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خامسا :مرونة اإلحالل

Elasticity of Substitution

تعريف :مرونة اإلحالل هي عبارة عن التغري النسيب يف عامل الكثافة ( النسبة )K/L

والناتج من التغري النسيب يف املعدل احلدي لإلحالل التقين  TMSTL,Kأي:
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و ميكن كتابتها بعد عملية حتويل على النحو التايل:
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وتستخدم مرونة اإلحالل كمقياس بديل للمعدل احلدي لإلحالل التقين وعامل الكثافة يف
عملية اإلحالل بني العمل ورأس املال ،وخاصة عندما تكون وحدات القياس للعنصرين خمتلفة.
مثال توضيحي  :دالة اإلنتاج ملؤسسة ما يف املدى الطويل معطاة بالعالقة التالية:
Q= aLbKc
 - 1احسب مرونة اإلحالل بالنسبة هلذه الدالة.
 - 2ما هي الداللة االقتصادية لثوابت الدالة؟
احلــل:
 - 1حساب مرونة اإلحالل:
أ  -حساب املعدل احلدي لإلحالل التقين:
PM L
a b Lb1 K c

PM K
a c Lb K c1
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ومنه:
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ب  -حساب عامل الكثافة :من النتيجة السابقة حنصل على:
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ج  -مرونة اإلحالل:
 c  TMST
1
 
 b   c TMST
 
b

e

S

عندما تكون مرونة اإلحالل وحدوية أي ، 1=es :فهي تعرب على التكافؤ التام يف استخدامات
عنصري العمل  Lورأس املال  Kمن أجل حتقيق مستوى إنتاجي معني باملؤسسة.
 - 2الداللة االقتصادية لثوابت الدالة :
 :aمتثل عامل التنظيم داخل املؤسسة؛
 :bنسبة التغري يف اإلنتاج عند تغري عنصر العمل بـ  %1مع ثبات عنصر رأس املال
(أي :مرونة اإلنتاج لعنصر العمل)*.
*

البرهان :مرونة اإلنتاج للعمل تحسب بالعالقة التالية:
? dQ L

.
b
dL Q

e

Q ,L

بتطبيق العالقة على دالة اإلنتاج المعطاة نجد:
L
 a bLb1.K c
b
aL K c
ومنه::
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 : Cنسبة التغري يف اإلنتاج عند تغري عنصر رأس املال بـ  %1مع ثبات عنصر العمل
(أي :مرونة اإلنتاج لعنصر رأس املال).
سادسا :مرحلة الكفاءة االقتصادية يف املدى الطويل
تعريف :متثل مرحلة الكفاءة والفعالية االقتصادية يف املدى الطويل الفضاء اإلنتاجي
الذي يسمح للمنتج باالختيار بني عنصري العمل ورأس املال من أجل حتقيق مستوى
إنتاجي معني .مبعىن أخر مرحلة الكفاءة االقتصادية تعكس جممل القرارات العقالنية اليت
يتخذها املنتج يف املدى الطويل واملتعلقة باستخدامات عنصري العمل ورأس املال من
أجل حتقيق مستوى إنتاج معني.
بيانيا تتحدد مرحلة الكفاءة االقتصادية يف املدى الطويل ،كما هو مبني يف
الشكل التايل:
PM k = 0 = TMSTK,L

منحىن احلد األعلى
a3

a2
a1

منحىن احلد األسفل
Q3

مرحلة الكفاءة االقتصادية
a'3

Q2
العمل L

a'2

Q1

a'1

PM L = 0 = TMSTL,K

الشكل  : 44مرحلة الكفاءة االقتصادية يف املدى الطويل
بتطبيق نفس الخطوات على رأس المال نحصل على.eQk = c :
3

رأس المال K
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 منحىن احلد األسفل :يتشكل من خمتلف مستويات اإلنتاج اليت تنعدم عندهااإلنتاجية احلدية لعنصر العمل (عند النقاط  a’2،a’1و ،)a’3ومن مث ينعدم املعدل
احلدي لإلحالل التقين

.TMSTL,K

 منحىن احلد األعلى :يتشكل من خمتلف مستويات اإلنتاج اليت تنعدم عندهااإلنتاجية احلدية لعنصر رأس املال (عند النقاط  a2،a1و ،)a3ومن مث ينعدم املعدل
احلدي لإلحالل التقين

.TMSTK,L

ما يالحظ من خالل الشكل  44أن اجملال االقتصادي للمستوى اإلنتاجي Q1

هو اجملال املنحصر بني  a1و  a’1واجملال االقتصادي للمستوى اإلنتاجي  Q2هو اجملال
املنحصر بني  a2و  a’2وهكذا بالنسبة لبقية مستويات اإلنتاج األخرى.
ما يستنتج من التحليل السابق أن كل القرارات املتخذة بشان استخدامات
العمل ورأس املال خارج املرحلة تعترب قرارات غري عقالنية ،نظرا ألن عملية اإلحالل
تنعدم وحتل حملها عملية تكامل بني عنصري اإلنتاج ،أي أن الزيادة يف العمل تتطلب
الزيادة يف رأس املال من أجل احملافظة على نفس مستوى اإلنتاج ،وهكذا احلال بالنسبة
لعملية التخفيض يف استخدام العنصرين.
مثال توضيحي :دالة اإلنتاج ملؤسسة ما يف املدى الطويل معطاة بالعالقة التالية:
2

Q  2LK   15 LK 
3

 - 1بافرتاض أن  1=Lوحدة عمل ،فما هي الكمية الالزمة من رأس املال من أجل
حتقيق أعظم مستوى إنتاجي ؟
4
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 - 2بافرتاض أن  1= Kوحدة رأس مال ،فما هي الكمية الالزمة من العمل لتحقيق
أعظم مستوى إنتاجي ممكن؟
 - 3من النتائج يف 1و 2حدد مرحلة الكفاءة االقتصادية للمؤسسة .
احلــل:
 - 1عند  1= Lوحدة عمل تصبح دالة اإلنتاج كالتايل:
Q  2 K 3  15 K 2

ويكون حجم اإلنتاج األمثل عند:
PM K  0  6 K 230 K  0

أي أن:
 0=Kأو  5=Kوحدات رأس مال.
أعظم مستوى إنتاجي إذن:
وحدة Q  2125   15 25   125

 - 2عند  1=Kوحدة رأس املال تصبح دالة اإلنتاج كالتايل:
Q  2 L3  15 L2

ويكون مستوى اإلنتاج األمثل عند:
PM L  0  6 L 2 30 L  0

أي أن 0=L :أو  5=Lوحدات عمل.
أعظم مستوى إنتاجي:

وحدة Q  2125   1525   125
5
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 - 3مرحلة الكفاءة االقتصادية للمؤسسة تتحدد بيانيا ،كما هو مبني يف الشكل رقم
.45
رأس املال K

Q=125
PM K=0

5
4
3

العمل L

Q=125

2

PM L=0

1
5

4

3

2

1

الشكل  : 45مرحلة الكفاءة االقتصادية للمؤسسة

سابعا :قوانني اإلنتاج

Production Laws

يعتمد حتليل النظرية التقليدية على قانونني لإلنتاج حيددان سلوك املنتج يف املديني
القصري والطويل ومها :قانون تناقص الغلة وقانون غلة (عوائد) احلجم.
 - 1قانون تناقص الغلة :وحيدد السلوك االقتصادي للمنتج يف املدى القصري ،فهو
يصف ويقيس التغريات يف مستويات اإلنتاج عند إحداث تغيريات يف عنصر أو بعض
عناصر اإلنتاج يف املدى القصري مع ثبات العناصر األخرى ،وينص هذا القانون على:
 تزايد اإلنتاج مبعدل متزايد يف بداية النشاط؛6
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 تزايد اإلنتاج مبعدل متناقص بعد بلوغ مستوى معني من النشاط ،وذلك حىتاالستخدام األمثل لعناصر اإلنتاج املتغرية و الثابتة يف املدى القصري؛
 -بداية تناقص اإلنتاج الكلي بعد املستوى األمثل الستخدام عنصر العمل.

 - 2قانون غلة (عوائد) احلجم :وحيدد سلوك املنتج يف املدى الطويل ،فهو يصف
ويقيس التغريات يف مستويات اإلنتاج عند إحداث تغيريات يف مجيع عوامل اإلنتاج
املستخدمة وبنفس النسب ،وينص القانون على ما يلي:
 إذا مت تغيري عناصر اإلنتاج املستخدمة بنفس النسب وتغري اإلنتاج بنسبة متساويةتكون غلة احلجم ثابتة.
 إذا مت تغيري مجيع عناصر اإلنتاج املستخدمة بنفس النسب وتغري اإلنتاج بنسبة أكربتكون غلة احلجم متزايدة.
 إذا مت تغيري مجيع عناصر اإلنتاج املستخدمة بنفس النسب وتغري اإلنتاج بنسبة أقلتكون غلة احلجم متناقصة.
وميكن توضيح هذه احلاالت بيانيا كما يلي:

رأس المال K

K2 =2K1

b
Q2 =2Q1

a
Q1
العمل L

L2 =2L1

L1

الشكل  :46غلة احلجم ثابتة
7
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ما يالحظ من خالل الشكل  46أنه عند مضاعفة العمل من  L1إىل  L2ومضاعفة
رأس املال من  K1إىل ( K2أي االنتقال من الرتكيبة  aإىل الرتكيبة  )bيتضاعف اإلنتاج
من  Q1إىل  ، Q2وهو ما يدل على أن غلة احلجم ثابتة.
رأس املال K
K2 =2K1

b
' Q2
Q2 =2Q1

a

K1

Q1
العمل L

L1

L2 =2L1

الشكل  47غلة احلجم متزايدة

ما يالحظ من خالل الشكل  47أنه عند مضاعفة العمل من  L1إىل  L2ومضاعفة رأس
املال من  K1إىل ( K2أي االنتقال من الرتكيبة  aإىل الرتكيبة  )bزاد اإلنتاج من  Q1إىل
 Q’2وهو مستوى أكرب من  ،Q2و هو ما يدل على أن غلة احلجم متزايدة.
رأس املال K

Q2 =2Q1

b

K2 =2K1

' Q2

a
Q1
العمل L

L2

L1

=2L
احلجم متناقصة
الشكل  :48غلة
8
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ما يالحظ من خالل الشكل أنه عند مضاعفة العمل من  L1إىل  L2ومضاعفة رأس

املال من  K1إىل ( K2أي االنتقال من الرتكيبة  aإىل الرتكيبة  )bزاد اإلنتاج من  Q1إىل
 Q’2وهو مستوى أقل من  ،Q2وهو ما يدل على أن غلة احلجم متناقصة.
مثال توضيحي :دالة اإلنتاج ملؤسسة ما يف املدى الطويل معطاة بالعالقة التالية:
Q  a0 La1 K a 2 T a3

 ما هي املرحلة اليت متر هبا غلة احلجم يف املؤسسة ؟احلـل :ملعرفة املرحلة اليت متر هبا غلة احلجم حندث تغيري يف كميات العمل  ،Lورأس املال
 Kالعامل التكنولوجي  Tبنفس النسبة وهي النسبة  أي:
3

Q'  a0 L

K a T a

a1

2

ومنه جند:
Q '  a1  a 2  a3 a0 La1 K a 2 T a3

أي أن:
Q'  a1  a 2  a3 Q

ومنه يتم استنتاج اآليت:
 إذا كانت ( 1=)a3+a2+a1تكون غلة احلجم ثابتة؛ إذا كانت ( 1<)a3+a2+a1تكون غلة احلجم متزايدة؛ إذا كانت ( 1>)a3+a2+a1تكون غلة احلجم متناقصة.إذا املرحلة اليت متر هبا غلة احلجم يف املؤسسة تتوقف على مرونة اإلنتاج الكلية
(.)a3+a2+a1

ثامنا :جتانس اإلنتاج

The Homogeneity of the Production
9
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يكون اإلنتاج متجانس مىت توفرت للمنتج إمكانية تغيري مجيع عناصر اإلنتاج املستخدمة
بنسب متساوية يف إنتاج سلعة أو تشكيلة من السلع ،وذلك بغض النظر عن نسب
التغري يف حجم اإلنتاج ،وتتضح حالة التجانس بيانيا كما هو مبني يف الشكل التايل:
رأس املال K

 K 
 L 

  

 K 
 L 

العملL

الشكل  :49دالة إنتاج متجانسة
الشكل أعاله يظهر أن كل الرتكيبات من  Lو Kواليت تقع على استقامة واحدة هي
ناجتة عن التغري يف العنصرين بنفس النسبة وتشكل خط مستقيم يسمي خط اإلنتاج،
وهو ما يدل على جتانس دالة اإلنتاج.
رأس املال K

 L 
 K 

  

 L 
 K 

العملL

الشكل  :50دالة إنتاج غري متجانسة
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الشكل  50يظهر أن الرتكيبات من  Lو Kال تقع على استقامة واحدة عند خمتلف

منحنيات الناتج املتساوي ،وهي ناجتة عن التغري يف العنصرين بنفس خمتلفة ،وهو ما يدل
على عدم جتانس دالة اإلنتاج.
مثال توضيحي :لنفرض أن دالة إنتاج مؤسسة ما معطاة بالعالقة التالية:
Q  ALb K c

 -أدرس جتانس الدالة.

احل ــل :لنضيف يف  Lو Kبنسبة ثابتة ولتكن  Vحيث:
Q '  AVL  VK 

c

ومنه:

b

Q '  V b  c ALb K c

أي أن:

Q '  V bc Q

ومبا أن النسبة

V

مت إخراجها كعامل مشرتك ميكن القول أن الدالة متجانسة ومن الدرجة

.b+c
إن التحليل السابق ميكن من دراسة العالقة بني غلة احلجم وجتانس دالة اإلنتاج
لتوفر خاصية مشرتكة وهي إمكانية تغري عناصر اإلنتاج بنفس النسبة ،و ميكن إبراز هذه
العالقة يف النقاط التالية:
أ  -عندما تكون غلة احلجم ثابتة تكون دالة اإلنتاج متجانسة ومن الدرجة األوىل؛
ب  -عندما تكون غلة احلجم متزايدة تكون دالة اإلنتاج متجانسة ومن درجة أكرب من
الواحد 1؛
ج  -عندما تكون غلة احلجم متناقصة تكون دالة اإلنتاج متجانسة ومن درجة أقل من
الواحد .1
11
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املبحث الثالث
توازن املنتج

12
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املبحث الثالث :توازن املنتج
Producer Equilibre

يكون املنتج يف حالة توازن عندما حيقق أعظم مستويات من اإلنتاج وبأقل
التكاليف  ،مبعىن آخر يكون املنتج يف حالة توازن عند حتقيق أعظم ربح ممكن .وسيتم
التطرق يف هذا الفصل إىل ثالثة حماور أساسية :األول يتعلق حباالت توازن املنتج حسب
أسلوب اإلنتاج املتبع ،والثاين يتناول تأثري التغريات يف أسعار عناصر اإلنتاج والتغريات يف
اإلنفاق أو ميزانية اإلنتاج على توازن املنتج ،أما احملور الثالث فقد خصص لدراسة دوال
اإلنتاج ألكثر من منتوج واحد هب د

اتتقاق توازن املنتج الذي يعتمد على صنع

تشكيلة من املنتجات.

