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 مفاهيم اقتصادية أساسية /املحاضرة الاولي 
 علم الاقتصاد

 Economics الاقتصاد:تعريف علم 

الحاجات  إلشباععلم اجتماعي )يدرس السلوك الانساني( ويبحث في الاستخدام ألامثل أو الكامل للموارد الاقتصادية املحدودة  

 ملمكنة.والرغبات الانسانية الغير املحدودة بأقل التكاليف ا

 الاقتصاد وتطور علمنشوء 

 املدرسة الكالسكية

 أفكارها: وأهم (1790-1723)أهم مؤسسيها أدام سميث 

 أن اليد الخفية هي التي تحرك النشاط الاقتصادي

 لالقتصاد عند التوظف الكامل  والتوازن التلقائيقانون ساي   

 من باب الحرية الاقتصادية الاقتصادعدم تدخل الدولة في  -

 املدرسة الكينزية 

 أفكارها:وأهم (، 1946-1883مؤسسها جون مينارد كينز )

 عند مستوى أقل من التوظف الكامل في حالة الكساد. توازن الاقتصاد -

 ضرورة تدخل الحكومة باستخدام السياسة املالية ملعالجة الكساد الاقتصادي.

 املدرسة النقدية الحديثة

 ويتلخص فكرها في:(، 0620-1912مؤسسها ميلتون فريدمان )

 السياسة املالية ال فاعلية لها ما لم تدعمها سياسة نقدية. -

 التضخم ظاهرة نقدية. -

 مدرسة التوقعات الرشيدة

 :أن فكرها فيويتلخص  سيرجنت،ها روبرت لوكس وتوماس و مؤسس -

الحقيقي إلاجمالي الخام الحقيقية، أي الناتج  لسياسات الاقتصادية غير املتوقعة فقط هي التي تؤثر في املتغيرات الاقتصاديةا -

 ومعدل البطالة.

 :الاقتصاد علم أقسام

 Microeconomicsالاقتصاد الجزئي  -أ 

 يهتم بدراسة سلوك الوحدات الاقتصادية الفردية: 

 .سلوك املستهلك الفرد 

 (السواء منحنيات/الحدية املنفعة: Demand Theory الطلب نظرية)

  د.سلوك املنتج الفر 

 (التكاليف /الانتاج :Supply Theory العرض نظرية)

 .سلوك املستهلك واملنتج عندما يلتقيان في ألاسواق 

 (قلة احتكار /احتكارية منافسة/الاحتكار/املنافسة :Price Theory السعر  نظرية)

 Macroeconomicsالاقتصاد الكلي  -ب 

 (: Aggregatesع يهتم بدراسة سلوك الوحدات الاقتصادية الكلية )املجامي

  العائليسلوك القطاع Household Sector )مجموع املستهلكين( 

  سلوك قطاع ألاعمالBusiness Sector )مجموع املنتجين( 

  سلوك قطاع الدولةGovernment Sector )استهالكي/انتاجي( 
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  سلوك القطاع الخارجيForeign Sector 

 (انتاجي/استهالكيالخارجي ) العالم مع الثالثة القطاعات تعامالت)

 مفاهيم اقتصادية أساسية:

 سلوك على والظواهر الاقتصادية العوامل في التغيير  أثر  بتحديد أو  بالتنبؤ  الاجتماعية العلوم من كواحد الاقتصاد علم يهتم

 .البشر

 (Positive Economics: )إلايجابي الاقتصاد

 اذا. صحتها الختبار  والقياس ي إلاحصائي التحليل ويستخدم صادية،الاقت الظواهر  هذه لتفسير  نظريات بوضع الاقتصاديون  يقوم

 .“يكون  ماذا” شاكلة من ألاسئلة على باإلجابة الواقع تفسير  يحاول  إلايجابي الاقتصاد فإن

 (Normative Economicsاملعياري: ) الاقتصاد

يجب  ما” حول من معلومات لتقديم مقترحات  ابيإلايج الاقتصاد يستخدم الاقتصاديون أحكاما تقديرية باالعتماد على ما يوفره

ألنها تعتمد على قيم  على صحتها وعدم صحتها الحكم غير قابلة لالختبار أو قترحات املفأن هذه  لذلك .“أن يكون عليه الحال

  .ومعايير شخصية

 سمات علم الاقتصاد

 .البديلة الفرص وتكلفة السعري  لتضخموا والطلب واملرونة كاملنفعة به، الخاصة ولغته مصطلحاته الاقتصاد لعلم

 .املتغيرات بين للعالقات املفسرة النظريات وضع ثم املشاهدة حيث من البحتة، العلوم باقي في املتبع العلمي املنهج دراسته في ينبع

  ليس الاقتصاد
 
 علوم في كما ية،مقطع مسوحات أو  زمنية سالسل من املستمدة الفعلية البيانات على يعتمد وإنما تجريبي، علما

 .والتاريخ الفلك

 العوامل باقي ثبات يفترض بينما معين عامل تأثير  على الباحث فيركز  النظريات، وضع عند الواقع تجريد على الاقتصاديون  يعتمد

 .املؤثرة ألاخرى 

 ألاخرى  بالعلوم الاقتصاد علم عالقة

 سمات الاجتماعية للسكان.الاقتصاد علم سلوكي، وثيق الصلة بال الاقتصاد وعلم الاجتماع:

 العالقات السياسة بين الدول تقوم على املصالح الاقتصادية. الاقتصاد وعلم السياسة:

 تعتمد ألابحاث الاقتصادية على البيانات التاريخية ذات الصلة. الاقتصاد وعلم التاريخ:

يل الرياض ي وإلاحصائي في دراسة وقياس يعتمد الاقتصاديون على أساليب وأدوات التحل الاقتصاد والرياضيات وإلاحصاء:

 العالقات املفسرة للظواهر الاقتصادية.

 الاقتصادية املوارد

  .كل ما يسره هللا عز وجل من مصادر سواء كانت طبيعية أو بشرية يؤدى استخدامها إلى إنتاج السلع والخدمات و ه

 شروطها:

 عن إشباع جميع الحاجات.  در وغير قا أن املورد نادر أي الندرة أو املحدودية النسبية  •

• .
 
 وجود ثمن أو سعر لهذا املورد، فإذا كان املورد بدون ثمن كالهواء فال يعد موردا اقتصاديا

 على:هي عناصر إلانتاج التي تحتوي  املوارد الاقتصادية

 . سعر ألارض هو الريعالنفط واملعادن املياه، :موارد طبيعيةو وما تحتويه من غابات  الارض: -1

 .. سعر العامل هو الاجرملكه من كفاءات ومهارات وعلم وخبرات علميةيوما  والذهني للعاملالعمل: الجهد العضلي  -2

3-  
 
سعر رأس  .واملعدات واملباني مثل آلاالت العملية الانتاجية فيوتستخدم من طرف الانسان رأس املال: سلع تم انتاجها سابقا

 املال هو سعر الفائدة.

 ويتمثل في القدرة على ابتكار ألاعمال وألاقدام وتحمل املخاطر وتحقيق النجاحات. التنظيم: -4
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 أساسية اقتصاديةثالثة أسئلة 

أم  الغذائية؟أم املواد  املالبس؟هل هي  إنتاجها؟أي تحديد ما هي السلع والخدمات التي يتعين على املجتمع (  ماذا ننتج؟  1)

   آلاالت؟

لية تتطلب حصر كل املوارد املتاحة لإلنتاج وتخصيصها على الاستخدامات املختلفة بحيث نحقق من وهذه العم(  كيف ننتج؟ 2)

تكلفة ممكنة، بمعني تحديد ألاسلوب الفني والتقني ألامثل إلنتاج السلع والخدمات  بأقلخالل ذلك أقص ى استغالل ممكن 

 املطلوبة.

  منه.تاج على أفراد املجتمع وتحديد املنتفعين وهي الكيفية التي يتم بها توزيع إلان(  ملن ننتج؟ 3)

 السياسية الاقتصادية

 السياسية الاقتصادية 

مباشرة على سلوك وحدات صنع القرار  تتمثل السياسة الاقتصادية في استخدام مجموعة من ألادوات، يتم بها التأثير بطريقة غير

 بهدف تحقيق أهداف اقتصادية معينة.

 قتصادية وأهدافهاالعالقة بين السياسية الا

ال بد له من سياسات لتوفير فرص العمل، ورفع الكفاءة إلانتاجية للعمال. وهدف زيادة معدل النمو مثال فهدف محاربة الفقر 

 يحتاج إلى سياسات لتحفيز الاستثمار الحقيقي والاستثمار في البحوث والتطوير.  مثال  الاقتصادي
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 املشكلة الاقتصاديةثانية: ال املحاضرة
 :علم الاقتصاد

 Economics :الاقتصادتعريف علم 

الحاجات  إلشباع للموارد الاقتصادية املحدودةو الكامل أمثل )يدرس السلوك الانساني( ويبحث في الاستخدام ألا  يعلم اجتماع 

 .املمكنة بأقل التكاليف غير املحدودةالوالرغبات الانسانية 

 and Human Needs Scarcityت البشرية الندرة والحاجا

 الندرة – 1

  يقصد بها املوارد الاقتصادية في مقابل الحاجات الاقتصادية. والندرة في حد ذاتها هي ليست مسألة مطلقة وانما ندرة نسبية

 من زاوية:

 .املوارد توزيع -  

 (.املتعددة/  املتزايدة) البشرية الحاجات ألشباع املوارد كفاية -  

 .متجددة غير  وموارد متجددة موارد -  

 (الطبيعية وباألخص املوارد على السيطرة أجل من والشعوب ألامم بين التنافس)

 الحاجات البشرية – 2

  نوعين من الحاجات: إلىيمكن تقسيم الحاجات البشرية 

 التعليم/الصحة/املأوي /الكساء/الغذاء: مثل Basic Needsالضرورية  الحاجات -

 (الانسان بقاء يهدد عليها حصول ال عدم)   

 (الانسان رفاهية مستوي  من يقلل عليها الحصول  عدم) Luxuries Needs الكمالية الحاجات -

 (النسبية/التكامل/التجدد/التكرار/التنافس/التعدد: البشرية الحاجات خصائص)

 Economic Problem الاقتصادية املشكلة

 واملتزايدة وبالتالي تنشأ  الاقتصادية املتعددة حاجات الانسان تكفي إلشباع( فإنها ال بسبب ندرة املوارد الاقتصادية )النسبية

 املشكلة الاقتصادية.

 ة الاقتصادية يواجه الانسان قضية )معضلة( الاختيار بمعني املفاضلة بين البدائل املختلفة واختيار أهم لونتيجة للمشك

 مر الذي يتطلب ترتيب البدائل حسب أهميتها. البدائل وصرف النظر عن أقل البدائل أهمية، ألا 

  
 
واختيار سلعة أو  اقتصاديا.فإذا واجهت الفرد مشكلة الاختيار، وتمكن من اختيار أحد البدائل املتاحة يكون قد اتخذ قرارا

 ”البديلةتكلفة الفرصة  ”بهخدمة معينة إنما يعني التضحية بأخرى، وتسمى تكلفة الاختيار املتمثلة فيما تم التضحية 

Opportunity Cost. 

 الاختيار

 الاختيارتكلفة 

 هي مقدار ما يضحي به من البديل آلاخر )ب( في سبيل الحصول على البديل ألاول. 
 
 التكلفة الحقيقية الختيار أحد البدائل )أ( مثال

د املتاح في أفضل الاستخدامات تقاس تكلفة الفرص البديلة ألحد املوارد بالعائد الذي يمكن الحصول عليه من استغالل املور 

 البديلة.

 الاختيارقاعدة 

املتوقعة أكبر من التكاليف الحدية املتوقعة، والتوقف عن التوسع في الايراد الحدي يجب التوسع في نشاط معين فقط إذا كانت 

 مع التكلفة الحدية.الايراد الحدي أي نشاط متى ما تعادلت 
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 سؤال للمراجعة

 قتصادية إذاال وجود للمشكلة الا

 )أ( اختفت البطالة تماما           )ب( كانت الاسواق حرة تماما 

 )د( تضاعفت دخول املواطنين        )ج( لم تكن املوارد نادرة 

 منحنى الامكانيات الانتاجية:

  يوضح منحنى الامكانيات الانتاجية(PPC)  Production Possibility Curve  من الانتاج في اقص ى حد يمكن الوصول اليه

 حدود املوارد املتاحة لالقتصاد.

  عنها بما هو متاح من رأس املال البشري 
 
  (HC)بصورة اخرى يوضح هذا املنحنى حدود قاعدة النشاط الاقتصادي معبرا

Human Capital   ورأس املال املادي(MC)  Material Capital .وذلك في إطار بدائل متعددة من الاستخدامات ، 

  استخدام فكرة هذا املنحنى في شرح بعض املفاهيم التالية: يمكن 

 . Opportunity Costتكلفة الفرصة البديلة  –

 . Increasing Cost Law قانون تزايد التكلفة –

 . Economic Efficiency الكفاءة الاقتصادية –

 
 :يمكن باستخدام فكرة هذا املنحنى توضيح الاختالفات بين الخيارات املختلفة 

 (.املتاحة الامكانيات من أقل إلانتاج من حجم: )فيه مرغوب غير  لكنه ممكن D يار الخ -

 مرغوب فيه لكنه غير ممكن: )حجم من إلانتاج يفوق الامكانيات املتاحة(. Eالخيار  -

 (.املتاحة الامكانيات حدود في إلانتاج من حجم)  A, B, C   الخيارات -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يمكن أيضا باستخدام فكرة هذا املنحنى في شرح املفاهيم 

 التالية:

)الانتقال بين   Opportunity Costتكلفة الفرصة البديلة  -

 البد أن يترتب عليه قدر من التضحية(. A, B, Cالخيارات 

)الانتقال   Increasing Cost Lawقانون تزايد التكلفة  -

 (.Bإلي الخيار  Dمن الخيار 

أي خيار على   Economic Efficiencyالكفاءة الاقتصادية  -

 (.A, B, Cمجري منحني الامكانيات إلانتاجية )مثل النقاط: 
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 :سؤال للمراجعة

 السالب ملنحني إمكانيات الانتاج إلي: يعزي امليل

 أ( زيادة التكلفة الحدية مع زيادة الانتاج      ب( زيادة الانتاج مع زيادة العمل

 د( ندرة املواردج( اختالف انتاجية وحدات املوارد          

 

 .للعمال إلانتاجية املهارات اختالف هو  إلانتاج إمكانيات منحنى تحدب سبب

يوضح مفهوم تكلفة الفرص البديلة استنادا إلى بيانات افتراضية عن الخيارات املتاحة إلنتاج توليفات مختلفة ( 1-2والجدول )

 من السلع الاستهالكية والسلع إلانتاجية.

 
 

 :النمو الاقتصادي

 من:إن استمرار النمو الاقتصادي أمر مرهون بإمكانية تحقيق كل 

 تنمية املوارد النفطية وتنمية كل من رأس املال البشري ورأس املال املادي. تنمية املوارد باستصالح ألاراض ي أو  -* 

 التقدم التقني، ويتم باالستثمار في البحوث والتطوير بهدف استخدام تقنيات أحدث في إلانتاج. -*

 بانتقال منحنى إمكانيات إلانتاج إلى الخارج. (2-2ويظهر الشكل )
 
 النمو الاقتصادي بيانيا

 
حالة النمو الاقتصادي الذي ينتج عن زيادة رصيد الاقتصاد من املوارد  الخارج في(: ينتقل منحنى إمكانيات إلانتاج إلى 2-2)الشكل 

 خاصة الرأسمالية أو بالتقدم التقني.
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 :سؤال للمراجعة

 ال وجود للمشكلة الاقتصادية إذا

 )أ( اختفت البطالة تماما           )ب( كانت الاسواق حرة تماما 

 )د( تضاعفت دخول املواطنين        )ج( لم تكن املوارد نادرة 

 يؤدي النمو الاقتصادي الي 

 )أ( زيادة نسبة البطالة            )ب( التخلص من مشكلة الندرة 

  )د( انتقال منحني إمكانية إلانتاج الي اليمين)ج( انخفاض الاستثمار            

 التدفق الدائري للنشاط الاقتصادي

  يوضح نموذج التدفق الدائري للنشاط الاقتصاديCircular Flow of Economic Activity  املراحل النمطية ذات الطابع

استخدام خدمات عناصر الانتاج التي تتسم بالندرة إلنتاج السلع  تبدأ من مرحلةاملتكرر لحركة النشاط الاقتصادي والتي 

 ية التي يتم بها التصرف )التوزيع( في هذا إلانتاج الذي تم الحصول عليه. والخدمات وتنتهي باملرحلة التي توضح الكيف

  الكلي للنشاط الاقتصادي، ويوضح الكيفية التي تتفاعل بها القطاعات  إلاطار نموذج التدفق الدائري يعطي فكرة مبسطة عن

 الرئيسية في الاقتصاد مع بعضها البعض. 

 الاقتصادي للنشاط الدائري  التدفق نماذج

 نموذج القطاعين وسوقين:

من خالل سوقين: سوق  sector Businessوقطاع الاعمال   Household Sectorنموذج يوضح عالقة التداخل بين القطاع العائلي 

 عناصر الانتاج وسوق السلعة والخدمات.

  التدفق املاديPhysical Flow : 

 حركة على يستند كما الاعمال قطاع الى العائلي القطاع من اجالانت عناصر  خدمات حركة على السلعي أو  املادي التدفق يستند

 الساعة عقارب لحركة مضاد اتجاه في تتم ما عادة الحركة هذه. العائلي قطاع الى الاعمال قطاع من والخدمات السلع تدفقات

Anti- Clockwise . 

 (املادي) الدائري  التدفق
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 أو عوائد عوامل إلانتاج إلانفاق الكلي مع الدخل الكلي يالحظ تعادلاج والدخل، حيث نتإل (: التدفق الدائري ل3-2الشكل )

 ( مع قيمة الناتج املحلي إلاجمالي ممثلة بإيرادات قطاع املنتجين.الفتراض عدم الادخار)

 هذا التدفق املادي يقابله في نفس الوقت تدفق آخر في شكل مدفوعات ولكن يسير في الاتجاه املعاكس.

 تدفق النقديالCash Flow : 

 عناصر  خدمات على الحصول  مقابل في العائلي القطاع الى الاعمال قطاع من( املدفوعات) النقود حركة النقدي التدفق يوضح

 النهائية املنتجات على الحصول  مقابل في الاعمال قطاع الى العائلي القطاع من النقود حركة النقدي تدفق يوضح وكذلك الانتاج

 .Clockwise الساعة عقارب اتجاه نفس في تسير  الحركة هذه.  والخدمات عالسل من

 التدفق النقدي )املدفوعات(

 
 

 
 إلانتاج عوامل عوائد أو  الكلي الدخل مع الكلي إلانفاق يالحظ تعادل حيث والدخل، لإلنتاج الدائري  التدفق(: 3-2) الشكل

 .املنتجين قطاع بإيرادات ممثلة جماليإلا  املحلي الناتج قيمة مع( الادخار عدم الفتراض)
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 دور القطاع الحكومي 

يتمثل تأثير دور الحكومة في تأثير كل من إلايرادات التي تحصل عليها من الضرائب والرسوم، وإلانفاقات التي تقوم بها في مختلف 

 املجاالت.

