الفصل الثاني :نظرية التكاليف
يحتل مفهوم التكاليف مكانا بار از في التحليل االقتصادي الن العامل الرئيسي الذي يكمن وراء قدرة المشروع على
عرض منتج ما في سوق هو تكاليف اإلنتاج .ذلك ان انتاج أي سلعة يحتاج الى استخدام عوامل اإلنتاج ،ونظ ار
لندرة هذه األخيرة فان استخدامها يستلزم سع ار لها.
ان حجم اإلنتاج الذي يرغب أي مشروع في عرضه في السوق يتوقف على تكاليف عوامل اإلنتاج الالزمة النتاجه
من جهة وعلى األسعار التي يمكن لهذا المشروع ان يحصل عليها في السوق عندما يبيع منتجاته من جهة
أخرى.
توضح منحنيات التكلفة ادنى تكلفة الزمة إلنتاج المستويات المختلفة من الناتج ،وتتضمن هذه التكلفة ما كان
منها صريحا أو ضمنيا.
تشير التكلفة الصريحة الى ما تنفقه المؤسسة فعال لشراء أو تأجير المدخالت التي تلزمها .اما التكلفة الضمنية
فهي قيم المدخالت التي تملكها المؤسسة وتستخدمه في عملياتها اإلنتاجية.
وينبغي تقدير قيم المدخالت المملوكة بما يمكن أن تعود به من افضل استخدام بديل لها .أو بعبارة أخرى يقصد
بالتكلفة البديلة الفرصة المضحى بها إلنتاج البديل.
ولتحديد أكثر مفهوم التكاليف ال بد من االخذ بعين االعتبار عامل الزمن .ففي الفترة الطويلة يمكن تعديل كل
عوامل اإلنتاج وبذلك تكون كل التكاليف متغيرة ،بمعنى أنها تتغير بتغير اإلنتاج ،وان كان هذا ال يعني بالضرورة
بنفس النسية التي تتغير بها عوامل اإلنتاج.
في حين ان الفترة القصيرة تعني بصورة عامة قيام رد فعل لإلنتاج على المحددات الخارجية دون حدوث تغيير
جوهري في بنية اإلنتاج أو كمية ونوعية التجهيزات واآلالت المستخدمة في اإلنتاج.

المبحث األول :التكاليف في المدى القصير
تتأثر التكاليف في المدى القصير بالتغيرات في حجم اإلنتاج مع ثبات العوامل األخرى .ركزت النظرية النظرية
التقليدية للتكاليف في تحليلها على قانون تناقص الغلة باعتبار ان دوال التكاليف هي دوال مشتقة من دوال
اإلنتاج ،فهي على الشكل التالي.TC=f(Q) :
تقسم التكاليف في المدى القصير حسب عالقتها بحجم اإلنتاج الى تكاليف مباشرة أو غير مباشرة ،وحسب
طبيعتها الى تكاليف متغيرة وتكاليف ثابتة .وسنركز في دراستنا على النوع الثاني.
-Iمنحنيات التكاليف الكلية :
-1التكاليف الكلية الثابتةTFC :
تعريف :وهي تكاليف مستقلة عن حجم اإلنتاج وبالتالي ال تتغير بتغير حجم اإلنتاج ،ويجب دفعها سواء كان
هناك انتاج ام ال مثل تكاليف االيجار .وبالتالي يتم تمثيلها بيانيا بخط مستقيم مواز للمحور االفقي ،الن زيادة
حجم اإلنتاج ال يؤثر على التكلفة الثابتة.
-2التكاليف الكلية المتغيرةTVC :
 تكلفة عناصر اإلنتاج المتغيرة (أجور العمال وتكلفة المواد الخام).
 تتوقفالتكلفة المتغيرة على حجم اإلنتاج فتزيد بزيادتها.
 اذا كان حجم اإلنتاج =صفر ،فان التكلفة المتغيرة = صفر.
 مع زيادة اإلنتاج ،تزيد التكلفة المتغيرة في البداية بمعدل متناقص حتى حد معين ،ثم تزيد بعد ذلك بمعدل
متزايد
-3التكاليف الكلية االجماليةTC :
 تعريف :وهي مجموع التكاليف الكلية الثابتة والمتغيرة ويرمز لها بالرمز .TC
حيث:

TC=TVC+TFC

 اذا كان اإلنتاج =صفر ،فانTC=TFC:

 تسلك التكاليف الكلية نفس سلوك التكاليف المتغيرة ،حيث تزيد في البداية بمعدل متناقص حتى حد معين ،ثم
تزيد بعد ذلك بمعدل متزايد.
 بيانيا :تظهر العالقة بين حجم اإلنتاج والتكاليف كالتالي:

TC

TC,TFC,TVC

TVC

TFC
TFC

Q

تزيد التكاليف الكلية بمعدل متناقص في البداية حتى حد معين
(عندما تكون التكلفة الحدية متناقصة) ثم تأخذ التكاليف الكلية في
التزايد بمعدل متزايد عندما تبدأ التكلفة الحدية في التزايد

-IIأصناف التكاليف :
بالرغم من ان منحنيات التكلفة الكلية هامة جدا ،إال أن منحنيات تكلفة وحدة المنتج تعتبر أكثر أهمية في تحليل
االجل القصير للمؤسسة .والمنحنيات التي سنهتم بها هي منحنيات التكلفة الثابتة المتوسطة ،التكلفة المتغيرة
المتوسطة ،التكلفة المتوسطة ،التكلفة الحدية.

-1التكلفة الثابتة المتوسطة Average Fixed Cost )AFC( :
 وهي عبارة عن حصة كل وحدة منتجة من التكاليف الثابتة.
 ويتم قياس هذه التكلفة بالعالقة التالية :

TFC
Q

AFC 

 تتناقص التكلفة الثابتة المتوسطة بزيادة حجم اإلنتاج.
 منحنى التكلفة الثابتة المتوسطة يتشكل من ميول خطوط مستقيمة تبط بين نقطة المبدأ ومجموع النقاط
المشكلة لمنحنى التكلفة الثابتة الكلية.
 بيانيا  :يمكن توضيح ذلك بالشكل التالي:

TFC

التكلفة الثابتة الكلية

B
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-2التكلفة المتغيرة المتوسطة Average Variable Cost )AVC( :
 وعي عبارة عن حصة كل وحدة منتجة من التكاليف المتغيرة.
 ويتم قياس هذه التكلفة بالعالقة التالية :

TVC
Q

AVC 

 منحنى التكلفة المتغيرة المتوسطة يعكس قانون تناقص الغلة.
 منحنى التكلفة المتغيرةة المتوسطة يتشكل من ميول خطوط مستقيمة تربط بين نقطة المبدأ ومجموع النقاط
المشكلة لمنحنى التكلفة المتغيرة الكلية.
 بيانيا  :يمكن توضيح ذلك بالشكل التالي:
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-3التكلفة الكلية المتوسطة Average Total Cost )ATC( :
 وعي عبارة عن حصة كل وحدة منتجة في المتوسط
 ويتم قياس هذه التكلفة بالعالقة التالية :

TC
Q

ATC 

 منحنى التكلفة الكلية المتوسطة يعكس قانون تناقص الغلة.
 منحنى التكلفة الكلية المتوسطة يتشكل من ميول خطوط مستقيمة تربط بين نقطة المبدأ ومجموع النقاط
المشكلة لمنحنى التكلفة الكلية.
 أدنى نقطة على منحنى التكلفة الكلية المتوسطة تعبر عن مستوى اإلنتاج االمثل
 بيانيا  :يمكن توضيح ذلك بالشكل التالي:
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التكلفة الكلية

A

TFC
Q

ATC

ATC

’A
التكلفة المتوسطة

’D

Q

’B
’C

-4التكلفة الحدية Marginal Cost (MC):
 هي عبارة عن التغير في التكاليف الكلية عند زيادة حجم اإلنتاج بوحدة واحدة ،او هي عبارة عن تكلفة انتاج
كل وحدة إضافية.
 أيضا يمكن حساب التكلفة عن طريق التغير في التكلفة المتغيرة.
TC TVC
 يتم قياسها بالعالقة التالية:

Q
Q

MC 

 منحنى التكلفة الحدية هو عبارة عن ميل منحنى التكاليف الكلية.
 تتناقص التكلفة الحدية في المجال الذي تتزايد فيه التكاليف الكلية بمعدل متناقص وتتزايد في المجال الذي
تتزايد فيه التكاليف الكلية بمعدل متزايد.
 بيانيا  :يمكن توضيح ذلك بالشكل التالي:
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C
B
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-IIIالعالقة بين أصناف التكاليف :
منحنيات التكاليف في المدى القصير هي مقلوب منحنيات اإلنتاج.
بيانيا :تظهر العالقة بين منحنيات التكاليف كالتالي:
ATC,
ATC

AVC,
MC

MC
AVC

MC

*Q

Q1

Q0

-1العالقة بين  AVCو:ATC
 AVC هي جزء من  ATCوكالهما يعكسان قانون تناقص الغلة.
 إال أن أدنى نقطة على منحنى  ATCتقع على يمين أدنى نقطة على منحنى AVC
ATC  AVC  AFC
TC TVC TFC


