تتم �موج�ه م�ادلة السلعة  xد من المز� بلمقا yمن 

دل. �كلمة أخرى، لنسب�ة للسلع محل الت�االذاتي و�ین األسعار ا   تفضیلهم بین  ئأي أن المستهلك یوا

�حّقق المستهلك أكبر قدر من المنفعة عن طر�ق تحقیق المساواة بین معدله الداخلي لمقا�ضة  
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في السوق. وهذه ل�ست  Y�السلعة  Xمع المعدل الخارجي لم�ادلة السلعة  Y�السلعة  X عةالسل

(سعر الوحدة الواحدة من  Xسبي للسلعة لإلبدال و�ین السعر النالحدي لمعدل إال مساواة بین ا

 ). Xللحصول على وحدة إضاف�ة من   Yمقومًا �عدد الوحدات الواجب التخلي عنها من   Xالسلعة 

 

 التعظ�م المقّید لمنفعة المستهلكلة أسم. 6.4

اضي لعمل�ة تعظ�م  ب الر�القال أخیرًا، البد لنا من أن نضع المسألة التي عالجناها هندس�ًا في 

ن�ة. والنموذج األسهل واألكثر �فاءة في توص�ف هذه المسألة وحلها هو  عة المقیدة �قید المیزاالمنف

تم ص�اغة تا�ع منفعة هدف مقید �قید المیزان�ة.  ت نموذج الغرانج الشهیر. �موجب هذا النموذج

 فإذا �ان تا�ع المنفعة األصلي:

𝑈𝑈 = 𝑈𝑈 (𝑥𝑥, 𝑦𝑦) 

 میزان�ة: و�ان قید ال

𝑃𝑃𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝑃𝑃𝑦𝑦𝑦𝑦 ≤ 𝑀𝑀 

 أو

𝑀𝑀 ≥ 𝑃𝑃𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝑃𝑃𝑦𝑦𝑦𝑦 
 

 

فإن تا�ع الغرانج هو ع�ارة عن تا�ع �كافئ تا�ع المنفعة األصلي ولكن مقید �قید المیزان�ة �افتراض  

 القید ساٍر على شرط التساوي بین الدخل واإلنفاق:ن أ

 

ℒ = 𝑈𝑈(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) + 𝜆𝜆(𝑀𝑀− 𝑃𝑃𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝑃𝑃𝑦𝑦𝑦𝑦) 
 

 

بوضع شروط المرت�ة األولى   الغرانج نقوم أوالً  غرانج. ولتعظ�م تا�عمعامل ال 𝜆𝜆حیث تسمى  

 المتمثلة �إعدام المشتقات الجزئ�ة للتا�ع من أجل �ل متحوالته:
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𝜕𝜕ℒ
𝜕𝜕𝑥𝑥 =

𝜕𝜕𝑈𝑈
𝜕𝜕𝑥𝑥 − 𝜆𝜆𝑃𝑃𝑥𝑥 = 0 

𝜕𝜕ℒ
𝜕𝜕𝑦𝑦 =

𝜕𝜕𝑈𝑈
𝜕𝜕𝑦𝑦 − 𝜆𝜆𝑃𝑃𝑦𝑦 = 0 

𝜕𝜕ℒ
𝜕𝜕𝜆𝜆 = 𝑀𝑀 − 𝑃𝑃𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝑃𝑃𝑦𝑦𝑦𝑦 = 0 

 ومنه 

𝜆𝜆 =
𝜕𝜕𝑈𝑈/𝜕𝜕𝑥𝑥
𝑃𝑃𝑥𝑥

=
𝜕𝜕𝑈𝑈/𝜕𝜕𝑦𝑦
𝑃𝑃𝑦𝑦

 

 و�التالي: 

𝜕𝜕𝑈𝑈/𝜕𝜕𝑥𝑥
𝜕𝜕𝑈𝑈/𝜕𝜕𝑦𝑦 =

𝑃𝑃𝑥𝑥
𝑃𝑃𝑦𝑦

 

 وألن: 

𝜕𝜕𝑈𝑈/𝜕𝜕𝑥𝑥
𝜕𝜕𝑈𝑈/𝜕𝜕𝑦𝑦 =  

𝑀𝑀𝑈𝑈𝑥𝑥
𝑀𝑀𝑈𝑈𝑦𝑦

= 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑦𝑦𝑥𝑥 

 صل على: نحفإننا  

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑦𝑦𝑥𝑥 =
𝑃𝑃𝑥𝑥
𝑃𝑃𝑦𝑦

 

حلیلي  لنفس النت�جة من طر�ق ت . وهكذا نكون قد وصلنا  وهو شرط تساوي المعدلین المذ�ور�ن آنفاً 

 جة لتمثیل ب�اني.  دون حا

عدم الحاجة   �ان قد برهن علىار�تو �مر معك في مقرر تار�خ الفكر االقتصادي أن وأخیرًا، 

المقّرر لم �شرح هذه  المدرسة الحد�ة، لكن    لة للق�اس الكامل الذي أخذ �ه روادابالعتماد المنفعة الق

لیها في الفصل الثالث عندما  إ  التي وصلنات النت�جة  خیرة لترى أنها ذاتأمل في النت�جة األ   النقطة.

  ید و�ًة إلى أسعارها. إذ �كفي أن نع توازن المستهلك بتساوي المنافع الحد�ة للسلع منسشرط حددنا 

 ترتیبها لنكتب:
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𝑀𝑀𝑈𝑈𝑥𝑥
𝑀𝑀𝑈𝑈𝑦𝑦

=
𝑃𝑃𝑥𝑥
𝑃𝑃𝑦𝑦

 

 ومنه:

𝑀𝑀𝑈𝑈𝑥𝑥
𝑃𝑃𝑥𝑥

=
𝑀𝑀𝑈𝑈𝑦𝑦
𝑃𝑃𝑦𝑦

 

 

د�ة للسلعة األولى منسو�ة إلى سعرها مع  قق عند تساوي المنفعة الحأي أن توازن المستهلك یتح

مذ�ورة. وهكذا فإن اعتماد  ال جة إلى سعرها وهذه مطا�قة للنت� منسو�ةالمنفعة الحد�ة للسلعة الثان�ة 

نا إلیها �اعتماد المنفعة القابلة للق�اس الكامل ل�س ضرور�ًا للوصول إلى هذه النت�جة فقد وصل

 ار�تو على حق! ��ان ت ترتیب�ة. توا�ع تفضیال
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 تمار�ن الفصل الرا�ع -

21xxUل�كن تا�ع منفعة المستهلك    مسألة محلولة: لسلعة األولى  م�ة اهي � 1x حیث  =

  2و.ن. وسعر السلعة الثان�ة  10هي �م�ة السلعة الثان�ة. ل�كن سعر السلعة األولى   2xو  

و.ن.، أوجد الكم�ات المثلى من السلعتین والالزمة  100تهلك و.ن. فإذا �ان دخل المس

 لتعظ�م منفعة المستهلك. 
Max 21xxU =   

s.t. 100210 21 =+ xx  

  

 λ102
1

−=
∂
∂ x
x
L  م.1   0 = 

 λ21
2

−=
∂
∂ x
x
L  م.2   0 = 

 21 210100 xxL
−−=

∂
∂
λ

 م.3  0 = 

 �حل جملة معادالت الشروط األولى      

   λ21 =x  من م. 2    

   λ=21x  

   ( ) 0210 12 =− xx  12 5xx =  من م. 1 

   ( ) 05210100 11 =−− xx  من م. 3  

   10020 1 =x  51 =x  

   ( ) 25555 12 === xx  

   51 =x  , 252 =x  

    ( ) 12525521 === xxU 
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 أدناه)لحل ة متعددة الخ�ارات (مفتاح ائلأس
 

 منحن�ات السواء: -1

a( ال تتقاطع 

b( محّد�ة إزاء األصل 

c(  سالبانحدارها 

d( .كل ما سبق 

 

یلة الستهالكه فة الفرصة البد، �عّبر عن تكلyو  x�النس�ة لمستهلك �قتصر استهالكه على سلعتین   -2

 �اآلتي: y�مقدار ما �جب أن �ضّحي من  xوحدة إضاف�ة من 

a( دي لإلبدالل الحالمعد 

b(  أسعارx وy السوق ي ف 

c( انحدار مستوى السواء الخاص �المستهلك 

d( .الشيء مما سبق 

 

 واقعین على ذات منحنى السواء، فإن المستهلك: Bو Aإذا �ان التر�ی�ان  -3

a(  فّضل�A  علىB 

b( ل ّض �فB  علىA  

c(  حصل على متعة متكافئة من استهالك�A  أوB 

d(  عتبر أن السلع المكّونة للتر�یب�A  والتر�یبB .هي نفسها 

𝑈𝑈(𝑥𝑥,𝑦𝑦)ع منفعة من الشكل ا�ت  ل�كن -4 = 4𝑥𝑥 + 2𝑦𝑦) عطي المستهلك 3،2، �عني ذلك أن التر�یب� (

 :نفس منفعة التر�یب

a( )2،3( 

b( )2،4( 

c( )2،5( 

d( )3،3.( 
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𝑈𝑈(𝑥𝑥,𝑦𝑦)ستهلك من الشكل ل�كن تا�ع منفعة الم -5 = 4𝑥𝑥 + 2𝑦𝑦 عني ذلك أن المعدل الحدي لإلبدال� ،

 لهذا المستهلك هو:

a( �تمد على ق�م عx وy 

b(  صفردائمًا 

c(  2دائمًا 

d(  4دائمًا. 
 

𝑈𝑈(𝑥𝑥,𝑦𝑦)إذا �ان تا�ع منفعة المستهلك هو  -6 = �𝑥𝑥𝑦𝑦 فإن المعدل الحدي لإلبدال عند 

 )5,2( = )x,y( :هو 

a( 0.4 
b( 1.0 
c( 2.5 
d( 5.0 

 

𝑈𝑈(𝑥𝑥,𝑦𝑦)فعة الذي �مّثل ذات التفضیالت التي �عطیها التا�ع �ع المناختر تا -7 = �𝑥𝑥𝑦𝑦: 
a( 𝑈𝑈(𝑥𝑥,𝑦𝑦) = 10�𝑥𝑥𝑦𝑦 
b( 𝑈𝑈(𝑥𝑥,𝑦𝑦) = 𝑥𝑥𝑦𝑦 
c( 𝑈𝑈(𝑥𝑥,𝑦𝑦) = 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑥𝑥 + 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑦𝑦 
d( .كافة التوا�ع أعاله تمّثل ذات التفضیالت 

 

𝑈𝑈(𝑥𝑥,𝑦𝑦)إذا �ان تا�ع منفعة المستهلك من الشكل  -8 = 𝑥𝑥2 + 2𝑥𝑥𝑦𝑦 + 𝑦𝑦2ات سواء ، فإن منحن�

 المستهلك هي ع�ارة عن:

a( قطوع زائدة 

b( قطوع ناقصة 

c( دوائر �ح�ط �عضها ب�عض دون تقاطع 

d( مستق�مة وططخ 
 

 مكمالت تامة ل�عضهما ال�عض: yو xعن فكرة �ون السلعتین ة اآلت�ة �عّبر أي توا�ع المنفع -9

a( 𝑈𝑈(𝑥𝑥,𝑦𝑦) = �𝑥𝑥𝑦𝑦 
b( 𝑈𝑈(𝑥𝑥,𝑦𝑦) = 𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 
c( 𝑈𝑈(𝑥𝑥,𝑦𝑦) = |𝑥𝑥 − 𝑦𝑦| 
d( 𝑈𝑈(𝑥𝑥,𝑦𝑦) = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑙𝑙(𝑥𝑥, 𝑦𝑦). 
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 السواء محّد�ًا إزاء األصل فإن المعدل الحدي لإلبدال:إذا �ان منحنى  -10

a( ل یتناقص مع إحالx  محلy 

b(  یتناقص مع إحاللy  محلx 

c( غیر معّرف إال في حاالت خاصة 

d(  عتمد على نس�ة�x  إلىy. 
 

𝑈𝑈(𝑥𝑥,𝑦𝑦)إذا �ان تا�ع المنفعة من الشكل  -11 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑙𝑙(𝑥𝑥, 3𝑦𝑦) ) فس منفعة ) �عطي ن3،2فإن التر�یب

 التر�یب:

a( )1،3( 

b( )2،3( 

c( )4،1( 

d( )4،2.( 

 

 حد�ة موج�ة: تعط�ان منافع yو xن السلعتین أي توا�ع المنفعة التال�ة ال یتفق مع فكرة أ -12

a( 𝑈𝑈(𝑥𝑥,𝑦𝑦) = 𝑥𝑥2𝑦𝑦 
b( 𝑈𝑈(𝑥𝑥,𝑦𝑦) = 𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 
c( 𝑈𝑈(𝑥𝑥,𝑦𝑦) = 𝑥𝑥�𝑦𝑦 

d( 𝑈𝑈(𝑥𝑥,𝑦𝑦) = 𝑥𝑥/𝑦𝑦. 
 

 �عني ذلك أننا افترضنا أن:اعتبرنا في مشكلة تعظ�م منفعة المستهلك أنه ینفق �امل دخله.  -13

a(  المستحیل �النس�ة للفرد أن یّدخر جزءًا من دخلهمن 

b( ع من �ل السلع�صل لإلش�ا المستهلك لم 

c( لسلع عاد�ة (ال یوجد سلعة دن�ا في فضاء المستهلك)ة اكاف 

d( .االدخار مستحیل والمستهلك لم �صل لإلش�اع من �افة السلع 

 
 



105 
 

إلبدال هو اثنان ستهلك محّدد أن المعدل الحدي لافترض من أجل وضع استهالكي مبدئي لم -14

دة سندو�ش تخلى عن وحدتي عصیر من أجل وحإلى واحد على الترتیب. �معنى أن المستهلك ی

ل.س �عني 100ل.س وسعر وحدة العصیر 400ر وحدة السندو�ش عإضاف�ة. افترض أن س

 ذلك أن المستهلك إذا رغب بز�ادة منفعته فإن عل�ه أن:

a( دو�ش وأقل من العصیرًا من السن�شتري مز�د  

b( شتري مز�دًا من العصیر وأقل من السندو�ش� 

c( ستهالكه الحال�ة في االأال �غّیر طر�قت 

d(  في تفضیالته! النظر�عید 
  

افترض من أجل وضع استهالكي مبدئي أن المنفعة الحد�ة من استهالك سندو�شة إضاف�ة هي  -15

المعدل الحدي . هذا �عني أن 2صیر إضاف�ة ف�ما تبلغ المنفعة الحد�ة من شرب زجاجة ع 10

ي عنها �ش التي یرغب المستهلك �التخلإلبدال العصیر محل السندو�ش (أي عدد وحدات السندو 

 ر إضاف�ة) هو:عصی لقاء الحصول على زجاجة

a( 5 
b( 2 
c( 0.5 
d( 0.2 

 

 إذا لم �حترم منحنى السواء فرض�ة تناقص المعدل الحدي لإلبدال فإن: -16

a( ن �عّظم منفعتهالمستهلك لن �حاول أ 

b( شتري أن وحدة من السلعة  المستهلك لن�x 

c( قد ال �عّظم المنفعة تماس منحنى السواء مع خط المیزان�ة 

d( مكن أن �مس منحنى السواء المناسب.زان�ة الخط المی�  
 

 إن ز�ادة دخل الفرد بدون تغیر في األسعار النسب�ة یؤدي إلى: -17

a( قا) طع دوران خط المیزان�ة حول القاطع األفقيx( 

b( انز�اح منحنى السواء �عیدًا عن األصل 

c( صلانز�اح خط المیزان�ة على التوازي �عیدًا عن األ 

d( قاطع دوران خط المیزان�ة حول ا) لقاطع العموديy.( 
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 إن میل خط المیزان�ة هو: -18

a( 𝑃𝑃𝑥𝑥/𝑃𝑃𝑦𝑦 
b( −𝑃𝑃𝑥𝑥/𝑃𝑃𝑦𝑦 
c( 𝑀𝑀/𝑃𝑃𝑦𝑦 
d( .الشيء مما سبق 

 

 سوف: فإن خط المیزان�ة xإذا انخفض سعر   -19

a( ینزاح على التوازي �عیدًا عن األصل 

b( ینزاح على التوازي �اتجاه األصل 

c(  قاالساعة حول القایدور عكس عقارب) طع طع األفقيx( 

d(  قاطع) یدور عكس عقارب الساعة حول القاطع العموديy( 
 

على الترتیب،   4إلى    3الر�اضي هو    إذا �ان المعدل الحدي إلبدال الحذاء الرسمي محل الحذاء -20

 هذا �عني أنه إذا �ان الحذاءان بنفس السعر فإن المستهلكو�ان هذا المعدل ثابتًا ال یتغیر. 

 سوف �قوم:

a( فقط شراء أحذ�ة ر�اض�ة 

b( شراء أحذ�ة رسم�ة فقط 

c( شراء نفس العدد من النوعین 

d(  أحذ�ة ر�اض�ة. 4أحذ�ة رسم�ة و 3شراء األحذ�ة دائمًا �طر�قة �كون لد�ه 

 
 

 

 مفتاح الحل

 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 س

 d b c b c a d d d a c d d b d c c b d a ج 
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 الخامسالفصل 
 الطلب نظر�ة 

Demand Theory 
 

 الكلمات المفتاح�ة

 استهالك) –؛ منحنى آنجل (منحنى دخل inferior good ؛ سلعة دن�اnormal good سلعة عاد�ة

Engle’s curveالعادي ب؛ منحنى الطل ordinary demand function؛ تا�ع الطلب التصالبي cross-

price demand functionدائلب؛ ال substitutes؛ المكمالت compliments؛ تعو�ض تغیرات السعر 

compensation of price changes المعّوض؛ تا�ع الطلب compensated demand function ؛ تا�ع

؛ تحو�ل رتیب feasible setالمجموعة المجد�ة  ؛generalized demand function الطلب العام

monotonic transformation . 

 

 الفصل: خصمل

أن �كون ها من الناح�ة النظر�ة. �مكن ئوا�ع الطلب و��ف�ة بناعر�ف الطالب �أهم تفي هذا الفصل یتم ت

طلب لكن ذلك یتطلب شیئًا لهذا الفصل أقصر �كثیر إذا تم االقتصار على التعبیر الجبري عن توا�ع ا

ختلفة. وا�ع االستهالك المسهیل فهم ت�كثافة لت من التفكیر المجرد، ولذلك تم استخدام التحلیل الب�اني

 أثر إبدال. أثر دخل و  إلىفصل أ�ضًا �شرح نظر�ة تجزئة أثر السعر �عنى هذا ال

 

 األهداف التعل�م�ة للفصل الخامس:

 لطالب قادرًا على: ابنها�ة هذا الفصل، �جب أن �كون 

 ینشئ توا�ع الطلب العاد�ة ب�ان�ًا وجبر�ًا. -
 بر�اً ینشئ تا�ع آنجل ب�ان�ًا وج -
 ة. ینشئ توا�ع الطلب العام -
 ینشئ تا�ع طلب معّوض ب�ان�ًا. -
 �مّیز أثر الدخل عن أثر اإلبدال.  -
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 أثر السعر ب�ان�ًا إلى أثر دخل أو أثر إبدال.  �جزئ  -
 األول�ة.��حل المسالة الثنو�ة و�قارنها  -

 

 مخطط الفصل:

 . تمهید1.5 
 consumer's demand functions . توا�ع طلب المستهلك2.5

 normal goods vs. inferior goods السلع العاد�ة والسلع الدن�ا

 price-consumption curve استهالك –. منحنى سعر 3.2.5
 ordinary demand function . تا�ع الطلب العادي4.2.5

 substitutes and compliments : البدائل والمكمالتالتقاطعيالطلب  �عات .5.2.5

 compensation of price changes  تعو�ض تغیرات السعر

 optimal consumption choices after compensation الخ�ارات االستهالك�ة المثلى �عد التعو�ض

 Income and substitution effects . أثر الدخل وأثر اإلبدال3.5
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 :الخامسالفصل 
 نظریة الطلب 

Demand Theory 
 . تمهید1.5

ا حینها ببناء منحنى طلب نظري قمنقد والطلب في الفصل الثاني، و كنا قد درسنا م�ادئ العرض 

أوصلتنا إلى شكل عام لمنحنى طلب ها�ط. في هذا الفصل، نقوم   التي�طر�قة المحاكمة العقل�ة 

هلك. كن هذه المرة �االستناد إلى النظر�ة الحدیثة في تفضیالت المستول�إعادة بناء منحنى الطلب،  

 ستهلك.الملب ف على �عض أساس�ات توا�ع طسنقوم قبل ذلك �التعر 

 

 . توا�ع طلب المستهلك2.5

أن الخ�ار االستهالكي األمثل یتحدد عند تساوي میل   إلى ضیالت المستهلكفوصلنا في نظر�ة ت 

د التساوي بین المعدل الحدي لإلبدال و�ین السعر  نمیزان�ة، أي عالمنحنى السواء مع میل خط 

 تهلك. ا�ع طلب المساء عدد من تو قطة االنطالق لبن �شكل هذا الشرط نالنسبي. 

 استھالك-تابع دخل. 1.2.5

�حدد الخ�ار األمثل   𝑥𝑥𝑦𝑦لین أن نشتق تا�عًا في الفضاء د معنستط�ع �استخدام شرط تساوي ال

في ظل ث�ات األسعار. �سمى  ن أجل �ل مستوًى ممكن من مستو�ات الدخل م  �النس�ة للمستهلك

عندما �كون هذا التا�ع خط�ًا. �مكن    »الكاستھ   -خط دخل  «أو    »استھالك  -تابع دخل  « هذا التا�ع  

. الحظ من الشكل أننا لم نسمح للسعر�ن  1.5ن�ًا من خالل الشكل هذا التا�ع ب�ا  إ�جاد ��ف�ة  ب�ان

، 𝑀𝑀3ى إل 𝑀𝑀2إلى  𝑀𝑀1. ف�ما سمحنا للدخل �التغیر من  �̅�𝑝𝑦𝑦و �̅�𝑝𝑥𝑥بتثبیتهما عن   نا�التغیر بل قم 

، ثم  𝑀𝑀1عند  (∗𝑥𝑥1∗,𝑦𝑦1)لدخل الكم�ات اآلت�ة ت�اعًا:  مع هذا التزاید في ا حیث �ختار المستهلك

(𝑥𝑥2∗,𝑦𝑦2∗)   عند𝑀𝑀2 ثم ،(𝑥𝑥3∗,𝑦𝑦3∗)   عند𝑀𝑀3 استهالك من خالل وصل  –. وننشئ منحنى دخل

 و�ات الدخل.نقاط الخ�ارات المثلى عند �ل مستوى من مست
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 )الكمیة المطلوبة بوصفھا تابع للدخلاستھالك ( – . تابع دخل2.2.5

 د في ظل ث�ات األسعار. حیث یتحد  ∗𝑦𝑦و  ∗𝑥𝑥استهالك عن تا�ع یر�ط بین  –معادلة دخلتعّبر 

بناء على التغیر في الدخل. و�التالي �مكن التعبیر عن هذه العالقة  ∗𝑦𝑦و  ∗𝑥𝑥�ل من  ي التغیر ف

∗𝑦𝑦  :�الص�غة = 𝑦𝑦∗(𝑥𝑥∗, �̅�𝑝𝑥𝑥, �̅�𝑝𝑦𝑦) 

وإل�جاد الكم�ة المطلو�ة بوصفها تا�عًا للدخل في ظل ث�ات األسعار �مكننا أن نأخذ النقاط من  

جهة أخرى.  من  ∗𝑦𝑦أو ∗𝑥𝑥ین الدخل من جهة و�ین  قة بعالال �جاد استهالك إل –منحنى دخل 

المتغیر    التا�ع، ف�ما �مثل ف�ه الدخلُ   تغیرالم ∗𝑦𝑦أو ∗𝑥𝑥تمثل ف�ه  ونقوم بذلك من خالل رسم منحنى  

�تا�ع للدخل مع االفتراض الضمني �أن   𝑦𝑦المستقل. �مكننا على سبیل المثال بناء منحنى �مثل  

𝑥𝑥 المستو�ات المثلى: د عنا  یتم اخت�اره   𝑦𝑦∗ = 𝑦𝑦∗(𝑀𝑀, �̅�𝑝𝑥𝑥, �̅�𝑝𝑦𝑦) 

 إ�جاد . �مكن توض�ح ��ف�ة Yلسلعة من أجل ا Engle's Curveآنجل  و�سمى هذا التا�ع تا�ع

التي استخدمت في منحنى  𝑀𝑀3و  𝑀𝑀2و   𝑀𝑀1. الحظ أن الدخول 2.5هذا المنحنى من الشكل 

𝑀𝑀3

�̅�𝑝𝑦𝑦
 

𝑀𝑀2

�̅�𝑝𝑦𝑦
 

𝑀𝑀1

�̅�𝑝𝑦𝑦
 

 𝑥𝑥3∗  𝑥𝑥2∗  𝑥𝑥1∗  𝑥𝑥  
𝑀𝑀1

�̅�𝑝𝑥𝑥
 

𝑀𝑀2

�̅�𝑝𝑥𝑥
  

𝑀𝑀3

�̅�𝑝𝑥𝑥
 

𝑦𝑦 

 𝑦𝑦1∗ 

 𝑦𝑦2∗ 

 𝑦𝑦3∗ 

𝑦𝑦∗ = 𝑦𝑦∗(𝑥𝑥∗; �̅�𝑝𝑥𝑥, �̅�𝑝𝑦𝑦) 

 االستھالك -منحنى الدخل إنشاء : 1.5 الشكل
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على المحور  𝑀𝑀3و  𝑀𝑀2و   𝑀𝑀1�سر من الشكل هي نفسها النقاط  ألدخل استهالك في الشكل ا

في الشكل األ�سر   Yتعظ�م منفعة السلعة نحنى آنجل). و�ذلك خ�ارات (م �من األفقي للشكل األ 

𝑦𝑦1∗  و𝑦𝑦2∗   و𝑦𝑦3∗   هي نفسها النقاط𝑦𝑦1∗   و𝑦𝑦2∗  و𝑦𝑦3∗ األ�من.  ل على المحور الشاقولي من الشك

 (∗𝑀𝑀2,𝑦𝑦2)و   (∗𝑀𝑀1,𝑦𝑦1)جل من خالل الوصل بین النقاط حیث یتم إنشاء منحنى آن

�طر�قة مماثلة من خالل وضع   Xمكن إنشاء منحنى آنجل من أجل السلعة  وأخیرًا، �.  (∗𝑀𝑀3,𝑦𝑦3)و 

 محور األفقي. الالموافقة على  𝑀𝑀على المحور الشاقولي مع ق�م   𝑥𝑥الخ�ارات المثلى من  

 السلع العادیة والسلع الدنیا

في    ال یوجد ما �منعم�ة المطلو�ة بز�ادة الدخل. و حالة سلعة عاد�ة حیث تز�د الك  2.5�مثل الشكل  

النظر�ة االقتصاد�ة أن تكون السلعة دن�ا �حیث تنخفض الكم�ات المطلو�ة بز�ادة الدخل. والشكل 

ت�عة  ن�ا، حیث تم بناء المنحنى بذات الطر�قة المد  یوضح بناء منحى آنجل من أجل سلعة 3.5

ة سلعة محل الدراسة هو أن الكم�ات المثلى من المع فارق �س�ط في هذه الحال 2.5في الشكل 

تتناقص بز�ادة الدخل. نكرر هنا مالحظة سا�قة عن السلع الدن�ا وهي أن السلع إذا �انت دن�ا  

ستهلك  اس. بل تكون عاد�ة في مرحلة ما �النس�ة للمسدائمًا فإنها ال �مكن أن تكون سلعة من األ

السلعة لتص�ح دن�ا   أ معه بتخف�ض استهالكه من هذهإلى أن یرتفع دخله إلى حد یبد  » الفقیر«

 �النس�ة إل�ه. 

 استھالك -منحنى سعر . 3.2.5

مستهلك الإل�جاد الكم�ة المطلو�ة من السلعة بوصفها تا�عًا لسعر ذات السلعة نعمد إلى تثبیت دخل  

ة) مع تغیر  ر الخ�ار األمثل للمستهلك (خ�ار تعظ�م المنفع وأسعار �ق�ة السلع، ونراقب ��ف یتغی

 ان�ة نموذجي من الشكل:مثًال من خط میز سعر السلعة. نبدأ 

𝑦𝑦 =
𝑀𝑀�
�̅�𝑝𝑦𝑦

−
𝑝𝑝𝑥𝑥
�̅�𝑝𝑦𝑦
𝑥𝑥 

 

��ف نستط�ع   4.5شكل في ال مل. تأ�̅�𝑝𝑦𝑦عند   Yوسعر السلعة  �𝑀𝑀حیث قمنا بتثبیت الدخل عند 

𝑝𝑝𝑥𝑥3تكن  ول، Xأن ننشئ عائلة من خطوط المیزان�ة من أجل عدة أسعار للسلعة  > 𝑝𝑝𝑥𝑥2 > 𝑝𝑝𝑥𝑥1 . 
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𝑀𝑀3

�̅�𝑝𝑦𝑦
 

𝑀𝑀2

�̅�𝑝𝑦𝑦
 

𝑀𝑀1

�̅�𝑝𝑦𝑦
 

 𝑥𝑥3∗  𝑥𝑥2∗  𝑥𝑥1∗  𝑥𝑥 𝑀𝑀2

�̅�𝑝𝑥𝑥
  

𝑀𝑀3

�̅�𝑝𝑥𝑥
 

𝑦𝑦 

 𝑦𝑦1∗ 
 𝑦𝑦2∗ 

 𝑦𝑦3∗ 

𝑦𝑦 

 𝑀𝑀 

 𝑀𝑀 

𝑀𝑀1

�̅�𝑝𝑥𝑥
 

 Yآنجل للسلعة   منحنىإنشاء : 2.5 الشكل

𝑀𝑀3

�̅�𝑝𝑦𝑦
 

𝑀𝑀2

�̅�𝑝𝑦𝑦
 

𝑀𝑀1

�̅�𝑝𝑦𝑦
 

 𝑥𝑥3∗  𝑥𝑥1∗  𝑥𝑥  
𝑀𝑀1

�̅�𝑝𝑥𝑥
 

𝑀𝑀2

�̅�𝑝𝑥𝑥
  

𝑀𝑀3

�̅�𝑝𝑥𝑥
 

𝑦𝑦 

 𝑦𝑦3∗ 

 𝑦𝑦2∗ 
 𝑦𝑦1∗ 

 𝑥𝑥2∗ 

𝑦𝑦 

 𝑦𝑦3∗ 

 𝑦𝑦2∗ 

 𝑦𝑦1∗ 

 من أجل سلعة دنیا آنجل منحنىإنشاء : 3.5 الشكل

𝑀𝑀1 𝑀𝑀2 𝑀𝑀3 

𝑀𝑀1 𝑀𝑀2 𝑀𝑀3 

𝑦𝑦∗ = 𝑦𝑦∗(𝑀𝑀; �̅�𝑝𝑥𝑥, �̅�𝑝𝑦𝑦) 
 

𝑦𝑦∗ = 𝑦𝑦∗(𝑀𝑀; �̅�𝑝𝑥𝑥, �̅�𝑝𝑦𝑦) 
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�𝑀𝑀ی�قى ثابتًا عند    yالحظ أن قاطع  

�̅�𝑝𝑦𝑦
السعر، حیث �ص�ح   ارتفاعیتناقص مع    x. في حین أن قاطع  

ار األمثل، من  شیئًا. إذا قمنا �إ�جاد خ�ار تعظ�م المنفعة، أي الخ�ف  خط المیزان�ة أشد انحدارًا شیئاً 

ومتغیره المستقل   *yر �كون متغیره التا�ع نستط�ع أن ننشئ تا�عًا آخ ننا فإ  ةمیزان� أجل �ل خط 

x*   مع تغیر)𝑝𝑝𝑥𝑥 لعة ضمنًا) في ظل ث�ات الدخل وث�ات سعر السY: 

𝑦𝑦∗ = 𝑦𝑦∗(𝑥𝑥∗;  𝑀𝑀� , �̅�𝑝𝑥𝑥) 

استهالك �فارق أن سعر   –استهالك. وهو �ش�ه منحنى دخل  –التا�ع �سمى تا�ع سعر  ذاوه

هذا التا�ع من المتا�عة   إ�جاد الدخل. �مكننا ب�ان ��ف�ة  هو الذي یتغیر (ضمنًا) ول�س Xالسلعة 

إلى   مث (𝑝𝑝𝑥𝑥2)إلى  (𝑝𝑝𝑥𝑥1)ن  م  X.، حیث �ظهر على الشكل أن ارتفاع سعر السلعة  4.5مع الشكل  

(𝑝𝑝𝑥𝑥3)     یؤدي إلى انتقال خ�ار المستهلك األمثل من(𝑥𝑥1∗,𝑦𝑦1∗)  إلى(𝑥𝑥2∗,𝑦𝑦2∗)   إلى ثم(𝑥𝑥3∗,𝑦𝑦3∗) 

 على الترتیب.

 تابع الطلب العادي. 4.2.5

  Xاستهالك فإننا نستط�ع إ�جاد الكم�ة المطلو�ة من السلعة  –�ما أننا قمنا �إ�جاد منحنى سعر 

استهالك إلى منحنى آخر متغیره    –بوصفها تا�عة لسعرها عن طر�ق أخذ النقاط من منحنى سعر  

، مع اإل�قاء على الدخل Xومتغیره المستقلة هو سعر السلعة  Xلتا�ع هو الكم�ة المطلو�ة من ا

 :�̅�𝑝𝑦𝑦ثابتًا عند   Yوعلى سعر السلعة  �𝑀𝑀ثابتًا عند  

𝑥𝑥∗ = 𝑥𝑥∗(𝑝𝑝𝑥𝑥;  𝑀𝑀� , �̅�𝑝𝑦𝑦) 

  . على أ�ة حال، اعتاد Xأو تا�ع الطلب العادي من أجل  Xوهذا �سمى تا�ع الطلب على 

من ثم االقتصادیون عمومًا، على تمثیل السعر على المحور  �خ�ًا، و نیون تار االقتصادیون البر�طا

 ث �كتب التا�ع �اآلتي: الشاقولي والكم�ات المطلو�ة على المحور األفقي، �حی

𝑝𝑝𝑥𝑥 = 𝑝𝑝𝑥𝑥(𝑥𝑥∗;  𝑀𝑀� , �̅�𝑝𝑦𝑦) 

ذا  من الناح�ة الر�اض�ة الفن�ة إوال�عض �سمي هذا التا�ع تا�ع الطلب العكسي، وهو �الم سل�م 

الراس الذي مررنا ڤیر التا�ع والسعر هو المتغیر المستقل، وهذه طر�قة  سلمنا �أن الكم�ة هي المتغ

نس�ة من �عده، ولكنه ال  رس اإل�طال�ة والفر داتصادي وطر�قة الم�أعماله في مقرر تار�خ الفكر االق

، والتي تعید على یدي مارشال وه�كس من �عدهیراعي أصل نظر�ة تا�ع الطلب التي تم تطو�رها 
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تا�ع الطلب إلى فكرة تا�ع تقو�م حدي تتحدد ف�ه الق�مة التي �علقها المستهلك على السلعة �منفعة  

�ما سنرى عندما نناقش فكرة الرغ�ة  ى ندرة السلعة، علآخر وحدة مستهلكة، وهذه األخیرة تعتمد 

یر�ن  تخدم �ال التعبعلى أ�ة حال، سنس ض المستهلك. الحد�ة في الدفع في س�اق ال�حث في فائ

(تا�ع الطلب العادي وتا�ع الطلب العكسي) بوصفهما �عبران عن شيء واحد و�جب أن �كون ذلك 

 مفهومًا من الس�اق.  

 
𝑀𝑀
𝑝𝑝𝑥𝑥2

  
𝑀𝑀
𝑝𝑝𝑥𝑥1

 

𝑀𝑀�
�̅�𝑝𝑦𝑦

 

 𝑥𝑥  
𝑀𝑀
𝑝𝑝𝑥𝑥3

 𝑥𝑥3∗ 𝑥𝑥2∗ 𝑥𝑥1∗ 

 Xلطلب على السلعة ا تابع. إنشاء 4.5الشكل 
 𝑦𝑦 

𝑈𝑈1∗ 

𝑈𝑈2∗ 

𝑈𝑈3∗ 

 𝑥𝑥 

 𝑝𝑝𝑥𝑥 

𝑥𝑥3∗ 𝑥𝑥2∗ 𝑥𝑥1∗ 

𝑝𝑝𝑥𝑥1 
 

𝑝𝑝𝑥𝑥2 
 

𝑝𝑝𝑥𝑥3 



115 
 

تا�ع الطلب العكسي. لنتا�ع تغیر السعر في الشكل   إ�جاد لب�ان ��ف�ة    4.5  كلاآلن نعود مجددًا للش

ك، ولنأخذ ذات األسعار �ما استهال  –على منحنى سعر   (𝑝𝑝𝑥𝑥3)إلى  (𝑝𝑝𝑥𝑥2)إلى  (𝑝𝑝𝑥𝑥1)العلوي من 

ات  م�هي إلى المحور الشاقولي في الشكل السفلي، ولنأخذ معها الخ�ارات المثلى الموافقة من الك

تا�ع  لنضعها على المحور األفقي للشكل السفلي. واآلن ال یتطلب رسم ال Xالمطلو�ة من السلعة 

 .الكم�ة – لناشئة عن ثنائ�ات السعر العكسي سوى وصل النقاط ا 

 

 : البدائل والمكمالت التقاطعيتابع الطلب  .5.2.5

كرة تا�ع الطلب. �مكننا  �فمرت معنا سا�قًا فكرة السلع البدیلة والسلع المكملة، ولكننا لم نر�طها 

بوصفها تا�ع لسعر  Yعة الكم�ات المطلو�ة من السل إ�جاد استهالك في  –استخدام منحنى سعر 

 :�𝑀𝑀و�ذلك ث�ات الدخل عند  �̅�𝑝𝑦𝑦وذلك في ظل ث�ات سعر السلعة ذاتها عند  𝑝𝑝𝑥𝑥خرى  سلعة أ
 

𝑦𝑦∗ = 𝑦𝑦∗(𝑝𝑝𝑥𝑥;  𝑀𝑀� , �̅�𝑝𝑦𝑦) 
 

و�ین سعر سلعة  ∗𝑦𝑦�ونه یر�ط بین الكم�ة المطلو�ة من سلعة  التقاطعي طلب الوهذا �سمى تا�ع 

.  Xمع ز�ادة سعر السلعة    Yتز�د الكم�ات المطلو�ة من  والحظ ��ف    5.5. تأّمل الشكل  𝑝𝑝𝑥𝑥أخرى  

من منحنى سعر استهالك (الشكل األ�سر)    Yنأخذ الخ�ارات المثلى للكم�ات المطلو�ة من السلعة  

أي  ،Xعة لخذ األسعار المتزایدة للسأإلى المحور العمودي للشكل األ�من، ون (∗𝑦𝑦1∗,𝑦𝑦2∗,𝑦𝑦3)أي 

(𝑝𝑝𝑥𝑥1,𝑝𝑝𝑥𝑥2,𝑝𝑝𝑥𝑥3) نحنى  استهالك إلى المحور األفقي للشكل األ�من. ثم نرسم م -من منحنى سعر

و  (∗𝑝𝑝𝑥𝑥2,𝑦𝑦2)و   (∗𝑝𝑝𝑥𝑥1,𝑦𝑦1)من خالل وصل النقاط   Xبداللة سعر السلعة  Yالطلب على السلعة 

(𝑝𝑝𝑥𝑥3,𝑦𝑦3∗) إنحالة نقول على الترتیب. في هذه ال Y  عة لللسي إجمالهي بدیلX  ألنY  تحل

دة في . ومثال ذلك هو حلول المرغر�ن جزئ�ًا أو �ل�ًا محل الز�Xعند تزاید سعر السلعة  Xمحل 

نقول بدیل "إجمالي" ألن حلول المرغر�ن محل  لز�دة.  ا استهالك �عض العائالت مع ارتفاع سعر

حق�قي. ول�كون المرغر�ن  ضمنًا حدوث تغیر في الدخل ال  الز�دة ناجم عن تبدل السعر الذي �عني

 ب.أثر الدخل عن أثر اإلبدال، وسنبین الفرق بینهما عما قر�  صاف�ًا �جب أن نعزلبدیالً 
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 X بدیالً للسلعة  Y  عندما تكون السلعة 𝒚𝒚∗(𝒑𝒑𝒙𝒙)  التابعإنشاء : 5.5 الشكل

 𝑦𝑦 

 𝑥𝑥  
𝑀𝑀�
𝑝𝑝𝑥𝑥2

  
𝑀𝑀�
𝑝𝑝𝑥𝑥1

  
𝑀𝑀�
𝑝𝑝𝑥𝑥3

  𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑝𝑝𝑥𝑥1 𝑝𝑝𝑥𝑥2 𝑝𝑝𝑥𝑥3 

 𝑦𝑦 

 
𝑀𝑀�
�̅�𝑝𝑦𝑦

 

𝑦𝑦1∗ 

𝑦𝑦2∗ 

𝑦𝑦3∗ 

𝑦𝑦1∗ 

𝑦𝑦2∗ 

𝑦𝑦3∗ 

𝑦𝑦∗(𝑝𝑝𝑥𝑥;𝑀𝑀� , �̅�𝑝𝑦𝑦) 

𝑈𝑈1∗ 

𝑈𝑈2∗ 𝑈𝑈3∗ 

 X  للسلعة مكملة Y  ندما تكون السلعةع 𝒚𝒚∗(𝒑𝒑𝒙𝒙)التابع  إنشاء : 6.5 الشكل

 𝑦𝑦 

 𝑥𝑥  
𝑀𝑀�
𝑝𝑝𝑥𝑥2

  
𝑀𝑀�
𝑝𝑝𝑥𝑥1

  
𝑀𝑀�
𝑝𝑝𝑥𝑥3

  𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑝𝑝𝑥𝑥1 𝑝𝑝𝑥𝑥2 𝑝𝑝𝑥𝑥3 

 𝑦𝑦 

 
𝑀𝑀�
�̅�𝑝𝑦𝑦

 

𝑦𝑦3∗ 

𝑦𝑦2∗ 

𝑦𝑦1∗ 

𝑦𝑦3∗ 

𝑦𝑦2∗ 

𝑦𝑦1∗ 

𝑦𝑦∗(𝑝𝑝𝑥𝑥;𝑀𝑀� , �̅�𝑝𝑦𝑦) 
𝑈𝑈1∗ 

𝑈𝑈2∗ 𝑈𝑈3∗ 
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  Yتناقص الكم�ة المطلو�ة من السلعة  حیث ت  6.5مشاهدتها في الشكل  ن  وأما الحالة المقابلة ف�مك 

 إجماليهي مكمل    Y  إنوهنا نقول    وث�ات الدخل.  Yظل ث�ات سعر  ي  ف  Xمع تزاید سعر السلعة  

حداهما، إألن المستهلكین �میلون لشراء �م�ات أقل من �لتا السلعتین مع ارتفاع سعر  Xللسلعة 

الشاي یؤدي �شكل عام إلى  ند ارتفاع سعر أحدهما. فارتفاع سعر  ع  كما �حدث مع السكر والشاي

السكر  إلى انخفاض الطلب على  الشاي وهذا یؤدي �طب�عة الحالانخفاض الكم�ة المطلو�ة من 

ا یرت�ط استهالكه �استهالك الشاي �شكل واضح في �عض المجتمعات التقلید�ة. وال  الذي عادة م

من أجل حالة السلع المكملة عنه في   Xبداللة سعر  Yى علتختلف خطوات بناء منحنى الطلب 

 ر من ها�ط إلى صاعد.، �فارق أن شكل المنحنى سیتغیحالة السلع البدیلة التي مّرت آنفاً 

 

ضتابع الطلب . 6.2.5  Compensated Demand Function المعوَّ
سلعة في ظل ث�ات الدخل  القمنا سا�قًا �إ�جاد الكم�ة المطلو�ة من السلعة بوصفها تا�ع لسعر ذات  

ى  المستهلك إل  ر أدى إلى انتقالذ�ر أن تغیر السعو�ق�ة األسعار. ولكننا سمحنا للمنفعة �التبدل. ت

یر السعر تغ. الحظ من الشكل ��ف أدى  7.5مختلف. ولنراجع ذلك �استخدام الشكل    منحنى سواء

�عني أن   ∗𝑈𝑈2إلى  ∗𝑈𝑈1. وهذا االنتقال من  ∗𝑈𝑈2إلى  ∗𝑈𝑈1إلى انتقال المستهلك من  𝑝𝑝𝑥𝑥2إلى  𝑝𝑝𝑥𝑥1من  

ث تم تمثیل ذلك ب�ان�ًا �االنتقال من  ، حیي المنفعة نت�جة ارتفاع السعر المستهلك تعّرض لخسارة ف

 منحنى سواء إلى منحنى سواء أدنى.

 

 تعویض تغیرات السعر 

و�ض المستهلك عن طر�ق تغییر الدخل تع آلن أننا في �ل مرة یتغیر فیها السعر نقوم ب ا رض تلنف

،  یث مستوى المنفعة. �كلمة أخرى معاكس �طر�قة تحافظ على وضع المستهلك من ح�االتجاه ال

ا في �ل مرة یرتفع (ینخفض) فیها السعر نقوم �إعطاء المستهلك تعو�ضًا (نقتطع من  لنفترض أنن 

یتمتع �ه قبل ارتفاع (انخفاض)  انفي إلعادته إلى مستوى المنفعة األصلي الذي �دخله) �ما �ك

السواء دخل تعید المستهلك إلى منحنى  نعوض تغیرات السعر بتغییرات مقابلة في ال  السعر. أي أننا

 ي الذي �ان عنده قبل حدوث التغیر في السعر. األصل



118 
 

 

 

 لتوض�ح فكرة التعو�ض و��ف�ة تحدید التغیر المناسب في الدخل 8.5�مكننا االستعانة �الشكل 

ى یبین حالة ارتفاع في السعر وعل 8.5الالزم إل�قاء المستهلك عند نفس منحنى السواء. الشكل و 

. لنفترض اآلن أن السعر ارتفع من  الشكل من أجل حالة االنخفاض الطالب الحقًا أن �كرر ذات 

𝑝𝑝𝑥𝑥1  إلى𝑝𝑝𝑥𝑥2 .  یؤدي ذلك إلى انتقال المستهلك من𝑈𝑈1∗  إلى𝑈𝑈2∗  تفاع الحاصل في  مع االر  اً تكّ�ف

من الحفاظ على نفس   ب في هذه الحالة بتعو�ض المستهلك �طر�قة تمكنه السعر. ولكننا نرغ

ى  نح، أي أننا نرغب �إ�قاء المستهلك عند ذات من∗𝑈𝑈1 ارتفاع السعرنفعة األصلي قبل مستوى الم

�حیث ت�قى المنفعة   𝑀𝑀2إلى  𝑀𝑀1السواء األصلي. لفعل ذلك بوسعنا أن نز�د دخل المستهلك من  

ال یزال   رعهذه الحر�ة في الدخل فإن السأن السعر الجدید لم یتغیر ب ا. ولكن �م∗𝑈𝑈1ثابتة عند 

ط المیزان�ة  ، األمر الذي �عني أن خط المیزان�ة �عد التعو�ض هو ع�ارة عن انز�اح في خ 𝑝𝑝𝑥𝑥2عند  

قدار المدروس من ع منحنى السواء األصلي. وهذا المم �القدر الكافي الستعادة التماس"الجدید" 

 .»تعویض التغیر في السعر« التغیر في الدخل �سمى عند االقتصادیین  

 
𝑀𝑀1

𝑝𝑝𝑥𝑥2
  

𝑀𝑀1

𝑝𝑝𝑥𝑥1
  

𝑀𝑀1

𝑝𝑝𝑥𝑥2
  

𝑀𝑀2

𝑝𝑝𝑥𝑥2
  

𝑀𝑀1

𝑝𝑝𝑥𝑥1
 

𝑀𝑀
𝑝𝑝𝑦𝑦

 
𝑀𝑀1

𝑝𝑝𝑦𝑦
 

𝑀𝑀2

𝑝𝑝𝑦𝑦
 

 𝑈𝑈1∗ 
 𝑈𝑈1∗ 

 𝑈𝑈2∗  𝑈𝑈2∗ 

 𝑥𝑥  𝑥𝑥 

 𝑦𝑦  𝑦𝑦 

 تغیر ر یؤدي إلى: تغیر في السع7.5الشكل  : تغیر معّوض في السعر8.5الشكل 
 في المنفعة 
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 خیارات االستھالكیة المثلى بعد التعویض لا

القسم العلوي من  ، وأخذناها  ∗𝑥𝑥𝑐𝑐�عد التعو�ض، أي   xالتغیرات في الخ�ارات المثلى من  إذا ما تت�عنا  

 𝑝𝑝𝑥𝑥على المحور األفقي واألسعار الموافقة   ∗𝑥𝑥𝑐𝑐اني آخر نضع ف�ه  إلى تمثیل ب� 9.5كل لشمن ا

بوصفها   xكم�ة المطلو�ة من السلعة نا نحصل على تا�ع عكسي للعلى المحور العمودي، فإن

 مع السماح للدخل �التغیر ضمن�ًا: Yسعرها في ظل ث�ات المنفعة وث�ات سعر السلعة  تا�عة ل
 

𝑥𝑥𝑐𝑐∗ = 𝑥𝑥𝑐𝑐∗�𝑝𝑝𝑥𝑥; �̅�𝑝𝑦𝑦 ,𝑈𝑈�� 

 𝑝𝑝𝑥𝑥 

𝑀𝑀3

𝑝𝑝𝑦𝑦
 

𝑀𝑀2

𝑝𝑝𝑦𝑦
 

𝑀𝑀1

𝑝𝑝𝑦𝑦⬚
 

 𝑥𝑥3𝑐𝑐∗   𝑥𝑥2𝑐𝑐∗   𝑥𝑥1𝑐𝑐∗   𝑥𝑥 

 𝑥𝑥  𝑥𝑥3𝑐𝑐∗   𝑥𝑥2𝑐𝑐∗   𝑥𝑥1𝑐𝑐∗  

 
𝑀𝑀1

𝑝𝑝𝑋𝑋1
 𝑀𝑀2

𝑝𝑝𝑋𝑋2
  

𝑀𝑀3

𝑝𝑝𝑋𝑋3
 

𝑦𝑦 

  𝑝𝑝𝑥𝑥2 

  𝑝𝑝𝑥𝑥3  

  𝑝𝑝𝑥𝑥1 

 X: إنشاء منحنى الطلب المعّوض من أجل السلعة 9.5الشكل 
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على   »المعّوض تابع الطلب «  أو دخلیاً»عّوض تابع الطلب الم«�سمي االقتصادیون هذا التا�ع 

ً سبیل االختصار. و�مكن تمثیل  �طر�قة مشابهة. یوضح   Yللسلعة  تابع الطلب المعّوض دخلیا

من أجل منحنى سواء محدد. الحظ أن   Xتا�ع الطلب المعوض للسلعة  إ�جاد ��ف�ة  9.5الشكل 

تم وضعها  ث اتها في القسم السفلي منه، حیفي القسم العلوي من الشكل هي ذ  ∗𝑥𝑥𝑐𝑐الق�م المثلى  

قد تم وضعها على المحور  على المحور األفقي. وأما ق�م األسعار الموافقة لهذه الخ�ارات المثلى ف

كن إنشاء تا�ع الطلب المعوض من خالل ًا �میر وأخالعمودي من القسم السفلي من ذات الشكل. 