 السلع والخدمات العامة 

 ومتى ما 
 
 أنتجت تصبح متاحة للجميع بدون مقابل وال يمكن حرمان أحد من استهالكها.السلع العامة هي تلك التي تستهلك جماعيا

 التأثيرات الخارجية 

هي الحاالت التي يترتب على النشاط إلانتاجي أو الاستهالكي فيها آثار خارجية نافعة كما في حالة التعليم وما يترتب عليه من فوائد 

 نع الذي يتسبب في التلوث البيئي.للمجتمع، أو آثار خارجية ضارة كما في حالة املص

 الاحتكار الطبيعي 

وهي حالة انفراد منشأة كبيرة واحدة بالسوق وغياب املنافسين نتيجة لتمتع هذه املنشأة بخاصية تناقص تكلفة إنتاج الوحدة 

 باستمرار مع التوسع في إلانتاج.
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 ض وتوازن السوق نظرية الطلب والعر الثالثة:  املحاضرة
 Demand Definitionتعريف الطلب 

  فييعبر الطلب عن الكميات املختلفة من سلعة )أو خدمة( معينة التي يكون املستهلك 
 
  راغبا

 
 –في نفس الوقت  –شرائها وقادرا

 لها دون تغيير.على شرائها عند مستويات مختلفة من ألاسعار، عندما تكون باقي العوامل املؤثرة في الطلب باقية على حا

 :فالشرطين ألاساسيين لوجود الطلب هما 

 (.الانسانية بالحاجات مرتبطة وهي) الشراء في الرغبة -

 (.الشرائية القوة/  النقود بتوفر  مرتبطة وهي) الشراء على القدرة -

  )وجود الطلب. يال يعنيتحقق الطلب، فوجود واحد منهما فقط  حتىفالبد أن يتوفر الاثنان معا )الرغبة + القدرة 

 Law of Demand الطلب قانون 

  منها )التي يرغب  والكميات املطلوبة السلعة سعر من ينص قانون الطلب على وجود عالقة غير متشابهة )متجانسة( بين كل

 املستهلك في شرائها( على فرض ثبات جميع العوامل ألاخرى املؤثرة في الطلب.

 عار السلعة:املستهلكون يتصرفون بشكل مختلف تجاه أس 

 .)+( أكبر  كميات يشترون فهم ،(-) السلعة سعر  ينخفض عندما -

 .(-) أقل كميات يشترون فهم ،)+( السلعة سعر  يرتفع عندما -

  ولذلك توصف هذه العالقة بين سعر السلعة والكمية املطلوبة منها بأنها عالقة عكسية )سلبية(، وهذا هو جوهر قانون

 انون الطلب على النحو التالي:الطلب. وعليه يمكن صياغة ق

 :الطلب قانون 

 العالقة بين سعر السلعة والكمية املطلوبة منها هي عالقة عكسية.

 :لتفسير قانون الطلب بصورة أكثر وضوحا نحتاج للحديث عن شيئين، هما 

 Demand Schedule الطلب جدول ( 1)

 
 لعكسية )أسعار منخفضة تطلب كمية كبيرة/أسعار مرتفعة تطلب تمثل ألاسعار والكميات املطلوبة في الجدول أعاله العالقة ا

 كميات قليلة(.
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 Demand Curve( منحني الطلب 2)

 
 ألاسعار  من زوج تمثل املنحني على نقطة وكل( امليل سالب: اليمين )هندسيا أسفل إلى اليسار  أعلى من الطلب منحني ينحدر 

 (.مثال A،D النقاط) ألاخرى  النقاط عن تختلف والكميات

 اختر إلاجابة الصحيحة الوحيدة لكل من الفقرات التالية 

 لكي يوجد لدينا طلب، فالبد من توفر الشرطين ألاساسيين التاليين:

 الرغبة في الشراء + القدرة على الانتاج. )أ(

 القدرة على الشراء + القدرة على الانتاج. )ب(

 القدرة على الشراء + الرغبة في الشراء. )ج(

 الرغبة في الشراء + القدرة على الاستهالك. )د(

 ينحدر .......................... من أعلى اليسار إلى أسفل اليمين:

 منحني الطلب. )أ(

 منحني العرض. )ب( 

 منحني السواء. )ج( 

 منحني التكاليف )د( 

 Determinates of Demandالعوامل املحددة للطلب 

 التالي في لبالط تحدد التي العوامل حصر  يمكن: 

 سعر السلعة )أو الخدمة(. -

 )السلع البديلة/السلع املكملة(. ألاخرى أسعار السلع  -

 الدخل املتاح. -

 عدد املستهلكين. -

 توقعات املستهلكين. -

 أذواق املستهلكين. -

  تحديد الكميات املطلوبة من السلع والخدمات: العوامل تؤثر هذهوفيما يلي شرح يبين كيف 
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 الطلب في والتغير  املطلوبة الكمية في ر التغي

 :التالي النحو  على الطلب في والتغير  املطلوبة الكمية في التغير  بين الفرق  توضيح يمكن

 
 (.السعر في التغير  بسبب) الطلب منحني نفس على أخري  إلى نقطة من ننتقل املطلوبة الكمية تغير  حالة في 

 
 أعلى أم إلي أسفل )بسبب التغير في ظروف الطلب(. إلىكمله وفي حالة تغير الطلب ينتقل املنحني بأ 

 :Supply Definitionتعريف العرض 

  معينة من  والخدمات مستوياتيعبر العرض عن رغبة واستعداد املنتجين لتزويد السوق بالكميات املختلفة من السلع

 دون تغيير.ألاسعار، عندما تكون باقي العوامل املؤثرة على العرض باقية على حالها 

 :هما العرض لوجود ألاساسيين فالشرطين

 (.تحقيقه يودون  الذي الربح بحافز  مرتبطة وهي) املنتجين لدي الرغبة -

 (.ومالية فنية بعوامل مرتبطة وهي) الانتاج على القدرة -
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  )وجود العرض. يال يعنيتحقق العرض، فوجود واحد منهما فقط  حتىفالبد أن يتوفر الاثنان معا )الرغبة + القدرة 

 Law of Supply العرض قانون 

  ينص قانون العرض على وجود عالقة متجانسة )ايجابية( بين الكميات املعروضة من سلعة )أو خدمة( معينة وسعرها على

 فرض ثبات جميع العوامل ألاخرى املؤثرة في العرض.

 :فاملنتجون يتصرفون على النحو التالي تجاه أسعار السلعة 

 .)+( أكبر  كميات يعرضون  فهم ،)+( السلعة سعر  تفعير  عندما -

 .(-) أقل كميات يعرضون  فهم ،(-) السلعة سعر  ينخفض عندما -

  ،ولذلك توصف هذه العالقة بين سعر السلعة والكمية املعروضة منها بأنها عالقة موجبة، وهذا هو جوهر قانون العرض

 وعليه يمكن صياغة قانون العرض على النحو التالي:

 :العرض انون ق

 .طردية عالقة هي منها املعروضة والكمية السلعة سعر  بين العالقة

 :لتفسير قانون العرض بصورة أكثر وضوحا نحتاج للحديث عن شيئين، هما 

 Supply Schedule العرض جدول ( 1)

 
 صغيرة/أسعار مرتفعة  تمثل ألاسعار والكميات املطلوبة في الجدول أعاله العالقة الطردية )أسعار منخفضة تعرض كمية

 تعرض كميات كبيرة(.

 Supply Curve العرض منحني( 2)

 
أسفل اليسار )هندسيا: موجب امليل( وكل نقطة على املنحني تمثل زوج من ألاسعار  إلىينحدر منحني العرض من أعلي اليمين 

 مثال(. A،D)النقاط  ألاخرى والكميات تختلف عن النقاط 
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 terminates of SupplyDeالعوامل املحددة للعرض 

 :يمكن حصر العوامل التي تحدد العرض في التالي 

 (.الخدمة أو ) السلعة سعر  -

 (.البائعين عدد) املنتجين عدد -

 (.املال رأس كثيف/العمل كثيف) املستعملة التقنية أو  الانتاجي الفن -

 (.املدخالت) إلانتاج عناصر  أسعار  أو  إلانتاج تكاليف -

 .يةالحكوم الضرائب -

 .الحكومية الاعانات -

  تحديد الكميات املطلوبة من السلع والخدمات: العوامل تؤثر هذهوفيما يلي شرح يبين كيف 

 
: التغير في الكمية املعروضة والتغير في العرض

 
 رابعا

 :يمكن توضيح الفرق بين التغير في الكمية املعروضة والتغير في العرض على النحو التالي 

 
  أخري على نفس منحني العرض )بسبب التغير في السعر( وفي حالة تغير  إلىالكمية املعروضة ننتقل من نقطة  في حالة تغير

 أعلى أم إلي أسفل )بسبب التغير في ظروف العرض(. إلىالعرض ينتقل املنحني بأكمله 

  التالية الفقرات من لكل الوحيدة الصحيحة إلاجابة اختر 

  باستثناء: التالية العوامل إلى العرض زيادة تعزي  أن يمكن

  املال راس في الاستثمار  زيادة -أ

  التقني التقدم -ب

 السلعة سعر  ارتفاع -ج

 ألاجور  انخفاض -د
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 توازن السوق الرابعة:  املحاضرة
 
 
 Market Definition السوق  تعريف: أوال

 ي زمن معين لشراء حاجياتهم املختلفة من السوق في املفهوم العادي )العام( يقصد به ذلك املكان الذي يذهب إليه الناس ف

 السلع والخدمات.

  عبارة عن مجموعة من البائعين واملشترين الذين يرغبون في بيع وشراء سلعة معينة.  الاقتصادي فهو أما السوق في املفهوم

 ويمكن ابداء مالحظتين هامتين حول هذا املفهوم:

 فيه يتم( كيفية أو ) مجال أي هو  املفهوم بهذا فالسوق  املعين، والزمن باملكان الاقتصادي املفهوم في السوق  ارتباط ضرورة عدم -

 .إلخ...  إلانترنت أو  الفاكس أو  الجوال أو  الهاتف طريق عن ذلك كان سواء والشراء البيع

  الاقتصادي املفهوم في يوجد ال  -
 
  سلعة لكل يوجد ولكن والخدمات السلع لكافة واحدة سوقا

 
  سوقا

 
 يتمثل السوق  وهذا بها، خاصا

 (.ألاسهم سوق  السيارات، سوق  الجوالات، سوق  الغنم، سوق : مثال) السلعة هذه من والعرض بالطلب

: توازن السوق 
 
 Market Equilibriumثانيا

  يعرف توازن السوق بأنه ذلك الوضع الذي تتساوى عنده الكمية املطلوبة مع الكمية املعروضة، حيث أنه عند هذا الوضع ال

 د فائض في الطلب وال فائض في العرض كذلك.يوج

  عنه ما لم يؤثر  لالبتعادوفي تعريف آخر يوصف توازن السوق بأنه ذلك الوضع الذي يتم التوصل إليه، وال يوجد أي حافز

 عليه أي مؤثر خارجي. واملؤثرات الخارجية التي يمكن أن تؤثر على التوازن هي: 

 .سعرية أرضية تحديد أو  سعري  سقف تحديد طريق عن إما التوازن  سعر  غير  آخر  ر سع وتحديد السوق  في الحكومة تدخل -

 .كليهما محددات في أو  العرض محددات أوفي الطلب محددات في التغير  -

 :لفهم توازن السوق بصورة أكثر وضوحا نحتاج للحديث عن شيئين، هما 

 Equilibrium Schedule التوازن  جدول ( 1)

 رضالع جدول +  الطلب جدول 

 
 : تتساوي الكمية املعروضة مع الكمية املطلوبة عند سعر معين.قانون توازن السوق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :                               

 

( ) 15                                        

( ) 12 

( ) 9                                         

( ) 8 

 

                        8              

(  )                           .         

(  ) .                            

(  )       .                            

(  ).                              

 



 16 

 :من خالل جدول توازن السوق يمكن ابداء املالحظات التالية 

 ييعن وهذا وحدة، 80منها  املعروضة والكمية السلعة، من وحدة 200 املطلوبة الكمية كانت ريال،10 السوق  سعر  كان عندما -

 .وحدة 120 بمقدار ( الطلب في فائض) العرض في نقص وجود

 يعني وهذا وحدة 100 منها املعروضة والكمية السلعة، من وحدة 180 املطلوبة الكمية كانت ريال15 السوق  سعر  كان عندما -

 وحدة. 80 بمقدار ( الطلب في فائض) العرض في نقص وجود

 يعني وهذا وحدة 120 منها املعروضة والكمية السلعة، من وحدة 160 ملطلوبةا الكمية كانت ريال15 السوق  سعر  كان عندما -

 وحدة. 40 بمقدار ( الطلب في فائض) العرض في نقص وجود

 يعني وهذا وحدة، 140منها  املعروضة والكمية السلعة، من وحدة 140 املطلوبة الكمية كانت ريال،25السوق  سعر  كان عندما -

 (.معين سعر  عند) املعروضة الكمية=  املطلوبة الكمية نأ حيث السوق  في توازن  جود

 يعني وهذا وحدة 160 منها املعروضة والكمية السلعة، من وحدة 120 املطلوبة الكمية كانت ريال 30 السوق  سعر  كان عندما -

 وحدة. 40 بمقدار ( الطلب نقص في) العرض في فائض وجود

 يعني وهذا وحدة 180 منها املعروضة والكمية السلعة، من وحدة 100 ملطلوبةا الكمية كانت ريال35السوق  سعر  كان عندما -

 وحدة. 80 بمقدار ( الطلب نقص في) العرض في فائض وجود

وحدة وهذا يعني وجود  200والكمية املعروضة منها  السلعة،وحدة من  80ريال كانت الكمية املطلوبة 40السوق عندما كان سعر  -

 وحدة. 120الطلب( بمقدار  نقص فيفائض في العرض )

 ( الوصف البياني )الهندس ي( للتوازن 2)

 
 يشير السهم في الرسم البياني التالي إلى منطقة يوجد بها ....................:

 فائض في السعر. )أ(

 فائض في الدخل. )ب( 

 فائض في الطلب. )ج( 

 . فائض في العرض )د( 

 ينخفض سعر السلعة في السوق إذا:

 كان هناك فائض عند السعر السائد في السوق.     -أ

 كانت الكمية املطلوبة تفوق الكمية املعروضة.     -ب

 كان السعر الحالي اقل من سعر التوازن.      -ج

 انخفض سعر السلعة املكملة لها.      -د

 



 17 

: أثر تغيرات الطلب والعرض على توازن السوق 
 
 ثالثا

 غيرات الطلب والعرض، من بينها:يمكن حصر العديد من الاحتماالت لت 

 ثابت العرض بقاء مع الطلب في التغير ( 1)

 
  ت لتغيرات الطلب والعرض، من بينها:يمكن حصر العديد من الاحتماال 

 الطلب ثبات مع العرض في التغير ( 2)

 
 والعرض معا الطلب زيادة مثال:

 أن ولنفرض الحمراء، اللحوم أسعار  ارتفاع بسبب أو  ألاسرة دخل متوسط لزيادة نتيجة زاد قد ألاسماك على الطلب أن لنفترض

  زاد قد ألاسماك عرض
 
 ألاسماك، صيد صناعة في التقني التقدم بسبب أو  الصيادين أعداد لزيادة نتيجة نفسه الوقت في أيضا

 السمك؟ سوق  في التوازن  وكمية سعر  على املتوقع ألاثر  هو  فما

 .تغيير أي دون  أو  ينخفض أو  يرتفع أن يمكن التوازن  سعر  لكن ترتفع التوازن  كمية: الجواب

 

إذا كانت الزيادة في العرض أكبر من الزيادة في الطلب أدى ذلك 

 خفاض سعر التوازن.إلى زيادة مؤكدة في كمية التوازن مع ان
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 الصيغة الرياضية لتوازن  السوق 

 باإلمكان الان تمثيل منحنيات كل من الطلب والعرض بمعادلتين للخط املستقيم في الصيغ التالية 

  Qd = 50 – 3p     معادلة منحني الطلب 

معادلة منحني العرض      Qs = 10 + 5p 

تكون:متساويتين أي  أعالهتوازن تكون الكمية املطلوبة مساوية للكمية املعروضة، فتكون املعادلتين عند ال  

50 – 3p = 10 + 5p   

8p = 40  

P = 40/8 = 5 ريال 
  أن:وبالتعويض عن قيمة السعر في أي من املعادلتين نجد 

Qd = 50 – 3(5) = 35 وحدة     
Qs = 10 + 5(5) = 35 وحدة    

 ( ..........:Qs =  6 + 6P( ودالة العرض بالقيم )Qd = 24 – 3Pدينا دالة الطلب بالقيم )إذا كانت ل

 .2فإن السعر التوازني سيكون  )أ( 

 .3فإن السعر التوازني سيكون  )ب(

 .4فإن السعر التوازني سيكون  )ج(

 .6فإن السعر التوازني سيكون  )د(

 ( ...........:Qs =  6 + 6P( ودالة العرض بالقيم )Qd = 24 – 3Pإذا كانت لدينا دالة الطلب بالقيم )

 .6فإن الكمية التوازنية ستكون  )أ(  

 .12فإن الكمية التوازنية ستكون  )ب(

 .18فإن الكمية التوازنية ستكون  )ج(

 .24فإن الكمية التوازنية ستكون  )د(

 ( كان ذلك دليل علي أن السلعتين:Yعة )انخفاض الكمية املطلوبة من السل إلى( Xادت زيادة سعر السلعة ) إذا

 متكاملتان في الاستهالك -ببديلتان في الانتاج                                 -أ

 بديلتان في الانتاج -بديلتان في الاستهالك                           د -ج

تؤدي زيادة كل من الطلب والعرض بقدر متساوي إلى زيادة مؤكدة في 

 الكمية بينما يبقى سعر التوازن دون أي تغيير.

إذا كانت الزيادة في الطلب أكبر من الزيادة في العرض أدى ذلك 

 إلى زيادة مؤكدة في كمية التوازن مع ارتفاع سعر التوازن.
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 مرونات الطلب والعرض: الخامسة املحاضرة
 ضالطلب والعر  اتمرونأهمية دراسة 

على تحديد ما هو مقدار أو مدى استجابة الكمية املطلوبة أو املعروضة من سلعة ما إلى غير قادرة ان نظرية الطلب والعرض 

 أو التغيرات في أسعار السلع ألاخرى.  السلعة،أو التغيرات في الدخل املنفق على  سعرها،التغيرات في 

توفر معلومات أكثر تحديدا ودقة على مدى استجابة الكمية املطلوبة أو الى  يحتاجالاقتصادية السليمة  القراراتاتخاذ ان 

 املعروضة من سلعة ما إلى هذه التغيرات )املذكورة أعاله(.