Q
Q
Q

 بين مستويي اإلنتاج  Q1و* Qتكون  avcفي حالة تزايد أما  atcفتكون في حالة تناقص وهذا ناتج عن أن
معدل التناقص في  afcأكبر من معدل تزايد في avc
 عند مستوى اإلنتاج األمثل * Qيتساوى معدل التزايد في  AVCمع معدل التناقص في  ،AFCوتكون ATC
في حدها األدنى.
 الى يمين مستوى اإلنتاج األمثل تكون  ATCفي حالة تزايد وهذا ناتج عن ان  AVCتتزايد بمعدل اكبر من
معدل التناقص في .AFC

 -2العالقة بين :AVC, ATC, MC
 منحنى  MCيقطع كل من منحنى  AVCو ATCفي ادنى نقطة لهما
 يمكن توضيح ذلك كما يلي:
TC  ATC  Q......... ATC  f Q 
Q
TC ATC

Q
ATC
Q
Q
Q
ATC
MC 
Q  ATC
Q
ATC
MC  ATC 
Q
Q

MC 

 ويمكن ان نستنتج ما يلي:
ATC
اذا كان  0Q

⟸ ATCمتزايدة ⟸  ، ATC  MCوهذا معناه انه لما تكون  ATCمت ازيدة فان

منحناها يقع اسفل منحنى .MC
ATC
اذا كان  0Q

⟸ ATCمتناقصة ⟸  ، ATC  MCوهذا معناه انه لما تكون  ATCمتناقصة

فان منحناها يقع اعلى منحنى .MC
ATC
اذا كان  0Q

⟸ ATCدنيا⟸  ، ATC  MCوهذا معناه منحنى التكلفة المتوسطة الكلية يصل

الى ادنى نقطة له عندما تتقاطع مع التكلفة الحدية .MC
مثال:
منتج بامكانه صنع المنتوج  Qبثالث طرق فنية مختلفة ،أشكال هذه الطرق الثالث تنعكس في دوال اإلنتاج
التالية:
Q1  L.0.25 K 0.25
Q2  2 L.0.5 K 0.5
Q3  L.K

إذا علمت أن سعر وحدة هذا المنتج هو  Pوأن معادلة تكاليف إنتا هذا المنتج هي متماثلة بالنسبة للطرق
الثالثة وتأخذ الشكل التاليTC=4L+10K:

-1أوجد دوال التكاليف الكلية ،ثم علق على أشكال المنحنيات في كل طريقة.
-2ما هي العالقة التي يمكن أن تتواجد بين شكل منحنيات التكلفة وغلة الحجم؟
الحل:
-1إيجاد دوال التكاليف:
  TR  TC
  P.Q  TC
)   P.L0.25 .K 0.25  (4 L  10 K
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40
 L  0.25P.L .K
 

 0.25 P.L0.25 K 0.75  10  0
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بقسمة المعادلة األولى على الثانية نجد:
)(1
L 10
2
  K  L
)(2
K 4
5

نعوض قيمة  Kفي  TCوفي Qفنجد:
2
TC  10( L)  4 L  8L
5
2
5
5 2
Q  L0.25 ( L) 0.25  L0.5  ( ) 0.25 Q  L 
Q
5
2
2
Q  4 10Q 2

5
2

 TC  8L  8

بنفس طريقة معالجة الحالة األولى نجد:
TC1  4 10Q 2
TC 2  2 10Q
TC3  4 10Q 0.5

من الدوال السابقة يمكن أن نسجل المالحظات التالية بشأن شكلها:
في الحالة األولى تزداد التكلفة بمعدل متزايد.-في الحالة الثانية تزداد التكلفة بمعدل ثابت.

في الحالة الثالثة تزداد التكلفة بمعدل متناقص.-2العالقة التي يمكن ان تتواجد بين اشكال دوال التكلفة وغلة الحجم:
الدالة األولى متجانسة من درجة أقل من الواحد ( ،)5.20+5.20وبالتالي تتبع قانون غلة الحجم المتناقص.الدالة الثانية متجانسة من درجة تساوي الواحد ( ،)5.0+5.0وبالتالي تتبع قانون غلة الحجم الثابت.-الدالة الثالثة متجانسة من درجة أكبر من الواحد ( ،)1+1وبالتالي تتبع قانون غلة الحجم المتزايد.

وبالتالي:
غلة الحجم المتناقصة تتوافق وتكاليف كلية تتزايد بمعدل متزايد.غلة الحجم الثابتة تتوافق وتكاليف كلية تتزايد بمعدل ثابت.-غلة الحجم المتزايدة تتوافق وتكاليف كلية تتزايد بمعدل متناقص.

المبحث الثاني :التكاليف في المدى الطويل
في المدى الطويل ،يمكن للمؤسسة تغيير الكميات المستخدمة من جميع المدخالت ،وبالتالي ال يكون هناك
أي حجم.
عناصر ثابتة وال تكلفة ثابتة ،وبذلك تستطيعالمؤسسة أن تنشئ أي مشروع ،و ِمن ِ
يتم استخدام منحنيات التكاليف التخاذ الق اررات المثلى والمستقبلية للتوسع في اإلنتاج.
-Iمنحنى التكلفة المتوسطة الكلية في المدى الطويل LATC
لنفترض انه يتوفر للمنتج إمكانية االختيار بين أربعة مشاريع إنتاجية في المدى الطويل ،وتمثلها المنحنيات
األربعة لمتوسط التكلفة الكلية في المدى القصير ،كما هو في الشكل التالي:
LATC

SATC4

SATC1

LATC

C
D

LMC

SATC2

’B

A

SATC3

B

C

Q
Q4

Q3

Q2

Q1

يمكن ان نستنتج ما يلي:
 االختيار بين المشارع يتوقف على التوقعات المستقبلية للطلب.
 اذا توقعت المؤسسة إنتاج  Q1أمكنها إقامة المشروع األول وادارته عند النقطة .A
 واذا توقعت انتاج  Q2امكنها إقامة المشروع الثاني ،وادارته عند النقطة ( ،Bيالحظ انه يمكن انتاج  Q2عند
 SATC1ولكن بتكلفة اعلى عند النقطة ’.)B
 واذا توقعت المؤسسة انتاج  Q3امكنها إقامة المشروع الثالث ،حجمه اكبر ،وادارته عند النقطة .C
 وهكذا ،يمكن رسم العديد من منحنيات متوسط التكلفة على المدى القصير ،حيث يقابل كل واحد منها
االحجام المتعددة للمشروع الذي يمكن للمؤسسة ان تقيمه في المدى الطويل
 منحنى  LATCعبارة عن المنحنى الذي يمس جميع منحنيات متوسط التكلفة في المدى القصير ،الممثِلة
لجميع احجام المشروع المختلفة التي يمكن أن تقيمها المؤسسة في المدى الطويل.
منحنى  LATCهو غطاء لمنحنيات متوسط التكلفة على المدى القصير  ،SATCوهو يعكس قانون غلة
الحجم.
 يتقاطع منحنى  LATCمع  SATC3عند أدنى نقطة لهما ،يسمى حجم المشروع الثالث بالحجم األنسب
أي منحنى للتكلفة المتوسطة على المدى القصير بأنها المعدل األنسب
للمشروع ،بينما تعرف أدنى نقطة على ِ
لإلنتاج بالنسبة للمشروع
LATC=SATC

-IIمنحنى التكلفة الحدية على المدى الطويل :LMC
تقيس التكلفة الحدية في المدى الطويل  LMCالتغير في التكلفة الكلية في المدى الطويل  LTCعندما يتغير اإلنتاج
بوحدة واحدة.
LMC

LMC
SMC4

SMC1

LATC

C

LMC

D
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A
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SMC3
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يمكن ان نستنج ما يلي:
 يأخذ منحنى  LMCنفس الشكل الذي يأخذه في المدى الطويل.
 يالحظ ان منحنى التكلفة الحدية في المدى الطويل  LMCيكون اسفل منحنى متوسط التكلفة  LATCعندما يكون
هذا األخير في تناقص.
 ويكون  LMCاعلى من  LATCعندما يكون هذا األخير في تزايد.
 ويتساوى  LATC=LMCعند ادنى نقطة لمنحنى LATC
 تتساوى التكلفة الحدية في االجلين القصير والطويل ( )SMC=LMCعند مستوى الناتج الذي يتساوى عنده متوسط
التكلفة في االجلين القصير والطويل ( ،)SATC=LATCأي عندما يكون منحنى  SATCمماسا لمنحنى LATC
 تتساوى التكلفة الحدية والتكلفة المتوسطة في االجلين القصير والطويل عند أدنى نقطة على منحنى التكلفة المتوسطة
في المدى الطويل.

LATC=LMC=SATC=SMC

-IIIمنحنى التكلفة الكلية في المدى الطويل :LTC
يمكن تعريف منحنى التكلفة الكلية في المدى الطويل ،بانه ذلك المنحنى المماس لجميع منحنيات التكلفة الكلية
في المدى القصير ،التي تمثل االحجام البديلة للمشروع والتي يمكن ان تقيمها في المدى الطويل ،أي أنه الغالف
لجميع منحنيات التكلفة الكلية في المدى القصير كما واضح في الشكل التالي:
 ان كل نقطة على منحنى  LTCسوف تكون نقطة من منحنى التكلفة  STCالذي يمثل المشروع األكثر
مالءمة النتاج هذا الحجم ،أي المشروع الذي يعطي ادنى تكلفة ممكنة النتاج هذا المستوى المعين من
الناتج ،وبالتالي ال تظهر أي أجزاء من المنحنيات  STCاسفل  LTCالمستنتج منها.