أوال :حاالت توازن املنتج
سيتم التطرق يف هذا احملور إىل ثالثة حاالت للتوازن ،وذلك حسب أسلوب
اإلنتاج املتبع وهي :حالة توازن املنتج عند تعظيم اإلنتاج ،حالة توازن املنتج عند ختفيض
التكاليف واحلالة العامة وهي حالة توازن املنتج عند تعظيم الربح.
 - 1حالة تعظيم اإلنتاج عند اإلنفاق احملدد
عندما يتبع املنتج أسلوب اإلنتاج املستمر أو أسلوب اإلنتاج املتكرر يكون هدفه
عادة إنتاج وتسويق أكرب كمية من منتجاته بإنفاق امليزانية املخصصة لذلك ،وهذه امليزانية
هي عبارة عن إعتمادات مالية خمصصة للعملية اإلنتاجية لفرتة مستقبلية معينة وعادة ما
تكون سنة ،وبافرتاض ثبات أسعار املنتجات فإن تعظيم اإلنتاج يعين بالضرورة تعظيم
إيرادات املنتج يف حدود ميزانية اإلنتاج (اإلنفاق).
13
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والتتقاق توازن املنتج بيانيا البد من إدراج أداة أخرى للتحليل وتتمثل يف خط

امليزانية أو خط اإلنفاق.
أ  -خط اإلنفاق :بافرتاض أن إنتاج السلعة  Qيعتمد على استخدامات العمل ورأس
املال ويتم اإلنفاق على العنصرين بالكيفية التالية:
( C=sL+ ikاإلنفاق)

حيث C :ميزانية اإلنتاج (اإلنفاق) s ،سعر وحدة العمل و iسعر وحدة رأس املال.
ميكن متثيل صيغة اإلنفاق كما هو موضح يف الشكل  ،51أين يتم احلصول على خط
اإلنفاق.

رأس املال K

c
i
a

العمل L

c
s

L

Ka
Kb

b

Lb

K

La

الشكل  :51خط اإلنفاق
ما يالحظ على الشكل أن الرتكيبتان  aو bمن عنصري اإلنتاج  Lو  Kمتساويتان من
حيث مستوى اإلنفاق.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------

تعريف :يتشكل خط اإلنفاق (خط ميزا نية اإلنتاج) من خمتلف تركيبات عنصري اإلنتاج
 Lو Kواملتواجدة يف الفضاء اإلنتاجي للمنتج واملتساوية من حيث اإلنفاق (أو امليزانية).
وحيسب ميل خط اإلنفاق كالتايل:
C  sL
C
s

 L 
i
i
i 

K 

dK
s
 dK
s
 

dL
i
dL
i

إذا ميل خط اإلنفاق يساوي:

s
i

ب  -توازن املنتج بيانيا :عند األخذ بعني االعتبار أدوات التحليل السابقة الذكر
وخصائصها ميكن اتتقاق توازن املنتج بيانيا كما هو مبني يف الشكل التايل:
رأس المال K
c
i

a

e

Q3
Q2
Q1
العمل L

b

c
s

Le

الشكل  :52توازن املنتج عند تعظيم اإلنتاج
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-----------------------------------------------------------------------------------------------

ما يالحظ من خالل الشكل أن الرتكيبات  aو eو bمتساوية من حيث

اإلنفاق ،إال أن الرتكيبة  eتقع على منحىن ناتج متساوي أعلى ،وهو ما يؤكد أن
الرتكيبة  eهي الرتكيبة األفضل يف حدود اإلنفاق وأسعار عناصر اإلنتاج احلالية ،وعليه
تكون الرتكيبة  eهي تركيبة التوازن.
شروط الوازن :تكون الرتكيبة  eتركيبة توازن لتوفر الشرطني التاليني†:
الشرط األول :تساوي ميل منحىن الناتج املتساوي (املعدل احلدي لإلحالل التقين) مع
ميل خط اإلنفاق أي:
 dK s

dL
i

TMSTL ,K 

الشرط الثاين :تناقص املعدل احلدي لإلحالل التقين

TMST L , K

(تكون منحنيات

الناتج املتساوية حمدبة بالنسبة لنقطة املبدأ).
ج  -اشتقاق التوازن رياضيا:
بافرتاض أن املنتج يعتمد على استخدامات  Lو Kيف إنتاج السلعة أو تشكيلة
من السلع ،حيث دالة إنتاجه:
)Q = f(L,K

وخيصص امليزانية  ,Cحيث يتم إنفاقها بالكيفية التالية:
C=sL+iK

† حسب الشكل التركيبتان  aو bليست تركيبا توازن ألن:
 dK
 عند التركيب s :a
TMSTL , K 
 -عند التركيبة :b

dL
i
 dK
s


dL
i

TMSTL , K
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-----------------------------------------------------------------------------------------------

يتم البحث عن تركيبة توازن املنتج بإتباع اخلطوات التالية:

أ  -إعداد الربنامج الرياضي للمنتج ويكون على النحو التايل:
( Max Q  f L, K دالة اهلد )
( C  sL  iKقيد اإلنفاق)
ب  -تستخدم العديد من الطرق ملعاجلة هذا الربنامج ومن بينها طريقة مضاعف الغرانج
Multiplier

 ، Lagrangeحيث يكتب الربنامج حسب هذه الطريقة كما يلي:
  Q   sL  iK  C 

و بتعويض بقيمة  Qحنصل على:
  f L, K    sL  iK  C 

ج  -تعظيم اإلنتاج ،وذلك بأن تكون املشتقة اجلزئية األوىل لكل متغريات الدالة معدومة،
أي:
d
df L, K 

 s  0........1
dL
dL

d
df L, K 

 i  0........2
dK
dK
d
  sL  iK  c  0.......3
d

من املعادلتني  1و 2جند‡:

‡

المعنى االقتصادي للمضاعف : من المعادلة  1نجد أن



 = PML/sومن المعادلة  = PMK/i  2وعليه

تفسر  بأنها إنتاجية آخر وحدة نقدية تنفق عنصر العمل  Lأو عنصر رأس المال . K
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-----------------------------------------------------------------------------------------------

df L, K 
s
PM L
s
dL



df L, K  i
PM K
i
dK

*الشرط  1للتوازن:
s
PM L

i
PM K

*الشرط  :2تناقص  TMST L , Kأي:
d 2
0 ,
dL2

d 2
0
dK 2

 - 2حالة ختفيض التكاليف عند اإلنتاج احملدد
عندما يتبع املنتج أسلوب اإلنتاج بالطلب تكون كمية اإلنتاج ونوعيتها حمددة
مسبقا مع الزبائن ,وبالتايل ال تكون للمنتج احلرية يف تغيري حجم أو نوعية الطلبات
املتفق عليها.
ولتحقيق التوازن يف هذه احلالة جيب اختاذ القرار املناسب واملتمثل يف تلبية طلبات
الزبائن كما ونوعا وبأدىن تكلفة ممكنة .وتتضح حالة توازن املنتج بيانيا كالتايل:

رأس املال K

a

c3
i
c2
i
c1

i

e
)a' Q= f(L,K
العمل L

c1 c 2 c 3
s s s

الشكل  : 53توازن املنتج عند ختفيض التكاليف
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-----------------------------------------------------------------------------------------------

يالحظ من خالل الشكل أن الرتكيبات  aو’ aو eتقع على نفس منحىن

الناتج املتساوي ،وهو ما يدل على أهنا متساوية من حيث اإلنتاج ،إال أن الرتكيبة  eتقع
على خط إنفاق أقل  ، c2وهو ما يؤكد أن الرتكيبة  eهي الرتكيبة األفضل ألهنا تضمن
إنتاج الكمية املطلوبة كما ونوعا وبأقل تكلفة ،إذا فالرتكيبة  eهي تركيبة التوازن.
شروط التوازن :تكون الرتكيبة  eتركيبة توازن لتوفر الشرطان التاليان:
الشرط األول :تساوي ميل منحىن الناتج املتساوي (املعدل احلدي لإلحالل التقين) مع
ميل خط اإلنفاق أي:
 dK
s

dL
i

TMSTL ,K 

الشرط الثاين :تناقص املعدل احلدي لإلحالل التقين

TMST L , K

( تكون

منحنيات الناتج املتساوية حمدبة بالنسبة لنقطة املبدأ).
 اشتقاق التوازن رياضيا:بافرتاض أن املنتج يعتمد على استخدامات  Lو Kيف إنتاج السلعة أو تشكيلة
من السلع ،حيث دالة إنتاجه ،Q = f(L,K) :هذا املنتج ينتهج أسلوب اإلنتاج
بالطلب ،وهدفه تعظيم رحبه من خالل ختفيض تكاليفه (إنفاقه).
يتم البحث عن تركيبة توازن املنتج بإتباع اخلطوات التالية:
أ  -إعداد الربنامج الرياضي للمنتج ويكون على النحو التايل:
Min C  sL  iK

(دالة اهلد )

)( Q = f(L,Kقيد اإلنتاج)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------

ب  -باستخدام طريقة مضاعف الغرانج

Multiplier

 ،Lagrangeحيث يكتب

الربنامج حسب هذه الطريقة كما يلي:
  C    f ( L, K )  Q

أي:

  sL  iK    f ( L, K )  Q

ج  -ختفيض التكاليف ،وذلك بأن تكون املشتقة اجلزئية األوىل لكل متغريات الدالة
معدومة ،أي:
df L, K 
d
 s
 0......1
dL
dL

df L, K 
d
2
 i 
 0.......
dK
dK

d
3
  f ( L, K )  Q  0.......
d

من املعادلتني  1و 2جند§:

*الشرط  1للتوازن:

§

df L, K 
s
s
PM L
dL

 
df L, K 
i
i
PM K
dK

المعنى االقتصادي للمضاعف  : من المعادلة  1نجد أن



 =s / PMLومن المعادلة  = i /PMK  2وعليه

تفسر  بأنها تكلفة آخر وحدة منتجة باستخدام عنصر العمل  Lأو عنصرأس المال .K.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------

s
PM L

i
PM K

*الشرط  2للتوازن :تناقص

أي:

TMST L , K

d 2
0
dK 2

d 2
0 ,
dL2

مثال توضيحي :تقدم زبون ملؤسسة ما بطلبية حتتوي على  600وحدة من السلعة ,Q

دالة إنتاج هذه املؤسسة معطاة بالصيغة التالية:
3

2

K

1
3

Q  100L

إذا علمت أن سعر وحدة العمل هو  4دج وسعر وحدة رأس املال  6دج ،أجب على
ما يلي:
 ما هي قيمة عنصر العمل وقيمة عنصر رأس املال الواجب توافرمها وأدىن تكلفة إلنتاجالطلبية؟
 بعد دراسة حتليلية إلمكانياهتا املالية تبني للمؤسسة أهنا ال متلك سوى  %80منقيمة الطلبية ،فما هي كمية اإلنتاج اليت ميكن للمؤسسة توفريها للزبون؟
احل ـل:
 حساب قيمة عنصري اإلنتاج  Lو Kوأدىن تكلفة للطلبية:Min C  4 L  6 K
st :
 600

أ-

3

2

استخدام طريقة مضاعف الغرانج:
21
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أ.د عبد الحميد برحومة
دروس في االقتصاد الجزئي 02
----------------------------------------------------------------------------------------------1
2
  4 L  6 K   100L 3 K 3  600



ب-

ختفيض التكاليف يتطلب اآليت:
2
100
d
2
L 3 K 3  0.......1
 4
3
dL
1
1
200
d
L 3 K 3  0.......2 
6
3
dK

1
2
d
 100L 3 K 3  600  0.......3
d

من املعادلتني  1و 2جند أن:

الشرط  01للتوازن:

2
2
100

L 3K 3
4
4
K
 3


1
1

200
6
6
2L
L 3 K 3
3

4
K
4
K



6
2L
3
L

الشرط  02للتوازن :تناقص TMSTL,K
d 2 200 5 3 2 3

L K  0 , L, K ,   0
dL2
9

d 2 200 13 4 3

L K  0 , L, K ,   0
dK 2
9

من الشرط ( )1للتوازن جند:
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4
L
3

K 

بالتعويض يف قيد اإلنتاج (املعادلة  )3جند:
3

2

4
 100L 
3

3

2

4 
600  100L 3  L 
3 
1

 1.2 L  L  5

3

2

4
6  L 
3

4
5  6.66
3

K 

ومنه أدىن تكلفة إلنتاج الطلبية هي:
C   45  66.66   60

جيب على املؤسسة توفري  05وحدات عمل و 6.66وحدة رأس مال وميزانية تقدر بـ 60

دج ،لضمان إنتاج طلبية الزبون و اليت حتتوي على  600وحدة.
 كمية اإلنتاج اليت ميكن للمؤسسة توفريها للزبون:3

2

1

MaxQ  100L 3 K
St :
48  4 L  6 K

أ  -استخدام طريقة الغرانج:

4 L  6 K  48
23



3

2

1

  100L 3 K

أ.د عبد الحميد برحومة
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ب  -تعظيم اإلنتاج يتطلب اآليت:

2
d
100 2 3
1

L
K 3  4  0..........
..........
.......
dL
3

d
200 13 13

L K
 6  0..........
..........
.......2
dK
3
d
3
 4 L  6 K  48  0..........
..........
.......
d

من املعادلتني  1و 2جند:

الشرط  01للتوازن:

2
100 2 3
L
K 3
4
K
4
3



1
200 13
6
2L
6
L K 3
3

K
4

L
3

الشرط  02للتوازن :تناقص TMSTL,K

من الشرط األول للتوازن:

d 2
 200 5 3 2 3

L K  0 , L, K  0
9
dL2
d 2
 200 13 4 3

L K
 0 , L, K  0
2
9
dK
4
L
3

بالتعويض يف قيد اإلنفاق حنصل:

K 

4 
48  4 L  6 L   12 L  L  4
3 

ومنه:

K  5.33
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أكرب كمية توفرها املؤسسة للزبون هي:

وحدة  480

5.33 3
2

3

1

Q  1004

إمكانيات املؤسسة تسمح باستخدام  4وحدات عمل و 5.33وحدة رأس مال ،وذلك
إلنتاج  480وحدة من الطلبية.
 - 3حالة تعظيم الربح
قد يتخذ املنتج القرار الذي ميكنه من حتقيق أعظم ربح ممكن ،وذلك عند توفر
املعلومات املتعلقة بأسعار عناصر اإلنتاج املستخدمة وأسعار املنتجات وامليزانية املخصصة
لذلك ,وتتضح حالة التوازن رياضيا كالتايل:
  Rt  C

  P.Q  sL  iK
  P. f L, K   sL  iK

حيث  Pثابت.
يتحقق أعظم الربح عند:

df L, K 
d
1
 P.
 S  0......
dL
dL
df L, K 
d
 P.
 i  0......2
dK
dK

بقسمة املعادلة  1على املعادلة  2جند:
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---------------------------------------------------------------------------------------------- df L, K  


S
PM L
S
dL





 df L, K  
i
PM K
i


dK



عند توفر هذه املساواة يتحقق للمنتج أعظم ربح ،وبالتايل يكون يف حالة توازن.
مثال توضيحي :دا لة اإلنتاج ملؤسسة معطاة بالعالقة التالية:
2

1

1

Q  2L 2 K

 - 1حدد دالة الطلب على عنصر العمل عند  16 = Kوحدة رأس مال.
 - 2أحسب الكمية من  Lالواجب استخدامها لتحقيق أعظم ربح ،إذا علمت أن سعر
املنتوج 4=Pدج ،سعر وحدة العمل 2=sدج ،وسعر وحدة رأس املال 1=iدج.
احل ــل - 1:حتديد دالة الطلب عل العمل عند  16=Kوحدة رأس مال:
 sL  iK

2

1

1

  P.Q  C  P.2L 2 K
1

  8PL 2  sL  16i

معادلة الطلب على عنصر العمل:
d
1
 4 PL 2  s  0
dL
2

2
1
 4p 
 S 

L 2 
 


 s 

ومنه دالة الطلب على عنصر العمل هي:
2

 4P 
L

 s 

 - 2كمية العمل الواجب استخدامها لتعظيم الربح:
26
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1616
 64
4

L

 أعظم ربح حتققه املؤسسة:) 264  1(16

2

1

  8464
  112

عندما تستخدم املؤسسة  16وحدة من رأس املال ،عليها استخدام  64وحدة من العمل
حىت يتسىن هلا حتقيق أعظم ربح ممكن باإلمكانيات التقنية املتوفرة واألسعار احلالية
واملقدر بـ 112دج.

ثانيا :أثر التغريات يف أسعار عناصر اإلنتاج والتغريات يف اإلنفاق
على توازن املنتج
سيتم التطرق يف هذا احملور إىل أثر التغريات يف أسعار عناصر والتغريات يف
اإلنفاق على توازن املنتج ،حيث أن ذلك سيمكن من حتديد تكل منحىن الطلب على
عنصر اإلنتاج واتتقاق املسار التوسعي للمنتج.
 - 1منحىن الطلب على عنصر اإلنتاج
يتم اتتقاق منحىن الطلب على عنصر اإلنتاج من فرضية تأثر املنتج بالتغريات
يف أسعار عناصر اإلنتاج املستخدمة.
لنفرض أن املنتج يعتمد على عنصري العمل ورأس املال يف نشاطه اإلنتاجي ،ويكون يف
حالة توازن عند النقطة  e1كما هو مبني يف الشكل  ،54وبافرتاض اخنفاض سعر وحدة
العمل من  sإىل ’ sمع ثبات اإلنفاق  Cوسعر وحدة رأس املال i
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رأس املال K
C/i

e2

Q2

Ke2

e1

Ke1

Q1

العمل L

'’C/s

C/s

Le 1 Le2

سعر العمل s

منحنى الطلب على العمل

e1
e2

s
’s

Le 1 Le2

العمل L

الشكل  :54منحىن الطلب على العمل
يتضح من خالل الشكل أعاله أن اإلنفاق احلقيقي  C/sقد زاد (اخنفاض يف
التكاليف) باخنفاض سعر وحدة العمل من  sإىل'’ ،sوبافرتاض رتادة املنتج ،فسيتم
استغالل ذلك للزيادة يف اإلنتاج من خالل االنتقال من تركيبة التوازن  e1إىل تركيبة توازن
أخرى  e2بالزيادة يف طلبه على العمل من  Le1إىل  Le2وزيادة طلبه على رأس املال
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من  Ke1إىل  . Ke2عند إدراج العالقة بني سعر وحدة العمل  sوالطلب على العملL

يف معلم موازي يتم احلصول على منحىن الطلب على العمل**.
 - 2املسار التوسعي

Expansion Path

تعريف :يتشكل املسار التوسعي للمنتج من خالل الربط خبطوط مستقيمة بني خمتلف
نقاط التوازن والناجتة من التغريات يف اإلنفاق مع ثبات العوامل األخرى (األسعار،
التكنولوجيا.)...
ويعكس املسار التوسعي اقتصاديات احلجم والتوسع يف النشاط وفق توقعات املنتج
املستقبلية حول الطلب على منتجاته.
بافرتاض أن املنتج يف حالة توازن عند النقطة  e1بتخصيص امليزانية (اإلنفاق) C1

كما هو مبني يف الشكل التال
C3  C2  C1

a
املسار التوسعي

e3

Q3
Q2
Q1
العمل L

e2

e1

رأس املال K
c3
ci
2

i

c1
i

b
c3
s

c2
s

الشكل  :55املسار التوسعي للمنتج
**

حتدد دوال الطلب على عنصري اإلنتاج  Lو Kوبقية العناصر األخرى إن وجدت بنفس الطريقة املنتهجة يف حتديد دوال

الطلب على السلعة املستهلكة (أنظر القسم األول).
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إذا افرتضنا أن هد

املنتج هو التوسع يف اإلنتاج ،وقرر الزيادة يف اإلنفاق إىل  C2يكون

توازنه عند النقطة  ،e2وإذا تكررت العملية مرة ثانية أي بزيادة اإلنفاق إىل  C3سيكون
توازنه عند النقطة  e3وهكذا ،...عملية الربط بني نقاط التوازن تعطي لنا ما
يسمى باملسار التوسعي.
مثال توضيحي :خذ معطيات املثال ما قبل األخري مث حدد معادلة املسار التوسعي.
احلــل :معادلة املسار التوسعي حنصل عليها بكل بساطة من الشرط األول للتوازن أي:
4
L
3

حيث:

4
3

K 

متثل ميل املسار وتفسر بأنه لكل وحد من عنصر رأس مال البد من

وحدة من عنصر العمل.

30

4
3

أ.د عبد الحميد برحومة
دروس في االقتصاد الجزئي 02
-----------------------------------------------------------------------------------------------

خالصة الفصل

لقد مت التطرق يف هذا الفصل ويف احملور األول إىل أهم احلاالت اليت تواجه املنتج
عند اختاذ القرارات اهلامة واملرتبطة بأهدافه (توازنه) ،آخذا بعني االعتبار نوعية النشاط
وحجمه ،إضافة إىل األسلوب أو األساليب اإلنتاجية املطبقة .كما متت معاجلة توازن
املنتج مع افرتاض أنه ينشط يف سوق حرة أين تتحدد أسعار املنتجات وأسعار عناصر
اإلنتاج بقوى خارجية (آليات السوق) ،وقرارات املنتج تكون مبنية على املعرفة املسبقة
هبذه املتغريات ،إضافة إىل إمكانياته املادية والتكنولوجية املتوفرة.
احملور الثاين خصص ملدى تأثري التغريات يف بعض أسعار عناصر اإلنتاج
والتغريات يف اإلنفاق على توازن املنتج ،وهو ما مكن من اتتقاق منحىن الطلب على
عنصر العمل واملسار التوسعي للمنتج.
أما احملور الثالث فقد خصص إىل أهم احلاالت اليت تواجه املنتج عند اختاذ
القرارات اهلامة واملرتبطة بأهدافه (توازنه) ،آخذا بعني االعتبار نوعية النشاط وحجمه،
إضافة إىل األسلوب أو األساليب اإلنتاجية املطبقة .كما متت معاجلة توازن املنتج مع
افرتاض أنه ينشط يف سوق حرة أين تتحدد أسعار املنتجات وأسعار عناصر اإلنتاج بقوى
خارجية (آليات السوق) ،وقرارات املنتج تكون مبنية على املعرفة املسبقة هبذه املتغريات،
إضافة إىل إمكانياته املادية والتكنولوجية املتوفرة.
كما مت التطرق ملدى تأثري التغريات يف بعض أسعار عناصر اإلنتاج والتغريات يف اإلنفاق
على توازن املنتج ،وهو ما مكن من معرفة طريقة اتتقاق منحىن الطلب على عناصر
اإلنتاج واملسار التوسعي للمنتج.
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الفصل الثاني
نظرية التكاليف
Theory of Costs
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الفصل الثالث :نظرية التكاليف
Theory of Costs

تعترب تكاليف اإلنتاج من أهم العناصر األساسية اليت تأخذ بعني االعتبار يف
عمليات اختاذ القرارات واملتعلقة بنشاطات املنتج كقرارات اإلنتاج وقرارات التخزين
وقرارات التسويق وقرارات الرقابة وقرارات البحث والتطوير وغريها من القرارات على
مستوى املؤسسة.
وركزت النظرية التقليدية يف حتليلها لتكاليف اإلنتاج على فرضية أن التكاليف
تتأثر حبجم اإلنتاج فقط يف املدى القصري مع ثبات العوامل األخرى (العامل التكنولوجي
وأسعار عناصر (عوامل) اإلنتاج) ،واعتربت هذه النظرية أن دوال التكاليف هي دوال

مشتقة من دوال اإلنتاج وتكتب الصيغة العامة هلا كالتايل:
C t  f Q, Pf , T 

حيث Q :اإلنتاج Pf ،أسعار عناصر (عوامل) اإلنتاج و Tالعامل التكنولوجي.
ونظرا الرتباط التكاليف باإلنتاج ،فقد مت تقسيم الفصل إىل ثالثة حماور :األول
يعىن بتحليل التكاليف يف املدى القصري ،والثاين خصص لتحليل التكاليف يف املدى
الطويل ،أما احملور األخري فيتناول إسهامات النظرية احلديثة للتكاليف.

املبحث األول :التكاليف يف املدى القصري

تركز النظرية التقليدية يف حتليلها للتكاليف يف املدى القصري على قانون تناقص

الغلة ,وتعترب بأن منحنيات التكاليف يف املدى القصري هي مقلوبات منحنيات اإلنتاج
لنفس الفرتة.
وتقسم التكاليف يف املدى القصري إىل تكاليف متغرية وتكاليف إنتاج ثابتة.
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أوال :التكاليف الثابتة Cf

وتتمثل يف كل األعباء اليت تتحملها املؤسسة بغض النظر عن انطالق العملية
اإلنتاجية ومن أهم بنود هذه التكاليف:
 أجور املوظفني واملستخدمني؛ مصاريف التأمني واإلضاءة والصيانة الوقائية؛ خمصصات اهتالك العقارات؛ بعض الضرائب والرسوم كالضريبة الثابتة السنوية ...اخل.ثانيا :التكاليف املتغرية Cv

وهي كل األعباء اليت تتحملها املؤسسة وهي ذات صلة مباترة بالعملية اإلنتاجية،
ومن أهم بنود هذه التكاليف:
 أجور العمال؛ املواد األولية واملركبة والغازات؛ فوائد على رؤوس األموال املستثمرة؛ مصاريف متعلقة بالصيانة العالجية ،تأمني العمال... ،؛ بعض الضرائب والرسوم ،ومنها الرسم على القيمة املضافة ،الضريبة على الوحدةاملباعة ...إخل,
وحسب النظرية التقليدية تتأثر منحنيات التكاليف يف املدى القصري بقانون
تناقص الغلة والذي ينص على أنه مىت تزايد اإلنتاج مبعدل متزايد تتزايد التكاليف مبعدل
متناقص ،ومىت تتزايد اإلنتاج مبعدل متناقص تتزايد التكاليف مبعدل متزايد .منحنيات
التكاليف يف املدى القصري مبينة يف الشكل املوايل:
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التكاليف C

منحىن التكاليف الكلية Ct
منحىن التكاليف املتغرية Cv

خط التكاليف الثابتة Cf

معدل متزايد
*

اإلنتاج Q

معدل متناقص
Q0

 Q1معدل متناقص

معدل متزايد

الشكل  :60منحنيات التكاليف يف املدى القصري
ما يالحظ من خالل الشكل أعاله أن التكاليف الثابتة عبارة خط مستقيم،
وهو ما يدل على أهنا ال تتأثر بالتغريات يف اإلنتاج ،أما التكاليف املتغرية فتتزايد مبعدل
متناقص حىت  Q0وهو اجملال الذي يتزايد اإلنتاج مبعدل متزايد .أما اجملال من  Q0إىل
* Q1فتتزايد فيه التكاليف مبعدل متزايد ،نظرا لتزيد اإلنتاج مبعدل متناقص.
ثالثا :أصناف التكاليف (معدالت التكاليف)
تصنف تكاليف اإلنتاج يف املدى القصري إىل أربعة أصنا

أساسية وهي:

التكلفة املتوسطة الثابتة ،التكلفة املتوسطة املتغرية ،التكلفة املتوسطة الكلية ،التكلفة
احلدية  ،ويف ما يلي ترح لكل منها:
 - 1التكلفة املتوسطة الثابتة Cmf
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تعريف :التكلفة املتوسطة الثابتة هي عبارة عن نسبة التكاليف الثابتة اإلمجالية إىل
مستوى اإلنتاج ،أي أهنا متثل حصة كل وحدة منتجة من التكاليف الثابتة وحتسب
بالعالقة التالية:
Cf
Q