 الطلب والعرض اتمرونوهنا تأتي أهمية دراسة 

: تعريف مرونة الطلب 
 
 Definition of Demand Elasticityأوال

 ملطلوبة من السلع والخدمات أو مدى استجابة هذه الكميات لش يء ما. وبهذا مرونة الطلب يقصد بها حساسية الكميات ا

 املعني يقصد بمرونة الطلب ثالثة أنواع من املرونة:

 .السعر في للتغير  املطلوبة الكمية مدي استجابة أو  حساسية مدى وتعني: Price Elasticity السعرية املرونة -

 .الدخل في للتغير  املطلوبة الكمية مدي استجابة أو  حساسية مدى تعنيو : Income Elasticity الدخلية املرونة -

املطلوبة للتغير في  الكمية مدي استجابة وتعني مدى حساسية أو Cross Elasticity of Demand  لطلب:ل ةتقاطعامل رونة السعريةامل

 .ألاخرى أسعار السلع 

 لطلبل رونة السعريةامل

 ن سلعة معينة إلى التغيرات في سعرها مع ثبات العوامل ألاخرى املؤثرة في الطلب.هي مدى استجابة الكمية املطلوبة م

استجابة الكمية املطلوبة ف أحد املعايير لقيس مدى استجابة الكمية املطلوبة لسلعة ما للتغير في سعرها.ميل منحنى الطلب يعتبر 

امليل  على، غير ما يعاب )أنظر الى الشكل التالي( والعكس صحيح أكبر كلما قل انحدار أو ميل منحنى الطلب تكون سعرها للتغير في 

 .بوحدات القياس يتأثر انه 

  أي:يقاس امليل بقسمة التغير في السعر على التغير في الكمية املطلوبة : مالحظة

 

 :لفهم عملية قياس املرونة السعرية للطلب يمكن الاستعانة بالرسم البياني التالي 

 السعر لتغيرات املطلوبة الكميات استجابة مدي

 
 الطلب. منحني انحدار  أو  ميل على تعتمد السعر  لتغيرات املطلوبة الكميات استجابة: هندسيا

 لطلبل رونة السعريةحساب امل

 = للطلب السعرية مرونة معامل

  

 (.في املئةسعرها بمقدار واحد الناتجة عن تغير  ما،النسبة املئوية للتغيير في الكمية املطلوبة من سلعة 
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 هنالك طريقتان الحتساب املرونة السعرية للطلب: 

  نقطة:املرونة السعرية عند -1

 نقيس املرونة عند نقطة محدده من منحنى الطلب. وباستخدام الرموز الرياضية نكتب معامل املرونة كالتالي:

 
 للطلب السعرية املرونة حساب

 املرونة السعرية عند نقطة  .1

طن  25دينار فإن الكمية املطلوبة تنخفض من  20دينار الى  15من  سعر التفاحارتفع  إذا(: 2-4م البياني التالي )في الرس :1مثال 

 ؟Aالنقطة  الى Bصعودا من النقطة      كم تبلغ مرونة الطلب   السعرية  إذاطن.  10الى 

 
 إذا؟ )أي Bالى النقطة  Aنزوال من النقطة       ريةمرونة الطلب السعتبلغ  ولكن كم 1في املثال الرسم البياني  نفس :2مثال 

 طن(. 25طن الى  10 من ترتفعن الكمية املطلوبة إفدينار  15الى دينار  20من  التفاحسعر انخفض 

 
 والنهاية ولهذا السبب البداية نقطة لتغير  وذلك الطلب منحنى على ألخرى  نقطة من الطلب مرونة في اختالف هناك أن نالحظ

 .النقطة مرونةب سميت

  (:املرونة السعرية للقوس )أو بين نقطتين-2

بمعنى احتساب متوسط  ،الطلبعلى منحنى متباعدتين  بين نقطتين )املتوسط(حسب املرونة عند النقطة املنصفة للمسافة ن

لرموز الرياضية نكتب بعد تغير السعر. وباستخدام ا والكمية الجديدةالكمية الاساسية  والجديد وكذلك متوسطالسعر ألاساس ي 

 معامل املرونة كالتالي:
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 للقوس  املرونة السعرية

 B)أو بين النقطة  Bوالنقطة  Aبين النقطة       مرونة الطلب السعرية. كم تبلغ 2أو  1في املثال الرسم البياني  نفس :3مثال 

 (؟Aوالنقطة 

 
 القوس مرونة طريقة باستعمال دتينمتباع نقطتين بين الطلب مرونة في اختالف هناك أنه ليس نالحظ

 بالكمية املطلوبة هذا يرجع الى حقيقة العالقة العكسية التي تربط السعر و  سالبة،اشارة مرونة الطلب السعرية دائما  :مالحظة

 كقيمة مطلقة. مرونة الطلب السعريةدرجات مرونة الطلب السعرية نأخذ معامل  ولتبسيط وفهملذا  .لسلعة ما ليس إال

أسعار ان درجة استجابة املستهلك للسلعة يعتمد بشكل كبير على طبيعة هذه السلعة فاستجابة املستهلك الرتفاع  :املرونةات درج

 . والهواتف الخلويةاملياه والدواء مثال تختلف عن استجابة املستهلك الرتفاع اسعار انواع العصائر 

   Elsatic Demand    طلب مرن  –

 Inalstic Demand  مرن غير طلب  –

  Unitary Elastic Demand   (متكافئ املرونةأحادي املرونة )أو طلب  –

 Perfectly Elastic( ال نهائي املرونة)أو  املرونةتام طلب  –

 تماما طلب عديم املرونة –

 
 
 السعرية الطلب مرونة: ثانيا

 ( أنواع مرونة الطلب2)

  الطلب السعرية:يمكن الحديث عن الخمسة أنواع )أو درجات( التالية من مرونة 

 
  ال يمكناملطلوبة مهما تغير السعر، مثال السلع الضرورية جدا والتي  الكميةوهي حالة )املرونة = صفر( بمعني أنه ال تتغير 

 الاستغناء عنها )كاألدوية املنقذة للحياة(.
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  املطلوبة الكمية في التغير  أن بمعني( 1>  املرونة) حالة وهي

 .السعر يف التغير  من أقل

 ( العوامل املحددة ملرونة الطلب السعرية3)

 :يمكن حصر هذه العوامل في آلاتي 

 للسلعة القريبة البدائل وفرة( أ)

 إلى والانتقال عنها املطلوبة الكمية على سيؤثر  السلعة في بسيط ارتفاع أي الن مرتفعة املرونة كانت للسلعة جيد بديل وجد إذا

 (.الحمراء واللحوم البيضاء اللحوم: لمث ألاخرى، البديلة السلعة

 )ب( نسبة ما ينفق من الدخل على السلعة 

( 30-40)% املساكن ايجار  مثل كبيرة، تكون  دخله من كبيرا جزءا لها املستهلك يخصص التي السلعة على الطلب مرونة أن يالحظ

 التي السلع على الطلب مرونة تكون  بينما أخري، بدائل عن للبحث املستهلك تدفع السكن إيجار  قيمة في الزيادة فإن وبالتالي

 (.مثال امللح سلعة) قليلة دخله من ضئيلة نسبة املستهلك لها يخصص

 )ج( طول فترة الاستجابة

يعتبر عامل الوقت من أهم العناصر التي تؤثر على مرونة الطلب السعرية، ألن عملية البحث عن بدائل للسلعة التي ارتفع سعرها 

 ا بسبب:تستغرق وقت

 تغيرات ألاسعار النسبية. عنها وعنالبحث عن البدائل وجمع املعلومات  -

 اقتناع املستهلك بتغيير نمط استهالكه. -

 )د( مدى ضرورة السلعة للمستهلك 

ملطلوبة ا الكميةكلما كانت السلعة ضرورية بالنسبة للمستهلك، كلما كان الطلب قليل املرونة. فإذا ارتفع السعر، فان التغير في 

 في هذه الحالة.
 
 سيكون قليال
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 للمنتج:وإلايراد الكلي  لطلبل رونة السعريةامل

، وهو في الوقت نفسه ()املشترينإن املبلغ الكلي الذي ينفق على شراء السلعة يمكن أن يطلق عليه إلانفـاق الكلـي للمستهلكين 

 )البائعين(. للمنتجينالكلي إلايراد 

 السلعة مضروب في الكمية املباعة سعر هو الايراد الكلي 

 :الايرادات لهذا البائع هي نإدراهم للفنجان ف 10فنجان قهوة بسعر  100ذا باع املنتج إ مثال:

 100x10=1000درهم 

 رونةهذه امل درجةلطلب باإليراد الكلي حسب ل رونة السعريةاملتختلف عالقة 

 (1-4جدول )مثال: 

 
 :في حالة الطلب املرن 

 وذلك بسبب انخفاض الكمية املباعة بنسبة أكبر من نسبة ارتفاع  الكلي،السلعة إلى انخفاض إلايراد  سعر فاع يـؤدي ارت

 سعر.ال

  وذلك بسبب ارتفاع الكمية املباعة بنسبة أكبر من نسبة انخفاض  للمنتج،انخفاض الثمن يـؤدي إلى زيادة إلايراد الكلي أما

  سعر.ال

 مرن: الغير  الطلب حالة في

 سعر.وذلك بسبب انخفاض الكمية املباعة بنسبة أقل من نسبة ارتفاع ال الكلي،السلعة إلى ارتفاع إلايراد  سعر ي ارتفاع يـؤد 

  وذلك بسبب ارتفاع الكمية املباعة بنسبة أقل من نسبة انخفاض  للمنتج،يـؤدي إلى انخفاض إلايراد الكلي  سعر انخفاض أما

  سعر.ال

 املرونة( متكافئ) احادي الطلب حالة في

لى إالسلعة أو ارتفاعه سيؤدي  سعر وذلك لكون انخفاض . ن انخفاض او ارتفاع الاسعار ال يغير إلايراد الكليإففي هذه الحالة 

 .ارتفاع الكمية املطلوبة أو انخفاضها بنفس النسبة
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وينخفض إلايراد الكلي بعد ذلك مع  (: يزيد إلايراد الكلي مع انخفاض السعر عبر الجزء املرن من منحنى الطلب5-5الشكل )

 استمرار انخفاض السعر عندما يصبح الطلب غير مرن.

 تــمــريـــن

فهل يعتبر الطلب  كيلو، 90إلى  80فزادت الكمية التي يبيعها من  رياالت، 4إلى  6أ / إذا قام بقال بتخفيض سعر كيلو التفاح من 

 أو غير 
 
 مرن؟على التفاح مرنا

902

801

42

61









Q

Q

P

P

 

29,0

8090

64

64

8090

12

12

12

12




















X

QQ

PP
X

PP

QQ
 

  غير مرن 

 في صالحه أم 
 
أثبت إجابتك بحساب إلايراد الكلي الناش ئ     ال؟ب / هل يعتبر قرار البائع بتخفيض ثمن التفاح لزيادة مبيعاته قرارا

 الحالتين.عن البيع في 

 

TR=PXQ 

Xلاير

Xلاير

360904

480806




 

 

 360إلـي  480انخفض إلايراد الكلي من 

 هذه الحالة يعتبر قرار خاطئ في 
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 الطلب والعرض مرونات السادسة: املحاضرة
 مرونة الطلب الدخلية

 للطلب، السعرية للمرونة بالنسبة الحال هو  وكما. الدخل في للتغير  املطلوبة الكمية استجابة مدي للطلب الدخلية املرونة تقيس

 :التالية الرياضية الصيغة النقطة باستخدام عند للطلب الدخلية املرونة قياس يمكن

 التغير في الكمية املطلوبة   =    الطلب الدخلية مرونة

 التغير في الدخل                                         

 :ويمكن التعبير عنها بالرموز التالية 

 
 :مثال

أن املرونة الطلب الدخلية على اللحوم  وعلمت املقبل،% في العام  10أذا كان من املتوقع أن يزيد متوسط دخل الفرد بنسبة 

، احسب الزيادة املتوقعة في الطلب على اللحوم في العام املقبل . 0.75  
 الحل:

𝟎. 𝟕𝟓 =
%∆𝑸𝒅

𝟏𝟎
  

Δ Q = 0.75 × 10 = 7.5 % 

 لطلب ل مرونة الدخلية

 (:نقطتين بين أو ) للقوس الدخلية املرونة

 
 معامل مرونة الدخلية للطلب تحديد نوعية السلع بالنسبة للمستهلك.يمكن من خالل اشارة  :املرونةدرجات 

    1>   IE: ( سلع كماليةLuxurious Goods ) 

   1<  IE<  0 : سلع ( ضروريةNecessary Goods) 

   0< I  E  :( سلع رديئةInferior Goods) 

  مثال

  التالية البيانات من القوس الدخلية عند الطلب مرونة أحسب
 
 السلعة؟ ونوع املرونة رجةد موضحا

 
 الحل:

 

 

 عادية.إذن الطلب غير مرن والسلعة 
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 لطلبل مرونة الدخلية

 السلع،واملرونة الدخلية للطلب تكون موجبة في حالة السلع الاعتيادية نتيجة للعالقة املوجبة بين الدخل والكمية املطلوبة من هذه 

 السلع.نيا أو الرديئة نتيجة للعالقة السالبة بين الدخل والكمية املطلوبة من تلك وتكون املرونة الدخلية سالبة في حالة السلع الد

  يلي:أما عن قيمة املرونة فهي كما 

EI < 0 الرديئة:الدنيا أو  للسلع  

< EI < 1    الضرورية:للسلع  

EI > 1  الكمالية:للسلع  

 مثال

 كلغ، 11كلغ إلى  10الشهري من ألاسماك من  الاستهالكا إلى زيادة دينار شهري 500دينار شهريا إلى  300إذا أدت زيادة الدخل من 

 فإن املرونة الدخلية استخدام طريقة القوس هي لطلب ألاسرة على ألاسماك تساوي:

 0.19 -أ

 0.19- -ب

 1.9 -ج

 1.9- -د

 لطلبل ةتقاطعامل رونة السعريةامل

 (Y سلعة مثال ) أخرى  سلعة سعر  في التغير  الى (Xةسلع مثال ) السلع احدى من املطلوبة الكمية استجابة مدى تقيس

  (Xمن السلعة ) النسبة املئوية للتغير في الكمية املطلوبة    = للطلب املتقاطعة السعرية مرونة معامل

 (Yسعر السلعة )النسبة املئوية للتغير في                                                                 

 (.املئة في واحد بمقدار  Y السلعة سعر  تغير  عن الناتجة، X سلعة من املطلوبة الكمية في للتغيير  املئوية بةالنس أي)

 املتقاطعة السعرية املرونة حساب

 نقطة:ة عند تقاطعامل السعريةاملرونة  .1

 
(YP=  يرمز الى سعر السلعة  Y) 

(XQ=   من السلعة الكمية املطلوبةيرمز الى  X)  

 للقوس )أو بين نقطتين(: ةتقاطعامل سعريةالاملرونة  .2

 
 تحديد نوعية السلع بالنسبة للمستهلك. ةتقاطعامل السعريةيمكن من خالل اشارة معامل مرونة  :املرونةدرجات 

   0>  X,YE : ( السلعتينX, Y هما بديلتان )(Substitutes Goods )  

   0<  X,YE : ( السلعتينX, Y هما مكملتان )(ary Goods Complement)  

   0=  X,YE : ( السلعتينX, Y هما مستقلتان )(Independently Goods )  
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 :مثال

أدى إلى زيادة الكمية املطلوبة  %20احسب مرونة الطلب التقاطعية لسلعتي البرتقال واملوز إذا علمت أن ارتفاع سعر املوز بنسبة 

 تين.السلع؟ و وضح نوع العالقة بين  %10من البرتقال بنسبة 

 qx( : xالكمية من السلعة )

 py( : yسعر السلعة ) 

 الحل:
%∆𝑸𝒙

%∆𝑷𝒚
+

+𝟏𝟎

+𝟐𝟎
= 𝟎. 𝟓%,py = Eqx 

بديلتين.وطاملا أن إشارة املرونة موجبة فبالتالي فإن السلعتين   

 M , N , Fإذا كان لدينا ثالث سلع هي  مثال:

 لتالي:كاوكان سعر هذه السلع والكمية املطلوبة من كل منها 

 
 كالتالي:وبعد هذا التغير أصبحت البيانات  7إلى  9من  Fفإذا انخفض سعر السلعة 

 
 املطلوب:

 ثم بين نوع العالقة بين السلعتين ودرجة املرونة. Fبالنسبة للسلعة  Nحساب مرونة التقاطع للسلعة  .1

 املرونة.سلعتين ودرجة وبيان نوع العالقة بين ال Fبالنسبة للسلعة  mحساب مرونة التقاطع للسلعة  .2

 عليها.ودرجة املرونة  Fوبيان نوع السلعة  Fحساب مرونة الطلب السعرية للسلعة  .3

 (1:) الحل

 
 (2)مرن. إذن السلعتين مكملتين والطلب غير 

 
 والطلب غير مرن ولكنه قريب أن يكون متكافئ املرونة. بديلتين،إذن السلعتان 
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(3: ) 

 
 كمالية.هي سلعة  Fوالسلعة و طلب مرن ه Fإذن الطلب على السلعة 

 سؤال

 1100 إلىوحدة  900( من Bريال إلي زيادة الكمية املطلوبة من السلعة ) 8 إلىريال  12( من Aإذا ادي انخفاض سعر السلعة )

 أن املرونة السعرية املتقاطعة بين السلعتين هي: علىوحدة، دل ذلك 

 5- -أ

 -0.5 -ب

 0.5 -ج

 2 -د

 السعرية العرض مرونة

 عريف مرونة العرض السعرية( ت1)

  تقيس مرونة العرض السعرية مدي استجابة الكميات املعروضة من السلع والخدمات للتغير في السعر. وكما هو الحال

 بالنسبة للمرونة السعرية للطلب، يمكن قياس املرونة الدخلية للطلب باستخدام الصيغة الرياضية التالية:

 السعرية العرض مرونة قياس( 2)

 التالي: اضيا تقاس مرونة العرض السعرية على النحو ري 

 
 ( أنواع مرونة العرض3)

 :يمكن الحديث عن الخمسة أنواع )أو درجات( التالية من مرونة العرض السعرية 

 
  مهما تغير السعر، مثال: السلع ذات العرض املحدود. املعروضة الكميةوهي حالة )املرونة = صفر( بمعني أنه ال تتغير 
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  يتغير السعر. املعروضة فال  الكميةبمعني أنه مهما تغير ∞( هي حالة )املرونة = و 

 
 > املعروضة أكبر من التغير في السعر. الكمية( بمعني أن التغير في 1وهي حالة )املرونة 

 
  < املعروضة أقل من التغير في السعر. الكمية( بمعني أن التغير في 1وهي حالة )املرونة 

 
 املعروضة يساوي التغير في السعر. الكمية( بمعني أن التغير في 1ملرونة =وهي حالة )ا 

 ( العوامل التي تؤثر على مرونة العرض4) 

 :يمكن حصر هذه العوامل في آلاتي 

 للتخزين القابلية( أ)

ولكن إذا كانت  ار.ألاسعفكلما كانت السلعة قابلة للتخزين وبتكلفة معقولة، كان عرضها أكثر مرونة للتغيرات التي تحدث في 

 عرضها يكون غير مرن. )كالخضراوات( فإنالسلعة سريعة التلف وغير قابلـة للتخزيـن 

 النقل قابلية( ب)

فإذا انخفض سعر  أكبر.عندما تكون السلعة قابلة للنقل من مكان آلخر وبتكاليف مناسبة، فإن هذا يعني أن مرونتها تكون 

 لة لالنتقال تمكن املنتج من نقلها وبيعها في منطقة أخرى لم تنخفض فيها ألاسعار.السلعة في املنطقة وكانت السلعة قاب
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 )ج( طبيعة العملية إلانتاجية 

كما أن سهولة تغيير  مرونة.كلما كان عرض السلعة أكثر  أسهل،كلما كان هناك إمكانية لتغيير حجم إلانتاج بنفقات أقل وبطريقة 

 والعكس بالعكس. السلعة،يزيد من مرونة  استخدامها،اللها ببعضها البعض وتعدد أوجه عوامل إلانتاج املستخدمة وسهولة إح

 )د( التوقعات املستقبلية لألسعار 

فإن العرض يكون أكثر مرونة مما لو كانت التوقعات تشير إلى أنه  سيستمر،إذا كانت التوقعات توحي بأن الارتفاع الحالي لألسعار 

 ي ألاسعار.ارتفاع مؤقت يتبعه انخفاض ف

 )هـ( الفترة الزمنية 

مع مرور الوقت وطول الفترة الزمنية يتمكن املشروع من تغيير حجم إنتاجه بشكل أكثر مرونة عند حدوث تغيير في ثمن السلعة 

 لو ارتفعت  ينتجها.التي 
 
نية حتى بل تحتاج لفترة زم الفترة،لن تزيد الشقق املعروضة لإليجار بسرعة وفي نفس  إلايجارات،فمثال

 وأنه كلما طالت الفترة الزمنية كلما زادت مرونة العرض. مرن،هذا ما يدعونا إلى القول بأن العرض في املدى القصير غير  تزيد.