LTC
LTC
STC3
STC2
STC1

Q

Q3

Q2

Q1

مثال:
دالة تكاليف مؤسسة في المديين القصير والطويل موضحة بالصيغ التالية:
LTC=Q3-40Q2+2875Q
STC=2Q3-20Q2+875Q+24000
المطلوب-1 :احسب مستوى اإلنتاج الذي تتساوى عنده التكاليف في المديين القصير والطويل
-2هل يمكن اعتباره مستوى اإلنتاج األمثل في المدى الطويل؟
الحل:
-1البحث عن المستوى الذي تتساوى عنده التكاليف الكلية في المديين القصير والطويل:
LTC  STC  LMC  SMC

LMC=3Q2-80Q+2875
SMC=6Q2-40Q+875
LMC=SMC⇔3Q2-80Q+2875=6Q2-40Q+875
⇔3Q2+40Q-2000=0
)  402  4.3.(2000
 40  160

 33.33
Q1 
6
  160  
 40  160
 Q2 
 20
6

Q  20  LTC  STC  49500

تتساوى التكلفة الكلية في المديين القصير والطويل عند مستوى انتاج . Q=20
-2التأكد من أمثلية مستوى اإلنتاج Q=20
عند  Q=20نقوم بحساب كل من:
LATC=Q2-40Q+2875=2475
SATC=2Q2-20Q+875+24000/Q=2475

LMC=3Q2-80Q+2875=2475
SMC=6Q2-40Q+875=2475
LATC=SATC=LMC=SMC⇒Q*=20
LATC=LMC أو بطريقة أخرى يكفي التأكد من تساوي

الباب الثالث :السوق وتوازن المنتج
تمهيد
الفصل األول :سوق المنافسة الكاملة
تمهيد:
المبحث األول :التوازن في المدى القصير
-Iتوازن المؤسسة:
-1الطريقة الكلية:
-2الطريقة الحدية:
-IIاشتقاق منحنى عرض المؤسسة والصناعة (السوق):
-1منحنى عرض المؤسسة:
-2منحنى عرض السوق:
-IIIتوازن الصناعة (السوق):
 -IVفائض المنتج:
 -Vمرونة العرض:
المبحث الثاني :التوازن في المدى الطويل
-Iتوازن المنتج (المؤسسة) في المدى الطويل:
-IIتوازن السوق:
المبحث الثالث :اثر التغيرات على التوازن
-Iاثر التغيرات في التكاليف على التوازن:
-1أثر ارتفاع التكاليف الثابتة على التوازن:
-2أثر التغيرات في التكاليف المتغيرة:

-IIأثر الضرائب والرسوم على التوازن:
-1الضريبة الثابتة:
-2الضريبة على األرباح الصافية:
-3الضريبة على الوحدة المباعة (أو الرسم على القيمة المضافة):

الباب الثالث :السوق وتوازن المنتج
يقوم المنتج حسب دالة اإلنتاج بالمزج بين عوامل اإلنتاج المختلفة إلنتاج منتج معين ،وعرضه
في سوق لها خصائص ،والحصول على ايراد مقابل بيعه .تصنف األسواق الى عدة أنواع حسب
خصائصها ،أي حسب الظروف التنافسية وهي :المنافسة ،االحتكار التام ،المنافسة االحتكارية،
احتكار القلة...الخ.

الفصل األول :سوق المنافسة الكاملة
تمهيد:
ان المنافسة التامة ،ال توجد في الحقيقة .ان أقرب ما قد نصل اليه لتحقيق الفروض الثالثة
األولى يكون في سوق بعض السلع الزراعية كالقمح والذرة.
إن يكون المنافسة التامة لم يسبق وجودا في عالم الواقع ال يقلل من الفائدة الكبيرة انموذج
التنافس التام .ألنه يجب قبول أو رفض نظرية ما على أساس قدرتها على الشرح والتنبؤ
الصحيح ،وليس على أساس واقعية افتراضاتها .ونموذج التنافس التام يعطينا بعض الشروح
والتنبؤات البالغة الفائدة للعديد من الظواهر االقتصادية وان كانت أحيانا بشكل غير دقيق إذا ما
تحققت فروض نموذج التنافس التام ،على وجه التقريب (وليس على مجه الدقة) .هذا فضال عن
أن هذا النموذج يساعد في تقييم ومقارنة الكفاءة التي تستخدم بها الموارد تحت األشكال المختلفة
للتنظيم السوقي.
لكي نرى كيف يتحدد السعر والناتج من سلعة ما في السوق ،وفي االجلين القصير والطويل،
تحت ظروف المنافسة التامة ،سوف نجمع جانب الطلب مع جانب التكلفة للنموذج.
-1تعريف المنافسة التامة:
يقال ان السوق في حالة منافسة تامة اذا توفرت فيه الشروط التالية:
 -1وجود عدد كبير من المشترين والبائعين للسلعة وكان لكل منهم صغير شأن صغير
جدا في التأثير على سعر السلعة :أي أنعدد كبير جدا من البائعين والمشترين للسلعة
تحت ظروف المنافسة التامة ولكل منهم شأن صغير جدا (أو أنه يتصرف وكأنه صغير
جدا) في عالقته بالسوق ،ال يمكنه من التأثير علة سعر السلعة بتصرفاته الخاصة.
ويهني هذا ان تغي ار في ناتج منشأة واحدة سوف ال يؤثر تأثي ار حيويا في السعر السوقي
للسعة .وبالمثل ،فإن كل مشتري للسلعة يكون شأنه صغير جدا ال يمكنه من الحصول
من البائع على خفض في السلعة .وبالمثل ،فإن كل مشتري للسلعة يكون شأنه صغير
جدا ال يمكنه من الحصول من البائع على خفض في األسعار عن الكمية المشتراة او
شروط للدفع باألجل خاصة به

 -2تجانس ناتج كل المنشآت المتعاملة في السوق :يكون ناتج كل منشأة في السوق
متجانسا ومتطابق أو قياسيا تاما .ويصعب على المشتري نتيجة لذلك ان يميز بين ناتج
إحدى المنشآت وناتج غيرها .وال يرجع ذلك الى الخصائص الطبيعية للسلعة فحسب بل
الى البيئة التي يتم فيها الشراء (كأسلوب معاملة البائع ومكانه...الخ).
 -3إمكانية تحريك جميع الموارد في يسر تام :هناك الحركة التامة أي قدرة مطلقة للموارد
على التحرك ويعني هذا ان العمالة والمدخالت األخرى يمكنها ان تتحرك بسهولة
جغرافيا ،ومن وظيفة الى أخرى ،كما يستجيبون للحوافز النقدية بسرعة فائقة .وهذا يعني
أن المدخالت المطلوبة في إنتاج السلعة ال يحتكرها مالكوها أو منتجوها .ويمكن
للمنشآت ،في االجل الطويل ،أن تدخل أو تترك الصناعة بدون صعوبة كبيرة .ويعني
هذا أيضا ،عدم وجود امتيازات أو حقوق طبع محفوظة ،وان دخول الصناعة ال يلزم
رؤوس األموال الضخمة ،كما أن المنشآت القائمة ال تتمتع فعال بأي ميزة دائمة في
التكاليف على المنشآت الجديدة بسبب الحجم أو الخبرة.
 -4توافر المعرفة التامة باألسعار ،والتكلفة الحالية والمستقبلية لدى المستهلكين وأصحاب
الموارد والمنشآت في السوق :تتوفر للمستهلكين والمالكين الموارد وللمنشآت في السوق،
المعرفة التامة باألسعار الحالية والمستقبلية ،والتكاليف والفرص االقتصادية بصفة عامة.
فالمستهلكون سوف ال يدفعون سعر السلعة أعلى مما يجب .فروق األسعار سوف
تختفي سريعا ويسود سوق السلعة ذات السعر الواحد .وتباع الموارد للمزايد األعلى.
ويعلم المنتجون على وجه التحديد الكمية التي ينتجونها بتوافر المعلومات الكاملة عن
األسعار والتكاليف الحالية والمستقبلية.
يتحدد سعر السلعة في سوق ما ،تحت ظروف المنافسة التامة ،عن طريق واحد فقط هو تقاطع
منحنى الطلب السوقي ومنحنى العرض السوقي للسلعة .وبالتالي تكون المؤسسة ،تحت ظروف
المنافسة التامة هي “قابلة للسعر”  ،price takerويمكنها بيع أي كمية من السلعة بالسعر.

