الفصل السابع
نظرية سلوك المستهلك
 -1سموك المستهمك الفرد:
يقصد بالمستيمك الفرد( (Consumerأي وحدة اقتصادية تطمب سمعاً وخدمات استيالكية ,وقد تكون

ىذه الوحدة االقتصادية فرداً أو عائمة .ويقوم المستيمك بطمبب تمبك السبمع والخبدمات مبن أببل رغبباع ر باتبو ,

وبمبا أن ر بببات اانسبان متعببددة و مت ازيبدة اوان المبوارد نببادرة نسببياً ,فاانسببان يحباول أن يصببل رلب أكبببر قببدر

ممكببن مببن ااغببباع وذلببك فببه حببدود دخمببو المحببدود وىببذا مببا يطمببل عميببو سببموك المسببتيمك الرغببيد أو العقالنببه
,Rationalفسببموك المسببتيمك يتببيم لنببا معرفببة الوسببيمة التببه يتبع ببيا المسببتيمك لموصببول رلب أكبببر قببدر ممكببن
م ببن ااغ ببباع م ببن خ ببالل دخم ببو المح ببدود وف ببه ظ ببل ا س ببعار الس ببائدة ف ببه الس ببول وعن ببدما يتحق ببل ذل ببك يص ببل

المستيمك رل ما يسم (بتبوازن المستيمك) .Consumer’s Equilibrium
وىنا البد من القول رن دراسة سبموك المسبتيمك ال تيبدل رلب

ولبع القواعبد التبه يببب أن يمتبزم فييبا

بتصرفاتو  ,اوانما اعتبار تصرفات المستيمك ىه نقطة البداية فبه د ارسبة سبموكو االقتصبادي ,وبعببارة أخبر ,
ف ب ن مببا يفعمببو المسببتيمك فع بالً يقخببذ بوصببفو قاعببدة مسببممة  .وتبحببث د ارسببة سببموك المسببتيمك فببه تفسببير ىببذه
التصرفات  ,أي أن نظرية سبموك المسبتيمك ىبه نظريبة وصبفية  Descriptiveتصبل تصبرفاتو االقتصبادية

بنبباع عم ب افت براض ميببم وىببو أن المسببتيمك غببخص عقالنببه ورغببيد  Rationalييببدل أساس باً رل ب تحقيببل

أقص رغبباع  Le maximum De Satisfactionممكن من خالل رنفاقو لدخمو.

رن اليببدل البببارز لمفعاليببة االقتصببادية ىببه اانسببان,أي رغببباع الحابببات البغبرية ,وىببذا اليببدل م برتبط

بفكرة المنفعة  Utilityفكل رض يغبع حابة بغرية ىو برض نبافع أو يتمتبع بالمنفعة.وتسبم السبمع التبه
تتميببز بصببفة رغببباع حابببات اانسببان ,أي التببه تحتببوي عم ب منفعببة مببا ,بالسببمع االقتصببادية .وبمببا أنببو مببن

العسير بداً رغباع حابات الفرد بميعيا فالبد رذاً من تنظيميا بموبب سمم لألوليات ينطمل من ا ىبم فبالميم

فا قل أىمية .

والمسببتيمك عنبدما يقببرر غبراع أي مببن السببمع المختمفببة يفتببرض أن يمتببزم بيببذا السببمم وذلببك نببو عقالنببه

ورغببيد .حيببث أن المغببكمة بالنسبببة ي فببرد مسببتيمك تتموببل فببه كيفيببة وصببولو رلب حالببة التوازن,حالببة تحقيببل
أقص رغباع ممكن.
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وباعتبببار أن الحببافز ال برئيس الببذي يببدفع المسببتيمك لطمببب سببمعة أو خدمببة ىببو الحصببول عم ب المنفعببة

.فالسقال الذي يطرح نفسو ما ىه المنفعة وكيل تقاس؟فه سيال اابابة عن ىذا السقال يمكننا فه الواقع أن
نميز بين اتباىين:
-a

االتببباه ا ول :الببذي تبنب فكبرة المنفعببة القابمببة لمقيبباس,رذ يعتبببر مقيببدو ىببذا االتببباه المنفعببة

كحقيقة نفسية مستقمة عبن كبل مالحظبة خاربيبة وككميبة يمكبن قياسبيا بغبكل مباغبر تمامباً كمبا تقباس ا وزان
وا حبام وا طوال.....الخ ,واستخدموا فه سبيل ذلك ما يعرل بقانون تناقص المنفعة الحدية وتساوي المنافع

الحدية.