 مثال

 . )%20(، وذلك عند انخفاض سعرها بنسبة )%35( بمقدار )Xانخفضت الكمية املعروضة من السلعة )

 (.Xإيجاد مرونة العرض للسلعة ) املطلوب:

 باستخدام قانون مرونة العرض: 

 
وتجدر املالحظة أنه ال يتم استخدام القيمة املطلقة ملعامل مرونة العرض. )تذكر وجود عالقة طردية بين سعر السلعة والكمية 

 املعروضة منها(.

، %5املعروضة من الوقود بنسبة دينار للتر إلي زيادة الكمية  0.15 إلىدينار للتر  0.1إذا أدت زيادة سعر وقود السيارات من  :مثال

               احسب املرونة السعرية للعرض للوقود عند النقطة؟

 %10الجواب =    

𝑸 إذا كان منحنى الطلب تمثله املعادلة الخطية  :سؤال = 𝟏𝟎 − 𝟒𝑷8 وإذا كانتQ=  2وP= فإن املرونة السعرية للطلب ،

 تساوي:

  -1 -أ

 1  -ب

 صفر  -ج

 ال ش يء مما تقدم. -د

 التالية البيانات لديك فرتتوا إذا

 
 ؟ وضح نوع املرونة؟ وملاذا؟22إلى  16احسب مرونة الطلب السعرية باستخدام طريقة القوس إذا ارتفع السعر من  -أ املطلوب:

 وضح نوع املرونة؟ وملاذا؟ ؟16إلى 22انخفض السعر من  النقطة إذااحسب مرونة العرض السعرية باستخدام طريقة  -ب
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 وسلوك املستهلكاملنفعة  :سابعةال املحاضرة
 مقدمة:

الدوافع وألاسباب الكامنة  والتعرف علىالشرائية والاستهالكية  هقراراتاملستهلك لفهم  وتحليل سلوكيتناول هذا الفصل دراسة 

خلف هذه القرارات. حيث أن مشكلة املستهلك تتمثل في تحديد ما هي الكميات التي يجب شراؤها من سلع مختلفة حتى يحقق 

 أقص ى اشباع لحاجاته ورغباته ضمن حدود دخله املحدود وضمن ألاسعار  السائدة للسلع السائدة في السوق.
:ناك نظريتين أساسيتين همااملستهلك ه ولدراسة وتحليل سلوك   

املنفعة  نظرية -1 
منحنيات السواء  نظرية  -2 

  .املنفعة نظريةعلى  فقطفي هذا الفصل سوف نعتمد 

 وخط امليزانيةستهالك إمكانيات الا 

 تحقق خيارات املستهلكين في إطار:ت

  الدخل. 

  التي يرغبون في شرائها. مستوى ألاسعار السائدة للسلع والخدمات 

( لكل مستهلك هو Budget lineخط امليزانية ) وبذلك يكون  املستهلك،يمثالن القيد الذي يحكم خيارات  ومستوى ألاسعار فالدخل 

 له ضمن حدود دخله وألاسعار السائدة في السوق.  والخدمات املتاحةه من السلع ألاقص ى لخيارت الحد

 على شراء سلعتين فقط: 30ينفق عمار جميع دخله البالغ  مثال:
 
 دينار شهريا

  ( وجبات إلافطارF بسعر )الواحدة دينار للوجبة 3. 

  ( كتبB بسعر )للكتاب واحد دنانير  6 . 

 كالاستهال إمكانيات( 1-6) جدول 

 

 
دينار  30من السلعتين عندما يكون دخله الشهري  والتوليفات املمكنةخط امليزانية الخاصة باملستهلك عمار (: يوضح 1-6الشكل )

 دنانير. 6 وسعر الكتابدينار  3 وسعر الوجبة
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 تفضيالت املستهلك .2

 يختار؟ التوليفات هذه أي ملستهلكا يقرر  ولكن كيف للمستهلك، املتاحة التوليفات الى السابقة الشريحة في استعرضنا

 وماذا ال يحب؟ املستهلك يحب ماذا أي( Consumer Preferences) املستهلك تفضيالت على تعتمد السؤال هذا على الاجابة

 (.Utility Theory) املنفعة نظرية على الاقتصاديون  بعض يعتمد( املستهلك سلوك دراسة أي) املستهلك وبيان تفضيالت لوصف

   Definition of Utilityاملنفعة   تعريف

ويقصد بها املتعة التي يستمدها الفرد من استهالكه لكمية معينة من سلعة أو خدمة. بمعني آخر، مقدار إلاشباع الشخص ي 

ك أو الحاصل ملستهلك السلعة أو الخدمة )كالقضاء على الجوع أو الارتواء من الظمأ مثال(. ولذلك ينظر إلي املنفعة بأنها املحر 

 للقيام بعملية الاستهالك )تولد ليهم الرغبة(.  لألفراداملحفز 

 ينبني تفسير سلوك املستهلك من خالل مفهوم املنفعة على الافتراضات التالية:

 الاشباع مسألة قابلة للقياس الكمي لكن ليس لها وحدة قياس موحدة. -

 دخل املستهلك محدود وثابت وانه سينفق جميع دخله )قيد(. -

 ال يستطيع املستهلك أن يؤثر في ألاسعار والكميات املوجودة في السوق )قيد(. -

 أذواق املستهلك وتفضيالته ثابتة )قيد(. -

 املستهلك عاقل ورشيد يحاول في ظل القيود السابقة الوصول إلى أكبر قدر ممكن من املنفعة والاشباع. -

 نظرية املنفعة

ويختلف املفهوم ما.  شباع الشخص ي املتحقق نتيجة الستهالك كمية محددة من سلعةمقدار إلا  :  (Utility)مفهوم املنفعة

أي ش يء نافعا ما دام صفة السلعة تتحقق فيه حتى ولو كان ضارا  يعتبر  حيث ،الناسالاقتصادي للمنفعة عن املفهوم الشائع بين 

 .وألاخالقيةمن الناحية الصحية 

ضر بالصحة ولكن الاقتصاديون ينظرون إلى املنفعة نظرة أخرى يقصد بها الاشباع التدخين تصرف ال نفع فيه ألنه ي مثال:

 .السجائرالنفس ي الحاصل من استهالك 

أو  كلية أي أقص ى منفعة ،ممكنإن املستهلك يحاول في حدود دخله الوصول إلى أقص ى إشباع  الفرضية ألاساسية لنظرية املنفعة:

 م املنفعة الكلية.يتعظ

 وسلوك املستهلك تحليل املنفعة

 Total Utility( املنفعة الكلية 2)

ويقصد بها املتعة الكلية )اجمالي وحدات املنفعة( التي يستمدها الفرد من استهالكه لكمية معينة من سلعة أو خدمة. وتعتمد 

عة الكلية وتنقص بزيادة املنفعة الكلية على الكمية املستهلكة من السلعة، فالعالقة بينهما طردية أو موجبة، حيث تزيد املنف

  السلعة.ونقصان الكمية املستهلكة من 

 Marginal Utility( املنفعة الحدية 3)

ويقصد بها مقدار املنفعة إلاضافية التي يتحصل عليها املستهلك من استهالكه وحدة إضافية من السلعة. أو بتعبير آخر مقدار 

ية ا
ّ
لناتج عن تغّير الاستهالك بوحدة واحدة من السلعة )منفعة الوحدة ألاخيرة(. وبالتالي التغير بالزيادة أو النقصان في املنفعة الكل

 يمكن التعبير عن املنفعة الحدية بالصيغة الرياضية التالية:

 
 Satisfaction Point( نقطة إلاشباع 4)

 منفعة من استهالكه وحدة إضافية تسمي أيضا حد الاشباع ويقصد بها مستوى الاستهالك الذي ال يتحصل بعده املستهلك على أّي 

عند هذا املستوي تساوي قيمة املنفعة الحدية الصفر( فاالستمرار في استهالك وحدات اضافية بعده يحقق قيم السلعة )من 

 سالبة.
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 ( قوانين املنفعة5)

والذي يوضح الكميات املستهلكة ملعرفة كل من قانون املنفعة الكلية وقانون املنفعة الحدية سوف تتم الاستعانة بالجدول التالي 

 ( وقيم املنافع الكلية والحدية التي يتحصل عليها املستهلك الفرد نظير استهالكه وحدات اضافية من هذه السلعة. Xمن السلعة )

 
 قانون املنفعة الكلية:  -أ

ل متناقص )قانون تزايد املنفعة الكلية تتزايد بمعد كليةإذا زاد املستهلك استهالكه من السلعة بوحدات متماثلة، فإن املنفعة ال

Law of Increasing Total Utility).  

 قانون املنفعة الحدية:  -ب

يصل  حتىاملنفعة الحدية بالتناقص  تبدأ -بعد حد معين –ه إذا زاد املستهلك استهالكه من السلعة بوحدات متماثلة، فإن

 ية.الحدحد الاشباع )قانون تناقص املنفعة  إلىاملستهلك 
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  حيث تعتبر املنفعة  ترتبط الحدية:املنفعة العالقة بين املنفعة الكلية و ،
 
 وثيقا

 
املنفعة الحدية مع املنفعة الكلية ارتباطا

 الحدية مقياس ملقدار التغير في املنفعة الكلية. 

 متزايد بمعدل تتزايد الكلية املنفعة أن يعني هذا فإن متزايدة، الحدية املنفعة تكون  عندما

 متناقص بمعدل ولكن تتزايد دائما الكلية املنفعة أن يعني هذا فإن باالنخفاض، الحدية املنفعة تبدأ عندما

 (ألاشباع حد أي) ألاقص ى الحد الى وصلت الكلية املنفعة أن يعني هذا فإن للصفر، مساوية الحدية املنفعة تصبح عندما

 باالنخفاض بدأت الكلية املنفعة أن يعني هذا فإن سالبة، الحدية املنفعة تصبح عندما

 
 املنفعة الحديةالعالقة بين املنفعة الكلية و (: يوضح 3-6الشكل )

 تبدأ املنفعة الحدية بالزيادة التدريجية وبعد حد معين تبدأ بالتناقص التدريجي ثم تصبح  :قانون تناقص املنفعة الحدية

 ثم سالبة.
 
 صفرا

 :املنفعة تناقص تفسير 

ال السابق أن املنفعة الحدية تتزايد في البداية لكن تتناقص مع زيادة عدد الوحدات املستهلكة من السلعة حيث الحظنا من املث

تقوم الوحدات ألاولى املستهلكة من السلعة بإعطاء املستهلك درجة أعلى من إلاشباع، أما الوحدات التالية املستهلكة فتعطي 

املنفعة الكلية ألقص ى مستوى لها، وتكون املنفعة الحدية مساوية للصفر( ثم تبدأ  املستهلك درجة أقل من إلاشباع )إلى أن تصل

 وتكون املنفعةوحدات إضافية أكثر فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض املنفعة الكلية املحققة ) وعند استهالكباالنخفاض بعد ذلك. 

 الحدية سالبة في هذه املرحلة(. 

 ة يعطي مقدار إشباع أكبر من استهالك الوحدات ألاخيرة من السلعة. إذن فاستهالك الوحدات ألاولى من السلع

 ( توازن املستهلك6)

 وذلك ممكنة، كلية منفعة أكبر  له تحقق والخدمات السلع من كمية شراء على املتاح دخله أنفق إذا توازن  حالة في املستهلك يكون 

 :حالتين في ذلك ونوضح. السوق  في والخدمات السلع أسعار  ضوء وفي الدخل هذا حدود في

 الدخل على سلعة واحدة إنفاقتوازن املستهلك في حالة  -أ

بفرض أن املستهلك سوف ينفق دخله املخصص لإلنفاق خالل مدة معينة على شراء سلعة واحدة، فإنه يكون في حالة توازن إذا 

بلغ املنفق على الوحدة من تلك السلعة. اشترى كمية من تلك السلعة بحيث تكون املنفعة الحدية للسلعة مساوية منفعة امل

 ويمكن التعبير رياضيا عن وضعية التوازن هذه كما يلي:

 املنفعة الحدية املكتسبة = املنفعة الحدية املضحى بها

 املنفعة الحدية املكتسبة = التغير في املنفعة الكلية 

  الريال(منفعة النقود )× )السلعة(  الوحدةاملنفعة الحدية املضحى بها = ثمن 
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 مثال: توازن املستهلك في حالة الانفاق على سلعة واحدة

 
 :من الجدول أعاله 

ال تحقق التوازن للمستهلك  وهي حالةمنفعة  ( وحدة20يحقق ) (X)عند حصول املستهلك على الوحدة الاولى من السلعة  -

 )املنفعة الحدية املكتسبة أكبر من املنفعة الحدية املضحى(.

التوازن )املنفعة الحدية  وهي حالة( وحدات من هذه السلعة 4( حتى يصل الى )Xستهلك في زيادة استهالك السلعة )يستمر امل -

 املكتسبة تساوي املنفعة الحدية املضحى(.

إذا قرر املستهلك الحصول على الوحدة الخامسة يختل وضعه التوازني )املنفعة الحدية املكتسبة أقل من املنفعة الحدية  -

 ضحى(.امل

 الدخل على أكثر من سلعة واحدة إنفاقتوازن املستهلك في حالة  -ب

وثمن  (Y)والسلعة  (Px)منها وثمن الوحدة  (X)هما بالكامل على شراء سلعتين  لألنفاقبافتراض أن املستهلك يخصص دخله 

.  (I)النقدية لدخله والذي نرمز له بالرمز  ، وفي ضوء ذلك فإن مشتريات املستهلك من السلعتين ال تتجاوز القيمة(Py)الوحدة منها 

 ولكي يحقق املستهلك هدفه في الوصول إلى أقص ى إشباع أي أن يكون في حالة توازن ال بد أن يتحقق شرطان:

 الشرط ألاول:

 .yسلعة يساوي املنفعة الحدية للريال ألاخير املنفق على ال xأن تكون املنفعة الحدية للريال ألاخير املنفق على السلعة 

 
 الشرط الثاني:

I = Qx * px  + Qy * Py 

 مثال: توازن املستهلك في حالة الانفاق على سلعتين

(، فإذا كان سعر الوحدة من  (y( و  (xريال ويريد أن ينفقه على شراء سلعتين هما  15نفترض أن دخل أحد املستهلكين يبلغ 

حد. فما هي الكميات التي يجب أن يشتريها هذا املستهلك من السلعتين ( هو ريال وا (yالوحدة من هو رياالن وسعر (x)السلعة 

 بحيث يحقق أقص ى إشباع ممكن في حدود دخله إذا كانت املنافع كما في الجدول التالي:
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 افترض ان: مثــــال

 ريال 1 = (Y)سعر السلعة  ،ريال 2 = (X) سعر السلعة ،ريال 10الدخل = 

  املستهلك الافتراضية من استهالكه للسلعتين:  الجدول التالي يوضح تفضيالت

 
 ممكنة؟منفعة  أقص ىشراء السلعتين ويحقق منها  علىالسؤال هو كيف يقوم املستهلك بتوزيع ذلك الدخل 

 عند استهالك: منفعة ممكنة في حدود دخله أقص ىاو تحقيق  يكون املستهلك في وضع توازن  •

 (Y)ات من السلعة وحد 4وعدد    (X)وحدات من السلعة  3عدد 

 (8السعلتين )يساوي  علىعند هذا الاستهالك يتحقق شرط تساوي املنفعة الحدية للريال املنفق   •

( 2×3ريال ) 6سعرها يساوي  Xوحدات من  3ويتحقق ايضا الشرط الثاني وهو الاستهالك في حدود الدخل املتاح حيث ان ) •

 .ريال 10الانفاق = ( ومجموع 1×4ريال ) 4سعرها يساوي  Yمن  وحدات 4و

 الحدية املنفعة لنظرية املوجهة الانتقادات( 7)

 وجه الاقتصاديون انتقادات لنظرية املنفعة يمكن حصرها في النقاط التالية:

 صعوبة قياس املنفعة عدديا  -أ

 بمقياس متفق عليه كما يقاس الوزن بالكيلوجرام واملسافة باألمتار، 
 
وذلك ألن املنفعة تمثل تقييم فاملنفعة ال يمكن قياسها كميا

 شخص ي ملدى شعور املستهلك وهذا التقييم يختلف من شخص آلخر وال يمكن اجراء تجارب في معامل علم النفس لقياسها.

 عدم قابلية السلع للتجزئة -ب

، وذلك من أجل معرفة املنفعة الحدية لهذه السلعة، مع ا
 
لعلم أن هناك كثير أنها تفترض تجزئة السلعة إلى وحدات صغيرة جدا

 من السلع غير قابلة للتجزئة كالسيارات والثالجات وأجهزة التلفزيون.
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 السياسات الحكومية: الثامنة املحاضرة
 :مقدمة

تقوم بعض الحكومات بالتدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في نظام آلية السوق لتنفيذ سياسات اقتصادية أو اجتماعية 

بعض السلع  إلنتاجأشكاال متنوعة مثل فرض الضرائب على الانتاج أو تحفيز املزارعين بالدعم املالي  التدخل ويأخذ هذامعينة. 

طريق وضع تشريعات  ومراقبتها عنالتموينية لتحقيق ألامن الغذائي للدولة. وقد تتدخل الحكومة مباشرة في تحديد ألاسعار 

 .والعرضفي الطلب  وقوانين للتأثير 

 رسياسات تحديد ألاسعا

أسواق السلع أو أسواق  والعرض فيفي ظروف الطلب  ومراقبتها للتأثير  تدخل الحكومات أحيانا بصورة مباشرة في تحديد ألاسعار 

 املوارد. 

رضية أتحديد  و أ( Price Ceiling)سقف سعري تحديد هما  شكلين،الأحد  ومراقبة ألاسعار في التحكم الحكومي  التدخلويتخذ 

  (.Price Floor)سعرية 

 السقف السعري )حد أعلى لألسعار(

ال يجوز بحيث  منها،بعض السلع خاصة الضرورية والاستهالكية ألسعار حد أقص ى وضع تقوم الحكومة بسن قوانين وتشريعات ل

تقوم الحكومة بتحديد سقف لكن يسمح لبائع السلعة أن يبيعها عند ذلك السعر املحدد أو أقل منه. عادة ما  منه،البيع بأكثر 

 (1-5)الشكل . قل دخالساعدة املستهلكين ألاملقل من سعر التوازن )تخفيض السعر( أسعري 

 السقف السعري 

 
وارتفاع في إيجارات السوق السوداء قد تفوق إيجار ( 3Q-2Qيتسبب في عجز قدره ) 2R(: وضع حد أعلى لإليجار عند 1-6الشكل )

 كحد أقص ى.   3R السوداء إلىوق التوازن قبل تدخل الحكومة وقد يصل إلايجار في الس

 نتائج تحديد السقف سعري 

  ظهور فائض في الطلب )أو نقصان في توفر السلعة( ألن عند هذا السعر )أي السقف السعري( الجديد أصبحت الكمية

 املطلوبة من السلعة أكبر من الكمية املعروضة منها.

   لسلعةنشوء سوق سوداء لديمومة هذا الفائض في الطلب ينتج عنه «Black Market »  سعر أي بيع السلعة بسعر أعلى من

 .التوازن ألاصلي

  دون جدوى. على السلعة هدر املوارد في البحث 

 (لألسعار أدنى حد أو ) السعرية ألارضية

للبائع  ال يجوز  ، بحيثوالخدماتبعض السلع حد أدنى لسعر وضع ل بسن بعص القوانين والتشريعات الحكومة أيضا تقومقد 

على من السعر التوازني أتكون الارضية السعرية . عادة ما ن يبيع السلعة بسعر أعلى منهألكن يستطيع  ،منهالبيع بثمن أقل 

 (.2-5(. )الشكل رقم وفالحين)صناعيين  املنتجينصغار ويكون الهدف منه مساعدة 
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 سعريةالرضية ألا 

  
ة في سوق العمل لدعم بعض فئات العمال لتأمين مستوى عيش كريم من ألامثلة ألاخرى على تحديد أرضية سعرية تدخل الحكوم

 « Minimu Wages » لألجور. أدني من خالل تحديد حد ويتم ذلكلهم. 