-2تحديد السعر في المدى القصير:
وهنا ال بد من التمييز بين الطلب على انتاج الصناعة والطلب على انتاج مؤسسة واحدة داخل
الصناعة.
في حالة الصناعة يتحدد سعر السلعة بتقاطع كل من منحنى الطلب ومنحنى العرض في سوق
السلعة.
تعتبر المؤسسة (قابلة للسعر) ، price takerوعلى ذلك فهي تواجه منحنى طلب على شكل
خط مستقيم ذي مرونة ال نهائية ،أما الصناعة فليس كذلك .كما هو موضح بيانيا .
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منحنى الطلب على انتاج الصناعة

منحنى الطلب على انتاج المؤسسة

في المدى القصير

يالحظ من الشكل أن منحنى الطلب  dيأخذ شكل أفقي مستقيم عند مستوى سعر التوازن ،P
وهذا يعني بأن المنتج ان يبيع أي كمية من السلعة بهذا السعر أي أن:
TR  P  Q
TR P  Q

P
Q
Q
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MR 
P
Q
MR  AR  P  d
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المبحث األول :التوازن في المدى القصير
للوصول الى حالة توازن السوق او الصناعة ،ال بد من اشتقاق منحنى عرض السوق ،وهذا بدوره
يتطلب اشتقاق منحنى عرض المنتج باعتبار ان الكميات المعروضة في السوق هي الكميات
التي يعرضها جميع المنتجين المتواجدين في هذه السوق.
-Iتوازن المؤسسة:
يكون المنتج في حالة توازن عندما يحقق أعظم ربح ممكن أي أكبر فارق بين اإليرادات والتكاليف.

هناك طريقتان الشتقاق توازن المنتج ،وهما الطريقة الكلية والطريقة الحدية.
-1الطريقة الكلية:
يتحقق توازن المؤسسة في المدى القصير عندما يكون الربح الكلي أعاله ،أي عند الكمية التي
يكون عندها ربح آخر وحدة منتجة (الربح الحدي) معدوم .ويتحقق عند الشرط التالي:
d
0
dQ

M 

d 2
0
dQ 2

بيانيا  :تظهر حالة التوازن كالتالي:
الشكل رقم ( :)1توازن المؤسسة في سوق المنافسة التامة (بالطريقة الكلية)
TC

 TRاإليرادات الكلية

TR

 TCالتكاليف الكلية
𝛑 الربح
𝛑 Mالربح الحدي
ربح

𝛑Max

خسارة
TFC

Q2

Q
𝛑

𝛑M

*Q

Q1

مثال :في الجدول التالي إذا ضربت الكمية (العمود  )1في السعر (العمود  )2نحصل على
االيراد الكلي (العمود  .)3وبطرح التكلفة الكلية (العوم  )4من االيراد نحصل على اجمالي الربح
(العمود) .ويصل اجمالي الربح الى نهايته العظمى عندما تنتج المؤسسة وتبيع  056وحدة من
السلعة في الفترة الزمنية
الجدول  :الربح الكلي للمنشأة في المدى القصير
الربح الكلي 𝛑

التكلفة TC

االيراد الكلي TR

السعر P

الكميةQ

()5

()4

()3

()2

()1

-800

800

0

8

0

-1200

2000

800

8

100

-000

2300

1000

8

200

0

2400

2400

8

300

000

2224

3200

8

400

1222

2002

4000

8

200

1000

3200

4800

8

000

1060

3210

2200

8

020

1000

4000

2000

8

000

0

0400

0400

8

800

يكون منحنى االيراد الكلي خطا مستقيما موجب الميل مار بنقطة األصل حيث ان السعر بقيثابتا عند  8ون.
وعندما يصل الناتج الى  166وحدة تحقق المؤسسة أعلى خسارة.وعندما يبلغ اإلنتاج  366وحدة فان االيراد الكلي يتساوى والتكلفة الكلية وال تتحقق خسارة أوربح.

ويبلغ اجمالي الربح نهايته العظمى عندما تنتج المؤسسة وتبيع  056وحدة من الناتج .وعندهذا المستوى من اإلنتاج يتساوى ميل كل من منحنى االيراد الكلي ومنحنى التكلفة الكلية ولذا
تكون المسافة بينهما أكبر ما يمكن.
مثال :دالة تكاليف مؤسسة ما معطاة بالعالقة التالية TC  2Q3  4Q2  9Q  10 :

سعر بيع الوحدة الواحدة من المنتج هو  23ون.
المطلوب  :ابحث عن كمية توازن هذه المؤسسة بالطريقة الكلية.
الحل:
-1دالة التكاليف الكلية:

TC  2Q3  4Q2  9Q  10

-2دالة اإليرادات الكلية:

TR  P.Q  23Q

  TR  TC

-3دالة الربح الكلي:

  23Q  2Q  4Q  9Q  10
2

3

  2Q3  4Q 2  14Q  10
-4دالة الربح الحدي:

M  6Q2  8Q  14  0

  20
Q1  2.33
Q2  1
-2كمية التوازن هي 2.33 :وحدة
-0حساب الربح الكلي:

  2(2.33)3  4(2.33)2  14(2.33)  100
  19.03

تحقق المؤسسة ربح قدره  10.63ون عند كمية التوازن  2.33وحدة

-2الطريقة الحدية:
يتحقق التوازن حسب هذه الطريقة عند الكمية التي يتساوى عندها التكلفة الكلية مع سعر البيع
( .)MC=Pإال أن هذا الشرط غير كاف لتحقيق الربح ،ويتمثل الشرط الثاني في أن يكون سعر
البيع أكبر من تكلفة الوحدة المنتجة (التكلفة المتوسطة) (.)ATC<P
الشرط األول

MC  P

الشرط الثاني

ATC  P

(الربحية)

  TR  TC
  P.Q  ATC.Q
)   Q( P  ATC

حساب الربح الكلي:

بيانيا :يتم اشتقاق التوازن كالتالي:
الشكل رقم ( :)2توازن المؤسسة في سوق المنافسة التامة (بالطريقة الحدية)-حالة تحقيق ربح
MC

MC
ATC
AVC
P

ATC

AVC
*P

P=AR=MR

الربح

ATC

Q

*Q

توازن المؤسسة حسب الطريقة الحدية
(حالة تحقيق ربح)

مثال :دالة تكاليف مؤسسة ما معطاة بالعالقة التالية TC  2Q3  4Q2  9Q  10 :

سعر بيع الوحدة الواحدة من المنتج هو  23ون.
المطلوب  :ابحث عن كمية توازن هذه المؤسسة بالطريقة الحدية.
الحل:
-1دالة التكلفة الحدية:

MC  6Q2  8Q  9
MC  P

-2الشرط األول للتوازن:

6Q  8Q  9  23
2

6Q 2  8Q  14  0

حساب كمية التوازن

  20
Q1  2.33
Q2  1

ATC  P

-3الشرط الثاني للتوازن:

10
ATC  2Q 2  4Q  9 
Q
10
 14.83
2.33

ATC  2(2.33) 2  4(2.33)  9 
14.83  23

-4حساب الربح

)   Q( P  ATC
)  2.33(23  14.83
  19.03

تحقق المؤسسة ربح قدره  10.63ون عند كمية التوازن  2.33وحدة

إضافة الى ما تقدم ،فإن هناك حقيقة مفادها أنه ليس من الضروري أن تحقق المؤسسة المتنافسة
أرباح في المدى القصير؛ فبإمكان المؤسسة المتنافسة البقاء في السوق في المدى القصير ،إذا
ثبت أنه بإمكانها تغطية تكاليفها المتغيرة باإليرادات التي تحصل عليها بأسعار السوق ،حيث
تسدد أجور العمال ،تكون قادرة على دفع مستحقاتها تجاه الموردون ، ...وتتحمل خسائر بمقدار
التكاليف الثابتة كحد أقصى ،أي أن عدم توفر الشرط الثاني (شرط الربحية) ،يتطلب توفر
الشرط التالي:

في حالة عدم تحقق الشرط الثاني
شرط االستم اررية

AVC  P

أي أن المؤسسة تكون قادرة على االستم اررية والبقاء في السوق في المدى القصير فقط عندما
تكون التكلفة المتغيرة المتوسطة  AVCأقل أو يساوي سعر بيعها .P
بيانيا :يمكن توضيح ذلك بالشكل التالي:
الشكل رقم ( :)3توازن المؤسسة في سوق المنافسة التامة –حالة تحقيق خسارة
MC
ATC
MC

AVC
P

ATC

AVC

ATC
الخسارة

P=AR=MR

Q

*P

*Q

توازن المؤسسة حسب الطريقة الحدية
(حالة تحقيق خسارة)

عتبة االغالق:
من خالل الشكل التالي يالحظ أن السعر يتساوى مع أدنى قيمة للتكلفة المتغيرة المتوسطة
 ،AVCوهذا يدل أن اإليرادات الكلية للمؤسسة تتساوى مع اجمالي التكاليف المتغيرة ،وبإمكان
المؤسسة مواصلة اإلنتاج في المدى القصير .إال أن أي قيمة للسعر أقل من  PWستؤدي الى

عدم تغطية التكاليف المتغيرة بإجمالي اإليرادات وبالتالي تتوقف (تغلق) المؤسسة عن اإلنتاج في
المدى القصير .ومنه  PWيعتبر سعر االغالق و QWكمية االغالق.
بيانيا :يمكن توضيح ذلك كالتالي
الشكل رقم ( :)4توازن المؤسسة في سوق المنافسة التامة –عتبة االغالق

MC
ATC

MC

AVC
P

ATC

AVC

ATC
الخسارة

AVC=Pw
P=AR=MR

سعر االغالق

Q

Qw
كمية االغالق

الشكل ( :)1توازن المؤسسة حسب الطريقة الحدية
(عتبة االغالق)
مثال :دالة التكاليف لمؤسسة ما معطاة بالعالقة التاليةTC  Q 3  4Q 2  9Q  45 :