 .(𝑥𝑥𝑐𝑐∗,𝑝𝑝𝑥𝑥)وصل النقاط  

 ة دوماً المعوضة ها�طتوا�ع الطلب 

إلى خاّصة مهمة من خواص توا�ع الطلب  9.5لیل الب�اني في الشكل الل التحنصل من خ

ى  على طول منحن  قعال بد أن ت ∗𝑥𝑥𝑐𝑐ها�طة دومًا. ف�ما أن الخ�ارات المثلى المعوضة وهي أنها 

�عد التعو�ض   xلسلعة  السواء، و�ما أن هذا األخیر محّدب إزاء األصل، فإن الكم�ة المطلو�ة من ا

لشكل إلى ا. لترى ذلك ارجع 𝑝𝑝𝑥𝑥. وال بد أن ترتفع مع انخفاض 𝑝𝑝𝑥𝑥تنخفض مع ارتفاع  ال بد أن

�ص�ح خط    𝑝𝑝𝑥𝑥2إلى   𝑝𝑝𝑥𝑥1من  Xالسلعة ر . فمع ارتفاع سع∗𝑥𝑥2𝑐𝑐و   ∗𝑥𝑥1𝑐𝑐وقارن الكمیتین  9.5

. سیتكرر ذلك دائمًا مع أي ∗𝑥𝑥2𝑐𝑐إلى  ∗𝑥𝑥1𝑐𝑐طلو�ة من  المیزان�ة أشد انحدارًا وتنخفض الكم�ة الم

بدال، ما �ضمن  ارتفاع جدید في السعر ما دام منحنى السواء �حترم شرط تناقص المعدل الحدي لإل

 إزاء األصل.   اً ألعلى محد�اإلى ألسفل وتقعره ا  انحدار منحنى السواء نحو

. xواألقل من  yنطوي على المز�د من التماس ست فإن نقاط  Xوهكذا، فمع ارتفاع سعر السلعة 

و�التالي، فإن توا�ع الطلب المعّوضة تنحدر نحو األسفل دومًا ما دامت منحن�ات السواء تفي 

ت�جة تمثل فارقًا مهمًا بین منحنى الطلب لن�ات أو مسلمات تفضیالت المستهلك. وهذه ا�فرض

عدًا، ف�ما ال ما �منع األخیر من أن �كون صا لمعّوض ومنحنى الطلب العادي، ذلك أنه ال یوجد  ا

 5كن لألول أن �كون �ذلك �حال من األحوال.�م

 

 
�جب أن �جّرب الطالب بنفسه أن �قوم �اشتقاق منحنى طلب عادي صاعد بذات الطر�قة التي قمنا فیها ب�ان�ًا  5

 ات السواء النجاز هذه المهمة!)ر�طة منحن�ع الطلب العادي الها�ط (مساعدة: تستط�ع التالعب قلیًال �خ�إنشاء تا�
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 أثر الدخل وأثر اإلبدال .3.5

ر في األسعار النسب�ة على الكم�ة  غیوصلنا إلى أن منحنى الطلب المعّوض یبین لنا تأثیر حدوث ت

أح�انًا   لیل االقتصادي لسلوك المستهلكى المنفعة. من المفید في التحالمطلو�ة في ظل ث�ات مستو 

لى إ أن نقوم بتجزئة الحر�ة على طول منحنى الطلب العادي إلى أثر�ن منفصلین: أولهما �عود 

جموعة المجد�ة ینجم عن تغیر سعر السلعة لمتغیر األسعار النسب�ة، وثانیهما �عود إلى تغیر في ا

فان ول�س تلند تغیر سعر سلعة هو شیئان مخهذا الفصل هامًا ألن ما �حدث ع  محل الدراسة. �عد 

الثان�ة، األول هو أن تغیرًا س�طرأ على نس�ة سعر السلعة األولى إلى سعر السلعة شيء واحد. 

أن شكل ومساحة المجموعة المجد�ة سیتغیر،    هوالذي یؤدي إلى تغیر میل خط المیزان�ة. والثاني  

�مكن ب�ان هذه   شرائ�ة الفعل�ة سوف تص�ح أقل.لحق�قي" للمستهلك أو قدرته ال�حیث أن الدخل "ا

 .Xفي سعر السلعة  عارتفا من أجل حالة  10.5�استخدام الشكل   ةالنقط

 
𝑀𝑀
𝑝𝑝𝑋𝑋2

  
𝑀𝑀
𝑝𝑝𝑋𝑋1

 

𝑀𝑀�
𝑝𝑝𝑦𝑦

 

 𝑥𝑥 

 Xة : تراجع المجموعة المجدیة نتیجة ارتفاع في سعر السلع10.5الشكل 
 لعمودي)حول قاطع المحور ا إلى الداخل(دوران خط المیزانیة    

 𝑦𝑦 
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ساحة المنطقة  تنقص مث  �حی  Xالحظ ��ف یدور خط المیزان�ة إلى الداخل مع ارتفاع سعر السلعة  

"حق�ق�ًا" أقل، أي قدرة أقل المجد�ة �مقدار المنطقة الرماد�ة. أي أن المستهلك أص�ح �متلك دخًال 

السعر. ولذلك، �میز  ارتفاعمن السلعتین �سبب  �شرائها�ات التي یرغب ملى شراء الكع

 القتصادیون بین نوعین من التغیرات في الخ�ارات االستهالك�ة: ا

 أثر تغیر السعر في خ�ار المستهلك في ظل ث�ات المنفعة.  دال: وهوبأثر اإل )1

ك في ظل ث�ات  مستهلار الالمجموعة المجد�ة في خ�  أثر الدخل: وهو أثر تغیر )2

 السعر النسبي. 

من الواضح أن أثر اإلبدال یتعلق �المقارنات التي �جر�ها المستهلك بین األسعار في ظل محاولته  

أثر الدخل �شعور المستهلك �أنه أص�ح "أفقر" أو "أغنى" مع   یتعلق ما، ف�همنفعتللحفاظ على 

. ثالً االت مختلفة منها سوق العمل م. لهذا التمییز تطب�قات في مجارتفاع أو انخفاض السعر

و�ساعد هذا التمییز بین أثري الدخل واإلبدال في تفسیر سلوك األفراد الذي قد یبدو مخالفًا للمنطق  

لوهلة األولى. فعلى سبیل المثال، قد �ختار الفرد أن �عمل لعدد ساعات أقل ل ال�س�ط أو للحدس

 خل! یّدخر مقدارًا اقل مع ارتفاع الد  ر الساعة! وقد �قّرر الفرد أنعندما یرتفع أج

لب�ان فكرة فصل أثر الدخل عن أثر اإلبدال من أجل تغیر محدد  11.5�مكننا االستعانة �الشكل 

تعلم أن المستهلك �ختار التر�یب  .𝑝𝑝𝑥𝑥2إلى  𝑝𝑝𝑥𝑥1من  ارتفع  Xالسلعة  عرس إنفي السعر. لنقل 

(𝑥𝑥1∗,𝑦𝑦1∗)  على منحنى السواء𝑈𝑈1∗ منحنى الطلب   إ�جاد . لتحدید أثر اإلبدال ات�ع ذات خطوات

�كون  ا عند السعر النسبي الجدید. �ظهر من الشكل أنه عندم ∗𝑈𝑈1المعّوض على طول المنحنى 

𝑀𝑀2(حیث  𝑀𝑀2الدخل عند  < 𝑀𝑀1  واألسعار عند (𝑝𝑝𝑥𝑥2  و�̅�𝑝𝑦𝑦  تهلك �قوم بتعظ�م منفعته  مسال، فإن

تا�ع الطلب المعّوض. الخ�ار  إ�جاد تمامًا �ما في حالة  ∗𝑈𝑈1ى طول منحنى السواء األصلي  عل

هو ما ُ�شار إل�ه �أثر    (∗𝑥𝑥2∗,𝑦𝑦2)إلى   (∗𝑥𝑥1∗,𝑦𝑦1)، والتغیر من   (∗𝑥𝑥2∗,𝑦𝑦2)الضمني الجدید هو  

لدخل اإلضافي المفترض األسعار، أن ا ، �عد أن تغیرت ر الدخل فنفترض وأما لتحدید أث اإلبدال.

ض أن ذلك الدخل االفتراضي اإلضافي الذي مّكن المستهلك من ال�قاء  لم �عد موجودًا، أي نفتر 

�أنه لم �كن ولكننا نحافظ على   Xالرغم من ارتفاع سعر السلعة  لىعلى ذات منحنى السواء ع

  .𝑝𝑝𝑥𝑥2عند  Xسعر السلعة  األسعار الجدیدة، حیث ی�قى 
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بوسعك أن تتخیل أننا في البدا�ة أعطینا المستهلك مقدارًا من الدخل لننظر ماذا س�ختار، ثم سحبنا  

ماذا س�ختار. عمل�ة سحب الدخل اإلضافي  ر منه الز�ادة المذ�ور �عد أن ارتفعت األسعار لننظ

األصلي  الدخل    رجوعًا إلى 𝑀𝑀2نى آنجل من  �حر�ة على طول منح�مكن تمثیلها هندس�ًا  المذ�ورة  

𝑀𝑀1    ولكن هذه المرة عند األسعار𝑝𝑝𝑥𝑥2  و�̅�𝑝𝑦𝑦  األسعار األصل�ة. سیدفع ذلك المستهلك عند  ، ول�س

في حیث یترافق ذلك مع انخفاض  (∗𝑥𝑥3∗,𝑦𝑦3)إلى النقطة   (∗𝑥𝑥2∗,𝑦𝑦2)إلى االنتقال من النقطة  

هو ما ُ�شار إل�ه   (∗𝑥𝑥3∗,𝑦𝑦3)إلى  (∗𝑥𝑥2∗,𝑦𝑦2)، وهذا التغیر من   ∗𝑈𝑈2إلى  ∗𝑈𝑈1ة من  نفع الممستوى 

تجزئة أثر السعر على طول ب  وقد نرغب أح�انًا �التر�یز على سلعة محددة �حیث نقوم  �أثر الدخل.

بدال، وسنقوم بذلك �عد أن  محل الدراسة إلى أثر دخل وأثر إ منحنى الطلب العادي على السلعة

 قلیًال عن خاصة مهمة ألثر اإلبدال.دث نتح

 𝑥𝑥 

𝑀𝑀2

𝑝𝑝𝑦𝑦
 

𝑀𝑀1

𝑝𝑝𝑦𝑦
 

 𝑥𝑥3∗  𝑥𝑥1∗ 
𝑀𝑀1

𝑝𝑝𝑥𝑥1
 

 

𝑦𝑦 

 𝑦𝑦3∗ 
 𝑦𝑦2∗ 

 𝑦𝑦1∗ 

 𝑥𝑥2∗ 
𝑀𝑀1

𝑝𝑝𝑥𝑥2
 

 

𝑀𝑀2

𝑝𝑝𝑥𝑥2
 

 

 أثر اإلبدال

أثر 
 الدخل

 𝑈𝑈2∗ 
 𝑈𝑈1∗ 

 الوأثر اإلبد: أثر الدخل 11.5الشكل 
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ن ارتفاع سعر سلعة یؤدي إلى انخفاض الكم�ة المطلو�ة منها �مقدار أثر �ما أأثر اإلبدال سالب:  

 محّدب إزاء األصل فإن بوسعنا أن نكتب:رك على طول منحنى سواء تحاإلبدال عند ال
 

𝑑𝑑𝑦𝑦∗
𝑑𝑑𝑝𝑝𝑦𝑦�

𝑑𝑑𝑑𝑑=0
𝑑𝑑𝑝𝑝𝑦𝑦=0

< ∗𝑑𝑑𝑥𝑥و           0
𝑑𝑑𝑝𝑝𝑥𝑥�

𝑑𝑑𝑑𝑑=0
𝑑𝑑𝑝𝑝𝑦𝑦=0

< 0 

 

 𝑥𝑥 

𝑀𝑀2

𝑝𝑝𝑦𝑦
 

𝑀𝑀1

𝑝𝑝𝑦𝑦
 

 𝑥𝑥3∗  𝑥𝑥1∗ 𝑀𝑀1

𝑝𝑝𝑥𝑥1
 

 

𝑦𝑦 

 𝑥𝑥2∗ 𝑀𝑀3

𝑝𝑝𝑥𝑥3
 

 

𝑀𝑀2

𝑝𝑝𝑥𝑥2
 

 

 𝑈𝑈� 

𝑀𝑀3

𝑝𝑝𝑦𝑦
 

 ال سالب: أثر اإلبد12.5الشكل 
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. وهذه �اً و�ما أن هذه المشتقات الجزئ�ة سال�ة �ما هو واضح فإن أثر اإلبدال ال بد أن �كون سال

لفكرة: یوضح هذه ا 12.5�ة تناقص المعدل الحدي لإلبدال. والشكل ص نت�جة هامة من نتائج خا

إلى   X. وعندما یرتفع سعر السلعة  ∗𝑥𝑥1و�ختار   �̅�𝑝𝑦𝑦و  𝑝𝑝𝑥𝑥1واألسعار   𝑀𝑀1ل یبدأ المستهلك من الدخ

𝑝𝑝𝑥𝑥2 نقوم بز�ادة دخل المستهلك إلى ،𝑀𝑀2تهلك الخت�ار  ي یدفع المسلذ ، األمر ا𝑥𝑥2∗  وهي أقل من ،

𝑥𝑥1∗س المنوال، عند ارتفاع  . وعلى نف𝑝𝑝𝑥𝑥2   و𝑀𝑀2  إلى𝑝𝑝𝑥𝑥3  و𝑀𝑀3  ختار المستهلك�𝑥𝑥3∗  وهي أقل ،

 ، وهكذا.∗𝑥𝑥2من  

 

 السلع العاد�ة ومنحنى الطلب الها�ط

�كون سال�ًا و�مكن أن �كون موج�ًا، وذلك خل �مكن أن  لد فإن أثر ا  دوماً أثر اإلبدال سالب    إذا �ان

عر لسلعة عاد�ة، یؤدي ارتفاع السعاد�ة أم دن�ا. عندما تكون ا  ت�عًا لما إذا �انت السلعة المدروسة

جموعة المجد�ة وانخفاض الكم�ة المطلو�ة �فعل أثر الدخل. وذلك ألن انخفاض  إلى انكماش الم

دما تكون السلعة عاد�ة. وأما انخفاض السعر فیوّلد المطلو�ة عنة  فاض الكم�الدخل یؤدي إلى انخ

 : نا أن �تب ولذلك �مكن أثرًا معاكسًا. 

 

∗𝑑𝑑𝑥𝑥ة  من أجل سلعة عاد�
𝑑𝑑𝑀𝑀�𝑑𝑑𝑝𝑝𝑥𝑥=0

𝑑𝑑𝑝𝑝𝑦𝑦=0

> 0 

 

فإن ارتفاع سعر السلعة العاد�ة یؤدي إلى انخفاض الكم�ة المطلو�ة  و�ما أن أثر اإلبدال سالب 

لدخل و�فعل أثر اإلبدال أ�ضًا. و�التالي، فإن األثر المشترك لكل من الدخل ا �فعل أثر انهم

معاكس   أن �كون في اتجاهلى طول منحنى طلب عادي ال بد اإلبدال في الكم�ة المطلو�ة عو 

التجاه تغیر السعر. فإذا ما ارتفع السعر فإن الكم�ة المطلو�ة تنخفض على طول منحنى الطلب 

 . العكس �العكسو  العادي
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المستهلك من  . یبدأ في توض�ح أثري الدخل واإلبدال من أجل سلعة عاد�ة 13.5�ساعدنا الشكل 

من   X، فإذا ما ارتفع سعر السلعة �̅�𝑝𝑦𝑦و  𝑝𝑝𝑥𝑥وأسعار  𝑀𝑀1ودخل  ∗𝑈𝑈1ومستوى منفعة   ∗𝑥𝑥1   عند 

𝑝𝑝𝑥𝑥1  إلى𝑝𝑝𝑥𝑥2 من   لكوارتفع معه دخل المسته𝑀𝑀1  إلى𝑀𝑀2  دون أي تغییر في مستوى المنفعة الذي

فإن الخ�ار   �̅�𝑝𝑦𝑦ابتًا عند  الذي ی�قى ث   Yعة  دون أي تغییر في سعر السل  ذلكو� ∗𝑈𝑈1ی�قى ثابتًا عند 

 ند �فعل أثر اإلبدال. واآلن لنبق ع  ∗𝑥𝑥2إلى  ∗𝑥𝑥1سوف ینتقل من    Xاالستهالكي األمثل من السلعة  

في الدخل  . سیؤدي هذا التراجع𝑀𝑀1، ولنرجع �المستهلك إلى الدخل األصلي  𝑝𝑝𝑥𝑥2السعر الجدید 

. أي أن أثر ∗𝑈𝑈2المنفعة إلى المستوى    ، مع تراجع في مستوى ∗𝑥𝑥3�ار  ك إلى الخ ء المستهلإلى انكفا

لتراجع في الكم�ة المستهلكة ینطوي ذا اوه.  ∗𝑥𝑥3إلى  ∗𝑥𝑥2الدخل تسبب بتراجع الكم�ة المستهلكة من  

أدنى من   ∗𝑈𝑈2هبوطه إلى منحنى سواء �طب�عة الحال على انخفاض في رضى المستهلك یتمثل ب

 . ∗𝑥𝑥3إلى  ∗𝑥𝑥1جع الكم�ة المستهلكة من  . وتتمثل محصلة األثر�ن بترا∗𝑈𝑈1المستوى األصلي  

 𝑥𝑥 

𝑀𝑀2

𝑝𝑝𝑦𝑦
 

𝑀𝑀1

𝑝𝑝𝑦𝑦
 

 𝑥𝑥3∗  𝑥𝑥1∗ 𝑀𝑀1

𝑝𝑝𝑥𝑥1
 

 

𝑦𝑦 

 𝑥𝑥2∗ 𝑀𝑀1

𝑝𝑝𝑥𝑥2
 

 

𝑀𝑀2

𝑝𝑝𝑥𝑥2
 

 

 𝑈𝑈2∗ 
 𝑈𝑈1∗ 

 من أجل سلعة عادیة : أثر الدخل وأثر اإلبدال13.5الشكل 
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 السلعة الدن�احالة 

مطلو�ة مع ارتفاع الدخل، و�عني ذلك أن ارتفاع السعر یؤدي ن�ا تز�د الكم�ة اللد في حالة السلعة ا

�فعل أثر  المستهلكة یؤدي بدوره إلى ز�ادة الكم�ة مساحة المجموعة المجد�ة الذي إلى انخفاض 

 أي:الدخل. وأما ز�ادة مساحة المجموعة المجد�ة فتؤدي إلى انخفاض الكم�ة المطلو�ة. 

∗𝑑𝑑𝑥𝑥   من أجل سلعة دن�ا
𝑑𝑑𝑀𝑀�𝑑𝑑𝑝𝑝𝑥𝑥=0

𝑑𝑑𝑝𝑝𝑦𝑦=0

< 0 

بدال، �حیث أن ارتفاع  لإل ومًا �حكم تناقص المعدل الحديآلن تذّ�ر أن أثر اإلبدال سالب د او 

ولكن في حالة السلعة الدن�ا یترافق ارتفاع السعر  سعر السلعة ینعكس سل�ًا على الكم�ة المطلو�ة،  

  ل �كون ر الذي یؤدي إلى ز�ادة الكم�ة المطلو�ة. أي أن أثر الدخممع انخفاض الدخل الحق�قي األ

الدخل واإلبدال (األثر غیر المعّوض)  من لكل التالي فإن األثر المشترك معاكسًا ألثر اإلبدال. و� 

�مكن أن �كون سال�ًا و�مكن أن �كون موج�ًا ت�عًا لشدة تأثیر اإلبدال وشدة تأثیر الدخل. فإذا تغّلب 

لو�ة، والعكس �العكس. والشكل ل على أثر الدخل، �انت النت�جة انخفاضًا في الكم�ة المطداأثر اإلب

ي القسمین األعلى واألدنى من ذات الشكل (أي في الحالتین  . فیوضح �لتا الحالتین ب�ان�اً  14.5

 𝑝𝑝𝑥𝑥2إلى   𝑝𝑝𝑥𝑥1  عندما یرتفع السعر من ∗𝑥𝑥2إلى  ∗𝑥𝑥1األولى والثان�ة) تنخفض الكم�ة المطلو�ة من  

�كفي  . في الحالة األولى ال ∗𝑥𝑥3إلى المستوى   �فعل أثر اإلبدال. ومن ثم تنتقل الكم�ة المطلو�ة

. و�التالي فإن األثر اإلجمالي س�كون انخفاضًا  ∗𝑥𝑥2أكبر من   ∗𝑥𝑥3لجعل  ∗𝑥𝑥3إلى  ∗𝑥𝑥2االنتقال من  

أثر اإلبدال تغلب على أثر الدخل. وأما في الحالة  إنحالة نقول هذه الي . وف∗𝑥𝑥3إلى  ∗𝑥𝑥1من  

دال، وتز�د الكم�ة المطلو�ة  خل على أثر اإلبث یتغلب أثر الد ع المعاكس. حیالثان�ة ف�ظهر الوض

. وهكذا، إذا تغّلب أثر الدخل على أثر اإلبدال في حالة سلعة دن�ا، فإن منحنى  ∗𝑥𝑥3إلى  ∗𝑥𝑥1من  

ب العادي س�كون صاعدًا حتى في ظل احترام تفضیالت المستهلك لكافة فرض�ات نموذج طلال

سلعة  منحنى الطلب العادي الخاص بها صاعدًا ي �كون لعة التن�ة. وتسمى السالعقال  فضیالت الت

یبین لنا أن   14.5ن هذه الحالة. والشكل ع نس�ة إلى أول اقتصادي �تب  Giffen goodغ�فن 

  ب ، والثاني أن یتغلسلعة غ�فن إال إذا تحقق شرطان: األول أن تكون سلعة دن�ان السلعة ال تكو 

 أثر اإلبدال. ى علأثر الدخل 
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𝑀𝑀2

𝑝𝑝𝑦𝑦
 

𝑀𝑀1

𝑝𝑝𝑦𝑦
 

𝑦𝑦 

 𝑥𝑥3∗  𝑥𝑥1∗ 

 𝑈𝑈2∗ 

 𝑈𝑈1∗ 

 𝑥𝑥 
𝑀𝑀2

𝑝𝑝𝑥𝑥2
 

 

 𝑥𝑥2∗ 𝑀𝑀1

𝑝𝑝𝑥𝑥2
 

 

𝑀𝑀1

𝑝𝑝𝑥𝑥1
 

 

𝑀𝑀 
𝐼𝐼 

𝑀𝑀2

𝑝𝑝𝑦𝑦
 

𝑀𝑀1

𝑝𝑝𝑦𝑦
 

𝑦𝑦 

 𝑥𝑥3∗  𝑥𝑥1∗ 

 𝑈𝑈2∗ 

 𝑈𝑈1∗ 

𝑀𝑀1

𝑝𝑝𝑥𝑥1
 

 

𝑀𝑀1

𝑝𝑝𝑥𝑥2
 

 

𝑀𝑀2

𝑝𝑝𝑥𝑥2
 

 

 𝑥𝑥2∗  𝑥𝑥 

𝑀𝑀 
𝐼𝐼 

 :  أثر الدخل وأثر اإلبدال من اجل سلعة دنیا14.5الشكل 

 الحالة األولى: 
 أثر اإلبدال یطغى على أثر الدخل

 الحالة الثانیة: 
 أثر الدخل یطغى على أثر اإلبدال
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على حد علم المؤلف، إذ لم نقع حتى   »نظریة «ن سلعة غ�فن ال تزال سلعة  ر أخیرًا أ �جدر �الذ�

بت وجود مثل هذه  تثاآلن على دراسة توفر قر�نة إحصائ�ة مبن�ة على مشاهدات تار�خ�ة موثقة 

ته قد�مة جدًا وال تنطوي  المثال الذي استخدمه غ�فن عن ال�طاطا الردیئة لكن دراس  لقد �ان السلعة.  

(عدد   2007ر�ت في مقالة نشرتها عام  ولكن �حسب صح�فة وال ستتوثیق إحصائي مقبول.  على  

سلعة    ال�حث عن  لةوصلت رحر�ما  �عنوان "  حول أ�حاث �جر�ها اقتصادیون في هارفرد   تموز)  16

رز لأظهرت أن اغ�فن إلى نهایتها" فإن �عض المقاطعات في الصین (هونان المر�ز�ة وغانسو) 

بدعم هذه السلع على مدى عدة   ندما قامت الحكومة الصین�ةن �سلع غ�فن، إذ عوالدقیق یتصرفا

تجاه. ومع  الأشهر انخفض استهالكها! أي أن سعر الرز والكم�ة المستهلكة منه تحّركا بنفس ا 

وارتفعت  ذلك نرى أن هذه النقطة �حاجة إلى فحص قلیًال، فعلى سبیل المثال، لو حدث العكس

هل هالك السلعتین؟ كان تلك المقاطعات سیز�دون من استن هل �ان سین السلعتی أسعار هات

م سیتحرك السعر واالستهالك بنفس االتجاه. ال یوجد أي شاهد على مثل هذه الحالة على حد عل 

النقاش حول هذه النقطة س�أخذ مساحة وتفاصیل ال تتناسب مع الغا�ة من  المؤلف. في الحق�قة 

دة جدًا وال تكفي  أن القرائن على وجود سلعة غ�فن محدو �القول  و�صورة عامة �مكنهذا المقرر، 

 للحدیث عن منحنى طلب صاعد. 

 مسألة تصغیر اإلنفاق

نقل  فعة مستهلك للحصول على توا�ع طلب عامة. لمنقمنا في الفصل الرا�ع �حل مسألة تعظ�م 

∗𝑈𝑈أن حل هذه المسألة هو   = 𝑈𝑈(𝑥𝑥∗,𝑦𝑦∗)  سیتغیر مع �ل تغیر في  . من الواضح أن هذا الحل

ذاتها بوصفها تا�ع لألسعار والدخل. وللق�ام بذلك  ∗𝑈𝑈سعار والدخل، ولذلك بوسعنا أن ننظر إلىاأل

. فإذا ∗𝑦𝑦و   ∗𝑥𝑥أي من السلعتین.  لحصول على الخ�ارات المثلىل نا استخدام تا�ع طلب عام�مكن 

ساطة أن ندخلها في تا�ع المنفعة  �ف�مكننا حینها ب   ∗𝑦𝑦و  ∗𝑥𝑥عامة لكل من  ما أنشأنا توا�ع طلب 

كل لشا . فإذا �انت مشكلة تعظ�م المنفعة األول�ة من∗𝑦𝑦و  ∗𝑥𝑥بداللة  ∗𝑈𝑈ل�ص�ح تا�عًا �عبر عن  

 لعام اآلتي: ا

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑥𝑥 𝑈𝑈 = 𝑈𝑈 (𝑥𝑥, 𝑦𝑦) 

𝑠𝑠. 𝑡𝑡.𝑃𝑃𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝑃𝑃𝑦𝑦𝑦𝑦 ≤ 𝑀𝑀 
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 لعامة ستكون:فإن توا�ع الطلب ا

𝑥𝑥∗ = 𝑥𝑥∗�𝑝𝑝𝑥𝑥𝑝𝑝𝑦𝑦 , ,𝑀𝑀�     و     𝑦𝑦∗ = 𝑦𝑦∗�𝑝𝑝𝑥𝑥𝑝𝑝𝑦𝑦 , ,𝑀𝑀� 

 وأما الحل األمثل فس�كون: 

𝑈𝑈∗ = 𝑈𝑈∗ �𝑥𝑥∗�𝑝𝑝𝑥𝑥𝑝𝑝𝑦𝑦 ,𝑀𝑀�,𝑦𝑦∗�𝑝𝑝𝑥𝑥𝑝𝑝𝑦𝑦 ,𝑀𝑀�� 

 

تابع المنفعة  «ذه الحالة  لألسعار والدخل. و�سمى في ه  وهذا األخیر �مكن إعادة �تابته بوصفه تا�عاً 

 indirect utility function  »المباشر غیر 
 

𝑈𝑈∗ = 𝑈𝑈∗�𝑝𝑝𝑥𝑥𝑝𝑝𝑦𝑦 ,𝑀𝑀� 

 مسألة المستهلك الثنو�ة 

عمل�ة تصغیر للقید األصلي تحت   اءمقابل �ل عمل�ة تعظ�م لتا�ع هدف في ظل قید، �مكن إجر 

وأما   لثنو�ةر. وهذه تسمى المسألة ا"معاكسة" إن جاز التعبیأي عمل�ة  قید تا�ع الهدف األصلي.

المسألة األول�ة، وتأتي التسم�ة على ما یبدو من أن �ل عمل�ة تعظ�م لها    ىالمسألة األصل�ة فتسم

.  »مسألة تصغیر اإلنفاق«ة لتعظ�م المنفعة  و�وجهان اثنان (تعظ�م وتصغیر). وتسمى المسألة الثن

المسألة الثنو�ة   إنشاء ي تمثیلھا الریاضي: یتمبدقة أكثر قبل الدخول فولكن لنصف ھذه المسألة 

المسألة األول�ة مقّومًا عند الخاص �هدف العن طر�ق تصغیر قید المسألة األول�ة تحت قید تا�ع 

 ا�ع الهدف اآلتي: ت ق�مته المثلى. وهكذا فإننا نسعى لتصغیر

𝑀𝑀 = 𝑃𝑃𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝑃𝑃𝑦𝑦𝑦𝑦 

 الهدف األولي):في ظل القید اآلتي (وهو تا�ع 

𝑈𝑈 = 𝑈𝑈 (𝑥𝑥, 𝑦𝑦) 
 

 ∗𝑈𝑈. الحظ أنه من أجل �ل منفعة عظمى ∗𝑀𝑀مة المثلى لإلنفاق ة نصل إلى الق��حل هذه المسأل

في المسألة  �𝑈𝑈منفعة  المقیدة � في المسألة األول�ة هناك �المقابل نفقة صغرى  �𝑀𝑀  مقیدة بدخل

 أي أن لدینا:  الثنو�ة.
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𝑈𝑈∗

= في المسألة األول�ة 
𝑈𝑈�

ة نو�الث    في المسألة 

𝑀𝑀∗

ثنو�ة لا  = في المسألة 
𝑀𝑀�

  في المسألة األول�ة 

 

وسواء قمنا �حل المسألة األول�ة أو الثنو�ة فإننا سنصل إلى مجموعة من توا�ع الطلب. ولكن في 

لى  سألة الثنو�ة فإننا ن�قي المنفعة ثابتة ف�ما نسمح للدخل �التغیر، و�التالي فإننا نحصل علمحالة ا

ها ب�ان�ًا في الفصل  إ�جاد ي نفسها توا�ع الطلب المعوضة التي قمنا � وه،  توا�ع طلب معّوضة دخل�اً 

وا�ع طلب معّوضة ت  التي تمثل حل مسألة تصغیر اإلنفاق فإننا نحتاج إلى ∗𝑀𝑀الرا�ع. واآلن إل�جاد  

األول�ة �غرض إ�جاد اد�ة عامة عندما قمنا �حل المسألة عامة تمامًا �ما احتجنا لتوا�ع طلب ع

 یر الم�اشر. إن توا�ع الطلب المعوضة (الثنو�ة) العامة هي: فعة غ تا�ع المن
 

𝑥𝑥𝑐𝑐∗ = 𝑥𝑥𝑐𝑐∗�𝑝𝑝𝑥𝑥, 𝑝𝑝𝑦𝑦 ,𝑈𝑈�     و     𝑦𝑦𝑐𝑐∗ = 𝑦𝑦𝑐𝑐∗�𝑝𝑝𝑥𝑥,𝑝𝑝𝑦𝑦 ,𝑈𝑈� 
 

ع أن نعبر عن  ومرة أخرى، و�شكل مشا�ه للطر�قة التي ات�عناها في المسألة األول�ة، فإننا نستط�

 لة التوا�ع المعّوضة:الحل األمثل بدال
 

𝑀𝑀∗ = 𝑃𝑃𝑥𝑥𝑥𝑥𝑐𝑐∗ + 𝑦𝑦𝑐𝑐∗𝑦𝑦 
 

𝑀𝑀∗ = 𝑝𝑝𝑥𝑥𝑥𝑥𝑐𝑐∗�𝑝𝑝𝑥𝑥,𝑝𝑝𝑦𝑦 ,𝑈𝑈� + 𝑝𝑝𝑦𝑦𝑦𝑦𝑐𝑐∗�𝑝𝑝𝑥𝑥,𝑝𝑝𝑦𝑦 ,𝑈𝑈� 
 

 كن التعبیر عنه �الشكل العام:و�م »تابع اإلنفاق «ما �سمى  و وه

𝑀𝑀∗ = 𝑀𝑀∗�𝑝𝑝𝑥𝑥𝑝𝑝𝑦𝑦 ,𝑈𝑈� 

 ة الثنو�ة: ل�ة �كافئ حل المسألأن حل المسألة األو  حیث 

𝑥𝑥𝑐𝑐∗ �𝑝𝑝𝑥𝑥𝑝𝑝𝑦𝑦 ,𝑀𝑀∗�𝑝𝑝𝑥𝑥𝑝𝑝𝑦𝑦 ,𝑈𝑈��� = 𝑥𝑥∗ �𝑝𝑝𝑥𝑥𝑝𝑝𝑦𝑦 ,𝑈𝑈∗�𝑝𝑝𝑥𝑥𝑝𝑝𝑦𝑦 ,𝑀𝑀��� 

𝑦𝑦𝑐𝑐∗ �𝑝𝑝𝑥𝑥𝑝𝑝𝑦𝑦 ,𝑀𝑀∗�𝑝𝑝𝑥𝑥𝑝𝑝𝑦𝑦 ,𝑈𝑈��� = 𝑦𝑦∗ �𝑝𝑝𝑥𝑥𝑝𝑝𝑦𝑦 ,𝑈𝑈∗�𝑝𝑝𝑥𝑥𝑝𝑝𝑦𝑦 ,𝑀𝑀��� 
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∗𝑥𝑥أو �اختصار:  = 𝑥𝑥𝑐𝑐∗;𝑦𝑦∗ = 𝑦𝑦𝑐𝑐∗  حیث ،𝑀𝑀∗ = 𝑀𝑀� ∗𝑈𝑈         و         = 𝑈𝑈� 

یر المعّوضة تمییزًا لها  غ �جدر �الذ�ر أخیرًا، ان توا�ع الطلب العاد�ة تسمى اح�انًا توا�ع الطلب 

ات التطب�ق�ة. ولنختم هذا  استخدام هذه األخیرة أسهل في الدراسو عن توا�ع الطلب المعّوضة، 

 ال �استخدام تا�ع ذي ص�غة صر�حة. صل �مثالف
 

 مثال: 

 لد�ك المسألة األول�ة من الشكل: لتكن

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑥𝑥 𝑈𝑈 = 𝑥𝑥𝑦𝑦 

𝑠𝑠. 𝑡𝑡.𝑃𝑃𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝑃𝑃𝑦𝑦𝑦𝑦 = 𝑀𝑀 
 

على غرار ما فعلنا في الفصل   طلب غیر المعّوضة اآلت�ة حصول على توا�ع الللاستخدم الغرانج 

 :لة األمثل�ة الرا�ع في حل مسأ
 

𝑥𝑥∗ =
𝑀𝑀

2𝑝𝑝𝑥𝑥
∗𝑥𝑥𝑦𝑦     و        =

𝑀𝑀
2𝑝𝑝𝑦𝑦

 

 

 لتحصل على تا�ع المنفعة غیر الم�اشر: عّوض بتا�ع المنفعة الهدف  
 

𝑈𝑈∗ = 𝑥𝑥∗𝑦𝑦∗ =
𝑀𝑀

2𝑝𝑝𝑥𝑥
𝑀𝑀

2𝑝𝑝𝑦𝑦
=

𝑀𝑀2

4𝑝𝑝𝑥𝑥𝑝𝑝𝑦𝑦
  

 

𝑈𝑈∗ =
𝑀𝑀2

4𝑝𝑝𝑥𝑥𝑝𝑝𝑦𝑦
  

 

 ل الموافق:نو�ة فستأخذ الشكوأما المسألة الث
 

𝑀𝑀𝑚𝑚𝑙𝑙 𝑀𝑀 =   𝑃𝑃𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝑃𝑃𝑦𝑦𝑦𝑦 

𝑠𝑠. 𝑡𝑡. 𝑥𝑥𝑦𝑦 = 𝑈𝑈 

 و�التالي فإن تا�ع الغرانج هو:
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ℒ = 𝑀𝑀 − 𝑃𝑃𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝑃𝑃𝑦𝑦𝑦𝑦 + 𝜇𝜇(𝑈𝑈 − 𝑥𝑥𝑦𝑦) 
 

 ع الغرانج نحصل على: ا�المشتقات الجزئ�ة لت و�إعدام 
 

𝜕𝜕ℒ
𝜕𝜕𝑥𝑥 = 𝑃𝑃𝑥𝑥 − 𝜇𝜇𝑦𝑦 = 0 ⇒ 𝜇𝜇 =

𝑃𝑃𝑥𝑥
𝑦𝑦  

𝜕𝜕ℒ
𝜕𝜕𝑦𝑦 = 𝑃𝑃𝑦𝑦 − 𝜇𝜇𝑥𝑥 = 0 ⇒ 𝜇𝜇 =

𝑃𝑃𝑦𝑦
𝑥𝑥  

𝜕𝜕ℒ
𝜕𝜕𝜆𝜆 = 𝑈𝑈 − 𝑥𝑥𝑦𝑦 = 0. 

 

 ومنه 
 

𝜇𝜇 =
𝑃𝑃𝑥𝑥
𝑦𝑦 =

𝑃𝑃𝑦𝑦
𝑥𝑥 ⇒ 𝑦𝑦 =

𝑃𝑃𝑥𝑥
𝑃𝑃𝑦𝑦
𝑥𝑥. 

 و�التالي: 

𝑈𝑈 − 𝑥𝑥 �
𝑃𝑃𝑥𝑥
𝑃𝑃𝑦𝑦
𝑥𝑥� = 0 ⇒ 𝑥𝑥2

𝑃𝑃𝑥𝑥
𝑃𝑃𝑦𝑦

= 𝑈𝑈 ⇒ 𝑥𝑥𝑐𝑐∗ = �
𝑃𝑃𝑥𝑥
𝑃𝑃𝑦𝑦
𝑈𝑈�

1 2⁄

 

 

 : Xالسلعة  العام من أجلالمعّوض وهكذا نحصل على تا�ع الطلب 

𝑥𝑥𝑐𝑐∗ = �
𝑃𝑃𝑥𝑥
𝑃𝑃𝑦𝑦
𝑈𝑈�

1 2⁄

 

 

 شروط األولى نحصل على: المن  𝜇𝜇و�التعو�ض في  
 

𝑦𝑦𝑐𝑐∗ =  
𝑃𝑃𝑥𝑥
𝑃𝑃𝑦𝑦
�
𝑃𝑃𝑦𝑦
𝑃𝑃𝑥𝑥
𝑈𝑈�

1 2⁄

= �
𝑃𝑃𝑥𝑥
𝑃𝑃𝑦𝑦
𝑈𝑈�

1 2⁄

 

 

 .Yوهو تا�ع الطلب العام المعّوض من أجل السلعة 
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لتي حصلنا علیها من توا�ع الطلب مثلى اق�م ال لمسألة الثنو�ة نعوض الوللوصول إلى الحل األمثل ل

 المعّوضة في تا�ع الهدف:
 

𝑀𝑀∗ = 𝑃𝑃𝑥𝑥𝑥𝑥𝑐𝑐∗ + 𝑝𝑝𝑦𝑦𝑦𝑦𝑐𝑐∗ = 𝑝𝑝𝑥𝑥 �
𝑃𝑃𝑦𝑦
𝑃𝑃𝑥𝑥
𝑈𝑈�

1 2⁄

+ 𝑝𝑝𝑦𝑦 �
𝑃𝑃𝑥𝑥
𝑃𝑃𝑦𝑦
𝑈𝑈�

1 2⁄

 

 

= �𝑝𝑝𝑥𝑥𝑝𝑝𝑦𝑦𝑈𝑈�
1 2⁄ + �𝑝𝑝𝑥𝑥𝑝𝑝𝑦𝑦𝑈𝑈�

1 2⁄  

 

𝑀𝑀 = 2�𝑝𝑝𝑥𝑥𝑝𝑝𝑦𝑦𝑈𝑈�
1 2⁄  

 

الذي یوازي تا�ع المنفعة غیر الم�اشر في المسألة األول�ة. ومما ال شك ف�ه أن   وهو تا�ع اإلنفاق

 �ة أسهل من التعامل مع توا�ع المنفعة. ملالتعامل مع توا�ع اإلنفاق في التطب�قات الع

 

 تا�ع الطلب العام

تعظ�م المنفعة في ظل  ا أن نقوم بمعنا، �مكننلتوا�ع التي مّرت الص�غ الر�اض�ة ل إ�جاد من أجل 

 :6قید المیزان�ة الذي نفترض حتى اآلن أنه قید مساواة 

𝑀𝑀 =  𝑃𝑃𝑥𝑥𝑥𝑥 +  𝑃𝑃𝑦𝑦𝑦𝑦 

ر والدخل. م�ة المطلو�ة بوصفها تا�ع لكافة األسعالكحیث �مكننا من خالل ذلك الحصول على ا

لطلب العام». ا التا�ع «تا�ع ار فإننا نسّمي هذ ّرة في التغیتا�ع الطلب حوعندما تكون �افة متحوالت  

توا�ع الطلب العاد�ة والتصالب�ة ومنحنى    إ�جاد تا�ع الطلب العام �ص�ح من السهل    إ�جاد فإذا قمنا �

 
دخله على استهالك السلعتین محل الدراسة. لن نتطرق   أي أننا نفترض من �اب الت�س�ط أن المستهلك ینفق �امل 6

شكل متراجحة �سمح فیها لإلنفاق أن �كون أصغر    في هذا المقرر للحالة العامة التي یوضع فیها قید المیزان�ة على
 ب المهتم إلى مراجع الفصل. نحیل الطالمن الدخل. و 
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ثبیت متحول والسماح آلخر �التغیر �حسب الحاجة. افترض على سبیل  ت  آنجل وغیره، وذلك خالل

 ستهلك هو:  �ع منفعة الممثال أن تاال

𝑈𝑈 = 𝑥𝑥𝑦𝑦 + 𝑥𝑥 + 𝑦𝑦,    𝑥𝑥,𝑦𝑦 ≥ 0 

 و�التالي فإن مشكلة المستهلك هي:

max𝑈𝑈 = 𝑥𝑥𝑦𝑦 + 𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 

𝑠𝑠. 𝑡𝑡.𝑀𝑀 − 𝑃𝑃𝑥𝑥𝑥𝑥 −  𝑃𝑃𝑦𝑦𝑦𝑦 = 0 

𝑥𝑥,𝑦𝑦 ≥ 0 

 تا�ع الغرانج:  واآلن نضع

ℒ = 𝑥𝑥𝑦𝑦 + 𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 + 𝜆𝜆(𝑀𝑀−  𝑃𝑃𝑥𝑥 − 𝑃𝑃𝑦𝑦) 

 نوجد ونعدم المشتقات الجزئ�ة األولى لنحصل على: ثم  

𝜕𝜕ℒ
𝜕𝜕𝑥𝑥 = 𝑦𝑦∗ + 1 − 𝜆𝜆∗𝑃𝑃𝑥𝑥 = 0 ⟹  𝜆𝜆∗ =

𝑦𝑦∗ + 1
𝑃𝑃𝑥𝑥

 

𝜕𝜕ℒ
𝜕𝜕𝑦𝑦 = 𝑥𝑥∗ + 1 − 𝜆𝜆∗𝑃𝑃𝑦𝑦 = 0 ⟹  𝜆𝜆∗ =

𝑥𝑥∗ + 1
𝑃𝑃𝑦𝑦

 

𝜕𝜕ℒ
𝜕𝜕𝜆𝜆 = 𝑀𝑀 − 𝑃𝑃𝑥𝑥𝑥𝑥∗ − 𝑃𝑃𝑦𝑦𝑦𝑦∗ = 0 

 ومنه:

𝑦𝑦∗ + 1
𝑃𝑃𝑥𝑥

=
𝑥𝑥∗ + 1
𝑃𝑃𝑦𝑦

⟹  𝑦𝑦∗ + 1 =
𝑃𝑃𝑥𝑥
𝑃𝑃𝑦𝑦

(𝑥𝑥∗ + 1) 

𝑦𝑦∗ =
𝑃𝑃𝑥𝑥
𝑃𝑃𝑦𝑦

(𝑥𝑥∗ + 1) − 1 

 في المعادلة الثالثة من الشروط األولى: ∗𝑥𝑥بداللة   Yلخ�ار األمثل من السلعة ق�مة ا و�تعو�ض 
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𝑀𝑀 − 𝑃𝑃𝑥𝑥𝑥𝑥 − 𝑃𝑃𝑦𝑦 �
𝑃𝑃𝑥𝑥
𝑃𝑃𝑦𝑦

(𝑥𝑥 + 1) − 1� = 0 

⟹𝑀𝑀−𝑃𝑃𝑥𝑥𝑥𝑥 − 𝑃𝑃𝑥𝑥𝑥𝑥 − 𝑃𝑃𝑥𝑥 + 𝑃𝑃𝑦𝑦 = 0 

⟹ 2𝑃𝑃𝑥𝑥𝑥𝑥 = 𝑀𝑀 − 𝑃𝑃𝑥𝑥 + 𝑃𝑃𝑦𝑦                         

𝑥𝑥∗ =
𝑀𝑀 − 𝑃𝑃𝑥𝑥 + 𝑃𝑃𝑦𝑦

2𝑃𝑃𝑥𝑥
 

 و�التعو�ض: 

𝑦𝑦∗ =
𝑃𝑃𝑥𝑥
𝑃𝑃𝑦𝑦
�
𝑀𝑀 − 𝑃𝑃𝑥𝑥 + 𝑃𝑃𝑦𝑦

2𝑃𝑃𝑥𝑥
+ 1� − 1 =

𝑀𝑀 − 𝑃𝑃𝑥𝑥 + 𝑃𝑃𝑦𝑦
2𝑃𝑃𝑥𝑥

+
2𝑃𝑃𝑥𝑥
2𝑃𝑃𝑦𝑦

−
2𝑃𝑃𝑦𝑦
2𝑃𝑃𝑦𝑦

 

𝑦𝑦∗ =
𝑀𝑀 − 𝑃𝑃𝑦𝑦 + 𝑃𝑃𝑥𝑥

2𝑃𝑃𝑦𝑦
 

�ق�ة التوا�ع  حصل على  ومنها ن  .Yو    Xللسلعتین  عامة  و�ذلك نكون قد حصلنا على توا�ع الطلب ال

التي نرغب بها. �كفي أن نثبت المتغیر أو المتغیرات المناس�ة للحصول على التا�ع المطلوب. 

 األمثل المعظم للمنفعة من أجل دخل واسعار محددة:ر فمثًال، �مكننا الحصول على ق�مة الخ�ا

𝑥𝑥∗ =
𝑀𝑀� − 𝑃𝑃𝑥𝑥� + 𝑃𝑃𝑦𝑦�

2𝑃𝑃𝑥𝑥�
∗𝑦𝑦   و  =

𝑀𝑀� − 𝑃𝑃𝑦𝑦� + 𝑃𝑃𝑥𝑥�

2𝑃𝑃𝑦𝑦�
 

 بیت األسعار وترك الدخل حرًا في الحر�ة لنحصل على توا�ع آنجل:و�مكننا تث

𝑥𝑥∗ =
𝑀𝑀 − 𝑃𝑃𝑥𝑥� + 𝑃𝑃𝑦𝑦�

2𝑃𝑃𝑥𝑥�
∗𝑦𝑦   و  =

𝑀𝑀 − 𝑃𝑃𝑦𝑦� + 𝑃𝑃𝑥𝑥�

2𝑃𝑃𝑦𝑦�
 

 وأما توا�ع الطلب العاد�ة فهي:

𝑥𝑥∗ =
𝑀𝑀� − 𝑃𝑃𝑥𝑥 + 𝑃𝑃𝑦𝑦�

2𝑃𝑃𝑥𝑥
∗𝑦𝑦   و  =

𝑀𝑀� − 𝑃𝑃𝑦𝑦 + 𝑃𝑃𝑥𝑥�
2𝑃𝑃𝑦𝑦
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 وأما توا�ع الطلب التصالب�ة فهي:

𝑥𝑥∗ =
𝑀𝑀� − 𝑃𝑃𝑥𝑥� + 𝑃𝑃𝑦𝑦

2𝑃𝑃𝑥𝑥�
∗𝑦𝑦   و  =

𝑀𝑀� − 𝑃𝑃𝑦𝑦� + 𝑃𝑃𝑥𝑥
2𝑃𝑃𝑦𝑦�

 

 التال�ة: الق�ملنفترض على سبیل المثال أننا نستخدم واآلن، 

𝑀𝑀� = 100 ، 𝑃𝑃𝑥𝑥 = 5 ، 𝑃𝑃𝑦𝑦 = 10 

 �التعو�ض نجد:

𝑥𝑥∗ =
𝑀𝑀� − 𝑃𝑃𝑥𝑥� + 𝑃𝑃𝑦𝑦�

2𝑃𝑃𝑥𝑥�
=

100 − 5 + 10
2(5) = 10.5 

𝑦𝑦∗ =
𝑀𝑀� − 𝑃𝑃𝑦𝑦� + 𝑃𝑃𝑥𝑥�

2𝑃𝑃𝑦𝑦�
=

100 − 10 + 5
2(10) = 4.75 

 وهو الخ�ار االستهالكي األمثل الذي �حقق أقصى منفعة للمستهلك.