 سعريةالرضية ألا  

 (جور قوانين الحد الادنى لأل ) 

 
 نتائج تحديد ألارضية السعرية

  رة للمنتجين بالرغم من ان الارضية السعرية فرضت من خسائر كبيقد ينتج عنه  وجود فائض في الانتاج في السوق التسبب في

 اجل تلبية مطالبهم. 

   بين العمال. بطالةالجور قد تؤدي الى خلق قوانين الحد الادنى لأل 

  .هدر املوارد في البحث عن العمل دون جدوى 

 الضريبية السياسات

تستخدم الضرائب لزيادة الايرادات العامة للدولة التي تنفق بدورها على مشاريع البنية التحتية كتعبيد حكومات المعظم 

 .الصحة على نفاقوانشاء السكك الحديدية واملطارات وبناء املدارس وإلا  اتالطرق

  الضرائب على املستهلك واملنتج والاسواق؟  هذه إثر ما هو 

  ؟م املنتجأمن يتحمل عبء هذه الضريبة املستهلك  ،معينة فرضت الحكومة ضريبة على سلعة إذا 

  تحمل املستهلك واملنتج الضريبة من يتحمل العبء الاكبر؟ إذا 
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دينار ويسهم في سداد  701 دينار إلى 010 من املشتري يرتفع سعر .  2Sإلى  1S(: فرض الضريبة ينقل منحنى العرض من 4-5الشكل )

دنانير في سداد الضريبة. وتحصل  3دينار ويسهم بمقدار  97دينار إلى  100 منبينما ينخفض سعر البائع  دنانير، 7الضريبة بمقدار 

 دينار.  350الحكومة على إيراد كلي قدره 

 
يتحمل املشتري الضريبة كاملة ويرتفع سعر املشتري بمقدار الضريبة وال يسهم  تماما (: في حالة الطلب عديم املرونة5-5الشكل )

 .)مثل ألانسولين( في حالة ألادوية عديمة البدائل الضريبة، كماائع في تحمل الب

 
 يتحمل البائع الضريبة كاملة وينخفض سعره بمقدار الضريبة، وال يسهم املشتري في 6-5الشكل )

 
(: في حالة الطلب املرن تماما

للضريبة شتري من استهالك البدائل غير الخاضعة تحمل الضريبة، كما في حالة السلعة ذات البدائل العديدة، حيث يتمكن امل

 بذلك تحمل عبء الضريبة. فيتفادى
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ن ع الضريبة لعجزهيتحمل البائع الضريبة كاملة وينخفض سعر البائع بمقدار  تماما (: في حالة العرض عديم املرونة7-5)الشكل 

 .عة للضريبة، غير الخاضتفادي الضريبة بالتحول إلى السلع البديلة في إلانتاج

 
 يتحمل املشتري الضريبة كاملة ويرتفع سعر املشتري بمقدار الضريبة، وال يسهم البائع في 8-5الشكل )

 
(: في حالة العرض املرن تماما

 تحمل الضريبة، حيث يتمكن البائع من التحول إلى إنتاج أو بيع البدائل غير الخاضعة للضريبة لتفادى تحمل عبء الضريبة.

 ين توزيع العبء الضريبي و مرونات الطلب و العرضالعالقة ب

بعد دراسة العالقة بين توزيع العبء الضريبي و مرونات الطلب و العرض من خالل ألاشكال الباينية السابقة )ابتداء من الشكل 

 ( يمكن لنا أن نحوصل هذه العالقة كاآلتي:8-5حتى الى الشكل رقم  4-5رقم 

 الضريبة كاملة وحدهتماما فإن املستهلك هو الذي يتحمل كان الطلب عديم املرون  إذا. 

 الضريبة كاملة وحدهكان العرض مرن تماما فإن املستهلك هو الذي يتحمل  إذا. 

 الضريبة كاملة وحدههو الذي يتحمل  البائعكان العرض عديم املرون تماما فإن  إذا. 

 لضريبة كاملةا وحدههو الذي يتحمل  البائعكان الطلب مرن تماما فإن  إذا. 

 يتحمل العبء الاكبر من املستهلكالضريبي ولكن  العبءوالبائع املستهلك  مقارنة مع العرض يتحمل ةنو قل مر أكان الطلب  إذا 

 .الضريبةهذه 

 يتحمل العبء الاكبر من البائعالضريبي ولكن  العبءوالبائع املستهلك  مقارنة مع الطلب يتحمل ةنو قل مر أكان العرض  إذا 

 .لضريبةاهذه 

 سؤال

 كان الطلب عديم املرون تماما فإن إذا

(a ) الضريبة كاملة وحدههو الذي يتحمل  البائعفإن 

(b )الضريبة كاملة فإن املستهلك هو الذي يتحمل وحده 

(cيتحمل )  الضريبةهذه  يتحمل العبء الاكبر من املستهلكالضريبي ولكن  العبءوالبائع املستهلك. 

(dيتحمل )  الضريبةهذه  يتحمل العبء الاكبر من البائعالضريبي ولكن  العبءوالبائع املستهلك. 
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 سياسات استقرار دخول املزارعين 

تتقلب أسعار املنتجات الزراعية بدرجة كبيرة في ألامد القصير. وملا كان لتقلبات ألاسعار أثر مباشر على تقلبات دخول املزارعين، 

ياسات اقتصادية تستهدف املحافظة على استقرار أسعار املنتجات الزراعية، وبالتالي لذلك فقد لجأت بعض الدول إلى إتباع س

 دخول املزارعين.

 ( وضع التوازن املتوقع في سوق إحدى املنتجات الزراعية وليكن القمح في إحدى الدول. 8-5ويوضح الشكل )

 
تجات الزراعية ولكن في الاتجاه املعاكس. وكلما انخفضت (: تؤدي تقلبات إلانتاج الزراعي إلى تقلبات في أسعار املن8-6الشكل )

 مرونة الطلب على السلع الزراعية كان أثر تقلبات إلانتاج على ألاسعار أكبر. 

 أثر تقلبات إلانتاج على دخول املزارعين

انخفاض ألاسعار الزراعية  ىعلحاد  إثر السلع الزراعية غير مرن، كلما كان الزيادة غير املخططة في إلانتاج  علىكلما كان الطلب 

ارتفاع ألاسعار الزراعية وعلي زيادة دخول  علىحاد  إثر وتدني دخول املزارعين، وباملثل يكون للنقص غير املخطط في إلانتاج 

 املزارعين.

 ولهم.تؤدي املواسم الزراعية الجيدة إلى انخفاض دخول املزارعين، في حين تؤدي املواسم الزراعية السيئة إلى زيادة دخ

 أسعار املنتجات الزراعية استقرار سياسات 

 يلي:تتمثل أهم سياسات دعم استقرار ألاسعار الزراعية فيما 

 :تعمل الحكومة على الحيلولة دون انخفاض أسعار املحاصيل الزراعية عن طريق خفض إلانتاج، بتعويض  التعويضات

 املزارعين عن املساحات غير املزروعة.

 :ام لتقييد إلانتاج والحد من زيادة العرض إلى مستويات تهدد بانخفاض السعر عن مستواه املستهدف وهو نظ حصص إلانتاج

 الستقرار دخول املزارعين.

 :تحديد حد أدنى ألسعار املنتجات الزراعية من أجل حماية دخول املنتجين الزراعيين. تحديد الحد ألادنى للسعر 

 :ع املراد الحد من تقلبات أسعارها بشراء الفائض في سنوات وفرة املحصول، ثم بناء مخزوم من السل مخزون موازنة ألاسعار

 بيع كميات من هذا املخزون في سنوات انخفاض إلانتاج.
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 نظرية الانتاجالتاسعة:  املحاضرة
 :مقدمة

الاستهالكي لتحقيق أعلى درجة اتخاذ قرارته املتعلقة بنشاطه  وهو بصددمثلما تهدف نظرية الاستهالك الى تحليل سلوك املستهلك 

من املنفعة فإن نظرية الانتاج تهدف بدورها الى تحليل سلوك الوحدة إلانتاجية ألاساسية أو املنتج وهو بصدد اتخاذ قرارته 

 املتعلقة بنشاطه الانتاجي لتحقيق أعلى قدر ممكن من ألارباح.

 اهيم الهامة:وقبل أن نخوض في نظرية الانتاج البد لنا من تقديم بعض املف

( الى سلع والتنظيمرأس املال  ،الارض العمل،مفهوم الانتاج: عملية تحويل مختلف مدخالت الانتاج أو عناصر الانتاج ) .1

 فترة زمنية معينة. وألافراد خاللحاجات املجتمع  وخدمات إلشباع

 إلانتاج تعريف )1(

تحقيق منفعة زمانية أو  إلىو خدمة(، بحيث تؤدى هذا العملية هو عملية توليد ش يء جديد أو إضافة ش يء ملا هو موجود )سلعة أ

 مكانية أو شكلية بهدف إشباع حاجات إنسانية. 

 املنتج تعريف )2(

لغرض إنتاج  (Production Factors) إلانتاج مجموعة عناصر هو الشخص أو الجهة التي تقوم بعملية جمع أو مزج أو توليف 

 ( ممكن. Maximum Profit) ربحأقص ي يقة مباشرة أو غير مباشرة بهدف تحقيق السلع والخدمات وعرضها للبيع بطر 

 ( تعريف عناصر الانتاج3)

مساهمة بعض أو جميع عناصر إلانتاج، ممثلة في ألارض والعمل  إلىتحتاج أي عملية إنتاج مهما كانت درجة بساطتها أو تعقيدها 

 اج هذه بالخصائص التالية:والتنظيم ورأس املال. وبصفة عامة تتسم عناصر إلانت

 Complementarilyالتكاملية  -أ

يعني ذلك ضرورة زيادة الكمية املستخدمة من عامل معين عندما تزداد الكمية املستخدمة من عامل آخر فزيادة رقعة املساحة 

 املزروعة )عنصر ألارض( مثال يتطلب زيادة عدد العمال الزراعيين )عنصر العمل(. 

  Substitutionستبدال الاحالل والا  -ب

( من اجل بكميات متساويةالضروري أن تكون ب)وليس  أخري إمكانية إحالل كمية معينة من عوامل إلانتاج مكان كمية  يعني ذلك

إنتاج نفس الحجم من إلانتاج، ومثل ذلك استبدال العمل باآللة، غير أن عملية الاستبدال بين عامل وآخر ال يمكن أن تكون 

 جدا.  ألمكن إلانتاج بعامل واحد وهو ما يستحيل إال في حاالت محدودة كاملة، وإال 

 ( تعريف أقص ي ربح4)

)نسبة املزج املثلي( بقدر ما يؤدي ذلك إلى تحقيق جدوى إنتاجية أكبر وبقدر ما تعتبر الوحدة املزج مالئمة بقدر ما تكون نسبة 

 صادية:إلانتاجية ناجحة أو ذات كفاءة من الناحية الفنية والاقت

( عندما يتم الحصول على أكبر حجم من إلانتاج )املخرجات( باستخدام أقل قدر Technical Efficiencyتتحقق الكفاءة الفنية ) -

 من عناصر إلانتاج )املدخالت(. 

أقل قدر من الايرادات( ب)العائد ( عندما يتم الحصول على أكبر حجم من Economical Efficiencyالاقتصادية )تتحقق الكفاءة  -

 التكاليف )النفقات(. 

مستوي أقص ي ربح ممكن في ضل الظروف الاقتصادية  إلىوتحقق الكفاءة الفنية والاقتصادية هو الشرط الضروري للوصول 

 العادية )سيادة املنافسة(.

 ( تعريف دالة إلانتاج5)

(. وفي الغالب K) ورأس املال( Lبعنصري العمل ) جرت العادة في أدبيات الاقتصاد الجزئي على اختصار عناصر إلانتاج وتمثيلها

 إلعطاءاملدخالت( إلانتاج )عناصر  التوليف بينتسمح ألاوضاع الفنية بتعدد الخيارات أو النسب التي يتم على أساسها املزج أو 

 نفس الكمية من إلانتاج، وذلك على النحو الذي يوضحه املثال التالي: 
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تاج بأنها تمثل العالقة الفنية بين عناصر إلانتاج املستخدمة فـي العملية إلانتاجية )املدخالت( إلن تعريف دالةمما سبق يمكن 

زمنية محددة. ويمكن التعبير عن دالة إلانتاج باملعادلة  خالل فترةوكمية إلانتاج )املخرجات( من سلعة أو خدمة معينة فـي 

 الرياضية التالية:

Q = f (L, K) 

معني دالة أو تتوقف على،  إلى fبينما تشير املال،عنصر رأس  إلى Kوتشير  العمل،عنصر  إلى Lإلانتاج، وتشير كمية  إلى Qحيث تشير 

 أن كمية الانتاج تتوقف على املستخدم من عنصري العمل ورأس املال. أي

 ( املعامالت الفنية مرتبطة بدالة إلانتاج6)

 ي الجدول التالي:تتمثل هذه املعامالت الفنية في العناصر املذكورة ف

 
 مثال:

 

 
 والطويل( دالة إلانتاج في ألاجلين القصير 7)

تمر دالة إلانتاج عبر الزمن بمرحلتين يختلف فيهما سلوك املنتج تجاه الكيفية التي يستخدم فيها عناصر إلانتاج )نسب املزج أو 

 :من التفصيل بش يءالتوليف(. وفيما يلي نتناول كل مرحلة من هذه املراحل 

 دالة إلانتاج في ألاجل القصير -أ

( هو تلك الفترة الزمنية التي ال تسمح بتغير إلانتاج إال من خالل تغير عوامل إلانتاج املتغيرة فقط. وفي Short-Runألاجل القصير )

ي الثابت. وبالتالي إذا أراد العنصر إلانتاج هو  (K)هو العنصر إلانتاجي املتغير، بينما يعتبر رأس املال  L)الغالب يعتبر عنصر العمل )

مع استخدام حجم ثابت من رأس املال. ويمكن التعبير عن ذلك  املنتج زيادة إلانتاج، عليه استخدام املزيد من عنصر العمل،

 باملعادلة التالية:
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 جداول املعامالت الفنية املرتبطة بدالة إلانتاج 

 الحدي والناتج املتوسط والناتج الكلي الناتج جدول 

 
 التالية: املالحظاتمن الجدول السابق يمكن ابداء 

  :الناتج الكلي 

 املستوى  هذا وعند. الثامنة الوحدة عند له مستوى  أقص ى إلى وصل أن إلى العمل عنصر  من إضافية وحده أضفنا كلما يتزايد

  الحدي الناتج يصبح
 
  الحدي الناتج يصبح عندما التناقص فـي الكلي الناتج يبدأ ثم للصفر، مساويا

 
 .سالبا

  :الناتج املتوسط 

 وال  الصفر  إلى يصل ال  أنه إال  الانخفاض فـي يبدأ ثم ،(APL=MPL) السادسة الوحدة عند مستوى  أعلى إلى يصل أن إلى يتزايد

 .سالبة قيمة يأخذ

  :الناتج الحدي 

  يأخذ ذلك بعد يأخذ ثم الصفر، ىإل يصل أن إلى يتناقص ثم الخامسة، الوحدة عند له مستوى  أعلى إلى يصل أن إلى يتزايد
 
 قيما

 .سالبة

 Production Functionدالة إلانتاج 

 الوصف الهندس ي لدالة إلانتاج 

 
 التالية: املالحظاتمن الشكل السابق يمكن ابداء 

 للصفر. -
 
 منحنى الناتج الكلي يصل إلى أقصاه عندما يكون الناتج الحدي مساويا

 ى الناتج املتوسط عند أعلى نقطة للناتج املتوسط.منحنى الناتج الحدي يقطع منحن -

 نحني ت   ن  ج
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 مراجل إلانتاج 

 :الانتاجية العملية بها تمر  مراحل ثالث وصف يمكن الهندس ي والرسم السابق الجدول  من

 املرحلة الاولى: مرحلة تزايد الغلة )إلانتاجية(:  -

 (.6ايد، والناتج املتوسط يتزايد )تنتهي عند العامل رقم وفيها يتزايد الناتج الكلي بمعدالت متزايدة، كما أن الناتج الحدي يتز 

 املرحلة الثانية: مرحلة تناقص الغلة )إلانتاجية(:  -

وفيها يتزايد الناتج الكلي بمعدالت متناقصة حتى يصل الى أعلى كمية له، بينما يكون الناتج الحدي متناقص حتى يصل الى 

البداية ثم يتجه للتناقص. وتنهى هذه املرحلة عند وصول الناتج الكلى إلي أقص ي  في فيتزايدمستوي الصفر، أما الناتج املتوسط 

 مستوي له )الناتج الحدى = صفر(.

 الغلة السالبة )إلانتاجية(:  الثالثة: مرحلةاملرحلة  -

سط يتناقص لكنه لم يصل وفيها يبدأ الناتج الكلي في التناقص، في حين يكون الناتج الحدي في هذه املرحلة سالب، والناتج املتو 

 إلى الصفر وال يأخذ قيم سالبة.

 Production Functionدالة إلانتاج 

 
 

 قانون تناقص الغلة:

املال، فإن الناتج الحدي للعمل يتناقص بعد مستوى  كمية رأسعند استخدام وحدات متتالية من عنصر العمل، مع ثبات  -

 تناقصة(.إنتاجي معين )الناتج الكلى يتزايد بمعدالت م

ة )أي الحدي الانتاجيةعند استخدام وحدات متتالية من عنصر العمل، مع ثبات كمية رأس املال، فإن ينص هذا القانون على أنه -

 بعد مستوى إنتاجي معين.تتزايد أوال ثم تبدأ بالتناقص  للعمل إلاضافية(

 هما:يرجع تنقاص الناتج الحدي الى سببان اثنان : قانون تناقص الغلةتفسير 

 زيادة في آلاالت )عنصر ثابت( فكل عامل يضاف تصبح لديه عدد أقل من آلاالت فتقل انتاجيته. ال يرافقهاإن زيادة العمال  .1

الوقت املخصص في عملية  وبالتالي ارتفاع التخصص،إن زيادة تشغيل أعداد اضافية من العمال يؤدي الى استنفاذ مزايا  .2

 الانتاج.

 الناتج ومنحنيات سواء الانتاج في املدى الطويل

كما هو مبين في  لإلنتاجفإننا نستعين بما يسمى بمنحنيات السواء  الطويل،في املدى  الانتاج مدخالتو لدراسة العالقة بين الانتاج 

 الشكل البياني التالي:
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يشير إلى مستوى إنتاجي أكبر  من  (  2Qنى )إلى نقطة ألاصل، وال تتقاطع، واملنح ة(: منحنيات السواء لإلنتاج، مقعر 2-7الشكل )

 (. 1Qمستوى  إلانتاج على املنحنى )

 

 ثالث:ملنحنيات سواء إلانتاج خصائص أساسية 

 نقطة ألاصل. باتجاهمنحنيات سواء الناتج ذات ميل سالب ومقعرة   .1

 منحنيات سواء الناتج ال تتقاطع. .2

 على من الناتج.املنحنيات ألابعد عن نقطة ألاصل تشير إلى مستوى أ  .3

 ورأس املال العمل بين الحدي إلاحالل معدل

 فلو . إلانتاج من ثابت مستوى  على للحفاظ واحدة بوحدة آلاخر  العنصر  زيادة مقابل إلانتاج عنصري  أحد في النقص مقدار  يقيس

 رأس من للعمل الحدي حاللإلا  معدل نقيس فإننا معينة، إنتاجية عملية في K)) ورأس املال( L) العمل عنصر  استخدام افترضنا

 :التالية املال باملعادلة

 
 

 الحجم على العائد

 زيادة إلانتاج الكلي عند زيادة جميع عناصر إلانتاج بنسبة معينة.