علما أن سعر الوحدة من  Qمحدد في السوق  12ون
المطلوب-1 :ابحث عن توازن المؤسسة.
-2حدد كمية وسعر االغالق.
الحل:
-1البحث عن توازن المؤسسة:

-1دالة التكلفة الحدية:

MC  6Q2  8Q  9
MC  P

-2الشرط األول للتوازن:

3Q  8Q  9  12
2

3Q 2  8Q  3  0

حساب كمية التوازن

  10
Q1  3
Q2  0.33
ATC  P

-3الشرط الثاني للتوازن:

45
Q
45
ATC  (3) 2  4(3)  9 
 21
3
21  12
ATC  Q 2  4Q  9 

(شرط الربحية)

الشرط غير محقق

AVC  P

الشرط الثالث للتوازن:

AVC  Q  4Q  9
2

(شرط االستم اررية)

AVC  (3) 2  4(3)  9  6
6  12

الشرط محقق

)   Q( P  ATC
)  3(21  12
  27

-4حساب مقدار 𝛑

كمية التوازن بالنسبة للمؤسسة في المدى القصير  3وحدات وتحق خسارة بمقدار  22ون

-2تحديد كمية وسعر االغالق:
أدنى قيمة لـ ـ ـ ـ ـ PW = AVC
AVC  Q 2  4Q  9
dAVC
 2Q  4  0
dQ
QW  2
AVC  (2) 2  4(2)  9  5
PW  AVC  5

كمية االغالق هي  ،QW =2وسعر االغالق هو .PW=5

-IIاشتقاق منحنى عرض المؤسسة والصناعة (السوق):
-1منحنى عرض المؤسسة:
يتم اشتقاق منحنى عرض المؤسسة من نقاط التقاطع بين منحنى الطلب على منتج المؤسسة
ومنحنى التكلفة الحدية ،نتيجة التغيرات المستمرة في السعر انطالق من وضعية االغالق.
بيانيا:
منحنى عرض المؤسسة هو الجزء الموجب من منحنى التكلفة الحدية انطالق من وضعية
االغالق كما هو موضح في الشكل التالي:
الشكل رقم ( :)2منحنى عرض المؤسسة في سوق المنافسة التامة

MC
ATC

MC

AVC
P

ATC

AVC
d4=MR4

P4

d3=MR3

P3

d2=MR2

P2

d1=MR1

P1=PW

Q

QW=Q1 Q2 Q3 Q4

منحنى عرض المؤسسة في سوق المنافسة التامة

منحنى عرض المؤسسة يعبر عن وجود عالقة طردية بين السعر والكمية المعروضة.مثال:
دالة تكاليف مؤسسة معطاة بالشكل التاليTC  Q3  2Q2  10Q  5 :

عرف سعر هذا المنتج زيادات بالقيم P1=14, P2=18.75, P3=25
المطلوب :اشتق منحنى عرض هذه المؤسسة.
الحل:
اشتقاق منحنى عرض المؤسسة:
أ-البحث عن كميات التوازن:
-1إيجاد كمية التوازن في حالة :P1=14
-1دالة التكلفة الحدية:

MC  3Q2  4Q  10

MC  P1

-2الشرط األول للتوازن:

3Q  4Q  10  14
2

3Q 2  4Q  4  0
حساب كمية التوازن

 8
Q1  2
ATC  P1

-3الشرط الثاني للتوازن:
5
Q
5
 12.5
2

ATC  Q 2  2Q  10 

ATC  2(2) 2  2(2)  10 
12.5  14

-4حساب الربح

تحقق المؤسسة ربح قدره π=3عند كمية التوازن  Q1=2وسعر البيع P1=14

)   Q( P  ATC
)  2(14  12.5
 3

-2إيجاد كمية التوازن في حالة : P2=18.75
-1دالة التكلفة الحدية:

MC  3Q2  4Q  10

MC  P2

-2الشرط األول للتوازن:

3Q  4Q  10  18.75
2

3Q 2  4Q  8.75  0
حساب كمية التوازن

  11
Q1  2.5
ATC  P2

-3الشرط الثاني للتوازن:
5
Q
5
 13.25
2.5

ATC  Q 2  2Q  10 

ATC  (2.5) 2  2(2.5)  10 
13.25  18.75

)   Q( P  ATC
)  2.5(18.75  13.25
  13.75

-4حساب الربح

تحقق المؤسسة ربح قدره π=13.75عند كمية التوازن  Q2=2.5وسعر البيع P2=18.75

-3إيجاد كمية التوازن في حالة :P3=25
-1دالة التكلفة الحدية:

MC  3Q2  4Q  10

MC  P3

-2الشرط األول للتوازن:

3Q  4Q  10  25
2

3Q 2  4Q  15  0
حساب كمية التوازن

  14
Q1  3
ATC  P3

-3الشرط الثاني للتوازن:
5
Q
5
 14.66
3

ATC  Q 2  2Q  10 

ATC  (3) 2  2(3)  10 
14.66  25

)   Q( P  ATC
)  3(25  14.66
  31

-4حساب الربح

تحقق المؤسسة ربح قدره π=31عند كمية التوازن  Q3=3وسعر البيع P3=25

ب-البحث عن كمية وسعر االغالق:
أدنى قيمة لـ ـ ـ ـ ـ PW = AVC
-إيجاد كمية وسعر االغالق:

AVC  Q 2  2Q  10
dAVC
 2Q  2  0
dQ
QW  1
AVC  (1) 2  2(1)  10  9
PW  AVC  9

كمية االغالق هي  ،QW =2وسعر االغالق هو PW=5

بيانيا :يمكن تمثيل منحنى عرض المؤسسة كالتالي:
Q

P

1

9

2

14

2,5

18,75

3

25

-2منحنى عرض السوق:
طالما كان من الممكن في حالة السوق تام المنافسة ،تعيين ما سوف تنتجه وتبيعه المؤسسة عند
األسعار ،من منحنى التكلفة الحدية ،فإن الجزء الصاعد من منحنى التكلفة الحدية (الذي يعلو
منحنى متوسط التكلفة المتغيرة) يكون هو منحنى العرض قصير االجل للمؤسسة .واذا بقيت
أسعار عوامل اإلنتاج ثابتة ،أمكن الحصول على منحنى عرض الصناعة قصير االجل بالجمع
االفقي لمنحنيات التكلفة الحدية في االجل القصير (التي تعلو منحنيات متوسط تكاليفها المتغيرة
على التوالي) لجميع مؤسسات الصناعة.
وبافتراض ثبات أسعار عناصر اإلنتاج والعامل التكنولوجي وعدد المؤسسات ،فان منحنى عرض
السوق يكون ذو ميل موجب ويعكس قانون العرض.
بيانيا :يتم اشتقاق منحنى عرض السوق كالتالي:
بافتراض أن الصناعة تضم  166مؤسسة متشابهة تماما ،كما نفترض أن أسعار عوامل اإلنتاج
التي تستخدمها هذه الصناعة كمدخالت تظل ثابتة بصرف النظر عن كمياتها ،يمكن الحصول
على منحنى العرض للصناعة او السوق في المدى القصير ،بجمع الكميات المعروضة من
طرف  166مؤسسة المتواجدة والمتماثلة .الحظ أنه لم يتم انتاج هذه السلعة بأسعار تقل عن 2
ون للوحدة (سعر االغالق) .حسب البيانات المتواجدة في الجدول التالي:
الجدول رقم ( :)1منحنى عرض المؤسسة
النتيجة

𝛑

𝛑M

ATC

P=MC=MR

Q

نقطة التوازن

نهاية عظمى إلجمالي الربح

2400

4

12

16

000

A

نقطة ال ربح وال خسارة

0

0

14

14

200

B

نهاية صغرى للخسارة

-2000

-2

12

10

400

C

نقطة غلق االبواب

-2800

-6.33

10.33

0

300

D

مثال:
دالة تكاليف مؤسسة  iمعطاة بالعالقة التاليةTC  2Q2  10Q  20 :

حيث i=1, 2,………100
المطلوب :حدد دالة عرض السوق.
الحل:
-1إيجاد دالة عرض السوق:
-1دالة عرض المؤسسة المتنافسة i

MC  P 
4Qi  10  P 
Qi  0.25P  2.5

دالة عرض السوق

Qi 

( 100مؤسسة متماثلة)

Q  25P  250

i 100



QS 

i 1

S

يالحظ وجود عالقة طردية بين الكمية المعروضة في السوق  Qوسعر سعر البيع؛يالحظ لكل تغير في السعر بوحدة نقدية واحدة تتغير الكمية المعروضة بـ  25وحدة.-IIIتوازن الصناعة (السوق):

تكون السوق في حالة توازن عند السعر الذي تتساوى عنده الكمية المعروضة مع الكمية
المطلوبة على سلعة ما أو خدمة ما .بمعنى آخر أن السوق تكون في حالة توازن عند نقطة
تقاطع منحنيي العرض والطلب.
بيانيا  :تظهر حالة التوازن كالتالي:
الشكل رقم ( :)0توازن السوق في المدى القصير
P
S

*P

D

Q

Q*=QS=Qd

توازن السوق في المدى القصير

تتأثر وضعية توازن السوق بعدد العارضين ،العامل التكنولوجي ،أذواق المستهلكين ،مستويات
الدخل وأسعار السلع البديلة والمكملة...
مثال :دالة الطلب السوقي على منتج معين معطاة بالعالقة التاليةP  90  0.02Q :