Cmf 

منحىن التكلفة املتوسطة الثابتة ميثل ميول خطوط مستقيمة تربط بني نقطة املبدأ والنقاط
املشكلة خلط التكاليف الثابتة ،ويتم اتتقاقه بيانيا كما هو مبني يف الشكل  ،61والذي
مت من خالله اختيار أربعة نقاط على خط التكاليف الثابتة وهي  c ،b ،aو ،dمث مت ربط
هذه النقاط مع نقطة املبدأ خبطوط مستقيمة وبعد حتديد ميول هذه اخلطوط ،مت رسم
معلم موازي ليتم وضع النقاط األربعة  c،b،aو dيف مستويات تتالءم وميول اخلطوط،
وعند عملية الربط بني هذه النقاط يتم احلصول على منحىن التكلفة املتوسطة الثابتة.
 - 2التكلفة املتوسطة املتغرية Cmv

تعريف  :التكلفة املتوسطة املتغرية هي عبارة عن نسبة إمجايل التكاليف املتغرية إىل مستوى
اإلنتاج ،أي أهنا متثل حصة كل وحدة منتجة من التكاليف املتغرية ،وحتسب بالعالقة
التالية:
Cv
Q
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التكاليف C

:

خط التكاليف الثابتة

d

اإلنتاج Q

Qd

c

b

Qc

Qb

a

Qa

Cmf
a

b

d

اإلنتاج Q

Qd

c

Qc

Qb

Qa

الشكل  :61منحىن التكلفة املتوسطة الثابتة
منحىن التكلفة املتوسطة املتغرية ميثل ميول خطوط مستقيمة تربط بني نقطة
املبدأ والنقاط املشكلة ملنحىن التكاليف املتغرية ،ويتم اتتقاقه بيانيا كما هو مبني يف
الشكل  ،62حيث مت من خالله اختيار مخسة نقاط على منحىن التكاليف املتغرية وهي
 d ،c ،b ،aو ، eمث مت ربط هذه النقاط مع نقطة املبدأ خبطوط مستقيمة وبعد حتديد
ميول هذه اخلطوط ،مت رسم معلم موازي ليتم وضع النقاط  d ،c ،b ،aو eيف مستويات
تتالءم وميول اخلطوط ،وعند عملية الربط بني هذه النقاط يتم احلصول على منحىن
التكلفة املتوسطة املتغرية.
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التكاليف C

Cv
e
d

اإلنتاج Q

Qd

Qe

c
Qc

a b
Qa Qb
Cmv

a

e

d
اإلنتاج Q

c


b

Qc
املتوسطة Qb
Qd
الشكل Qe : 62
املتغرية
التكلفة
منحىن

Qa

a

مالحظة :النظرية التقليدية تعترب أن منحىن التكلفة املتوسطة املتغرية يأخذ تكل حر
 Uويعكس قانون تناقص الغلة.
 - 3التكلفة املتوسطة الكلية Cm

تعريف :التكلفة املتوسطة الكلية هي عبارة عن نسبة التكاليف الكلية لإلنتاج إىل
مستوى اإلنتاج ،أي أهنا متثل التكلفة النهائية إلنتاج الوحدة الواحدة ،وحتسب بالعالقة
التالية:
Ct
 Cmf  Cmv
Q
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منحىن التكلفة املتوسطة الكلية ميثل ميول خطوط مستقيمة تربط بني نقطة املبدأ

والنقاط املشكلة ملنحىن التكاليف الكلية ،ويتم اتتقاقه بيانيا كما هو مبني يف الشكل
 ، 63حيث مت من خالله اختيار مخسة نقاط على منحىن التكاليف الكلية وهي ،b ،a

 d ،cو ، eمث مت ربط هذه النقاط مع نقطة املبدأ خبطوط مستقيمة وبعد حتديد ميول هذه
اخلطوط ،مت رسم معلم موازي ليتم وضع النقاط  d ،c ،b ،aو eيف مستويات تتالءم
وميول اخلطوط ،وعند عملية الربط بني هذه النقاط يتم احلصول على منحىن التكلفة
املتوسطة الكلية.

التكاليف C

e
d
c

a b
Cf

اإلنتاج Q

Qd Qe

Qc

e
d


اإلنتاج Q

Qa Qb
Cm

Qd Qe

b

a

c

Qc

Qa Qb

الشكل  :63منحىن التكلفة املتوسطة الكلية
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 - 4التكلفة احلدية CM
 Qإلنتا

تعريف :التكلفة احلدية هي عبارة عن التغري يف التكاليف الكلية والناتج من التغري يف
إلنتا

مستوى اإلنتاج بوحدة واحدة  ،بعبارة أخرى هي عبارة عن تكلفة آخر وحدة منتجة،
وحتسب بالعالقة التالية:
dCt
 f ' Q 
dQ

CM 

من خالل العالقة ي ستنتج أن التكلفة احلدية هي املشتقة األوىل لدالة التكلفة
الكلية ،وهو ما يدل على أن منحىن التكلفة احلدية هو ميل منحىن التكاليف الكلية،
ويتم اتتقاقه كما هو مبني يف الشكل التايل:
التكاليف C

منحىن التكاليف الكلية Ct
معدل متزايد معدل متناقص
اإلنتاج Q

* Q1

معدل متناقص

Q0

معدل متزايد
CM

اإلنتاج Q

* Q1

Q0

الشكل  :64منحىن التكلفة احلدية
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يتضح من الشكل  64أن التكلفة احلدية تتناقص مىت تزايد اإلنتاج مبعدل متزايد

(أو تزايد التكاليف مبعدل متناقص) وتتزايد التكلفة احلدية يف اجملال الذي يتزايد فيه
اإلنتاج مبعدل متناقص(أو تتزايد التكاليف مبعدل متزايد).
مثال توضيحي :دالة تكاليف مؤسسة ما يف املدى القصري معطاة بالعالقة التالية:
Ct=2Q3-20Q²+10Q+500

 أحسب معدالت التكاليف يف املدى القصري.احل ـل:حساب معدالت التكاليف يف املدى القصري:
 التكلفة املتوسطة الثابتة:500
Q

Cmf 

 التكلفة املتوسطة املتغرية:C mv  2Q 2  20 Q  10

 التكلفة املتوسطة الكلية:500
Q

Cm  2Q 2  20 Q  10 

 التكلفة احلدية:dCt
 6Q 2  40 Q  10
dQ
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رابعا :العالقة بني منحنيات التكاليف يف املدى القصري

سيتم يف هذه الفقرة إبراز العالقة بني منحنيات التكاليف يف املدى القصري من
خالل دراسة العالقة بني  Cmvو Cmمن جهة وعالقتهما با لتكلفة احلدية  CMمن
جهة ثانية.
 - 1العالقة بني

 Cmvو:Cm

منحنيا  Cmvو  Cmحسب النظرية التقليدية يأخذان تكل حر  Uويعكسان
قانون تناقص الغلة ،كما أن  Cmvهي جزء من  ،Cmإال أن أ دىن نقطة على منحىن Cm

تكون إىل ميني أدىن نقطة على منحىن  Cmvكما هو مبني يف الشكل  ،65ويرجع
السبب يف ذلك إىل اآليت:
 بني مستويي اإلنتاج  Q1و* Qتتناقص  Cmنتيجة تناقص  Cmfمبعدل أكرب منمعدل التزايد يف Cmv؛
 عند* ( Qاملستوى األمثل لإلنتاج يف املدى القصري) يتساوى املعدالن؛ عند أي كمية أكرب من * Qتصبح  Cmتتزايد نتيجة تزايد  Cmvمبعدل اكرب منمعدل التناقص يف .Cmf
 - 2العالقة بني  CMو CmوCmv
منحىن التكلفة احلدية يقطع كل من منحىن التكلفة املتوسطة الكلية Cm

ومنحىن التكلفة املتوسطة املتغري  Cmvعند أدىن نقطتني هلما.

42

أ.د عبد الحميد برحومة
دروس في االقتصاد الجزئي 02
-----------------------------------------------------------------------------------------------

التكاليف

CM

Cm

Cmv

Cmf
اإلنتاج Q

*Q

Q1

الشكل  :65العالقة بني منحنيات التكاليف يف املدى القصري
الربهان الرياضي على العالقة بني منحنيات التكاليف يف املدى القصري:
لتكن دالة تكاليف مؤسسة ما يف املدى القصري:
Ct=Cm.Q
حيثCm=f(Q) :

دالة التكلفة احلدية:

dCm
dCt
dQ

Q
Cm
dQ
dQ
dQ

ومنه:

dCm
Q  Cm
dQ

ويستنتج من ذلك اآليت:
dCm
 إذا كانت 0 :dQ

تكون CM <Cm؛
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dCm
 إذا كانت 0 :dQ
dCm
 إذا كانت 0 :تكون
dQ

تكون CM= Cm؛
.CM >Cm

كما ميكن إسقاط هذا االستنتاج على العالقة بني التكلفة املتوسطة املتغرية Cmv

والتكلفة احلدية  CMحيث أن:
dQ
dCv dCmv
Cmv
Q

dQ
dQ
dQ

CM 

ومنه:
dCmv
Q  Cmv
dQ

CM 

ويستنتج من ذلك اآليت:
dCm v
 إذا كانت 0 :dQ

تكون CM <Cmv؛

dCm v
 إذا كانت 0 :dQ

تكون CM= Cmv؛

dCm v
 إذا كانت 0 :dQ

تكون .CM >Cmv

خامسا :مراحل اإلنتاج يف املدى القصري
تستخدم منحنيات التكاليف يف تقسيم الفضاء اإلنتاجي للمنتج إىل ثالثة
مراحل ،نظرا ألنه وكما ذكرنا آنفا أن منحنيات التكاليف يف املدى القصري هي مقلوبات
منحنيات اإلنتاج لنفس الفرتة من وجهة نظر النظرية التقليدية ،واليت تعتمد على قانون
تناقص الغلة يف حتديد أتكال هذه املنحنيات.
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املرحلة  :01تتميز هذه املرحلة بتناقص التكلفة املتوسطة املتغرية ،ويتحدد جماهلا كما
يلي:
dCmv

0
dQ


أو
C mv  CM 

,



Q  0




املرحلة  :02ومتثل مرحلة الكفاءة االقتصادية وتتميز بتزايد التكلفة املتوسط املتغرية إىل
مستوى اإلنتاج األمثل ويتحدد جماهلا كالتايل:
dCm

0
dQ


أو
Cm  CM 

,

 dCmv
 dQ  0


Cmv  CM


املرحلة  :03وهي مرحلة غري اقتصادية وتتميز بتزايد كل من التكلفة املتوسطة املتغرية
 ،Cmvالتكلفة املتوسطة الكلية  Cmوالتكلفة احلدية  CMويتحدد جماهلا كاآليت:


Ct  




,

 dCm
 dQ  0

أو 
C  CM
 m

الشكل رقم  66يوضح املراحل اإلنتاجية باستخدام منحنيات التكاليف.
املرحلة ПI

Cm

املرحلة П

CM

التكاليف C

Cmv

اإلنتاج Q

املرحلة І
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املبحث الثاين :التكاليف يف املدى الطويل

اعتمدت النظرية التقليدية يف حتليلها للتكاليف يف املدى الطويل على قانون
غلة (وفرات) احلجم ،كما تعترب أن كل العوامل املؤثرة يف التكاليف تكون متغرية يف املدى
الطويل وهي مستويات اإلنتاج ،أسعار عناصر اإلنتاج وحجم ونوعيات التكنولوجيات
املستخدمة.
وحتليل التكاليف حسب هذه النظرية يرتكز على قرارات اإلنتاج يف املدى
الطويل ،حيث تقدر التكاليف يف املدى الطويل مباترة بعد تقدير مستويات اإلنتاج
املراد حتقيقها ،ويف هذا احملور سنتطرق إىل نوعن من التكاليف ومها :التكلفة املتوسطة
الكلية والتكلفة املتوسطة احلدية.
أوال :التكلفة املتوسطة الكلية LCm

تعترب النظرية التقليدية أن منحىن التكلفة املتوسطة الكلية يف املدى الطويل هو
عبارة عن منحىن غطاء ملنحنيات التكلفة املتوسطة يف املدى القصري (،)SCmكما تعتربه
منحىن ختطيط ،ألنه يعكس التوقعات املستقبلية للمنتج حول الطلب على منتجاته،
حيث يتم من خالل ذلك اختيار حجم املشروع أو املشروعات اليت تفي بالطلب
املستقبلي.
بافرتاض أن مؤسسة ما أمامها االختيار بني ثالثة مشروعات لإليفاء بالطلب
السوقي :مشروع صغري احلجم أو مشروع متوسط احلجم أو مشروع كبري حجم،
ومنحيات التكلفة النهائية إلنتاج الوحدة الواحدة (منحىن التكلفة املتوسطة الكلية) لكل
مشروع مبينة يف الشكل .67
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SCm3

مشروع كبير الحجم

مشروع متوسط الحجم
SCm1

مشروع صغير الحجمl

التكاليف C

C
التكاليف

SCm2

SCmQ
SCmQ
تكاليف
’

اإلنتاج Q

Q’’ Q’’’ Q3

Q2

’Q

Q1

الشكل  : 67االختيار بني املشروعات يف املدى الطويل
لنفرض أن املنتج يعمل حاليا باملشروع صغري احلجم وينتج عند أدىن تكلفة
متوسطة ،أي أنه ينتج الكمية  ،Q1ولنفرض أنه يتوقع زيادة يف الطلب السوقي على
منتجاته إىل ’ ، Qفعملية إبقاء العمل باملشروع صغري احلجم أو توسيع املشروع إىل
متوسط احلجم تتوقف على تكلفة الوحدة عند الكمية ’ ،Qحيث تكون تكلفة اإلنتاج
عند اإلبقاء على املشروع األول هي  SCmQ1وعند التوسع يف النشاط وإختيار املشروع
متوسط احلجم تكون تكلفة الوحدة هي ’ SCmQوهي أقل من األوىل ،هلذا سيكون
القرار بتوسيع املشروع إىل متوسط احلجم .كما يتم االختيار بني املشروع متوسط احلجم
وكبري احلجم بنفس الطريقة ،أما إذا كان املنتج يعمل باملشروع كبري احلجم وينتج الكمية
 Q3ويتوقع اخنفاض الطلب إىل ’’’ ،Qحيث التكلفة تكون متساوية ،هنا يكون أمامه
االختيار بني احملافظة على املشروع الثالث أو التقليص من حجم نشاطه وفق اعتبارات
أخرى غري التكلفة.
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يتم اتتقاق منحىن التكلفة املتوسطة الكلية يف املدى الطويل  LCmبناءا على