 العائد الثابت على الحجم .1

 .مماثلة بنسبة الكلي إلانتاج في زيادة إلى تؤدي معينة بنسبة إلانتاج عناصر  جميع كميات زيادة

 زايد على الحجمالعائد املت .2

 .أكبر بنسبة الكلي إلانتاج زيادة إلى تؤدي معينة بنسبة إلانتاج عناصر  جميع زيادة

 العائد املتناقص على الحجم .3

 .أقل بنسبة الكلي إلانتاج زيادة إلى معينة بنسبة إلانتاج عناصر  جميع زيادة
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 نظرية التكاليفالعاشرة:  املحاضرة
 Costs Functionدالة التكاليف 

 ( تعريف التكاليف1)

 وتكاليف شراءفي شكل أجور للعمال  والتي تتمثلالتكاليف هي املبالغ التي يدفعها املنتج لقاء الحصول على خدمات عناصر إلانتاج 

 التمويل غيرها من التكاليف الصريحة.  والاهالكات وتكلفةالخام  وتكلفة املوادأو استئجار آلاالت 

 ( تعريف دالة التكاليف2)

 كما يلي:ه
 
 ي العالقة بين كمية الانتاج وتكاليف الانتاج ويمكن التعبير عن دالة التكاليف رياضيا

TC = f (Q) 

 أن:حيث 

 TC .تكاليف إلانتاج : 

 Q كمية إلانتاج : 

 f   . دالة أو تتوقف على ، أي أن تكاليف الانتاج تتوقف على كمية إلانتاج : 

 ( التكاليف في املدى القصير1)

 فيها:ى القصير هو الفترة من الزمن التي يكون املد •

 (،Fixed Scale of Productionمقياس الانتاج ثابت ) -

 ال يمكن للمنتجين الدخول للسوق أو الخروج منه، -

 في هذه الحالة يكون هناك تكاليف ثابتة وتكاليف متغيرة.  •

 الكلية التكاليف الكلية = التكاليف الثابتة الكلية + التكاليف املتغيرة

 
 

 (TFC( التكاليف الثابتة الكلية )2)

 هي التكاليف التي ال تتغير بحجم الانتاج، حتى لو كان صفرا. •

يمكن تسميتها أيضا بالتكلفة الغارقة التي يجب على املنتج دفعها أيا كان حجم الاستثمار، كما أنه ال يمكن استردادها على  •

 (، منها على سبيل املثال:ألاقل في املدى القصير )بشكل كامل أو جزئي

 تركيب معمل طوب أو تجهيز محل تجاري )جزئي(. -

 ، تجهيز مصنع أو مختبر متخصص، أو تجهيز محل ملاركة تجارية خاصة )بشكل كامل ...(،التراخيص، رسوم أقساط التأمين -

 
 TVC( التكاليف املتغيرة الكلية 3)

 نتاجي وتوقفه(. ومن أمثلتهاتاج )مرتبطة سير عملية إلانتاج واستمرار النشاط إلا هي التكاليف التي تتغير مع التغير في حجم إلان •

 ما يلي:

 املواد الخام ومواد التعبئة والتغليف. -

 أجور عمال إلانتاج اليومية. -

 فواتير الكهرباء واملياه املرتبطة بالعملية إلانتاجية.  -

TC TFC TVC 
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 % عندما يبلغ إلانتاج أقص ي مستوي له.100را وتساوي وعليه فهي تساوي صفرا عندما يكون حجم الانتاج = صف •

 نالحظ شكل منحنى التكاليف املتغيرة الكلية وعالقته بالكميات املنتجة. •

 
 (AFC( متوسط التكلفة الثابتة )4)

 هي التكلفة الثابتة الكلية مقسومة على عدد الوحدات املنتجة. •

 
 املنتجة.التكلفة املتوسطة الثابتة تتناقص بزيادة الكمية  •

 منحنيات التكلفة الثابتة )الكلية واملتوسطة(مثال: 

 
 مع استمرار زيادة الانتاج ال يحدث تغيير في التكلفة الثابتة، بينما يتجه متوسط التكلفة الكلية الثابتة نحو الانخفاض  •

 (MC( التكلفة الحدية )5)

 فية واحدة.هي مقدار التغير في التكلفة الكلية الناتجة عن إنتاج وحدة إضا •

 وهي تعكس التكلفة املتغيرة. •

 
 .وهي تعكس التكلفة املتغيرة 

 ( منحنيات التكاليف الكلية والتكاليف الكلية املتغيرة6)

 

AFC
TFC

q
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مثال / إذا كان لديك الجدول التالي رقم والذي يوضح الانتاج والتكاليف الثابتة والتكاليف املتغيرة ملؤسسة صناعية تعمل في 

 القصير:املدى 

 
 ملطلوب: ا

 املؤسسة.أوجد التكاليف الكلية لهذه  (1) 

 أوجد متوسط التكاليف لهذه املؤسسة )الثابتة واملتغيرة والكلية والحدية(. (2)

 أرسم منحنيات التكاليف الكلية والثابتة واملتغيرة لهذه املؤسسة. (3)

 ( أرسم منحنيات متوسط التكاليف والتكاليف الحدية لهذه املؤسسة.4)

 من خالل الجدول والرسم البياني وضح العالقات املختلفة بين منحنيات التكاليف.( 5)

 إلاجابة:

 يمكن إجابة املطلوب ألاول والثاني من خالل الجدول التالي:
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 من خالل الشكل البياني السابق يمكن مالحظة ما يلي:

 متناقصة. AVCتكون  MC< منحنى  AVC. عندما يكون منحنى 1 

 متزايدة. AVCتكون  Mc> منحنى  AVCيكون منحنى  . عندما2

وتسمى هذه النقطة )نقطة إلاغالق( وهي أدنى  Aوهي النقطة  AVCعند أدنى نقطة ملنحنى  MCمع منحنى  AVC. يتقاطع منحنى 3

التكاليف نقطة يمكن للمؤسسة أن تنتج عندها قبل أن تغلق أبوابها وعندها تكون الكمية املنتجة = ثالث وحدات، ومتوسط 

 .AVCاملتغيرة = ثالثة وحدات نقدية وهي أقل قيمة في 

وتسمى هذه النقطة )نقطة التعادل( وعند هذه  Bوهي النقطة  ATCعند أدنى نقطة ملنحنى  MCمع منحنى  ATC. يتقاطع منحنى 4

 5وعندها تكون الكمية املنتجة =  النقطة فإن ألارباح الاقتصادية للمؤسسة = صفر حيث أن إلايرادات الكلية = التكاليف الكلية،

 .ATCوحدة نقدية وهي أقل قيمة في  ATC  =18وحدات، ومتوسط التكاليف الكلية = )

 أعلى من منحنى  ATC. منحنى   5
 
، وكلما زاد الانتاج يقترب املنحنيان من بعضهما ولكن ال يمكن لهما أن يتالمسا،  AVCيبقى دائما

ي كمية انتاج تساوي متوسط التكاليف الثابتة للوحدة املنتجة، ويالحظ أن السبب في اقتراب واملسافة العمودية بينهما عند أ

 .AFCاملنحنيان من بعضهما مع زيادة الانتاج هو تناقص متوسط التكاليف الثابتة 

معنى ذلك أن زيادة ينحدر من أعلى إلى أسفل ناحية اليمين ويقترب من املحور ألافقي دون أن يالمسه، و  AFC. يالحظ أن منحنى 6

 الانتاج تقلل نصيب الوحدة الواحدة من التكاليف الثابتة.

 ال يتالمسا. ATC  ،AVCال يالمس املحور ألافقي فإن منحنيا  AFC. طاملا أن منحنى 7

  والتكاليف الحديةالعالقة بين التكاليف املتوسطة 

 التكاليف الكلية، متوسط  (AVC)التكاليف املتغيرة ، متوسط (AFC)الثابتةالتكاليف متوسط  (2-8) يعرض الجدول  مثال:

(ATC)  التكاليف الحدية و(MC): 
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  بينها والحدية والعالقة فيماأهم الخصائص ملنحنيات التكاليف املتوسطة 

 
 ( نريد الجواب على سؤالين مهمين، وهما:2-8من خالل الجدول و الرسم البياني السابقين )رقم 

من جهة، و بين متوسط التكاليف الكلية  (MC)و التكاليف الحدية  (AVC)سط التكاليف املتغيرة ما هي العالقة بين متو  .1

(ATC)  و التكاليف الحدية(MC) من جهة أخرى؟ 

في   (MC)و التكاليف الحدية   (ATC)و متوسط التكاليف الكلية  (AVC)ملاذا ينخفض كل من متوسط التكاليف املتغيرة  .2

  (MC)و   (ATC)، (AVC)ة حتى وصول حد أدنى ثم يبدأ باالرتفاع؟ بمعنى آخر ملاذا كل من منحنيات بداية العملية الانتاجي

 ؟“ U” تأخذ شكل الحرف : 

 (MC)  و ( ATC) (AVC) بين العالقة: ألاول  السؤال على الجواب

 :يلي ما نالحظ( 2-8 رقم) السابق والرسم البياني الجدول  خالل من

 متزايدا يكون  AVC فإن MC < AVC يكون  عندما 

 متزايدا يكون  ATC فإن MC < ATC يكون  عندما

 متناقصا يكون  AVC فإن MC > AVC يكون  عندما

 متناقصا يكون  ATC فإن MC > ATC يكون  عندما

 نقطة أدنى عند يكون  AVC فإن MC = AVC يكون  عندما

 نقطة أدنى عند يكون  ATC فإن MC = ATC يكون  عندما

( Lالبداية ثم تبدأ باالرتفاع؟ لنفترض أن عنصر العمل ) والحدية فيملاذا تنخفض التكاليف املتوسطة  اني:الجواب على السؤال الث

من العمل )العامل  الواحدةهو أجر الوحدة  W( و أن Kو رأس املال هو العنصر الثابت )آلاالت =   املتغير هو عنصر الانتاج 

تحت هذه الفروض يمكن احتساب  اذا،لتي ترغب املنشأة في توظيفه. الواحد( حيث يكون ثابت دون اعتبار عدد العمال ا

التكاليف و بالتالي يكون متوسط  WL    =TVCعلى النحو التالي: إلانتاج املتغير  التي تدفع لعنصر  التكاليف الكلية املتغيرة

 : املتغيرة

 
،أي أنه اذا زاد  (APLتج املتوسط لعنصر العمل )الناو  AVC() املتغيرةالتكاليف متوسط بين  عالقة عكسيةنالحظ أنه هناك 

و العكس صحيح أي إذا انخفض الناتج املتوسط لعنصر   التكاليف املتغيرةالناتج املتوسط لعنصر العمل انخفض متوسط 

 العمل )نتيجة قانون تناقص الغلة( زاد متوسط التكاليف املتغيرة.   

APL

W
AVC

APL
W

Q

L
W

Q
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 الطويل املدى في إلانتاج تكاليف

 
 (CTLRAاملدى الطويل )في التكاليف الكلية توسط منحنى م

في املدى  التكاليف الكليةمتوسط يمكن اشتقاق منحنى  (SRATC)في املدى القصير التكاليف الكليةمتوسط منحنيات  عن طريق

يات متوسط مس منحنلأن منحنى متوسط التكاليف الكلية في املدى الطويل يالتالي، الشكل خالل ويالحظ من   (LRATC).الطويل

في املدى الطويل منحنى املغلف  التكاليف الكليةمتوسط لذلك أطلق على منحنى  يات لها.في أدنى مستو التكاليف في املدى القصير 

Envelope Curve  
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 سوق املنافسة التامةعشر:  ةالحادي املحاضرة
 :مقدمة

أسواق السلع الاقتصادية، حيث يعتمد ذلك على هيكل السوق والسلوك الذي  يوجد العديد من ألاشكال التي يمكن أن تأخذها

 تقوم املنشأة بإتباعه من أجل تحقيق هدفها ألاساس ي وهو تعظيم ألارباح.

املنافسة الكاملة، الاحتكار التام، املنافسة الاحتكارية،  :هيو وبصفة عامة فإن هناك أربعة أشكال مختلفة من هيكل السوق 

من حيث الهيكل وسلوك  اتمام متناقضانشكالن الى أن املنافسة الكاملة والاحتكار التام هما  وتجدر الاشارةلقلة. واحتكار ا

 فقط. سوق املنافسة الكاملة إال على دراسة  التاسع هذا الفصلفي  نركز  وسوفاملنشأة. 

 :السمات الرئيسية لسوق املنافسة التامة

حيث أن السعر في بائع ال يستطيع التأثير على السعر بمفرده، منتج أو ق: وهذا يعني أن كل وجود عدد كبير من البائعين في السو 

السعر السائد في بيأخذ أن بائع و بالتالي فإن على كل منتج أو  والعرض،عن طريق تفاعل الطلب  سوق املنافسة التامة يتحدد

 به ويتصرف على ضوئه
 
 منتج أو  هذه الحالة أن كل. و نقول في السوق مسلما

 
( و ليس صانعا له Price taker)للسعر بائع يعد آخذا

(akermPrice  .)شركة  أو  واحدالنتج املما الذي يواجهه  على سلعة من الضروري أن يكون منحنى الطلب هما يعني أنذا وه

 في ظل املنافسة الكاملة ة واحدال
 
الشكل البياني رقم . املرونةم تايكون الطلب  وبذلك  السوق،في عند سعر السوق السائد  أفقيا

  .التوازن في سوق املنافسة الكاملة يوضح( 1.9)

 منحنى الطلب العادي سالب امليلفي حالة املنافسة الكاملة هو  طلب السوق منحنى  مالحظة:

 
 من سلعة جميع املنتجين في السوق ينتجون ويبيعون سلعة متجانسة 

 
 معينة:ومتماثلة تماما

هذه السلعة متطابقة من ناحية الجودة والكفاءة وأداء أي أن  ،آلاخرينمنتج هي بديل كامل لسلعة املنتجين  أن سلعة كلبمعنى 

 على إلاطالق ال منتج فإن أي وبالتالي  .الخدمة، بغض النظر عن املنتج أو البائع الذي تم شراء السلعة منه
 
يستطيع أن يبيع شيئا

املنتجين آلاخرين، وهذا  من نفس السلعةلشراء املستهلكين ذلك يدفع سعر السوق ألن ب مقارنةسعر السلعة في إذا حاول أن يرفع 

 املرونة.تام يقودنا إلى نفس النتيجة السابقة وهي أن الطلب على سلعة كل منتج في السوق هو طلب 

 السوق:من حرية الدخول والخروج 

أي عوائق تمنع دخول منتجين جدد إلى  أي أنه ال توجد معينة، عةوانتاج سلالسوق  إلىأن كل املنتج له حرية الدخول  عنيي اوهذ

سهولة انتقال عناصر  وهذا يعني أخرى،سلعة  إلنتاجآخر  والتوجه لسوق لم يعد يرغب  إذاكما أن للمنتج حرية الخروج  ،السوق 

 ومن نقطة جغرافية إلى  من إنتاج سلعة إلى إنتاج سلعة أخرى الانتاج 
 
عير إذا لم يعد يرغب في انتاج الشعير منتج الش أخرى. فمثال

  القمح والذرة.كفإنه يستطيع أن يحول عناصر الانتاج التي لديه إلى انتاج سلعة أخرى 
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 :توفر املعلومات السوقية بذات القدر لجميع املشاركين دون تكلفة

بطة بإنتاجها والتقنية املستخدمة في عملية تتوفر جميع املعلومات املطلوبة حول السلعة وسعرها وطريقة إنتاجها والتكاليف املرت

 إنتاجها وبصورة تامة.

 املنشأة:توازن 

إال أن  (،ألاسـاس يوهو الهـدف ممكن ) ربحيتضمن مفهوم التوازن في تحديد كمية إلانتاج املثلى التي تحقق للمنشأة أو للمنتج أعلى 

يتحقق عند أقص ى قدر من ألارباح أو  التوازن قديه نقول بأن بل قد ينجم عن املشروع خسارة. وعل التحقق،ألارباح ليس دائمة 

 في املدى القصير ثم في املدى الطويل.   (سلوك املنشأةأي دراسة بدأ بدراسة حالة توازن املنشأة ). وسوف نأقل قدر من الخسائر

 لكن قبل ذلك البد لنا من تقديم بعض املفاهيم الهامة:

 ف الكليةالتكالي –إلايراد الكلي = الربح 

 حيث أن:

TR = P x Q 

TC = TFC + TVC 

 ( متوسط إلايرادAverage Revenue)    وهو الايراد الكلي مقسوما على كمية الانتاج = 

 
  الحدي إلايراد(Marginal Revenue) في إلايراد الكلي الناتج عن زيادة إلانتاج بوحدة واحدة الاضافيقدار = وهو امل.  

 
 بهتأخذ بما أن املنشأة 

 
فإن إلايراد الكلي يتزايد بمعدل ثابت . وبالتالي فإن  ،(نافسة الكاملةبامل يتميز سوق ال) سعر السوق مسلما

=  إلايراد املتوسط   سعر =المنحنى إلايراد الكلي يتخذ شكل خط مستقيم ينبثق من نقطة ألاصل . ويترتب على ذلك أن يكون : 

  .إلايراد الحدي

 
 املدى القصير توازن املنشأة في 2.1

 :التالتين إحدى طريقتين باستخدامويتحقق التوازن في سوق املنافسة الكاملة 

   :ترتكز هذه الطريقة على طريقة التحليل الكلي ( مقارنة بين إلايراد الكليTotal Revenue ،)و التكاليف الكلية (otal CostT)، 

أي  ،بين إلايراد الكلي والتكاليف الكلية أقص ى ما يمكن الفرق ها يتحقق التوازن عند انتاج الكمية التي يكون عندأنه حيث 

 أعلى ربح ممكن.

 : التالي املثال خالل من ذلك توضيح ويمكن

  السائد السعر  وأن التامة، املنافسة تسودها سوق  وتعمل في السكر  تنتج ما منشأة أن لنفترض
 
  130 هو  السوق  هذه في حاليا

 
 دينارا

 إنتاجها من كمية أي بيع على - إمكانياتها حدود في - قادرة ولكنها السعر  هذا في التأثير  بمقدورها ليس شأةاملن هذه أن حيث للطن،

  130) السوق  بسعر  السكر  من
 
 (للطن دينارا
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 إلايراد الكليالعالقة بين التالي  يوضح الشكل ،(1-9رقم: )املوجودة في الجدول السابق  وباستخدام املعطيات

 من الناحية ألاخرى  التحليل الكليحسب طريقة  وتعظيم الربح ،ناحيةمن  كليةالتكاليف الو  

 
ثابتة وذلك بسبب ثبات سعر السوق ولذلك يأخذ  يزيد بنسبة(TR) ( أن منحنى إلايراد الكلي 1.9يالحظ من الشكل البياني رقم )

  التكاليف الكلية لى وإلى اليمين، أما منحنىإلى أع( نقطة ألاصل)من منحنى إلايراد الكلي شكل خط مستقيم يصعد من أسفل 

(TC) وهي قيمة التكاليف الثابتة التي تتحملها املنشأة في املدى القصير  ينار د 100عند النقطة  عموديفإنه يتقاطع مع املحور ال

 .سواء أنتجت أم لم تنتج

التكاليف أو الخسارة حسب الحالة فإذا تجاوز منحنى أما الربح  التكاليف الكلية ومنحنى تمثل املسافة بين منحنى الايراد الكلي 

( فإن الفرق بينهما يمثل خسارة للمنشأة و العكس يمثل الربح أي يتجاوز منحنى الايراد الكلي TC > TRمنحنى الايراد الكلي ) الكلية

قد وصلت  يننحناملافة الرأسية بين املسعندما تكون أعلى ربح ( و في هذه الحالة ألاخيرة يتحقق TC < TR) التكاليف الكليةمنحنى 

 (1.9كما هو في الشكل رقم ) ،مداهاأقص ي الى 

 توازن املنشأة في املدى القصير )يتبع( 2.1

 :الحديمقارنة بين إلايراد  ترتكز هذه الطريقة على طريقة التحليل الحدي (Marginal Revenue ،)و التكاليف الحدية 

(Marginal Cost). 