يعرض المنتج من طرف  56مؤسسة متواجدة بهذه السوق .حيث دالة التكاليف الموحدة لهذه المؤسسات معطاة

بالعالقة التاليةTC  0.2Qi2  9Qi  40 :

المطلوب :احسب سعر وكمية التوازن لهذه السوق.
الحل:
-1حساب كمية وسعر توازن السوق:

MC  P 
0.4Qi  9  P 

-1دالة عرض المؤسسة
المتنافسة i

Qi  2.5P  22.5

-2دالة عرض السوق

i  50

Q S   Qi 
i 1

( 100مؤسسة متماثلة)

Q  125P  1125
S

تحديد كمية وسعر توازن

QS  Qd 
125P  1125  4500  50 P
P  19.28
Q  3535

السوق:
ومنه كمية التوازن  ، Q=3535سعر التوازن P=19.28
 -IVفائض المنتج:

هو عبارة عن الفرق بين اجمالي اإليرادات التي يحققها المنتج فعال ،واجمالي اإليرادات التي
يستعد الحصول عليها في حالة ما يكون السعر أقل من سعر السوق.
يمكن صياغته رياضيا:

f (Q S )dQ

Q Q

PS  P .Q  

Q 0

بيانياُ :ي َّ
حدد فائض المنتج بيانيا كالتالي
الشكل رقم ( :)2فائض المنتج

QS
P
B
P
P3

فائض المنتج

P2
P1

A

Q

Q

Q3

Q2

Q1

فائض المنتج في المدى القصير

من الشكل يالحظ أن:

O

  Pسعر توازن السوق Q ،الكمية التي يعرضها المنتِج.-لنفترض أن المنتِج عرض الكمية  ، Q1فأدنى سعر يقبل به هو  ،P1إال أن السعر الفعلي هو . P

لنفترض أن المنتج عرض الزيادة في الكمية الى  Q3فأدنى سعر يقبل به هو  ،P3والسعرالفعلي هو . P
ولو تكررت الزيادات في الكمية المعروضة سترتفع قيم السعر الذي يستعد المنتِج قبولها لعرضمنتجه ،الى أن يصل الى Q
عرض من طرف المنتج بمستوى سعر . P
َ
وهي أقصى كمية تُ َ

فيكون الفائض ممثل بالمساحة التالية:PS  OQ BP  OQ BA
PS  ABP

مثال :لتكن دالة عرض المنتج هي كالتاليP  0.8Q  10 :

المطلوب  :احسب فائض المنتج عند سعر البيع P=5
الحل:
P  0.8Q  10
5  0.8Q  10

-1حساب كمية التوازن عند سعر البيع

Q  18.75
R1  P.Q

-2إيجاد اإليرادات الفعلية:

)R1  (5)(18.75
R1  93.75

-3إيجاد اإليرادات التي يستعد الحصول عليها
عند سعر البيع P=5

Q 18.75

 (0.8Q  10)dQ



Q 18.75
Q 0

Q 0

R2 



R 2  0.4Q 2  10Q
R 2  46.875

-4حساب الفائض:

)PS  93.75  (46.875
PS  140.625

ومنه المؤسسة تحقق فائض قدره  146.025عند عرض الكمية  18.25وحدة بسعر
السوق 5ون

 -Vمرونة العرض:
تعريف :يقيس معامل المرونة السعرية للعرض  esالتغير النسبي في الكمية المعروضة من سلعة
Q
P
( والمترتب على تغير نسبي في سعر هذه السلعة )
ما ،في وحدة الزمن) ،
P
Q

(

تعبر هذه المرونة عن مدى استجابة الكمية المعروضة للتغيرات في السعر مع ثبات العوامل
األخرى.
رياضيا :تقاس المرونة بالعالقة التالية:
Q
Q
Q P Q P
eS 

.

.
P
Q P P Q
P

الحاالت العامة لمرونة العرض :يوضح الشكل التالي ما يلي:
عندما يكون منحنى العرض موجب الميل (وهي الحالة العامة) ،فإن السعر والكمية يتحركانفي نفس االتجاه ،ويكون معامل المرونة  esأكبر من الصفر أي موجب
يقال ان منحنى العرض مرنا إذا كانت  esأكبر من الواحد الصحيح؛ويقال ان منحنى العرض غير مرنا إذا كانت  esأقل من الواحد الصحيح؛ويقال ان منحنى العرض مرن وحدوي إذا كانت  esتساوي الواحد الصحيح؛واذا كان منحنى العرض مستقيما موجب الميل ،فان المعامل  esعلى طول المستقيم يكون أكبرمن الواحد الصحيح ،إذا قطع المستقيم محور السعر؛
واذا كان منحنى العرض مستقيما موجب الميل: فان المعامل  esعلى طول المستقيم يكون أكبر من الواحد الصحيح ،إذا قطع
المستقيم محور السعر؛
 فان المعامل  esعلى طول المستقيم يكون أقل من الواحد الصحيح ،إذا قطع
المستقيم محور الكمية؛

مر المستقيم
 فان المعامل  esعلى طول المستقيم يكون مساويا الواحد الصحيح ،إذا َّ
بنقطة األصل (المبدأ)؛
الشكل رقم ( :)8الحاالت العامة لمرونة العرض
es>1

es=0

es=1

P

es<1

∞∼es

Q

الحاالت العامة لمرونة العرض

تختلف مرونة القوس لمنحنى العرض المستقيم ،او غير المستقيم ،وفقا لحركتنا من نقطة الى
أخرى مع منحنى العرض او العكس .والطريقة الوحيدة لتفادي ذلك ،هي إيجاد المرونة السعرية
للعرض عند النقطة المتوسطة للوتر الواصل بين النقطتين.
مثال:
يتم عرض السلعة من طرف  166مؤسسة ،وكانت دالة التكاليف الموحدة كالتالي:
TC  0.4Qi2  10Qi  5

المطلوب:
احسب مرونة العرض عندما يكون السعر الوحدوي 5ون.
الحل:
ايجاد مرونة العرض عندما يكون السعر الوحدوي 5ون.

-1تحديد دالة عرض المؤسسة i

MC  P
0.8Qi  10  P
Qi  1.25P  12.5

-2تحديد دالة عرض السوق:
-3حساب مرونة العرض عند P=5

Q S  125P  1250

P  5  Q S  1875
Q P
5
.  125.
P Q
1875
es  0.33

es 

إذا تغير سعر السلعة بنسبة  %1سيؤدي الى تغير طردي في الكمية المعروضة بنسبة %6.33-إن عرض السلعة غير مرن نسبيا.

المبحث الثاني :التوازن في المدى الطويل
في المدى الطويل تتوفر للمؤسسة إمكانية تغيير كميات عوامل اإلنتاج المستخدمة وكذا حجم
مشاريعا اإلنتاجية وفق التوقعات المستقبلية للطلب.
-Iتوازن المنتج (المؤسسة) في المدى الطويل:
تكون جميع عوامل اإلنتاج وكافة التكلفة متغيرة في االجل الطويل .وفي هذه الحالة تظل المنشأة
تعمل إذا تساوى إيرادها الكلي أو كان أكبر من تكاليفها الكلية (وذلك بإنشاء المشروع األكثر
مالءمة إلنتاج المستوى األمثل من االنتاج) .ويمكن الوصول الى المستوى المثل من الناتج
لمنشأة ما ،في ظروف المنافسة التامة عند النقطة التي يتساوى عنده السعر أو االيراد الحدي مع
التكلفة الحدية في االجل الطويل ،وعندما تكون األخيرة في صعود ،واذا حققت المنشأة ربحا
تحت ظروف المنافسة التامة ،عند هذا المستوى من اإلنتاج ،فسوف يدخل في هذه الصناعة
المزيد من المنشآت الى أن تتالشى األرباح.
تكون المؤسسة في حالة توازن في المدى الطويل عندما تحقق أرباح اعتيادية فقط أي أنها تنتج
وتسوق بسعر يساوي أدنى تكلفة ممكنة

P  LATC  LMC

بيانيا :تظهر حالة توازن المؤسسة في المدى الطويل كالتالي:
الشكل رقم ( :)6توازن المؤسسة في سوق المنافسة التامة في المدى الطويل

P

P
S1
SATC3 LATC

SMC3

SATC1

S2
SMC1

SATC2

e
P1
P1

MR1=AR1

ربح

SMC2

e2

P2

P2

MR2=AR2
D

Q

Q2

Q1
المؤسسة

Q

Q2

Q1
السوق

من خالل الشكل يالحظ أنه عند سعر توازن السوق  ،P1المؤسسة تحقق ربح في المدى القصير
عند اختيارها للمشروع األول .وتكون حالة التوازن هنا عند انتاج الكمية  ،Q1مما يؤدي في
المدى الطويل الى زيادة الكمية المعروضة في السوق .زيادة عدد المؤسسات في السوق تنقل
حركا بذلك وضعية توازن جديدة للسوق ،بكمية أكبر وسع ار
منحنى عرض السوق الى اليمين ُم ِّ
أقل P2؛ فتكون المؤسسة في حالة توازن عندما تتساوى تكلفة الوحدة المنتجة مع سعر التوازن
الجديد وهو  .P2بمعنى آخر فإن المؤسسة تحقق التوازن في المدى الطويل عند عرض المنتَج
بأدنى تكلفة ممكنة.