 هي: ن�ات آنجل فوأما منح

𝑥𝑥∗ =
𝑀𝑀 − 𝑃𝑃𝑥𝑥� + 𝑃𝑃𝑦𝑦�

2𝑃𝑃𝑥𝑥�
=
𝑀𝑀 − 5 + 10

2(5) =
𝑀𝑀
10 +

1
2 

𝑦𝑦∗ =
𝑀𝑀 − 𝑃𝑃𝑦𝑦� + 𝑃𝑃𝑥𝑥�

2𝑃𝑃𝑦𝑦�
=
𝑀𝑀 − 10 + 5

2(10) =
𝑀𝑀
20 −

1
4 

 نس�ة للدخل نحصل على: ال و�اشتقاق توا�ع آنجل �

𝜕𝜕𝑥𝑥∗

𝜕𝜕𝑀𝑀 =
1

2𝑃𝑃𝑥𝑥�
=

1
10 > 0 

𝜕𝜕𝑦𝑦∗

𝜕𝜕𝑀𝑀 =
1

2𝑃𝑃𝑦𝑦�
=

1
20 > 0 

 توا�ع الطلب العاد�ة فهي:�لتیهما من فئة السلع العاد�ة. وأما  أن السلعتیناألمر الذي 
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𝑥𝑥∗ =
𝑀𝑀� − 𝑃𝑃𝑥𝑥 + 𝑃𝑃𝑦𝑦�

2𝑃𝑃𝑥𝑥
=  

100− 𝑃𝑃𝑥𝑥 + 10
2𝑃𝑃𝑥𝑥

=
110 − 𝑃𝑃𝑥𝑥

2𝑃𝑃𝑥𝑥
=

55
𝑃𝑃𝑥𝑥
−

1
2 

𝑦𝑦∗ =
𝑀𝑀� − 𝑃𝑃𝑦𝑦 + 𝑃𝑃𝑥𝑥�

2𝑃𝑃𝑦𝑦
=

100− 𝑃𝑃𝑦𝑦 + 5
2𝑃𝑃𝑦𝑦

=
105 − 𝑃𝑃𝑦𝑦

2𝑃𝑃𝑦𝑦
=

105
2𝑃𝑃𝑦𝑦

−
1
2 

 و�اشتقاقها �النس�ة للسعر نجد:

𝜕𝜕𝑥𝑥∗

𝜕𝜕𝑃𝑃𝑥𝑥
= −

𝑀𝑀� + 𝑃𝑃𝑦𝑦�
2(𝑃𝑃𝑥𝑥)2 = −

55
(𝑃𝑃𝑥𝑥)2 < 0 

𝜕𝜕𝑦𝑦∗

𝜕𝜕𝑃𝑃𝑦𝑦
= −

𝑀𝑀� + 𝑃𝑃𝑥𝑥�

2�𝑃𝑃𝑦𝑦�
2 = −

105

2�𝑃𝑃𝑦𝑦�
2 < 0 

 �فترض.  ي أنها توا�ع ها�طة �مانذي �عاألمر ال

 وأما توا�ع الطلب التصالب�ة فهي:

𝑥𝑥∗ =
𝑀𝑀� − 𝑃𝑃𝑥𝑥� + 𝑃𝑃𝑦𝑦

2𝑃𝑃𝑥𝑥�
=  

100 − 5 + 𝑃𝑃𝑦𝑦
2(5) = 9.5 +

𝑃𝑃𝑦𝑦
10 

𝑦𝑦∗ =
𝑀𝑀� − 𝑃𝑃𝑦𝑦� + 𝑃𝑃𝑥𝑥

2𝑃𝑃𝑦𝑦�
=  

100 − 10 + 𝑃𝑃𝑥𝑥
2(10) = 4.5 +

𝑃𝑃𝑥𝑥
20 

 سعر محل الدراسة نجد:و�االشتقاق �النس�ة لل

𝜕𝜕𝑥𝑥∗

𝜕𝜕𝑃𝑃𝑦𝑦
=

1
10 > 0 

𝜕𝜕𝑦𝑦∗

𝜕𝜕𝑃𝑃𝑥𝑥
=

1
20 > 0 

 .السلعة األولى بدیل إجمالي للثان�ة و�ذلك الثان�ة بدیل إجمالي لألولىوهذا �عني أن 
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،  الوصول إلى تا�ع المنفعة غیر الم�اشر وتا�ع اإلنفاق لعلك اآلن تسأل، ما الفائدة من ، وأخیراً 

�ل ما  الجواب هو أن  هل هي مجرد تسل�ة نظر�ة؟  مسألة الثنو�ة.  نتكّبد عناء إنشاء وحل ال  اذاولم

  حتى و   .درسته وستدرسه في هذا المقرر له تطب�قات فعل�ة في العدید من الدراسات النظر�ة والعمل�ة

�نًا  تمر عد ، فإن استخدامها �مستقبالً  إن لم �ختص الطالب في مجال �ستفید ف�ه من هذه األدوات 

   ت التي س�ختص فیها مستقبًال.مهارات الطالب في المجاال ر�اض�ًا وفكر�ًا یدعم
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 تمار�ن الفصل الخامس -

 أسئلة متعددة الخ�ارات (مفتاح الحل أدناه)

𝑈𝑈(𝑥𝑥,𝑦𝑦)من الشكل عة ا�ع المنفت إذا �ان -1 = �𝑥𝑥𝑦𝑦) وسعر السلعة 100، و�ان الدخل (x  ساوي�

 مفّضل هو:ر�یب االستهالكي ال) فإن الت4�ساوي ( yر السلعة ) وسع1(

a( )20,20 = ((𝑥𝑥, 𝑦𝑦) 

b( )50,12.5 = ((𝑥𝑥, 𝑦𝑦) 

c( )40,15 = ((𝑥𝑥, 𝑦𝑦) 

d( )30,15 = ((𝑥𝑥, 𝑦𝑦) 

 

𝑈𝑈(𝑥𝑥,𝑦𝑦)إذا �ان تا�ع المنفعة من الشكل  -2 = 𝑥𝑥2 + 𝑦𝑦2) وسعر السلعة  50، و�ان الدخل (x   ساوي�

 المفّضل هو:تر�یب االستهالكي ) فإن ال3�ساوي ( y) وسعر السلعة 2(

a( (𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = (10,10)  
b( (𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = (15,6.67)  
c( (𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = (25,0)  
d( (𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = (0,50/3) 

 

 سوف:  الدراسة  حلإذا زاد الدخل وزادت األسعار بنفس النس�ة فإن الكم�ة المطلو�ة من السلعة م -3

a( تنقص 

b( تز�د 

c(  تتغیرلن 

d( ستتغیر �طر�قة ال �مكن التنبؤ بها 

 سلعة غ�فن. فهذا �عني أن: xلسلعة ): ا2ا؛ (سلعة دن� x): السلعة 1رتان: (إذا �ان لد�ك الع�ا -4

a. )1) ول�س العكس �الضرورة2) تقتضي ( 

b. )2) ول�س العكس �الضرورة1) تقتضي ( 

c. )1) تصفان نفس الظاهرة2) و ( 

d. )1 ( و)ة.تجتمعان في سلعة واحد ) ال2 
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سلعة . فإذا ما أدى ارتفاع سعر الY و Xافترض أن المستهلك ال �ستهلك إال سلعتین اثنتین هما  -5

X  إلى ز�ادة الكم�ة المطلو�ة منY :فإننا نقول أن 

a. أثر الدخل تغلَّب على أثر اإلبدال 

b. أثر اإلبدال تغلَّب على أثر الدخل 

c.  ر سیتغلب على اآلخرأثمن المستحیل أن نحدد أي 

d.  سبق خطأكل ما 

 إن منحنى طلب الفرد: -6

a. سعار الممكنة مستهلك �شرائها عند مختلف األ�مثل مختلف الكم�ات التي یرغب ال

 للسلعة.

b.  من خر�طة منحن�ات السواء إ�جادهیتم 

c.  ینزاح عندما یتغیر الدخل أو التفضیالت أو أسعار السلع األخرى 

d. .كل ما ذ�ر صح�ح 

 منحنى الطلب:�اح یؤدي إلى انز  لنأي مما یلي  -7

a. ارتفاع سعر السلعة 

b. ارتفاع سعر سلعة بدیلة 

c. ز�ادة الدخل 

d. ف أسعار �افة السلعاعتض 

 

 .b; 2:c; 3:c; 4: b; 5: b; 6: d; 7: a :1الحل: 
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 الفصل السادس
 لعرض والطلبامرونة 

Elasticity of Supply and Demands 
 

 كلمات مفتاح�ة

 Pointالنقط�ة ؛ المرونة Arc elasticity؛ المرونة القوس�ة Own-price elasticity السعر�ةمرونة الطلب 

elasticityالطلب المرن سعر�ًا    ؛Price elastic demand  سعر�ًا  ؛ الطلب ضع�ف المرنPrice inelastic 

demand ؛ الطلب صلب أو عد�م المرونةPerfectly inelastic demand ؛ الطلب النهائي المرونة

Perfectly elastic demand   ؛ الطلب متكافئ المرونةUnitary elastic demand ؛ أثر السعرPrice 

effect ؛ أثر الدخلIncome effect ؛ أثر اإلبدالSubstitution effect؛ مرونة الطلب المتقاطعةCross-

price elasticity 

 

 الفصل: ملخص

یل حساس�ة المستهلك للتغیر في السعر. یتلو  الل تحلمن خیبدأ هذا الفصل بتمهید م�سط لمفهوم مرونة الطلب 

 امل المؤثرة بها.�ف�ة حسابها وتفسیرها والعو ذلك عرض متسلسل ألهم أنواع المرونة و�

 

 األهداف التعل�م�ة للفصل السادس:

 است�عاب مفهوم المرونة وتمییزه عن مفهوم المشتق. -

 تفسیر مدلولها االقتصادي بدقة. ى ة علتعّلم حساب المرونة �أهم أنواعها وامتالك القدر  -

 تفسیر تأثیرها.إدراك طب�عة العوامل المؤثرة في مرونات العرض والطلب و  -
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 ل:مخطط الفص

 sensitivity of supply and demand to changes in price . حساس�ة العرض والطلب للتغیر في السعر1.6

 price elasticity of demand . مرونة الطلب السعر�ة2.6

 levels of price elasticity of demand . مستو�ات مرونة الطلب السعر�ة3.6

 determinants of price elasticity of demand �ةونة الطلب السعر ؤثرة على مر العوامل الم
 cross-price elasticity . مرونة الطلب المتقاطعة4.6
  income elasticity of demand. مرونة العرض الدخل�ة 5.6

 price elasticity of supply . مرونة العرض السعر�ة6.6
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 الفصل السادس:  
 والطلبمرونة العرض 

Elasticity of Supply and Demands 
 

ُ�عنى هذا الفصل �الحدیث عن حساس�ة العرض والطلب للتغیرات في السعر، حیث ندرس ذلك 

نتناول �التعر�ف أوًال   .تفسیرهاها، و العرض والطلب، مفهومها، حسابمن خالل مفهوم مرونات 

�شكل موجز    ة والشرح الب�اني، ثم نتحدث مرونة الطلب �أنواعها األساس�ة مع �عض األمثلة الحساب�

 إلى العوامل المؤثرة في المرونات.یتطرق هذا الفصل أ�ضًا  عن مرونة العرض.

ر�ة هي  السع من الواضح أن قض�ة حساس�ة الكم�ات المطلو�ة والمعروضة للتغیرات 

�اتها و�عدلون  ألسعار و�توقعون حر قض�ة حیو�ة �النس�ة للعدید من الجهات. فالمستهلكون یراقبون ا

ذا األساس. والمنتجون یبذلون الكثیر من الجهد في وضع الس�اسات  �ة على هم الشرائخططه

سوق  في الالتي �سعون من خاللها لتحقیق أقصى ر�ح ممكن مع تثبیت أقدامهم  السعر�ة المثلى

لى  وهذا یتطلب دراسة ردات الفعل المحتملة للز�ائن عوالحفاظ على حصتهم منها وتعظ�مها. 

ًا لمنتج ما أن �قوم �خفض السعر قلیًال فإن في حین قد �كون مناس� حر�ات محددة في السعر، ف

تخاذ في ا ع إیرادات منتج آخر. فما العوامل التي من شأنها أن تفید المنتجذلك قد یؤدي إلى تراج

ستهالك،  والحكومات �ذلك تراقب األسعار، ال س�ما أسعار السلع محل ضرائب االمثل هذا القرار؟  

لحصیلة الضر�ب�ة. في الحق�قة، ال �مكن  أثیر على ا تطرأ على هذه األسعار من ت  لما للتغیرات التي

 عرض والطلب.ات اللكل هذه الجهات أن تحلل آثار التغیرات السعر�ة بدون دراسة مرونكما سنرى  

 . حساس�ة العرض والطلب للتغیر في السعر1.6

لب المستق�مة. تأمل والطة حول أشكال منحن�ات العرض  سنقوم أوًال �إیراد مالحظة �س�ط

، والفرق بین منحنیي العرض والحظ الفرق بین منحنیي الطلب في الحالتین (أ) و(ب)  1.6الشكل  

ن�ات النصف األعلى من الشكل أشد انحدارًا من  ن منحفي الحالتین (جـ) و(د). من الواضح أ

ًا للحصول  ف�ف نسب�ر �شكل ط �كفي أن ینخفض السعفل. في الحالة (أ)  نظیراتها في النصف األس 

الحصول على ز�ادة مماثلة    على ز�ادة جوهر�ة في الكم�ة المطلو�ة، وأما في الحالة (ب) فال �مكن
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�ًا. ولذلك، یوصف منحنى الطلب في الحالة ر نسب في الكم�ة بدون تخف�ض السعر �شكل �بی

رض، إذ نحنى العبق على ملى. وذات األمر ینطسعر من الحالة األو الثان�ة �أنه أقل حساس�ة لل

لكم�ة المعروضة في السوق �كفي في الحالة (جـ) أن یرتفع السعر قلیًال لدفع المنتجین إلى ز�ادة ا

تي لن �قّدم فیها المنتجون ز�ادة مماثلة بدون حافز د) ال�شكل �بیر نسب�ًا، وذلك �عكس الحالة (

هر الحقًا، �مكن القول �أن  �ظس انت غیر دق�قة دائمًا �ما�ع�ارة مناس�ة اآلن و�ن � سعري قوي.

المنتجین والمستهلكین للتغیر   شدة انحدار منحن�ات العرض والطلب الخط�ة تعكس مدى حساس�ة

 ر السعر، معّبرًا عنها �الكم�ة المشتراة والمب�عة. لتغی في السعر، أي تحدد شدة استجابتهم

األزرق متساٍو في  أن طول قاعدة المثلث  1.6ل على الشكمن الناح�ة الهندس�ة، الحظ 

. وأما ارتفاع المثلث، والذي �مثل التغیر  1Qإلى    0Qالحاالت، وهي تمثل التغیر في الكم�ة من  كل  

(أ). �مكن �قسمة االرتفاع   ة (ب) منه في الحالةالحال، فهو أكبر في 1pإلى  0pمن  في السعر

ع المحور األفقي، �صنعها منحى الطلب م ة التي الزاو� على القاعدة أن نحصل على ق�مة ظل 

الذي �حدد  واآلن، متى �كون الطلب حساسًا للتغیر في السعر، وما تي تعبر عن شدة االنحدار.وال

سعار في السوق؟ سنكتفي اآلن ب�عض األمثلة على  لى األشدة تأّثر العرض �التغیرات التي تطرأ ع

 �عد الطلب على السلع   مفصلة عن هذا السؤال.إجا�ة  تقد�م  المز�د من الوقت الحقًا ل  أن نخصص 

والخدمات الكمال�ة، �الوج�ات في المطاعم الفارهة، من أهم األمثلة على الطلب الحساس للسعر. 

دما یرى أن السعر تجاوز الحد الذي یراه معقوًال أو  ًة عنحیث �حجم المستهلك عن االستهالك �ل�

حساس�ة لة على الطلب ضع�ف الالدواء من أ�سط األمثلخبز و على ا  مناس�ًا. �المقابل، �عد الطلب

للتغیر في السعر. فهذه السلع ضرور�ة وأساس�ة وال �مكن الع�ش بدونها، و�كاد المستهلك �كون  

النظر عن التغیر الذي قد �طرأ على السعر، إال إذا وجد  ا �غض مكرهًا أو مجبرًا على استهالكه

الصناعات    على النفط، حیث تعانيالكثیر من الصناعات    لك طلب س. و�ذ بدیًال مناس�ًا �سعر مناف

عمومًا من إدمان عمیق ومزمن على النفط الذي بدونه تتوقف محر�ات اإلنتاج وعجالت القاطرات 

ع�ة عمومًا، األمر الذي ال �فسح أي مجال للمنتجین لتعدیل  الصناوتور�ینات الطائرات والح�اة 

نت السلعة قصیر. وهكذا، �لما �ار النفط على األمد الفي سع التغیرخطط اإلنتاج بناًء على 

وأص�ح أقل حساس�ة، والعكس  �لما ازداد اذعان المستهلك الرتفاع السعرأساس�ة وضرور�ة 

 �العكس.  
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منتج لتغیر السعر بتغیر طب�عة وظروف ساس�ة الح تلففتخوأما من حیث العرض، 

أن �ستجیبوا للتغیرات جین  لمنت صناعات �سهل فیها على اف�مكن للقارئ أن �فكر �اإلنتاج والتوز�ع.  

حیث ال تستلزم ز�ادة الطاقة اإلنتاج�ة أو  السعر�ة �سرعة مناس�ة، �صناعة السكاكر وما شا�ه، 

�ون اآلالت �س�طة والمواد األول�ة الالزمة ر عناء، ثیى � إل تخف�ضها في مثل هذه الصناعات 

اس  أخرى �استخراج المفي حین أن صناعات  مل خاصة.  متوفرة، في ظل عدم الحاجة لمهارات ع

والذهب ال �مكن للمنتج فیها أن �ستجیب دائمًا �السرعة المطلو�ة نظرًا العتماد مستو�ات االستخراج  

. ونفس الشيء ینطبق على السلع الزراع�ة، حیث ال  ة المنتجاد إر   ارجعلى عوامل �ثیرًا ما تكون خ

ط�ع  خالف منتج السكاكر الذي �ستل موسم زراعي واحد، وذلك ��مكن للفالح أن �غّیر شیئًا خال

 عر خالل فترة تقاس �األ�ام.  أن �ستجیب لحر�ة الس
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P 
 
 

P0 
P1 

 

 ساس�ة العرض والطلب للتغیر في السعر ب�ان�اً : ح1.6الشكل 

Q0       Q1            Q 

P 
 
 

P0 
 
 
 

P1 
 

Q0         Q1           Q 

P 
 
 
 

 
 

P1 
P0 

 

Q0       Q1           Q 

P 
 
 

P1 
 
 

P0 
 

D
 

D 

S 

S 

 الحالة (أ)

 الحالة (ب)

 الحالة (جـ)

 الحالة (د)



147 
 

  . مرونة الطلب السعر�ة2.6

نة الطلب السعر�ة أو مرونة ة هو مرو ونلمر ن اعادة ما �قصد �مرونة الطلب نوع محدد م

نسب�ة المستهلك  إلى مدى الحساس�ة ال   ي تشیر، والتown-price elasticity  الطلب السعر�ة الم�اشرة 

فمثًال، �مكننا القول، �ع�ارة غیر دق�قة،   السعر، في ظل ث�ات �ق�ة العوامل.نسبي محدد � لتغیر

عر بتخف�ض الكم�ة التي �طلبها  ف في السف�ع ط تفا أن المستهلك الحساس للسعر یرد على ار 

ب لتغیر نسبي في  حساس للتغیر في السعر �ستجیبنس�ة أكبر. �ع�ارة أكثر دقة �قلیل، المستهلك ال

بها من السلعة بنس�ة تفوق نس�ة التغیر في السعر، وأما بتغییر الكم�ة التي �طل  سعر السلعة

نسبي في الكم�ة التي �طلبها لن �كون �بیرًا  لتغیر ال ا  فإن عر  المستهلك الذي ال �ع�أ �ثیرًا لتغیر الس

للكم�ة  عن مدى االستجا�ة النسب�ة    عر. تعّبر مرونة الطلب إذاً �المقارنة مع التغیر النسبي في الس

 . وعل�ه فإن مرونة الطلب السعر�ة تقاس �التالي: في سعرها لتغیر نسبيمن السلعة المطلو�ة 

=
𝛥𝛥𝑥𝑥
𝑥𝑥
∆𝑃𝑃
𝑃𝑃

 𝜀𝜀𝑥𝑥,𝑝𝑝𝑥𝑥 =  
𝑥𝑥 التغیر المئوي  في الكم�ة المطلو�ة من السلعة

𝑝𝑝𝑥𝑥 التغیر المئوي  في السعر
 

 

 ب التغیر في السعر ونسب التغیر في الطلب بدال�ف المرونة �ستخدم نسالحظ مرة أخرى أن تعر 

ي لذا derivativeعن المشتق الر�اضي  elasticityمن التغیرات المطلقة. وهو ما �مّیز المرونة 

یدًا عن  دل التغیر في المتغیر التا�ع من أجل تغیر ضئیل جدًا في المتغیر المستقل. �ع�حسب مع

التغیرات المطلقة في األسعار والكم�ات ال تكفي لحساب المرونة! ال العر��ة،    الر�اض�ات، و�اللغة

غیرات س التسّ�ما أن هناك حاالت �مكن معها الحصول على ق�م مختلفة للمرونة من أجل نف

 قة، �ما س�ظهر من األمثلة الرقم�ة الحقًا. المطل

 

ب ق�اس المرونة بین نقطتین على   نستط�ع عر،الس�ة الطلب لتغیر �بیر في : عندما نقوم �ق�اس استجالإلحط

. عندها نأخذ الكم�ة المتوسطة �أساس لق�اس نس�ة arc elasticityالنت�جة المرونة القوس�ة    الطلب، وتسمىمنحنى  

�ة �ق�اس استجاعندما نرغب  وأما     نأخذ السعر المتوسط �أساس لق�اس التغیر في السعر.  الكم�ة و�ذلكر في  التغی

. عندها ال point elasticityنى الطلب نقوم �ق�اس ما �سمى المرونة النقط�ة طة محددة من منحالطلب عند نق

 ة.النقطكأساس و�نما السعر والكم�ة عند تلك  أخذ المتوسطداعي ألن ن



148 
 

 

وعندما ارتفع   وحدة نقد�ة.  90وحدة عندما �ان سعرها  240بلغ مقدار الطلب على أحد السلع : 1.6مثال 

 ة. والمطلوب:  وحد 160لو�ة منها و.ن.  أص�حت الكم�ة المط 110سعرها إلى 

 القوس�ة؟  أحسب مرونة الطلب   )1

 و.ن.؟  90أحسب المرونة عند السعر    )2

 ن السعر والكم�ة: تغیر النسبي (المئوي) في �ل ماب اللحساب المرونة نحتاج لحس

 تحسب نس�ة تغیر السعر �ما یلي:

 (∆𝑝𝑝 ÷ 𝑝𝑝) = 20 ÷ �90+110
2

� = .20 = 20%       

 وتحسب نس�ة تغیر الكم�ة �ما یلي:

 (∆𝑥𝑥 ÷ 𝑥𝑥) = −80 ÷ �240+160
2

� = −.40 =  −40%     

   :مرونة الطلب السعر�ة هيو�التالي فإن 

𝜀𝜀𝑥𝑥,𝑝𝑝𝑥𝑥 =  
−40%
20%

= −2 

شارة  تشیر إشارة معامل المرونة إلى طب�عة العالقة بین المتغیر�ن، وهي عالقة عكس�ة �ون اإل

أن اتجاه التغیر في السعر معاكس التجاه التغیر   في المثال أعالهالسال�ة  سال�ة. وتعني اإلشارة

�مة المطلقة  القوأما  في الكم�ة المطلو�ة، أي أن ارتفاع السعر یؤدي إلى انخفاض الكم�ة المطلو�ة.  

من الواحد بوضوح، و�التالي یوصف الطلب على  أكبر) تمامًا، وهي 2لمعامل المرونة فتساوي (

) تعني أن تغّیرًا في السعر -2�أنه طلب مرن نسب�ًا. حیث أن مرونة سعر�ة مقدارها (  هذه السلعة

%. األمر  2 اره % أي انخفاض مقد - 2% یؤدي إلى تغّیر في الكم�ة المطلو�ة مقداره 1مقداره 

ر السعر توازي ضعفي مقدار الفعل (تغیر  الذي �عني أن مقدار ردة فعل المستهلك على تغی

 عتبر الطلب في هذه الحالة مرنًا نسب�ًا. السعر). ولذلك �

𝑃𝑃∆)   نس�ة تغیر السعر:  ÷ 𝑃𝑃) = 20 ÷ 90 = 22.2%           

𝑥𝑥∆)     نس�ة تغیر الكم�ة:  ÷ 𝑥𝑥) = −80 ÷ 240 = −33.33%        

  هي: 90لي فإن مرونة الطلب السعر�ة النقط�ة عند السعرو�التا
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𝜀𝜀𝑥𝑥,𝑝𝑝𝑥𝑥 =
−0.33
0.22

= −1.5 

 

ن ق�متي المرونة من تفسیرها �ثیرًا �ونهما أكبر من الواحد �الق�مة المطلقة،  لن �غیر االختالف بی 

. �ما تفضل  جوهر�ة في السعرولكن نفضل المرونة القوس�ة على النقط�ة من أجل التغیرات ال

مدى فترة زمن�ة، ألن ذلك �عطي سلسلة    المرونة القوس�ة عند حساب سلسلة من ق�م المرونة على

 تهذی�ًا �شكل عام.    من الب�انات أكثر

 . مستو�ات مرونة الطلب السعر�ة3.6

حیث  من الممكن أن تأخذ الق�مة المطلقة لمرونة الطلب أ�ة ق�مة بین الصفر والالنها�ة،

) وحتى  تماماً   المرونة  غیرة المرونة ت�عًا لذلك من المرونة المعدومة (الطلب الصلب أو  تتراوح درج

المرونة أو النهائي المرونة). وهكذا، �مكن تصن�ف مستو�ات  المرونة الالنهائ�ة (الطلب تام 

المجال الذي تقع ضمنه هذه  و�حسب المرونة �حسب الق�مة المطلقة التي �أخذها معامل المرونة 

 مة، حیث �مكن التمییز بین المستو�ات التال�ة لشدة مرونة الطلب:الق�

لمطلقة لمعامل المرونة أكبر من الواحد إذا �انت الق�مة ا :Price elasticالطلب المرن سعر�ًا   .أ

عر. فإن ذلك �عني أن التغیر النسبي في الكم�ة المطلو�ة أكبر من التغیر النسبي في الس

 ر السلع اتسامًا �الطلب المرن.والسلع الكمال�ة تعد من أكث

إذا �انت الق�مة المطلقة لمعامل المرونة  :Price inelasticسعر�ًا  ةنو الطلب ضع�ف المر  .ب

أصغر من الواحد فإن ذلك �عني أن التغیر النسبي في الكم�ة المطلو�ة أقل من التغیر النسبي  

 نة الطلب.من أكثر السلع اتسامًا �ضعف مرو في السعر. والسلع الضرور�ة هي 

Perfectly inelastic )𝐸𝐸𝑥𝑥,𝑝𝑝𝑥𝑥الطلب صلب أو عد�م المرونة  .ج = الكم�ة المطلو�ة ال   اهن :)0

و�أخذ عندها منحنى الطلب شكل عمود مواٍز للمحور  ییر عندما تتغُیر األسعار�حدث فیها تغ

و انعدام  م الطلب علیها �الصال�ة أ العامودي. �عض األدو�ة الضرور�ة والتحف ال�اهظة یتس

 المرونة.
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Perfectly elastic )𝐸𝐸𝑥𝑥,𝑝𝑝𝑥𝑥الطلب النهائي المرونة  .د → ): إذا �ان المستهلكون �شترون  ∞

حددة من السلعة عند سعر معین، وحدث أن أدى ارتفاع �س�ط عن هذا المستوى  كم�ات م

 و�أخذ  ائي المرونة،إلى تخف�ض الطلب إلى الصفر، فإن الطلب یوصف �أنه تام أو النه

 حینها منحنى الطلب شكل خط أفقي یتعامد مع محور السعر.

Unitary elastic  )𝐸𝐸𝑥𝑥,𝑝𝑝𝑥𝑥تكافئ المرونة  الطلب م .ه = ي هذه الحالة یتساوى التغُیر النسبي  ): ف1

في الكم�ة المطلو�ة مع التغُیر النسبي في األسعار. وفي هذه الحالة ال یتغُیر اإلیراد الكلي 

 تة. األسعار ألن المستهلك یواءم الكم�ة على السعر ضمن میزان�ة ثاب  عندما تتغُیر(لل�ائع)  

ة على طول منحنى الطلب الذي �أخذ �مكن تمییز ق�م متعددة لمعامل المرون 2.6في الشكل 

الص�غة الخط�ة في هذه الحالة �ما هو واضح. �كون الطلب مرنًا على منحنى الطلب الخطي  

غُیر نسبي صغیر في السعر یؤدي إلى تغُیر نسبي أكبر في المرتفعة حیث أن أي تعند األسعار 

حیث �قود التُغیر النسبي   لمطلو�ة. أما عند األسعار المنخفضة �كون الطلب غیر مرن الكم�ة ا

من المهم هنا مالحظة أن    الكبیر في االسعار إلى تغُیر نسبي صغیر في الكم�ة المطلو�ة.

ق على توا�ع الطلب الالخط�ة. ف�النس�ة لتا�ع الطلب الطلب الخطي ال ینطب ما ینطبق على تا�ع

الق�مة المطلقة) في أن المرونة تكون أعلى (أكبر من الواحد � 2.6من الشكل  الخطي، الحظ

النصف األعلى من منحنى الطلب الخطي، وتكون مساو�ة للواحد �الق�مة المطلقة عند نقطة  

من ذلك على طول النصف األدنى منه.  المرونة)، وتكون أقل منتصف المنحنى (طلب متكافئ

في �عض  نؤ�د هنا أنه و�خالف الشائع   ب�ساطة (تمر�ن للطالب).و�مكن التأكد من ذلك ر�اض�اً 

كتب م�ادئ االقتصاد، على أن شدة المرونة ال تتحدد على تا�ع الطلب الخطي �شدة االنحدار 

وهذا �جب أن نى الطلب أ�ضًا.  ا المرونة على خط منحفقط بل �موضع النقطة التي تحسب عنده

أخذ أما من أجل تا�ع الطلب الذي �الشتقاق وقانون المرونة. �كون واضحًا من الفرق بین قانون ا 

�الحر�ة على   تتغیر شكل منحنى ناعم فتختلف درجة المرونة �اختالف خصائص المنحنى، فقد 

 .  منحنىتكون ثابتة على طول ال، ور�ما طول المنحنى
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عد فرض�ة  �،  ، لعل ث�ات مرونة الطلب السعر�ة، ضمن مجال سعري محدد على األقلوفي الحق�قة

دد أو سوق محددة أن تتغیر مرونة الطلب في �ل أكثر واقع�ة، اذ ال �عقل من أجل مستهلك مح

مرة یتغیر فیها السعر، ألن المرونة تعكس بنس�ة ما خصائص المستهلك وخصائص السلعة محل 

 ئص ال تتغیر �الخفة التي �صورها منحنى الطلب الخطي. االستهالك وهذه الخصا

دهم ل ب  هص� ب:آ  ب ئكضك� ئكحعد�

فعل المستهلك على التغیر في السعر، و�التالي فإن هذا وجدنا أن معامل المرونة ُ�عنى برّدة 

المعامل �مكن استخدامه في التنبؤ وفي رسم الس�اسات المتعلقة �أثر تغیر األسعار مع االستهالك  

سات لخدمات محور الدراتغیرات األخرى ذات الصلة. و�عد تقدیر مرونة الطلب على السلع واوالم

فوائد جّمة ل�س فقط لمنظمات األعمال بل وأ�ضًا للحكومات  الكم�ة في تحلیل الطلب. ولحسابها

والكثیر من المنظمات الدول�ة المعن�ة بتطور مستو�ات وأنماط االستهالك من السلع والخدمات. 

 ة. ع السلعة أو الخدمترت�ط مرونة الطلب السعر�ة �اإلیراد الكلي من ب�سبیل المثال،  على

0

1

2

3

4

0 1 2 3 4

الكمیة في وحدة الزمن
مجال المرونة السعریة في حال الطلب الخطي: 2.6الشكل 

IεI → ∞

IεI > 1

IεI = 1

IεI < 1 

ε=0

السعر
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 �المرونة  : عالقة االیراد الكلي1.6الجدول 

 )p.q( االیراد الكلي ) q( الكم�ة المطلو�ة )p( السعر الحالة

1 200 600 120,000 
2 300 500 150,000 

3 400 400 160,000 

4 500 300 150,000 

5 600 200 120,000 

 

ي السعر سیؤدي إلى انخفاض الكم�ة المطلو�ة  فعندما �كون الطلب مرنًا فإن أي ارتفاع ف

یرادات االجمال�ة. وعندما �كون الطلب غیر مرن فإن أي ارتفاع في السعر سیؤدي وستنخفض اال 

مرونة للطلب  الكم�ة المطلو�ة ولكن سترتفع االیرادات اإلجمال�ة. أما مع انخفاض أ�ضا إلى 

تغُیر في السعر. الحظ أن اإلیرادات الكل�ة تعد ة فت�قى االیرادات االجمال�ة ثابتة مع الالمتكافئ

تمام ل�س لل�ائعین فقط و�نما للحكومة أ�ضًا، حیث ترغب األخیرة عادة �اقتطاع نس�ة من  موضع اه

نة مع  لومات المتعلقة �المرو اإلیرادات اإلجمال�ة على شكل ضرائب. و�التالي، من المفید ر�ط المع

لومات دید أثر تغیر السعر على اإلیراد من خالل ما لد�ه من معاإلیراد ألن ذلك �فید ال�ائع في تح

عن المرونة، و�فید الحكومة في تحدید أثر تغیر السعر على الحصیلة الضر�ب�ة ت�عًا لمستوى  

على السلع   یر معقول لمرونة الطلب مرونة الطلب السعر�ة. بل إن امتالك السلطات المال�ة لتقد 

 رضها.ى عنه لتنظ�م ضر��ة قادرة على تحقیق الهدف المرجو من فمحل الضر��ة �عد اساسًا ال غن 

 لنأخذ مثاًال رقم�ًا لتوض�ح العالقة بین مرونة الطلب واإلیراد الكلي لل�ائع. 

د الكلي من أجل واإلیرا الكم�ات المطلو�ةالتي تعطي ب�انات  1.6تأمل ب�انات الجدول 

اإلیراد الكلي �أنه جداء الكم�ة المب�عة   حیث �عرفعدة مستو�ات من السعر لسلعة افتراض�ة. 

لواضح أن ارتفاع السعر قد أدى إلى انخفاض الكم�ة المطلو�ة و�لى ز�ادة اإلیراد  من ا�السعر. 

) وذلك 160,000(ق�مة له الكلي في بدا�ة األمر، وذلك إلى أن وصل اإلیراد الكلي إلى أقصى 

 فاع السعر فوق هذا الحد �االنخفاض.) حیث بدأ االیراد الكلي �عد ارت400عند السعر (
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ن مرونة الطلب ضع�فة �شكل عام حیث یؤدي ارتفاع السعر إلى یبدو من الب�انات أ

�ائع  انخفاض الكم�ة المطلو�ة بنس�ة تقل جوهر�ًا عن نس�ة انخفاض السعر، األمر الذي �مكن ال

سعر إلى مستو�ات عال�ة جدًا ز�ادة إیراداته عبر رفع السعر، ولكن ال�ائع لن �قدم على رفع المن 

س�ص�ح �التدر�ج أكثر حساس�ة للتغیر في السعر وس�خفض الكم�ات ألن المستهلك على ما یبدو  

  التي �طلبها �شكل أكبر فأكبر نسب�ًا، أي سیبدي مرونة أعلى عند األسعار المرتفعة.

 المؤثرة على مرونة الطلب السعر�ة العوامل

لعة. وأما فر السلع البدیلة إلى ارتفاع درجة المرونة السعر�ة للستوفر السلع البدیلة: یؤدي تو  )1

 انعدام البدائل القر��ة ف�جعل الطلب ضع�ف المرونة عمومًا.

ة، ت السعر�المدى الزمني: و�قصد �ه الوقت الذي �ستغرقه المستهلكون لالستجا�ة للتغیرا )2

نة على المدى الطو�ل �شكل  و�التالي یتسم الطلب �ضعف المرونة على المدى القصیر و�المرو 

 عام. 

انت استجا�ة المنافسین لرفع السعر من قبل إحدى المنشآت �اإل�قاء أسعار المنافسین: إذا � )3

سعرها.  مت برفع  على أسعارهم ثابتة، فمن المرّجح أن �كون الطلب مرنًا �النس�ة للمنشأة التي قا

ن بتخف�ض أسعارهم فمن  أما إذا خفضت إحدى المنشآت من أسعارها واستجاب المنافسو 

 غیر مرن عند األسعار المخفضة. المرَجح أن تواجه المنشأة طل�ًا 

شّدة الحاجة للسلعة (ضرور�ة أم �مال�ة): إذ من الواضح أنه �لما �انت السلعة ضرور�ة �لما   )4

 ا السلع الكمال�ة فیبدي الطلب علیها مرونة أعلى.ونة. وأمكان الطلب علیها أقل مر 

خدمة في أنابیب الغاز الحلقة المطاط�ة المست�عض السلع مثل عل�ة الكبر�ت أو    أهم�ة السلعة: )5

�كون سعرها منخفضًا جدًا و�التالي فإن ارتفاع سعرها ال یؤثر غال�ًا على الكم�ة  المنزلي 

 المطلو�ة منها. 

ا ة السلع: فكلما ترافق استهالك السلعة مع عدد أكبر من السلع �لمة مع �ق�درجة تكامل السلع )6

دخل في إعداد الكثیر من األط�اق  انخفضت مرونة الطلب علیها. فمثًال نجد أن ال�قدونس ی
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ولذلك فإن الطلب عل�ه یبدي مرونة أقل من الطلب على الخضراوات الورق�ة األخرى مثل  

 ه.ال�قلة أو الطرخون أو ما شا� 

 

 مرونة الطلب المتقاطعة  .4.6

ذلك أن ردة  ،cross-price elasticityأو التصالب�ة    رةوتسمى أح�انًا مرونة الطلب غیر الم�اش

عل المستهلك على تغیر سعر سلعة محددة ال تنعكس دائمًا على ذات السلعة التي ارتفع او ف

رت�ط �السلعة محل  انخفض سعرها وحسب، بل قد یرتد أثر التغیر في السعر على سلع أخرى ت

توقف تأثیر ارتفاع سعر الشاي على الكم�ة  على سبیل المثال، ال یالدراسة �شكل أو �آخر. 

ال   المستورد الشاي بل یتعداه إلى الكم�ة المستهلكة من السكر. وارتفاع سعر الجبن  المستهلكة من  

، و�التالي  لمحل�ة البدیلةاألج�ان ا  الطلب علىیؤثر فقط على الكم�ة المستوردة بل یؤثر أ�ضًا على  

  ة المطلو�ة الكم�عة هي مق�اس لمدى التغیر النسبي في إن مرونة الطلب المتقاطعلى أسعارها. 

 .y استجا�ة لتغیر نسبي في سعر سلعة اخرى  xسلعة  من

𝜀𝜀𝑥𝑥,𝑝𝑝𝑦𝑦 =  
𝛥𝛥𝑥𝑥
𝑥𝑥
∆𝑝𝑝𝑦𝑦
𝑝𝑝𝑦𝑦

 

�انت بدیلة أو مكملة. فإذا �انت   مرونة الطلب المتقاطعة على السلع ما إذاق�مة تعتمد 

  )، (طرد�ة فإن المرونة المتقاطعة تكون موج�ةتورد والجبن البلدي) (الجبن المسالسلعتان بدیلتین 

في سعر األولى یؤدي إلى انخفاض الكم�ة المطلو�ة من الثان�ة، �ما هو األمر   االنخفاض حیث 

اللحم األحمر ولحم الفروج. وأما إذا  ب�ض والجبن المعالج، أو �ما هو الحال معمع الجبن األ

یؤدي   في سعر األولى فاالنخفاض لألخرى فتكون المرونة سال�ة.  كانت إحدى السلعتین مكملة 

الحظ أن السلع تكون   إلى ارتفاع الكم�ة المطلو�ة من الثان�ة، �ما هو الحال مع السكر والشاي.

سلوك المستهلك، األمر الذي �مكن   لة ل�س �خصائصها الذات�ة بل �ظهر ذلك منبدیلة أو مكم

 ات األسعار واالستهالك.استكشافه من خالل مراق�ة ب�ان
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 . مرونة الطلب الدخل�ة:5.6

)، حیث Mهي مق�اس لشّدة رد فعل المستهلك النسب�ة على تغیر نسبي في دخله (و 

 �التغیر النسبي في مقدار مشتر�اته من السلعة: تتمثل ردة فعل المستهلك هذه 
 

𝜀𝜀𝑥𝑥,𝑀𝑀 =  
𝛥𝛥𝑥𝑥
𝑥𝑥
∆𝑀𝑀
𝑀𝑀

 

 

أكبر من الواحد، حیث معمل المرونة  ًا إذا �انت ق�مة  �كون الطلب على سلعة مرن دخل�

الدخل. و�كون الطلب النسبي أو المئوي في  رتفاع  االتفع الكم�ة المطلو�ة بنس�ة مئو�ة أكبر من  تر 

ث ترتفع الكم�ة المطلو�ة بنس�ة  ًا إذا �انت الق�مة أصغر من الواحد، حیعلى سلعة غیر مرن دخل�

تي استجا�ًة الدخل. و�ما أن التغیر في الكم�ة المطلو�ة هنا �أ ي في  النسبرتفاع  االمئو�ة أصغر من  

لتغیر في الدخل، فإن التمثیل الب�اني لهذا التغیر �ظهر على شكل انز�اح في منحنى الطلب وال  

غیر لم ینجم عن ارتفاع أو انخفاض في  كل حر�ة على ذات المنحنى. وذلك ألن الت �ظهر على ش

ة له  ر الدخل الذي �مثل محددًا آخر من محددات الطلب ال عالقالسعر، بل جاء نت�جة تغی 

 �السعر.

وأخیرًا، تتسم السلع العاد�ة �ارتفاع الطلب علیها عند ارتفاع الدخل، على أن الطلب 

ر األساسي على الطلب على نوع  منتجات عند ز�ادة الدخل. و�عتمد التأثییزداد على أغلب ال

لع  �د الطلب على الخبز عند ارتفاع الدخل �المقارنة مع السالسلعة. فعلى سبیل المثال ال یز 

فیؤدي ارتفاع دخل المستهلك (�عد وصول دخله إلى  inferior goods الدن�االكمال�ة. وأما السلع 

دخل المستهلك �قوده إلى ال�حث  �معنى أن ارتفاعحد معین) إلى انخفاض الكم�ة التي �طلبها. 

بنا   �جدر�عد هذه العجالة عن مرونة الطلب الدخل�ة، الجودة. عن بدائل أرقى في النوع�ة أو 

غیر في الدخل الحق�قي، ذلك أن القدرة الشرائ�ة  تغیر السعر ینطوي عمومًا على ت التذ�یر �ان

�حثناه �شيء من التفصیل  األمر الذي  تتغیر بتغیر األسعار ما لم تطفئها تغیرات معاكسة �الدخل،  

 . ر الدخل عن أثر اإلبدالعندما عالجنا قض�ة عزل أث 
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 . مرونة العرض السعر�ة6.6

�ق�ة المرونات إال أن لمرونة   رغم أن مرونة الطلب تحتل االهتمام األكبر من بین ب

فعلى سبیل  العرض دور ال �قل أهم�ة في �ثیر من دراسات السوق، ال س�ما دراسات التنبؤ. 

العالم�ة والمؤسسات االستشار�ة �ق�اس مرونة  المثال، تقوم مراكز الدراسات واأل�حاث االقتصاد�ة 

حدید وألومنیوم وغیرها، وتقوم  سلع االسترات�ج�ة سنو�ًا، �المعادن األساس�ة من عرض �عض ال

إن مرونة العرض   .بتوفیر هذه التقدیرات للشر�ات الصناع�ة التي تطلبها والحكومات التي تطلبها

استجا�ة لتغُیر نسبي في   xSسلعة معروضة من الكم�ة الهي مق�اس لمدى التغُیر النسبي في 

 :xp السعر

𝐸𝐸𝑀𝑀𝑥𝑥,𝑝𝑝𝑥𝑥 =  
𝛥𝛥𝑀𝑀𝑥𝑥% 
𝛥𝛥𝑝𝑝𝑥𝑥%

 

ر عشرة �المئة إلى مسارعة المنِتج  االمثال، إذا أدى ارتفاع سعر المنتج �مقد فعلى سبیل   

حظ اننا ). ال2�مقدار عشر�ن �المئة، فإن مرونة العرض السعر�ة تساوي ( لز�ادة حجم المب�عات 

نون  االمرونة ألن مرونة العرض موج�ة اتفاقًا مع قهذه المرة لن نستخدم الق�مة المطلقة في تفسیر  

أما إذا لم ینتج  العرض القائل �العالقة اإل�جاب�ة أو الطرد�ة بین السعر و�ین الكم�ة المعروضة. 

مرونة ستكون صفرًا،  السعر أي ردة فعل من قبل المنتج لجهة الكم�ة المعروضة فإن العن تغیر 

رض �لما دل مرونة الع ق�مة ت ارتفع او�لمضة بتغیر السعر. تعبیرًا عن عدم تأثر الكم�ة المعرو 

. وأما مرونة العرض ذلك على مرونة الجهاز اإلنتاجي وقدرته على االستجا�ة للتغیرات في السوق 

 فة التي تقل عن الواحد الصح�ح فتدل على العكس.الضع�

 العرض  مستو�ات مرونة

𝐸𝐸𝑀𝑀𝑥𝑥,𝑝𝑝𝑥𝑥العرض عد�م المرونة (  .1 = ى عرض ال�ضائع ثابتًا �غض النظر عن مستوى ): ی�ق0

ا هو الحال مع �ائع األثر�ات القد�مة، حیث �أخذ منحنى العرض شكل العمود. السعر. �م

 لها!ة إضاف�ة من تحف ال مثیل فمن أین لل�ائع أن �أتي �كم� 

𝐸𝐸𝑀𝑀𝑥𝑥,𝑝𝑝𝑥𝑥العرض تام المرونة ( .2 هائل   ): هنا یؤدي أي تغیر طف�ف في السعر إلى تغیر∞ →

ذا �ان المنتج �حصل على إفقي.  في الكم�ة المعروضة، و�أخذ منحنى العرض شكل الخط األ
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إلى الخروج من   ر�ح عادي فقط عن إنتاجه فإن انخفاض سعر منتجه في السوق قد یدفعه

ن �ان  �نتاج. من الواضح أن ردة الفعل حادة و السوق �ل�َة أو على األقل إلى إ�قاف عجلة اإل

منطقة الخسارة، األمر الذي طف�فًا، والسبب هو أن تغیر السعر نقل المنتج إلى  تغیر السعر

 دفعه إلى التوقف عن اإلنتاج.

𝐸𝐸𝑀𝑀𝑥𝑥,𝑝𝑝𝑥𝑥العرض متكافئ المرونة (  .3 = یتغیر عرض ال�ضائع �شكل نسبي متكافئ مع   ):1

هذه الحالة  تالي تكون مرونة العرض مساو�ة للواحد. �حاول المنتج فيالتغیر في السعر و�ال 

مة الكم�ات التي ینتجها مع السعر الذي الحفاظ على مستوى إیراده الكلي من خالل مواء

 مثًال.�مكنه الحصول عل�ه، حیث �عرض المز�د لتعو�ض انخفاض السعر 

𝐸𝐸𝑀𝑀𝑥𝑥,𝑝𝑝𝑥𝑥العرض المرن ( .4 > سبي في مقدار السلع والخدمات التي یرغب  ): �كون التغُیر الن1

التي �مكن  ضها أكبر من التغُیر النسبي في السعر. هناك العدید من الحاالت  ال�ائعون في عر 

وجة تفاؤل  أن �كون فیها العرض مرنًا سعر�ًا. إذا ما أدى ارتفاع السعر ولو �شكل قلیل إلى م

نتعاش، فمن الطب�عي أن �سعى  في أوساط المنتجین، �أن �ظنوا أن الطلب موشك على ا

 لمستقبل�ة من خالل مضاعفة خطط اإلنتاج.المنتجون إلى قطف الثمار ا 

0العرض ضع�ف المرونة ( .5 < 𝐸𝐸𝑀𝑀𝑥𝑥,𝑝𝑝𝑥𝑥 < ): تتغیر الكم�ة المعروضة بنس�ة أقل من نس�ة  1

 في الصناعات المنجم�ة على سبیل المثال.  تغیر السعر. �ما هو األمر

 

 ى مرونة العرض:العوامل المؤثرة عل

 ونة العرض ف�ما یلي: �مكن إجمال أهم العوامل المؤثرة على مر 

جم المخزون المتوفر إ�جا�ا على  وجود مخزون من السلع تامة الصنع: ینعكس ارتفاع ح .1

ائض المراكم �شكل مخطط ول�س مرونة العرض. ونقصد هنا �ارتفاع حجم المخزون ذلك الف

 دا أن النت�جة واحدة.الناجم عن حالة من الكساد، و�ن ب

�طالة منخفض �صعب إ�جاد ید عاملة �المواصفات  توافر الید العاملة: في ظل مستوى  .2

 قلل من مرونة العرض.المطلو�ة، األمر الذي �
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ي المكان المناسب. من الواضح توافر المواد الخام والمستلزمات: أي توفرها �الكم�ات الكاف�ة ف .3

مات إ�جابي على مرونة الجهاز اإلنتاجي. أما إذا �انت مستلز أن لوفرة مستلزمات اإلنتاج أثر  

م�ة، إلخ) فیتوقع  اإلنتاج متوفرة بنسب تفرضها عوامل خارج�ة (ظروف طب�ع�ة، طاقة منج

 حینها أن تكون مرونة العرض أقل �شكل عام. 

األسواق: �لما �ان الدخول إلى السوق أسهل ارتفعت مرونة  الحواجز أمام الدخول إلى .4

 ض.العر 

 تجا�ة للتغیر الذي طرأ على السعر.المدى الزمني: أي المدة المتاحة لق�ام المنتج �االس .5

محدودة ال �ستط�ع ال�ائعون خاللها تغییر العرض فی�قى ثابتًا.  المدى القصیر جدًا: فترة  )1

 السوق فعًال، أو في طور التسل�م أو ما شا�ه.  كأن تكون ال�ضائع في الطر�ق إلى

لحال�ة �حدود فترة �اف�ة ل�قوم الموردون بز�ادة أو تخف�ض المخرجات االمدى القصیر:  )2

 األصول الثابتة المستخدمة في اإلنتاج. الطاقة االنتاج�ة. ولكنها ل�ست �اف�ة الستبدال

، و�التالي یوجد وقت �اف لبناء  المدى الطو�ل: هي فترة �اف�ة الستبدال األصول الثابتة  )3

 طاقة انتاج�ة أكبر.  مصانع أو شراء آالت جدیدة ذات 

 ال�احثین في نظر�ة النمو االقتصادي ودورات األعمال. األمد الطو�ل جدًا: مجال الهتمام   )4

 

 

 

 مراجع الفصل -
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Education. 2018. 
4- Varian, Hall. Intermediate Microeconomics: A modern approach. N & C. 2009. 
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 تمار�ن الفصل السادس

 محلولة:  أسئلة

عن حساس�ة المستهلك ازاء التغیر في   ما هو المق�اس الذي �ستخدمه االقتصادیون في التعبیر .1

 مات.أسعار السلع والخد

المستهلك تجاه تغیر نسبي محدد في سعر سلعة ما هو مرونة المق�اس األكثر شیوعًا في ق�اس حساس�ة  

ستهلك، معبرًا عنها بتغیر نسبي في الكم�ة الطلب السعر�ة التي تق�س مقدار االستجا�ة النسب�ة للم

 ر نسبي في سعر السلعة.المطلو�ة، ازاء تغی

 المال�ة: ة �النس�ة للمنتج و�النس�ة للمشّرع في وزارة ما هي داللة مرونة الطلب السعر� .2

)a( :إذا �انت منخفضة �ستط�ع الُمنِتج رفع السعر �شكل محدود بدون انخفاض العائدات. الُمنِتج 

)b(  نسب الضرائب إذا �انت منخفضة �ستط�ع الُمشّرع فرض ضرائب أو رفع  الضر�بي:الُمشّرع

) و aالمستهلكین في الحالة (حیث أّن  رادات الضر�ب�ة.على الُمنَتج �شكل محدود بدون انخفاض اإلی

)b.س�شترون نفس الكمّ�ات تقر��ًا مع ارتفاع السعر �شكل محدود ( 

 لُمنَتجین؟ ما هي داللة مرونة الطلب الُمتقاطعة .3

منتجات  Bو A، ففي حال �ان Bسعر منتج  نت�جة تغّیر في Aمدى تغّیر �م�ة الطلب على منتج 

منتجات ُمكّملة فإّن ق�مة هذه المرونة  Bو Aوفي حال �ان  هذه المرونة تكون موج�ة، بدیلة فإّن ق�مة

 تكون سال�ة.