 به املنشأة  تأخذذكرنا سابقا، 
 
سعر السوق يكون ثابت  :فإن ، و عليهنافسة الكاملةيتميز باملسوق اذا كان السعر السوق مسلما

 وهو يساوي إلايراد الحدي = إلايراد املتوسط.
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 إلايراد الحدي يساوي التكلفة الحديةهو إذا كان  التحليل الحديذلك فإن شرط التوازن في املدى القصير باستخدام طريقة 

(MR =MC(  شريطة أن يكون سعر السوق أعلى من الحد ألادنى ملتوسط التكلفة فإن املؤسسة تكون قد وصلت إلى وضع التوازن

وضع التوازن بالنسبة للمؤسسة التنافسية ال يعني بالضرورة تحقيق ربح اقتصادي ألن " أعلى من سعر إلاغالق"( أي(AVC املتغيرة

 تية:الثالثة آلا التاالحولكنه يعني أحد 

 
 

 (Economic Profits) اقتصاديةتحقيق أرباح املنشأة مع  توازن  :ألاولى الحالة .1

ملتوسط الحد ألادنى  في املسافة الواقعة فوق  (MC) الحدية اليفمع التك (MR) إلايراد الحديأو وذلك إذا تساوي سعر السوق 

 (.2.9رقم ) التاليالبياني كما يتضح من الشكل  التكاليف الكلية

 
 MR)( مع منحنى الايراد الكلي MCالحدية ) التكاليفيتساوى منحنى حيث  Eويالحظ أن نقطة التوازن في هذه الحالة هي النقطة 

) 130= P = ، الكمية: عند إنتاج  ذلك ويتحقق= Q* 9  ف الكليةيلامتوسط التك)طن( وعند هذا املستوى الانتاج يكون  (

97.78(ATC=  و بالتالي تكون املنشأة قد حققت أعلى مستوى من ألارباح (130يراد الحدي = أقل من سعر السوق )أي الا ،

 كاآلتي:  ويمكن احتسابهاالاقتصادية. 

 
 

290)78.97130(9)(Pr  ATCPQofit
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يكون من مصلحة املنشأة الاستمرار في  من جهة اليسار  Eأنه قبل الوصول الى نقطة التوازن  (2.9ويتضح من الرسم البياني رقم )

، و ذلك ألن ألارباح في ارتفاع مستمرالى أن تصل الى أعلى (MR > MC)أكبر من التكاليف الحدية الانتاج طاملا الايراد الحدي 

 .  MR  =MCأي عندما يكون  Eمستوى لها عند 

 تساوي صفر( أرباح اقتصادية)تحقيق أرباح عادية فقط توازن املنشأة مع  :الثانية الحالة .2

 min(ACT)) ند الحد ألادنى ملتوسط التكاليف الكليةع (MR = MC = P= 130) وذلك إذا تساوي إلايراد الحدي مع التكلفة الحدية

 (.3.9أي عند نقطة التعادل وفي هذه الحالة تكون ألارباح الاقتصادية تساوي صفر ويتضح ذلك من الرسم البياني رقم ) ((130 =

أرباح ، ينجم عن ذلك 130الى  التكاليف الكليةالحد ألادنى ملتوسط دينار بينما ارتفع  130وفلو افترضنا أن السعر هو دائما 

 .الاقتصادية مساوية للصفر

 
 MR = P) الحدي( مع الايراد MCالحدية ) التكاليفيتساوى عندها حيث  Aويالحظ أن نقطة التوازن في هذه الحالة هي النقطة 

نقطة التعادل حيث تعتبر أيضا  Aالنقطة ن وبالتالي فإ   min(ACT),وفي نفس الوقت مع الحد ألادنى للتكاليف الكلية  =130(

 فقط. املنشأةتكون ألارباح الاقتصادية مساوية للصفر وفي هذه الحالة تحقق 
 
 عاديا

 
 ربحا

 
 (تحقيق أقل خسارة ممكنةاملنشأة في حالة الخسارة مع الاستمرار في الانتاج )أي  توازن  :الثالثة الحالة .3

التكاليف في املسافة الواقعة بين الحد ألادنى ملتوسط (MC)  الحدية اليفمع التك (MR) إلايراد الحديأوإذا تساوي سعر السوق 

كما يتضح ذلك من فإن املنشأة قد حققت أقل خسارة ممكنة،  (ATC) ,التكاليف الكليةوالحد ألادنى ملتوسط  (AVC) املتغيرة

من  (ATC), التكاليف الكليةمتوسط دينار بينما ارتفع  130، و فلو بقي السعر في مثالنا السابق عند (4.9الرسم البياني رقم )

 تساوي :  خسارةنتيجة ارتفاع أسعار الطاقة مثال، ينجم عن ذلك  150الى  97.78

( يكون السعر الحالي Fألن عند نقطة التوازن ) املنشأة،من طر ف  تسجيله( أقل ما يمكن 180و يعتبر هذا املستوى من الخسارة )

 ،أي أن AC)لكنه دائما أقل من متوسط التكاليف الكلية )  (AVC = 120)التكاليف املتغيرةمتوسط أعلى من  ( P =130للسوق )

 .الثابتةسعر السوق يكون قادرا على أن يغطي التكاليف املتغيرة كلها و جزء من التكاليف 

 

0)130130(6)(Pr  ATCPQofit
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 املنشأة في حالة الخسارة مع توقف الانتاج :الرابعة الحالة .4

الحد و يكون سعر السوق أو الايراد الحدي أقل من (MC)  الحدية اليفمع التك (MR) إلايراد الحديأوق إذا تساوي سعر السو 

أو سعر الاغالق ، فهذا يعني أن  (AVC)املتغيرة التكاليف توسط ملالحد ألادنى و أقل من  (ATC) التكاليف الكليةتوسط ملألادنى 

جزء من باإلضافة أيضا إلى تحمل  الثابتةخسائر تساوي مجموع التكاليف  املنشأة اذا استمرت في الانتاج فإنها سوف تتكبد

((.  و بالتالي يكون من ألافضل للمنشأة في هذه الحالة التوقف عن الانتاج و 5.9الرسم البياني رقم ))أنظر الى  التكاليف املتغيرة

 ملتغيرة.فقط دون تحمل أي جزء من التكاليف ا الثابتةتحمل خسارة مساوية للتكاليف 

 خسارة يجب على املنشأة من اتباع القاعدة التالية: تسجيلفي حالة  مهمة:خالصة 

   ألن في هذه الحالة  يمكن لسعر السوق أن يغطي على ألاقل التكاليف املتغيرة           كان: الاستمرار في الانتاج اذا،

 دون اللجوء الى غلق املصنع. خسائر من ال ممكنأقل قدر  تسجيل، أي الثابتةو جزء من التكاليف كلها 

   :أي تحمل خسارة مساوية للتكاليف الثابة فقط دون تحمل             التوقف عن الانتاج و غلق املصنع اذا كان،

 أي جزء من التكاليف املتغيرة.

 

 

  AVCmin   P

  AVCmin   P
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 املدى القصير فياملنشأة منحنى عرض  2.1.1

 املنشأة تعرضها التي والكميات ألاسعار  مستوى  بين املوجبة أو  الطردية قةالعال يعكس العرض منحنى أن الثالث الفصل في درسنا

 منحنى اشتقاق باإلمكان( ألاربعة الحالت) السابقة التوازن  أوضاع خالل من إذا. ألاخرى  العوامل باقي ثبات مع سعر، كل عند

 (.7.9) رقم التالي البياني الشكل في مبين هو  مثلما القصير  املدى على الكاملة املنافسة سوق  في للمنشأة العرض

 
 توازن املنشأة في املدى الطويل 2.2

 املساهمة في عملية الانتاج كافة عناصر إلانتاج هو الفترة التي تستطيع خاللها املنشأة من تغيير  املدى الطويلكما ذكرنا سابقا فإن 

إلنتاج نفس بعض املنشآت إلى السوق دخول  يمكنويل املدى الط فيكذلك  .تكون متغيرة الانتاج فإن جميع تكاليفبالتالي و 

، لذا يكون عدد املنشآت غير  املوجودة إذا استمرت في تحقيق خسائر  املنشآت أو خروج بعضالسلعة إذا كانت هناك أرباحا، 

 .في املدى الطويل ثابت

 
 (، 8.9من خالل الرسم البياني رقم ) نشأةللم يوضع التوازنال دراسةويمكن أن 

  Q.1 تساوي كمية التوازن و   1P يساوي وسعر التوازن  كون عندهايوالتي  1Eهي )السوق( طة التوازن نق

والتي يتحقق  1Qحيث تنتج الكمية  Aيكون عند النقطة وف التنافسية س نشأةفإن توازن امل P)1 (نالحظ أنه عند هذا السعر

 عندها شرطا التوازن وهما:

 1(السعر(P  إلايراد الحديأو (MR يساوي )  التكلفة الحدية(MC) 

  توسط التكلفة الكلية طويلة ألاجل  يساوي الحد ألادنى ملالسعرLATC)(=  1P 

  يتحقق في املدى الطويل عندما تكون ألارباح الاقتصادية لهذه املؤسسة  نشأةوهذا يعني أن وضع التوازن للم
 
تساوي صفرا

 فقط. نشأةملاوتحقق 
 
 عاديا

 
 ربحا
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عادية اقتصادية تساوي صفر، أي أرباح أرباح  دائما تحقق نشأةفإن امل Aعند نقطة التوازن ، (8.9البياني رقم )من خالل الرسم 

 .فقط

تصبح  للسوق  نقطة التوازن الجديدةفإن املستهلكين،  ارتفاع دخل نتيجة ( مثال1Dإلى  Dانتقل من ) فقط طلب السوق فلو زاد 

2E  1 منارتفع  وعند هذه النقطة نالحظ أن سعر السوقP  2إلىP  التنافسية تنتقل إلى  للمنشأةومن ثم فإن نقطة التوازنB  وعند

 . CT>LA 2Pو ذلك ألن: اقتصادية  غير  أرباح نشأة قد حققتامل تكون هذه النقطة 

 
ّ
مما يؤدي الى جين زيادة عدد املنتاليه و بالتالي الى إلى الدخول  السوق املؤسسات املوجودة خارج ب وف تدفعهذه ألارباح سإال أن

إلى سعر التوازن ألاصلي  الرجوع من جديدومن ثم  3E تصبح  السوق نقطة توازن وعليه فإن  S)1إلى  Sمن )انتقل العرض ارتفاع 

 . Aالتنافسية  ألاصلية للمنشأةوإلى نقطة التوازن  1Pوهو 

اقتصادية تساوي أرباح  دائما تحقق نشأةن املفإ Aعند نقطة التوازن ، (9.9من خالل الرسم البياني رقم )كذلك نفس الش يء ف

 .عادية فقطصفر، أي أرباح 

 للسوق  نقطة التوازن الجديدةفإن املستهلكين،  دخل نخفاضا نتيجة ( مثال1Dإلى  Dانتقل من ) فقط طلب السوق  انخفضفلو 

التنافسية تنتقل إلى  للمنشأةتوازن ومن ثم فإن نقطة ال 2Pإلى  1P من نخفضوعند هذه النقطة نالحظ أن سعر السوق ا 2Eتصبح 

C  خسائر اقتصادية و ذلك ألن:  نشأة قد سجلتامل تكون وعند هذه النقطةCT< LA 2P . 

العرض و من ثم نقصان في  عدد املنتجين منه و بالتالي تقلص في  خروجإلى ال السوق  داخلاملؤسسات املوجودة ب وف يؤديسمما 

وإلى نقطة  1Pإلى سعر التوازن ألاصلي وهو  الرجوع من جديدومن ثم  3E تصبح  السوق طة توازن نقوعليه فإن  S)1إلى  Sمن )انتقل 

 . Aالتنافسية  ألاصلية للمنشأةالتوازن 
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 الاحتكار التام عشر:الثانية  املحاضرة
 :مقدمة

هذه السوق. في هذا  والبعيد فيملدى القصير وتوازن املنشأة على ا سوق املنافسة الكاملةتطرقنا في الفصل السابق الى دراسة 

الحالة النقيضة والذي يعتبر  (Pure Monopoly)شكل آخر من أشكال ألاسواق وهو سوق الاحتكار التام  الفصل سوف ندرس

 
 
 املنشأةمن حيث الهيكل وسلوك  اتمام الكاملةملنافسة ا لسوق تماما

 ( خصائص سوق الاحتكار التام1)

بوجود منتج واحد أو بائع واحد للسلعة، ألامر الذي يجعله يتحكم في الكميات  شكل من أشكال السوق يتميز الاحتكار التام هو 

بخالف الوضع في املنافسة التامة، حيث   Price Makerاملعروضة منها في السوق. وهذا يعني أن املحتكر هو الذي يحدد السعر  

ويمكن حصر السمات التي تميز سوق الاحتكار التام في   Price Taker.  يكون املنتج مضطرا لقبول السعر السائد في السوق 

 العناصر التالية:

 أن يكون املنتج هو البائع أو العارض الوحيد للسلعة أو الخدمة في السوق. -

 عدم وجود بدائل قريبة للسلعة أو الخدمة التي ينتجها املحتكر. -

 و وقف الاحتكار.أن ال تتدخل الدولة أو أي جهة أخري ملنع أ -

وجود عوائق رئيسية تمنع دخول أي منتجين أو بائعين جدد إلى السوق، وهذه العوائق قد تكون قانونية )مثل منح الامتيازات  -

  واملياه(الحكومية لشركات معينة كالكهرباء 

 Perfect Monopolyالاحتكار التام 

 ( عوائق دخول السوق 2)

 السوق، مثل: إلىدون دخول منتجين جدد  وجد العديد من العوائق التي تحول 

 العوائق القانونية:  -أ

العوائق القانونية قد تكون قانونية في شكل منح الامتيازات الحكومية لشركات معينة دون غيرها في مجال انتاج سلعة أو خدمة 

 كالكهرباء أو املياه أو شركات الاتصاالت.

 العوائق الاقتصادية:  -ب

 إنتاج أين العوائق بوفورات الحجم، حيث يقوم املحتكر باإلنتاج بتكلفة منخفضة جدا، مما يجعل تكلفة يتعلق هذا النوع م

 السوق مرتفعة جدا مقارنة مع تكلفة املنتج املحتكر. إلىمنتج جديد يريد الدخول 

 عوائق طبيعية أو جغرافية:  -ج

في مميز غير متوفر لغيره من املنافسين آلاخرين في السوق )قناة ترتبط هذه الحالة بأن يمتلك املحتكر مورد طبيعي أو موقع جغرا

 السويس مثال(، وبالتالي يستمد قوته الاحتكارية بسبب هذا التميز.

 عوائق براءات الاختراع -د

نتاجي أو براءة الاختراع هي شهادة تصدرها جهات تتبع للحكومة بأحقية املنتج صاحب الاختراع في استغالل اختراعه في املجال إلا 

املالك لبراءة الاختراع من تحصيل العوائد املجزية  يتمكن املنتجالخدمي دون غيره من املنافسين لفترة زمنية يحددها القانون حتي 

على استثماراته في مجال البحث والتطوير. وتعتبر ميكروسوفت مثاال واضحا على الاحتكار الذي يرعرع في ظل قوانين براءة 

 الاختراع.

 نحنى طلب ومنحنى عرض املحتكر ( م3)

منحنى طلب املحتكر هو نفس منحنى طلب السوق، حيث يستطيع املنتج في هذه السوق زيادة مبيعاته فقط  إلى أنالبد من إلاشارة 

انحدار سالب بخالف الحالة في ظل سوق  املنتج لهمن خالل تخفيض السعر. ففي سوق الاحتكار التام يكون منحنى طلب 

 التامة )يكون منحنى طلب املنتج أفقي أي أن انحداره يساوي الصفر(.املنافسة 
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ومن ناحية أخري فإن املنتج املحتكر ليس له منحنى عرض ويتعين عليه أن يختار كال من السعر والكمية املعروضة معا وال 

عر عن طريق التحكم في الكمية يستطيع اختيار واحدة منها بمعزل عن ألاخرى. وبالتالي فان املحتكر يستطيع التحكم في الس

 املعروضة. 

 ( توازن املحتكر في ألاجل القصير 4)

ملعرفة توازن املحتكر في ألاجل القصير فالبد من معرفة التكاليف حتى نقارن التكلفة باإليراد، حيث نستطيع تحديد توازن املحتكر 

 بطريقتين:

 طريقة الكلية:  -أ

حيث سينتج املحتكر الكمية التي تعظم  (TCوالتكاليف الكلية ) (TRالكلي ) من الايرادكل وفق هذه الطريقة ستتم املقارنة بين 

الفرق بينهما أي تعظم الربح. وعلى ضوء الكمية يتم تحديد السعر من خالل جدول الطلب )السوق أو املحتكر( على السلعة 

 خالل الجدول في الشريحة التالية: بشرط أن تغطي إلايرادات جميع التكاليف املتغيرة. ويمكن توضيح ذلك من
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 طريقة الحدية:  -ب

 يمكن تلخيص شروط توازن املحتكر في الاجل القصير بطريقة الحدية كما يلي:

MR = MC 

P > AVC 

 أمام املحتكر وهي: ثالثة احتماالتوبناء على ذلك هناك 

 (.(MR = MC AND P > ATCتحقيق ارباح اقتصادية: 

 (.(MR = MC AND P < ATCدية: تحقيق خسائر اقتصا

 (.(MR = MC AND P = ATCتحقيق تعادل: 

 )الرسومات البيانية في الشرائح التالية(:
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 :توازن املحتكر في املدى البعيد

 اقتصادية موجبة
 
 من أهم شروط الاحتكار التام وجود قيود مانعة لدخول املنافسين. لذا فإن بإمكان املحتكر الذي يحقق أرباحا

 (.1-10في املدى القصير أن يحتفظ بهذه ألارباح حتى في املدى البعيد. وملزيد من إلايضاح يمكن متابعة املثال في الجدول )

 
 

 لالحتكار: الاقتصاديةألاضرار 

 الربح تعظيم أن( 4-10) الشكل من ويتضح ممكن، ربح أقص ى يحقق بحيث السعر  ورفع إلانتاج تقليص على املحتكر  يعمل

 وإلايراد الحدية التكاليف تتساوي  حيث MR منحنى مع MC منحنى تقاطع يقابل الذي Qm املستوى  املحتكر  ينتج أن يقتض ي

 .للوحدة Pm بالسعر  ويبيع الحدي،

 
 

 لالحتكار:ألاضرار التوزيعية 

 إن املحتكر يحقق بعض ألارباح على حساب املستهلكين وهو بذلك يخل بعدالة التوزيع.

 ية والكفاءة: الفقد في الرفاه

 يتسبب الاحتكار كذلك في فقد صافي ال يمكن تعويضه في رفاهية املجتمع.
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 :التمييز السعري 

يوصف سلوك املحتكر بالتمييز السعري إذا ما أقدم على بيع السلعة أو الخدمة الواحدة بأسعار مختلفة بالرغم من عدم وجود 

 ين.أي اختالف في تكاليف إنتاج وتقديم السلعة للمشتر 

  شرطان:ويشترط لنجاح سياسة التمييز السعري 

 .أن تختلف مرونة الطلب السعرية ملجموعات أو بين ألاسواق 

 .
 