P  LATC  LMC

مثال :دالتا العرض والطلب السوق على التوالي:
Q d  8000  2 P
Q S  830  P

الصيغة التالية تمثل دالة تكاليف مؤسسة في المدى القصير:
10 3
40
Q  10Q 2  2360Q 
3
3

STC 

المطلوب:
-1ابحث عن توازن هذه المؤسسة عند سعر توازن السوق.
-2نتيجة تحقيق أرباح دخلت مؤسسات أخرى السوق ،وتغيرت دالة العرض الى ما يلي:

Q S  920  P

دالة تكاليف هذه المؤسسة في المدى الطويل أصبحت بالشكل التالي:
10 3
Q  40Q 2  2400Q
3

LTC 

المطلوب- :ابحث عن وضعية توازن هذه المؤسسة في المديين القصير والطويل

الحل:
-1إيجاد وضعية توازن هذه المؤسسة في المدى القصير:
-1البحث عن توازن المؤسسة في المدى القصير عند سعر توازن السوق
أ-سعر توازن السوق:

Qd  QS
8000  2 P  830  P
 P  2390

Q  3220

ب-تحديد الكمية المعروضة من طرف
المؤسسة بالطريقة الحدية في المدى
القصير

ج-تحديد الربح

MC  P  10Q 2  20Q  2360  2390
10Q 2  20Q  30  0
  40  Q1  3
ATC  P
10
40
ATC  Q 2  10Q  2360 
3
3Q
10
40
ATC  (3) 2  10(3)  2360 
3
)3(3
ATC  2364.44
2364.44  2390

)  Q( P  ATC )  3(2390  2364.44
  76.68

كمية توازن المؤسسة في المدى القصير 3وحدات وتحقق ربح قدره  20.08ون
-2إيجاد وضعية توازن هذه المؤسسة في المدى الطويل
-2البحث عن توازن المؤسسة في المدى الطويل عند سعر توازن السوق
أ-تحديد سعر توازن السوق


Qd  QS
8000  2 P  920  P
 P  2360

Q  3280

تحديد كمية توازن المؤسسة في
المدى الطويل بتحقيق شروط
التوازن

LMC  30Q 2  80Q  2400
LMC  P  30Q  80Q  2400  2360
2

30Q  80Q  40  0
2

 Q1  2
  40  
Q 2  0.66
LATC  P
LATC  10Q 2  40Q  2400
LATC  10(2) 2  40(2)  2400
LATC  2360
LATC  P  2360

كميات التوازن في المدى الطويل هي  2وحدة والمؤسسة تحقق أرباح اعتيادية فقط.

-IIتوازن السوق:
تكون السوق في حالة توازن في المدى الطويل عند السعر الذي ُي ِّ
مكن كل المؤسسات من اإلنتاج
بأدنى تكلفة ممكنة .عند هذا المستوى ينعدم الدخول أو الخروج من السوق.

المبحث الثالث :اثر التغيرات على التوازن
في هذه الحالة سيتم دراسة مدى تأثير كل من التكاليف والضرائب على التوازن.
-Iاثر التغيرات في التكاليف على التوازن:
إن تأثير التكاليف على التوازن يتوقف عما إذا كانت التكاليف تكاليف ثابتة او تكاليف متغيرة.
-1أثر ارتفاع التكاليف الثابتة على التوازن:
لنفترض أن ايجار المباني ارتفع ،هذا سيؤدي الى زيادة في التكاليف الثابتة.
االرتفاع في التكاليف الثابتة يؤدي الى نقل المنحنيين  ATCو AFCالى أعلى.
وهذا لن يؤثر على كمية توازن المؤسسة في المدى القصير ،نظ ار ألن منحنى عرض المؤسسة
هو منحنى .MC
بيانيا :يمكن توضيح ذلك كالتالي

الشكل رقم ( :)10أثر التغيرات في التكاليف الثابتة على التوازن

ATC2

P

MC

P
S2

ATC1

e2
S1

AVC

P2

e1

P1
P=MR=AR

P1
D

Q

P

q1
المؤسسة

Q

Q1

Q2
السوق

QTC  QVC  QFC

التغيرات في بنود التكاليف الثابتة ال يكون لها تأثير على توازن المؤسسة أو السوق في المدى
القصير ألنها غير مرتبطة بالقرار اإلنتاجي .بافتراض أن إيجار العقارات زاد في السوق العقاري،
مما يؤدي الى زيادة التكاليف الثابتة للمؤسسة ،هذه الزيادة سينجم عنها انتقال منحنى ATC
و AFCالى أعلى دون أ يتأثر منحنيي  AVC, MCومادام منحنى التكلفة الحدية هو منحنى
عرض المؤسسة ،فإن توازنها ال يتأثر في المدى القصير.
أما في المدى الطويل ،فإن زيادة التكاليف الثابتة ستجعل بعض المتنافسين يحققون خسائر مما
يتسبب في انسحابهم من السوق وينتج عن ذلك انتقال منحنى عرض السوق الى اليسار محدثا
بذلك وضعية توازن جديدة عند سعر أعلى وكمية أقل .وحسب الشكل السابق يظهر أنه عند
وضعية توازن السوق  e1يكون السعر  P1وتكون الكمية المعروضة من طرف المؤسسة هي
 ، Q1محققة بذلك ربحا ،ويالحظ أنه عند زيادة التكاليف الثابتة انتقل منحنى  ATC1الى أعلى
وأصبحت تكلفة الوحدة  ATC2وهي أعلى من سعر السوق  P1محققة بذلك خسارة ،إال أن
منحنى التكلفة الحدية لم يتغير وبقيت كمية التوازن نفسها وهي الكمية  ،Q1وهو ما يؤكد عدم
تأثر التوازن في المدى القصير.

أما في المدى الطويل فإن المؤسسات التي تحقق خسائر تنسحب من السوق مما يسبب في نقل
منحنى عرض السوق إلى اليسار من  S1الى  ،S2ومع ثبات الطلب  Dتكون وضعية التوازن
الجديدة للسوق عند  e2أي عند سعر أعلى  P2وكمية معروضة أقل. Q2
مثال :دالة التكاليف لمؤسسة ما معطاة بالعالقة التاليةTCI  2Qi2  4Qi  3 :

حيثi=1, 2, …….., 100 :
دالة الطلب السوقي على المنتج معطاة بالعالقة التاليةQd  170  10P :

المطلوب:
 -1ابحث عن وضعية التوازن للمؤسسة .i
 -2بافتراض أن التكاليف الثابتة للمؤسسة  iزادت بنسبة 40%
فما تأثيرها على كمية توازن المؤسسة  iووضعية توازن السوق.
الحل:
-1إيجاد وضعية التوازن للمؤسسة .i
-1إيجاد وضعية التوازن للمؤسسة .i
-1إيجاد دالة عرض المؤسسة i

MCi  P
 4Qi  4  P
 Qi  0.25P  1

-2دالة عرض السوق:

100

Q S   Qi  25P  100
i 1

-3سعر وكمية توازن السوق

Qd  QS
 170  10 P  25P  100
 P2

Q  150

-4كمية توازن المؤسسة :i

Qi  0.25(2)  1  1.5
ATCi  P

تحقيق شروط التوازن

3
Qi
3
1 .5

ATCi  2Q  4 

ATCi  2(1.5)  4 
ATC  1
1 2
)   Q( P  ATC

  1.5(2  1)  1.5
-2بافتراض أن التكاليف الثابتة للمؤسسة  iزادت بنسبة ،50%ايجاد كمية توازن المؤسسة i
دالة التكاليف الجديدة للمؤسسة:

TCI  2Qi2  4Qi  4.2

-1إيجاد دالة عرض المؤسسة i

نفس النتائج

-2دالة عرض السوق:

نفس النتائج

-3سعر وكمية توازن السوق

نفس النتائج

-4كمية توازن المؤسسة :i
تحقيق شروط التوازن

Qi  0.25(2)  1  1.5
ATCi  P
4 .5
Qi
4 .5
1 .5

ATCi  2Q  4 

ATCi  2(1.5)  4 
ATC  2

)   Q( P  ATC
  1.5(2  2)  0
الزيادة في التكاليف الثابتة بنسبة  %56لم تؤثر على توازن المؤسسة ولم تؤثر على وضعية توازن السوق،
إال أنها خفضت من حجم األرباح في المدى القصير ،وقد تصل الى تحقيق خسارة.
في المدى الطويل الزيادة في حجم الخسارة سيؤدي بهذه المؤسسات الى الخروج من السوق ،وبالتالي نقل
منحنى العرض الى اليسار ومنه ارتفاع السعر وانخفاض الكمية المعروضة.