 ما الفرق بین المرونة و�ین المشتق؟. 4

آخر. و�التالي   ر النسبي في متغیر ما من أجل تغیر نسبي (مئوي) �س�ط في متغیرالمرونة تق�س التغی

المرونة عد�مة الوحدة، حیث تشیر إلى ة، األمر الذي �جعل فهي ع�ارة عن نس�ة مئو�ة إلى نس�ة مئو�

ق�س تناسب محدد بین التغیر المئوي في السعر مثًال والتغیر المئوي في الكم�ة المطلو�ة. أما المشتق ف�

غیر آخر. أما المشتق فتحتفظ ق�مته �الوحدة التغیر في متغیر ما من أجل تغیر مقداره وحدة واحدة في مت

 تغیر محل الدراسة.األصل�ة للم

. هل �مكن االستفادة من معرفتنا �ق�مة مرونة الطلب الدخل�ة في التنبؤ بتطور مستو�ات االستهالك 5

 من سلع معینة؟
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د مستو�ات مثال یتوقع عند تسارع معدالت النمو االقتصادي، و�التالي تزاینعم �مكن. فعلى سبیل ال

اد�ة �شكل عام وأن ینخفض الطلب على السلع التي تعتبر الدخول الحق�ق�ة، أن یز�د استهالك السلع الع

افق للنمو االقتصادي. سلع أدنى من وجهة نظر الشرائح االجتماع�ة التي استفادت من تزاید الدخول المر 

)، فإننا نتوقع 2للحم األحمر تساوي (في حال عرفنا مثًال أن ق�مة معامل مرونة الطلب الدخل�ة على او 

% ستقود �المتوسط إلى ز�ادة في الكم�ة 1دل النمو االقتصادي الحق�قي مقدارها أن �ل ز�ادة في مع

التنحصر دخل، �حیث هنا توز�عًا عادًال لل %. على اننا نفترض2المطلو�ة من اللحم األحمر مقدارها 

ن�ة لشرائح العل�ا للدخل. أما في حالة استئثار الشرائح الغمكاسب النمو االقتصادي في شر�حة ض�قة من ا

العل�ا �معظم ثمار النمو االقتصادي فإننا نتوقع ارتفاع الكم�ة المطلو�ة من السلع والخدمات الكمال�ة 

ي بنشوء صناعات جدیدة تلبي الحاجات االستهالك�ة یترافق النمو االقتصاد والفارهة، ونتوقع �ذلك أن

 فیدة.للط�قة المست
 

 أسئلة متعددة الخ�ارات (مفتاح الحل أدناه)

% أ�ضًا 10% �ما أدى إلى انخفاض اإلنفاق علیها �مقدار 10انخفض سعر السلعة �مقدار إذا  .1

 فإن الطلب على هذه السلعة یوصف �أنه:

a.  ًصلب تماما. 

b. .مرن تمامًا 

c. لمرونة.متكافئ ا 

d. .مرن 

أيٌّ مما یلي یؤدي إلى الحد من مقدار حدَث ارتفاع في معدالت األجور في صناعة محددة.  .2

 ن أن تنجم عن ارتفاع معدالت األجور؟ال�طالة التي �مك

a. .عرض عوامل اإلنتاج البدیلة غیر مرن 

b.  التكال�ف.تشكل تكلفة العمالة نس�ة هامة من إجمالي 

c. ة �مرونة سعر�ة مرتفعة.یتمتع الطلب على منتج الصناع 

d.  العكس.من السهل إبدال العمل برأس المال أو 



161 
 

)، فإّن انخفاضًا محددًا 1ة على الكوال أكبر من (إذا �انت الق�مة الُمطلقة لمرونة الطلب السعر�ّ  .3

 في سعر الكوال سیؤّدي إلى:

a. كوال.انخفاض نسبي أكبر في �مّ�ة استهالك ال 

b. ك الكوال.انخفاض نسبي أصغر في �مّ�ة استهال 

c. .ازد�اد نسبي أصغر في �مّ�ة استهالك الكوال 

d. د نسبي أكبر في �مّ�ة استهالك الكوال.ازد�ا 

 

ت التال�ة لمنحن�ات الطلب والعرض س�كون مناس�ًا للشر�ات التي ترغب في ز�ادة أي من التر�ی�ا .4

 السوقّ�ة؟أر�احها من خالل ز�ادة حّصتها 

a. ة.مرونة طلب منخفضة + مرونة عرض منخفض 

b. .مرونة طلب مرتفعة + مرونة عرض مرتفعة 

c. + مرونة عرض مرتفعة. مرونة طلب منخفضة 

d. ضة.مرونة طلب مرتفعة + مرونة عرض منخف 

 

 في الب�انات التال�ة: Xما هي مرونة الطلب السعرّ�ة النقطّ�ة للُمنَتج  .5
 

 �عد قبل 

 15 20 السعر

 15 10 الكمّ�ة
 

a. 0.5- 

b. 1- 

c. 1.5- 

d. 2- 
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 ُمدرجة للع�ارات التال�ة صح�ح:أي من الخ�ارات ال .6

ى ) �الق�مة الطلقة، یؤدي انخفاض السعر إل1ّ�ة أكبر من (عندما تكون مرونة الطلب السعر  -أ

 أقل. إیراد �لي

 .inferior-goodsق�مة مرونة الطلب الدخلّ�ة تساوي الصفر فقط �النس�ة للسلع الدن�ا  -ب

 ئمًا موج�ة.ق�مة مرونة الطلب الُمتقاطعة للُمنَتجات المكّملة دا -ت

a. .جم�ع الع�ارات السا�قة خاطئة 

b. .أ صح�حة فقط 

c. حة فقط.ب صح� 

d. .ت صح�حة فقط 

 

  A 2.A 3. D 4.B 5.D 6.D .1 الحل:

 

 

 غیر محلولة: أسئلة 

 هي: Xإن مرونة الطلب السعر�ة من أجل السلعة  -1

a. التغیر المئوي في سعرها على التغیر المئوي في الكم�ة المطلو�ة منها 

b.  في الكم�ة المطلو�ة منها على التغیر المئوي في سعرهاالتغیر المئوي 

c.  الدخلالمئوي في الكم�ة المطلو�ة منها على التغیر المئوي في التغیر 

d. المئوي في الكم�ة المطلو�ة منها على التغیر المئوي في سعر سلعة بدیلة التغیر 

 
 إن مرونة الطلب السعر�ة من أجل منحنى طلب أفقي هي: -2

a. 0 
b. -1 
c. 1 
d. −∞ 
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 ونة الطلب السعر�ة من أجل منحنى طلب عمودي هيإن مر  -3

a. 0 
b. -1 
c. 1 
d. −∞ 

 
 �ان الطلب على سلعة مرنًا فإن ارتفاع السعر: إذا -4

a. اإلنفاق الكلي على السلعةز�ادة  یؤدي إلى 

b. یؤدي إلى انخفاض اإلنفاق الكلي على السلعة 

c. یؤدي إلى انخفاض الكم�ة المطلو�ة مع ث�ات اإلنفاق الكلي على السلعة 

d. ارتفاع الكم�ة المطلو�ة مع ث�ات اإلنفاق الكلي على السلعة یؤدي إلى 

 
تسلسل التالي (من األسعار الإن مرونة الطلب السعر�ة على طول منحنى طلب خطي تت�ع  -5

 العال�ة إلى األسعار المنخفضة):

a.  مرن فمتكافئ المرونة فغیر مرن 

b.  متكافئ المرونة فغیر مرن فمرن 

c.  متكافئ المرونة فمرن فغیر مرن 

d.  فغیر مرن فمتكافئ المرونة مرن 

 

 تال�ة: حّدد الخطأ في �ل من الع�ارات ال -6

�طًا ألن الكم�ات المنتجة منها في تزاید إن منحنى عرض الحواسب الشخص�ة البد أن �كون ها .أ

 مستمر، ف�ما أسعارها في انخفاض. 

رادات إدارة إذا ما قامت السلطات �مضاعفة غرامات ر�ن الس�ارات في األماكن الممنوعة، فإن ای .ب

راجع عدد من یرتكبون هذه لوقت سیتالمرور من هذه المخالفات ستتضاعف أ�ضًا، و�نفس ا

 المخالفات. 
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أم تختلف مع مضمون �ل ع�ارة من الع�ارات التال�ة. اشرح السبب في حال عدم موافقتك  هل تتفق -7

 على مضمون الع�ارة. 

لعة أخرى، و�التالي، أدى ارتفاع سعر أحد السلع إلى انخفاض الطلب على س .أ

 السلعتان بدیلتان. 

ض ى انخفاض سعرها. �التالي، البد أن انز�اح العر السلع إلأدى انز�اح عرض أحد   .ب

 كان �اتجاه الز�ادة (إلى ال�مین).

 ال �مكن لسلعتین عادیتین أن تكونا بدیلتین عن �عضهما ال�عض.  .ج

سلع فالبد لسعر السلعة إذا ما ارتفع الطلب والعرض �الهما �آن معًا على أحد ال .د

 أن یرتفع. 

 ى ز�ادة الطلب على مكمالتها. یؤدي ارتفاع سعر السلعة إل .ه
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 الفصل السا�ع
 ي السوق ف التدخل

Markets Intervention 
 

 كلمات مفتاح�ة

 Public العامةالس�اسة ؛ Price ceiling السعري السقف ؛ Market intervention السوق التدخل في 

policy نسب�ةضر��ة ؛ unit tax رقا�ة سعر�ة؛ price control. 

 

 الفصل: ملخص

ظر اقتصاد�ة �الس�ك�ة وذلك بهدف ب�ان تأثیر اقش هذا الفصل قض�ة التدخل الحكومي في السوق من وجهة ن ین

الحّرة، وذلك من خالل عدة أمثلة ننطلق فیها من سوق ال تنطوي على  التدخل الحكومي على آل�ة عمل السوق 

شر من خالل وضع سقف سعري مي مبدئ�ًا، ومن ثم نفترض حدوث تدخل إما في التسعیر �شكل م�اتدخل حكو 

 اشرًة.�ض ضر��ة، أو من خالل محاولة التأثیر في العرض والطلب مأو �شكل غیر م�اشر من خالل فر 

 

 �ة للفصل السا�ع:األهداف التعل�م

 واقع�ة.  مناقشة أثر تدخل الس�اسة العامة في السوق من خالل أمثلة -

 إلى عكس النتائج المنشودة. إدراك أن التدخل غیر المدروس في السوق �مكن أن یؤدي -
 تحققها إلى جعل التدخل في السوق أكثر �فاءة.است�عاب الشروط التي یؤدي  -

 للتدخل غیر المدروس في السوق. مناقشة اآلثار السلب�ة  -

ونة العرض ومرونة الطلب، قبل اإلقدام على  أهم�ة المعرفة المس�قة �خصائص السوق، ال س�ما مر   إدراك -
 التدخل في السوق. 

 عامة على السوق.دراك قوة نظر�ة العرض والطلب في تحلیل أثر الس�اسات الإ -

 مخطط الفصل:

 . تمهید1.7
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 examples of effects of market intervention التدخل في السوق . أمثلة على آثار 2.7

 intervention in housing market جار الشقق السكن�ة): التدخل في تحدید إ�1مثال (

 unit-tax on gasoline فرض ضر��ة على سلعة البنز�ن ):2مثال (

 war on drugs ): الحرب على المخدرات3ل (مثا
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 الفصل السابع:  
 في السوق التدخل

Market Intervention 
 

 تمهید. 1.7

دد. والحدیث عن فشل السوق من جهة وعن  الجدل حول ضرورة التدخل في السوق قد�م ومتج

سعر  ى حدیث ال ینتهي، لكن االقتصادیین عمومًا ضد التدخل فيفشل الحكومة من جهة أخر 

السوق �شكل خاص، وضد التدخل في السوق عمومًا إال في حاالت األزمات. لن نقارب هذه  

في هذا الس�اق، تعد نظر�ة    ل سنحافظ على المسار اإل�جابي لهذا المقرر.لمسألة �طر�قة نورم�ة ب

 ي �س�طة من حیث البناء ولكنها استثنائ�ة من حیث قدرتهاذات أهم�ة �الغة، فهالعرض والطلب 

على تفسیر حر�ة األسعار و�م�ة الخیرات المتداولة في األسواق، وهي من أهم البراهین على أن  

فذًا واستنتاجات مذهلة عن عمل آل�ة  ین، و�ن �ان �س�طًا، �مكن أن �قدم فهمًا ناالبناء النظري المت

�س�ط على  �عضًا من التطب�قات التي تظهر قدرة التحلیل الب�اني الالسوق. یتناول هذا الفصل 

 ، ومنها أثر تدخل الس�اسة العامة في السوق. تفسیر �ثیر من الحاالت المشاهدة في الواقع

 

 لى آثار التدخل في السوق . أمثلة ع2.7

  االقتصاد وفي عالم االقتصاد ال یوجد قوانین أو �قین�ات مطلقة �التأكید، في علم 

من مدارس االقتصاد تقف ضد  �خصوص ما �جب وما ال �جب فعله، ولكن الغالب�ة العظمى 

الحالة األولى  التدخل في األسعار، وف�ما یلي نسوق حالتین لب�ان العقالن�ة وراء هذا الموقف. 

قق السكن�ة وهي مثال مع�اري في �تب ومحاضرات ستكون حول الرقا�ة على إ�جارات الش

سنقوم    ًة على سعر السوق.لة الثان�ة ستكون حول الضر��ة النوع�ة التي تؤثر م�اشر االقتصاد. والحا

"الحرب على المخدرات" لنبین من خاللها أ�ضًا    ةالمتحد في الوال�ات    ىسم عما �أ�ضًا �عرض حالة  

عت�ار طرفي السوق، حیث التر�یز على الطرف الذي أن التدخل في السوق �جب أن �أخذ �اال 

  أنه أساس المشكلة قد ال �كون دائمًا فكرة سدیدة. یبدو ظاهر�اً 
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 إ�جار الشقق السكن�ة  التدخل في تحدید: )1(ل مثا

�ة على إ�جار العقارات السكن�ة من األمثلة الكالس�ك�ة على تدخل الدولة. �عد تدخل الدولة في الرقا

خل �شكل أو �آخر، لكن  نكاد ال نجد دولة غر��ة لم تمر بتجر�ة من هذا التد  إننالقول اذ �مكن ا

الماضي، ال س�ما في فترات الحروب، عّلمتنا أن التدخل  أغلب التجارب التي حصلت في القرن 

یؤدي إلى نتائج ال �مكن توقعها. على أ�ة حال، لنقارب المسألة �شكل نظري  في سوق العقارات 

 تجر�ة �عینها.  �عیدًا عن

نوع من أنواع التدخل. ولنفرض أن  سوق شقق سكن�ة لإل�جار حرة من أي  لننطلق من

. ما �حدث عامًة، هو أن اعتقادًا 1.7في الشكل    ePاستقر عند المستوى    سعر السوق لهذه الخدمة

ادیین  ود بین الناس أن إ�جارات الشقق هي أعلى مما �جب، وأن ذلك یؤثر على قدرة الناس الع�س

هي في عدم وجود ما �ض�ط جشع   المشكلة على تأمین سكن �ر�م، و�التالي یت�ادر للذهن أن

الحل هو في ض�ط هذه األسعار ووضع سقف ال �مكن    كل أو �آخر أنظهر �شالمالك، و�التالي �

افترض أن السلطات سّنت قانونًا �منع  .المالكحما�ة المستأجر من جشع  لك بهدفوذ تجاوزه، 

السعر عادة �السقف    . �سمى هذاcPمحدد  الشقق من تقاضي إ�جار شهري یز�د عن مستوى    مالكي

سعر أدنى من سعر   فرض أعلى ال �مكن تجاوزه. ما تأثیر �نا�ة عن حد  price ceilingالسعري 

 �ادلة في السوق؟ت التوازن على الكم�ات الم

معدة لإل�جار في  . أن �م�ة الشقق التي ستكون 1.7یتضح من القسم (ب) في الشكل 

د  دنى. �التأكید، ستكون الكم�ة المطلو�ة عنإلى مستوى أ eQالسوق سوف تنخفض عن المستوى 

بر ولكن مالكي الشقق لن یرغبوا �عرض �م�ة أقل �شكل ملحوظ. لعل ذلك ینجم عن  أك  cPالسعر  

المستوى   عزوف �عض مالكي الشقق عن اإل�جار �ل�ًة ألنهم �عتقدون أن اإل�جار المنخفض إلى

م الحافز لتحمل العناء المرت�ط �عمل�ة  المفروض من السلطات الرقاب�ة هو منخفض إلى حد �فقده

فإن أول وأ�سط األس�اب وراء ال عقالن�ة س�اسة الرقا�ة على اإل�جار هي أنها  �جار. وهكذا اإل

�اسة تفاقم  ترمي إلى تأمین السكن للناس ف�ما تؤدي م�اشرة إلى تقلیل فرص السكن! أي أن الس

نظر �عض االقتصادیین فإن هذه المشكلة من المشكلة بدًال من اإلسهام في حّلها. ومن وجهة 

 ض س�اسة الرقا�ة على اإل�جار السكني. دها �اف�ة لرفلوح
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على أ�ة حال، ال یزال هناك مشكلتان في هذه الحالة. األولى، هي أن الس�اسات خلقت 

ن�ة لم �كن موجودًا قبل تطبیق هذه الس�اسة. و�ما نعلم فإن فائضًا في الطلب على الشقق السك

السعر فوق السقف الرقابي �عد ك سیؤدي إلى الضغط على السعر �اتجاه األعلى. وألن رفع ذل

 فإن فائض الطلب سیدفع �طرفي السوق إلى عقد صفقات غیر قانون�ة.  غیر قانوني،

                            Qe                                     Q 

S p 

 

Pe 

 

Pc 

 

D 

 طلبفائض 

 على اإل�جار التوازني Pc ثر فرض سقف سعري أ(ب): 

 السكنیة: أثر فرض سقف سعري على توازن سوق الشقق 1.7الشكل 

S 

                            Qe                                     Q 

p 
 
 
 
 
 
 
 

Pe 
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 فائض طلب

 ونةضع�ف المر مع طلب cP (جـ): أثر فرض سقف سعري 

S 

                            Qe                                 Q 

p 
 
 
 
 
 

Pe 

D 

  eP سوق الشقق السكن�ة متوازنة عند(أ): 
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لحالة �اف�ة إلعادة السعر إلى قد ال تكون الضغوط الصعود�ة على السعر في هذه ا

م ذلك من  د �اف�ة لرفع السعر فوق السقف القانوني. فمثًال، قد یتالتوازن ولكنها ستكون �كل تأكی

ى الشقة �السعر الرقابي، �التأجیر سرًا لمستأجر آخر راغب خالل ق�ام المستأجر الذي حصل عل

ك مع المستأجر سرًا على شيء مختلف  �السكن وال مانع لد�ه من دفع سعر أعلى. أو اتفاق المال 

تتعلق بتخص�ص  عقود المبرزة للسلطات الرقاب�ة. أما المشكلة الثان�ة فتمامًا عما هو مكتوب في ال

ى سعر التوازن األصلي قبل فرض السعر الرقابي. ��ف �انت الشقق الخبرات بین الناس. لنعد إل

فع سعر �ساوي أو �فوق سعر التوازن توزع بین المستهلكین؟ المع�ار �س�ط! �ل من یرغب بد 

ة! وأما من ال یرغب بدفع سعر التوازن فإنه لن �حصل على شقس�حصل على شقة ل�ستأجرها، 

ل "من یرغب �ستأجر ومن ال یرغب لن �جبره أحد على  و�التالي فإنها قاعدة تخص�ص �س�طة تقو 

 االستئجار". 

الحصول على  بنقوده في سبیل �ضحي �جار �المعدل السائد في السوق إل اإن من یدفع 

ء انت حاجته للسكن أكبر ازدادت رغبته �التضح�ة بذلك الجز و�لما �التي �حتاجها،  السكن خدمة 

تكلفة الفرصة البدیلة �النس�ة له مناس�ة. أما من �جد  ، ألن للحصول على هذه الخدمةمن النقود 

بنقوده شیئًا أنفع �النس�ة إل�ه فله أال أن تكلفة الفرصة البدیلة مرتفعة جدًا وأنه �ستط�ع أن �فعل 

دمة و�ین تكلفة الفرصة  هذه المقارنة بین السعر السائد للخ.  ًا على تدبیر شأنهإذا �ان قادر   �ستأجر

وأما في ظل السعر الرقابي فإن  لمشتري هي التي تحدد من �ستأجر ومن ال �فعل.  البدیلة �النس�ة ل

لك أن �عض من حصل على شقة �السعر الرقابي قد �كون  هذه القاعدة ال�س�طة ینعدم وجودها. ذ 

استأجر �السعر الرقابي ثم    بدفع سعر أعلى طواع�ًة. وأكثر من ذلك، قد نجد أحدهمراغ�ًا أصالً 

 آلخر �سعر أعلى وحقق مكس�ًا من هذا الفرق. أعاد التأجیر  

جد طرفین قادر�ن  و�التالي، ففي ظل س�اسة الرقا�ة �زعم أنها تحّسن من أحوال الناس، سن

. فالراغب �الدفع حصل على الشقة واألقل على تحسین أوضاعهما دون إضرار أحدهما �اآلخر

اق الجانبي بین المستأجر الرئ�سي  ل على �سب. ولكن إذا نظرنا إلى هذا االتفرغ�ة �الدفع حص

ازن الموجود قبل والمستأجر الثانوي فإننا سنجد أن ما �قوما �ه فعًال هو العودة �اتجاه سعر التو 

لحكومي في تسعیر إ�جارات الشقق إلى نقصان  التدخل الحكومي! وهكذا، تؤدي س�اسة التدخل ا
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یرت�ط بها من مكاسب، و�لى خلق فائض   تاحة للسكن و�التالي خسارة الم�ادالت ومافي الشقق الم

الوضع   طلب لم �كن موجودًا، و�لى اتفاقات جانب�ة تعید التخص�ص �شكل غیر قانوني إلى

 هر السلطات الرقاب�ة.ظ وراءاألصلي! وتفتح المجال للناس لتحسین أوضاعهم من 

قتصادي في رفض الرقا�ة السعر�ة �القول �أن  لعل هنالك من �حتج على المنطق اال

نعم،  وهذا هدف نبیل.  أصحاب الدخل المحدود س�حصلون، أو �عضهم على األقل، على مسكن.  

طبیق الس�اسة الرقاب�ة س�فسح المجال أمام المستأجر�ن للق�ام  صح�ح، ولكن حق�قة أن ت هذا

 ر هي أ�ضًا حق�قة مالزمة لهذه الس�اسة ن من خاللها نقودًا بال تعب ُیذ��اتفاقات جانب�ة �كسبو 

، فضًال عن �ق�ة مساوئها. الحظ �المحصلة أن هذه الس�اسة هي ع�ارة عن طر�قة سیئة  التدخل�ة

دخل و�عطائها للمستأجر. فإذا �انت الدولة راغ�ة �مساعدة أصحاب الفي أخذ النقود من المالك 

�مكن تحصیل اإلیرادات الالزمة لذلك من  حیث ؟ مثالً  تمنحهم إعانات نقد�ة المحدود، لماذا ال

�مكن مقار�ة  خالل ز�ادة الضرائب على رأس المال والتي تصیب المالكین �شكل عام. في الحق�قة،  

عن السكة  اجتماع�ة ونفس�ة إلظهار المز�د من مساوئها، لكن ذلك س�خرجنا  هذه المشكلة من زوا�ا  

ع الس�اسة أن �قّرر ما إذا �انت المحاسن تفوق  خالصة القول هو أن على صان   اجنا.المحددة لمنه

المساوئ أم ال، وهذا ما �ختلف من حالة إلى أخرى حیث ال یوجد قول فصل من أجل �ل  

ن فیها الطلب على الشقق السكن�ة والعرض منها ضع�في المرونة االحتماالت. لنأخذ حالة �كو 

لسكن�ة المعّدة لإل�جار محدود نسب�ًا،  حالة أن االنخفاض في عدد الشقق اسب�ًا. سنجد في هذه الن

. �التالي، قد �قرر صانع الس�اسة أن یتخلى عن  1.7كما هو واضح من القسم (جـ) من الشكل 

  س أن خروجها من السوق ل�س �مشكلة هائلة �المقارنة مع الناح�ة هذه الوحدات السكن�ة على أسا

ة �سعر مناسب. ولكن على صانع  أصحاب الدخل المحدود على شق حصولاإل�جاب�ة المتحققة �

الس�اسة أن �غض نظر وأن �قبل سلفًا �أن ال�عض س�عقد اتفاقات جانب�ة من وراء ظهره. نعم، لعل  

لرقا�ة السعر�ة مقبولة إلى حّد ما �قبول أن إ�جاب�اتها تفوق  هذه الحالة �مكن أن تكون فیها ا

ن �كون شدید االنحدار إال في حالة  في هذه الحالة، أن منحنى العرض لسلب�اتها. الحظ أ�ضًا 

كون السوق مش�ع �الشقق السكن�ة مع انحسار في األرض القابلة للبناء ألغراض التوسع المدیني.  

 ًا.على مساحات قابلة لإلعمار فلعل منحنى العرض س�كون أقل انحدار أما في األماكن التي تنطوي  



172 
 

الغا�ة من النقاش أعاله أن نعرض  أن نتطرق لنقطتین. أوًال، لم تكنوأخیرًا �جدر بنا 

مشكلة السكن أو أن نحلل سوق العقارات بذاتها، بل �انت الغا�ة أن نعرض أثر شدة مرونة 

�اسة العامة في تحقیق أهدافها �شكل عام عند التدخل في العرض ومرونة الطلب على فاعل�ة الس 

عدم التدخل في عمل سقف سعري، مع التأكید على أهم�ة افسة حرة من خالل فرض سوق من

جهاز الثمن بدون أس�اب �اف�ة تبرر القبول �المساوئ الناجمة عن التدخل المعیب عمومًا في 

ئ �قدس�ة فكرة عدم التدخل أو المساس �السوق عمومًا، السوق. ثان�ًا، ل�ست الغا�ة أ�ضًا إیهام القار 

وب عدیدة، فحر�ة السوق ال  فیها التعامالت في السوق على عی  ناك حاالت �ثیرة تنطوي ذلك أن ه

تعني حر�ة االحتكار وحر�ة الغش في المعلومات، بل قد �كون ثمن عدم التدخل في السوق أكبر 

 . فیهامن ثمن التدخل 

 �ة على سلعة البنز�ن : فرض ضر�)2(مثال 

استقر فیها سعر  ات هي سوق منافسة حرة،افترض أن سوق البنز�ن في أحد االقتصاد  

وحدة نقد�ة / لتر، وهو السعر التوازني الحّر الذي �ضمن �م�ة توازن�ة   55عر البنز�ن عند الس

ضر��ة  الحكومة حصلت على مصادقة البرلمان في فرض  إنألف طن شهر�ًا. لنقل  20مقدارها 

تر مستهلك. قررت الحكومة أن المكلف  و.ن على �ل ل  20على البنز�ن مقدارها    excise taxنوع�ة  

هو ال�ائع. أي أن الحكومة ستقوم �ج�ا�ة الضر��ة من ال�ائع، وأما المكلف القانوني �الضر��ة 

ل�ائع �أن  الحق�قي الذي سیدفع الضر��ة فعًال فأمر سكت عنه المشّرع الضر�بي تار�ًا الحر�ة ل

ى انز�اح منحنى عرض البنز�ن إلى  على المستهلك إن استطاع. یؤدي ذلك إل �عكس الضر��ة

، حیث �مكن النظر إلى الضر��ة �مثا�ة تكلفة إضاف�ة على المنتج،  و.ن. 20األعلى �مقدار 

  یتضح من القسم (أ) من  وارتفاع التكلفة �مقدار ثابت للوحدة یرفع منحنى العرض على التوازي.

و.ن. أي عند مستوى �فوق سعر    60لجدید للبنز�ن س�ستقر عند المستوى  . أن السعر ا2.7الشكل  

وحدات فقط. �معنى أن المستهلك سیدفع سعرًا للتر البنز�ن الواحد  توازن ما قبل الضر��ة �خمس

أعلى �خمس وحدات نقد�ة من سعر توازن ما قبل الضر��ة، ف�ما �حصل المنتج على مبلغ أقل 

ومة خمس وحدات إضاف�ة  �كلمة أخرى، "ستأخذ" الحك  عر التوازن.س عشرة وحدة نقد�ة من س�خم

 عشرة وحدة نقد�ة عن �ل لتر یتم ت�ادله في السوق.  من المستهلك وتحرم المنتج من خمس



173 
 

 

أرجو أن �كون  والمستهلك على هذا النحو؟فك�ف تم تقس�م العبء الضر�بي بین المنتج 

لتوز�ع  تهلك �مرونة طلب على البنز�ن عال�ة نسب�ًا هو السّر في هذا اواضحًا أن تمتع المس 

ید االضطرار لشراء البنز�ن لقبل �السعر األعلى،  الالمتوازن للعبء الضر�بي. فلو �ان المستهلك شد 

عمومًا �فضلون استهالك �م�ات أقل �سعر  ولكن على ما یبدو أن المستهلكین في هذه السوق 

من خالل الكم�ات التي اعتادوا استهالكها �سعر مرتفع. یتضح ذلك أكثر    أدنى على الحفاظ على

. حیث یبدو واضحًا أن تدني  2.7ـ) من الشكل النظر في الحالة المعاكسة المصورة في القسم (ج

جزء األكبر من العبء الضر�بي. فقد تمكن  مرونة طلب المستهلك على البنز�ن أكرهته على دفع ال

ر  وحدة نقد�ة إضاف�ة عن سع  15وحدة نقد�ة �حیث حصل على  70إلى  المنتج من رفع السعر

في هذه الحالة لخسارة أكثر من خمس  توازن ما قبل الضر��ة، األمر الذي �عني أنه لن �ضطر 

 وحدات نقد�ة على شكل عبء ضر�بي. 

 السوق توازن : أثر فرض ضر��ة على سلعة البنز�ن على 2.7الشكل: 
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یها طلب المستهلك على البنز�ن عد�م المرونة تمامًا، س�أخذ في حالة خاصة جدًا �كون ف 

لضر�بي، وأما في الحالة  نحنى الطلب شكل الخط الشاقولي، وسیدفع المستهلك �امل العبء ام

لب النهائي المرونة، فإن المنتج سیتحمل �امل العبء الخاصة المعاكسة حیث منحنى الط

ترك تصو�ر هاتین الحالتین إلى الطالب على الضر�بي �غض النظر عن شكل منحنى العرض. ون

ي األسعار  یرًا، مّرة أخرى یتضح معنا أن نتائج س�اسات التدخل الحكومي فسبیل التمر�ن. وأخ

تي �مكن الوقوف عندها هنا، أن المشّرع الضر�بي  من النتائج ال  محكومة �مرونات العرض والطلب.

�حدد المكلف الفعلي �الضر��ة سلفًا. و�مكنه   �مكنه من خالل درایته �مرونات العرض والطلب أن

المستهلك  السلع التي �صعب فیها على المنتج أن �عكس العبء الضر�بي على أ�ضًا أن �ختار

وافرة الحصیلة. فكلما انعدمت البدائل المتوفرة   أو السلع التي من شأن الضر��ة علیها أن تكون 

ع من وفرة حصیلتها. وهكذا فإن اإللمام �مفاه�م  للسلع المختارة �مطرح ضر�بي �لما تأّكد المشرّ 

 الحقوقیین أ�ضا.  والطلب ال �فید اإلدار�ین واالقتصادیین فحسب، بل والمشّرعین مرونة العرض 

 

 : الحرب على المخدرات)3(مثال 

الحرب على المخدرات مثاًال �الس�ك�ًا في �تب االقتصاد �ظهر القوة التفسیر�ة  �اتت 

ها حكومة  تعد الحرب على المخدرات والتي شنتلنظر�ة العرض والطلب في تفسیر حر�ة السوق. 

اًال على الفرق بین استرات�ج�ات العرض الوال�ات المتحدة خالل العقد األول من هذا القرن مث

 طلب في التأثیر على األسواق.  ات الواسترات�ج�

مل�ار دوالر أمر�كي في الموازنة العامة لمكافحة  19.1 ص�ص تم تخ 2003ففي عام 

رض المخدرات. وقد تم تخص�ص حوالي ثلثي  المخدرات وفقًا لس�اسة ترّ�ز �شكل رئ�سي على ع

ز الحدود ومنع اجت�اقضاء على زراعة المخدرات ومنع المواد المخدرة من هذا المبلغ لعمل�ات ال

توز�عها محل�ًا، وأما الثلث المت�قي من الموازنة فقد تم تخص�صه لتخف�ض الطلب على المخدرات، 

 و�شكل رئ�سي لعمل�ات العالج من المخدر. 
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تراجع المعروض  المشكلة في استرات�ج�ة العرض تكمن أن نجاحها یؤدي عمل�ًا إلىإن 

�فرض ث�ات �ق�ة العوامل. ُ�فترض أن ارتفاع األسعار  من المخدرات، و�التالي ارتفاع أسعارها 

حق�قة �ون  س�قّلل من عدد الراغبین �شراء المخّدر �حیث تنخفض الكم�ة المطلو�ة. و�عیدًا عن 

النقاد  لمخدر ضع�ف المرونة، األمر الذي �شكك في نجاعة الس�اسة، فإن الطلب على ا

منتجًا مر�حًا، األمر الذي س�حفز على التوسع  االقتصادیین رأوا أن ارتفاع سعر المخدر س�جعله 

سعره  في انتاجه، فإذا ما تمكنت الحكومة من القضاء على مصادره الرئ�س�ة بدا�ًة، فإن ارتفاع 

یؤدي . 3.7�مكننا رؤ�ة خالصة هذه الفكرة ب�ان�ًا من الشكل  صادر جدیدة!سیؤدي إلى نشوء م

لعرض إلى ال�سار فیرتفع السعر التوازني. ومع القضاء على �عض مصادر المخدرات إلى انز�اح ا

�مكن ، ما �شكل محدود  حیث �قل عدد المستهلكینقلیًال ارتفاع السعر تتراجع الكم�ات المطلو�ة 

حظ أن مساحة  ال   .لى شكل حر�ة على طول منحنى الطلب �االتجاه الشمالي الغر�يتمثیله ب�ان�ًا ع

خدرات قبل التدخل الذي أدى لتراجع العرض وارتفاع  تمثل ق�مة تجارة الم 0Q 0e 0O Pالمستطیل 

حساب  السعر. و�عد التدخل تبلغ ق�مة التجارة مقدارًا أكبر �شكل واضح �مكن حسا�ه من خالل

 .الرماديمساحة المستطیل 
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 المخدراتالحرب على العرض في  : استراتیجیة3.7الشكل: 
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منحنى العرض الجدید �االتجاه    حر�ة على طولو�نفس الوقت سیؤدي ارتفاع السعر إلى   

لى التوازن الجدید، األمر الذي یؤدي إلى تعو�ض معظم الكم�ة التي  الشرقي وصوًال إالشمالي 

 اختفت من السوق نت�جة دمار المصادر السا�قة للمخدر.

وغیر فعالة، ما البدائل؟ یرى االقتصادیون أن على  واآلن، إذا �انت هذه الس�اسة مكلفة 

. إذا ما نجحت هذه  ترّ�ز على تخف�ض الطلب بدًال من االنشغال بتخف�ض العرض الحكومة أن 

الس�اسة فإن أسعار المخدرات ستنخفض وتنخفض معها جاذب�ة انتاج المخدرات. ألنها ستكون أقل  

أن   4.7الحظ من الشكل اج وتحقق المطلوب. ذا من شأنه أن یؤدي إلى تراجع االنتر�ح�ة، وه

اض السعر إلى ال�سار سیؤدي إلى انخفاض السعر التوازني، ومع انخف انز�اح منحنى الطلب 

  تنخفض الكم�ة المعروضة ممثلًة �حر�ة على طول منحنى العرض �االتجاه الجنو�ي الغر�ي.

ت من الق�مة الممثلة �مساحة  ح في ق�مة تجارة المخدرات حیث تراجعیترافق ذلك مع تراجع واض

 �مة الممثلة �مساحة المستطیل الرمادي الداكن.طیل الرمادي الفاتح إلى القالمست
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قة ل�ست استرات�ج�ات تخف�ض العرض وتخف�ض الطلب البدائل الوحیدة المتوفرة، في الحق� 

ي رفع الحظر ة نظر الكثیر�ن. هذا البدیل یتمثل فبل هناك بدیل آخر ولكنه متطّرف جدًا من وجه

 قانون�ًا! إذ یرى نقاد الس�اسات المذ�ورة آنفًا  عن االتجار �المخدرات وجعل انتاجه وتوز�عه نشاطاً 

لحل �كمن في شرعنة المخدرات، ألن ذلك سیؤدي إلى انخفاض تكلفة انتاجها �شكل �بیر.  أن ا

حدود. األمر الذي كال�ف �اهظة لتهر�ب المخدرات عبر الوفضًال عن ذلك ستنعدم الحاجة لدفع ت

ى ال�مین، وهذا من شأنه، في ظل ث�ات �ق�ة  سیؤدي إلى انز�اح منحنى العرض �شكل �بیر إل

انه�ار سعر المخدرات في السوق. یرى أنصار وجهة النظر هذه أن السعر المرتفع   العوامل، إلى

  إلنتاجه المرافقة و الذي یؤدي إلى األنشطة االجرام�ة جدًا للمخدر هو أساس المشكلة برّمتها، وه

هذه المشكالت ستنحل �انه�ار سعر المخّدر. وأما وتوز�عه واستهالكه، األمر الذي �عني أن �ل 

شرعنة المخدرات فیرون أن السعر المنخفض للمخدر س�جعله متاحًا لشر�حة أوسع من   معارضو

ا مجرد عرض سر�ع  إلى مز�د من اإلدمان. وأخیرًا، فهذ   المستهلكین المحتملین، األمر الذي سیؤدي

د أن نقاش �افة اآلراء مسألة معقدة وتفاصیلها  ل�عض وجهات النظر حول هذه القض�ة، ومن المؤ�

ثیر من االختالفات، ولكن من الواضح أن قوانین العرض والطلب تشكل اإلطار المنهجي  تثیر الك

 ارنتها �كل منهجي أمر سهل. لكافة هذه اآلراء وتجعل مناقشتها ومق

ر�ة التي تمتلكها  ي هذا الفصل بهذه األمثلة التي تبّین �شكل واضح القوة التفسینكتفي ف

والس�اسات العامة في مجاالت متنوعة. فهي، �الحد  نظر�ة العرض والطلب في تحلیل الظواهر

 وأساسًا �س�طًا للعرض والتحلیل.  األدنى و�عیدًا عن النماذج الر�اض�ة المعقدة، تشّكل إطارًا تحلیل�اً 
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 تمار�ن الفصل السا�ع

 أسئلة محلولة: 

ال �جوز أن یب�ع المنتج  إحدى الدول قامت الحكومة مؤخرًا �فرض حدود دن�ا لألسعار ((سعرفي . 1

شراء ع سعري أصغري)) للمنتجات الزراع�ة. وت�عًا لذلك قامت �أدنى منه و�مكن أن نسم�ه أ�ضًا تشر�

دن�ا كامل المحصول الفائض والذي لم یتمكن الفالحین من ب�عه للمستهلك �سبب ارتفاع الحدود ال

تضعه الحكومة) ألغلب المنتجات الزراع�ة لألسعار. حیث ُتعتبر الحدود الدن�ا لألسعار (السعر الذي 

آل�ة الثمن). أي حر (السعر الذي نحصل عل�ه لو عملت السوق تلقائ�ًا وفق أفضل من سعر السوق ال

 من الحاالت التال�ة غیر صح�حة؟

 المز�د من الموارد ستدخل �اإلنتاج.سیزداد عرض المنتج الزراعي، ألن  .أ

 حكومة ستشتري �امل الفائض من المحصول.لن یتأثر طلب المنتج الزراعي، ألن ال .ب

مرتفعة  لفةتكبس�شجع �عض الفالحین ل�ص�حوا أقل فعالّ�ة. فینتجون  الجدید القانونيالسعر  .ج

 ي ینتج عن آل�ة الثمن). �النس�ة للمخرجات (أي �أسعار مرتفعة �المقارنة مع السعر الُمفترض الذ

 راعّ�ة وفق أسعار السوق الحرة.لن �كون هناك أي سوق سوداء في سوق المنتجات الز  .د

 .cQإلى    eQن  م  المعروضة. �ما نالحظ في الشكل أدناه، ستزداد الكم�ة  حالة صح�حة  (أ)الخ�ار    الحل:
. على الرغم من �ون Qإلى  eQحالة غیر صح�حة، ألن الطلب سوف ینخفض من  (ب)�مثل الخ�ار 

 (ج)الخ�ار  هو موضح في الشكل أدناه. ) �ماQ-cQالحكومة ستشتري الفائض من اإلنتاج (المقدار 
ف (�سبب ز�ادة سعر �مكنهم أن �ستمروا �الر�ح على الرغم من ارتفاع التكال�حالة صح�حة. فالفالحین 

�عتبر حالة صح�حة. فعلى  (د)الخ�ار  الب�ع). وهذا ما یؤدي غال�ًا إلى االنخفاض في الكفاءة اإلنتاج�ة.
على األ القانونيرت�ط �السعر أن تكون محیرة. فإن السوق السوداء ت الرغم من أن الحالة السلب�ة �مكن

  األدنى �ما في هذه الحالة. القانونيول�س �السعر 

 

 

 

  

cQ 

 السعر القانوني 
 األدنى

eP 

Q 

S 

D 

eQ 

P 



179 
 

 أسئلة غیر محلولة:

$، وافترض أن اقتصاد بلد ما قادر على شراء 30افترض أن السعر العالمي لبرمیل النفط هو  .1

هذا ضًا أن منحن�ات عرض وطلب النفط في كل ما �حتاجه من نفط بهذا السعر. افترض أ�

 ات الجدول أدناه.االقتصاد معّرفة بب�ان

  

 السعر
 (دوالر / برمیل)

 لو�ةالكم�ة المط
 (برمیل)

 الكم�ة المعروضة
 (برمیل)

28 16 4 
30 15 6 
32 14 8 
34 13 10 
36 12 12 

 والمطلوب:

 ارسم منحن�ات العرض والطلب. .أ

التجارة الدول�ة. حّدد الكم�ة التي دراسة ملتزم �م�ادئ حر�ة افترض أن االقتصاد محل ال .ب

السوق من قبل المنتجین المحلیین؟ س�شتر�ها المستهلكون. �م من هذه الكم�ة سیتم طرحها في  

كم ستبلغ الكم�ة المستوردة؟ حّدد مقدار المستوردات على الرسم الب�اني الذي قمت �ه في 

 الطلب (أ).

دول�ة �مبدأ الحر�ة التامة في التجارة ال ت �عض الشيء عن التزامهاافترض أن الحكومات تخلّ  .ج

میل مستورد. حّدد الكم�ة التي سیتم ) دوالرات عن �ل بر 4وقررت أن تفرض ضر��ة مقدار (

استهالكها محلّ�ًا. �م من الكم�ة التي سیتم طرحها في السوق من قبل المنتجین المحلیین؟ �م 

 ر�ب�ة للحكومة؟سیبلغ حجم االیرادات الض ستبلغ الكم�ة المستوردة؟ �م 

تج المحلي؛ ة على استیراد النفط على �ل من: المستهلك المحلي؛ المنلّخص تأثیر فرض ضر�� .د

 المنتج األجنبي؛ الحكومة. 
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واآلن افترض أن الحكومة تخّلت تمامًا عن مبدأ حر�ة التجارة الدول�ة إلى حد أنها حظرت  .ه

 :استیراد النفط �شكل �امل

 ّدد السعر التوازني والكم�ة التوازن�ة للنفط.ح  )1

حد، وذلك $ للبرمیل الوا34لحكومة سقفًا سعر�ًا على النفط مقدار  إذا ما فرضت ا  )2

في ظل حظر االستیراد، هل تتوقع أن �كون هناك فائض عرض أم فائض طلب 

 على النفط؟ ما مقدار هذا الفائض �الض�ط؟ 

ة المطلو�ة عن الكم�ة المعروضة، فأّي م�في ظل وجود سقف سعري، ستختلف الك )3

 مشتراة من النفط؟ اشرح �اختصار.منهما س�حّدد الكم�ة ال

ل في مكافحة أحد األمراض السار�ة، ولكن السعر التوازني لهذا العقار الدوائي تم تطو�ر عقار فّعا. 2

حال�ًا �إقرار برنامج ینطوي   مةمرتفع جّدًا إلى حّد أن الكثیر من الناس ال �قدرون على شرائه. تفّكر الحكو 

فع نصف �المئة من سعر العقار، �حیث أن من �شتري هذا العقار یدعلى ق�ام الحكومة بتغط�ة خمسین 

 ثمنه فقط، تار�ًا النصف الثاني للحكومة التي ستتكفل بتغطیته. والمطلوب

أن الحكومة لن ر بّین أثر هذه الس�اسة على منحنى العرض، أو منحنى الطلب، أو �لیهما (تذ�ّ  .أ

 ستدفع نصف ثمنه).تدفع مبلغًا مقطوعًا عن �ل وحدة من العقار بل 

 ض؟هل سترتفع الكم�ة التوازن�ة أم ستنخف .ب

 أقل؟ أعلى؟ هل س�حصل المنتجون على نفس اإلیراد؟  .ج

هل سینتهي المطاف �المشتر�ن إلى توفیر نصف تكلفة فاتورة الدواء عن �ل وحدة مشتراة من  .د

 العقار؟
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 الثامن الفصل
المقای�س النقد�ة للكسب والخسارة من 

 الم�ادالت
Monetary Measures of Gains and 

Losses from transactions 
 

 

 كلمات مفتاح�ة

  الرغ�ة الحد�ة �الدفع؛ Deadweight lossاالجتماع�ة الخسارة ؛ Price floor الحد األدنى (الرقابي) للسعر

Marginal willingness to pay ة القصوى في الدفع الرغ�؛ Maximum willingness to pay فائض ؛

 . Producer's surplus فائض المنتج؛ Consumer's surplus كالمستهل
 

 الفصل: ملخص

الفصل بتقد�م مفهوم الرغ�ة الحد�ة في الدفع، تمهیدًا للحدیث عن فائض المستهلك الذي یتم عرضه �التفصیل    یبدأ

ق�اسین في مثال عرض في ذات الس�اق عن فائض المنتج، تمهیدًا لمناقشة �ال الم  التوض�ح الب�اني، یتلو ذلكمع  

 ه في النظر�ة االقتصاد�ة و��ف�ة تأثره �الس�اسة العامة.عملي واحد �غرض عرض مفهوم ق�اس الرفا
 

 األهداف التعل�م�ة للفصل الثامن:

 األساس�ة للرفاه االقتصادي.التعّرف على المصطلحات  -

 الدفع. م فائض المستهلك وعالقته �مفاه�م المنفعة والرغ�ة الحد�ة في است�عاب مفهو  -

 لر�ح والتكلفة الحد�ة. است�عاب مفهوم فائض المنتج وعالقته �مفاه�م ا -
 تعمیق فهم أثر التدخل الس�اسة العامة في السوق.  -

 .إنتاج غیر توازني  االجتماع�ة بوصفها عبء ناجم عنالخسارة فهم  -

 مخطط الفصل:

 Demand: the concept of marginal willingness to pay مفهوم الرغ�ة الحد�ة �الدفع :لب. الط1.8

 consumer's surplus . فائض المستهلك2.8
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 producer's surplus . فائض المنتج3.8

 an application to gasoline taxتطبیق على ضر��ة البنز�ن

 الفصل الثامن: 
 من المبادالتمقاییس النقدیة للكسب والخسارة ال

Measures of Gains and Loss from Transaction 
 

الخسارات التي �حّققها المنتجون  في هذا الفصل سنتحدث عن المقای�س النقد�ة للمكاسب و 

ب منا مز�دًا من  والمستهلكون من خالل الم�ادالت التي �قومون بها في السوق، األمر الذي سیتطلّ 

ن بتداول السلع والخدمات كی بدیهي أن ق�ام المنتجین والمستهلالتعمق في العرض والطلب. من ال

الت، ذلك أن الت�ادل یتم �شكل عفوي و�دون  �عني أن �ال الطرفین �حقق مكس�ًا ما من إجراء الم�اد 

إلجراء الم�ادالت طمعًا �إیرادات لذي �حققه الطرفان؟ نعلم أن المنتج �سعى ا إج�ار أو إكراه. فما

ن استهالك  دالت إلى الحصول على منفعة مان المستهلك �سعى من إجراء الم�تفوق التكال�ف، وأ

تي أنفقها على شراءها. إن تغیر رفاه المنتج محدد �شكل السلعة تفوق المنفعة الكامنة في النقود ال

نتاجه في السوق، ولذلك فإنه ال یثیر  إ ع� واضح وصر�ح بتغیر الفائض النقدي الذي �حققه من ب

ه تنطوي على مقای�س  قتصاد�ة في الرفاًا. وأما من جهة المستهلك، فإن النظر�ة اال إشكاًال نظر�

ك، وجم�عها ع�ارة عن فوائض محققة في ظل شروط أو فرض�ات نظر�ة متعددة لق�اس رفاه المستهل

 . ئض المدروسة في النظر�ة االقتصاد�ةأنواع الفوا محددة. ولكن دراستنا ستقتصر على أ�سط

من شأنها  عملي، من المعروف أن التغیرات التي تطرأ على األسعار مثًال على الصعید ال

تغیرات التي تطرأ على األسعار تنجم عن س�اسة  أن تفید طرفًا على حساب طرف، والكثیر من ال

جاه مرغوب من قبل صناع الس�اسة  تدخل�ة من قبل الحكومة في محاولة منها للتأثیر في السوق �ات

ا، بل إن أهم  سالیب االقتصاد�ة المّت�عة في الحكم على نجاعة س�اسة عامة م العامة. و�ن أحد األ

المتأت�ة والخسائر الناجمة عن هذه الس�اسة �شكل نقدي   هذه األسالیب هو الق�ام بتقدیر المنافع

ماع�ة، أي من وجهة نظر تخّص �ل الناس ومن ثم مقارنة المنافع مع الخسائر من وجهة نظر اجت

تي �مكن الحصول قتصاد�ة. فعلى سبیل المثال، قد �كون السؤال حول المنافع المن الناح�ة اال

دینة لبناء حد�قة عامة وعن الخسائر الناجمة عن ذلك. علیها اجتماع�ًا من حجز مساحة من الم
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ر خدمة المواصالت والحما�ة التي یتمتع  وقد �كون السؤال حول المنافع المتأت�ة من تنظ�م أسعا

ًا في افراز تعرفة نت�جة ذلك مع النتائج الممكن الحصول علیها من ترك السوق حرّ  بها المستهلك

حول الجدوى االقتصاد�ة واالجتماع�ة من مشروع بناء سد في  انتقال توازن�ة. وقد �كون السؤال

ًال لهذا المشروع فسیتعین عل�ك أن تظهر  قر�ة أو مر�ز تجاري في وسط مدینة، فإذا �نت ممو 

ي أحد الوسائل التي  جتماعي لهذا المشروع. هذه المقارنة هجتماع�ة إزاء الضرر االالمنافع اال 

ر �المضي في س�اسة معینة أم ال. ولكن السؤال هو ��ف �مكن  �مكن أن یلجأ إلیها التخاذ القرا

 ق�اس هذه المكاسب والخسائر؟ 

 

 م الرغ�ة الحد�ة �الدفع مفهو  :. الطلب1.8

  إال مجموع منحن�ات طلب األفراد، والتأمل فیها قلیًال �فیدنا إن منحنى طلب السوق ما هو  

والخسارة. للق�ام بذلك سنتعرف على  في استكشاف ��ف �صنع المستهلك قراره �مقارنة الكسب 

. تمّثل الرغ�ة الحد�ة �الدفع marginal willingness to pay مفهوم جدید هو الرغ�ة الحّد�ة �الدفع 

ما.   و �قبل الفرد بدفعه في سبیل الحصول على وحدة إضاف�ة من سلعةمقدار النقود التي یرغب أ

لتفاح ووجدت أنك تحتاج المز�د فإنك ستنزل إلى  فمثًال، إذا �ان لد�ك في البیت �م�ة قلیلة من ا

بتجاوزه في سبیل الحصول على �یلو  السوق وفي ذهنك تقدیر للحد األعلى للسعر الذي لن ترغب  

أر�عین  . فإذا وجدت التفاح المطلوب �وحدة نقد�ةذا المبلغ هو خمسون ن هإ تفاح إضافي. لنقل 

 .فإنك ستشتري بال ترّدد  وحدة نقد�ة
 

 : الرغ�ة الحد�ة �الدفع1.8الجدول 

 التفاح 

 (كغ)
الرغ�ة الحّد�ة �الدفع  

MWTP )ن.و( 

1 60 
2 50 
3 40 
4 30 
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راء حتى وصول اشنع في ا، بل لن تماوحدة نقد�ةو�ذلك األمر من أجل خمس وأر�عین 

أو أي   وحدة نقد�ة تحجم عن الشراء إذا وجدته �ستین . ولكنك سوحدة نقد�ةالسعر إلى خمسین 

. واآلن، لو لم �كن في بیتك وال حتى تفاحة واحدة، فلعل وحدة نقد�ةلغ آخر أكبر من خمسین مب

. أما إذا �ان لد�ك نقد�ةوحدة األمر �ختلف، وقد تجد في نفسك قبوًال لدفع مبلغ یز�د عن خمسین 

دًا �سعٍر  ق بدون أي نّ�ة لشراء التفاح إال إذا وجدت تفاحًا جیكیلوغرامین أساسًا فستنزل إلى السو 

 أو أقل.  وحدة نقد�ةوعشر�ن  مغٍر، �أن �ساوي خمساً 

وهكذا �مكننا بناء جدول �س�ط للرغ�ة الحّد�ة �الدفع من أجل سلعة التفاح التي تحّبها  

 أنكمقبول. ال بد  ). و�مثال آخر، افترض أنك وجدت في السوق بنطال جینز �سعر  1.8(الجدول  

نز واحد، ولكن هل أو إذا لم �كن لد�ك سوى بنطال جیستشتر�ه إذا لم �كن لد�ك أي بنطال 

ستشتر�ه إذا �ان لد�ك الكثیر من الجینز؟ غال�ًا لن تفعل، إال إذا �ان هناك حسم هائل على  

مد أ�ضًا على  إذًا أن تقی�مك ألهم�ة الجینز ال یتعلق �جودته فقط، بل �عت السعر. من الواضح

 في شراء وحدة إضاف�ة منه.  الكم�ة التي تمتلكها منه لحظة التفكیر 

 اسؤال “إذصة هي أن الرغ�ة الحّد�ة �الدفع عند حّد معین ل�ست إال الجواب على والخال

ا هو أقصى مبلغ تقبل بدفعه للحصول على  كان لد�ك عدد ما من الوحدات من سلعة معینة، م

 لسلعة؟"  وحدة إضاف�ة من هذه ا

ها ال  رقام افتراض�ة، ولكن المنطق وراءهي أ 1.8الحظ مجددًا أن األرقام في الجدول 

 غ�ار عل�ه. فهي مجرد إجا�ة على سلسلة األسئلة التال�ة: 

 �یلو تفاح؟ : إذا لم �كن لد�ك تفاح �م ستدفع �الحد األقصى للحصول على 1س

 و.ن. 60: 1ج

ما هو أكبر مبلغ ممكن أن تقبل بدفعه في سبیل الحصول : إذا �ان لد�ك �یلو تفاح واحد، 2س

 على �یلو تفاح ثاٍن؟

 و.ن. 50: 2ج

 : وهكذا...3س
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بوسعك إن لم تناس�ك األرقام أن تعدلها �ما تشاء ولكن اتجاهها العام لن یتغیر، إذ ال  

ا. والسبب في لثان�ة س�كون أقل من األولى، والثالثة أقل من الثان�ة، وهكذ بد أن تقی�مك للوحدة ا

لك �سعر مرتفع عند الحاجة أو الرغ�ة ورفضه للسعر ذلك واضح. أل�س من المشاهد قبول المسته

المنخفض عند عدم الحاجة؟ إذًا، الرغ�ة الحّد�ة في الدفع تتناقص مع ز�ادة االستهالك �شكل عام.  

