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احصاءات االسعار

دور السعر في توزيع الموارد وتأثيره على العرض والطلب

  .يتحدد السعر وحجم االنتاج عند مستوى التوازن
)( .)العرض(يتم ذلك بدراسة وتحليل سلوك المنتجين 

  .)الطلب(سلوك المستهلكين 
ولفهم السعر التوازني يجب البدء اوال بتفسير كل من العرض والطلب 

.والعالقة بينهما وبين السعر
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احصاءات االسعار

الطلب
نالطلب على أي سلعة هو مقدار ما يطلب من تلك السلعة في مكان وزمان   وز ن ي ن ب ي ر و ي ى ب

.معينين
ىوالطلب ال يتحدد بالرغبة للحصول على تلك السلعة فحسب انما ايضا بالقوة  

).الرغبة والقدرة أي ما يعرف بالطلب الفعال(الشرائية للمستهلك 
لذا فان السعر يتحدد في تلك الرغبة ونقول ان زيادة السعر يؤدي الى  

ط .انخفاض الطلب وعلى العكس فان االنخفاض في السعر سيزيد من الطلبط
فالعالقة بين السعر والطلب اذا ستكون عالقة عكسية فكمية السلع التي  

طة ا  ا ش انخفا  ا  ا تز ل ل  لك ف ال ت يرغب المستهلك في الحصول عليها تزداد بانخفاض سعرها شريطة ان غ ال
.تبقى العوامل االخرى ثابتة

ن الطلب  ن عل هذه العالقة قان .لقد اطلق االقتصاديون على هذه العالقة قانون الطلب لقد اطلق االقتصادي
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راحصاءات االسعار ء
منحنى الطلب :نالحظ من خالل الشكل انه

ا  لك ش ت تط ال بانخفاض السعر يستطيع المستهلك شراء انخفا ال 
.كميات اكبر من السلع

7يتحول المستهلك الى السلعة التي 

8

9

ي
ينخفض ثمنها نسبيا عن السلعة التي كان  

.يشتريها
عند انخفاض السعر يستطيع المرء ان 

4

5

6

عر
لس
ا

منحنى الطلب

عند انخفاض السعر يستطيع المرء ان 
.يحقق  رغبات اضافية من السلعة
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احصاءات االسعار

العرض
ند    ن لل  نت ا ال قد ة الت  ل ن ال ة  ض الك ال د  يقصد بالعرض الكمية من السلعة التي يقدمها المنتجون للبيع عند سعر  ق

.معين وفي مكان وزمان معينيين
ة  نف ل ال قف الطل  ت ا  ة ك ة االنتا ل القد ض  قف ال ت .يتوقف العرض على القدرة االنتاجية كما يتوقف الطلب على المنفعة 

العالقة بين العرض والسعر هي عالقة طردية على العكس من العالقة بين 
.الطلب والسعرالطلب والسعر

بمعنى كلما زاد السعر زادت الكمية المعروضة للسلعة والعكس صحيح، غير 
.ان هناك حاالت الينطبق عليها قانون العرض هذا.ان هناك حاالت الينطبق عليها قانون العرض هذا
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االسعار راحصاءات ال ء 
نالحظ انه آلما انخفض السعر  
آميات من المعروض 9انخفض منحنى العرض انخفض المعروض من آميات 

.  والعكس صحيح,السلع 
حت النحو هذا عل العملية 6تستمر

7

8

9 رض ى

تستمر العملية على هذا النحو حتي
تصل االمور الى تحقيق التوازن 
الكمية عنده تتساوى الذي 4السعري
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السعري الذي تتساوى عنده الكمية
المطلوبة مع الكمية المعروضة  

1ويكون في هذه الحالة انعدام 

2

3

م ي ون وي
لحوافز زيادة العرض او الطلب 
.مع ثبات باقي العوامل االخرى
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الكمية
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احصاءات االسعار

سعر التوازن يتحدد بتفاعل قوى العرض والطلب، ولكن سعر التوازن 
اايضا قد يتغير اذا ما تغير كل من العرض والطلب في نفس الوقت وهذا   وه و ا س ي ب وا رض ا ن ل ير ا ا ير ي اي

:التغير ينتج عن عدة عوامل منها
انتقال منحنى الطلب الى اليمين بكامله ما يعني ارتفاع السعر وزيادة الكميات  
المطلوبة من مسببات ذلك زيادة دخل المستهلك حيث سيزداد الطلب عند نفس  

.مستويات االسعار السابقة
ض وبالعكس فان انخفاض الطلب يؤدي الى تحول منحنى الطلب الى اليسار فينخفض  ي ر  ي ى ا ب ا ى ا ول  ى  ي ا ب يؤ ض ا ن ا س  وب

السعر وينكمش العرض ومن اسبابه انخفاض الدخل او انخفاض اسعار السلع البديلة  
.أو ارتفاع أسعار السلع المكملة

ن انخفاض   هذا  فل  ض ال ا ن ال ن نتقل  ض  ة ال ا ال ز كذلك في حال زيادة العرض ينتقل منحنى العرض الى اسفل وهذا يعني انخفاض  كذلك ف 
السعر ونمو الطلب وزيادة العرض اما بسبب تحسن اإلنتاجية أو انخفاض أسعار  

عوامل اإلنتاج األخرى، وعلى العكس من ذلك يوثر انخفاض العرض  ويؤدي إلى  
الطل ا ك ا ا اال ا ا ذا ل األ إل ال قال .انتقال منحنى العرض إلى األعلى وهذا يعني ارتفاع االسعار وانكماش الطلبا
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راحصاءات االسعار ء
:نستطيع أن نلخص

روالسعر ينزع نحو االرتفاع في حال زيادة الكمية المطلوبة عن الكمياة المعروضة  ي ن وب ي زي ل ي ع ر و زع ي ر
.من السلع والعكس صحيح

ان ازدياد االسعار سيؤدي الحقا الى انخفاض الطلب وزيادة العرض، والعكس  
.في حال انخفاض السعرف حال انخفاض السعر

ان السعر يتحرك بشكل دائم وينزع الى االستقرار عندما تتساوى الكمية المطلوبة  
.مع المعروضة

أ والتخطيط لها بأسلوب مبرمج ومخطط تحاول التاثير على االسعار ان الدول 
:وفق اسس تعتمد على

تكاليف االنتاج والظروف المحيطة بالعملية اإلنتاجية، وتسترشد بأحوال العرض  تكاليف االنتاج والظروف المحيطة بالعملية اإلنتاجية، وتسترشد بأحوال العرض  
.والطلب دون ان تخضع لها خضوعا كامال

والتخطيط لالسعار يتطلب وجود جهة تساعد في دراسة توزيع السلع وتوفرها   
والمنتجين االنتاج .وظروف االنتاج والمنتجين.وظروف
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ا اال ل ا اش اال ل ا شكرا لحسن االستماعشكرا لحسن االستماعش