التوقعات املستقبلية حول الطلب السوقي ،فعند تعميم الفكرة السابقة واملتعلقة باالختيار
بني املشروعات الثالثة يكون منحىن التكلفة املتوسطة الكلية يف املدى الطويل منحىن
غطاء ملنحيات التكلفة املتوسطة يف املدى القصري  SCmويكون مماسا للمنحىن SCm1

عند ( Q’1إىل يسار أدىن نقطة) ،ومماسا ملنحىن  SCm2عند ( Q’2عند أدىن نقطة)،
ومماسا ملنحىن  SCm3عند ( Q’3إىل ميني أدىن نقطة) أنظر الشكل .68
مالحظة :النظرية التقليدية تعترب أن منحىن التكلفة املتوسطة يف املدى الطويل يأخذ
تكل احلر  Uويعكس قانون غلة احلجم.
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التكاليف

LCM
SCM3

LCm

SCM1

S CM 2

SCm1

S Cm3

SCm2

LCm1 =SCm1

LCM=SCM=LCm=Scm
LCM1 =SCM1

اإلنتاج Q

Q'3

Q3

Q2=Q'2

Q1

Q'1

الشكل  : 68منحىن التكلفة املتوسطة ومنحىن التكلفة احلدية يف املدى الطويل
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ثانيا :التكلفة احلدية LCM

منحىن التكلفة احلدية يف املدى الطويل ال يعترب منحىن غطاء ملنحنيات التكلفة احلدية يف املدى القصري
وال ميثل منحىن ختطيط ،وإمنا هو عبارة عن أداة تساعد على معرفة ال سياسات اإلنتاجية أو االستثمارية املنتهجة
من قبل املؤسسة يف املدى الطويل.
ويتم اتتقاق منحىن التكلفة احلدية يف املدى الطويل من خالل نقاط املماس بني منحنيات التكلفة
املتوسطة يف املدى القصري ومنحىن التكلفة املتوسطة يف املدى الطويل ،حيث تتساوى عند هذه النقاط التكلفة
احلدية يف املدى القصري مع التكلفة احلدية يف املدى الطويل ،فمن خالل الشكل 68يالحظ أنه عند مستوى
اإلنتاج  Q’1يكون منحىن التكلفة املتوسطة يف املدى القصري مماس ملنحىن التكلفة املتوسطة يف املدى الطويل
ويتقاطع منحىن التكلفة احلدية يف املدى القصري مع منحىن التكلفة احلدية يف املدى الطويل ،أي أيه يتحقق اآليت:
LCM < SCm1= LCm

=.SCM1

وعند مستوى اإلنتاج  Q’2حيدث نفس الشيء ويتحقق:
SCM2 =LCM = SCm2= LCm

وعند مستوى اإلنتاج  Q’3يتحقق:
SCM3=LCM > SCm3= LCm

يستنتج من خالل كل ما تقدم أن املساواة بني معدالت التكاليف يف املديني القصري والطويل حتقق عند
مستوى اإلنتاج  ،Q2أين يتحقق الشرط التايل:
SCM2 =LCM = SCm2=LCm

وهو ترط توازن املنتج أو املؤسسة يف املدى الطويل ،واملؤسسة اليت تعمل عند هذا
املستوى تتبىن سياسة إنتاجية أو استثمارية مثلى.
مثال توضيحي :دالتا تكاليف مؤسسة ما يف املديني الطويل والقصري مها:
Ct =2Q3-40Q²+2500Q

(دالة التكاليف يف املدى الطويل)

 ( Ct =3Q3-50Q²+2400Q+1000دالة التكاليف يف املدى القصري)
 -ما هي السياسة االستثمارية املتبعة من طر املؤسسة؟
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احل ـل :أ  -السياسة االستثمارية املثل ى تتحقق عند اختيار املشروع الذي حيقق أدىن تكلفة إلنتاج الوحدة الواحدة
يف املدى الطويل أي:
LC m  2Q² - 40Q  2500
dLC m
 0  4Q  40  0  Q  10
dQ

إذا السياسة املثلى تتحقق عند إنتاج  10وحدات من .Q
ب  -التأكد من السياسة املتبعة من قبل املؤسسة:
LCm  2Q² - 40Q  2500  2300
LCM  6Q² - 80Q  2500  2300

1000
 2300
Q

SCm  3Q² - 50Q  2400 -

SCM  9Q² - 100Q  2400  2300

ما يالحظ من خالل النتائج أن تكلفة الوحدة يف املديني القصري والطويل متساوية بـ  2300ون ،وهو ما
يدل على أن املؤسسة تنتهج سياسة استثمارية مثلى.
االشتقاق الرياضي لدالة التكاليف من دالة اإلنتاج

لنفرض أن دالة اإلنتاج ملؤسسة ما معطاة بالعالقة التالية:
حيث دالة اإلنفاق هي:

Q= b 0Lb1Kb2

C=sL +ik
اهلد هو البحث عن دالة التكاليف اليت تأخذ الصيغة العامة التالية:
)C=f(Q
لنبدأ بربنامج املؤسسة التايل:
Maximise Q= b 0Lb1Kb2
Subject to:
C=sL +ik

باستخدام مضاعف الغرانج جند:

)φ =b0Lb1Kb2 – λ(sL +ik –C

يتم تعظيم اإلنتاج باتتقاق الدالة بالنسبة للمتغريات الثالثة  K ،Lو  λواملساواة بالصفر:
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d
 b1b0 Lb11K b 2  s  0......1
dL
d
 b2b0 Lb1K b 2 1  i  0......2
dK
d
 sL - ik  C  0......3
d

: جند2 و1 من املعادلتني

b1b0 Lb11 K b 2 s b1 K
s



b2 b0 Lb1 K b 21 i
b2 L i

:ومنه
K

b2 L s
b1 i
: يف دالة اإلنتاج حنصل علىK بالتعويض بقيمة

b L s
Q  bo Lb1  2 
 b1 i 

b2

:و منه حنصل ىل

b s
Q  bo Lb1b 2  2 
 b1 i 

b2

:أي أن





Q


L
b2 
 b  b2 s  
 0  b1 i  
1 / b1b 2

Q
L   
 b0 

K

1 / b1b 2

 b1 i 


b
s
 2 

b 2 / b1b 2

:وحيث أن

b2 L s
b1 i
: حنصل علىKوبالتعويض بقيمة

1 / b1b 2

Q
K   
 b0 

 b2 s 


 b1 i 

b1 / b1b 2

:ومنه دالة تكاليف اإلنتاج هي
1 / b1b 2

Q
C   
 b0 

b1 / b1b 2
  b i b 2 / b1b 2

 b2 s 
1


s

 i
b
i
  b2 s 

 1 
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خالصة الفصل
لقد مت التطرق يف هذا الفصل ألهم أنواع التكاليف اليت تتحملها املؤسسة يف املديني القصري والطويل،
ومن خالهلا مت تصنيف تكاليف اإلنتاج حسب األفق الزمين إىل تكاليف يف املدى القصري وتكاليف يف املدى
الطويل.
لقد تبني أن حتليل النظرية التقليدية للتكاليف يف املدى القصري يعتمد على قانون تناقص الغلة ،مما جعل
منحنيات التكاليف هي مقلوبات منحنيات اإلنتاج .أما حتليل التكاليف يف املدى الطويل فارتكز على توقعات
املنتج حول مستقبل الطلب على منتجاته ،وهو ما جعل منحىن التكلفة املتوسطة يف املدى الطويل يعكس قانون
غلة احلجم من وجهة نظر النظرية التقليدية.
حتديد أتكال منحنيات التكاليف يف املديني القصري والطويل مكن من حتديد وضعية توازن املؤسسة يف
ظل ثبات املستويات التكنولوجية املستخدمة وثبات أسعار املنتجات.
أما النظرية احلديثة للتكاليف ،فقد اعتمدت يف حتليلها للتكاليف على احتفاظ املؤسسة باحتياطي يف
قدرهتا اإلنتاجي يستخدم حسب توقعاهتا املستقبلية حول الطلب على منتجاهتا .هذا التحليل جعل أتكال
منحنيات التكاليف يف املديني القصري والطويل خمتلفة عن تلك اليت جاءت هبا النظرية التقليدية.
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القسم الثالث :نظرية المؤسسة
الفصل األول
سوق المنافسة الكاملة
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الفصل األول :سوق املنافسة الكاملة
Perfect Competition Market

تتميز سوق املنافسة الكاملة بالغياب التام للتنافس

(rivalry

 )noفيما بني املؤسسات العارضة للسلع

واخلدمات ،وهذا على عكس االعتقاد السائد فيما بني املستهلكني ورجال األعمال ،ومن أهم خصائص هذه
السوق:
 - 1وجود عدد كبري من الباعة واملشرتين
تتميز سوق املنافسة الكاملة بوجود عدد كبري من املؤسسات العارضة واملستهلكني ،حبيث أن الكمية املعروضة
من طر أي مؤسسة تعترب ضئيلة جدا مقارنة بالكمية املعروضة يف السوق ،وكذلك احلال بالنسبة للمستهلكني،
فال وجود لقوة استهالكية حتتكر الطلب ،وبالتايل فاملؤسسة العارضة أو املستهلك لن يؤثرا على السعر فهما
آخذان للسعر (  ) price takersالذي يتحدد بقوى العرض والطلب.
-2

جتانس السلع
تتكون سوق املنافسة الكاملة من جمموعة من املؤسسات العارض لسلع وخدمات متجانسة ،حبيث أن

املستهلكني ال يستطيعون التمييز بني املنتجات املعروضة ،سواء من حيث النوعية أو السعر.
وعند األخذ بعني االعتبار الفرضيتني السابقتني ميكن القول أن املؤسسة العارضة تواجه منحىن طلب على
منتجاهتا مرن متاما كما هو مبني يف الشكل التايل:
السعر P

منحىن الطلب على منتوج املتنافس

∞ep=+

RM=Rm=P

الكمية Q

الشكل :69منحىن الطلب على منتج املتنافس

الشكل

01

املتنافس بـ  ،Pكما أن منحىن
السعر ثابت
من طر
يبقىمنتوج
املتنافسعلى
منحىن الطلب
املعروضة:01
يظهر أنه مهما كان حجم الكمية الشكل

الطلب على منتج املتنافس يعترب منحىن اإليراد احلدي  RMوهو أيضا منحىن اإليراد املتوسط

6.Rm

6اإليراد الحدي :هو عبارة عن التغير في اإليراد الكلي للمتنافس ( المؤسسة العارضة) والناتج من التغير في الكمية المعروضة بوحدة واحدة ،مع
dRt
ثبات العوامل األخرى ،أي :
RM 
 P
dQ

اإليراد المتوسط  :هو عبارة عن نسبة اإليراد الكلي للمؤسسة العارضة إلى عدد الوحدات ا لمعروضة من سلعة أو خدمة ما ،أي:

. Rm  Rt  P
Q
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-3

تعظيم الربح
كل املؤسسات العارضة يف سوق املنافسة الكاملة هتد

إىل تعظيم أرباحها ،وليس هلا أهدا

أخرى ميكن

اإلتارة إليها.
-4

حرية الدخول واخلروج من السوق
ال توجد عوائق أو تروط مسبقة للدخول أو اخلروج من السوق ،إال أن هذه العملية قد تأخذ وقت ،فكل

املؤسسات هلا احلرية التامة يف الدخول واخلروج منها ،واألمر يتوقف على إمكانيات املؤسسة وتكاليف نشاطها.
-5

عدم وجود تدخل حكومي
ال يوجد أي نوع من التدخل احلكومي يف هذه السوق من خالل فرض ضرائب أو تقدمي إعانات لبعض

املؤسسات العارضة دون األخرى .هذه اخلاصية تؤكد صحة فرضية أن املؤسسة آخذة للسعر وان منحىن الطلب
على منتجها مرن متاما.
هيكل السوق عند توفر اخلصائص اخلمس املذكورة أعاله جتعلها سوق منافسة تامة ،وهي ختتلف عن سوق
املنافسة الكاملة ،إال عند توفر اخلاصيتني التاليتني:
أ  -حرية تداول املعلومات
يفرتض أن تكون املعلومات حول السوق متوفرة بشكل كامل ومتساوي لكل املتنافسني ،وخاصة فيما
يتعلق باألسعار ،الكميات املطلوبة واملعروضة ،نوعية
السلع املعروضة ،نوعية املستهلكني احلاليني واملستقبليني وأذواقهم وعدد املؤسسات املتنافسة ...اخل.
ب  -حرية تنقل عناصر اإلنتاج
كل العارضون للسلع واخلدمات يتمتعون بنفس درجة احلرية يف احلصول على عناصر اإلنتاج الالزمة
ألنشطتهم من عمالة ورؤوس أموال وتكنولوجيا وغريها ،وال تكون حكر على البعض دون البعض اآلخر.
عند توافر كل اخلصائص السابقة الذكر ،فإن السوق تأخذ تكل سوق منافسة كاملة ،ويف هذا الفصل
ستتم دراسة توازن هذه السوق يف األمدين القصري والطويل.

املبحث األول :توازن السوق (الصناعة) يف املدى القصري

عملية حتديد وضعية توازن سوق املنافسة الكاملة يف املدى القصري تتطلب اتتقاق منحىن عرض السوق
أو الصناعة ،والذي يتطلب بدوره اتتقاق منحىن عرض املؤسسة العارضة ،واتتقاق منحىن عرض املؤسسة

املتنافسة يتطلب بدوره حتديد وضعية توازهنا يف املدى القصري.
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أوال :توازن املؤسسة يف املدى القصري
تكون املؤسسة العارضة (املتنافسة) يف سوق املنافسة الكاملة يف حالة توازن يف املدى القصري عند عرض
الكمية اليت حتقق هلا أعظم ربح ممكن باألسعار احملددة يف السوق.
وتوجد طريقتان التتقاق توازن املؤسسة املتنافسة يف املدى القصري ومها :الطريقة الكلية والطريقة
احلدية.
 - 1الطريقة الكلية
تكون املؤسسة املتنافسة يف حالة توازن حسب هذه الطريقة عند عرض الكمية اليت يكون عندها الفارق
بني اإليرادات احملصل عليها والتكاليف أعظمي ،أي:

 = Rt - Ct

حيث  :الربح Rt ،اإليرادات و  Ctالتكاليف.