طلب على التفاح �أخذ  �قانون تناقص الرغ�ة الحّد�ة �الدفع. لنرسم اآلن ب�انات ال وهذا ما �سمى

مل القسم  قی�م الحّدي لهذه الوحدات على المحور العمودي. تأالكم�ات على المحور األفقي والت

إضافي من التفاح    �یلوغرام. �ل نقطة تمثل الرغ�ة الحد�ة �الدفع من أجل  1.8األ�سر من الشكل  

وعلى ا�ة حال، بوسعك نحصل �التالي على منحٍن منقطع للرغ�ة الحد�ة �الدفع.  سعر. عند �ل

النقاط ع�ارة    �الدفع �منحٍن متصل إن شئت، �حیث تكون الق�م بین   أن تنظر لب�انات الرغ�ة الحّد�ة

عن ق�م وسطى، ونحصل �التالي على المنحنى المتصل على الجانب األ�من من ذات الشكل. 

من األسهل النظر إلى   تحب التعامل �أنصاف وأر�اع التفاحة، فال �أس في ذلك ولكن  و�ذا �نت ال

منحنى   ما لذلك من فوائد تحلیل�ة ر�اض�ًا. لعلك الحظت أنالب�انات �منحٍن مستمر، فضًال ع

الرغ�ة الحد�ة �الدفع هو ب�ساطة منحنى الطلب ذاته! فمنحنى الطلب الذي تعّرفنا إل�ه سا�قًا �عطینا  

ار. افترض في مثال التفاح  عند مختلف األسع �شرائهالكم�ات التي �ستط�ع و�رغب المستهلك ا

 . وحدة نقد�ةلك یواجه سعرًا للتفاح مقداره ثالثون الذي بین أیدینا أن المسته

               1           2         3         4           Q 

P 
 

60 
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 : منحنى الرغ�ة الحد�ة في الدفع1.8 الشكل

MWTP 
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واآلن، في ظل هذا السعر، هل س�شتري المستهلك الوحدة األولى؟ نعم �التأكید ألنه �األصل   

هلك الوحدة . والسؤال التالي هو هل س�شتري المستوحدة نقد�ةكبر هو ستون مستعد لدفع مبلغ أ

للحصول علیها. والسؤال  و.ن. 50تعد لدفع ما مقداره الثان�ة؟ مرة أخرى نعم ألنه في الواقع مس

الوحدة وأما    ؟ الجواب هو نعم لنفس السبب. والرا�عة  التالي هو هل س�شتري المستهلك الوحدة الثالثة

هو    الخامسةالوحدة    ل المستهلك بدفعه في سبیل الحصول علىال، ألن أقصى مبلغ �قبف  الخامسة

. فإذا أخذنا تقاطع  وحدة نقد�ة  ثالثون السلعة في السوق هو  في حین أن سعر    وحدة نقد�ة  عشرون 

خط سعر السوق مع منحنى الرغ�ة الحّد�ة في الدفع فإننا سنحصل على الكم�ة التي �طلبها  

نظور الرغ�ة  في الشكل. إن قراءة منحنى الطلب من مهذا السعر �ما هو واضح المستهلك عند 

 الشاقوليلتقلید البر�طاني في وضع السعر على المحور یبین لنا سبب االحّد�ة القصوى في الدفع  

وهكذا، فإن منحنى الطلب ومنحنى الرغ�ة الحّد�ة في الدفع ل�سا منحنیین    عند تمثیل تا�ع الطلب.

 حد. هما تسمیتان لمسّمى وا  مستقلین بل

 

 . فائض المستهلك2.8

راءة منحنى الطلب تأتي على  إلى أن قراءة منحنى الطلب ممكنة �أكثر من طر�قة، فق وصلنا إذاً 

ص�غة "كم س�شتري المستهلك عند السعر �ذا؟" وأما قراءة منحنى الطلب �منحنى رغ�ة حّد�ة في  

ستعد المستهلك لدفعه للحصول على وحدة إضاف�ة؟"  الدفع فتأتي على شكل "ما هو أقصى مبلغ �

ذات نه �ان مستعدًا لدفع أ، من أجل �ل الوحدات التي اشتراها المستهلك، البد أ حیث المبد  من

أو أعلى، �ونه اشتراها �الفعل. ولكن الفرق بین ما �ان المستهلك مستعدًا لدفعه وما  السعر تماماً 

   قام بدفعه فعًال هو ع�ارة عن فائض.

 و.ن.  30، ولكنه دفع ل.س من أجل الوحدة األولى 60فالمستهلك �ان مستعدًا لدفع  

دات. فإذا جمعنا ل.س، وهكذا من أجل �ق�ة الوح 30قدره  فقط و�التالي فإنه حصل على مكسب 

والمقّدر   consumer’s surplusالفوائض من �افة الوحدات حصلنا على ما �سّمى فائض المستهلك  

 . یوضح ذلك في س�اق المثال أعاله.  2.8والجدول  و.ن.ة �ستین في هذه الحال
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 : فائض المستهلك2.8الجدول 

 الفائض السعر المدفوع MWTP كم�ة التفاح/ األسبوع 

1 60 30 30 
2 50 30 20 
3 40 30 10 
4 30 30 0 

 

ء عل�ك أن تتذ�ر أنك ستحصل على منفعة �لما اشتر�ت شیئًا! ولكنك تشعر �االست�ا 

ضطررت مثًال لشراء سلعة ضرور�ة  أح�انًا ألنك ترى أنك تستحق الحصول على منفعة أكبر! إذا ا

بل ضعف السعر السائد فإنك ستشعر �منفعة هذه السلعة ألنك ستتمكن من  السوق السوداء مقامن  

الغضب ألنك  ر�ما �شيء من إش�اع حاجة ماسة، وهذا أمر �سّرك، ولكنك بنفس الوقت ستشعر 

 لمنفعة مقابل المبلغ الذي دفعت. نك تستحق الحصول على ضعف اترى أ 

س�طة. لنمِش مع ب�انات المثال دثنا عنه �طر�قة ��مكن تمثیل فائض المستهلك الذي تح 

، ولنالحظ إمكان�ة ق�اس فائض  2.8السابق خطوة �خطوة، مع النظر إلى القسم األ�سر من الشكل  

دة واحدة وطوله ع�ارة عن الفرق بین الرغ�ة الحّد�ة  المستهلك من �ل وحدة �مستطیل عرضه وح

المستهلك ع�ارة عن المساحة  ا �كون مجمل فائض  د تلك الوحدة و�ین سعر السوق. وهكذ للدفع عن

اإلجمال�ة لكافة المستطیالت. و�ذا افترضنا إمكان�ة تجزيء �ل وحدة إلى وحدات أصغر فأصغر، 

الخطوط العمود�ة، ف�مكن استخدام منحنى طلب  �حیث تص�ح المستطیالت المذ�ورة أقرب إلى

فائض المستهلك  في حساب  integration�ص�ح �اإلمكان استخدام التكامل  مستمر، و�التالي

 7المحدد �المساحة الواقعة بین سعر السوق ومنحنى الطلب (القسم األ�من من الشكل).

 
تكامل تتعلق �طب�عة منحنى الطلب، حیث �مكن معقدة في ق�اس فائض المستهلك عن طر�ق ال   فن�ة هناك مشكلة   7

صعب تقدیره، وأما المنحنى القابل أن نقول على وجه التقر�ب أن نوع منحنى الطلب الصالح لق�اس الفائض من ال
ولهذا السبب، فإن الدراسات الواقع�ة تلجأ إلى مقای�س أخرى قر��ة جدًا من   صلح للق�اسللمشاهدة والتقدیر فال �

لك. الفكرة من هذه المالحظة التي قد تكون غامضة قلیًال هي اإلشارة إلى أن فائض المستهلك مفهوم فائض المسته
 ول�س من السهل ق�اسه على أرض الواقع. نظري له عدة انواع 
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ستهلك. فمثًال، ��ف �مكن  أثر تغّیر معّین في السعر على رفاه المیهتم االقتصادیون � 

لمستهلك من  ر على رفاه المستهلك. �مكننا تقدیر التغّیر برفاه التغّیر معّین في سعر التفاح أن یؤثّ 

خالل النظر إلى التغّیر الذي س�طرأ على فائض المستهلك نت�جة التغّیر في السعر. �النظر إلى  

مستهلك �المساحة المنقطة عندما �كون  قسم األ�سر) تتضح إمكان�ة ق�اس فائض ال. (ال3.8الشكل  

عن المساحة  �خسر المستهلك جزًء من الفائض هو ع�ارة  2pلسعر إلى . ومع ارتفاع ا1pالسعر 

 الملونة (القسم األ�من) أي المساحة المحصورة بین السعر�ن إلى �سار منحنى الطلب. 

التفاح عن طر�ق فرض ، تخّیل أن الحكومة قررت حما�ة مزارعي  �العودة إلى مثال التفاح 

. ماذا س�حصل لفائض المستهلك؟ أو  وحدة نقد�ةعین حد أدنى لسعر التفاح �حیث ال �قل عن أر�

س�حصل للمساحة المحصورة بین سعر السوق و�ین منحنى الطلب؟ من الواضح أن التقدیر   ماذا

ون مبلغ الخسارة .). قد �ك2.8(الجدول    وحدة نقد�ة النقدي لمنفعة المستهلك سیتراجع إلى خمسین  

ة نظر مجمل المستهلكین في �امل  المسألة من وجهرت  هذا قلیًال من وجهة نظرك، ولكن إذا تصوّ 

 اد فستجد أن مقدار الضرر المجمل على المستهلكین �مّثل مبلغًا �بیرًا من النقود. االقتص

  

 ستهلك نت�جة ارتفاع في السعر: التغیر في فائض الم3.8الشكل 
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 : جدول التكلفة الحد�ة لعرض التفاح3.8الجدول 
ح الكم�ة المنتجة من التفا

 (ألف طن)
 التكلفة الحد�ة

 (و.ن.)
 الفائض
 (و.ن.)

1 10 20 
2 20 10 
3 30 0 
4 40  

 

 . فائض المنتج3.8

آلن إلى العرض. سنت�ع نفس الخطوات التي ات�عناها على منحنى الطلب ولكن هذه المرة  لننتقل ا

كلفة المنتج.  على منحنى العرض. و�دًال من أن نتحدث عن منفعة المستهلك فإننا سنتحدث عن ت 

عرض التفاح من خالل رصد سلوك التكلفة جدول  و�العودة لمثال التفاح، سنقوم هذه المرة ببناء

ف�النس�ة للمنتج السؤال هو "ما هي التكلفة المرت�طة �إنتاج وحدة إضاف�ة من الناتج" أي الحد�ة. 

�طب�عة   8دة إضاف�ة. �كم سترتفع تكلفتي إذا ما قررت أن أز�د حجم اإلنتاج المخطط �مقدار وح

ساسه �فوق  أالسوق الذي تخطط اإلنتاج على  م سعرالحال، ستستمر المنشأة في اإلنتاج ما دا

فة الحّد�ة، وعند الوحدة الثالثة تصل المنشأة إلى نقطة التعادل ول�س من العقالن�ة �النس�ة  التكل

ب�عة �كافئ التكلفة اإلضاف�ة  لهذه المنشأة إنتاج وحدة إضاف�ة، حیث ان سعر الوحدة اإلضاف�ة الم

هكذا فإن  لمتوقع أعلى لخططت المنشأة إلنتاج �م�ة أكبر. و سعر االمرت�طة �إنتاجها. ولو �ان ال

و.ن. من ثاني   10و.ن. من أجل أول ألف طن و  20فائض المنتج من ب�ع الوحدة الواحدة یبلغ 

 ألف و.ن.  30ف، ما مجموعه  آال 10ألفًا زائدًا  20ألف طن، اي أن الفائض اإلجمالي س�كون  

 
تكلفة الوحدة مع ز�ادة حجم اإلنتاج، ولكن في هذا المثال سنأخذ حالة تخضع   ت لن تتغیرلعلك ستتخّیل حاال 8

الوحدة للتزاید مع التوسع في اإلنتاج الحظ أن التكلفة الحّد�ة ستز�د في �ل األحوال �عد حّد معین ألن  فیها تكلفة 
إلنتاج وراء حدود معینة تفوق لتوسع في امن أن تز�د �معدل متزاید من أجل أ�ة عمل�ة إنتاج�ة �عد ا التكلفة البد

 مستوى محّدد �ون الموارد محدودة �شكل عام.  
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اني عن  استخدمناها في التعبیر الب��طر�قة مناظرة لتلك التي �مكن تمثیل فائض المنتج ب�ان�ًا 

فائض المستهلك. حیث �مكن تعر�ف فائض المنتج ب�ان�ًا �المنطقة المحصورة بین السعر و�ین  

أسفل خط السعر، وهي المنطقة  أي المنطقة الواقعة أعلى منحنى العرض و  منحنى التكلفة الحد�ة.

ن سعر  �اسها �المساحة المحصورة بی أن أر�اح التشغیل �مكن ق  . الحظ هنا4.8المظللة في الشكل  

و�نفس الطر�قة التي رصدنا ف�ه تغیر فائض المستهلك نت�جة   9السوق و�ین منحنى التكلفة الحّد�ة.

الل ق�اس الفرق بین مساحتین هما  التغیر في السعر �مكننا ق�اس التغیر في فائض المنتج من خ

بین   ض من جهة، والمساحة المحصورةالجدید و�ین منحنى العر  المساحة المحصورة بین السعر

السعر األصلي وذات منحنى من جهة أخرى. من الواضح ان ارتفاع السعر، في ظل ث�ات �ق�ة  

في ظل ث�ات �ق�ة   العوامل، یرت�ط �فائض منتج أكبر، ف�ما یؤدي انخفاض السعر، مرة أخرى 

 ستهلك.والعكس صح�ح �النس�ة للمالعوامل، إلى حصول المنِتج على فائض أقل، 

 
على أننا نهمل هنا حساب التكال�ف الثابتة، فالمنشأة ستتكبد نفقات متنوعة ال تتعلق �حجم اإلنتاج وال تتأثر  9

في الواقع تلك المساحة ألر�اح هي ال�ف ال تظهر على الشكل. من المفید �التالي أن نتذ�ر أن ابتغیره، وهذه التك
الثابتة. ولكي تطمئن وتدرك أن ذلك ل�س �مشكلة  المحصورة بین خط السعر ومنحنى العرض ناقصًا التكال�ف

ما نهتم �مقدار التغّیر �الفائض أو  �النس�ة لتحلیل فائض المنتج، اعلم أننا عندما نستخدم هذا التحلیل فإننا عادةً 
ما دمنا ح، وفي هذه الحالة فإن مقدار التكال�ف الثابتة س�خرج من حسا�اتنا تلقائ�ًا لمطلق للر��الر�ح ول�س �الرقم ا 

نهتم �التغّیر في مستوى الر�ح بین حالة وحالة أخرى ال تنطو�ان على تغّیر في التكال�ف الثابتة. فمثًال إذا تغّیر 
 لي:سا�ه �ما یفإن مقدار التغّیر في فائض المنتج �مكن ح 2Pإلى    1Pعر من الس

 الر�ح قبل  –كال�ف الثابتة) = الر�ح �عد الت –(الر�ح قبل التغّیر  –التكال�ف الثابتة)  –(الر�ح �عد تغیر السعر 

 المنتج نت�جة ارتفاع في السعر: التغیر في فائض 3.8الشكل 
 $ 
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ب ئكٮض  ذ�ك ةضٮن� عكو صد��

األدوات التي تعلمناها لنصل إلى أن الضرائب تؤثر في المجتمع �الضرورة من زاو�ة  اآلن  نستخدم  

لكین الناجمة عن فرض أن مكاسب الحكومة من الضرائب أقل من خسائر المنتجین والمسته

�جب أن  تماع�ة من الضر��ة قتصاد فإن المنفعة االجالضر��ة. فإذا �ان الحدیث على مستوى اال

�مكننا أن نظهر ذلك  .ما یبرر فرض الضر��ة�الضرورة أقل من الخسارة االجتماع�ة منها،  ون تك

   من خالل التحلیل الب�اني الذي استخدمناه �سهولة �ما س�أتي م�اشرة.

ألف  20والكم�ة لیتر /و.ن. 50افترض أن سوق مادة البنز�ن متوازن عند السعر  

إلى   50 لقسم (أ). واآلن، افترض أن السعر ارتفع من . ا5.8طن/شهر. �ما هو مبین في الشكل 

، حیث  وحدة نقد�ةنت�جة فرض الضر��ة غیر م�اشرة عن �ل لتر بنز�ن ی�اع مقدارها عشرون  60

دة. و�بدو منحنى العرض إلى األعلى �مقدار �كافئ مقدار الضر��ة �الوح ح�عبر عن ذلك �انز�ا

ء الضر�بي مناصفة �حكم طب�عة مرونة العرض من الشكل أن المنتج والمستهلك تقاسما العب 

شهر  /و.ن.ملیون    320ستحصل الحكومة نت�جة لذلك على عائدات مقدارها    والطلب الخاصة بهما.

الوحدة   ّلل قطر�ًا في القسم (أ). وهو �مّثل حاصل جداء مقدار ضر��ةظ�مكن تمثیلها �المستطیل الم

طن).  16000السعر الناجم عن فرض الضر��ة (  ) �مقدار الكم�ة الم�اعة �عد ارتفاعو.ن. 20(

هذا هو إذًا النفع �النس�ة للحكومة. وأما من �خسر نت�جة لذلك فهم المنتجون والمستهلكون. فكم  

�سار  ر النقص في فائض المستهلك هو ب�ساطة المساحة المحصورة إلى اإن مقد  س�خسر هؤالء؟ 

شهر وتمثل ب�ان�ًا  /و.ن.ملیون  180أي  منحنى الطلب بین سعري الشراء قبل و�عد الضر��ة،

�المساحة المظللة في القسم (د). وأما خسارة المنتجین فتتمثل �مقدار التغّیر في فائض المنتج  

��ة  المحصورة إلى �سار منحنى العرض بین السعر األصلي قبل الضر   ةوالذي �مكن حسا�ه �المنطق

شهر وتمثل ب�ان�ًا �المساحة  /و.ن.ون ملی 180و�ین السعر الذي �حصل عل�ه المنتجون، أي 

من جهة أخرى تنحصر مكاسب الحكومة �المساحة المظللة في القسم (أ)  المظللة في القسم (جـ).

هر. �أخذ الفرق بین خسائر المنتجین والمستهلكین و�ین  ش/و.ن.ملیون  320حیث تقتصر على 
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ق ولم تكسبها الحكومة وهي  فقدها السو الحكومة، نصل إلى خسارة اجتماع�ة ضائعة  مكاسب 

 شهر. /و.ن.ملیون   40المثلث المظلل في القسم (ب) وتساوي 

فقبل فرض  10وتمثل عبء قلة الكفاءة.  Deadweight lossتسمى هذه الخسارة االجتماع�ة بـ 

في السوق على مكاسب للمنتجین والمستهلكین  الضر��ة �ان هناك وحدات من المنتج ینطوي ت�ادلها  

اإلنتاج واالستهالك. ولنختم   الطرفین خسرها نت�جة فرض الضر��ة التي أدت لتراجعو�ال هذین 

 
. inefficiency allocativeأو �عدم �فاءة تخص�ص الموارد  excess burdenتسمى أ�ضًا �العْب اإلضافي  10

 ر مما �جب.وتنجم عمومًا عن إنتاج أقل مما �جب أو أكث
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 (جـ)

 فائض المستھلك والخسارة االجتماعیةالمنتج وعلى : أثر فرض ضریبة على سلعة البنزین على فائض 5.8الشكل: 
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�التالي:   ؟ الجواب هو ب�ساطةماذا نفرض الضرائب �المقام األول�سؤال �س�ط هو لهذا الفصل 

. فإذا �ان النفع اإلجمالي  �إنفاقهاوم كل لیرة تقوم الحكومة �ج�ایتها على شكل ضر��ة ستق

رت�ط �إنفاق هذه اللیرة هو لیرة واحدة �الض�ط فإن فرض الضر��ة لن �كون فعًال  االجتماعي الم

�ل لیرة أمًال في  عقالن�ًا. یتوقع من الحكومة أن تنفق �ل لیرة �ما ینفقها أي منتج. فالمنتج ینفق

 تحقیق نفع �فوق �المقدار هذه اللیرة.

ال یتجاوز ثمنها لیرة �مكن أن  ظر مثًال في النفقات الصح�ة. أال تعتقد أن حّ�ة دواءان 

تمنع وقوع عامل من رقاد أل�ام من أثر الحّمى!؟ أال توافق على أن �ل لیرة أنفقتها عل�ك الحكومة 

لعامة ستؤتي ثمارًا أكبر وأعظم �النس�ة إل�ك �فرد �شكل خاص  والجامعات التدرس في المدارس 

أن یثبت أن الضر��ة التي ینوي فرضها  وللمجتمع �أكمله �شكل عام!؟ وهكذا على صانع الس�اسة  

ستخلق منافع اجتماع�ة تفوق الخسائر الناجمة عن ج�ایتها. أما إذا رأیت أن النفع من إنفاق لیرة  

 یرة واحدة فإن عل�ك أن تعارض فرض الضر��ة عقًال.  تز�د عن ل لن یؤتي ثماراً 

 

 لفصلمراجع ا -
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 تمار�ن الفصل الثامن

 

 محلولة (صح أم خطأ)أسئلة 

التعلیل في حالة الخطأ (ال �كفي  حدد ما إذا �انت �ل ع�ارة من الع�ارات أدناه صح ـم خطأ، مع -1

 الصح�ح أو أن النصف األول من الع�ارة هو الخطأ، بل عّلل). القول �أن العكس هو

 أ. فائض المنتج �ساوي فائض المستهلك �حكم تناظر العرض والطلب.

 ساحة المحصورة بین منحنى العرض و�ین خط السعر.المستهلك هو ع�ارة عن المب. فائض 

 ل ض�ط میزانیته.المستهلك عن الوفر الذي �حققه شهر�ًا من دخله من خال ج. �عبر فائض

على سلعة ما إلى انخفاض الكم�ة التوازن�ة وتراجع في   unit tax  د. �مكن أن یؤدي فرض ضر��ة وحدة

 لمنتج أو �لیهما.فائض المستهلك أو ا

عائدات ضر�ب�ة تكافئ   على سلعة ما إلى حصول الحكومة على  unit taxفرض ضر��ة وحدة    ه. یؤدي

 مستهلك الذي خسره أولئك نت�جة تكل�فهم بدفع الضر��ة.ذلك الجزء من فائضي المنتج وال

أي  لتكلفة الحد�ة.و. �مكن تعر�ف فائض المنتج ب�ان�ًا �المنطقة المحصورة بین السعر و�ین منحنى ا

 ة الواقعة أعلى منحنى العرض وأسفل خط السعر.المنطق

 الحل:

 لكل منهما خصائصه. ال �شترط أن �كون منحن�ا العرض والطلب متناظر�ن ألن أ. خطأ: 

ب. خطأ: ال عالقة لفائض المستهلك �منحنى العرض، ألن هذا األخیر �عبر عن سلوك المنتج ول�س 

 المستهلك.

حقق نت�جة شراء المستهلك للسلعة أو الخدمة �سعر �قل عما هو ار ول�س فائض. فالفائض یتج. هذا ادخ

 مستعد فعًال لدفعه.

ر و�ؤدي لتغیر سلوك المستهلكین والمنتجین �شكل عام �اتجاه د. صح�ح. ففرض الضر��ة �شوه السع

 راف المتضررة.إنتاج واستهالك �م�ة أقل ألن إنتاج واستهالك السلعة �ص�ح أقل جذ�ًا لألط
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لضر��ة. ففرض ضر��ة �مكن التي تنجم عن فرض ا  االجتماع�ةه الع�ارة تهمل فكرة الخسارة  ه. خطأ: هذ

و�التالي فإن العائدات الضر�ب�ة للحكومة ل�ست مجرد جزء من مجموع  أن یؤدي إلى تراجع اإلنتاج،

 ض األصل�ة للمنتجین والمستهلكین.ئالفوا

�عني الفرق بین أقل سعر  المنِتج. وفائض و. صح�ح. فمنحنى العرض ما هو إال منحنى تكلفة حد�ة

 ب�ع المنتج.لتكلفة الحد�ة) و�ین السعر الذي تحصل عل�ه فعًال من المنشأة (ا هتقبل �

 

 أسئلة غیر محلولة:

و.ن. في ظل انتاج ) ملیون 8استخدم الرسم الب�اني أدناه لحساب فائض المستهلك عند السعر (. 1

تج. افترض أن السعر �قي عند نفس المستوى بدون تغییر، ست وحدات یوم�ًا. أحسب فائض المن

المستهلك وفائض المنتج  ) مالیین و.ن: أحسب فائض3سبب ما انخفض االنتاج إلى (ولكن ل

 والخسارة اإلجمال�ة الناجمة عن تراجع االنتاج. 

 
تمهیدًا إلجراء تعقد المزادات العلن�ة على طر�قة البدء �سعر منخفض جدًا في أغلب بلدان العالم . 2

لى، حیث یرسو المزاد في المحصلة عند الشخص سلسلة من المزاودات التدر�ج�ة �اتجاه سعر أع

�سعر عاٍل إلى حد �سكت �افة المنافسین. في هولندا تعقد المزادات �طر�قة معاكسة، الذي قبل 

سعر تدر�ج�ًا �حیث عر مرتفع جدًا، ومن ثم �قوم القائم على المزاد بتخف�ض الحیث یبدأ المزاد �س

لسعر المعلن. واآلن، أّي الطر�قتین أكثر فعال�ة في یرسو المزاد عند أول شخص یوافق على دفع ا

  ف�ض فائض المستهلك، ولماذا؟ خت
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 الفصل التاسع
 ةفلنظر�ة اإلنتاج والتك

Theory of Production and Cost 
 

 كلمات مفتاح�ة

؛ Explicit costs؛ التكال�ف الصر�حة (الم�اشرة)Division of labor؛ تقس�م العمل Specializationالتخصص 

؛  Sunk cost؛ تكلفة غارقة  Fixed cost؛ تكلفة ثابتةTotal costs  ؛ التكال�ف الكل�ةImplicit costsالتكال�ف الضمن�ة

الستثنائي أو ؛ الر�ح اVariable cost؛ تكلفة متغیرةLong-run average costالتكلفة الوسط�ة على األمد الطو�ل 

؛   Factors of production؛ عناصر اإلنتاج Economic profit؛ الر�ح االقتصاديAbnormal profitغیر العادي

؛ التحلیل Maximum benefitقصى نفع ؛ أEntrepreneur؛  المنظم Inputs؛ مدخالت Outputsمخرجات 

 Continuous controlمتغیر قرار مستمر ؛The marginal principle؛ المبدأ الحديMarginal analysisالحدي

variable منقطع؛ متغیر قرارDiscrete control variable . 
 

 ملخص الفصل:

من وجهة نظر اقتصاد�ة ثم �عرض السلوك  هذا الفصل �عرض المفاه�م األساس�ة للتكلفة واإلیراد والر�ح  یبدأ

عده توا�ع التكال�ف الكل�ة والحد�ة والوسط�ة على  النموذجي لتا�عي الناتج الكلي والحدي على األمد القصیر، و�

نظرة سر�عة على موضوع    راد وتوا�ع التكلفة، یتم إلقاء�عد ب�ان العالقة السلو��ة بین توا�ع اإلییر �ذلك.  األمد القص

قرار  ع. یتلو ذلك تطبیق للتحلیل الحدي في س�اق  نوعالقتها بتحدید الحجم األمثل للمص  على األمد الطو�ل  التكلفة

بري ، وثان�ة لمتغیر قرار مستمر، وذلك مع التحلیل الجعطاإلنتاج، حیث یتم تناول حالتین، واحدة لمتغیر قرار منق

ثر �ثافة إذا ما اعتمدنا األدوات التحلیل�ة التي استخدمناها والب�اني. �مكن �تا�ة هذا الفصل �مساحة أقل أو �طر�قة أك

 ثرنا الوضوح على االختصار.في نظر�ة تفضیالت المستهلك، لكننا آ

 

 :األهداف التعل�م�ة للفصل التاسع

 ز بین الر�ح العادي والر�ح االقتصادي.است�عاب مفهوم التكلفة �المعنى االقتصادي والتمیی -

 توا�ع اإلنتاج وتوا�ع التكلفة على المدى القصیر والمدى الطو�ل. التعرف على سلوك  -
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 الوسط�ة وفهم سلوك �ل منها.التمییز بین النواتج الكل�ة والحد�ة و  -

 لحد�ة والوسط�ة وفهم سلوك �ل منها.التمییز بین التكال�ف الكل�ة وا  -
 . على نظر�ة اإلنتاج والتكلفة عام للتحلیل الحديالمبدأ ال تطبیق -
 .من خالل حاالت عمل�ة است�عاب طر�قة التحلیل الحدي في صنع القرار -
 �ًا.تطبیق التحلیل الحدي رقم�ًا، ب�ان�ًا، وجبر  -

 

 مخطط الفصل:

 economic costs, revenues, and profits القتصادي. التكال�ف واإلیرادات ومفهوم الر�ح ا1.9

 production function  �ع اإلنتاجتا

 cost . التكال�ف2.9
 short-run costs التكال�ف في األمد القصیر

 fixed cost and average fixed cost التكال�ف الثابتة ومتوسط التكال�ف الثابتة

 total costs and average total cost  ةالتكال�ف الكل�ة والتكال�ف المتوسطة الكل�

 marginal cost د�ةالتكال�ف الح
 sunk cost التكال�ف الغارقة

 long-run average cost and optimum rate of scale . التكال�ف على األمد الطو�ل والحجم األمثل للمصنع3.9

 marginal analysis of production decision لتحلیل الحدي لقرار اإلنتاجا 4.9

 discrete decision variable . الحالة األولى: متغیر قرار منقطع1.4.9

 the marginal principle المبدأ الحدي
 continuous decision variable . الحالة الثان�ة: متغیر القرار مستمر2.4.9
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   الفصل التاسع:
 ةفلاإلنتاج والتكنظریة 

 Theory of Production and Cost 
 

المنشأة الرشیدة تسعى إلى تخف�ض أو  ن إذا �ان المستهلك الرشید �سعى إلى تعظ�م المنفعة فإ 

�عّرف الر�ح �الفرق  لسبب واضح هو تعظ�م هامش الر�ح. و  cost minimizationتصغیر التكلفة 

في و . total costsو�ین التكال�ف الكل�ة  )ق�مة المب�عات (أي  total revenueبین اإلیرادات الكل�ة 

�ادة إیراداتها الكل�ة من خالل التأثیر في السعر  ظل شروط محددة أهمها انعدام قدرة المنشأة على ز 

من إنتاج ذلك  �كافئ تعظ�م الر�ح outputفإن تصغیر التكلفة الخاصة �مستوى محدد من الناتج 

م الر�ح دون ، ال �مكننا الحدیث عن قرارات اإلنتاج المبن�ة على هدف تعظ� �كل تأكید . المستوى 

�ما یلي، �عد تذ�رة سر�عة �مفهوم الر�ح االقتصادي وتكلفة  المرور �التكال�ف واإلیرادات. نتناول ف

 الفرصة البدیلة، سلوك توا�ع اإلنتاج وتوا�ع التكلفة، وهذه األخیرة هي أساس مهم للمواض�ع الالحقة.  

 

 التكال�ف واإلیرادات ومفهوم الر�ح االقتصادي .1.9

الي التكال�ف، و�تم حساب نشأة أر�احًا إذا �ان إجمالي اإلیرادات أكبر من إجمتحقق الم

إجمالي اإلیرادات �صورة م�اشرة �ضرب عدد الوحدات الم�اعة في سعرها. فعلى سبیل المثال یتم  

عبوات البالست�ك�ة �ضرب عدد العبوات الم�اعة حساب إجمالي اإلیرادات الشهر�ة في مصنع لل

والمحاسبون على  ر ب�عها. أما عند حساب التكال�ف فیتفق االقتصادیون هر في سعخالل ش

التي   implicit costsولكنهم �ختلفون على التكال�ف الضمن�ة  explicit costsالتكال�ف الصر�حة 

 یرى االقتصادیون إدراجها ضمن التكال�ف.

لمنشأة للحصول تدفعها اجم�ع التكال�ف التي  explicit costsتكال�ف الصر�حة  �قصد �ال 

ت واألدوات والمواد الخام وأجور العمالة وغیرها من  على متطل�ات اإلنتاج مثل شراء المعدا

فهي ما �طلق عل�ه تكال�ف الفرص البدیلة التي   implicit costs التكال�ف. أما التكال�ف الضمن�ة

 . الفصل األولا الحدیث فیها في سبق وأن فصلن
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صنع  ین نوعي التكلفة �مثال م�سط. إذا افترضنا أن مالك ملتمییز بعلى أ�ة حال �مكن ا

العبوات البالست�ك�ة هو نفسه مدیره اإلداري فإن المحاسب لن یدرج رات�ًا للمالك ضمن التكال�ف،  

ثم فال بد من أن یدرج ضمن  أما االقتصادي فإنه �فصل بین المنشأة و�ین من �ملكها، ومن 

لعمل اإلداري عن تكلفة الفرصة البدیلة لعمل المدیر والمتمثلة �ا  هو ع�ارةالتكال�ف تعو�ضًا للمدیر  

 لدى الغیر �مقابل على شكل أجر أو تعو�ض.  

و�ذلك األمر إذا ما افترضنا أن المالك دفع تكال�ف إنشاء المصنع من حسا�ه الخاص، 

ف  من تكال�صادي على عكس المحاسب ضرورة حساب تكلفة رأس المال ضفهنا أ�ضًا یرى االقت

لك على رأس المال، اعائد الذي �قبل �ه المالمشروع، و�تم حسا�ه �ما �عادل الحد األدنى من ال

و�ثیرًا ما ینظر إلى هذا الحد على أنه سعر الفائدة السائد في سوق. أي أن الفائدة التي �ان المالك 

بدیلة ال بد  رة فرصة ما أودع مبلغ تكال�ف التأس�س في بنك تجاري تمثل خسال�حصل علیها إذا 

 ل�ة. من احتساب تكلفتها ضمن التكال�ف اإلجما

�المحصلة، تتضمن التكال�ف االقتصاد�ة �اإلضافة إلى التكال�ف المحاسب�ة تكال�ف 

ا هو ب�ساطة عنصر  الفرصة البدیلة للموارد المستخدمة، ومنها الر�ح العادي. والر�ح العادي هذ 

 �ع األرض والفائدة على رأس المال. لعمال ور من عناصر التكلفة شأنه شأن أجور ا

غیر   أو االستثنائي �سمى أ�ضًا الر�ح  والذي economic profitتصادي وأما الر�ح االق 

فهو ما �ف�ض من اإلیرادات الكل�ة �عد تنز�ل �افة التكال�ف الصر�حة  abnormal profit العادي

دیلة ومنها الر�ح العادي). �قتضي  الفرصة الب (تكال�فالضمن�ة التكال�ف المحاسب�ة) و التكال�ف (

المنشأة ال تحقق أ�ة أر�اح اقتصاد�ة ال �عني أن المنشأة    إنالقتصادیون �القول  ذلك أن ما �قصده ا

�معنى أن  فقط. ال تحقق أر�احًا �المعنى المحاسبي، بل �عني ذلك أن المنشأة تحقق ر�حًا عاد�ًا 

وألن  صر�حة والضمن�ة �ما فیها تعو�ضه العادي. ة �افة التكال�ف الرائد األعمال تمكن من تغط� 

فس�كون هناك مستوى  ، أو من رجل أعمال إلى آخر العادي �ختلف تقدیره من مالك آلخر الر�ح

العمل �قبل    أغلب رجال األعمال. تمامًا �ما أن هناك أجر متوسط سائد في سوق   همتوسط �قبل �

رأس المال �قبل �ه اغلب مالكي راس المال،   متوسط سائد في سوق   �ه أغلب العمال، ومعدل فائدة

 سائد في السوق �قبل �ه أغلب مالكي األرض. ور�ع أرض 
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 تا�ع اإلنتاج . 2.9

إلى مخرجات  inputs�قصد �اإلنتاج تلك العمل�ة التي یتم من خاللها تحو�ل المدخالت 

outputs. ل مدخالت اإلنتاج، إذا ما استثنینا جهد المنظمتتمث entrepreneur 11 ، بثالثة عوامل

ورأس المال  laborوالعمل  landه العوامل هي األرض �مثل �ل منها فئة من المدخالت. هذ 

capital وتسمى �مجموعها عوامل أو عناصر اإلنتاج .factors of production.   

نساني الواعي المبذول في اإلنتاج سواًء أكان عضل�ًا أم  أما عنصر العمل ف�مثل الجهد اإل

ما الر�ادة فعنصر مستقل. على أ�ة حال، بهذا المعنى فإن اإلدارة جزء من عنصر العمل. وأًا.  ذهن�

على األقل  العمل بدون ثروة ماد�ة ال �مكن أن ینتج شیئًا، إذ ال بد للعامل من موارد �مادة خام أو  

وجد علیها  لة للزراعة أو البناء، واألرض التي خلق اإلنسان علیها وما یمساحة من األرض القاب

مسّخرة لخدمته هي �مجموعها ما �سمى عنصر   وما تحتها من موارد طب�ع�ة وجدها اإلنسان

األرض. وأما عنصر رأس المال ف�شمل �ل ما صنعه اإلنسان في الحاضر أو في الماضي، ل�س  

ت امه في اإلنتاج، �األدوات واآلالت واألبن�ة والطرق والمر��ابهدف استهالكه و�نما بهدف استخد 

وع عناصر اإلنتاج حقه من الشرح في  وأخیرًا، من الصعب إ�فاء موض 12الصناع�ة وما شا�ه.

ن  �صف تا�ع اإلنتاج العالقة بی  �ضعة سطور، ولكننا اآلن نعلم ما �كفي للتعر�ف بتا�ع اإلنتاج.

ن الناتج و�ین الكم�ة المستخدمة من عناصر اإلنتاج. وعلى  أقصى ما �مكن أن تنتجه منشأة م 

المال، األمر الذي �مكننا من اعت�ار  مد القصیر �مكن افتراض ث�ات مساحة األرض و�م�ة رأس  األ

رد حجم  الذي �س  1.9حجم اإلنتاج تا�عًا لكم�ة العمل فقط. للتعر�ف بتا�ع اإلنتاج نستعین �الجدول  

 ل مستو�ات مختلفة من عدد العمال.إنتاج معمل للسكاكر من أج 

 
 و�سمى المنظم أ�ضًا المستحدث ولكن التسم�ة الدراجة الیوم هي رائد األعمال. 11

إذا �المعنى االقتصادي للكلمة ل�ست األسهم التي قد تمتلكها في شر�ة صناع�ة برأس مال، بل هي مجرد   12
رض والذي  ألوجود على امحددة من رأس المال، وأما رأس المال الحق�قي فهو ذلك الم  صكوك تثبت ملكیتك لحصة

تستخدمه الشر�ة في اإلنتاج، �الرافعات والجرافات واألبن�ة وما إلى ذلك. �التالي، إذا �ان شراء األسهم في السوق 
نى االقتصادي، ذلك أن شراء �المع فإنه ل�س �ذلك investmentالمال�ة �سمى استثمارًا من وجهة نظر المشتري 

ول ملك�ة حصة من رأس المال الموجود أصًال من حامل سهم إلى  س�حیدة بل السهم لن �ض�ف طاقة إنتاج�ة جد
االستثمار. وهكذا یبدو واضحًا الفرق بین مفهوم رأس المال �المعنى االقتصادي و�ین رأس المال    حامل سهم آخر. 

 .ق مختلفرأس المال النقدي. نتا�ع هذا التمییز الهام الحقًا في س�ا�المعنى الدارج، والذي یؤخذ �معنى 
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 والحدي والمتوسط للعمل : الناتج الكلي1.9الجدول 
 الناتج الكلي  عدد العمال 

 (صندوق / الشهر)
 الناتج المتوسط الناتج الحدي

- 0 - - 

1 50 50 50 

2 110 60 55 

3 159 49 53 

4 188 29 47 

5 210 22 42 

 

في �م�ات الصنادیق المنتجة من السكاكر والناجم عن   �مكن من خالل الجدول رصد التغیر

لب�انات ذات الجدول. ومنه تتضح   تمثیًال ب�ان�اً  1.9ي عدد العمال، و�قدم لنا الشكل التغیر ف

مل العالقة بین الناتج الكلي من صنادیق السكاكر وعنصر اإلنتاج المتغیر (العمل)، فاستخدام العا

وقًا، و�ضافة العامل الثاني أدت إلى ز�ادة الناتج الكلي من  األول أدى إلى إنتاج خمسین صند 

صنادیق. و�تضح من الجدول أن مقدار   السكاكر �مقدار ستین صندوقًا، �حیث أص�ح مائة وعشرة 

الثابتة   الز�ادة في الناتج الكلي �ان في البدا�ة �بیرًا مع ز�ادة عدد العمال إلى العناصر األخرى 

تغیر.  بدأت الز�ادة �التناقص مع إضافة المز�د من عنصر اإلنتاج الم(األرض ورأس المال)، ثم 

�عطینا الناتج الحدي (العمود الثالث  من السابق. الحظ أن الناتج یزداد ولكن مقدار الز�ادة أقل

مل واحد، و�الحظ من الجدول) مقدار التغیر في الناتج الكلي �سبب ز�ادة عدد العمال �مقدار عا 

ر إلى ذلك �قانون  . و�شادي في البدا�ة ثم تناقصه مع ز�ادة استخدام عنصر العملتزاید الناتج الح

عمود الرا�ع من الجدول ف�عطي ق�م الناتج المتوسط وهو حاصل  أما ال العوائد الحد�ة المتناقصة.

المتوسط �ساوي خمسین طنًا،    قسمة الناتج الكلي على عدد العمال، فعند العامل األول �ان الناتج

ذلك بدأ الناتج المتوسط في العامل الثاني أص�ح الناتج �ساوي خمسة وخمسین طنًا، ثم �عد وعند 

لسلوك الناتج الحدي والمتوسط �الز�ادة ثم التناقص مع ز�ادة عدد إن    ل.االنخفاض مع ز�ادة العما

ر�ن، األرض ورأس المال، �حول دون  العمال تفسیر �س�ط، مفاده أن ث�ات عنصري اإلنتاج اآلخ

 اإلنتاج�ة.  استمرار االستفادة من المز�د من التخصص وتقس�م العمل في رفع
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استخدام أمثل   الوصول إلى �ح من خالل تقس�م العملذلك أن ز�ادة عدد العمال في البدا�ة تت 

فالكثیر من األعمال داخل المصنع �مكن انجازها  وأفضل لما هو متوافر من األرض والمعدات. 

لى عاتق  حال تعاون فر�ق من العمال المتخصصین بدًال من إلقاء العبء عبزمن أسرع �كثیر في  

ي عل�ه ذلك تنوعة في أماكن متعددة، مع ما ینطو عدد قلیل من العمال المضطر�ن ألداء أعمال م

وأما عند استمرار ز�ادة عدد   من هدر للوقت وتعذر االتقان نت�جة عدم التر�یز على مهارة محددة.

الز�ادة �شكل   مساحة األرض والم�اني ورأس المال فإن الناتج الكلي یبدأ في العمال في ظل ث�ات 

ل، ومن الواضح أن  التخصص والتقس�م األمثل للعم  ان�ات إلمكمتناقص �سبب االستنفاذ التدر�جي  

ث�ات حجم المصنع �عني أن ز�ادة اإلنتاج عن طر�ق ز�ادة عدد العمال ل�ست عمل�ة ممكنة �عد  

 law of diminishing  وهذا ما �سمى قانون العوائد الحد�ة المتناقصة   حدًا معینًا.  تجاوز عدد العمال

marginal returns نتاج والناجمة عن ز�ادات  أن الز�ادات المتالحقة في اإل  ختصارالذي �قول �ا

ث�ات �ق�ة العوامل (اآلالت) ال بد أن تؤول إلى  مثًال) معمتالحقة في عنصر متغیر (العمل 
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 التكال�ف. 3.9

التكال�ف  إن . variable costومتغیرة  fixed costتنقسم التكال�ف الكل�ة إلى نوعین: ثابتة 

بتغیر حجم اإلنتاج. ف�غض النظر عن اإلنتاج من عدمه تتحمل  تة هي التكال�ف التي ال تتغیر  الثاب

ر فإن إ�جار األرض التي المنشأة التكال�ف الثابتة. ورجوعًا إلى مثالنا السابق عن مصنع السكاك

ف المصنع  تة، وسواء �انت �م�ة اإلنتاج قلیلة أو �ثیرة أو توقأق�م علیها المصنع �عتبر تكال�ف ثاب 

ال بد من دفع اإل�جار. ومن التكال�ف الثابتة أ�ضًا رواتب موظفي األمن وغیرهم  عن اإلنتاج نهائ�ًا ف

 من األفراد غیر المرت�طین �اإلنتاج �شكل م�اشر. 

اإلنتاج ارتفعت و�ذا قل انخفضت. وأما التكال�ف المتغیرة فهي تتغیر بتغیر اإلنتاج، فإذا زاد  

وي والطاقة الكهر�ائ�ة في العمل�ة اإلنتاج�ة  بیل المثال �ستخدم الوقود الحیمعمل السكاكر على س

أما تكلفة فضًال عن المواد الخام، وجم�ع هذه المدخالت یتزاید استخدامها مع ز�ادة اإلنتاج. و 

نوا �حصلون على رواتب ثابتة �غض النظر عن  استخدام العمال ف�مكن أن تكون تكلفة ثابتة إذا �ا

وى اإلنتاج. أما إذا �انوا یتقاضون أجورًا ترت�ط �ل�ًا  تهم في العمل�ة اإلنتاج�ة ومستمدى مساهم 

صر العمل تكون تكلفة  �حجم مساهمتهم �اإلنتاج، �أن �كونوا عاملین �عقود موسم�ة، فإن تكلفة عن

 متغیرة.

لجدول كال�ف الثابتة والمتغیرة عند �ل حجم إنتاج. و�وضح اتحسب التكال�ف الكل�ة �جمع الت

المتغیرة والكل�ة لمصنع السكاكر، ومنه یتضح أنه عندما �ان اإلنتاج �ساوي  . التكال�ف الثابتة و 2.9

والسبب هو عدم وجود تكال�ف متغیرة.   الصفر �انت التكال�ف الكل�ة مساو�ة للتكال�ف الثابتة،

ى التكال�ف الثابتة  ) و�إضافتها إل40قًا فإن التكال�ف المتغیرة تساوي (وعند إنتاج أر�عین صندو 

 ).  70ا الحصول على التكال�ف الكل�ة () �مكنن 30(

ت فعندما �ان اإلنتاج �ساوي الصفر �ان  ،الحظ أن التكال�ف الثابتة ال تتغیر مع تغیر اإلنتاج

وحدة فإن التكال�ف    160إلى    40افه من  ، وعند ز�ادة اإلنتاج أر�عة أضع30التكال�ف الثابتة تساوي  

كس ذلك أن التكال�ف المتغیرة تز�د مع ارتفاع حجم  �ما هي ولم تتغیر. یالحظ على عالثابتة �قیت  

 اإلنتاج. 
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 الجدول 2.9. : التكال�ف الثابتة والمتغیرة والكل�ة
 االنتاج الكلي
 (صنادیق)

 �ةالتكال�ف الكل التكال�ف المتغیرة التكال�ف الثابتة

0 30 0 30 

40 30 40 70 

100 30 75 105 

135 30 140 170 

150 30 250 280 

160 30 320 350 
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التكالیف الثابتة والمتغیرة: 2.9الشكل 

التكالیف الثابتة التكالیف المتغیرة التكالیف الكلیة
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 التكال�ف في األمد القصیر

تستط�ع المنشأة ز�ادة اإلنتاج �العمل ثماني ساعات إضاف�ة عن طر�ق ز�ادة عناصر 

غیرة، ولكن لن تستط�ع ز�ادة اإلنتاج  نتاج المتغیرة، مما یؤدي إلى ز�ادة مماثلة في التكال�ف المتاإل

 دون توسعة المصنع و�ضافة المز�د من خطوط اإلنتاج، و�التالي ز�ادة التكال�ف �شكل �بیر جداً 

ر االنتاج  الثابتة. �معنى آخر قد تستط�ع المنشأة ز�ادة اإلنتاج عن طر�ق ز�ادة استخدام عناص

یر فإنه ال بد من ز�ادة عناصر اإلنتاج الثابتة. المتغیرة، ولكن حتى تستط�ع ز�ادة اإلنتاج �شكل �ب 

یوم�ًا، فإن    ى سبیل المثال، إذا �انت الطاقة اإلنتاج�ة ألحد مصانع اإلسمنت عشرة آالف طنفعل

ى حوالي أحد عشرة ألف هذا المصنع �ستط�ع في حالة ز�ادة الطلب على اإلسمنت ز�ادة إنتاجه إل

فة  مسة عشرة ألف طن یوم�ًا ال بد من توسعة المصنع و�ضاطن یوم�ًا، ولكن لز�ادة اإلنتاج إلى خ

مد الطو�ل هو المدة أصول ثابتة، أي ز�ادة التكال�ف الثابتة. و�النس�ة لمصنع االسمنت فإن األ

�حتاج إلى حوالي ثالث سنوات.   الزمن�ة الالزمة لتوسعة المصنع و�ضافة أصول ثابتة، وهذا ما قد 

من ذلك  ي األمد القصیر �النس�ة لمصنع اإلسمنت. وعلى النق�ض و�ناًء عل�ه فإن هذه الفترة ه 

ادة اإلنتاج، ولذلك فإن األمد المخبز اآللي فقد �حتاج إلى ثالثة أشهر فقط إلضافة أفران جدیدة وز�

 القصیر �النس�ة للمخبز اآللي هو ثالثة أشهر. 

بل یتحددان بناًء على   فاألمد القصیر واألمد الطو�ل ال یتحددان �فترة زمن�ة ثابتة،إذًا 

أة و�مكان�ة توفیر التمو�ل الالزم وسهولة الحصول على المعدات طب�عة النشاط اإلنتاجي للمنش

تة.  مًا فاألجل القصیر هو الفترة التي ال تستط�ع المنشأة خاللها تغییر التكال�ف الثابواآلالت. وعمو 

الجدول أن التكال�ف الثابتة ال  یالحظ من  یوضح تكال�ف إنتاج مصنع السكاكر. 3.9الجدول و 

  في األمد القصیر ول�س الطو�ل. الب�انات مأخوذة، و�التالي فإن تتغیر بتغیر اإلنتاج

 الثابتة ومتوسط التكال�ف الثابتة: التكال�ف 

لتكال�ف الثابتة لم تتغیر مع تغیر  أن ا. (أ) 3.9. ومن الشكل 3.9یتضح لنا من الجدول 

على أن المنشأة ال    تة هي ذاتها من أجل �افة مستو�ات اإلنتاج. وهذا یدلاإلنتاج. فالتكال�ف الثاب

 ، أي أنها تعمل ضمن األمد القصیر. تمتلك الوقت الكافي لتغییر تول�فة �امل عناصر اإلنتاج
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 .: التكال�ف في األمد القصیر 3.9الجدول 
 حجم

 تاج االن
 شهر�اً 

Q 

 التكال�ف 
 الثابتة 

 
FC 

متوسط 
 التكال�ف 
 الثابتة 
AFC 

 التكال�ف 
 المتغیرة 

 
VC 

متوسط 
 التكال�ف 
 المتغیرة 
AVC 

التكال�ف  
 الكل�ة 

 
TC 

التكال�ف  
المتوسطة  

 الكل�ة 
ATC 

التكال�ف  
 الحد�ة 

 
MC 

0 50 - 0 - 50 - - 

1 50 50 10 10 60 60 10 

2 50 25 18 9 68 34 8 

3 50 16.7 24 8 74 24.8 6 

4 50 12.3 28 7 78 19.5 4 

5 50 10 32 6.4 82 16.4 4 

6 50 8.3 38 6.3 88 14.8 6 

7 50 7.1 46 6.6 96 13.8 8 

8 50 6.3 56 7 106 13.3 10 

9 50 5.6 68 7.6 118 13.1 12 

10 50 5 82 8.2 132 13.2 14 

11 50 4.6 98 8.9 148 13.5 16 

12 50 4.2 116 9.7 166 13.8 18 

13 50 3.9 136 10.5 186 14.3 20 

14 50 3.6 158 11.3 208 14.9 22 

15 50 3.3 182 12.1 232 15.5 24 

        

 

تسعى المنشآت لتخف�ض نصیب الوحدة الواحدة من التكلفة الثابتة �غرض تحسین الر�ح�ة �ما 

نمائي �لما انخفض نصیب  فعلى سبیل المثال، �لما زاد عدد حضور الفیلم السیهو معروف. 

و�لما ازداد عدد ر�اب الطائرة �لما انخفض نصیب   المشاهد الواحد من تكلفة عرض الفیلم.