 وبيعها في السوق ألاعلى سعرا

 
 شراء السلعة من السوق ألاقل سعرا

 
 أن يتعذر تماما

 :السعري  التمييز  حالة في الربح تعظيم شرط

AMC = MR 

BMC = MR 

B= MR AMR 

، ونفترض للتبسيط أن املحتكر ينتج من مصنع Bو  A( وضع محتكر يبيع ملجموعتين من عمالئه أو في سوقين 5-11ل )يوضح الشك

 = ACألافقي  الخط واحد للسوقين )تكلفة إلانتاج واحدة(، وأن التكلفة الحدية ثابتة )فتكون مساوية للتكاليف املتوسطة( يمثلها

MC ول . كذلك، نفترض أن الطلب في السوق ألاA .وبسعر اعلي في السوق  أكثر مرونةB 
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 واحتكار القلةاملنافسة غير التامة عشر: الثالثة  املحاضرة
 :الاحتكاريةاملنافسة 

 الاحتكاريةمفهوم املنافسة 

 من املنشآت صغيرة الحجم التي تنتج سلع وخدما
 
ت متشابهة ولكنها هي تلك الحالة من ألاسواق التي تميز بوجود عدد كبير نسبيا

.
 
 ليست متجانسة تماما

 سمات املنافسة الاحتكارية

 .من الطلب الكلي للسوق 
 
 أن لكل منشأة حصة صغيرة نسبيا

 .من املنشآت يحول دون اندماج أو أتفاق بعض املنشآت بحكر السوق 
 
 وجود عدد كبير نسبيا

 ملحتملة للمنشآت املنافسة، بسبب كبر عدد املنشآت.كل منشأة تقرر سياستها دون أن تأخذ في اعتبارها ردود ألافعال ا 

  تعمل كل منشأة على تمييز منتجاتها(Product Differentiation) .عن منتجات املنشآت املنافسة في السوق 

 القريب: املدى في املنشأة توازن 

 .تواجه املنشأة منحنى طلب سالب الانحدار 

 .تمييز املنتج يعطي املنشأة قوة احتكارية 

  كما هو في الاحتكار التام شر 
 
 هو:ط تعظيم الربح أو توازن املنشأة تماما

MC = MR 

وجبة في ألاسبوع وبسعر قدره  2100( أن مستوى إلانتاج الذي يعظم الربح في حالة مطعم الجامعة هو 1-11يوضح الشكل )

 دينار للوجبة الواحدة. 1.500

 
 توازن املنشأة في املدى البعيد

 ة الاحتكارية حرية الدخول مكفولة للمنافسين.في سوق املنافس 

 .يؤدي دخول املنافسين إلى انخفاض الطلب على منتجات املنشآت التي حققت أرباح في املدى القصير، فتقل أرباحها 

  كما في 
 
 اقتصادية مساوية للصفر، تماما

 
سوق في املدى البعيد، تحقق املنشآت العاملة في سوق املنافسة الاحتكارية أرباحا

 املنافسة التامة.

  الجامعة مطعم تحقيق( 2-11) الشكل يوضح
 
 حالة إلى السوق  ووصول  املنافسين دخول  وتوقف للصفر  مساوية اقتصادية أرباحا

 .توازن 
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 :الاستغالل غير الكامل للطاقة إلانتاجية

، وفي فقد في (Excess Capacity)فائضة  تنتج املنشأة في املنافسة الاحتكارية أقل من مستوى الطاقة القصوى، تكون هناك طاقة

 كفاءة استغالل املوارد.

 
 

 التمييز السلعي

 تمييز حقيقي من حيث املواصفات والجودة، أو ظاهري من حيث العالمات التجاري والتغليف.

 :الاستثمار في البحوث والتطوير

 للمحافظة على قوتها الاحتكارية.تنفق املنشآت على البحوث والتطوير بصفة مستمرة، بهدف تمييز منتجاتها د 
 
 ائما

  كما تستعين بالبحوث بهدف إدخال تحسينات معينة بحيث يمكن التأثير على أذواق املستهلك العادي وجعله يفضل الاستغناء

 عن السلعة القديمة وإبدالها باملنتج املطور.

 النقالة والكاميرات وغيرها. من أبرز ألامثلة على ذلك ما يالحظ في أسواق أجهزة الكومبيوتر والهواتف 

 احتكار القلة: 

 القلة احتكار سمات سوق 

 .يتكون سوق احتكار القلة من عدد قليل من املنشآت الكبيرة 

 .املنشآت تملك عادة حصص سوقية كبيرة 

 .متمايزة عن بعضها البعض 
 
 تنتج هذه املنشآت سلعا

  منافسيها. املنشأة تتخذ قراراتها آخذة في اعتبارها ردود أفعال كبار 

 القلة: احتكار  نماذج

 نموذج منحنى الطلب املتكسر

تتوقع املنشأة أن يتبعها املنافسون فقط في حالة خفض أسعارها، وأال يتبعونها في حالة زيادة أسعارها. وقد يقود ذلك إلى حرب 

 ألاسعار.

 اد الحدي والتكلفة الحدية.القلة عند تعادل إلاير  احتكار ( يوضح تحقق توازن املنشأة في سوق 3-11والشكل )

 ما لم تحدث تقلبات كبيرة في 4-11والشكل )
 
 .(AB)تخرج نقطة التقاطع عن املجال  MC( يوضح بقاء السعر مستقرا
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 :املنتجين اتحادنموذج 

واحد يعمل على كمحتكر  الاتحاد. يتصرف (Cartel)املنتجين  باتحادتلجأ املنشآت إلى الاتفاق فيما بينها على تكوين ما يسمى 

 تعظيم ألارباح الكلية، ومن ثم توزيعها بين ألاعضاء وفق حصص إلانتاج.

 :نموذج القيادة السعرية

يتكون السوق من منشأة كبيرة قائدة تتصرف كمحتكر وتحدد سعر السوق، ومجموعة من املنشآت الصغيرة التابعة، تأخذ بسعر 

 منافسة التامة.املنشأة القائدة وتتصرف كما لو كانت في سوق لل

 الطلب على املوارد الاقتصادية

 )عناصر إلانتاج(
 

 الاقتصادية:أهمية تحديد أسعار املوارد 

 .أسعار املوارد هي املحدد الرئيس ي لدخول النقدية ألفراد املجتمع 

  .أسعار املوارد ودورها في تحديد التخصيص ألامثل للموارد بين الاستخدامات املختلفة 

 ارد:املو  على الطلب

 .الكمية املثلى املطلوبة 

  التالية:حساب التكلفة الحدية للعمل باستخدام الصيغة 

 :العمل لعنصر  ألامثل الاستخدام شرط
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( املستوى الكفء الستخدام عنصر العمل، بفرض أن املنشأة تتعامل في أسواق للمنافسة التامة لبيع 1-12يوضح الشكل )

 منتجاتها أو شراء مواردها.

 2-12ل )ويوضح الشك
 
( أن الطلب على عناصر إلانتاج هو طلب مشتق، أي أنه يعتمد ليس فقط على سعر املورد نفسه وإنما أيضا

 على السلعة املنتجة وتغيرات سعر السوق.

( منشأة تبيع منتجها في سوق للمنافسة )السعر ثابت( وتستأجر عمالها من سوق عمل تنافسية )ألاجر 1-12يوضح الجدول )

 نصر العمل هو عنصر إلانتاج املتغير الوحيد في املدى القصير.ثابت(، وع

 ألامثل ألكثر من مورد الاستخدام

  إلانتاج:شرط اختيار املزيج ألامثل من عنصري 
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 محددات الطلب على املوارد

 .الطلب على املوارد هو طلب مشتق 

 على املوارد. تؤدي التغييرات في إنتاجية عناصر إلانتاج إلى تغييرات في الطلب 

  مورد:إنتاجية أي 

 .تعتمد إلانتاجية الحدية للعمل على كميات املوارد ألاخرى التي تستخدم مع وحدات العمل في إلانتاج، وخاصة رأس املال 

 .يؤدي التقدم التقني إلى تحسن إنتاجية املوارد الاقتصادية 

 الاقتصادي: الريع

  هو عائد استعمال ألارض واملوارد الاقتصادية.
 
 الطبيعية ألاخرى التي يكون عرضها ثابتا

  الدخل الانتقالي هو مقدار ما يجب أن يحصل عليه أحد عناصر إلانتاج فما يزيد عن هذا الدخل البديل يسمى بالريع

 الاقتصادي.

 حالة يوضح( 3-12) والشكل. الاقتصادي والريع البديلة الدخول  من كل الحاالت معظم في إلانتاج لعوامل الفعلية الدخول  تضم

 .بديلة بالكامل الفعلية الدخول  فيها تكون 

.4-12بينما يوضح الشكل )
 
 اقتصاديا

 
 ( حالة تكون فيها الدخول الفعلية بالكامل ريعا

 ( حالة تكون فيها الدخول الفعلية بديلة باإلضافة إلى بعض الريع الاقتصادي.5-12ويوضح الشكل )

 :الاقتصاديإلانتاجية والريع 

 (.6-12قتصادي يزداد بزيادة إنتاجية ألارض يوضح ذلك الشكل )الريع الا
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 :سعر الفائدة

 سعر الفائدة هو املبلغ الذي يدفعه املقترض مقابل استعمال النقود.

 على:ويعتمد سعر الفائدة 

 مستويات املخاطر املرتبطة بالقرض 

 .آجال القروض 

 .حجم القرض 

 مستوى املنافسة بين املنشآت املقرضة. 

 .الجهة املقترضة، أفراد أو منشآت أعمال 

 لإلقراض: القابلة املبالغ على الطلب

عليه كينز بالكفاءة الحدية لرأس  أطلقيقاس معدل العائد الحدي على الاستثمار بما يعرف باإلنتاجية الحدية لرأس املال أو بما 

 بي
 
ن هذين التعبيرين فيشير التعبير ألاول إلى مقدار إلانتاجية الفعلية، املال وهما في الواقع تعبيران ملعنى واحد. ويميز البعض احيانا

 (.1-12والتعبير الثاني إلى إلانتاجية املتوقعة. ويوضح ذلك الجدول )

 ( الكفاءة الحدية لرأس املال وسعر الفائدة على املحور الرأس ي، وحجم الاستثمار املطلوب على املحور ألافقي.7-12ويقيس الشكل )

 وهي:عند ثبات العوامل ألاخرى  Iو  rة عكسية بين العالق

 .توقعات رجال ألاعمال وثقتهم في مستقبل الاقتصاد القومي 

 .التقدم التقني 

 .نمو السكان 

 .السياسات املالية والنقدية 

 .التغير في الظروف الاقتصادية العاملية 
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 :أثر سعر الفائدة على تخصيص رأس املال بين املشروعات

 فقط إذا زاد معدل العائد املتوقع منه على سعر الفائدة على القروض. املشروع
 
 يكون مجديا

 :واملنظم الاقتصاديةألارباح 

 تقاس ألارباح الاقتصادية باملتبقي من إلايرادات الكلية بعد تغطية جميع التكاليف الاقتصادية بما فيها ألارباح العادية.
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 ضوعات مختارة: مو عشرالرابعة  املحاضرة
 مقدمة

 السلع العامة -1

 التأثيرات الخارجية  -2

 فقاعة ألاسعار -3

 تعظيم الربح وحماية البيئة -4

 الفقد في الكفاءة ورفاهية املجتمع   -5

 :السلع العامة  –1

حة الوقائية السلع العامة هي مجموعة من السلع، مثل الطرق العامة وإلاضاءة في الشوارع ومكونات البيئة، وخدمات الص

 .وخدمات الدفاع وألامن، والبث إلاذاعي والبث التلفزيوني غير املشفر، على سبيل املثال ال الحصر

 :للسلع العامةالسمات املشتركة 

1- ( 
 
 (، فهي سلع غير قابلة للتجزئة والاستهالك في وحدات. Collectivelyتستهلك جماعيا

ب استثناء أو استبعاد البعض من الانتفاع، وتوصف هذه السمة بعدم متى ما أنتجت تصبح متاحة للجميع حيث يصع -2

 .(Non-exclusionالاستثناء )

(، بمعنى أن استهالك الفرد من السلعة العامة ال ينقص من املتاح لالستهالك Non-rivalryعدم التنافسية في الاستهالك ) -3

 آلاخرين.

 إضافي مساوية للصفر. التكلفة الحدية لتوفير السلعة العامة ملستهلك -4

 :ظاهرة املنتفع باملجان

سلوك املستفيد باملجان هو عدم الرغبة في املساهمة في تكاليف املشروع التي تتعلق بالسلع العامة وانتظار آلاخرين املتحمسون 

 ل أي تكاليف.ليقوموا بتنفيذ املشروع وتحمل تكلفته، وبالتالي فيستفيدون هم من منافع مشروع السلعة العامة دون تحم

 :فشل السوق في تقديم السلع العامة

يحجم القطاع الخاص عن إنتاج وعرض السلع العامة كلية، أو يعرضها بكميات ال تحقق الكفاءة في استغالل املوارد، بسبب 

أما السلــع  صعوبة أو عدم إمكانية الاستثناء. فالقطاع الخاص يبيع السلع الخاصة التي ال يحصل على منفعتها إال املشتري،

العامة، فمتى ما تم إنتاجها تصبح متاحة للجميع، فينتفع بــــها الجميع دون حاجة لشرائها، وبالتالي يعجز القطاع الخــــاص عن 

 الحكومي في هذه الحاالت لتقديم السلع العامة. يبرر التدخلبيعها، مما 

 :مجانية السلع العامة

 ويمكن استثناء من ال تصنف جميع السلع حسب مستوى جماعية اس
 
تهالكها ومدى القدرة على الاستثناء، إلى سلع تستهلك فرديا

 وال 
 
، مثل السيارة واملنزل والثيـــــــــاب والكتاب والقلم، وسلع تستهلك جماعيا

 
يمكن يدفع سعرهــــا كما في حالة السلع الخاصة تماما

 مثل خدمات ألامن والدفاع، وكذلك الهواء النقي والبث إلاذاعي استثناء أحد مــــــــــن استهالكها كما في حالة ال
 
سلع العامة تماما

 ملدى قربها أو بعدها من 
 
 والعامة تماما تبـــــعا

 
والنظريات العلمية. كما أن هنــاك مجموعات من السلع التي تقع بين الخاصة تماما

 الاستثناء.معياري الجماعية في الاستهالك وانعـــــــدام القدرة على 

 :التأثيرات الخارجية -2

 
 
  يقصد بالتأثيرات الخارجية الحاالت التي يكون فيهــــــا لنشاط الفرد أو املنشأة )أ( في الاستهـــــالك أو فـــــي إلانتاج تأثيرا

 
 أو سلبيا

 
إيجابيا

)ب( في حالة التأثير إلايجابي، أو أن يتمكـن علي منفعة أو إنتاج الفرد أو املنشأة )ب(، دون أن يتمكن )أ( من تحصيل القيمة من 

 )ب( من الحصول علي أي تعويض من )أ( في حالة التأثير السلبي أو الضار.
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 ونتيجة لذلك:

نتائج غير مرضية وبعيدة عن الكفاءة في تخصيص املوارد.  إلىيعجز السوق في جميع هذه الحاالت عن إتمام هـذه املعامالت ويؤدي 

  ل السوق في حالة التأثيرات الخارجية نتيــجـــــــــة ألمرين:وينشأ فشـــــ

 ( ارتفاع تكلفة التفــاوض بيـــن الطرفيـــــــن. 2وجود تعريف دقيق للحقــــوق، ) ( عدم1)

 :أنواع التأثيرات الخارجية

 التأثير الخارجي إلايجابي في إلانتاج

 التأثير الخارجي السالب في إلانتاج

 رجي السالب في الاستهالكالتأثير الخا

 التأثير الخارجي إلايجابي في الاستهالك

 
 :فقاعة ألاسعار - 3

ــــاليــــرن املنصرم إبان انهيار سوق ألاوراق املــــظهر مصطلح الفقاعة في الثمانينات من الق . ويقصد بالفقاعة 1987ة بنيويورك في ـ

ي بانهيارها املفاجئ، لذا ظهرت مصطلحات بديلة كقصر الرمال وكرة الثلج ــــــذي ينتهـــار الــــاع الشديد والسريع في ألاسعـالارتف

 والدمينو، لكنها لم تلقى الرواج الذي لقيه مصطلح الفقاعة.

 بالتنبؤ بظاهرة الفقاعة مل
 
 في انــــويهتم الاقتصاديون كثيرا

 
هيارات في ا يمكن أن يترتب عليها من آثار اقتصادية مدمرة، تتمثل غالبا

ة ـــــــا امتدت أصدائها لتشمل انهيار سعر صرف العملــــــالقطاع املصرفي وإفالسات في قطاع ألاعمال وحتى على مستوى ألافراد، وربم

 .1997الوطنية والكساد الاقتصادي، كما كان الحال في دول جنوب شرقي آسيا عام 

 :تعظيم الربح وحماية البيئة -4

 أن املنافسة التامة تملي على املنتجين، وفي سبيل تعظيم أرباحهمن املتفق عليه نظر 
 
م، اختيار مستويات إلانتاج التي تحقق ـــيا

ي تؤدي املنافسة التامة إلى هذه ـــا كــن توفرهـن، هناك شروط أربعة ال بد مـــولك ،واردــي استغالل املــاءة الاقتصادية فـــالكف

 ،وهي :النتيجة

 نتاج تأثيرات خارجية أي، أال يترتب على إلانتاج تكاليف أو منافع خارجية.أال يكون لإل  -1

 أال يتم اتخاذ قرارات إلانتاج تحت ظروف عدم التيقن -2

 أال أي أال يكون للمنشأة خاصية التكاليف املتناقصة،  -3

 يتوفر لها أسباب الاحتكار الطبيعي،

 أال تكون السلعة املنتجة من السلع العامة -4

ار املباشرة وغير املباشرة للتلوث ــتوفر الشروط ألاربعة ألاول، نجد أن للصناعة امللوثة للبيئة تكاليف خارجية متمثلة في ألاخطإن 

 قي
 
ة على التلوث، باإلضافة إلى ـــــــاس هذه ألاضرار بتكلفة عالج الحاالت املرضية املترتبـــــعلى صحة أفراد املجتمع. ويمكن نظريا

 التلوث البيئي. بسبب أمراضلفقد في الناتج املحلي إلاجمالي الناتجة عن التعطل عن العمل تكاليف ا
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 إلانتاج ألامثل في صناعة ملوثة للبيئة

 الفقد في الكفاءة ورفاهية املجتمع

 الضريبة التصحيحية

 :اقتصاديات الجريمة -5

حقيق الربح. وقد تعرفنا في الفصول السابقة على دالة الربح، وجهة النظر الاقتصادية، تعتبر الجريمة من ألانشطة الهادفة إلى ت

الذي يقاس بالفرق بين إلايراد الكلي والتكاليف الكلية. وإلايراد هنا من وجهة نظر مرتكبي الجرائم هو ما يحققه ارتكاب الجريمة 

ر إلانتاج املختلفة، كعمل املحترفين، من عوائد للقائمين على تنفيذها. أما التكاليف فتشمل تكاليف تنفيذ الجريمة، من عناص

وألاسلحة وألادوات والسيارات، واملواد، والتنظيم، كما تشمل التكاليف تكلفة العقوبات املتوقعة حال فشل التنفيذ وإلادانة، 

 سواء كانت العقوبات املتوقعة غرامة مالية أو سجن أو إعدام.
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