كما ميكن حتديد كمية توازن املؤسسة املتنافسة من زاوية أخرى أين يكون ربح آخر وحدة معروضة
معدوم (الربح احلدي يساوي الصفر) ،أي:

M= d/dQ= 0

يتم اتتقاق توازن املؤسسة املتنافسة بيانيا وحسب الطريقة الكلية كما هو موضح يف الشكل التايل:
اإليراد Rt
التكاليف Ct

Ct
Rt

الربح 

e2

e1
Max

Cf

M

الكمية املعروضة Q

Q2

*Q

Q1

الشكل  :702توازن املؤسسة وفق الطريقة الكلية
ما يالحظ على الشكل أعاله أنه وباالعتماد على منحىن التكاليف الكلية وخط اإليرادات الكلية يتم
اتت قاق منحىن الربح الكلي والذي يكون موجبا بني نقطيت التعادل  e1و  ، e2ويتحقق اكرب ربح عند
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أين يتحقق اكرب فارق بني التكاليف الكلية واإليرادات ،ويف نفس الوقت يكون الربح احلدي معدوم،كمية التوازن
يف املدى القصري هي الكمية * Qويتحقق عندها الشرط التايل:

M = d/dQ = 0
d 2  /dQ2 < 0
مثال توضيحي :مؤسسة ما تنتج وتسوق منتوجها يف سوق تسوده املنافسة الكاملة ,وكانت دالة تكاليفها الكلية
كالتايل:
Ct =2Q3 - 10Q²+20Q+9

أحسب الكمية اليت حتقق هلذه املؤسسة أعظم ربح ممكن (التوازن) ،علما بأن سعر الوحدة من  Qيف السوق يقدر بـ

14دج.

احلـل  :إجياد كمية توازن املؤسسة عند سعر 14دج بتطلب املرور باخلطوات التالية:
 - 1دالة التكاليف الكلية:
Ct  2Q 3 - 10Q²  20Q  9

 - 2دالة اإليرادات الكلية :
R t  PQ  14Q

 - 3دالة الربح الكلي:
  Rt  C t  14 Q  2Q 3  10 Q 2  20 Q  9

  2Q 3  10 Q 2  6Q  9

 - 4دالة الربح احلدي:

d
 6Q 2  20 Q  6
dQ

M 

 - 5كمية التوازن إذن:
 M  0  6Q 2  20Q  6
  256    16
وحدات Q1  3

وحدة

كمية التوازن هي  3وحدات ،ومنه أعظم ربح حتققه املؤسسة يقدر بـ 9دج أي:

3

Q2   1

دج  t*  227   90  18  9  9

 - 2الطريقة احلدية
تكون املؤسسة املتنافسة يف حالة توازن حسب هذه الطريقة عند عرض الكمية اليت تتساوى عندها تكلفة
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آخر وحدة معروضة بسعر البيع (التكلفة احلدية تساوي سعر بيع الوحدة) أي:
( CM=Pترط الرحبية)
إال أن هذا الشرط غري كا

لتحقيق أعظم ربح ،بل البد من أن تكون تكلفة الوحدة املنتجة أقل متاما من سعر

بيعها ،أي:
( Cm < Pترط الرحبية)
ويتم اتتقاق توازن املؤسسة املتنافسة حسب الطريقة احلدية بيانيا كما يلي:
السعر P
التكاليف C

CM

Cm
RM=P
Cm

الكمية

Q
*

املعروضة :71توازن املؤسسة وفق الطريقة احلدية
الشكل
يتضح من الشكل رقم  03أن * Qهي كمية التوازن لتوافر الشرطني السابقني ،إضافة إىل أنه جيب أن
يكون ميل منحىن التكلفة احلدية أكرب من ميل خط الطلب (ميل منحىن اإليراد احلدي) ،ألن املؤسسة البد أن
تنفق مبالغ إضافية كتكاليف إنتاج للزيادة يف الكمية املعروضة ،وحتقق أعظم ربح واملمثل مبساحة املستطيل:
*.(P-Cm)Q

مثال توضيحي :خذ معطيات املثال السابق مث احبث عن توازن املؤسسة باستخدام الطريقة احلدية.
احل ـل :إجياد كمية توازن املؤسسة عند السعر  14دج يتطلب املرور باخلطوات التالية:
 - 1دالة التكلفة احلدية:
CM  6Q 2  20 Q  20

 - 2دالة التكلفة املتوسطة:
Q

 - 3التوازن:
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CM  P  6Q 2  20 Q  20  14

 6Q 2  20 Q  6  0
  16

  256 ,
وحدة Q1  3
1
وحدة
3

كمية التوازن  3وحدات ،و تكون تكلفة الوحدة:

Q2  

دجCm  29   10 3  20  3  11

 - 4مقدار الربح الذي حتققه املؤسسة يساوي:
دج  t*  P  Cm Q  14  113  9

يستنتج مما سبق أن املؤسسة تكون يف حالة التوازن عند عرض

3

وحدات وحتقق أعظم ربح وقدره  9دج ،وهي

نفس النتيجة اليت مت التوصل إليها باستخدام الطريقة الكلية.
إضافة إىل ما تقدم  ،فإن هناك حقيقة مفادها أنه ليس من الضروري أن حتقق املؤسسة املتنافسة أرباح
يف املدى القصري ،وإال خترج من السوق ،فقد أثبت رواد الفكري االقتصا دي أنه بإمكان املؤسسة املتنافسة البقاء
يف السوق يف املدى القصري ،إذا ثبت أنه بإمكاهنا تغطية تكاليفها املتغرية باإليرادات اليت حتصل عليها بأسعار
السوق ،حيث تسدد أجور العمال ،تكون قادرة على دفع مستحقاهتا جتاه املوردون  ،...وتتحمل خسائر مبقدار
التكاليف الثابت ة كجد أقصى ،أي أن عدم توفر الشرط الثاين (ترط الرحبية) يتطلب توفر الشرط التايل:
( Cmv ≤ Pترط االستمرارية)
أي أن املؤسسة تكون قادرة على االستمرارية والبقاء يف السوق يف املدى القصري فقط عندما تكون التكلفة املتغرية للوحدة الوحدة
(التكلفة املتوسطة املتغري)  Cmvأقل أو تساوي سعر بيعها .P

الشكل  04يظهر حالة توازن املؤسسة املتنافسة يف املدى القصري  ،حيث حتقق التوازن عند عرض الكمية
*Q

وهي أدىن كمية متكنها من البقاء يف السوق (أي متساوي مع كمية اإلغالق  )Qwوبأدىن سعر بيع وهو ،Pw

والذي يضمن هلا حتقيق إيرادات إمجالية تتساوي مع التكاليف املتغرية الكلية ،حيث يكون متساوي مع التكلفة
املتغرية املتوسطة  Cmvعند أدىن نقطة هلا.

7

 : Qw 7هي أدنى كمية تعرضها المؤسس في المدى القصير و تسمى كمية اإلغالق.
 :Pwأدنى سعر يمكن المؤسسة من تغطية تكاليفها المتغيرة في المدى القصير و يسمى بسعر اإلغالق.
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السعر P
التكاليف C

C
Cmv

Cm

Rm
=RM

Cmv=Pw

الكمية Q

Q*=Qw

الشكل  :72توازن املؤسسة عند حتقيق خسائر
مقدار اخلسائر اليت تتحملها املؤسسة يف املدى القصري عند العرض

*Q

والبيع بأدىن سعر

Pw

ممثلة مبساحة

املستطيل ،(Cm-Pw)Qw :وهي متساوية مع إمجايل التكاليف الثابتة.
مثال توضيحي :خذ معطيات املثال السابق ،مث أحسب أدىن كمية وأدىن سعر ميكنان املؤسسة املتنافسة من
االستمرارية يف نشاطها والبقاء يف السوق يف املدى القصري.
احلـل :البحث عن أدىن كمية تعرضها املؤسسة يف املدى القصري (كمية اإلغالق):
Cmv  2Q² - 10Q  20

تكون التكلفة املتغري  Cmvيف أدىن مستوى هلا عند الكمية:
dCmv
وحدة  0  4Q  10  0  Q  2.5
dQ

أدىن كمية تعرضها املؤسسة يف املدى القصري هي  2.5وحدة ،وأدىن سعر بيع يضمن هلا تغطية تكاليفها املتغرية يف
املدى القصري (سعر اإلغالق) هو:

Cmv  P  26.25   25  20
دجP  7.5

 وعند التعويض بقيميت الكمية والسعر يف دالة الربح حنصل على:دج  7.5  11 .12.5  9

إمجايل اخلسائر 9دج ،وهي متساوي مع إمجايل التكاليف الثابتة للمؤسسة.
ثانيا :منحىن عرض املؤسسة
يتم اتتقاق منحىن عرض املؤسسة املتنافسة من خالل الربط بني نقاط التقاطع بني منحىن التكلفة احلدية
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هلا ومستويات السعر ،وذلك انطالقا من سعر اإلغالق ،مبعىن أخر أن منحىن عرض املؤسسة ميثل اجلانب
املوجب ملنحىن التكلفة احلدية انطالقا من أدىن مستوى للسعر.
الشكل

05

يظهر أن املؤسسة تعرض الكمية

Q1

عند أدىن سعر  ،P1وهو سعر اإلغالق ،حمققة بذلك

خسائر مبقدار التكاليف الثابتة ،وعند ارتفاع السعر يف السوق إىل  ، P2يكون ذلك حافزا للمؤسسة لزيادة الكمية
املعروضة ،وتكون يف حالة توازن عند الكمية  ، Q2وتستطيع املؤسسة تغطية إمجايل تكاليفها باإليرادات املتحصل

عليها ألن  ،P2=Cmوإذا تكررت زيا دة السعر يف السوق وأصبح  ،P3فإن املؤسسة تزيد يف الكمية املعروضة
وتكون يف حالة توازن عند عرض الكمية  ، Q3حمققة بذلك رحبا ألن تكلفة الوحدة تصبح أقل من السعر

( > P3

.)Cm

السعر P
التكاليف C

CM

Cm
Cmv

e3

Rm3 =RM3
Rm2 =RM2
Rm1 =RM1

P3

e2

P2

e1

P1 =P

Q1=QQ2 Q

الكمية

المعروضة
الشكل  :73منحىن عرض املؤسسة املتنافسة

ترتتب عن الزيادات يف السعر زيادات يف الكمية املعروضة من قبل املؤسسة يف املدى القصري ،ومنه ميكن القول أن
منحىن عرض املؤسسة يف املدى القصري هو ذلك اجلزء املوجب من منحىن التكلفة احلدية انطالقا من وضعية
التوازن  ، e1وهو يعكس قانون العرض (أن الكمية املعروضة يف عالقة طردية مع السعر).
مثال توضيحي :خذ معطيات املثال السابق ،وبافرتاض أن سعر املنتج  Qاخنفض إىل
هذه املؤسسة.
احل ـل :توازن املؤسسة عند السعر

10

دج:

 - 1كمية التوازن:
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CM  P  6Q 2  20Q  20  10
 6Q 2  20Q  10  0
  160    12.94
وحدة Q1  2.7
وحدة Q2  0.58

إذا كمية توازن املؤسسة عند السعر 10دج هي  2.7وحدة.
 - 2تكلفة الوحدة:
9
دج 10.91
2.7

Cm  P  22.17   102.7   20 
2

دج  10  10.912.7   2.45
Cmv  P
دجCmv  7.58  P  10

عند السعر  10دج تعرض املؤسسة الكمية  2.7وحدة وحتقق خسارة قدرها 2.45دج

 - 3منحىن عرض املؤسسة:
السعر P
التكاليف C

) e1 (3, 14

14
12
10
8
6
4
2

e3 (2.7,
)10
e2 (2.5, 7.5
)

الكمية
Q

2.7 3

2

1

الشكل  :74منحىن عرض املؤسسة

ثالثا :منحىن عرض السوق
يتم اتتقاق منحىن عرض السوق باجلمع األفقي ملنحنيات عرض كل املؤسسات العارضة يف السوق ،أي
أن الكمية املعروضة من سلعة ما يف السوق وعند سعر معني هي جمموع الكميات املعروض من طر كل
املؤسسات املتواجدة وعند ذلك السعر ،وبافرتاض ثبات أسعار عناصر اإلنتاج والعامل التكنولوجي وعدد
املؤسسات ،فإن منحى عرض السوق يكون ذو ميل موجب ويعكس قانون العرض ،ويتم اتتقاقه بيانيا كما هو
مبني يف الشكل .08
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S

السعر P

CM

السعر P
التكاليف

Cm

Cmv

e3
e2

P3
P2

e1

الكمية Q

e3
e2

Q1 Q2 Q3

الشكل  :75منحىن عرض السوق

P2

e1

P1 =Pw

الكمية المعروضة Q

P3

P1 =Pw

Q1 Q2 Q3

الشكل  :76منحىن عرض املؤسسة

يتضح من الشكل أن منحىن عرض السوق يظهر العالقة بني السعر والكمية املعروضة ،حيث أن زيادة
السعر تكون حاف از للمؤسسات لزيادة معروضها من السلع واخلدمات ،مما يرتتب عنه زيادة يف الكمية املعروضة
اإلمجالية.
ويتأثر تكل منحىن عرض السوق بطبيعة املؤسسات العارضة وعددها ،أسعار عناصر اإلنتاج والعامل
التكنولوجي ،والشكل

09

يظهر أن هذه العوامل تعمل على نقل املنحىن إىل أعلى أو أسفل (

Shifted

 )variablesحسب طبيعة التغري ،فإذا زاد عدد املؤسسات ومت استخدام تكنولوجيا أعلى ،على سبيل املثال ،فإن
منحىن عرض السوق ينتقل إىل اجلهة اليمىن مظهرا زيادة يف الكمية املعروضة يف السوق ،وإذا حدث العكس فإنه
ينتقل إىل جهة اليسار معربا على تناقص الكمية املعروضة يف السوق.
'S
S