من تكال�ف الرحلة. و�لما ازداد عدد المتدر�ین في الدورة التدر�ب�ة �لما انخفض  سافر الواحد الم

ناعة التي تشكل فیها التكلفة  نصیب المتدرب الواحد من التكلفة الثابتة، وهكذا. من الواضح أن الص

 .هم�ة قصوى لنصیب الوحدة الواحدة من التكلفة الثابتةالثابتة مبلغًا معتبرًا تولي أ 
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�ة التي تعبر عن نصیب الوحدة الواحدة من اإلنتاج من مجمل  تحسب التكال�ف الثابتة الوسطو 

إلنتاج. فعند إنتاج وحدة واحدة �قسمة التكال�ف الثابتة على عدد وحدات ا فاتورة التكلفة الثابتة

ن من  تة س�كو المتوسطة ألن مجمل التكال�ف الثاب الثابتة التكال�ف تتساوى التكال�ف الثابتة مع 

.  10وحدات فإن متوسط التكال�ف الثابتة ینخفض إلى  5نصیب وحدة واحدة. وأما عند إنتاج 

ولذلك فإن   .. ب)3.9الشكل  (  إلنتاجتناقص دومًا بتزاید حجم االثابتة ی  لفة و�الحظ أن متوسط التك

غ ضخمة  ار م�التدرس بتأّن شدید عدد المشتر�ین المحتملین قبل استثممثًال،    ،شر�ات االتصاالت 

في البنى التحت�ة (التكال�ف الثابتة) لتضمن أن نصیب المشترك الواحد من التكلفة الثابتة س�كون  

 ى ذلك من أجل �ق�ة الصناعات.منخفضًا إلى الحد المجدي �النس�ة للشر�ة، وقس عل
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 �ف المتوسطة المتغیرة:التكال�ف المتغیرة والتكال

أن التكال�ف المتغیرة تزداد مع ز�ادة اإلنتاج و�ما سبق    .4.9. والشكل  3.9یوضح الجدول  

شرحه فإن التكال�ف المتغیرة هي التكال�ف التي تتغیر مع تغیر اإلنتاج فتنخفض عند انخفاضه  

علیها �قسمة التكال�ف  ز�ادته. أما التكال�ف المتوسطة المتغیرة التي �مكن الحصول    وتزداد عند 

أنها انخفضت حتى الوحدة السادسة ثم بدأت في االرتفاع  حظ المتغیرة على حجم اإلنتاج فنال

�عد ذلك. وهنا یت�ادر إلى الذهن تساؤل عن سبب انخفاض التكلفة المتوسطة المتغیرة في 

 اعها �عد مستوى معین من اإلنتاج؟ البدا�ة ثم ارتف
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 الكل�ة: �ف المتوسطة والتكالالتكال�ف الكل�ة 

مجموع التكال�ف المتغیرة والثابتة، و�ما أن األخیرة ال تتغیر   �ما أّن التكال�ف الكل�ة تساوي 

دائمًا، فإن منحنى التكلفة الكل�ة ما هو إال انز�اح علوي في منحنى   50بتغیر اإلنتاج وتساوي 

ثابتة. أي أن �ل نقطة على منحنى  تكلفة المتغیرة، حیث �ساوي مقدار االنز�اح مبلغ التكال�ف الال

  أ). .9.5الشكل ( 50عمود�ًا من نظیرتها على منحنى التكلفة المتغیرة �مقدار  ىالتكلفة الكل�ة أعل

ناقص ثم تبدأ أما التكال�ف المتوسطة الكل�ة فتتشا�ه مع التكال�ف المتوسطة المتغیرة في أنها تت

تلف في أنها تصل إلى أدنى نقطة لها عند ولكنها تخ.ب، 9.5�التزاید، �ما �ظهر من الشكل 

 .  من اإلنتاج مستوى مختلف
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و�عود السبب في ذلك إلى إضافة التكال�ف الثابتة إلى التكال�ف المتغیرة. للتوض�ح، الحظ 

وسط التكال�ف الثابتة مع ز�ادة اإلنتاج  .، أن استمرار انخفاض مت3.9�االستعانة بب�انات الجدول 

) Q=9اإلنتاج ( كل�ة المتوسطة ستصل إلى أدنى نقطة لها عند مرحلة منتكال�ف ال�عني أن ال

 ). Q=6متقدمة عن المرحلة التي �صل فیها متوسط التكال�ف المتغیرة إلى أدنى مستوى له (

 لتكال�ف الحد�ةا

تكال�ف الكل�ة عند تغیر اإلنتاج بوحدة واحدة، ولذلك تعّبر التكال�ف الحد�ة عن التغیر في ال

ثم تبدأ �عدها في التزاید �ما هو   ي البدا�ة تبدأ في التناقص حتى تصل إلى مرحلة معینة فإنها ف

جم  أن التكلفتین الوسط�ة والحد�ة تلتق�ان عند ح 7.9. و�ظهر من الشكل 6.9واضح من الشكل 

إن تناقص التكلفة الحد�ة یؤدي إلى  ة في حدها األدنى. إنتاج محدد تكون ف�ه التكلفة الوسط�

 وى التكلفة الكل�ة �ما هو واضح.مستوى التكلفة، وأما تزایدها فیؤدي إلى ارتفاع مست انخفاض 
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توا�ع التكلفة  الحظ أخیرًا أننا قمنا �االطالع �شكل موجز على سلوك توا�ع اإلنتاج وسلوك 

األمثل الذي �عتمد على فرض�ة تعظ�م الر�ح وعلى سلوك توا�ع دون التطرق إلى قرار حجم اإلنتاج  

 . ، األمر الذي نتناوله قر��اً لتكلفة وتوا�ع اإلیراد ا
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 : التكال�ف الغارقة

و�ما   .sunk cost�جب أن نمّیز بین التكال�ف الثابتة و�ین نوع خاص منها �سمى �التكلفة الغارقة  

تخیل مثًال    قة ألنها غیر قابلة لالستعادة ما إن انفقت.یبدو من اسمها، تسّمى هذه التكال�ف �الغار 

مر الذي استلزم منك استئجار مبنى  قررت افتتاح معهد للتدر�ب على المهارات اإلدار�ة األأنك 

ات  مكون من طا�قین �حوي ثماني غرف في �ل طابق صالحة لالستخدام �قاعات للمحاضر 

دفعة واحدة بدل اإل�جار السنوي، ولكنك  نقد�ة وحدة والتدر�ب. افترض أنك دفعت أر�عة مالیین 

غرف طابق واحد فقط. أنك تستط�ع خدمة الز�ائن �استخدام ما ال یز�د على  فوجئت ف�ما �عد 

السؤال هنا هو �م من هذه المالیین األر�عة هو تكلفة ثابتة و�م منها هو تكلفة غارقة؟ الحق�قة أن  

ا �ان عقد اإل�جار ال �سمح لك �إعادة تأجیر  ر. إذ الجواب �عتمد على طب�عة وشروط عقد اإل�جا

ذا �انت شروط العقد تسمح لك  جزٍء منه فإن �امل المبلغ س�كون تكلفة غارقة. أما إالمبنى أو 

�إعادة التأجیر للغیر فإن الوضع س�ختلف. لنفترض أنك �نت محظوظًا وتمكنت من إعادة تأجیر  

. ستنخفض التكلفة الغارقة في هذه الحالة إلى  د�ةدة نقوحالطابق الثاني الذي ال تحتاجه �ملیوني 

الحصول عل�ه هو ستمئة ألف واآلن لنفترض أن أفضل ما استطعت   فقط. وحدة نقد�ة ملیوني

فقط مقابل إعادة إ�جار الطابق الثاني فهل ستعید التأجیر علمًا أن نصیب الطابق   وحدة نقد�ة

ف المبلغ الذي ستستعیده؟ من الخطأ أن ترفض  أضعا الثاني من اإل�جار الذي دفعته �فوق ثالثة

  وحدة نقد�ة ستمئة ألف  دفعتها في الماضي مع وحدة نقد�ة على مقارنة ملیوني  العرض بناءً 

ستحصل علیها اآلن، ألن رفض العرض لن �فیدك شیئًا بل س�ضّرك ألنك ستفوت فرصة استعادة  

اث الماضي �جب أال تؤثر على قرارات  ن أحد ولو جزء من التكلفة الغارقة. نختصر ذلك �القول �أ 

ك قرار إعادة التأجیر،  �اتخاذ  وحدة نقد�ة أنت خسرت ملیونًا وأر�عمئة ألف فظاهر�اً   المستقبل.

ولكن الواقع هو أنك تمكنت من خالل إعادة التأجیر من تقلیل خسائرك من ملیونین إلى ملیون  

�جب أال یؤثر على قرار  نبدفع ملیونی ماضي . و�التالي، الحادث الوحدة نقد�ةوأر�عمئة ألف 

ما �مكن من التكلفة  أن یبنى على أساس البدیل الذي �حّقق استعادة أقصى  المستقبل الذي �جب 

الغارقة. وأخیرًا الحظ أن قرار إعادة التأجیر و�ن �ان ال یتأثر �مبلغ التكال�ف الغارقة إال أنه یؤثر  

ألخیرة أكبر من أجل أي مبلغ �مكن الحصول عل�ه  كون اعلى حساب األر�اح اإلجمال�ة، حیث ست

  التأجیر.  من إعادة
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 األمثل للمصنع التكال�ف على األمد الطو�ل والحجم. 4.9

سیتمتع �الوقت على األمد الطو�ل، تص�ح �افة أنواع التكال�ف متغیرة، ذلك أن المدیر 

األرض الزراع�ة مثًال �مكن  حتى ف .إن لزم الكم�ات المستخدمة من �افة المدخالت  الكافي لتغییر

  عفتها خطوط اإلنتاج �مكن مضا�ذلك ، و ح المز�د من األراضيالتوسع فیها من خالل استصال

تطو�ر البنى التحت�ة والم�اني وما  �مكن التوسع في �ذلك ، و ناء خطوط إنتاج جدیدةمن خالل ب

ل التدر�ب والتأهیل المتواصل، و�مكن �ذلك تطو�ر مهارات متمیزة من خال،  شئت من أعمال إنشائ�ة

لة األجل  األجل وطو�  ةادیین أن هناك عالقة بین التكال�ف قصیر و�رى �عض االقتصوما إلى ذلك.  

. في هذا الشكل تم رسم منحنى التكلفة الوسط�ة قصیرة األجل  8.9خالل الشكل �انها من �مكن ب

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶0 �ف الثابتة نت�جة استخدامها ل�عض عوامل بناًء على افتراض أن المنشأة تكبدت �عض التكال

من الناتج، في ظل  𝑄𝑄0هر من المنحنى أن التكلفة الوسط�ة إلنتاج المستوى  �ظو اإلنتاج الثابتة. 

 .  0Q(0ATC(استخدام �م�ة محددة من عوامل اإلنتاج الثابتة، هي

          Q0               Q1                    Q2                         Q 

             $ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATC0 (Q1) 
 
ATC1 (Q2) 
 

ATC2 (Q1) 
 

ATC0 (Q0) 
 
ATC2 (Q2) 
 
 
ATC1 (Q2) 

 طویل والحجم األمثل للمصنعالتكلفة الوسطیة على األمد ال: 8.9الشكل 

LRAC 

0ATC 

1ATC 

)1Q( 2ATC 
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، فإنها ستضطر 𝑄𝑄1إلى  𝑄𝑄0على األمد القصیر، إذا قامت المنشأة بز�ادة حجم اإلنتاج من  

ل اإلنتاج الثابتة، األمر الذي سیؤدي إلى من عواملفعل ذلك �استخدام نفس المستوى المتوفر 

أما على األمد الطو�ل، فإن المنشأة ستكون   . 1Q(0ATC(تفاع التكلفة الوسط�ة قصیرة األجل إلىار 

ناسب حجم اإلنتاج الجدید، قادرة على تغییر المستوى المستخدم من عوامل اإلنتاج الثابتة �ما ی 

عام  منحنى جدید یتمیز بتكال�ف وسط�ة أدنى �شكل    ابق إلى األمر الذي س�غیر شكل المنحنى الس

 𝑄𝑄1. واآلن، وفي ظل منحنى التكلفة الوسط�ة الجدید �مكن للمنشأة أن تنتج الكم�ة 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶1هو  

تمكنت من الوصول �التكلفة إلى الحد . وهكذا تكون المنشأة قد 1Q(1ATC(بتكلفة وسط�ة مقدارها 

منحنى الجدید  لعلك الحظت أن ال من العوامل الثابتة.الحجم األمثل األمثل من خالل استخدام 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶1   هو أ�ضًا منحنى تكلفة وسط�ة قصیرة األجل والعمل في ظّله �قتضي استخدام المستوى

قه ینطبق عل�ه. وهكذا، إذا شاء المدیر أن الجدید من عوامل اإلنتاج الثابتة، وما ینطبق على سا�

�قبل بتكلفة وسط�ة   فسیتعین عل�ه أن 2Qمرة أخرى، وهذه المرة إلى مستوى یتوسع في اإلنتاج 

ما دام القرار یتخذ على األمد القصیر، أي في ظل ظروف ال تت�ح تغیر   2Q(1ATC(رها مقدا

. أما إذا �ان لدى اإلدارة الموارد الالزمة 2Qالتكال�ف الثابتة إلى المستوى األمثل �النس�ة للحجم 

ى  قل لإلنتاج في ظل المنحنللتوسع في الطاقة اإلنتاج�ة، ف�مكن للمنشأة أن تنت  والوقت الكافي

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶2   حیث تستط�ع إنتاج الحجم𝑄𝑄2 2(بتكلفة أقل مقدارهاQ(2ATC  . 

بوصفها الواحدة)  تكلفة الوحدة    �مكننا النظر إلى النقاط المثلى لإلنتاج (المثلى من حیث  

  عند �ل مستوى من مستو�ات قصیرة األجل تكلفة الوسط�ة منحنى متصل �غّلف منحن�ات ال

 Long-run Averageالتكلفة الوسط�ة على األمد الطو�ل  المغلف المنحنى اإلنتاج. �مثل هذا 

Cost (LRAC) .  ى  النظر إلنا نستط�ع أو منحنى الكلفة الوسط�ة طو�لة األجل. المهم هنا هو أن

فًا (أو �كلمة أدق، مغلحدود الدن�ا من التكلفة الوسط�ة هندسي للالمحل ال �اعت�اره هذا المنحنى

الطاقة اإلنتاج�ة  و   .عند أحجام مختلفة من الطاقة اإلنتاج�ةالوسط�ة قصیرة األجل)    لمحن�ات التكلفة

ع س�كون ذلك الحجم الذي تبلغ  لمصنع. وهكذا فإن الحجم األمثل للمصنمحدد لحجم  تعبر عن

صغر،  أي حجم آخر للمصنع، أكبر أو أذلك أن . 1Qما مقداره ف�ه الطاقة التصم�م�ة لإلنتاج 

�كلمة أخرى، فإن حجم المصنع ال �جوز اقتصاد�ًا أن �كبر فوق    ة وسط�ة أعلى.ینطوي على تكلف

 نى الكلفة طو�لة األجل.حد أمثل أو أن �صغره، وهذا الحد األمثل هو النها�ة الدن�ا لمنح 
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  اإلنتاج  لقرار التحلیل الحدي 5.9

رساها رواد المدرسة الحد�ة أو الهامش�ة،  یرتكز التحلیل االقتصادي الحدیث على الم�ادئ التي أ

�مكن عرض مبدأ التحلیل الحدي والتي مرت معنا �التفصیل في مقرر تار�خ الفكر االقتصادي. 

�ة  أو مدیر منشأة إنتاج  منتجاً یق على حاالت متنوعة. لنفترض أن  من خالل نموذج عام قابل للتطب 

في سبیل الحصول على   C(Q)بتكلفة محددة  Qول�كن  control variableقرار ما یتحكم �متغیر 

ع�ارة عن عدد العمال أو عدد اآلالت أو عدد  Qتكون  �مكن أن B(Q).13نفع إجمالي محّدد 

وحدًة من  Qالتكال�ف اإلجمال�ة المرت�طة �استخدام  C(Q)ساعات تشغیل أیهما، �حیث تكون 

، �حیث تكون  لوحدات المنتجةعدد ا Qحجم الناتج. �ما �مكن أن تكون  B(Q)ونتاج، وسائل اإل

C(Q)  التكال�ف الكل�ة إلنتاجQ  ،ووحدًة من الناتجB(Q)  اإلیرادات الناجمة عن ب�عQ  وحدًة

الحالة  حالتین. لوب التحلیل فإننا سوف نمیز بین وألن طب�عة المتغیرات تؤثر على أس 14. همن

تنطوي فالثان�ة أما الحالة و  ،discrete control variableي على متغیر قرار منقطع األولى تنطو 

 variablecontinuous control .15على متغیر قرار مستمر 

 

 
تستخدم للتعبیر عن اسم المتغیر و�ذلك عن �میته، أي عدد وحداته. و�ما أن هذا المتغیر �قع  Qالحظ أن 13

ا  وهو نفسه م decision variableتحت س�طرة المنتج أو صانع القرار فإنه �سمى في هذا الس�اق متغیر القرار
 . independent variableل ستقغیر المأو المت choice variable�سمى في س�اق أخر متغیر الخ�ار 

كمثال آخر �مكن أن �كون المنتج أنت نفسك والنشاط هو دراسة هذا المقرر. �مدیر ذاتي لعمل�ة دراسة هذا  14
ي الدراسة على حساب إنجاز ساعًة ف  Q، حیث س�كون إنفاق  Qالمقرر، سیتعین عل�ك أن تقرر �م ساعة ستدرس  

حة الضائعة التي تمثل تكلفة الفرصة البدیلة المضحى بها في سبیل لراًة من ا ساع C(Q)أنشطة أخرى �ما �كّلفك 
 عالمًة في االمتحان النهائي لمقرر التحلیل االقتصادي الجزئي. B(Q)الحصول على 

عًا (مستمرًا). �شیر االنقطاع إلى عدم إمكان�ة أن �أخذ  �سمى القرار منقطعًا (مستمرًا) إذا �ان متغیر القرارمنقط15
 ال نهائ�ا من الق�م ضمن مجال محدد. أما االستمرار ف�شیر إلى إمكان�ة استخدام أجزاء �سر�ة من متغیر عدداً ال

الوحدات، �حیث �مكن أن �أخذ المتغیر عددًا ال نهائ�ًا من الق�م ضمن مجال محّدد. �شكل تقر�بي، �مكن وصف  
ة ضمن مجال تعر�ف التا�ع، وأما لرسم التا�ع م عن الورققللتا�ع المستمر �التا�ع القابل للرسم دونما حاجة لرفع الا

المنقطع فنضطر لرفع القلم أثناء رسم التا�ع �حیث �ظهر وجود خطوات أو قفزات في الخط الممثل للتا�ع. هذه 
 ط متصل.الخطوات �جب تمثیلها �فراغ ولكننا أح�انًا نمثلها �خ
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 حالة المتغیر المنقطع  –: تحدید المستوى األمثل لمتغیر قرار  4.9الجدول 

)1( )2( )3( )4( )5( )6( )7( 
 متغیر
 القرار

 النفع 
 الكلي

 كال�فالت
 الكل�ة 

 النفع 
 الصافي

 النفع 
 الحدي

 التكلفة 
 الحد�ة

 النفع الحدي 
 الصافي

Q B(Q) C(Q) NB(Q) MB(Q) MC(Q) MNB(Q) 
 3( Δ )4( Δ( Δ )2( )2( -) 3( معطى معطى معطى

0 0 0 0 - - - 
1 55 10 45 55 10 45 
2 105 20 85 50 10 40 
3 150 40 110 45 20 25 
4 190 60 130 40 20 20 
5 225 90 135 35 30 5 
6 255 120 135 30 30 0 
7 280 150 130 25 30 -5 
8 300 200 100 20 50 -30 
9 315 250 65 15 50 -35 
10 325 325 0 10 75 -65 
11 335 400 -65 10 75 -65 
12 345 475 -130 10 75 -65 
13 350 550 -200 5 75 -70 
14 355 650 -295 5 100 -95 
15 355 750 -395 0 100 -100 

 

 قرار منقطع متغیر : الحالة األولى .1.5.9

أعاله، لنفترض أن المدیر أمام حالة �مكن وصفها �شكل رقمي المنشأة  �العودة لمثال مدیر  

المدیر من قسم الدراسات على   . حصل4.9) من الجدول 3) و( 2) و( 1من خالل األعمدة (

الناتج  �ل مستوى مفترض من  �إنتاجلتكال�ف الكل�ة المرت�طة ) التي تعطي ا3ب�انات العمود (

(العمود األول) ومن مدیر المب�عات على تقدیرات ق�م المب�عات الممكن الحصول علیها من �ل  
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ن �ختار عددًا صح�حًا من  مستوى ممكن من اإلنتاج. الحظ من العمود األول أن على المدیر أ

ر  خ أو أي منتج آخر غی �ارة عن زجاجات عصیر أو قدور ط�وحدات الناتج. لعّل الناتج مثًال ع 

�مّثل العمود الثاني النفع الكلي   ال �قبل وحدات �سر�ة.و قابل للتجزئة، أي أن متغیر القرار منقطع 

B(Q)    والعمود الثالث �مّثل التكال�ف الكل�ةC(Q)  .  فنفترض أنه تعظ�م    للمنشأةلهدف النهائي  وأما ا

�عد سداد  B(Q) ت�قى من النفع الكليالذي �مّثل ما ی NB(Q)أو  net benefitالنفع الصافي 

 :C(Q)التكال�ف الكل�ة 

NB(Q) = B(Q) - C(Q) 

) من الجدول 4أي أن هدف المدیر هو تعظ�م الفرق بین النفع الكلي والتكال�ف الكل�ة، والعمود (

ر  ـار. الحظ أن المدیقوم �حساب هذا الفرق من أجل �ل مستوى من مستو�ات متغیر القر � 4.9

�ما هو  وحدة  135والذي �ساوي  NBمستوى ممكن من عظم أ للوصول إلى  Q = 6س�ختار 

والتكلفة  marginal benefitواضح. واآلن، حان الوقت للتعر�ف �مقادیر جدیدة هي النفع الحدي 

ي هو النفع  . إن النفع الحد marginal net benefitوالنفع الحدي الصافي  marginal costالحد�ة 

ر القرار اإلداري، وهو �التالي مقدار التغیر في النفع  استخدام وحدة إضاف�ة من متغیالمتأتي من 

الكلي الناجم عن ز�ادة متغیر القرار �مقدار وحدة واحدة. فالنفع الحدي من الوحدة األولى مثًال هو  

وحدة ، أو ألن إضافة هذه ال.و.ن  55، ألن استخدام هذه الوحدة �عطي نفعًا �مقدار  دة نقد�ةوح  55

  50 . والنفع الحدي من الوحدة الثان�ة هوو.ن 55لكلي من صفر إلى تؤدي إلى ز�ادة النفع ا

والعمود  و.ن. 105إلى  55، ألن إضافة الوحدة الثان�ة تؤدي إلى ازد�اد النفع الكلي من و.ن.

ى،  غیر القرار. من جهة أخر �عطي المنافع الحد�ة من أجل �ق�ة مستو�ات مت  4.9من الجدول    )5(

ة الناجمة عن استخدام وحدة إضاف�ة من متغیر القرار. التكال�ف الحد�ة  التكلفة الحد�ة هي التكلف 

عشرة،   ) من ذات الجدول. فمثًال، التكلفة الحد�ة للوحدة األولى هي6في مثالنا معطاة في العمود (

وحدة الثان�ة هي  رة. والتكلفة الحد�ة للكونها تؤدي إلى ز�ادة التكال�ف الكل�ة من صفر إلى عش

 .، وهكذاو.ن. 20إلى  10ف الكل�ة من �تؤدي إلى ز�ادة التكال عشرة، �ونها

وأخیرًا، فإن النفع الصافي الحدي �عّرف بنفس الطر�قة، حیث �مّثل الز�ادة في النفع   

، یؤدي ارتفاع ق�مة  ت�ة من استخدام وحدة إضاف�ة من متغیر القرار اإلداري. فمثالً الصافي المتأ
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Q    و�التالي فإن النفع الحدي الصافي   و.ن.  45النفع من صفر إلى  من صفر إلى واحد إلى ازد�اد

و�ز�ادة ق�مة متغیر القرار �مقدار وحدة واحدة، أي بتغیر ق�مة    و.ن.  45من الوحدة األولى �ساوي  

Q  لحدي الي فإن النفع الصافي ا، و�التو.ن.  85إلى    45) یرتفع النفع الصافي من  2) إلى ( 1ن (م

) من 7، وهكذا من أجل �ق�ة الوحدات اإلضاف�ة. والعمود (و.ن. 40ي من الوحدة الثان�ة �ساو 

أخیرًا أن النفع الصافي الحدي �مكن الحصول عل�ه   نالحظ�حسب هذه المقادیر.  4.9الجدول 

 MNB(Q) = MB(Q) - MC(Q): لفرق بین النفع الحدي والتكلفة الحد�ة�أخذ ا

يء غا�ة في األهم�ة مفاده أن اخت�ار  یلفت االنت�اه إلى ش 4.9إن تأمل ب�انات الجدول 

المدیر الستخدام ست وحدات من متغیر القرار �ضمن له الحصول على أعظم نفع �لي ممكن،  

صافي إلى الصفر، األمر الذي �عكس التساوي بین  وأن ذلك یتحقق مع وصول النفع الحدي ال

فة �التأكید، فالمدیر س�ظل  . هذا ل�س �صد Qلفة الحد�ة عند المستوى ذاته من التكالنفع الحدي و 

ما دام النفع الحدي �فوق التكلفة الحد�ة، األمر الذي �ظل   Qمن خالل ز�ادة    NBقادرًا على ز�ادة  

 C(Q)التكلفة الكل�ة    ز�ادة  إلى  Qز�ادة  دسة. أما عندما تؤدي  محققًا حتى الوصول إلى الوحدة السا

نت�جة ستكون سلب�ة على النفع الصافي  فإن ال B(Q)�معدل أسرع من الز�ادة في النفع الكلي 

NB(Q) األمر المشاهد ابتداء من الوحدة السا�عة. فعلى سبیل المثال، یؤدي استخدام الوحدة ،

الثان�ة    ذلك األمر مع الوحدةلي �فوق االرتفاع في التكلفة الكل�ة، و�األولى إلى ارتفاع في النفع الك

ى ارتفاع مجمل النفع الصافي في هذا المجال من ق�م  وما یلیها حتى الوحدة السادسة، ما یؤدي إل

Q حیث تنعدم امكان�ة ز�ادة النفع الصافي مع وصول ،Q  إلى مستوى تتساوى عندهC(Q)  مع

B(Q)الب، ألن الز�ادة في لمستوى فسیؤدي إلى الحصول على نفع حدي س، وأما تجاوز هذا ا  

  التكلفة ستفوق الز�ادة في النفع.

صول النفع الصافي إلى أعلى مستوى ممكن ال یؤدي إلى تعظ�م النفع  �ضًا أن و أالحظ 

حیث النفع الحدي �ساوي الصفر. �ظهر ذلك  15الوحدة  د الكلي. فالنفع الكلي األعظم یتحقق عن

، ألن تحدید الهدف بهذه لمنشأةل  لح ألن �كون هدفاً تعظ�م النفع الكلي ال �ص  إنة مهمة تقول  حق�ق

رف عن الز�ادات الحادة في التكال�ف الكل�ة التي �مكن أن تفوق النفع  الطر�قة �قتضي غض الط



219 
 

حیث الكلي �كثیر. �كلمة أخرى، إن تعظ�م النفع الصافي ال یرت�ط �الضرورة بتعظ�م النفع الكلي،  

 . تعظ�م النفع الصافي  ال بد من أخذ التكلفة �االعت�ار عند 

ممكنة من اإلنتاج �قطع النظر عن  إن سعي مدیر إنتاج إلى تحقیق أعظم �م�ة ف، وهكذا

التسارع المرافق في معدالت التكلفة ال �مكن وصفه �السلوك العقالني إذا �انت اإلدارة تسعى  

دأ ة أن نلخص فكرة المبالمفید قبل أن ننتقل إلى الحالة الثان�  لتحقیق أعظم ر�ح ممكن. وأخیرًا، من

 ر �ل ما سبق: �ع�ارة موجزة تختص The Marginal Principle الحدي

 

 المبدأ الحدي 

 الحدلتعظ�م النفع الصافي، على المدیر أن �قوم بز�ادة ق�مة متغیر القرار إلى 

 وعند هذا الحد �الذاتالذي یتساوى عنده النفع الحدي مع التكلفة الحد�ة. 

ال �مكن للمدیر اكتساب المز�د من  �صل الناتج الصافي الحدي إلى الصفر. و 

 .متغیر القرار عن هذا الحد ر�ق تغییر مستوى النفع الصافي عن ط
 

 

 مالحظة 

. الحظ أن الب�انات منقطعة،  4.9لجدول . أدناه هو ع�ارة عن تمثیل ب�اني لب�انات ا9.9الشكل 

ولكن العالقة بین   أن �مثل الب�انات بنقاط بدًال من وصلها ب�عضها ال�عض  المؤلف� و�ان األولى 

ة. لن نتوقف عند هذا الشكل �التوض�ح ألن الحالة التال�ة ستقوم  المتغیرات تبدو أوضح بهذه الطر�ق

�عرض شكل مشا�ه إلى حد التطابق في إطار تحلیل قرار مستمر، وأما الغا�ة من عرضه هنا  

إلمكان�ة أخذ التوا�ع   الفرصة للقارئ للمقارنة، لعلها تقود إلى قبول القارئ  إتاحة فتتوقف عند 

ت التي تتناول متغیرات منقطعة. ذلك أن التوا�ع المستمرة عمومًا  المستمرة �تقر�ب مالئم للحاال

 تتمتع �خصائص ر�اض�ة �مكن االستفادة منها �شكل واسع.
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 لمتغیر منقطع: تحدید المستوى األمثل 9.9الشكل 

C(Q) 

B(Q) 

NB(Q) 

MB(Q) 

MC(Q) 

MNB(Q) 
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 مستمر متغیر القرار الحالة الثانیة: .2.5.9

منقطعًا تنطبق �شكل عام على   إن الم�ادئ األساس�ة لصنع القرار عندما �كون المتغیر 

ب�ان�ًا فإننا سنحصل على الشكل   8.9فإذا ما قمنا بتمثیل معط�ات الجدول    حالة المتغیر المستمر. 

�ات المختلفة  . �مّثل الجزء األعلى من الشكل المنافع الكل�ة والتكال�ف الكل�ة المرت�طة �المستو 9.9

كل مصطنع حیث تم وصل النقاط �عضها ب�عض  . الحظ أن المنحن�ات مستمرة �شQلمتغیر القرار  

لمنحن�ات متصلة دون انقطاعات، و�عني ذلك أننا نفترض وحدات متغیر القرار  �حیث تظهر ا

ن عدد حت قابلة للتجزئة �شكل النهائي، �أن تعید تعر�ف المتغیر بوزن �م�ة العصیر بدًال مأص�

ل النفع الصافي والذي �ساوي جبر�ًا  زجاجات أو صنادیق العصیر. الجزء األوسط من الشكل �مثّ 

نحنى  الكلي والتكلفة الكل�ة، والذي �مكن ق�اسه هندس�ًا �المسافة العمود�ة بین م الفرق بین النفع

ا تصل المسافة التكلفة الكل�ة ومنحنى النفع الكلي. الحظ أن النفع الصافي �ص�ح أعظم�ًا عندم

افترض أن شر�ة هندس�ة حّددت .  لى متغیر مستمرلننتقل اآلن إلى مثال ع  .اهاالمذ�ورة إلى أقص

 �اضي ه�كل النفع والتكال�ف ألحد األنشطة �ما یلي: �شكل ر 

B(Q) = 300Q – 6Q2 
2C(Q) = 4Q 

ر متغیر القرار و�ما أن المقادیر الحد�ة تمّثل التغیر الذي �حصل في المقادیر الكل�ة عند تغی

ة الحد�ة �مكن الوصول إلیهما �االشتقاق الر�اضي  �مقدار وحدة واحدة، فإن النفع الحدي والتكلف

 .  ا�عهما األصل�ةلتو 

 

للتجزئة إلى ماال نها�ة، فإن میل مقدار   تمرًا، أي قابالً عندما �كون متغیر القرار مسمالحظة هامة (للتذ�ر): 

فع الكلي عند مستوى  الحد�ة الموافقة عند تلك النقطة. تحدیدًا، إن میل منحنى النكلي عند نقطة محددة هو الق�مة  

. و�ن میل منحنى التكلفة الكل�ة عند مستوى Qالحدي عن ذلك المستوى من هو النفع  Qمحدد لمتغیر القرار 

 Qمحدد من . و�ن میل منحنى النفع الصافي عند مستوى Qلفة الحد�ة لذلك المستوى من هو التك Qمحدد من 

 .Qهو النفع الصافي الحدي لذلك المستوى من 

الالزمة  Qوالكم�ة المناس�ة من على المدیر اآلن أن �قوم �حساب أعظم نفع صاٍف ممكن یتعین 

�استثناء    10.9یناظر الشكل    9.9الشكل  إن  للوصول إل�ه. لنقم أوًال برسم منحن�ات التكلفة والنفع.  
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ة الهندس�ة  ن�ة على الص�غ التا�ع�ة للنفع والتكلفة التي زودت بها الشر�أن الب�انات مستمرة فعًال ومب

األعظم بین النفع والتكلفة یتحقق عندما یتساوى میل  للمدیر. الحظ من الشكل العلوي أن الفرق 

الحظ أ�ضًا أن میل منحنى النفع الصافي �ص�ح أفق�ًا عد�م  منحنى النفع مع میل منحنى التكلفة.  

 ه �ساوي الصفر) عندما �كون في أعظم مستو�اته. االنحدار (میل

 C(Q)منحنى  ، ومیلΔB/ΔQما هو إال النفع الحدي  B(Q)میل منحنى  في الحق�قة إن

و إال النفع  ما ه NB(Q)، و�ذلك میل منحنى النفع الصافي ΔC/ΔQما هو إال التكلفة الحد�ة 

ى النفع والتكلفة المشار إل�ه  . األمر الذي �عني أن تساوي میلي منحنΔNB/ΔQالصافي الحدي 

فع الصافي  مع التكلفة الحد�ة، وهو الشرط الذي بتحققه �صل الن  أعاله �عكس تساوي النفع الحدي

لقول �أن میلي منحنى . إذًا، ا1.2إلى أعظم مستوى له �ما رأینا سا�قًا من تحلیلنا لب�انات الجدول  

أعظم�ًا �كافئ القول �أنه عندما �كون النفع   النفع والتكلفة یتساو�ان عندما �كون النفع الصافي

 . MB= MCفإن  الصافي أعظم�اً 

لتا�ع فإن مشتق تا�ع ما عند نقطة محددة ما هو إال و�ما أن میل التا�ع ما هو إال مشتق ا

 لنقطة. و�التالي نستط�ع أن نكتب: الق�مة الحد�ة لذلك التا�ع عند تلك ا

MB = dB(Q) / dQ 

MC = dC(Q) / dQ 

MNB = dNB(Q) / dQ 

صّور مستو�ات �ل من النفع الحدي ، الذي �10.9الحظ من الجزء األسفل من الشكل 

لنفع الحدي الصافي، أن الناتج الصافي الحدي �صل إلى الصفر عند ذلك والتكلفة الحد�ة وا

نقطة الذي یتقاطع (یتساوى) عنده منحن�ا النفع الحدي والتكلفة الحد�ة، وعند هذه ال  Qالمستوى من  

لدراسة الشر�ة الهندس�ة لحل مشكلة  ن العودةنستط�ع اآل  �الذات �كون النفع الصافي أعظم�ًا.

المعظم للنفع الصافي. �ما أن الدراسة وّفرت لنا ص�غًا تا�ع�ة   Qن مستوى المدیر ال�احث ع

فع الحدي لكل من النفع الكلي والتكلفة الكل�ة فإننا نستط�ع أن نشتق الن explicitر�اض�ة صر�حة 

 والتكلفة الحد�ة �ما یلي: 

  MB = dB(Q) / dQ = 300 – 12Q 

MC = dC(Q) / dQ = 8Q 
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 مستمر. تحدید المستوى األمثل لمتغیر 10.9الشكل 

C(Q) 

B(Q) 

NB(Q) 

MB(Q) 

MC(Q) 

MNB(Q) 
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ظ�م النفع الصافي القائلة �أن النفع الصافي �صل إلى أعظم مستوى ممكن  و�استخدام قاعدة تع

 تتساوى عنده التكلفة الحد�ة مع النفع الحدي، فإننا نكتب: Qعند مستوًى محدد من 

MC = MB 

8Q = 300 – 12Q 

النفع  خیرة في تا�ع الهدف، أي في تا�ع و�تعو�ض األ  .Q=15نحصل على  Qو�الحل من أجل 

 على:   نحصل ،الصافي

 = 8,250 24 (15) – 26 (15) –300(15)  =C(Q)  -NB(Q) = B(Q)  

 
 

ة وأخیرًا، �فترض بهذا المثال أن �ظهر إمكان�ة تطبیق التحلیل الحدي �استخدام أدوات ر�اض�

تعظ�م المنفعة عندما عرضنا النظر�ة  الحظ أننا استخدمنا التحلیل الحدي أ�ضًا في نموذج    .�س�طة

لكننا في تلك الحالة استخدمنا أدوات ر�اض�ة أكثر تقدمًا مما  الت المستهلك. الحدیثة في تفضی

ا قمنا تاج، فكماعتمدنا عل�ه هنا. والحق�قة اننا نستط�ع استخدام ذات المنهج�ة في تحلیل قرار اإلن 

تعظ�م الر�ح في ظل قید التكلفة. و�ما قمنا بتصغیر  بتعظ�م المنفعة في ظل قید المیزان�ة �مكننا 

لمیزان�ة في ظل قید ث�ات المنفعة �مكننا أن نقوم بتصغیر التكلفة من أجل مستوى محدد من  ا

مثال واحد تصر على سنق  الناتج. ولن �كون هناك أي فرق من الناح�ة الر�اض�ة بین النموذجین.

 لب�ان ذلك.على المسالة األول�ة فقط 

 

 ل: مثا

ل�كن تا�ع إنتاج منشأة معینة من الشكل 
25.025.0 KLQ �م�ة العمل ف�ما تمثل   Lحیث تمثل   =

K و.ن. وسعر  20یبلغ  �م�ة رأس المال المستخدمة في المنشأة. افترض أن أجر وحدة العمل

و.ن.    320كال�ف المنشأة محدودة �سقف مقداره  وحدة رأس المال یبلغ خمس و.ن. �فرض أن ت

 مستوى األعظم من اإلنتاج والكم�ات المثلى من العمل ورأس المال الكفیلة بتحق�قه.  أحسب ال

 

Max 25.025.0 KLQ =  
s.t. 320520 =+ KL  



225 
 

 نج نضع تا�ع الغرا  

 ( )KLKLL 52032025.025.0 −−+= λ  
 الشروط األولى:  

 λ2025.0 25.075.0 −=
∂
∂ − KL
L
L  م.1  

 λ525.0 75.025.0 −=
∂
∂ −KL
K
L  م.2  

 KLL 520320 −−=
∂
∂
λ

 م.3   

 حل جملة معادالت الشروط األولى

02025.0 25.075.0 =−− λKL  من م. 1  

0525.0 75.025.0 =−− λKL  من م. 2  

 0520320 =−− KL  من م. 3   

   λ=− 2025.0 25.075.0 KL  من م. 1  

   λ=− 525.0 75.025.0 KL  من م. 2  

 ومنه:        

   525.02025.0 75.025.025.075.0 −− = KLKL  

   75.025.025.075.0 525.1 −− = KLKL  

   
75.025.075.025.0 4 −− = LLKK  

   LK 4=  

   ( ) 04520320 =−− LL  من م. 3  

   040320 =− L  

   8=L  

   ( ) 32844 === LK  

   8=L  , 32=K  

   ( ) ( ) 4328 25.025.025.025.0 === KLQ  
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 تمار�ن الفصل التاسع
 

 : أسئلة محلولة

 دى القصیر.اشرح الفرق بین التكال�ف في المدى الطو�ل وفي الم .1

في المدى القصیر، ر�ما فقط أما �ل المدخالت متغیرة. تكون الفرق هو أنه في المدى الطو�ل، 

 كم�ة المدخالت من األیدي العاملة تكون متغیرة.

 المتناقصة؟ الحد�ة ون العوائدما هو قان .2

راحل المایدت في  ى األقل ثابتًا فإن إنتاج�ة المدخل المتغیر، و�ن تز أحد عوامل اإلنتاج علإذا �ان  

 ، فإنها ستؤول في النها�ة إلى التناقص.األولى من التوسع في اإلنتاج

 ؟إلى حدها األعظم  أر�اح الشر�ةتصل نقطة  ةأ�عند  .3

 التكلفة الحد�ة مساو�ة لإلیراد الحدي.عنده تكون  الذيمستوى اإلنتاج  عند

 ن هناك الاقتصاد�ات في الحجم؟لماذا �كو  .4

مشاكل في الحجم تمیل للز�ادة عندما تنمو الشر�ة �شكل ي ع�ارة عن ال اقتصاد�ات الحجم ه

الحوافز  تتراجعقد �ما ، أصعبكبیر وال تستط�ع أن تدار �شكل فعال. االتصاالت قد تص�ح 

المعلومات التي �حتاجونها تحدید  و�ة في  وقد �جد المدراء صعاإلداري،    االرت�اك�سبب  مل  على الع

 .�بیرةج إنتاأحجام عند العمل على 

 أسئلة متعددة الخ�ارات (محلولة):

 على األمد القصیر: حجم اإلنتاجأي مما یلي ال یترافق مع هبوط   .1

a- .متوسط التكال�ف المتغیرة یه�ط 

b- ل�ة یه�ط.متوسط الكلفة الك 

c- .متوسط التكال�ف الثابتة یه�ط 

d- ط.التكال�ف الحد�ة ته�     

 )الثابتة الوسط�ة مع تزاید حجم اإلنتاجالتكلفة : عادة ما تتناقص c(الجواب الصح�ح 
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 إن میل تكلفة الوحدة للهبوط مع ز�ادة المخرجات على المدى القصیر �عود إلى: .2

a. .اقتصاد�ات الحجم 

b. .اآلثار الخارج�ة 

c.  ط العائد الحدي.هبو 

d. .ز�ادة العائد الحدي 

معها األر�اح  لك أن اإلنتاج�ة تز�د مع التخصص وتقس�م العمل وتز�دذ، dالجواب الصح�ح هو 

فال عالقة م�اشرة لآلثار   bاقتصاد�ات الحجم تنشأ في المدى الطو�ل. أما    a�طب�عة الحال. �النس�ة لـ  

 ى التكلفة.ال تأثیر لها عل cالخارج�ة �الموضوع. وأما 

 مع ارتفاع المخرجات: رأي مما یلي ال �مكن أن �حدث على المدى القصی .3

a. رة.ارتفاع متوسط التكال�ف المتغی 

b. .ارتفاع متوسط التكال�ف الكل�ة 

c. .ارتفاع متوسط التكال�ف الثابتة 

d. .ارتفاع التكلفة الحد�ة 

ط مع تزاید المخرجات على ذلك أن متوسط التكال�ف الثابتة �ستمر �الهبو ، cالجواب الصح�ح هو 

 حساب�ة.األمد القصیر، وهي حق�قة 

رات في الساعة على أن �عمل العمال للحد شخصًا في معمله �أجر مقداره خمسة دوال  30وظف وسام    .4

األقصى من ساعات العمل. ولتوظ�ف شخص إضافي واحد، سیتعین على وسام أن یرفع معدل األجر 

 لة ستساوي: د�ة للعما�قیت �ل التكال�ف ال�اق�ة ثابتة، فإن التكلفة الح دوالرًا �الساعة. إذا 5.50إلى 

a- 20.50$ 

b- 15.00$ 

c- 5.50$ 

d- 0.50$ 

 .a�ح هو الجواب الصح
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 170.50 = في الساعة) 5.50شخص ( 31التكلفة مع 
 150.00 = في الساعة) 5.00شخص ( 30التكلفة مع 

  20.50 =    التكلفة الحد�ة 

 ضح الفرق بین المدى القصیر والمدى الطو�ل؟أي من الحاالت أدناه تو  .5

a. بتة في المدى القصیر ومتغیرة في المدى الطو�ل.تكلفة العمالة ثا 

b. اد�ات الحجم موجودة في المدى الطو�ل ول�ست في المدى القصیر.اقتص 

c.   القصیر، ولكن في المدى الطو�ل عامل واحد من عوامل اإلنتاج على األقل �ظل ثابتًا في المدى

 مكان�ة لتتغیر �لها.هناك إ

 .الطو�لل اإلنتاج ثابت في المدى . اذ ال شيء من عوامcالجواب الصح�ح هو 

 

 : أسئلة غیر محلولة

. امأل فراغات الجدول التالي، ثم قم بتحدید الحجم األمثل لمتغیر القرار. عّلق على سلوك منحن�ات 1

�اتجاه توض�ح المبدأ الذي قمت على أساسه  والنفع الحدي. قارن بینهما، وار�ط ع�اراتكالتكلفة الحد�ة 

 ثلى لمتغیر القرار.بتحدید الق�مة الم

 

Q B(Q) C(Q) NB(Q) MB(Q) MC(Q) MNB(Q) 
0 45 5     
1 95 15     
2 140 35     
3 180 55     
4 215 85     
5 245 115     
6 270 145     
7 290 195     
8 305 245     
9 315 315     
10 325 395     
11 335 470     
12 340 545     
13 345 645     
14 345 745     
15 45 5     
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 اإلیرادات الكل�ة والتكال�ف الكل�ة ألحد المنشآت تت�ع في سلو�ها التوا�ع الر�اض�ة التال�ة:. افترض أن 2

B(Q) = 200Q – 4Q2 

C(Q) = 8Q2 

 والمطلوب:

ا، وفّسر ًا �استخدام برنامج أكسل أو یدو�ًا �استخدام دراسة تحوالتهممثل هذین التا�عین ب�ان� .أ

 المدلول االقتصادي لشكلیهما.

 إلى الق�مة المثلى لمتغیر القرار رقم�ًا �استخدام أكسل.حاول أن تصل  .ب

 .تحلیل�ةتأكد من الجواب الذي وصلت إل�ه �طر�قة  .ج

 قرار.�مة النفع الصافي عند الق�مة المثلى لمتغیر الأحسب ق .د

قلیل من المثلى وعند ق�مة أخرى أعلى �قلیل من أحسب ق�مة النفع الصافي عند ق�مة لمتغیر القرار أقل � .ه

  ى. عّلق على النت�جة.المثل
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 الفصل العاشر 
 المنافسة التامة

Perfect Competition 
 

 كلمات مفتاح�ة
؛ عائد عادي  Free entry ة الدخول؛ حر�Free exit؛ حر�ة الخروج Social optimalityاالجتماع�ةاألمثل�ة 

Normal returnتامة المنافسة ال ؛Perfect competition؛ منتج متجانسHomogenous product ؛ منتج
 .Price maker firmمنشأة صانعة للسعر؛ Price taker firmللسعر ؛ منشأة متلق�ةDifferentiatedمتمایز

 
 ملخص الفصل:

الممّیز لكل شرط  زم توفرها في السوق لتكون سوق منافسة تامة، مبّینًا الدور الیبدأ هذا الفصل بب�ان الشروط ال 
بها، مع عنا�ة خاصة لتأثیر هذه الشروط على طب�عة وشكل منحن�ات العرض   من هذا الشروط والوظ�فة التي �قوم

 التامة.  والطلب في ظل المنافسة 
 

 األهداف التعل�م�ة للفصل العاشر:
 نافسة التامة.التعّرف على شروط الم -

 تامة وطب�عة تأثیره.فهم واست�عاب دور �ل شرط من شروط المنافسة ال -
 في السوق على األمد القصیر و�ین أدائها على األمد الطو�ل.   إدراك الفرق بین أداء المنشآت -

 تواجهه المنشأة في سوق المنافسة التامة. فهم طب�عة الطلب الذي  -

 ي ظل المنافسة التامة.فهم طب�عة وخصائص منحنى عرض السوق ف -

 .االجتماع�ةلتامة لألمثل�ة است�عاب ��ف�ة تحقیق نظام المنافسة ا -
 

 مخطط الفصل:
 assumptions of perfect competition    وط المنافسة التامة. شر 1.10

 market supply and free entry  وحر�ة الدخول والخروج من و�لى السوق . منحنى عرض السوق 2.10

 equilibrium without free entry األولى: التوازن بدون دخول وخروج من السوق المرحلة 

 free entry assumed خول إلى السوق أو الخروج منهالمرحلة الثان�ة: �مكن للمنشآت الد
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 الفصل العاشر:  
 المنافسة التامةنموذج 

 Perfect Competition Model 
  

ق�ق�ة مطلو�ة في �افة المجاالت. المنافسة الشر�فة  �كاد ال �ختلف اثنان على أن المنافسة الح

دان آخر بدًء من الر�اضة وحتى  واء أكانت في الس�اسة أم في االقتصاد أم في أي میمرغو�ة س

سوق؟ أو السلطة، أو العلم؟ الجم�ع یؤ�د معاق�ة  طلب العلم. هل هناك عاقل ینادي �احتكار ال

لك یتنافى مع المنافسة. والجم�ع یؤ�د معاق�ة الشر�ات الر�اضیین الذین یتناولون المنشطات ألن ذ 

ألحزاب الس�اس�ة التي یثبت تالعبها  تتآمر على تسعیر المنتجات. والجم�ع یؤ�د معاق�ة االتي 

اتة �ل ما �ضمن المنافسة الشر�فة في �ل مجال، فلماذا؟ �أصوات الناخبین. والجم�ع یؤ�د �استم

و�المشاهدة مساوئ احتكار السلطة ومساوئ احتكار السوق الجواب واضح. الجم�ع یدرك �العقل 

 ة المنافسات المفبر�ة. وسخاف

نافسة �الكلمات أعاله ل�س هو �التحدید ما �خطر بذهن االقتصادي وفي الحق�قة، فإن معنى الم

في الحدیث عن المنافسة. إذ أن للمنافسة في علم االقتصاد معنى دق�قًا و�ناء محكمًا یؤسس عل�ه  

 عمل�ة الواسعة.  �امل من النظر�ات االقتصاد�ة ذات االمتدادات والتطب�قات الجسم 

تهلكین الساعین وراء أكبر منفعة ممكنة یتدافعون ف�ما بینهم  لنظر�ة أن أمواجًا من المستقول ا

مع أمواج من المنتجین الالهثین وراء أعظم ر�ح ممكن، وذلك في �حٍر من الحر�ة التي ال تشو�ها  

في المحصلة إلى    تدخل حكومي أو من إكراه من قبل أي طرف لطرف آخر، �ما یؤدي  شائ�ة من 

تحقیق أكبر مقدار ممكن من الرفاه االجتماعي    إنر�ة تقول  یر جماعي ممكن. أي أن النظأعظم خ

یتم من خالل ترك السوق وشأنه، وفتح الطر�ق أمام �ل الالعبین في السوق للسعي وراء تحقیق  

 األنان�ة ألن في ذلك الخیر �ل الخیر للجم�ع!   مصالحهم الذات�ة
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 المنافسة التامة . شروط1.10

 : ف�ما یليأهمها  عدد من الشروط المتكاملة نوجزتوافر جزة وتشترط النظر�ة لتحقیق هذه المع

ینجم عن    ف�ماوالعبرة في هذا الشرط ل�ست في العدد، بل  توفر عدد �بیر من المنشآت:    -1

ن حصص سوق غا�ة في الضآلة �حیث تكون المنشأة المفردة ضخامة عدد المنشآت م

 ى السعر.إلى حد ال تستط�ع معه أن تمارس أي تأثیر یذ�ر عل صغیرة

ت، �حیث أي أّن المنشآت ستنتج منتجًا متطا�قًا في المواصفا أن �كون المنتج متجانسًا: -2

هذا الشرط من أن   �كون منتج إحداها مطا�قًا تمامًا لمنتج أي منشأة أخرى. تأتي أهم�ة

أة تعرض ذات المنتج �سعر أعلى من غیرها. أحدًا من المستهلكین لن �شتري من أ�ة منش

قبل مستهلك بدفع سعر أعلى لمنشأة محددة فإن لذلك معنًى واحدًا هو أن المنتج  فإذا ما 

التي  س. أما إذا �انت المنافسة تامة فال بد أن �كون المنتج متجانسًا، والمنشأة  غیر متجان

 ز�ائن. ترفع سعرها فوق سعر السوق لن تحقق شیئًا إال خسارة ال

 

یوجد عوائق من أي نوع لدخول السوق  أي الحر�ة الخروج من والدخول إلى السوق:  -3

أو تكنولوج�ا أو سواها. على أن ذلك والخروج منها. سواء أكانت عوائق قانون�ة أو مال�ة 

وق أو دخول منشآت جدیدة إل�ه یتم بدون أ�ة  ال �عني �الضرورة أن خروج منشآت من الس

 واجه المنشأة في سوق المنافسة التامةلذي یمنحنى الطلب ا: 1.10الشكل 

$ 
 
 
 
 
 
 
P 

q 
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دتها في دخول السوق استعادة التكال�ف التي تكبأن المنشأة قادرة على  تكلفة، بل �عني

فاألراضي والم�اني والمعدات التي تم شراؤها عند الدخول �مكن    إذا ما قررت الخروج منها.