-2أثر التغيرات في التكاليف المتغيرة:
التغيرات في بنود التكاليف المتغيرة على عكس التكاليف الثابتة ،تؤثر على توازن المؤسسة
وتوازن السوق .بافتراض أن األجور زادت في سوق العمالة ،فهذا سيؤدي الى زيادة في التكاليف
الكلية للمؤسس ،مما يسبب في نقل منحنيات التكلفة المتوسطة ،ATCالتكلفة الحدية MC
والتكلفة المتوسطة المتغيرة  AVCإلى أعلى؛ وينجم عن ذلك تغير في وضعية توازن المؤسسة
المتنافسة ،ألن منحنى التكلفة الحدية هو منحنى عرضها في المدى القصير ،حيث تكون الكمية
المعروضة أقل عند سعر توازن السوق.
الزيادة في األجر تؤدي الى زيادة التكاليف المتغيرة في المدى القصير ،وهو ما يسبب في تحقيق
خسائر لبعض المؤسسات ،مما يجعلها تنسحب من السوق في المدى القصير نظ ار لعدم تغطية
التكاليف المتغيرة باإليرادات المتحصل عليها .انسحاب بعض المؤسسات من السوق في المدى
القصير يؤدي الى انتقال منحنى عرض السوق الى اليسار محدثا بذلك وضعية توازن جديدة،
حيث تكون الكمية أقل والسعر أعلى.
بيانيا :يمكن توضيح ذلك كالتالي:
الشكل رقم ( :)11أثر التغيرات في التكاليف المتغيرة على التوازن
MC2
P

MC1

P

ATC2

S2
e2
S1

ATC1

P2

e1
خسارة
ربح

P1

P1

P=MR=AR
D

Q

Q1
المؤسسة

Q2
Q

Q1

Q2
السوق

مثال :لنأخذ معطيات المثال السابق ،ولنفترض ان التكاليف المتغيرة تغيرت وأصبحت دالة
تكاليفها على الشكل التاليTCI  10Qi2  4Qi  3 :

المطلوب :ما تأثير زيادة التكاليف المتغيرة على توازن المؤسسة وتوازن السوق.
الحل:
 -1البحث عن توازن المؤسسة:
-1إيجاد وضعية التوازن للمؤسسة .i
MCi  P

-1إيجاد دالة عرض المؤسسة i

 20Qi  4  P
 Qi  0.05P  0.2

-2دالة عرض السوق:

100

Q S   Qi  5P  20
i 1

-3سعر وكمية توازن السوق

Qd  QS
 170  10 P  5P  20
 P  10

Q  70

-4كمية توازن المؤسسة :i

Qi  0.05(10)  0.2  0.7
ATCi  P

تحقيق شروط التوازن

3
Qi
3
0.7

ATCi  10Q  4 

ATCi  10(0.7)  4 
ATC  7.28
7.28  10
)   Q( P  ATC

  0.7(10  7.28)  1.904
الزيادة في التكاليف المتغيرة أدت الى انخفاض في الكمية المعروضة من طرف هذه المؤسسات من 1.5
الى  6.2وحدة ،كما أثرت على وضعية توازن السوق في المدى القصير وانخفضت كمية التوازن من
156الى  26وحدة ،وارتفع السعر من 2ون الى 16ون.

-IIأثر الضرائب والرسوم على التوازن:
تفرض عادة على نشاط المؤسسة المتنافسة عدة أنواع من الضرائب والرسوم وأهمها الضريبة
الثابتة على نشاط المؤسسة ،الضريبة على األرباح الصافية والضريبة على الوحدة المباعة أو
الرسم على القيمة المضافة
-1الضريبة الثابتة:
تفرض هذه الضريبة على اإليرادات السنوية للمؤسسة وهي ذات قيمة ثابتة وتدرج ضمن بنود
التكاليف الثابتة للمؤسسة ،وفرض هذه الضريبة يحدث تغيرات في التكاليف الثابتة للمؤسسة
المتنافسة ،وعليه يمكن القول أن تأثير هذه الضريبة هو نفسه تأثير التغيرات في التكاليف الثابتة
على توازن المؤسسة وتوازن السوق في المديين القصير والطويل.
-2الضريبة على األرباح الصافية:
تفرض هذه الضريبة على األرباح السنوية المحققة من طرف المؤسسة المتنافسة ،وعادة تكون
قيمة الضريبة ثابتة في المدى القصير وتدرج ضمن بنود التكاليف الثابتة ،ويكون تأثيرها على
توازن المؤسسة وتوازن السوق فقط في المدى الطويل شأنها شأن الضريبة الثابتة.
-3الضريبة على الوحدة المباعة (أو الرسم على القيمة المضافة):
الضريبة على الوحدة المباعة (أو الرسم على القيمة المضافة) هي بند من بنود التكاليف المتغيرة
وتأثيرها يكون توازن المؤسسة المتنافية وتوازن السوق ،حيث ينتقل منحنى عرض المؤسسة في
المدى القصير (منحنى التكلفة الحدية  )MCإلى جهة اليسار وتصبح كمية التوازن أقل.
أما بالنسبة للسوق فزيادة التكاليف المتغيرة نتيجة فرض هذه الضريبة أو الرسم يسبب في تحقيق
خسائر لبعض المؤسسات ،مما يصعب عليها تغطية تكاليفها المتغيرة باإليرادات التي تحصل
عليها بسعر السوق ،وهو ما يؤدي الى انسحابها من السوق في المدى القصير ،مما يتسبب في
انتقال منحنى عرض السوق الى اليسار محدثا بذلك وضعية توازن جديدة عند سعر أعلى وكمية
توازن أقل،

بيانيا :يمكن توضيح ذلك بالشكل السابق
من يتحمل عبء الضريبة أو الرسم ،المستهلك أو المنتج أو كالهما؟هل ارتفاع السعر سيكون مساوي ،أكبر أو أقل من قيمة الضريبة؟
إلجابة عن هذا السؤال ،ستمكننا من معرفة َم ِن الذي يتحمل عبء هذه الضريبة :المستهلك أو
المنتج أو كالهما.
يتوقف تحمل عبء الضريبة على مرونة العرض.
فكلما كانت مرونة العرض أكبر تحمل المستهلك عبء أكبر من الضريبة.
لنأخذ الحاالت التالية :ولنفترض قيمة الضريبة T :
بيانيا :يتم توضيح ذلك بيانيا كالتالي:
الشكلرقم ( :)12أثر الضريبة على الوحدة المباعة على التوازن
P

P
S2

e2

S2
S1

a
P2

e1

S1
e1

b

D

Q

P2
∆P
P1

D

Q1

Q2
Q

العرض مرن تماما

يظهر الشكل أعاله بعض حاالت تأثير الضريبة على التوازن.
الحالة األولى :العرض مرن نسبيا:

T-∆P

T

∆P
P1

e2

a

Q1

Q2

العرض مرن نسبيا

T

b

في هذه الحالة ،فإن فرض الضريبة أو الرسم بالقيمة  Tيسبب في خروج بعض المؤسسات من
السوق في المدى القصير لعدم قدرتها على تغطية تكاليفها ،مما يؤدي الى انتقال منحنى عرض
السوق الى اليسار (من  S1الى  ،)S2وبافتراض ثبات الطلب  Dفإن وضعية التوازن تتغير من
 e1الى  e2أين يكون السعر أعلى وكمية التوازن أقل .ما يالحظ من الشكل أن ارتفاع سعر
التوازن بمقدار  ∆Pوهي قيمة أقل من قيمة الضريبة أو الرسم ،Tمما يدل على أن عبء
الضريبة يتقاسمه المستهلك والمؤسسة معا ،حيث يتحمل المستهلك القيمة  ∆Pوتتحمل المؤسسة
المتبقي من الضريبة أو الرسم وهيي القيمة .T-∆P
الحالة الثانية :العرض مرن تماما:
في هذه الحالة فإن التغير في السعر بالقيمة  ∆Pمتساوي مع قيمة الضريبة  Tوهو ما يدل على
أن المستهلك لوحده يتحمل كامل الضريبة أو الرسم .وبالتالي:

إذا كانت

كبيرة جدا فإن المستهلك هو الذي يتحمل الجزء األكبر من الضريبة

إذا كانت

صغيرة جدا أقل من الواحد فإن المنتج هو الذي يتحمل الجزء األكبر من

الضريبة
إذا كانت

تساوي الواحد فإنهما يتحمالن معا نصيبا متساويا من الضريبة

مثال :دالتا الطلب والعرض على السلعة  Qفي سوق تسودها المنافسة الكاملة
1
Q d  36  P
3
S
Q  0.5 P  9

المطلوب:
 -1حدد كمية وسعر توازن السوق
 -2بافتراض أنه تم فرض ضريبة بقيمة 16ون على كل وحدة مباعة من السلعة.Q
-فما تأثيرها على توازن السوق؟

حلِّل عبء الضريبة ( ِمن الذي يتحمل عبء الضريبة؟).
الحل:

-1تحديد كمية وسعر توازن السوق:

Q d  Q1S
1
36  P  0.5 P  9
3
 P1  54

Q1  18

-2تحديد كمية وسعر التوازن عند فرض
الضريبة T=10

1
Q d  36  P
3
S
Q2  0.5( P  10)  9
Q2S  0.5P  14
Q d  Q2S 
1
36  P  0.5 P  14
3
 P 2  60

Q 2  16

-3تحليل عبء الضريبة :
يتحمل المستهلك ∆P
ويتحمل المنتج T-∆P

P  60  54  6
T  P  10  6  4

يتحمل المستهلك مقدار ( 0 ) ∆Pون  ،ويتحمل المنتج مقدار (4 )T-∆Pون من عبء
الضريبة )10 (Tون