الكمية Q

الشكل :77انتقال منحىن عرض املؤسسة
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مثال توضيحي :دالة تكاليف املؤسسة املتنافسة  iمعطاة بالعالقة التالية:
C t i  2Q i2  10Q i  20

حيث:

i  1,2,.....,100

املطلوب :حدد دالة عرض السوق.
احلـل :إجياد دالة عرض السوق يتطلب املرور باخلطوات التالية:
 - 1دالة عرض املؤسسة املتنافسة :i
CM  P  4Qi  10  P  Qi  0.25 P  2.5

-2

دالة عرض السوق:
 25 P  250

أي:

n 100

Q

i

QS 

i 1

Qs = 250 +25P

هذه الدالة تظهر أن الكمية املعروضة يف السوق  Qsيف عالقة طردية مع السعر  ،Pوأن
لكل تغري يف السعر بوحدة نقدية واحدة تتغري الكمية املعروضة ب  25وحدة.
رابعا :توازن السوق (الصناعة)
تكون السوق يف حالة توازن عند السعر الذي تتساوى الكمية املطلوبة من سلعة أو خدمة ما مع الكمية
املعروضة منها ،مبعىن أخر أن السوق تكون يف حالة توازن عند النقطة تقاطع منحنيي العرض والطلب ،والشكل
 10يظهر حالة توازن السوق يف املدى القصري.
S

D

السعر P

Pe

S

D
الكمية Q

Qe=Qs=Qd

الشكل  :78توازن السوق يف املدى القصري
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وتتأثر وضعية توازن السوق بعدد العارضني ،العامل التكنولوجي ،أذواق املستهلكني مستويات الدخل وأسعار
السلع البديلة واملكملة ...
مثال توضيحي :خذ معطيات املثال السابق وبافرتاض أن الطلب السوقي على السلعة ممثلة بالدالة التالية:
P=100- 0.2Qd

 احبث عن كمية وسعر توازن السوق.احل ـل :حساب كمية وسعر توازن السوق:
-1

سعر التوازن:

-2

كمية التوازن:

Qs  Qd
P  100  0.2Q d  Q d  500  5P
25P  250  500  5P
ون  30P  250  P  8.33

وحدة Q  500  58.33   458 .33

حسب النتائج تكون السوق يف حالة توازن يف املدى القصري عند الكمية  458.33وحدة والسعر

8.33

ون.

خامسا :فائض املنتج

Producer Suplus

تعريف :فائض املنتج هو عبارة عن الفارق بني إمجايل اإليرادات اليت يتحصل عليها املنتج فعال بسعر السوق
واإليرادات اليت يستعد احلصول عليها بسعر اقل من سعر السوق.
ويتم اتتقاق فائض املنتج بيانيا كما هو مبني يف الشكل  ، 11حيث أن املؤسسة تكون مستعدة أن تبيع
بالسعر

P1

عند عرضها للكمية

Q1

ولكن سعر البيع احلقيقي هو سعر السوق  ، Pوعند أي كمية يتحدد سعر

املؤسسة على منحىن عرضها يف املدى القصري وهو منحىن التكلفة احلدية  ،CMوذلك حىت الكمية  Qوهي كمية
توازهنا يف املدى القصري .إذا أرادت املؤسسة عرض كمية أكرب من كمية التوازن يكون السعر الذي ترضى به أعلى
من سعر السوق ،وهذا غري ممكن ألن املؤسسة كما ذكرنا سابق آخذة للسعر يف سوق املنافسة الكاملة.
يكون الفائض يف الشكل  11ممثل باملساحة التالية:

  OPeQ  OPweQ  Pw Peالفائض
 االشتقاق الرياضي لفائض املنتج
لنفرض أن دالة عرض مؤسسة ما معطاة بالعالقة التالية:
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السعر P
CM

e

P
P1
Pw

الكمية Q

Q

Q1

الشكل  :79فائض املنتج يف املدى القصري
P  a  bQ

حيث:

b>0

البحث عن الفائض الذي حتققه هذه املؤسسة عند سعر السوق

P

يتطلب املرور باخلطوات التالية:

 - 1حساب اإليرادات الفعلية اليت حتققها املؤسسة عند سعر السوق : P
2

Q  aQ  bQ





Rt  P.Q  a  bQ

 - 2حساب اإليرادات اليت تستعد املؤسسة احلصول عليها:




Q
0

Q Q



dQ  aQ  0.5bQ 2

 a  bQ 

Q 0

2

 aQ  0.5bQ

 - 3الفائض الذي حتققه املؤسسة:
2

2

 aQ  bQ  aQ  0.5Q

الفائض

 0.5bQ

الفائض

2

مثال توضيحي :خذ معطيات املثال السابق واملتعلق باملؤسسة  ،iمث أحسب الفائض الذي حتققه عند سعر توازن
السوق 8.33= Pون.

احلـل :حساب الفائض يتطلب املرور مبراحل احلل التالية:
 - 1حساب اإليرادات اليت تتحصل عليها املؤسسة فعال عند سعر التوازن:
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Rt  P.Qi  4Qi  10Qi  4Qi2  10Qi
Rt  44.58  104.58  38.22
2

 - 2حساب اإليرادات اليت تستعد للحصول عليها:
Qi  4.58





 10dQ  2Q  10Qi
2
i

Qi  4.58

 4Q

i

Q 0

Qi  0

 24.58  104.58  3.84
2

 - 3الفائض:
ون  = 38.22 – (-3.84) =42.06الفائض

إذا املؤسسة حتقق فائض قدره  42.06ون عند عرض الكمية  4.58وحدة بسعر السوق  8.33ون.
سادسا :مرونة العرض

Elasticity of supply

تعريف :مرونة العرض هي عبارة عن التغري النسيب يف الكمية املعروضة من سلعة أو خدمة ما والناتج من التغري
النسيب يف السعر مع ثبات العوامل األخرى (العامل التكنولوجي,عدد العارضني ،أسعار عناصر اإلنتاج.)...
وظيفة مرونة العرض هي قياس مدى استجابة الكمية املعروضة للتغريات يف السعر مع ثبات العوامل

األخرى ،وحتسب بالعالقة التالية:

dP P 

 dQ 
Q


0

e

مثال توضيحي :خذ معطيات املثال السابق ممث أدرس مرونة عرض السوق عند سعر التوازن.
احلــل :دالة عرض السوق املتوصل غليها يف التحليل السابق هي:

Q s  25 P  250

مرونة العرض عند سعر التوازن  8.33ون تساوي:
dQ P
8.33
.  25
 0.45
dP Q
458 .33



e

0

النتيجة املتوصل إليها تعين أنه إذا تغري سعر السوق بنسبة  %1فسيؤدي إىل تغري طردي يف الكمية املعروضة بنسبة
.% 0.45

املبحث الثاين :توازن املؤسسة والسوق (الصناعة) يف املدى الطويل
اتتقاق التوازن يف املدى الطويل يعتمد على فرضية أن املؤسسة املتنافسة هلا إمكانية تغيري مجيع عناصر
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اإلنتاج املستخدمة ،ومن مث تغيري حجم نشاطها ،وهذا ما يؤثر بدوره على توازن السوق (الصناعة) ،وفيما يلي
عرض لتوازن املؤسسة وتوازن السوق يف املدى الطويل:
أوال :توازن املؤسسة يف املدى الطويل
تكون املؤسسة املتنافسة يف حالة توازن يف املدى الطويل عند سعر السوق الذي يتساوى مع التكلفة
النهائية للوحدة (التكلفة املتوسطة الكلية) يف املدى الطويل  ،LCmوهو السعر الذي يضمن هلا حتقيق أرباح
االعتيادية دون هوامش رحبية إضافية ،أي أن ترط توازن املؤسسة يف املدى الطويل هو:
LCm =P
LCm
Cm3

Cm1

CM2

P
C

CM1

P

S

ِ

Cm 2

e1
P1

P1
’S

ربح

e2

P2

P2

D
الكميةQ

Q1

Q2

املؤسسة

الكمية Q

Q1 Q2

السوق

الشكل  :80توازن املؤسسة و السوق يف املدى الطويل
بافرتاض أن املؤسسة تعتمد يف إنتاجها على مشروع صغري احلجم كما هو مبني يف الشكل  ،12حيث تكلفة
إنتاج الوحدة الواحدة هي  Cm1وتعرض الكمية

Q1

عند سعر توازن السوق  ،P1يكون الربح احملقق من طر

املؤسسة يف املدى القصري ممثل مبساحة املستطيل املضللة يف الشكل  .األرباح اليت حتققها هذه املؤسسة وبعض
املؤسسات املتواجدة يف السوق تكون حافزا لدخول مؤسسات أخرى للسوق يف املدى الطويل ،مما يزيد عدد
العارضني يف السوق ،ويرتتب عن ذلك انتقال منحىن عرض السوق إىل اجلهة اليمىن (من  Sإىل ’ ،)Sحمدثا بذلك
وضعية توازن جديدة ( ،)e2ومع ثبات الطلب

D

تكون الكمية املعروضة يف السوق أكرب (  )Q2والسعر اقل

( .)p2السعر اجلديد سيسمح لكل املؤسسات املتبقية يف السوق بتسويق منتجاهتا مع حتقيق أرباح اعتيادية فقط
أي:
P2 = LCm
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مثال توضيحي :دالتا الطلب والعرض السوقي للسلعة  Qمها على التوايل:
Qd =9000-2P
Q5 = 375+P

 - 1بافرتاض أن دالة تكاليف املؤسسة يف املدى القصري معطاة بالعالقة التالية:
Ct =2Q3 - 20Q²+875Q+24000

 أحسب كمية توازن املؤسسة ومقدار الربح احملقق. - 2نتيجة لألرباح احملققة دخلت مؤسسات أخرى إىل السوق ،مما تسبب يف تغري دالة عرض السوق ،وأصبحت
تأخذ الشكل التايل:
Q5’ =1575+P

 أحسب كمية توازن املؤسسة يف املدى الطويل ،علما ب أن دالة تكاليفها يف املدى الطويل معطاة بالعالقةالتالية:
Ct = Q3 - 40Q² + 2875Q

احلـل:
 - 1حساب كمية توازن املؤسسة ومقدار الربح احملقق يتطلب املرور باخلطوات التالية:
أ  -سعر توازن السوق:
Q d  Q s  9000  2 P  375  P
ون 8625  3P  P  2875

ب  -كمية توازن املؤسسة:

CM  P  6Q 2  40Q  875  2875
 6Q 2  40Q  2000  0
  222.71
وحدة Q1  21.89
Cm  P

2400
Q
2400
21.89

ج  -مقدار الربح احملقق:

Cm  2Q 2  20Q  875 

Cm  221.89  2021.89  875 
2

ون Cm  2491.93

  2875  2491 .93 21 .89
ون   8385 .4
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تكون املؤسسة يف حالة توازن يف املدى القصري عند عرض  21.89وحدة وحتقيق ربح إمجايل قدره  8385.4ون.
 -2حساب كمية توازن املؤسسة يف املدى الطويل:
أ  -حساب سعر توازن السوق يف املدى الطويل:
Q d  9000  2 P
Q s '  1575  P
Ct  Q 3  40 Q 2  2875 Q

Q d  Q s  9000  2 P  1575  P
 7425  3P
ون  P'  2475

ب  -كمية توازن املؤسسة يف املدى الطويل:
LCm  Q 2  40Q  2875
dLCm
وحدة  2Q  40  Q  20
dQ
ون LCm  400  800  2875  2475

تكون املؤسسة يف حالة توازن يف املدى الطويل عند عرض الكمية

20

وحدة ،وبالتايل حتقق أرباح اعتيادية فقط

وال وجود ألرباح هامشية ألن:
’2475 = LCm = Pون

ثانيا :توازن السوق (الصناعة) يف املدى الطويل
تكون السوق أو الصناعة يف حالة توازن يف املدى الطويل عند السعر الذي يضمن لكل املتنافسني حتقيق
أرباح اعتيادية فقط (  )LCm=Pويتوقف دخول أو خروج مؤسسات أخرى من و إىل السوق لعدم وجود
حوافز للدخول أو موانع اخلروج منه ،أنظر الشكل .12
املبحث الثالث :أثر التغريات يف التكاليف وأثر الضرائب على التوازن
خصص هذا احملور من الدراسة للتطرق إىل تأثري التغريات يف ا لتكاليف بأنواعها والضرائب على توازن
املؤسسة املتنافسة وتوازن السوق يف األمدين القصري والطويل.
أوال :أثر التغريات يف التكاليف على التوازن
إن دراسة تأثريات التغريات يف التكاليف على توازن املؤسسة وتوازن السوق تتطلب معرفة ما إذا كانت
هذه ال تغريات يف التكاليف الثابتة أو يف التكاليف املتغرية.
 - 1اثر التغريات يف التكاليف الثابتة على التوازن
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التغريات يف بنود التكاليف الثابتة ال يكون هلا تأثري على توازن املؤسسة أو السوق يف املدى القصري ألهنا
غري مرتبطة بالقرار اإلنتاجي .بافرتاض أن إجيار العقارات زاد يف السوق العقاري ،مما يؤدي إىل زيادة التكاليف
الثابتة للمؤسسة ،هذه الزيادة سينجم عنها انتقال منحين

 CmوCm f

إىل أعلى دون أن يتأثر منحنيي

Cmv

و ،CMومادام منحىن التكلفة احلدية هو منحىن عرض املؤسسة ،فإن توازهنا ال يتأثر يف املدى القصري.
أما يف املدى الطويل ،فإن زيادة التكاليف الثابتة ستجعل بعض املتنافسني حيققون خسائر مما يتسبب يف
انسحاهبم من السوق وينتج عن ذلك انتقال منحىن عرض السوق إىل اليسار حمدثا بذلك وضعية توازن جديدة
عند سعر أعلى وكمية أقل .الشكل

13

يظهر أنه عند وضعية توازن السوق  e1يكون السعر  P1وتكون الكمية

املعروضة من طر املؤسسة هي  ، Q1حمققة بذلك رحبا ممثال باملنطقة املظللة يف الشكل ،ويالحظ أنه عند زيادة
التكاليف الثابتة انتقل منحىن  Cmإىل أعلى وأصبحت تكلفة الوحدة ’ Cmوهي أعلى من سعر السوق
حمققة بذلك خسارة ،إال أن منحىن التكلفة احلدية مل يتغري وبقيت كمية التوازن نفسها وهي الكمية  ،Q1وهو ما
P1