أة في السوق ال تعطیها مّیزة على  ب�عها عند الخروج. ینتج عن هذا الشرط أن أقدم�ة المنش 

المساواة  فس المعلومات و�قف على قدموالكل �متلك ن ،للمهنة الداخل الجدید. فال أسرار

 من حیث فرص تحقیق الر�ح. 

أي أن لكل المنشآت الداخلة في السوق نفس القدرة   تواجه المنشآت جم�عًا نفس التكال�ف: -4

 على الوصول للمدخالت بنفس األسعار. 

ن لى مستوى ممكن. و�ذا �اما توفرت �ل هذه الشروط فإن الرفاه االجتماعي س�كون في أع  إذا

�ًا فإن ذلك ال ینفي إمكان�ة تحقیق مقدار من المنافع یتناسب مع  توفر �امل هذه الشروط صع

مقدار توفرها. وعلى أ�ة حال، سنسیر اآلن مع الحالة المثال�ة التي تفترض توافر �امل الشروط. 

  سوق من خالل طرح سؤالین ننا أن نسأل عن أثر توافر �امل هذه الشروط على سلوك قوى الو�مك

�ل منشأة مقدار الناتج الذي ستطرحه في السوق؟ و��ف سیتشكل مترا�طین هما: ��ف ستقرر 

لنبدأ �السؤال األول الذي �عنى بدراسة خ�ار المنشأة   السعر على مستوى الصناعة �أكملها؟

ى السعر فإنها اتج. �ما أن المنشأة صغیرة جدًا وغیر قادرة على التأثیر عل�خصوص حجم الن 

أساسه. ستنظر المنشأة إلى سعر السوق من جهة و�لى لسعر من السوق وتتصرف على ستتلقى ا

فإذا �ان سعر   تكال�فها من جهة أخرى لتقرر حجم الناتج الذي س�حقق لها أعظم ر�ح ممكن.

       q*               q 

MC $ 
 
 
 
 
 
 

𝑃𝑃1 

 : قاعدة تعظیم الربح (خیار حجم اإلنتاج األمثل)2.10الشكل 
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ع طلب الذي ستواجهه المنشأة س�كون ع�ارة عن خط أفقي متعامد م، فإن منحنى ال1Pالسوق هو  

الطلب الذي ستواجهه المنشأة أفق�ًا ألن  . لماذا؟ س�كون منحنى 1Pوى محور السعر عند المست

الكم�ة المطلو�ة من منتج هذه المنشأة ستنخفض إلى الصفر إذا ما تم تحدید السعر فوق سعر 

 أدنى من سعر السوق فإن عددًا هائًال من المستهلكین  السوق، أما إذا وضعت المنشأة سعراً 

ادت أن تب�ع �م�ة محددة أن تب�ع �سعر  ي ال بد للمنشأة إذا ما أر ون على منتجها، و�التالس�قبل

  السوق.

�مكن أن ننظر إلى ذات منحنى الطلب من وجهة نظر ثان�ة. إن �ون منحنى الطلب أفق�ًا  

أي أن تغیرًا في السعر مهما �ان ضئیًال سیؤدي إلى تغیر  �عني أن مرونة الطلب ال نهائ�ة، 

عرها فوق سعر السوق ولو �قلیل فإن الكم�ة  هائي في الكم�ة المطلو�ة، فإذا ما رفعت المنشأة سالن

لو�ة من منتجها سته�ط إلى الصفر. و�مكن �ذلك مقار�ة ذات المنحنى من وجهة نظر ثالثة  المط

�ع الكم�ة التي تشاء دون أن تخشى أال تجد من �شتري منها.  مفادها أن المنشأة قادرة على ب 

إمكان�اتها النسب�ة حیث  م�ة التي تشاء ضمن �الط�ع فإن المقصود هنا �الكم�ة التي تشاء هو الكو 

. هذه إذًا ثالث طرائق للنظر إلى ا اشترطنا تكون السوق من عدد هائل من المنشآت الصغیرة.أنن

 لمنشأة المفردة في سوق المنافسة التامة. منحنى الطلب الذي تواجهه ا

یبین   2.10ید. والشكل منشأة؟ على المنشأة أن تعود إلى تكال�فها �كل تأكواآلن �م ستنتج ال

منحنى التكلفة الحد�ة للمنشأة. ستبدأ المنشأة من حجم اإلنتاج صفر وستفكر بز�ادة اإلنتاج تدر�ج�ًا  

تمر المنشأة  الحد�ة، و�الثان�ة إلى مستوى السعر. ستس  ناظرًة �العین األولى إلى مستوى التكلفة

الواضح، �التالي، أن الحد األمثل لمستوى  ة اإلنتاج مادام السعر �فوق التكلفة الحد�ة. ومن بز�اد 

على سبیل المثال، إذا ما رأى فالح �أن زراعة قطعة أرض إضاف�ة ستكلفه مقدارًا    .*qاإلنتاج هو  

أما إذا  القرار �التوسعة. لذي س�حصل عل�ه من ب�ع ناتجها فإنه سیتخذ إضاف�ًا �قل عن اإلیراد ا

وي على تكال�ف تفوق ما �مكن الحصول عل�ه من  كان قرار التوسعة �مقدار إضافي محدد ینط

الب�ع فإن الفالح لن �فعل. �المقابل، إذا وجد الفالح أن المساحة التي یزرعها أكبر مما �جب و�أن  

ة إلى �المساحة المزروع ءة مع مساحة أصغر، فإنه س�عمل على العودةعمله س�كون أكثر �فا

 المستوى األمثل. 
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المنشأة   إنند مالحظتین. األولى هي أن �عض الكّتاب �قولون من المناسب هنا أن نتوقف ع

الحد�ة تسّعر على التكلفة الحد�ة. قد یبدو هذا التعبیر مختصرًا ولكنه خطأ، ألنه یوحي �أن المنشأة  

وال تصنعه. و�قول ال�عض  لحد�ة تتلقى السعرم �التسعیر، وهذا غیر صح�ح �ون المنشأة اتقو 

حجم اإلنتاج عن طر�ق مساواة التكلفة الحد�ة �السعر، وهذا أ�ضًا تعبیر  اآلخر أن المنشأة تختار 

ها  المنشأة تعّظم ر�ح إنغر�ب ألنه یوحي �أن المنشأة تتحكم �التكلفة الحد�ة. والصح�ح أن نقول 

الحد�ة مع سعر السوق، فالمنشأة تتلقى  اوى عنده التكلفة  عن طر�ق اخت�ار مستوى الناتج الذي تتس

صنعه. أما المالحظة الثان�ة فتتلخص �أن المنشأة تختار �م�ة الناتج دونما نظر إلى  السعر وال ت

حمومة!؟ أي شيء آخر غیر سعر السوق، و�أنه ال یوجد منافسین في السوق! فأین المنافسة الم

 إلسترات�ج�ة والتكت�ك!؟  المنافسین؟ أین ا  وأین المنتجین الذي �سرقون ز�ائن

ة للنزاع أو التجسس الصناعي أو الدعا�ة أو لشن حروب سعر�ة في الحق�قة ل�س هناك حاج 

وال یوجد أي حافز لذلك. بل �مكن للمنتجین الذین �صنعون نفس المنتج أن �كونوا أصدقاء! هذه 

عر السوق. لإلجا�ة  سؤال ��ف یتحدد س ننتقل اآلن إلى  تحققت شروطها. إن التامة  هي المنافسة

لى مرحلتین. في المرحلة األولى سنعتبر أن عدد المنشآت في  عن هذا السؤال سنقسم التحلیل إ

السوق ثابت ال یتغیر. �كلمة أخرى لن نسمح بدخول وخروج المنشآت. وأما في المرحلة الثان�ة، 

 مة منها. وق وخروج أخرى قائفي حالة تسمح بدخول منشآت جدیدة إلى الس فسنعتبر أننا

تالیتین زمن�ًا بل متساوقتین، و�حدثان �شكل أو �آخر  من الواضح أن هاتین المرحلتین ل�ستا مت

. وأما الغرض من هذا التقس�م فهو ألغراض التحلیل �طر�قة تسمح �إظهار �عض جوانب 16�آن معاً 

رنة مع ما �ظهر  سمح �التالي �المقایدًا عن شرط حر�ة الدخول والخروج، �ما �المنافسة التامة �ع 

  17من سلوك السوق مع تحقق هذا الشرط.

 

 
 ألمد الطو�ل الذي درسناه سا�قًا و�ن �انا متشابهین.القصیر وا مدال تخلط بین هذا التقس�م و�ین التمییز بین األ16
سندرس الحقًا حاالت تنطوي على حر�ة دخول وخروج ولكن مع عدد قلیل من المنشآت، وحاالت أخرى تنعدم 17

نشآت. و�التالي، �فیدنا هذا التقس�م في عزل تأثیر عامل  فیها حر�ة الدخول والخروج ولكن مع عدد �بیر من الم
 نشآت على سلوك السوق.یر عدد المتغ
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 . منحنى عرض السوق وحر�ة الدخول والخروج من و�لى السوق 2.10

في �لتا الحالتین من المفید أن نبدأ التحلیل �النظر إلى المنشأة و�لى السوق �لتیهما معًا بنفس  

أة والنصف األ�من للسوق. إن �حجز النصف األ�سر للمنش  3.10الوقت. ولذلك سنقوم في الشكل  

لو�ها �فترض أن تمثل �افة منشآت السوق، فكل المنشآت في السوق درس سالمنشأة التي سن

صغیرة جدًا، وجم�ع المنشآت في السوق تواجه نفس التكال�ف، و�التالي فإن �افة المنشآت متشابهة  

 حجم والسلوك إلى حد التطابق.  في ال

أن  لناتج السوق، أي  Qلناتج المنشأة و�الحرف  qلحرف الحظ على الشكل أننا نرمز �ا

المحور�ن األفقیین مختلفین، في حین أن المحور العمودي �ق�س السعر نفسه، وهذه هي الغا�ة  

ى عرض السوق. تعلمنا  لنرى اآلن ��ف یتحدد منحن  من وضع هذین الر�عین جن�ًا إلى جنب أفق�ًا.

ما أن ي تتساوى عنده التكلفة الحد�ة مع السعر. و�اج الذ قبل قلیل أن المنشأة ستختار حجم اإلنت

المنشأة، ومن أجل أي سعر، ستض�ط حجم اإلنتاج �ما �حافظ على هذه المساواة، فإن �ل نقطة  

منحى عرض المنشأة على الجزء الصاعد من منحنى التكلفة الحد�ة تصلح ألن تكون نقطة على 

ل و�التالي فإن بوسعنا أن نقو .  �ل سعر موافق  من أجلكونها تحدد الكم�ة التي ستعرضها المنشأة  

منحنى التكلفة الحد�ة الخاص �المنشأة هو ذاته منحنى عرض المنشأة. و�التالي، فإن منحنى   إن

 عاملة في السوق.عرض السوق هو ب�ساطة مجموع منحن�ات التكلفة الحد�ة لكافة المنشآت ال

ه  فإن السوق سوف ینتج �مجموع   1pعند السعر    1qلكم�ة  وهكذا، فإذا �انت المنشأة العاد�ة ستنتج ا

         N.q1                             Q    q1                                       q 

 : منحنى عرض السوق في ظل عدم الدخول / الخروج3.10ل الشك
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على منحنى عرض السوق �الجمع األفقي لمنحن�ات عرض  . الحظ أننا نحصل 1Q=N.qالكم�ة 

 . MC∑=  Sاختصارًا وعل�ه �مكن أن نكتب   18المنشآت.
 

 بدون دخول وخروج من السوق المرحلة األولى: التوازن 

ة أخرى �ًال من المنشأة المفردة والسوق على  حیث نضع مر  4.10لننظر إلى الشكل 

المذ�ور آنفًا. تشاهد على النصف األ�من منحنى طلب السوق، وهو  زي أفق�ًا لنفس السبب التوا

لتي ل�س  منحنى طلب ها�ط �ما هو واضح. یتحدد شكل هذا المنحنى �معزل عن سلوك المنشآت ا

تهلكین وخ�اراتهم ح�ال المنتج محل الت�ادل، لها أي تأثیر عل�ه �ونه یتحدد وفقًا لتفضیالت المس

إلى ذلك من عوامل �أخذها المستهلكون �االعت�ار في اتخاذ قرار الشراء.    للبدائل المتاحة وماووفقاً 

 �اختصار یتحدد منحنى طلب السوق من خارج النموذج الذي بین أیدینا. 

صه هو منحنى  من ناح�ة أخرى، هناك منحنى آخر ل�س للمنشآت تأثیر على خصائ 

منحنى التكلفة الحد�ة یتحدد بناء على   یبدو هذا غر��ًا، ولكنالتكلفة الحد�ة الخاصة �المنشأة. قد 

تكنولوج�ا اإلنتاج السائدة والمتاحة لكافة المنشآت، و�تأثر بتكلفة المدخالت في الوقت الذي تواجه 

افة المنشآت لذات منحنى التكلفة  ه �افة المنشآت ذات أسعار المدخالت. و�التالي �عد امتالك �ف�

 
�قوم �عض الطالب في التطب�قات العمل�ة �جمع الكم�ات وجمع األسعار أ�ضًا! من الواضح أن جمع األسعار 18

 عمل�ة عد�مة المعنى.

 : التوازن بدون دخول وخروج4.10الشكل 
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�اختصار، لدینا عنصران یتحددان من خارج النموذج هما   .افقًا مع شروط النموذجالحد�ة أمرًا متو 

تأثیر  منحنى طلب السوق ومنحنى التكلفة الحد�ة، �معنى أن أ�ة منشأة ال تمتلك أ�ة س�طرة أو 

 علیهما. 

أ �العرض، حیث نعلم �التعر�ف أن منحنى  واآلن، نلتفت إلى ��ف�ة تشكل سعر السوق. نبد 

المنشآت وألننا نعلم أ�ضًا أن توازن السوق یتحقق عند  هو ع�ارة عن مجمل عرض  عرض السوق  

  نقطة التقاء منحنى العرض مع منحنى الطلب، فإن سعر السوق التوازني سیتحدد عند المستوى 

P* و�التالي فإن �م�ة السوق التوازن�ة ستكون .Q*مستوى المنشأة، فسیتعین علیها أن   . أما على

 لسوق.تاج التي ستطرحها في اتحدد �م�ة اإلن

الحظ أن المنشأة ال تواجه منحنى طلب السوق �كامله، بل تواجه منحنى طلب أفقي �حدد 

هذا هو التوازن في إطار المرحلة  q*.19أة هي  �سعر السوق، أي أن الكم�ة التوازن�ة �النس�ة للمنش 

ا علیها. لقد تحدد التوازن دخول إلى السوق أو خروج منه. الحظ أول نت�جة حصلن األولى حیث ال  

عند النقطة التي تساوى عندها السعر مع التكلفة الحد�ة لكل منشأة من المنشآت العاملة في 

لى التساوي بین الرغ�ة الحد�ة لكل وق ینطوي عالسوق، األمر الذي �عني �التالي أن توازن الس

ج االجتماعي األمثل ط تحقق الناتلتكلفة الحد�ة لكل منشأة، وهذا األخیر ل�س إال شر مستهلك و�ین ا

 . اً كما رأینا سا�ق

 P*=MCشرط التوازن 

 MWTP=MCشرط األمثل�ة االجتماع�ة 

 �سعون �شكل واٍع وال غیر  هذه النت�جة ال�س�طة مثیرة للدهشة، فالالعبون في السوق ال

أو من المنتجین    اجتماع�ًا من الناتج، إذ أن أحدًا من المستهلكین  واٍع إلى الوصول للمستوى األمثل

م  ال �سعى �فرد للوصول إلى هذه النقطة، بل إن الالعبین في السوق �سعون وراء تحقیق مصالحه

األنان�ة �حقق الخیر للجم�ع. على أ�ة   الذات�ة األنان�ة وحسب. و�أن سعي األفراد وراء مصالحهم

لعرض والطلب. سعر محدد في السوق أن السعر یتحدد من خالل قوى ا حال، نعلم من أجل أي

 
 ع. تذ�ر أن منحنى الطلب هو نفسه منحنى الرغ�ة الحد�ة �الدف19
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فمن جهة، نعلم أن المستهلكین س�ستمرون في ز�ادة مشتر�اتهم من المنتج مادام سعره في السوق 

حد الذي تتساوى معه رغبتهم الحد�ة  �قل عن رغبتهم الحد�ة في الدفع، وس�ستمرون في ذلك إلى ال

 �الدفع مع سعر السوق. 

نقصد �ل مستهلك �فرد، أي أن    حظ أننا ال نتحدث عن مجمل السوق �كتلة واحدة، بلال

التي �جد  كل مستهلك من المستهلكین سیتوقف عن شراء وحدة إضاف�ة من المنتج في اللحظة 

عر السوق. وهذه نت�جة مثیرة لالهتمام، ذلك فیها أن رغبته الحد�ة في الدفع أص�حت مساو�ة لس

ستهلكین س�شتري الكم�ة  ن المستهلكین تفضیالته الخاصة، و�ل مستهلك من المأن لكل مستهلك م

لرغ�ة  التي تناس�ه، ولكن ذلك س�حدث �طر�قة �صل معها جم�ع المستهلكین إلى التساوي بین ا

ساوى جم�عها مع السعر. یبدأ �ل مستهلك الحد�ة �الدفع و�ین السعر السائد في السوق، أي ستت

ستمرون في شراء  كل عام، من الرغ�ة الحد�ة �الدفع، ولكن الجم�ع س�من مستوًى مختلف، �ش

كم�ات مختلفة �قدر ما یلزم حتى الوصول إلى المستوى األمثل الذي �حدث أنه محدد �سعر 

رى أن سعر السوق منخفض  ق. فهذا المستهلك الذي �متلك رغ�ة حد�ة مرتفعة نسب�ًا سی السو 

التي تمتلك رغ�ة حد�ة منخفضة نسب�ًا سترى أن سعر  وس�شتري �م�ة أكبر، وتلك المستهلكة 

السوق مرتفع وستشتري �م�ة أقل ألنها ستصل من خالل شراء �م�ة أقل إلى التساوي بین رغبتها  

السوق، فما ر السوق، وهكذا. هذا ما �حدث على جانب الطلب في ظل نظام الحد�ة و�ین سع

ت الشيء على جانب العرض ولكن في الحق�قة، �حدث ذا الذي �حدث على جانب العرض؟

جون �ستمرون بز�ادة اإلنتاج مادام السعر �فوق التكلفة الحد�ة، و�توقفون  �منطق معاكس. فالمنت

ة مع  ى ذلك المستوى من الناتج الذي تتساوى عنده التكلفة الحد�عن ز�ادة اإلنتاج عند الوصول إل

السوق سوف ینتهي بها المطاف عند السعر. و�التالي فإن �ل منشأة من المنشآت العاملة في 

لتكلفة الحد�ة المساوي للسعر السائد في السوق. واآلن، إذا ما نظرنا إلى ما ذات المستوى من ا

وقت سنصل إلى أن التكلفة الحد�ة لكل منشأة ستكون مساو�ة  �حدث على طرفي السوق بنفس ال

مكن أن �كون أفضل اجتماع�ًا من  للرغ�ة الحد�ة لكل مستهلك! وال یوجد مستوى آخر من الناتج �

 تتساوى عنده التكلفة الحد�ة لكل منشأة مع الرغ�ة الحد�ة لكل مستهلك.هذا المستوى الذي 
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فلو �انت الرغ�ة الحد�ة �الدفع أقل من التكلفة الحد�ة لإلنتاج لتعّین على المنشآت أن  

�ة فائضة غیر مرغو�ة في  إنتاجها ألن ذلك س�كون �مصلحتها، إذ ال فائدة من إنتاج �م  تخفض 

ام المستهلكون ب�ساطة �شراء �م�ات أكبر ألن ذلك س�كون �مصلحتهم  ولو حدث العكس، لقالسوق.  

إذًا، �مكن في �لتا الحالتین ز�ادة رفاه الجم�ع من   سعر أقل مما �ستعدون �الواقع لدفعه.كون ال

ي ال �مكن �عد الوصول إلیها الق�ام  ل ز�ادة اإلنتاج أو ز�ادة االستهالك. والحالة الوحیدة التخال

ده الرغ�ة  الرفاه االجتماعي هي حالة إنتاج ذلك المستوى من الناتج الذي تتساوى عنبز�ادة مستوى  

ي بین هذین  الحد�ة �الدفع مع التكلفة الحد�ة. إذ عندما �ستقر مستوى الناتج عند نقطة التساو 

�ادة رفاههم، أي منافعهم وأر�احهم، عما هو  المقدار�ن، لن �كون �مقدار الالعبین في السوق ز 

عجزة التي تقول  وهذه هي الم و�التالي فإن هذا المستوى من الناتج هو األمثل اجتماع�ًا.عل�ه. 

ر السائد و�سلك السلوك نظام السوق �قوم �ل فرد �النظر إلى السعبنظر�ة المنافسة التامة بتحققها. ف

 20رفاه اجتماعي ممكن.  لك �شارك بتحقیق أقصىبذ مصلحته الذات�ة، ولكنه  الذي �حقق

دث عن األر�اح االقتصاد�ة للمنشآت. في الحق�قة، �مكن للمنشأة من أجل سعر لم نتح

�صف ذلك من خالل ثالث حاالت.   5.10معین أن تحقق أر�احًا أو خسائر اقتصاد�ة. والشكل 

 
�الكم�ة التوازن�ة للمنشأة  Nة في السوق شآت العاملمنتساوي جداء عدد ال  *Qالحظ أن �م�ة السوق التوازن�ة20

 *Q*= N.q، أي أن:  *qالعاد�ة 

 لقصیرلى األمد اأن تحققها المنشأة الحد�ة ع: النتائج التي �مكن 5.10لشكل ا
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تحقق المنشأة خسارة اقتصاد�ة، وأما  الحالة (أ) تحقق المنشأة ر�حًا اقتصاد�ًا، وفي الحالة (ب)  في  

ال تحقق المنشأة فیها ال ر�حًا وال خسارة. قبل أن نتحدث عن هذه الحاالت، الحظ  (جـ) فالحالة 

حتى اآلن  أننا ال نزال في إطار المرحلة األولى التي تنطوي على عدد ثابت من المنشآت، وأننا 

. تستط�ع أن تمیز من  5.10�ظهر في الشكل    لم نستخدم في تحلیلنا منحنى التكلفة الوسط�ة الذي

ل أن ما �صنع الفرق بین حاالت الر�ح والخسارة والنت�جة الصفر�ة هو موقع منحنى  ا الشكهذ 

المنشأة   فإذا وقع �امل هذا المنحنى فوق السعر فإن التكلفة الوسط�ة نس�ًة إلى مستوى السعر.

�ة  ق سعرها. وأما إذا مّس منحنى التكلفة الوسطستحقق خسارة ألن تكلفة إنتاج الوحدة الواحدة ستفو 

ر�حًا اقتصاد�ًا ألن تكلفة الوحدة ال خسارة وال نى السعر بنقطة واحدة فإن المنشأة لن تحقق منح

طع مع منحنى السعر  مساو�ة لسعرها. وأخیرًا، إذا ما ه�ط منحنى التكلفة الوسط�ة �حیث یتقا 

ر ا مقدا�ًا ألن سعر السوق س�فوق تكلفة الوحدة. وأمبنقطتین فإن المنشأة ستحقق ر�حًا اقتصاد 

 .ةالر�ح أو الخسارة فسیتناسب مع اتجاه ومقدار ابتعاد السعر عن تكلفة الوحد 

 

 المرحلة الثان�ة: �مكن للمنشآت الدخول إلى السوق أو الخروج منه

راسة منتجین في سوق أخرى أن المنتجین العاملین في السوق محل الد إذا ما رأى أحد ال

سوقه، فما الذي س�فعله؟ ال بد أنه سینجذب إلى هذه هو في  �حققون أر�احًا تفوق تلك التي �حققها  

السوق طمعًا �الر�ح، ف�قوم في سبیل ذلك بتحو�ل الموارد التي �ان �سخرها إلنتاج منتجه الحالي  

منتج وغیره إلى  لمنَتج الذي �عده �أر�اح أكبر. من الطب�عي أن ینجذب هذا الإلى مجال إنتاج ا

  5.10إالَم یؤدي ذلك. ابدأ �حالة مشابهة للحالة (أ) من الشكل  تتوقع  السوق األكثر ر�حًا ولك أن  

إننا نتوقع   .6.10حیث تحقق المنشأة ر�حًا اقتصاد�ًا صاف�ًا، ولننطلق من هذه الحالة في الشكل 

یرون في أنفسهم القدرة على  الجدد على الدخول إلى السوق ألنهم  نالمنافسی بل المز�د من أن �ق

السائد من التكلفة، والب�ع بنفس سعر السوق، وأنهم �التالي قادرون على  مستوى اإلنتاج بنفس ال

تحقیق أر�اح موج�ة. ��ف نستط�ع أن نصف ب�ان�ًا دخول منشآت جدیدة إلى السوق؟ تذّ�ر أن 

من الطب�عي أن یزداد هذا األفقي لمنحن�ات التكلفة الحد�ة، و  عهو المجمو ى عرض السوق منحن 

 دیدة، األمر الذي یؤدي إلى انز�اح منحنى عرض السوق إلى األعلى.  نشآت جالمجموع مع دخول م
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س�كون معبرًا عن    2Sمثًال معبرًا عن مجموع مئة منشأة فإن المنحنى    1Sفإذا �ان المنحنى  

تساع في العرض على مئة وعشر�ن منشأة مثًال. مع دخول المنشآت الجدیدة س�ضغط االمجموع 

، ولكن، و�ما هو ظاهر في الشكل فإن المنشآت في هذه 2Pإلى  1Pالسعر الذي سینخفض من 

تحقق أر�احًا موج�ة حتى �عد انخفاض السعر. و�التالي، فإن هذه السوق ال تزال   السوق ال تزال

ل إلى السوق، اذبیتها ولعلك توقعت أن المز�د من المنشآت ستستمر في الدخو تحتفظ �شيء من ج

حیث �ص�ح السعر   3S(ال�مین) حتى �صل إلى  ألسفلاوس�ستمر �التالي انز�اح العرض إلى 

ًا �ما �كفي النعدام أي إمكان�ة لتحقیق المنشأة لر�ح موجب، لتنعدم معه حوافز  ) متدن� 3Pالتوازني (

لتي تحقق لها  ، سیتعین على المنشآت أن تختار �م�ة اإلنتاج ا�المحصلة 21ق.الدخول إلى السو 

آخر من الناتج سیتسبب لها �خسارة. وهكذا تستقر السوق   ر�حًا صغر�ًا، ألن اخت�ار أي مستوىً 

ق للمنشأة العاد�ة ر�حًا اقتصاد�ًا صفر�ًا، أي ر�حًا عاد�ًا فقط. ونالحظ هنا أن حجم  عند حّد �حق

تدهور السعر یدفع المنشأة   نشأة المفردة �قّل مع ازد�اد عدد المنشآت في السوق، ذلك أنإنتاج الم 

   ل مع الحر�ة الها�طة على طول منحنى التكلفة الحد�ة.الخت�ار مستوى ناتج أق

 
�الط�ع �ان �إمكاننا أن نقوم بذات العمل�ة مع عدد أكبر من االنز�احات في منحنى العرض، ولعل ذلك أكثر 21

 . إلى النت�جةان للوصول  احین فقط، ولكن ذلك س�عقد الرسم بدون فائدة حیث �كفي انز�واقع�ة من رسم انز�احین اثن

 خول وخروج المنشآت: توازن السوق في ظل حر�ة د6.10الشكل 

    q3 q2 q1                       q      Q1Q2Q3                 Q 
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�ان �إمكاننا أن نروي ذات القصة �طر�قة معاكسة �حیث نبدأ مع سوق  وفي الحق�قة،

 ديفإن الخسائر التي �عانیها المنتجون ستؤ   3Pس من سعر أقل من  ولو بدأنا �العك.  تحقق خسائر

أكثر جاذب�ة، ما �عبَّر عنه ب�ان�ًا �انز�اح منحنى تدر�ج�ًا من السوق إلى أسواق أخرى    همإلى خروج

العرض إلى ال�سار، و�تحسن سعر السوق مع �ل انز�اح و�رتفع السعر الذي تواجهه المنشأة إلى  

في السوق  وصول إلى مستوى الناتج الذي �حقق الر�ح الصفري، حیث ست�قى  األعلى وهكذا حتى ال

ظ أن قرار المنشآت هذا مبني على مراق�ة السعر السائد المنشآت القانعة �الر�ح العادي. الحتلك 

في السوق، ول�س على سلوك �ق�ة المنشآت أو ما شا�ه من تكت�كات تنافس�ة. تساعدنا النت�جة  

لتكلفة  دد المنشآت في السوق. فمن خالل معرفة أدنى نقطة في منحنى ااألخیرة في معرفة ع

حجم الناتج األمثل للمنشأة الحد�ة. و�قسمة ناتج  ة للمنشأة العاد�ة سنتمكن من معرفة الوسط�

هذا الفصل   السوق التوازني على هذا األخیر �مكن الوصول إلى عدد المنشآت. وأخیرًا، نختتم

 :�اآلتيه لمنافسة التامة الذي درسناه هو من األناقة �حیث �مكن تلخ�ص�اإلشارة إلى أن نموذج ا

 

 :حیث 

π االقتصادي. الر�ح: تشیر إلى  
fر�ة الخروج والدخول من و�لى السوق.: دلیل �شیر إلى توفر ح 

Min AC: .الحد األدنى من التكلفة الكل�ة الوسط�ة 
AC: .متوسط التكلفة الكل�ة 

 Pوق.: السعر السائد في الس 
 MC :.التكلفة الحد�ة 

MWTP.الرغ�ة الحد�ة في الدفع : 

  

𝑀𝑀𝑀𝑀𝐴𝐴𝑃𝑃 = 𝑃𝑃 = 𝑀𝑀𝐶𝐶 = 𝐴𝐴𝐶𝐶 = 𝑀𝑀𝑚𝑚𝑙𝑙(𝐴𝐴𝐶𝐶) 

𝜋𝜋 = 0 

𝑁𝑁𝑓𝑓 = 𝑄𝑄𝑓𝑓 𝑞𝑞𝑓𝑓⁄  
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 تمار�ن الفصل العاشر

 

 محلولة: أسئلة 
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 الفصل الحادي عشر:
 التامة لمنافسةا خصائص 

Advantages of Perfect Competition    
 

 تمهید. 1.11

روط المنافسة التامة ولخصنا نموذج المنافسة التامة في �ضع  صل الماضي شحددنا في الف

المنافسة التامة  نموذج عن أهم مزا�ا المنافسة التامة.  معادالت �س�طة. ننتقل اآلن إلى الحدیث 

مع�ارًا نقارن �ه   كنه نموذج مثالي �صلحنظري �صعب تحققه على أرض الواقع �شكل �امل، ول

لم تتحقق �امل المزا�ا فلعلها تتحقق �عضها أو جم�عها بنس�ة ما  ، فإن ألخرى أداء بنى األسواق ا

 �حسب الحال.

 مزا�ا المنافسة التامة. عن أهم خصائص و 2.11

حقق ما تعلمنا ف�ما سبق أن المنافسة التامة توصلنا إلى الناتج األمثل اجتماع�ًا، أي ت

آت تستمر في اإلنتاج حتى �صل  أن المنش نا. ووجد social optimalityنسم�ه األمثل�ة االجتماع�ة  

نتاج فوق هذا الحد. وأما مستوى الكلفة الحد�ة إلى مستوى السعر، حیث ال مصلحة لها بز�ادة اإل 

رغ�اتهم   من اقل المستهلكون، �المقابل، فس�شترون �م�ات أكبر مادام السعر السائد في السوق 

ن الم�كانیزم آنف الذ�ر �حقق المساواة  الجتماع�ة ألالحد�ة �الدفع. ووصلنا أن ذلك �حقق األمثل�ة ا

ب الرئ�سي الذي یدفعنا لتفضیل المنافسة  وهو السب بین الرغ�ة الحد�ة �الدفع و�ین التكلفة الحد�ة. 

الذي �قول �اختصار    1.11كل  التامة على غیرها من بنى السوق. �مكن تلخ�ص هذه الفكرة في الش

لتكلفة الحد�ة أدنى من مستوى السعر، وأن المستهلك دام مستوى اأن المنِتج یز�د حجم اإلنتاج ما

من السعر، وأّن هذا السلوك �ستمر حتى الوصول   �شتري أكثر ما دامت الرغ�ة الحد�ة �الدفع أعلى

ن السعر والرغ�ة الحد�ة لدى المستهلك.  إلى التساوي بین السعر والتكلفة الحد�ة لدى المنتج، و�ی 

لرغ�ة الحد�ة �الدفع و�ین التكلفة الحد�ة، األمر الذي �ضمن ق�ام  ساواة بین اوهذا هو ما �حقق الم

التامة التي تجعلها   أهم مزا�ا المنافسةنعرض ف�ما �أتي   ناتج.السوق �إنتاج المستوى األمثل ال
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سواق الواقع�ة �المقارنة معه، على أن نؤجل الحدیث النظام األمثل للسوق والذي نحكم على األ

 وق إلى نها�ة هذا الفصل. ع �فاءة السعن موضو 

 اجتماع�ًا من الناتج: سوق المنافسة التامة تنتج الكم�ة المثلى 1.11الشكل 

𝜋𝜋(  االقتصاد�ة صفر األر�اح -1 = نعید التذ�یر هنا �أن األر�اح االقتصاد�ة الصفر�ة ال  : )0

نهم �حصلون  ، بل تعني أالمنظمین یتكبدون عناء تأس�س وتشغیل المنشآت بدون أي مقابلتعني أن  

على ر�ح عادي فقط، وهذا األخیر جزء من تكال�ف اإلنتاج. إذًا، مع تحقق شرط حر�ة الدخول 

مة، تؤول األر�اح االقتصاد�ة على مستوى المنشأة والصناعة  �اإلضافة إلى �ق�ة شروط المنافسة التا

�فها، ومنها  ة �افة تكالالصفر، حیث تتمكن المنشآت من ال�قاء في السوق من خالل تغط�إلى 

هذا العائد متضّمن �ما  . normal returnالر�ح العادي، أو تكلفة المنظم الذي �حقق عائدًا عاد�ًا 

صل  إن المعنى األهم للر�ح الصفري هو أّن المنظم �حفعلى أ�ة حال،  ذ�رنا في التكال�ف الكل�ة. و 

  اً ار في اإلنتاج وال�قاء جزءالستمر �ه ل عن وقته ورأسماله على الحد األدنى من العائد الذي س�قبل

من الصناعة القائمة. وعلى سبیل المثال، إذا ما انخفض السعر إلى ما دون الحد الذي �غطي  

رر ترك هذه من العائد العادي على رأسمال وجهد المنظم فإن هذا األخیر س�ق   الحد األدنى المقبول

موارد المنظم.  ولعل أحدهم  عائد�ة على الصناعة وال�حث عن سوق أخرى أكثر ر�ح�ة أو أكثر

�كفي أن نراقب السوق ونتا�ع  نظم؟ م�سأل، �م یبلغ هذا الحد األدنى للعائد على رأسمال عمل ال

ا المنشآت ف عندها المنشآت الجدیدة عن الدخول إلى السوق والتي تبدأ عندهالنقطة التي تتوق

ة التي تعطي فیها المنظم الحد ت إلى النقطالقائمة �الخروج من السوق حتى ندرك أن السوق وصل 

األدنى للعائد على رأس المال. أولئك الذین ال �قبلون �الحد األدنى الذي أفرزته السوق لن یدخلوا 

عر �حقق عائدا عاد�ًا  س�خرجوا منها؟ فالسوق �ما رأینا ستنتهي �المحصلة إلى مستوى س  أو إلیها،

الذین تمكنوا من تحقیق ذلك العائد وقبلوا �ه.  في السوق همفقط للمنتجین، وأولئك الذین استمروا 

p = MC p = MWTP

MC = 
MWTP
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فوق سعر  فإذا ما افترضنا جدًال أن المنّظم س�ستمر في استثمار رأسماله في اإلنتاج ما دام العائد �

لسائد في السوق �حد أدنى للعائد على رأس الفائدة السائد في السوق، ف�مكن األخذ �سعر الفائدة ا

لعل ذلك �عود إلى أننا �أفراد  و  !الصفري؟ الكثیرون منا یرونه مناس�اً أ�ك �الر�ح واآلن ما ر  المال.

نشعر �أننا مستهلكون أكثر من شعورنا  غال�ًا ما ننتج شیئًا واحدًا ف�ما نستهلك أش�اء �ثیرة، �حیث 

ذه  لحرج من اعت�ار حالة الر�ح الصفري حالة جیدة، السّ�ما أن هن. وعل�ه ال نشعر �او �أننا منتج

ضمن أّن المنتجین لن �حققوا ثروات على حساب جیوب المستهلكین. ففي ظل المنافسة  الحالة ت

منتج على أدنى عائد ممكن. قد ال �سّرك التامة، یدفع المستهلك أدنى سعر ممكن، ف�ما �حصل ال

ثیر�ن س�شعرون �االرت�اح إزاء هذا الوضع، حیث لن یتحول أي ذلك إذا �نت منتجًا، ولكن الك

ئض إلى المنتج �ونه یذهب �كامله للمستهلك، وذلك �خالف �عض بنى األسواق  جزء من الفا 

التأكید �مكننا أن ننظر إلى المسألة  األخرى التي �حقق فیها المنتج فائضًا فوق المعدل العادي. �

ن هم الذین أسسوا وشغلوا المنشآت؟ أل�سوا هم من قام �مزج  و من الجهة المعاكسة، أل�س المنتج

اج �طر�قة تخلق ق�مة مضافة؟ فهل من اإلنصاف أن �حصل المستهلك على �ل شيء  عوامل اإلنت 

�حصل المستهلك على أقصى   ؟ هل من اإلنصاف أنإضافيف�ما ال �حصل المنتج على أي شيء  

أن تناقش ذلك من معاییر الخطأ والصواب  لكفائض ممكن في حین �كون فائض المنتج صفرًا. 

 ة الناس ترى في هذا الناتج أمرًا جیدًا.یبدو أن عامالخاصة �ك، ولكن  

یبدو الحدیث عن التساوي بین  : )P=AC) (P=Min Ac( �ساوي التكلفة الوسط�ة السعر -2

وحدة الواحدة و�ین ین التكلفة الوسط�ة �إعادة لفكرة الر�ح الصفري، فالتساوي بین سعر الالسعر و�

وي الصفر. ولكن �مكن قراءة هذه المساواة الصافي �سا  العائد من ب�ع هذه الوحدة �عني أن الر�ح

ل دخول من زاو�ة أخرى تفیدنا �أن المستهلك یدفع سعرًا مكافئًا لق�مة المنتج. وعند التوازن وفي ظ

د األدنى للتكلفة الوسط�ة، و�التالي  السوق �حر�ة فإن السعر سیتساوى �ما رأینا مع الح  إلىالمنشآت  

 عر ممكن، حیث لن نجد أي منتج �قبل �سعر أقل �أ�ة حال.حق�قة أقل سفإن المستهلك یدفع �ال

إن السبب في انعدام الهدر في ظل نظام المنافسة  :  )صفر=    الهدر(  ال یوجد ض�اع في الموارد   - 3

األصل فائض لهدره. ولنفترض جدًال أننا  التامة هو أن فائض المنتج صفر. و�التالي ال یوجد من  

ن الهدر عند �ل المنتجین، وأنهم �حققون عند التوازن في ستوى معین مفي سوق متوازنة مع م
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حدوثه    عما المتوقفر�ة �ما هو متوقع عند التوازن.  ظل حر�ة الدخول والخروج من السوق أر�احًا ص

فاءة وقادرون على الب�ع بذات السعر ولكن  في هذه الحالة؟ من الطب�عي أن �ظهر منتجون أكثر �

اقتصاد�ة موج�ة. وهكذا سیتعرض منحنى عرض السوق مع دخول لهم أر�اح    بدون هدر �ما �حقق

ؤدي إلى انخفاض سعر السوق، األمر الذي سیدفع منتجین جدد إلى انز�اح �اتجاه ال�مین �ما ی

تستط�ع االستمرار حیث ستضطر إلى �المنشآت األقل �فاءة إلى تحقیق أر�اح سلب�ة، وهذه لن 

 هدر لل�قاء في السوق. وهكذا، �ستحیل في سوق المنافسة اإلنتاج بال  الخروج من السوق أو ستتعلم 

 ستقر مع أي مقدار من الهدر.التامة أن تتوازن السوق عند مستوى توازني م

إنتاج جدیدة  من الواضح أن ظهور تكنولوج�ا حدیثة أو طرائق  :دخول تكنولوج�ا جدیدة -4

نائ�ة �المقارنة مع مستخدمي أر�اح استث س�فسح الطر�ق أمام الس�اقین الستخدامها وتحقیق

ه سا�قًا فإن دخول تكنولوج�ا  التكنولوج�ا األقل �فاءة أو األكثر تكلفة. و�نفس المنطق الذي تحدثنا �

یرجى من القارئ جدیدة س�ضغط على منحنى العرض، و�خرج األقل �فاءًة من السوق. وأخیرًا، 

�الكثیر منها متذ�رًا أن جم�عها تتأتى   ا�ا أن �شعرالذي لم �شعر �الدهشة حتى اآلن من هذه المز 

 ة الدخول والخروج من السوق!من توفر عدد �بیر من منشآت تنتج منتجًا متجانسًا في ظل حر�

 . منحنى طلب السوق ومنحنى طلب المنشأة3.11

حنى طلب السوق ومنحنى الطلب الذي تواجهه المنشأة  �جب عدم الخلط بین مفهومي من

�عطینا   هو ع�ارة عن منحنى ها�ط منحنى طلب السوق  أن 2.11ل الشك حظ منالالحد�ة. 

، من أجل �ل سعر ممكن. فإذا سألنا سؤاًال  �مجموعهمالكم�ات التي �مكن أن �طلبها المستهلكون،  

على ارتفاع محدد في السعر. فإن منحنى   افتراض�ًا عن ردة فعل المستهلكین �مجموعة واحدة

  في الكم�ة المطلو�ة من مجمل المستهلكین على المنتجر االنخفاض الطلب س�خبرنا �مقدا

المتجانس محل الت�ادل. أما منحنى الطلب الذي تواجه المنشأة المفردة ف�خبرنا بردة فعل أولئك 

لسعر الذي تتقاضاه تلك المنشأة عن  المستهلكین الذین �شترون من تلك المنشأة على تغیر في ا

دًا سیؤدي لمنشأة المفردة برفع سعر منتجها ولو �مقدار ضئیل ج أن قرار اوقد وجدنا سا�قاً   منتجها.

 إلى انخفاض الكم�ة المطلو�ة من منتجها إلى الصفر. 
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 أفق�ًا حتى ولوس�كون  dوفي الحق�قة، إذا �ان المنتج متجانسًا فإن منحنى طلب المنشأة 

ة الحال أشّد انحدارًا. س�كون �طب�عكان عدد المنشآت في السوق قلیًال، وأما منحنى طلب السوق ف

ینطبق ذلك على الحالة الخاصة التي تنطوي على منشأتین اثنتین فقط تنتجان ذات المنتج. حیث  

 أن منحنى الطلب الذي ستواجهه �لتیهما س�كون أفق�ًا. 

 

لسعر ولو قلیًال فإن �افة المستهلكین سیتحولون للشراء رفعت إحدى المنشأتین افإذا ما 

رى التي لم ترفع سعرها، وس�كون منحنى طلب السوق أكثر انحدارًا من منحنیي  لمنشأة األخمن ا

الطلب الفردیَّین. وهكذا، فإن منحنى طلب السوق الذي نحصل عل�ه في ظل المنافسة التامة،  

ال �ستلزم وجود عدد هائل من المنشآت بل �كفي أن �كون  تج األمثل اجتماع�ًا، والذي �حقق النا

 ولو �ان عدد المنشآت قلیًال، بل حتى لو انخفض الثنتین.ج متجانسًا المنت

ورب سائل، إذا ما �ان تجانس المنتج هو العنصر المفتاحي، لماذا نشترط في سوق  

الرئ�سي في اشتراط توافر والجواب هو أن السبب  المنافسة التامة توفر عدد �بیر من المنشآت؟ 

تفسح المجال أمامها للتآمر على السعر التنافسي    عدد المنشآت عدد �بیر من المنشآت هو أّن قّلة  

التوازني للسوق. لقد رأینا أن المنشأة عندما تواجه منحنى طلب أفقي ستنعدم قدرتها على ز�ادة 

ذلك، ألن الز�ائن �استطاعتهم الحصول  خسر �ل ز�ائنها جّراء  ایراداتها من خالل رفع السعر، بل ست 

 التي تب�ع �السعر السائد في السوق.  نشآت األخرى على ذات المنتج من الم

 : منحنیا طلب السوق والمنشأة في ظل المنافسة التامة 2.11الشكل 

      Q*                                           Q 

$ 

    q*                                               q 

$ 
 
 
 
 
P 
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 : ملخص شروط المنافسة التامة وأدوارها113. الشكل

 

ة، ولكن، ماذا لو اتفق �افة المنتجین سّرًا على رفع السعر معًا و�آن واحد!؟ في هذه الحال

فة المنشآت  ن من تجنب الشراء �سعر مرتفع من هذه المنشأة أو تلك ألن �الن یتمكن المستهلكو 

إن   تب�ع بنفس السعر، وجم�عها ستواجه منحنى طلب أفقي مرة أخرى، لكن عند مستوًى أعلى.

الطر�قة الوحیدة لجعل التآمر بین المنتجین ممكنًا هو أن �كون عددهم قلیًال، وتزداد صعو�ة 

وهكذا،  لما �ان عددهم أكبر، فضًال عن أن خرق االتفاق س�كون سهًال.التصال بین المنتجین �ا

اشتراط العدد الكبیر للمنشآت ل�س هو السبب في تسّطح منحن�ات الطلب التي تواجهها  فإن

المنشآت المفردة، بل هو ضمان لعدم نشوء مؤامرات سعر�ة في محاولة من المنتجین لالستحواذ 

 ستهلك �التسعیر فوق الحد األدنى من التكلفة الوسط�ة.  ة على جزء من فائض المكمجموع

النتائج التي وصلنا إلیها، حیث �فیدنا في تمییز الغرض من �ل  3.11 الشكل یلخص 

شرط من الشروط المذ�ورة. فتجانس المنتج �ضمن تسطح منحنى الطلب الذي تواجهه المنشأة.  

شأة لمنحنى طلب أفقي في اتخاذ قرار وأما وجود عدد �بیر من المنشآت ف�ضمن استخدام �ل من

p = 
MC

dأفقي تجانس المنتج

عدد منشآت 
كبیر

خدم المنشآت تست
d

حریة 
خروج/دخول

)π =0(
)p = AC(

p = min 
AC
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. ومع ضمان  22روج فتؤدي إلى تالشي األر�اح االقتصاد�ة الخالدخول/ حجم اإلنتاج. وأما حر�ة

اتخاذ القرار الفردي نضمن أن حجم الناتج س�كفل  تسطح منحى طلب المنشأة واستخدامه في 

ر�ة الدخول/الخروج عند أدنى  التساوي بین سعر السوق و�ین التكلفة الحد�ة، ما �حدث في ظل ح

 . نقطة من منحنى التكلفة الوسط�ة

 

 حن�ات عرض السوق في ظل المنافسة التامة. من4.11

لمرحلة األولى التي اشترطنا فیها  كنا قد عّرفنا منحنى عرض السوق في ظل ما أسمیناه ا

لمرحلة الثان�ة،  أن �كون عدد المنشآت ثابتًا، ولكن لم نتحدث عن طب�عة منحنى عرض السوق في ا

آت قائمة منه. لن�ُسط النت�جة التي  ، وخروج منشأي في ظل حر�ة دخول منشآت جدیدة إلى السوق 

ما یلي هو أن منحنى العرض في ظل سنحاول الوصول إلیها منذ البدا�ة. ما سنحاول إظهاره ف�

 دن�ا للمنشأة العاد�ة.حر�ة الدخول والخروج س�كون منحنى أفق�ًا ومحددًا �مستوى التكلفة الوسط�ة ال

، ف�ما  2Sظل حر�ة الدخول/الخروج بـ ض السوق في حیث نرمز لمنحنى عر  4.11تأمل الشكل 

 .1Sالسوق الناجم عن جمع عدد ثابت من منحن�ات العرض بـ  عرض �ظهر منحنى  

 
 تؤدي حر�ة الدخول/الخروج إلى تالشي األر�اح في أ�ة سوق و�غض النظر عن درجة المنافسة السائدة.  22

      Q     q 

 منحنیا عرض السوق في ظل المنافسة التامة في ظل عدد ثابت من المنشآت وفي ظل حریة الدخول / الخروج: 4.11الشكل 

S2 

$ $ S1 

AC 

MC 

P* 
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في المرحلة الثان�ة، لن �كون عدد المنشآت ثابتًا، حیث سیتزاید عدد المنشآت الداخلة إلى 

خسائر صاف�ة.   عندما تحقق وق عندما تحقق السوق أر�احًا، أو �قل عدد المنشآت في السوق الس

لمستخدم في المرحلة األولى ال �صلح للمرحلة الثان�ة، إذ وعل�ه، فإن منطق بناء منحنى العرض ا

لجمع منحن�ات تكلفة حد�ة عددها یتغیر مع دخول وخروج المنشآت، فلكي نجمع ال بد  ال معنى 

 �مكن بناء  المنشآت فال  وجود عدد محدد من المنشآت في لحظة محددة، وأما مع تغیر عدد من 

�مكن استنتاج شكل منحنى العرض في المرحلة الثان�ة من خالل  .منحنى العرض بهذه الطر�قة 

ما نعرفه مس�قًا. فحق�قة أن أي سعر فوق الحد األدنى للتكلفة الوسط�ة س�جذب المز�د والمز�د من 

تشاء) ما دام الحد الذي  آت الجدیدة تعني أن حجم اإلنتاج في السوق سیز�د و�ز�د (إلىالمنش

سط�ة. وحق�قة أن أي سعر �قل عن الحد األدنى للتكلفة الوسط�ة سیدفع  من التكلفة الو   أعلىالسعر  

المنشآت إلى الخروج من السوق تعني أن المنشآت ستخرج واحدة تلو األخرى وس�ستمر خروجها  

 ة الوسط�ة.  سوق حتى �ص�ح عددها صفرًا إذا ما ظّل السعر أدنى من التكلفمن ال

لواقع، بین حجم إنتاج مقداره صفر وحجم  �عني ذلك أن منحنى عرض السوق �صل، في ا

إنتاج مقداره �بیر جدًا قدر ما تشاء، وذلك عند مستوى محدد هو أدنى حّد من التكلفة الوسط�ة،  

دد ض أفقي. وهكذا، فقد أص�ح لدینا منحن�ا عرض! واحد لحالة العاألمر الذي �عطینا منحنى عر 

وج. �ساعدنا هذا التمییز في تحلیل حاالت  ن المنشآت، وآخر لحالة حر�ة الدخول/الخر الثابت م

 متنوعة في ظل المنافسة التامة.

S1 S2 D2 

D1 

$ $ 

       Q*                   Q**                                 q*    

 : انتقال التوازن مع انزیاح الطلب في ظل حریة الدخول والخروج من السوق5.11الشكل 

P* 
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افترض أننا نرغب �معرفة أثر إق�ال أو ز�ادة في الطلب على السلعة على الوضع التوازني 

سعر سوق توازني   حیث لدینا   6.11للسوق. ننطلق �العادة من وضع توازني محدد �ما في الشكل  

. *Qمستقر عند الحد األدنى للتكلفة الوسط�ة مع �م�ة مطلو�ة على مستوى السوق مقدارها 

.  2Dإلى الوضع    1Dحدوث انز�اح في الطلب على السلعة محل الدراسة من الوضع  افترض اآلن  

 ة نشاهد مز�دًا من الرغ�ة في الشراء وعند ذات السعر.لفي هذه الحا

ل عام، إذا �انت �ل المنشآت تواجه نفس السعر، وتواجه �ذلك نفس  لواقع، و�شكفي ا

 **Qإلى    *Q  من  االنتقالالتكال�ف، و�التالي تسلك ذات السلوك، أي تنتج نفس الكم�ة، فال �مكن  

دة اإلق�ال على المنتج ضغطت على سعر السوق إال من خالل ز�ادة عدد المنشآت. حیث أن ز�ا

ولى) األمر الذي أفسح الطر�ق أمام المنشآت لتحقیق أر�اح موج�ة،  المرحلة األ(في إلى األعلى 

مما جذب منشآت جدیدة إلى السوق، ما أدى بدوره إلى ز�ادة الناتج المعروض في السوق. وهذه 

األسفل �اتجاه العودة إلى مستوى الحد األدنى  الز�ادة األخیرة ضغطت على السعر هذه المرة إلى

إذًا في نها�ة المطاف هو أن سعر التوازن لم یتغیر وأن ناتج المنشأة   ط�ة. ما حصلالوسللتكلفة 

المفردة لم یتغیر. وأما الذي تغّیر فهو عدد المنشآت العاملة في السوق والذي أدت ز�ادته إلى  

 . **Qارتفاع حجم الناتج إلى المستوى 

منا ما نعلمه فعًال ات لو استخد نحن�الحظ أخیرًا أننا لم نكن �حاجة لكل هذه التفاصیل والم

في أن منحنى العرض س�كون أفق�ًا في ظل حر�ة الدخول والخروج من السوق، حیث �كفي أن  

$ 
 
 
 
 
 
P 

 في ظل حریة الدخول والخروج من السوق (مختصر) : انتقال التوازن مع انزیاح الطلب6.11الشكل 

      Q*                   Q**             Q 

D2 

D1 

S 
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. فمن معرفتنا �أن منحنى العرض أفقي نستط�ع أن نصل إلى ذات 6.11نعتمد على الشكل 

الناتج   . أي أن2Dى إل 1Dصلنا إلیها من خالل مراق�ة أثر االنز�اح في الطلب من النت�جة التي و 

التوازني للسوق سیزداد، وذلك على علم ضمني �أن ذلك �حدث نت�جة دخول منشآت جدیدة إلى  

�خبرنا �ما �حدث على مستوى السوق ال �ما �حدث    5.11السوق. على أ�ة حال، الحظ أن الشكل  

 المفردة والذي تناولناه �الشرح آنفًا. على مستوى المنشأة

 

 امة لمنافسة التاسوق . �فاءة 5.11

التامة، ولكننا أجلنا أهم مزا�اها وهي تمتعها �الكفاءة.  المنافسة تحدثنا في بدا�ة الفصل عن مزا�ا 

�ستحق نظام  د ال تنفصل هذه المز�ة عن الشروط والمزا�ا السا�قة بل تتكامل جم�عها. و ی�التأك 

 خصال:  تمتع بثالث امة تألن المنافسة الت  efficiencyافسة التامة صفة الكفاءة المن

 في ظل المنافسة التامة یتم تخص�ص الموارد بین المنشآت �كفاءة.   )1

 في ظل المنافسة التامة یتم توز�ع المنتجات النهائ�ة بین المستهلكین �كفاءة.  )2

 التي یرغب الناس �استهالكها.   في ظل المنافسة التامة تقوم السوق �إنتاج األش�اء )3

معنى محّدد في علم االقتصاد �شار إل�ه �أمثل�ة �ار�تو  لموارد لها فكرة الكفاءة في تخص�ص اإن 

Pareto optimality   التي تعني أن السوق یتمتع �الكفاءة عندما تنعدم إمكان�ة إسعاد �عض الناس

تغّیر ما أدى إلى جعل ال�عض �حال   على حساب ال�عض اآلخر. �كلمة أخرى، إذا ما حدث إال

حد آخر فإن ذلك �عني أن االقتصاد لم �ستغل �افة  حساب أّي أ أفضل دون أن �كون ذلك على

امكان�اته �عد. وأما عندما نصل إلى مرحلة �ستحیل فیها تحسین حالة طرف دون ازعاج طرف  

 23ني أننا وصلنا إلى أقصى ما نستط�ع من الكفاءة.  آخر، فإن ذلك �ع

 

 
كفاءة إلى حد أننا  قض�ة الكفاءة منفصلة عن قض�ة العدالة أو المساواة. فالوصول لمرحلة عال�ة من الأن  الحظ   23

راجع أمثل�ة �عني �الضرورة أن الموارد موزعة �شكل متساٍو.  �جاب�ة الال نستط�ع تحقیق المز�د من اإلضافات اال
 �ار�تو من مقرر تار�خ الفكر االقتصادي.
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 التخص�ص الكفء للموارد بین المنشآت. )1

لى المنشآت أن تنتج �استخدام أفضل ما هو متوفر، الس�اق أن عالكفاءة تعني في هذا 

و�عني ذلك استخدام أفضل تكنولوج�ا متوفرة �حیث تكون �لفة االنتاج أدنى ما �مكن. 

ى أقصى حد لتامة تقتضي أن تعمل المنشآت على تعظ�م أر�احها إلو�ما أن المنافسة ا

ألن المعلومات تامة أدنى حد. و  فإن ذلك �عني أنها ستسعى إلى تخف�ض تكال�فها إلى

والتكنولوج�ا متاحة، فإن �افة المنشآت لدیها القدرة على استخدام مز�ج المدخالت األفضل 

النتاج إلى أدنى حد. الحظ أن التزام المنشآت مع التكنولوج�ا الكفیلة في تصغیر تكلفة ا

النتاج ما من عناصر ا ة تعظ�م الر�ح القائلة �استمرار المنشأة في استخدام المز�د �قاعد 

دامت التكلفة الحد�ة أقل من االیراد الحدي، �عني أن �افة المنشآت تقوم بذلك، وألن �افة 

(أرض، عمل، رأسمال) لجم�ع  المنشآت تقوم بذلك في ظل توفر نفس عناصر االنتاج 

ة األخیرة من عنصر االنتاج المستخدم س�كون نفسه �النس�ة لكافالمنشآت فإن سعر الوحدة  

فإن �افة المنشآت ستدفع نفس   وحدة نقد�ةفإذا �ان األجر الساعي للعامل ألف  المنشآت.  

مة إضاف�ة  األجر، ولن یؤدي انتقال عامل من منشأة إلى أخرى إلى أي تغییر ولن �حقق ق�

لعمال عندما �ص�ح االیراد الحدي مكافئًا  للمجتمع ألن المنشآت تتوقف عن استخدام ا

ى �افة المنشآت. وعند التوازن تكون �افة المنشآت قد ذا ینطبق علللتكلفة الحد�ة وه

استخدمت العدد األمثل من العمال عند نفس التكلفة التي تكافئ نفس االیراد، األمر الذي 

أثر ا�جابي على الناتج  نتقال العمال (إعادة تخص�ص المورد ال�شري) ل�س له �عني أن ا

حكم سعي �افة المنشآت للحصول وصول إل�ه �ألن السوق وصلت إلى أقصى ما �مكن ال

على أقصى ر�ح. �اختصار، إن فرض�ة أن أسواق العوامل مفتوحة وتنافس�ة تعني أن  

لتعظ�م الر�ح �قود إلى  هاالت وأن سعیجم�ع المنشآت تدفع نفس األسعار لذات المدخ

 ن توز�ع الموارد على المنشآت یتسم �الكفاءة. االستنتاج �أ 

 المستهلكین. للناتج بین التوز�ع الكفء )2

ال �كفي أن تتمتع المنشآت �الكفاءة في استخدام عوامل االنتاج، أي ال �كفي أن نضمن  

البد أ�ضًا من ضمان أن   أن المنشآت لن تستخدم المز�ج الخطأ من المدخالت، بل
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المنتجات الخطأ! هذا سهل في ظل المنافسة التامة ألن  المستهلكین لن �حصلوا على 

ن مطلق الحر�ة في اخت�ار ما �شاؤون استهالكه �الكم�ات التي یرغبون لكین �متلكو المسته

ه  بها ضمن میزانیتهم المتاحة. وألن المستهلك حّر ورشید فإنه سیتصرف �ما �خدم مصلحت

رضًى، وما دمنا جم�عًا أحرار في الذات�ة، ولن یدفع أي سعر �فوق ما �حصل عل�ه من 

تامة عن المنتجات واألسعار، فال �عقل أن �كون  لمعلومات الاخت�ار ما نشتر�ه ولدینا ا

هناك طر�قة أخرى تحّقق لنا رضًى أكبر ألن ذلك �عني أن المستهلك الحّر الرشید الذي 

صلحته المثلى وهذا ات الالزمة التخاذ القرار س�أخذ قرارًا ال �حّقق م�متلك �افة المعلوم

 غیر ممكن. 

 ء من الناتج.  المز�ج الكفانتاج ما یوافق رغ�ات الناس:  )3

ال �كفي أن تقوم السوق �إنتاج األش�اء �كفاءة وأن توزعها �كفاءة بل البد أن تكون هذه 

األش�اء هي األش�اء التي یرغب بها الناس. �كلمة أخرى، ل�س من المفید أن تتمتع السوق 

الكفاءة امة یتمتع � انتاج وتوز�ع المنتجات الخطأ! إلظهار أن نظام المنافسة الت�الكفاءة في  

المجال �جب أن نظهر أنه من غیر الممكن إسعاد المز�د من الناس من خالل  في هذا

المنتج النهائي (أي انتاج المز�د من هذه واألقل من تلك) دون أن �كون ذلك  جتغییر مز�

 على حساب اآلخر�ن.  

لسعر تساوي بین اط الذي �كفل أن األش�اء المنتجة هي األش�اء المرغو�ة هو ال إن الشر 

تقّرر حجم االنتاج المناسب من خالل  التنافس�ةلفة الحد�ة. لقد رأینا أن المنشأة و�ین التك

المنشأة عندما تقارن    إنتحقیق المساواة بین السعر و�ین التكلفة الحد�ة. وهذا المنطق �قول  

على   قها المجتمعین التكلفة الحد�ة فإنها عمل�ًا تقارن بین الق�مة التي �عل بین السعر و� 

المنتج (حّد�ًا) و�ین ق�مة األش�اء التي �مكن انتاجها �استخدام ذات الموارد، أي األش�اء  

رغ�ة المستهلك المضحى بها أو تكلفة الفرصة البدیلة. �كلمة أخرى، �ما أن السعر �عكس  

�مّثل   لمنتج، فإن ق�ام المستهلك �شراء المنتج �ظهر أن هذا المنتج�الدفع للحصول على ا

س�ة للمستهلك ق�مة ما ال تقل عن ق�مة شيء آخر �مكن شراؤه بنفس الكم�ة من النقود، �الن

ي والدلیل أنه فّضل هذا المنتج على أش�اء أخرى �مكنه شراؤها بنفس المبلغ. األمر الذ 
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�علقها المستهلك على السلعة. من جهة أخرى، تمثل  �عني أن السعر �عكس الق�مة التي 

الفرصة البدیلة للموارد التي استخدمت �إنتاج السلعة. ولتتمكن المنشأة  حد�ة تكلفة  التكلفة ال

من استئجار أرض أو اقتراض رأسمال أو توظ�ف عامل، البد أن تدفع للعامل ما �كفي  

ل لصالح العمل لدیها أو لتحفیزه  على االستغناء عن الجلوس في المنز  من أجر لتحفیزه

العمل الحالي والمجيء للعمل لدیها. وذات على ترك رب على ترك العمل المنزلي أو 

الشيء ینطبق على مالك األرض وصاحب رأس المال. وهكذا، إذا �ان السعر �فوق 

رصة على السلعة تكون أعلى من تكلفة الفالتكلفة الحد�ة فإن الق�مة التي �علقها المستهلك  

د منها. وأما في انتاج المز�البدیلة، و�حقق المجتمع �التالي مكاسب إضاف�ة من خالل 

الحالة المعاكسة، أي إذا �ان السعر أقل من التكلفة الحد�ة، فإن ذلك �عني أن هناك  

ّصلة، �كون المجتمع موارد تستخدم إلنتاج سلعة �عّلق علیها المستهلك ق�مة أقل. و�المح

 ل عندما یتساوى السعر مع التكلفة الحد�ة. في الوضع األمث

لذي �قبل �أجر محّدد �قبل بهذا األجر ألنه �مّثل �النس�ة إل�ه  ل، العامل افعلى سبیل المثا

كم�ًة من السلع والخدمات التي �ستط�ع أن �شتر�ها، وهذه تفوق �الق�مة ما �مكن أن 

المقابل عندما تقبل المنشأة لراحة أو عوائد العمل في المنزل. ��حصل عل�ه من متعة ا

أن األجر �ساوي ق�مة الناتج الحدي ن ذلك �عني بدفع ذلك المستوى من األجر، فإ

 24للعمل.

وهذا �عني وجود مقارنتین: األولى في ذهن العامل بین ق�مة السلع والخدمات التي �ستط�ع  

ب العمل بین  و العمل المنزلي، والثان�ة في ذهن ر شراءها �األجر و�ین ق�مة الراحة أ

زن تكون المنشأة قد حّققت أقصى  وعند التوا  المساهمة الحد�ة للعامل في اإلیراد و�ین أجره.

ر�ح و�كون الفرد قد حّقق أقصى منفعة. وعند تحّقق �ل ذلك لن �كون هناك أي مجال 

 
أعلى  شیدة تستمر في استخدام المز�د من عنصر العمل ما دامت ق�مة الناتج الحدي للعمل  تذ�ر أن المنشأة الر  24

 د تساو�هما.المز�د عن  من التكلفة الحد�ة للعمل (األجر)، وتتوقف عن استخدام
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تحقق شروط المنافسة التامة �حّقق   إلجراء أي تغییر من شأنه ز�ادة الرفاه االجتماعي ألن

 25قصى ما �مكن من المصلحة الذات�ة للمنتج والمستهلك. أ

 لتامة واألسواق على أرض الواقعالمنافسة ا .6.11

من الواضح أن شروط المنافسة التامة �صعب أن تتحقق جم�عها على أرض الواقع. وعندما ال  

الحالة �مكن أن �أتي �الناتج األمثل. وهذه  ترك السوق وشأنها إنتتحقق ال نستط�ع أن نقول 

 :  أشكال أهمهاتسمى في األدب�ات االقتصاد�ة �فشل السوق. ولها عدة 

أو السلوك غیر التنافسي:  imperfect market structureبنى السوق غیر التامة  -

فمثًال، تتمتع �عض المنشآت �قوة االحتكار وتتحكم �سعر السوق، أي أنها صانعة 

. وأمثال هذه المنشآت تنتج �م�ة price takerال متلق�ة للسعر  price makerللسعر 

على حساب فائض المستهلك في ظل مستوًى   ضًا أكبرئ فاأقل �سعر أعلى، محققة 

�كل. وهكذا فالسعر لن یتساوى مع التكلفة الحد�ة والنظام  االجتماعيأقل من الرفاه 

 �فاءة. لن یوّلد مز�ج الناتج األمثل، أو األكثر 

: إن ترك إنتاج السلع العامة للقطاع الخاص ال public goodsوجود السلع العامة  -

ما �كفي منها، بل ال �ضمن في �عض الحاالت إنتاج   جنتا إ �هذا األخیر  �ضمن ق�ام  

أ�ة �م�ة منها رغم حاجة المجتمع الماسة لها أح�انًا. �خدمة الدفاع عن البالد أو  

د في هذه الحالة الحفاظ على الصحة العامة من خالل حمالت التلق�ح وخالفه. وال ب

 مین هذه الخدمات. أمن اإلنفاق الحكومي لت

: اآلثار الخارج�ة هي آثار ناجمة عن نشاط  externalitiesج�ة الخار  ظهور اآلثار -

المنشآت ولكن ممتدة خارج حدود المنشأة. فالكثیر من المعامل على سبیل المثال 

عالي األنهار، ما یهدد تطلق المن�عثات الضارة في الهواء أو تطلق مخلفاتها في أ 

لى المجتمع تكال�ف متنوعة �فرض ع وما فیها، و البیئة المح�طة ومكوناتها �من فیها 

 
الحظ مجّددًا أن تحقیق أقصى ما �مكن من الرفاه االجتماعي ال �عني �الضرورة أن الرفاه محقق �التساوي لكل   25
 فراد. فالمساواة والعدالة قضا�ا منفصلة. األ
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ال تدخل في حسا�ات المنشأة، األمر الذي �عني أن التكلفة �النس�ة للمنشأة ال تأخذ 

الناجمة عن نشاطها. و�التالي، فإن ناتج المنشأة ال   االجتماع�ة�االعت�ار التكلفة 

 جتماع�ة. امتع �الكفاءة من وجهة نظر یت

: �عتمد نظام المنافسة التامة على imperfect informationالمعلومات غیر التامة  -

فرض�ة تمام المعلومات، أي توفر �افة المعلومات المتعلقة �أسعار الموارد وأماكن 

توفرها وخصائصها وما إلى ذلك. ولكن الحصول على المعلومات �شكل �امل ر�ما 

 ال   مشتركتأمین أن اللذي �ضمن لشر�ة الا  �كون صع�ًا على أرض الواقع. فمثًال، ما 

�خفي معلومات حیو�ة عن شر�ة التأمین من شأنها أن تؤثر �شكل �بیر على سعر 

بول�صة التأمین، وما الذي �ضمن لمن �شتري س�ارة مستعملة أن ال�ائع ال �خفي عی�ًا 

ل غ�اب المعلومات التامة عن المستهلك أو المنتج،  داخل�ًا فیها. من الواضح أنه في ظ

على حساب آخر، ما یتنافى مع فكرة التوازن العام   ن لطرفدالت قد تكو فإن الم�ا

 التي تحقق أقصى مصلحة ذات�ة للمنتج والمستهلك على حّد سواء.

 

لمساحة  وأخیرًا، فإن �ل حالة من هذه الحاالت تستحق مساحة أكبر من العرض والتحلیل ولكن ا

نخصص فصًال كننا سول، جم�عها المخصصة لهذا المقرر والهدف منه �حول دون التوسع في

 .كامًال لحالة االحتكار، أهم حاالت بنى السوق غیر التامة
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 عشرالحادي فصل تمار�ن ال

 

 أسئلة غیر محلولة: 

. تعد صناعة ب�ع األغذ�ة �التجزئة من الصناعات الواسعة االنتشار في سور�ة. ناقش إلى أي مدى 1

تها لنفسك!) على مناقشة �مكننا أن نعتبر أن هذه الصناعة تنافس�ة تمامًا. األسئلة أدناه ستساعدك (إذا سأل

 وألي حّد.  أم ال، تامةما إذا �انت هذه السوق سوق منافسة 

 هل عدد المنشآت �بیر أم قلیل؟ 

 هل �عتبر حجم المنشأة الواحدة صغیر جدًا �النس�ة إلى حجم السوق؟ .أ

هل تقوم �افة المنشآت بتقاضي ذات األسعار؟ أم أن �عضها �سّعر أعلى من �عضها؟ و�ذا �ان  .ب

كون رغم ارتفاع أسعارها المستهلنها  مر �ذلك، فك�ف �مكنها فعل ذلك؟ �كلمة أخرى، لماذا �شتري ماأل

 عن غیرها؟ 

هل تواجه �افة المنشآت نفس التكال�ف؟ �كلمة أخرى، هل لدى جم�عها القدرة على الوصول إلى نفس  .ج

 المصادر؟ هل تدفع لعمالها ذات األجور؟ وهكذا. 

السوق دخول هذه السوق؟ أي هل هناك ما �منع منشآت جدیدة من دخول    هل هناك حّر�ة �املة في .د

 سة المنشآت القائمة؟لمناف

األر�اح االقتصاد�ة لمنشآت ب�ع األغذ�ة �التجزئة هي صفر؟ ار�ط جوا�ك على هذا هل تعتقد أن  .ه

 ).جالسؤال �جوا�ك على سؤال الفقرة السا�قة (

، إلى أي حد تعتبر أن هذه الصناعة هي صناعة اآلن، وفي ظل إجا�اتك على الفقرات السا�قة .و

تنافس�ة إلى حد �قتضي تدخل الدولة  ا �كفي لتر�ها وشأنها أم أنها غیرتنافس�ة �م تنافس�ة؟ هل هي

  لغرض تنظ�مها �شكل أفضل؟ 
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 الفصل الثاني عشر 
 االحتكار

Monopoly 
 

 كلمات مفتاح�ة
؛ براءات Scope economiesتصاد�ات المجال؛ اقEconomies of scaleالحجم ) وفورات(اقتصاد�ات 

 Diseconomies؛ الاقتصاد�ات الحجمMarket power of monopolyند المحتكر وة السوق ع؛ قPatentsاالختراع

of scale؛ المحتكر الطب�عيNatural monopoly؛ مكمالت التكلفةCost complementarities ؛ منشأة متعددة
 . Single-product firmمنشأة وحیدة المنتج ؛ Multi-product firmالمنتجات 

 
 ملخص الفصل:

ل �عرض مفهوم االحتكار، ثم �عرض طب�عة منحنى الطلب الذي یواجهه المحتكر في السوق و�تحدث أ هذا الفصیبد
عن مصادر قوة المحتكر. �عد التأكد من است�عاب طب�عة الطلب الذي یواجهه المحتكر وما �عن�ه ذلك على صعید 

حالة المنافسة  �مقارنة سر�عة  الحتكار معل اا�ع اإلیراد، نكون جاهز�ن لتناول قرار تعظ�م الر�ح في ظشكل تو 
 التامة.

 
 األهداف التعل�م�ة للفصل الثاني عشر:

التعّرف على طب�عة منحنى الطلب الذي تواجهه المنشأة االحتكار�ة وتمییزه عن ذلك   -
 الذي یواجه المنشأة التامة. 

 ما للمنشأةاالحتكار�ة عن نظیر�هإلیراد الكلي واإلیراد الحدي للمنشأة تمییز تا�عي ا -
 التنافس�ة.

 إدراك طب�عة العالقة بین مرونة الطلب على منتج المحتكر و�ین اإلیراد الكلي. -

 التعّرف على مصادر القوة االحتكار�ة. -

 است�عاب سبب اعت�ار االحتكار نوعًا من فشل السوق.  -
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 مخطط الفصل:

 تمهید. 1.12
 the economic meaning of monopoly االقتصادي لالحتكار. المفهوم 2.12
 sources of market power . مصادر قوة المحتكر3.12

 profit maximization of a monopolistic firm . تعظ�م الر�ح في المنشأة االحتكار�ة4.12

 monopoly production decision . قرار اإلنتاج5.12
  ?!where is the market supply curve السوق!؟أین منحنى عرض  .6.12
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 لثاني عشر:  الفصل ا
 االحتكار

 Monopoly 
 

  تمهید. 1.12

درسنا ف�ما سبق قرار اإلنتاج  ننتقل في هذا الفصل إلى دراسة نموذج نق�ض المنافسة التامة. 

ِصَغر حجم المنشأة  رأینا أن    األمثل �النس�ة لمنشأة حجمها صغیر جدًا �النس�ة لحجم السوق، حیث 

ني أن قدرتها على التأثیر في سعر السوق معدومة، شأة، بل �ع ضآلة حجمها �من مجرد  ال �عني

وأنها تتصرف على هذا األساس. في هذا الفصل سنتناول الحالة المعاكسة تمامًا، حالة المحتكر 

 . المطلق

  المفهوم االقتصادي لالحتكار. 2.12

ل�س    خالل منتج  محتكرة إذا �انت تقوم �مفردها �خدمة �ل ز�ائن السوق منها  نقول عن منشأة أن

له بدیل قر�ب. ولتحدید ما إذا �انت السوق تستحق لقب سوق احتكار�ة أم ال، یتعین علینا أن  

نحدد سوق المنَتج محل االحتكار. أنظر على سبیل المثال في خدمة م�اه الشرب التي نحصل  

قر�ب لهذه مؤسسة العامة لم�اه عین الف�جة. من جهة، ال یوجد بدیل  ال  علیها في وسط دمشق من

الخدمة، والتعبئة من صهر�ج خاص أ�عد ما تكون عن البدیل القر�ب �ونها خدمة غیر مراق�ة  

صح�ًا وأغلى ثمنًا �شكل فاحش. ومن جهة أخرى، عندما ال �عجبنا أداء المؤسسة لن �كون بوسعنا  

في حلب األنابیب من مصدر آخر �المدیر�ة المعن�ة �م�اه الشرب    عبرالحصول على م�اه الشرب  

غیرها. وفضًال عن ذلك ال یوجد أي نوع من أنواع المنافسة بین مدیر�ات م�اه الشرب على أو 

وهكذا، فالمهم في تعر�ف المحتكر هو وجود البدیل من عدمه،   26تزو�د هذه الخدمة للز�ائن.

 
تقد�م  والذي ینشأ عن عدم معقول�ة natural monopolyتكار الطب�عي �سمى هذا النوع من االحتكار �االح 26

دمة من قبل أكثر من منشأة. وهذ النوع من االحتكارات موجود في الكثیر من الدول و�كاد �قتصر على خدمات الخ
 اء والكهر�اء واش�اهها.المرافق العامة �الم
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رط أن �كون المحتكر منظمة ضخمة �ما �ظن ال�عض، بل ما شتوالمنافسة من عدمها، حیث ال �

 . close substituteوجود منشأة أو منشآت أخرى تب�ع بدیًال قر��ًا  ترط هو عدم�ش

فعلى سبیل المثال، القر�ة النائ�ة التي ال یتوفر فیها سوى �شك واحد متواضع لب�ع الت�غ 

ر، و�ذلك األمر �النس�ة لمحطة الوقود في هذه على سكانها أن �شتروا الت�غ من المحتكر الصغی

  الوحیدة، وهكذا. أي عندما تكون أنت ال�ائع الوحید للمنَتج فإن �افة  انت المحطةالقر�ة إذا �

مستهلكي هذا المنتج هم ز�ائنك أنت، وطلب السوق على منتَجك هو ذاته طلب السوق. و�التالي،  

لتامة والتي تواجه منحنى طلب أفقي، فأنت �محتكر  �خالف المنشأة التي تعمل في ظل المنافسة ا

وق �اكمله، وهذا األخیر لن �كون أفق�ًا. على أن ذلك ال �قتضي أن  نى طلب الستواجه منح

 حتكر یتمتع �قوة غیر محدودة.الم

. �ما أن �افة 1.12ه المحتكر ب�ان�ًا �الشكل ه�مكن تمثیل منحنى الطلب الذي یواج

�ة  ة االحتكار َتج من ذات المنشأة فإن منحنى الطلب على منَتج هذه المنشأ المستهلكین �طلبون المن

أو أدنى على السعر،  هو نفسه منحنى طلب السوق. في حال لم یوجد أي قید قانوني �حد أعلى

فإن �إمكان المحتكر أن �فرض السعر الذي �شاء. فإذا قرر المحتكر أن �حدد سعر منَتجه  

مع یدفعه  بید المحتكر فلعل الط  القرار. وألن  Q 0q =0ري منه الكم�ة  فإن السوق س�شت  0p�المستوى  

، ولكنه سیرى أن السوق لن �شتري منه أكثر من  1pلى فرض سعر أعلى على المستهلكین ول�كن  إ

�كلمة أخرى، للمحتكر أن �حدد السعر ولكن عل�ه أن �قبل �الكم�ة التي �طلبها   .Q 1q =1الكم�ة 

               Q1                         Q0  Q 

P 
 
 
 
 

P1 

 

 
P0 

 

 الطلب الذي تواجھھ المنشأة االحتكاریة :1.12 الشكل

A 

B 
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أن �فرض   سب للسوق، ولكن ل�س لهم�ة وهو قرار سیلزمه بتعیین سعر مناالسوق، أو أن �حدد الك

 �آن معًا.  �لیهما لى السوق السعر والكم�ةع

لن یب�ع أكثر من الكم�ة   1pنرى أن المحتكر عند السعر  1.12وهكذا، و�العودة للشكل  

1Q  وس�كون في هذه الحالة على النقطةA ة أكبر، من منحنى الطلب، فإذا ما رغب بب�ع �م�

األمر الذي سیلزمه  0pى المستوى ض السعر إللك سبیًال إال إذا خفّ فلن �ستط�ع إلى ذ  0Qولتكن 

وهكذا فإن �ل نقطة على منحنى   .B إلى النقطة A�التحرك على طول منحنى الطلب من النقطة 

فع الطلب الذي یواجهه المحتكر تضعه أمام �م�ة مختلفة من أجل �ل سعر مختلف. و�ذا ما ر 

 صفر. و�ة إلى الالمحتكر السعر إلى حد عاٍل جدًا فقد ته�ط الكم�ة المطل

 

 . مصادر قوة المحتكر3.12

لیها المحتكر لمنع المنافسین من دخول من أین تأتي القوة االحتكار�ة؟ ماهي الوسائل التي یلجأ إ

الحواجز واألسوار السوق؟ سنتعرف ف�ما یلي على أهم أر�عة مصادر �عتمد علیها المحتكر في بناء  

! نستثني في حدیثنا حالة خاصة هي  بذلك  التفكیر  تىحأمام منافس�ه لمنعهم من دخول السوق أو  

 تناولها هنا. التي لن ن natural monopolyحالة المحتكر الطب�عي 

 economies of scaleاقتصاد�ات الحجم أو وفورات 

المنشأة   تتمتع، LRACعلى األمد الطو�ل كما وجدنا لدى دراستنا لسلوك متوسط التكلفة الكل�ة 

التكلفة الوسط�ة على األمد الطو�ل مع التوسع في حجم اإلنتاج.    ندما تنخفض �اقتصاد�ات الحجم ع

أما في الحالة المعاكسة، التي تتزاید فیها التكلفة الوسط�ة مع التوسع في اإلنتاج فإن المنشأة  

تنطوي على   تخیل حالة. diseconomies of scaleتوصف �أنها تعاني من الاقتصاد�ات الحجم 

منهما نصف السوق و�وسع �ل منهما تخف�ض تكلفة الوحدة �شكل   السوق لكل  وجود منشأتین في

جوهري من خالل مضاعفة اإلنتاج، ولكن ما �منع ذلك هو محدود�ة طلب السوق. إذا لم تخرج  

ع  من وفورات الحجم من خالل التوسإحدى المنشأتین من السوق فلن تتمكن األخرى من االستفادة  

معینة منشأة واحدة تستفید من تكنولوج�ا إنتاج متطورة   نجد في سوق في اإلنتاج. وهكذا عندما 
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اعتمادًا على س�طرتها على حجم السوق فإن المنشآت األخرى ستتردد في دخول هذه السوق تحاش�ًا  

مر الذي �فضي إلى خسائر لكال  لالستثمار في طاقة إنتاج�ة �بیرة في ظل طلب محدود، األ

 لمنشأتین. ا

 scope economies اقتصاد�ات المجال

�النس�ة للمنشأة الواحدة في �عض األح�ان، تكون التكلفة الكل�ة إلنتاج منتَجْین اثنین (أو أكثر) 

أقل من مجموع التكال�ف الكل�ة لق�ام منشأتین (أو أكثر) �إنتاج ذات المنتجین �شكل منفصل. لعل  

ز�ادة االستفادة من  أقل. ومع  لوصول إلى رأس المال بتكلفةد منتجات المنشأة �سمح لها �اتعدّ 

تعدد المنتجات في الوصول إلى رأس المال إلى حدود قصوى ته�ط معها تكلفة الوحدة إلى مستوى  

 عالي التنافس�ة ف�مكن للمنشأة أن تصل إلى وضع احتكاري.

 cost complementarities مكمالت التكلفة

إنتاج أحد المنتجات إلى   تؤدي ز�ادةشأة تنتج عدة منتجات عندما للتكلفة مكمالت في من �كون 

تخف�ض التكلفة الحد�ة إلنتاج أحدها اآلخر. تستط�ع مثل هذه المنشأة أن تنتج بتكلفة حد�ة أقل 

عددة المنتجات �المقارنة مع المنشآت التي تنتج ذات المنتج �منتج مفرد. و�التالي، تكون المنشأة مت

multi-product firm  المنتج    نشآت وحیدةفي وضع متمّیز إزاء المsingle-product firm ،وهكذا .

في حال امكان�ة االستفادة من مكمالت التكلفة، على المنشآت أن تنتج أكثر من منتج �استرات�ج�ة  

طلب تعدد المنتجات یتتنافس�ة لمواجهة المنشآت ذوات التكال�ف الحد�ة المنخفضة. و�قدر ما 

قدر ما �حد هذا المتطلب الرأسمالي من قدرة  المنتج، �  ر من رسامیل المنشآت وحیدات أكب رأسمالٍ 

المنشآت الصغیرة على دخول السوق. فإذا �ان لمكمالت التكلفة أثر جوهري �ما �كفي على التكلفة  

 الة االحتكار.الحد�ة فإن ذلك �مكن أن �قود في الحاالت القصوى إلى الوصول إلى ح

 

 Patents and Other Legal Barriersنون�ة ع وأش�اهها من العوائق القابراءات االخترا 

تحدثنا حتى اآلن عن العوائق التكنولوج�ة، وأما اآلن فنتحدث عن �عض العوائق القانون�ة. قد تمنح  

إ�اها موقعًا احتكار�ًا  الحكومات اح�انًا أحد األفراد أو المنشآت حقًا حصر�ًا لب�ع منتج ما مانحة 

تف النّقال األجنب�ة من دخول السوق المحل�ة مانحًة  شر�ات الهاوق. وقد تمنع الدولة مثًال في الس
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وقد �كون المنح من خالل أنظمة   النقال،المنشأة المحل�ة موقعًا احتكار�ًا في سوق خدمة الهاتف 

راع الفرد أو المنشأة المبتكرة حق الب�ع  حقوق الملك�ة و�راءات االختراع. �عطي نظام براءة االخت

حددة من الزمن. والحكمة المتعارف علیها من منح حق االحتكار  ید لفترة مالحصري لمنَتج جد 

لة في الزمن  للمخترع تكمن في الحجة اآلت�ة. غال�ًا ما یتطلب االبتكار جهودًا ج�ارة واستثمارات هائ

ف تفاصیله حتى �ص�ح متاحًا لإلنتاج من  كشَ تُ وَ اع ورأس المال. وما إن یتم اإلعالن عن االختر 

تتكبد التكال�ف التي تكبدها المحتكر في إبداع المنَتج، األمر الذي �عني أن ت أخرى لم قبل منشآ

ج المنَتج الجدید أر�احها ستكون أكبر �كثیر من أر�اح المخترع األصلي صاحب الفضل في إخرا

تكلفة وعناء، في ظل عدم وجود قانون �حمي المبتكر إزاء  إلى العالم والذي تكّبد ما تكّبد من 

أفراد وشر�ات لم �قدموا اي إسهام في إنجاز المنَتج الممیز. وهكذا، إذا لم �كن هناك  نافسین من  الم

ي ال�حث والتطو�ر س�كون  قانون لحما�ة صاحب الفضل في االبتكار، فإن الحافز لالستثمار ف

م  ا تقود براءات االختراع إلى احتكار مطلق، إذ سرعان ما �قو ضع�فًا. على أ�ة حال، نادرًا م

ن بتطو�ر بدائل قر��ة للمنتج المحمي. ومن جهة أخرى، قد تتسابق أكثر من منشأة على  المنافسو 

ك أدو�ة تخف�ض الكولسترول تطو�ر منتجات متقار�ة �األداء بنفس الوقت. وأ�سط األمثلة على ذل

Q Q 

P TR 100 

0 0 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 

800 

  60 1200 

  40 

  20 

Unit elastic 

MR 

 مرن

 متكافئ المرونة

 غیر مرن

 متكافئ المرونة

 مرن غیر مرن

ةاالحتكاری: منحنیا الطلب واإلیراد الحدي للمنشأة 22.1الشكل   
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ن  ا�� ن �صعب تمییز الفرق بین أدائهما. وألنهما بدیالن قر ا مشهور   واءانحیث �س�طر على سوقها د 

فید منِتَجْیهما امتالك براءة االختراع لعدد من السنوات و�التالي فإن المدیر الذي �ضع في فلن �

 ناعة تامة ضد ضغوط المنافسة.جی�ه براءة اختراع أو حق حصري ال �متلك في واقع األمر م

 

 منشأة االحتكار�ةفي ال . تعظ�م الر�ح4.12

م ر�حه؟ لإلجا�ة عن هذا السؤال ري في تعظ�ك�ف �ستط�ع المدیر استغالل وضعه االحتكا

ال بد من النظر في سلوك اإلیراد الحدي الذي �ختلف في ظل االحتكار عنه في ظل المنافسة 

ن اثنین.  تعّلمنا عندما درسنا مرونة الطلب أن منحنى الطلب الخطي �مكن تقس�مة لنصفی  27التامة.

سب�ًا. وذلك �عكس النصف األدنى،  لب مرنًا نففي النصف األعلى، عند األسعار األعلى، �كون الط

عند األسعار األقل، حیث �كون الطلب غیر مرن. �كون الطلب تام المرونة عند السعر األعلى  

الممثلة    المرونة عند السعر صفر، وأما عند نقطة منتصف المسافة على القطعة المستق�مةوعد�م  

ظر إلى المثال الرقمي الممثل ب�ان�ًا  كذا، و�النلمنحنى الطلب فإن الطلب �كون متكافئ المرونة. وه

لمحتكر ، إذا لم ینتج المنِتج أ�ة وحدة فإن إیراده الكلي س�كون صفرًا. و�ذا قرر ا2.12في الشكل 

من هذا المنَتج ألن السوق   و.ن. أو أكثر فإن أحدًا لن �شتري شیئاً   100أن یتقاضى سعرًا مقداره  

و.ن. فإن ذلك س�قنع   80لمحتكر بوضع سعر مقداره فإذا قام ایرى، أن هذا السعر �اهظ جدًا. 

ننا على الجزء و.ن.، وهذه الز�ادة في اإلیراد ممكنة فقط أل 800ـ وحدات ب 10المستهلكین �شراء 

 .المرن من منحنى الطلب 

) وما دام المنتج �عمل على النصف 800ن صفر إلى  وهكذا فإن اإلیراد الكلي سیتزاید (م 

فإن المز�د من اإلنتاج �حقق المز�د من اإلیراد. فاالنتقال مثًال من حجم   نحنى الطلب المرن من م

. األمر الذي یز�د اإلیراد الكلي من و.ن 60و.ن. �ستلزم خفض السعر إلى  20إلى  10اإلنتاج 

ا الشكل اإل�جابي حتى مستوى اإلنتاج المقدر �خمس و.ن. وتستمر العمل�ة بهذ  1200إلى  800

صل اإلیراد الحدي إلى أقصاه، ومع ز�ادة اإلنتاج فوق هذا المستوى ندخل  حدة، حیث �وعشر�ن و 

 
افسة التامة هو نفسه منحنى اإلیراد الحدي �النس�ة تذ�ر أن منحنى الطلب الذي تواجهه المنشأة في ظل المن 27

 .للمنشأة
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كلي �التناقص. و�ستمر تناقص اإلیراد في المنطقة غیر المرنة من منحنى الطلب و�بدأ اإلیراد ال

الحظ أن اإلیراد األعظم   28سعر إلى المستوى صفر.الكلي حتى وصوله إلى الصفر مع وصول ال

وحدة، حیث �كون الطلب متكافئ المرونة، وحیث   25د حجم اإلنتاج ) یتحقق عنو.ن. 1250(

ال التغیر في اإلیراد الكلي الناجم  �كون اإلیراد الحدي صفرًا. ونذ�ر هنا أن اإلیراد الحدي ما هو إ

. و�ما �ظهر من الشكل، فإن منحنى اإلیراد الحدي عن آخر وحدة تم إنتاجها وطرحها في السوق 

ب. وفي الحق�قة، �مكن من أجل منحنى الطلب الخطي، أن نبرهن هندس�ًا  منحنى الطل�قع أسفل 

الطلب الخطي و�ین المحور   أن اإلیراد الحدي �قع �مستق�م في منتصف المسافة بین منحنى

الحظ على  لمحتكر أقل دائمًا من سعر المنتج. العمودي. و�التالي، �كون اإلیراد الحدي �النس�ة ل

و.ن.   20و.ن. و�بلغ  80و.ن. عندما �كون السعر  60لحدي یبلغ اإلیراد ا أن 2.12الشكل 

و.ن.  50لمستوى و.ن. و�نعدم مع وصول السعر إلى ا 60عندما �صل السعر إلى المستوى 

 �ما س�أتي. و�مكن أن نفهم ذلك �طر�قتین وحدة.  25الموافق لحجم اإلنتاج 

ا المیل یتناقص مع ز�ادة اإلنتاج  الكلي، وهذ هندس�ًا، اإلیراد الحدي هو میل منحنى اإلیراد  

ومع ز�ادة  29وحدة، حیث �ص�ح المیل أفق�ًا أي معدومًا (مساو�ًا للصفر). 25من صفر وحتى 

اج، أي أن �ص�ح المیل سال�ًا أكثر فأكثر مع التوسع في اإلنت 25تاج إلى ما �عد المستوى اإلن

ما �فسر تراجع اإلیراد الكلي   25فوق تاج التي تاإلیراد الحدي �كون سال�ًا من أجل مستو�ات اإلن 

ة ولكن  في الوصول إلى ذات النت�ج  �مكننا أن نستفید من التحلیل الر�اضي قلیالً   في هذه المنطقة.

 ج (الكم�ة المب�عة):  . نعلم أن اإلیراد الكلي هو ع�ارة عن جداء السعر �حجم النات �ص�غة أعم

 

TR(Q) = P . Q 
 

 ع تغیر الكم�ة، ولذلك علینا أن نعّدل تعر�ف اإلیراد الكلي: رة یتغیر مولكن السعر هذه الم

 

 
إلى جدول مكون من األعمدة التال�ة:   122.لى سبیل التمر�ن أن تحول المعلومات الواردة في الشكل حاول ع 28
الحدي   ) السعر، اإلیراد الكلي (السعر × حجم اإلنتاج)، واإلیراد2الكم�ة المطلو�ة والمب�عة).  ) حجم اإلنتاج (أي  1

 (معدل التغیر في اإلیراد الكلي) 
 الهندسي عن المشتق األول. هو التعبیرتذّ�ر أن المیل  29
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TR(Q) = P(Q) . Q 

 و�اشتقاق اإلیراد الكلي �النس�ة للكم�ة نحصل على: 
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الحظ أن الحد األ�من من الطرف األ�من أكبر من الواحد، األمر الذي �عني أن السعر 

القة هامة و�س�طة لم نقیدها �شكل محدد أقل من اإلیراد الحدي. واألهم من ذلك هنا أننا وصلنا لع 

ل تا�ع الطلب. تقول هذه المعادلة �غة عامة �غض النظر عن شكها تصلح �صلتا�ع الطلب. أي أن

أن اإلیراد الحدي �كون صفرًا عندما تكون المرونة متكافئة، وموج�ًا عندما �كون الطلب مرنًا وسال�ًا  

 لنت�جة التي شاهدناها هندس�ًا. عندما �كون الطلب ضع�ف المرونة. وهي نفس ا

دسي أو الجبري.  د م�اشر على التحلیل الهنبدون اعتما�مكن الوصول لذات النت�جة 

افترض أن المحتكر یب�ع الوحدة الواحدة بثمانین و.ن. �حیث �كون اإلیراد الكلي من ب�ع الوحدة 

غري المستهلك �سعر أقل، ولنقل األولى ثمانین و.ن. إذا ما أراد المحتكر أن یب�ع المز�د عل�ه أن �

ل وأقل من ستین و.ن.  لماذا؟  ي �مقدار أقل من ثمانین بیراد الكلستین و.ن. سیز�د �التالي اإل

ألن السعر الجدید سینسحب على �امل اإلنتاج، واإلیراد الكلي من ب�ع وحدتین �ستین و.ن. للوحدة 

ي هي أر�عون فقط، وهي أقل من سعر الوحدة و.ن. أي أن الز�ادة في اإلیراد الكل  120الواحدة هو  

 ي أقل من السعر.یراد الحد وهكذا �ظهر أن اإل 
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 . قرار اإلنتاج5.12

ال �كفي التخاذ قرار اإلنتاج أن ندرس اإلیراد فقط، فكما تعلم ال بد أ�ضًا من النظر في 

 التكال�ف. وجدنا أن اإلیراد الكلي للمحتكر �عطى بـ  

  TR(Q) = P(Q) . Q 

𝜋𝜋  التالي فإن الر�ح �عطى بـ و� = 𝐴𝐴𝑀𝑀(𝑄𝑄) −  𝐴𝐴𝐶𝐶(𝑄𝑄) 

 

واإلیرادات والربح في ظل االحتكار: التكالیف 3.12الشكل   

C(Q) 

Q 

TR(Q) 

Q 

  Q* 

    Q* 

π = TR - TC 

$ 

 الر�ح
(π) 

 راد الكليمیل اإلی
 (اإلیراد الحدي)

 میل التكلفة الكل�ة
 (التكلفة الحد�ة)

 الر�ح األعظم
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الحظ على الشكل أن المسافة العمود�ة بین   30ح توا�ع تكلفة و�یراد نموذج�ة.یوض 3.12ل والشك

اإلیراد الكلي والتكلفة الكل�ة تعكس مقدار الر�ح من أجل مستو�ات مختلفة من اإلنتاج. تكون  

سم  فیها منحنى اإلیراد الكلي فوق منحنى التكلفة الكل�ة. تم ر األر�اح موج�ة في المنطقة التي �كون  

وهذا التا�ع هو ب�ساطة ع�ارة عن الفرق بین تا�عي اإلیراد ر�ح في القسم األسفل من الشكل،  تا�ع ال

الحظ أن الر�ح األعظم یتحقق عندما تكون المسافة العمود�ة بین اإلیراد والكلفة في والكلفة. 

مع میل   ليالكعند مستوًى من اإلنتاج یتساوى معه میل منحنى اإلیراد  أقصاها. و�تحقق ذلك

�العر��ة یتحقق ذلك عند التساوي بین اإلیراد الحدي والتكلفة الحد�ة. وال   منحنى التكلفة الكل�ة.

  ها أن ووجدنا إلى هذه القاعدة العامة لتعظ�م الر�ح، سا�قًا یوجد في ذلك أ�ة مفاجأة ألننا وصلنا 

 نافسة. ودرجة الم ى �افة المنشآت في �افة األسواق �غض النظر عن طب�عة السوق تنسحب عل

 هذه القاعدة تحلیل�ًا �ما یلي: و�مكن ب�ان 

𝜋𝜋 = 𝐴𝐴𝑀𝑀(𝑄𝑄) −  𝐴𝐴𝐶𝐶(𝑄𝑄) 
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𝑑𝑑𝑄𝑄

=
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−
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= 0 

 
 راجع الثاني الذي �عرض التحلیل الحدي �شيء من التفصیل مع األمثلة.. 30

      Q*                    Q 

$ 
 
 

 
 
 
 
 
 

P 
 
 

ATC (Q*) 

 تعظیم الربح في ظل االحتكار المطلق: 4.12 الشكل

MC 

ATC 

D 

M
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MR = MC 
 

حدي �جب أال �فوق التكلفة الحد�ة  اإلیراد ال  إنإن الفكرة من وراء هذه القاعدة �س�طة، حیث تقول  

 ین تعني ر�حًا أقل مما لو �انا متساو�ین.  لتا الحالتكما ال �جوز العكس ألن �

فإذا �ان اإلیراد الحدي أكبر من التكلفة الحد�ة فإن ز�ادًة في الناتج من شأنها أن تز�د 

ید في هذه الحالة أن یز�د حجم  المدیر الرشاإلیراد �ما �فوق الز�ادة في الكلفة و�التالي سیتعین على  

كلفة الحد�ة. من جهة أخرى، إذا �ان اإلیراد الحدي أقل من ي �فوق التاإلنتاج مادام اإلیراد الحد 

التكلفة الحد�ة فإن تخف�ض الناتج س�خفض التكال�ف �مقدار �فوق االنخفاض المرافق في اإلیراد  

عندما �كون اإلیراد الحدي أقل من التكلفة  خفض الناتج الكلي، و�التالي على المنتج الرشید أن �

دیر الراغب بتعظ�م أر�احه �ل الحافز في أن �حدد مستوى الناتج �ما  ة، لدى المالحد�ة. �النت�ج 

 �حقق التساوي بین اإلیراد الحدي والتكلفة الحد�ة. 

من الواضح   4.12من الممكن تناول قرار تعظ�م الر�ح �طر�قة أخرى �االستعانة �الشكل 

یراد الحدي مع منحنى  ه منحنى اإلن هذا الشكل أن المنتج س�ختار حجم الناتج الذي یتقاطع عند م

بل إن أعلى سعر �قبل المستهلكون   ،*Qالتكلفة الحد�ة. إن السعر الذي سیدفعه السوق للكم�ة 

�المستطیل  و�التالي فإن أر�اح المحتكر تعطى   *pهو السعر  *Qبدفعه الستهالك �امل الكم�ة

 لسعر وتكلفة الوحدةلفرق بین ا�ا  *Qاألمثل الناتجلمنّقط الذي تعبر مساحته عن جداء حجم ا

فعلى سبیل المثال إذا �ان تا�عا الطلب والتكلفة  ].p* - ATC(Q*)الموافقة للحجم األمثل للناتج: [

 للمحتكر هما:  

𝑝𝑝(𝑄𝑄) = 200𝑄𝑄 − 4𝑄𝑄2 

 

𝐴𝐴𝐶𝐶(𝑄𝑄) =  20 + 4𝑄𝑄 

 

 الحد�ة �كونان:   فإن اإلیراد الحدي والتكلفة
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𝑀𝑀𝑀𝑀 = 200 − 8𝑄𝑄 

MC = 4 

 لحجم األمثل للناتج نحصل على او�مساواة األخیر�ن 

200 − 8𝑄𝑄 = 4 

8𝑄𝑄 = 196 
𝑄𝑄 = 24 

 و�التالي فإن السعر الذي �حقق أعظم ر�ح ممكن هو  

𝑝𝑝 = 200 − 4(24) =  104 

 وأخیرًا فإن الر�ح األعظم یبلغ:

𝜋𝜋 = 104(24) − [20 + 4(14)] = 2380 

 

 ق!؟أین منحنى عرض السو. 6.12

عر محدد. وجدنا ق من أجل ستذ�ر أن منحنى العرض �عطینا الكم�ة التي سینتجها السو 

في سوق المنافسة التامة أن المنشأة تنتج ذلك المستوى من الناتج الذي یتساوى عنده السعر مع 

التكلفة الحد�ة، وأن منحنى عرض السوق موجود �مجموع لمنحن�ات التكلفة الحد�ة الفرد�ة. 

، ألنه هو نفسه  جم اإلنتاج یوجد لدى المحتكر سعر سوق یتلقاه و�قرر على أساسه حل، ال�المقاب

صانع السعر، بل إن المحتكر یتخذ قراره بناًء على اإلیراد الحدي والذي �كون �ما رأینا أقل من  

والعرض فإنه ل�س هناك منحنى عرض في  السعر. ونظرًا النعدام العالقة الم�اشرة بین السعر 

 تي ترزح تحت قوة احتكار�ة! ق الالسو 
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 تمار�ن الفصل الثاني عشر

 محلولة: أسئلة غیر  

 �ة. شأة احتكار ي یبین منحن�ات الطلب واإلیراد الحدي والتكلفة الحد�ة لمنأنظر الشكل أدناه والذ -1

 

 
 

 إلنتاجحّدد السعر الذي س�عتمده المحتكر، وحّدد �م�ة االنتاج الموافقة. حّدد أ�ضًا التكلفة الحد�ة  .أ

 وحدة إضاف�ة عند هذا المستوى (الحظ أن السعر �فوق التكلفة الحد�ة). 

األمثل   ا هو السعرل اجتماع�ًا یتحقق عند تساوي السعر مع التكلفة الحد�ة، فمإن مستوى الناتج األمث .ب

 اجتماع�ًا وما هي الكم�ة المثلى اجتماع�ًا؟ 

 أحسب ما یلي: .ج
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) احسب الز�ادة في فائض المستهلك الناتجة عن هبوط السعر من المستوى االحتكاري 1

 إلى المستوى األمثل اجتماع�ًا. 

نة مع اصل في األر�اح نت�جة الب�ع �السعر األمثل اجتماع�ًا مقار ) احسب االنخفاض الح2

 ر االحتكاري. السع

انت�ه إلى أن المساحة الواقعة تحت منحنى التكلفة الحد�ة بین الناتج األصلي و�ین الناتج   :1مالحظة  

 الجدید هي ع�ارة عن التغیر في التكال�ف الكل�ة للمنشأة. 

فائض المستهلك التي حسبتها في الطلب األخیر تفوق انخفاض  الحظ أن الز�ادة في :2مالحظة 

حسبته في ذات الطلب. ولهذا السبب فإن الناتج الذي یتساوى عنده السعر مع التكلفة  الر�ح الذي

 الحد�ة أفضل من الناتج الذي �ختاره المحتكر. 
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