يؤكد عدم تأثر التوازن يف املدى القصري.
CM

P
C

'Cm
Cm
Cmv

'S

السعرP

S

e2
e1

e1

P1

P1
D

Q1

الكمية Q

الكمية Q

املؤسسة

Q1

Q2

السوق

الشكل  : 81أثر التغريات يف التكاليف الثابتة على التوازن
أما يف املدى الطويل فإن املؤسسات اليت حتقق خسائر تنسحب من السوق مما يسبب يف نقل منحىن
عرض السوق إىل اليسار (من  Sإىل ’ ،)Sومع ثبات الطلب
عند سعر أعلى  P2وكمية معروضة أقل

P2

D

تكون وضعية التوازن اجلديدة للسوق عند  ،e2أي

.Q2

مثال توضيحي :دالة تكاليف املؤسسة املتنافسة  iمعطاة بالعالقة التالية:
Ct =2Qi²-40Qi+100
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دالة الطلب السوقي معطاة بالصيغة التالية:
Qd =1900- 5P

 - 1احبث عن كمية توازن املؤسسة  iعند سعر توازن السوق ،علما بان عدد املؤسسات العارضة هو 100مؤسسة.
 -2بافرتاض أن التكاليف الثابتة للمؤسسة زادت بنسبة  ،%20فما تأثري ذلك على توازهنا وتوازن السوق.
احلـل:
 - 1إجياد كمية توازن املؤسسة املتنافسة  iعند سعر توازن السوق:
أ  -دالة عرض املتنافس :i
CM i  P  4Qi  40  P
 Qi  10  0.25P

ب  -دالة عرض السوق:
Qi  1000  25P



100
i 1

Qs 

ج  -توازن السوق:
Q d  Q s  1900  5P  1000  25P
 900  30P
ون  P  30

وحدة Qe  1900  5  30   1750

ومنه كمية التوازن:
 -2تأثري الزيادة يف التكاليف الثابتة بنسبة  % 20على التوازن:
أ-

دالة التكاليف الكلية تصبح كما يلي:
Ct =2Qi²- 40Qi+120

الزيادة يف التكاليف الثابتة لن تؤثر على توازن املؤسسة يف املدى القصري ألن دالة التكلفة احلدية تبقى نفسها أي:
CM i  P  4Qi  40  P
 Qi  10  0.25P

كما أن دالة عرض السوق لن تتأثر ،وبالتايل كميات توازن املؤسسة  iوتوازن السوق تبقى على حالة يف املدى
القصري.
 - 2أثر التغريات يف التكاليف املتغرية على التوازن
التغريات يف بنود التكاليف املتغرية على عكس التكاليف الثابتة تؤثر وبشكل فوري على توازن املؤسسة
وتوازن السوق .بافرتاض أن األجور زادت يف سوق العمالة ،فهذا سيؤدي إىل زيادة يف التكاليف الكلية للمؤسسة،
مما يسبب يف نقل منحنيات التكلفة املتوسطة  ،Cmالتكلفة احلدية  CMوالتكلفة املتوسطة املتغرية  Cmvإىل أعلى
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وينجم عن ذلك تغري يف وضعية توازن املؤسسة املتنافس ة ،ألن منحىن التكلفة احلدية هو منحىن عرضها يف املدى
القصري ،حيث تكون الكمية املعروضة أقل عند سعر توازن السوق.
الزيادة يف األجر تؤدي إىل زيادة التكاليف املتغرية يف املدى القصري ،وهو ما يسبب يف حتقيق خسائر
لبعض املؤسسات ،مما جيعلها تنسحب من السوق يف املدى القصري نظرا لعدم تغطية التكاليف املتغرية باإليرادات
املتحصل عليها .انسحاب بعض املؤسسات من السوق يف املدى القصري يؤدي إىل انتقال منحىن عرض السوق
إىل اليسار حمدثا بذلك وضعية توازن جديدة حيث ،تكون الكمية أقل والسعر أعلى وتتضح هذه احلالة بيانيا كما
هو مبني يف الشكل

.14

يالحظ من خالل الشكل
اجلهة اليسرى من

 CMإىل ’CM

14

أن الزيادة يف التكاليف املتغرية ستحدث انتقال ملنحىن التكلفة احلدية إىل

وانتقال منحىن التكلفة املتوسطة إىل أعلى من

Cm

إىل ’ ،Cmومبا أن منحىن

التكلفة احلدية هو منحىن عرض املؤسسة فإن كمية التوازن اجلديدة تكون أقل وهي الكمية  Q2بسعر السوق .P1

كما يالحظ من خالل الشكل أن انتقال املنحنيات املذكورة إىل أعلى سبب يف خسائر للمؤسسة بعد
ما كانت حتقق أرباح ،وهو األمر الذي جيعل هذه املؤسسة خترج من السوق إذا كان حجم اخلسائر أكرب من
التكاليف الثابتة .انسحاب بعض املؤسسات اليت حتقق خسائر يؤدي إىل انتقال منحىن عرض السوق من  Sإىل
’S

يف املدى القصري ،وبافرتاض ثبات الطلب حتدث وضعية توازن جديدة ( ) e2أين تكون كمية التوازن أقل

( )Q2والسعر أعلى (.)P2
CM

'CM

P

P
C

'Cm

'S
S

Cm

e2
P2
e1

e1

P1

P1
D

الكمية Q

Q2 Q1

املؤسسة

الكمية Q

Q1

Q2

السـوق

الشكل  : 82أثر التغريات يف التكاليف املتغرية على التوازن
مثال توضيحي :خذ معطيات املثال السابق وبافرتاض أن دالة تكاليف املؤسسة املتنافسة  iتغريت وأصبحت
تأخذ الصيغة التالية:
Ct =2Qi² - 20Qi+100
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 ما تأثري هذا التغري على توازن املؤسسة املتنافسة وتوازن السوق؟احل ـل :دراسة أثر التغري يف التكاليف املتغرية للمؤسسة على التوازن يتطلب املرور باخلطوات التالية:
-1

إجياد كمية توازن املؤسسة املتنافسة :i
أ  -دالة عرض املؤسسة:
CM i  P  4Qi  20  P  Q  5  0.25 P

ب  -دالة عرض السوق:
Q s '  i 1 Qi  500  25P
100

-2

توازن السوق:
Q d  Q s  1900  5 P  500  25P
 1400  30 P
ون  P  46.66

ومنه كمية توازن السوق:

Q'e  1900  546.66
وحدة Q'e  1666.66

أثر الزيادة يف التكاليف املتغرية أدى إىل اخنفاض الكمية املعروضة من طر املؤسسة  iمن  17.50وحدة
إىل  16.66وحدة واخنفاض الكمية املعروضة يف السوق من

1750

وحدة إىل

1666.66

وحدة وارتفاع يف سعر

التوازن من 30ون إىل  46.66ون.
ثانيا :أثر الضرائب والرسوم على التوازن
تفرض عادة على نشاط املؤسسة املتنافسة عدة أنواع من الضرائب والرسوم وأمهها الضريبة الثابتة على
نشاط املؤسسة ،الضريبة على األرباح الصافية والضريبة على الوحدة املباعة أو الرسم على القيمة املضافة .VAT
 - 1الضريبة الثابتة

Lamp Sum Tax

تفرض هذه الضريبة على اإليرادات السنوية للمؤسسة وهي ذات قيمة ثابتة وتدرج ضمن بنود التكاليف
الثابتة للمؤسسة ،وفرض هذه الضريبة حيدث تغريات يف التكاليف الثابتة للمؤسسة املتنافسة ،وعليه ميكن القول
أن تأثري هذه الضريبة هو نفسه تأثري التغريات يف التكاليف الثابتة على توازن املؤسسة وتوازن السوق يف األمدين
القصري والطويل املعاجل يف فقرات سابقة.
 - 2الضريبة على اإلرباح الصافية

Profit - Tax
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تفرض هذه الضريبة على اإلرباح السنوية احملققة من طر املؤسسة املتنافسة ،وعادة تكون قيمة الضريبة
ثابتة يف املدى ا لقصري وتدرج ضمن بنود التكاليف الثابتة ،ويكون تأثريها على توازن املؤسسة وتوازن السوق فقط
يف املدى الطويل تأهنا تأن الضريبة الثابتة.
 - 3الضريبة على الوحدة املباعة (أو الرسم على القيمة املضافة

) VAT

الضريبة على الوحدة املباعة (أو الرسم على القيمة املضافة  )VATهي بند من بنود ا لتكاليف املتغرية
وتأثرياهتا تكون فورية على توازن املؤسسة املتنافسة وتوازن السوق ،حيث ينتقل منحىن عرض املؤسسة يف املدى
القصري (منحى التكلفة احلدية) إىل جهة الشمال وتصبح كمية التوازن أقل .أما بالنسبة للسوق فزيادة التكاليف
املتغرية نتيجة فرض هذه الضريبة أو الرسم يسبب يف حتقيق خسائر لبعض املؤسسات ،مما يصعب عليها تغطية
تكاليفها املتغرية باإليرادات اليت حتصل عليها بسعر السوق ،وهو ما يؤدي إىل انسحاهبا من السوق يف املدى
القصري ،مما يت سبب يف انتقال منحىن عرض السوق إىل اليسار حمدثا بذلك وضعية توازن جديدة عند سعر أعلى
وكمية توازن أقل ،أنظر الشكل .14
 السؤال املهم هنا هو :هل أن ارتفاع السعر سيكون مبقدر قيمة الضريبة أو الرسم أم اقل؟اإلجابة على هذا السؤال ستمكننا من معرفة من سيتحمل عبء هذه الضريبة أو الرسم ،املستهلك أو
املنتج أو كالمها.
يتوقف حتمل عبء الضريبة أو الرسم على مرونة العرض ،فكلما كانت مرونة العرض اكرب كلما حتمل
املستهلك العبء األكرب من الضريبة أو الرسم ،كما هو مبني يف الشكل .15
P

P
'S
S
e2

'S
S

ΔP

e1

a P2
T
b P1

e2

P
Δ

e1

D
D
Q

Q1

Q2

Q

العرض مرن متاما

Q1

Q2

العرض مرن نسبيا

الشكل  : 83أثر الضريبة على الوحدة املباعة على التوازن
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يظهر الشكل أعاله حالتني لتأثري الضريبة على التوازن ،احلالة أين يكون العرض مرن نسبيا وحالة العرض
مرن متاما ،ففي احلالة األوىل فإن فرض الضريبة أو الرسم بالقيمة  Tيسبب يف خ روج بعض املؤسسات من السوق
يف املدى القصري لعدم تغطية تكاليفها ،مما يؤدي إىل ا نتقال منحىن عرض السوق إىل اليسار (من
وبافرتاض ثبات الطلب

D

فإن وضعية التوازن تتغري من

يالحظ على الشكل أن ارتفاع سعر التوازن مبقدار

ΔP

e1

إىل

e2

S

إىل ’،)S

أين يكون السعر أعلى وكمية التوازن أقل .ما

وهي قيمة أ قل من قيمة الضريبة أو الرسم  ،Tمما يدل على

أن عبء الضريبة يتقامسه املستهلك واملؤسسة معا ،حيث يتحمل املستهلك القيمة  ΔPوتتحمل املؤسسة املتبقي

من الضريبة أو الرسم وهي القيمة  .T-ΔPأما يف حالة العرض مرن متاما ،فإن التغري يف السعر بالقيمة

ΔP

متساوي مع قيمة الضريبة  Tوهو ما يدل على أن املستهلك لوحده يتحمل كامل الضريبة أو الرسم.
مثال توضيحي :خذ معطيات املثال السابق ،وبافرتاض أنه مت فرض رسم بقيمة 10ون على نشاط املؤسسة
املتنافسة .i
 ما تأثري ذلك على توازهنا املتنافس؟ حلل عبء الرسم.احل ـل :تأثري فرض رسم بقيمة  10ون على التوازن:
 - 1قبل فرض الرسم كانت النتائج املتوصل إليها هي:
 سعر التوازن 30 :ون= P-كمية التوازن1750 :وحدة =

Q1

-كمية توازن املؤسسة املتنافسة 17.5:وحدة

= Q1

 -2ميكن قياس أثر فرض رسم بقيمة  10ون على التوازن بطريقتني:
أ  -الطريقة األوىل :إضافة قيمة الرسم للتكاليف املتغرية للمؤسسة أي:
C' t i  2Qi² - 40Qi  10Qi  100
C' t i  2Qi² - 30Qi  100

 دالة عرض املؤسسة:CM i  P  4Qi  30  P
 Qi  7.5  0.25P

 دالة عرض السوق:Q s  i 1 Qi  750  25P
100

 التوازن:سعر التوازن:

Q d  Q s  1900  5P  750  25P
ون  P'  38.33

ومنه كمية توازن السوق:

وحدة Qi  1900  538 .33   1708 .35
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ب  -الطريقة الثانية :يتم إدراج قيمة الرسم يف دالة عرض السوق مباترة على النحو التايل:
 25 P  10 

Q s '  1000

Q s '  1000  25 P  250
Q s '  750  25 P

ما يالحظ أنه مت التوصل إىل نفس دالة عرض السوق وبقية اخلطوات تكون متشاهبة مع الطريقة األوىل.
 - 3حتليل عبء الرسم:

 قيمة الرسم 10 :ون املستهلك يتحمل-

املؤسسة تتحمل:

8.33ون = ΔP = 38.33 – 30
1.67ون = T- ΔP
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خالصة الفصل
لقد مت التطرق يف هذا الفصل إىل أهم مميزات وخصائص سوق املنافسة الكاملة وتوازن املؤسسة والسوق
(الصناعة) ،إضافة إىل حتليل تأثريات بعض املتغريات على التوازن يف األمدين القصري والطويل ،ونذكر منها
التغريات يف التكاليف الثابتة واملتغرية ،فرض الضرائب والرسوم . ...
إن ما متت معاجلته يف هذا الفصل يعطي فكرة واضحة وكافية عن سوق املنافسة الكاملة واليت تتميز
بالغياب التام للتنافس ،وهذا على عكس املفهوم السائد حول تكل هذه السوق يف بيئة األعمال.كما أن تقدمي
املفهوم الصحيح هلذه السوق سيمكن من الفهم السليم لسلوك املؤسسات املتواجدة يف األنواع األخرى من
األسواق يف األمدين القصري والطويل.
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