-b

االتبباه الوبانه :ويعبرل بتيبار المنفعبة القابمبة لمتفلبيل:ير مقيبدو ىبذا التيبار أن المنفعبة يبر

قابمببة لمقي بباس الكمه,لكنيببا ت ببدرك م ببن خببالل تص ببرل المس ببتيمك الببذي يس ببع لترتي ببب الببدربات المختمف ببة م ببن
ااغببباع المتوقببع مببن مبموعببات مختمفببة مببن السببمع وفببل سببمم تفلببيل وحيببد,أي أنببو يلببع ىببذه الببدربات فببه
ترتيب(دربببة أعم ب أو أدن ب مببن ا خر ),بمعنب لخببر يمكببن لممسببتيمك المفالببمة بببين مسببتويات متفاوتببة مببن

المنفع ببة تحق ببل ل ببو درب ببات مختمف ببة م ببن ااغ ببباع,مع اقتب براض أن الف ببرد يمي ببل رلب ب تفل ببيل المس ببتويات العمي ببا
بالمقارنة مع المستويات ا دن  .وقد لبأ ممومو ىذا التيبار رلب اسبتخدام أداة تحميميبة تسبم يمنحنيبات السبواعي

رلافة لمفيوم المعدل الحدي لإلحالل.

وسببنتناول ت بوازن المسببتيمك فببه الفق برات التاليببة مببن خببالل د ارسببة نظريببة المنفعببةUtility Theory

وكذلك باستخدام منحنيات السواع Indifference Carves theory
 -2نظرية المنفعة : Utility Theory

باع بنظرية المنفعة  ,لتحميل سموك المستيمك ,االقتصادي اانكميزي وليم ستانمه بيفرنبز William
,)1882-1835 ( Stanley jevonsوالفرنسببه ليببون فببالراس  )1910-1834( Leon walrusوالنمسبباوي

كببارل منبببر  )1921-1840( Karl menjerوببباع بعببدىم االقتصببادي ألفريببد مارغببال Alfred marshal
( )1924-1842الذي نظم ىذه النظرية فه كتابو ي مبادئ االقتصاد ي عام  , 1891وبعد ىقالع االقتصباديين
تببم تنبباول ىببذه النظريببة بالبحببث والتنقببيم رال أن ا سبباس الببذي بنيببت عميببو بقببه كمببا ىببو (المسببتيمك الرغببيد أو

العقالنه يحاول أن يحصل عم أقص رغباع ممكن من السمع والخدمات من خالل رنفال دخمو المحدود ).
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وتعرل المنفعة بأنيا :قوة خفية فه ا غياع تستطيع تحقيل ااغباع ,أي رنيبا قبدرة الغبهع عمب رغبباع

اع كانببت ىببذه الحابببة نافعببة أم لببارة والمنفعببة التببه يحققيببا الفببرد ىببه المبمببوع الكمببه
حابببة لببد الفببرد س بو ً
لإلغباع المختمل الذي يحصل عميو .
والمنفعبة التبه نتحبدث عنيبا ال يمكبن رقيتيبا ببل يمكببن الغبعور فييبا مبن خبالل اسبتيالك الفبرد لكميببات

معينببة مببن سببمعة مببا .أي أن المنفعببة المسببتمدة مببن أي سببمعة تتوقببل عمب مقببدار ااغببباع النفسببه أو الغببعور

بالرلا الذي تحققو لممستيمك .رذاً المنفعة ليست غهع مولوعه فه السمع ببل ىبه غبهع غخصبه باعتبارىبا

تعكس عالقة مباغرة بين اانسان والسمع,لذلك تختمل من غخص رل لخر ,كما تختمبل لبد الغبخص نفسبو
من فترة زمنية رل أخر 1

ومن وبيبة نظبر اقتصبادية يمكبن القبول طالمبا أنبو تحقبل صبفة السبمعة لغبهع مبا ,فب ن لبو منفعبة حتب

ولو كان مل اًر أو منافياً لألخالل موال :السبائر ,الكحول .......الخ.
ويعتبببر االقتصبباديون رن أي مسببتيمك يسببع

ن يحقببل لنفسببو أقص ب منفعببة ممكنببة مببن خببالل دخمببو

المحدود ىو مستيمك عقالنه ورغيد ,وىذا يغكل فه الواقع ا ساس لفكرة المنفعة الحدية.
ولممنفعة من وبية نظر اقتصادية الخصائص التالية:

-aتختمل المنفعة باختالل الوقت والزمن .فالماع لغخص ظمآن تكون منفعتو عالية ,وم تتالغ ىذه المنفعة
بمبرد حصول ىذا الغخص عم الماع .

-bتتصببل المنفعببة بالدوريببة .ففببه الموببال السببابل تظي ببر المنفعببة م برة أخببر بعببد أن تتالغ ب بمبببرد غ ببعور

الغخص بالظمأ مرة أخر .

-cتكون المنفعبة كبيبرة كممبا أغببعت حاببة ممحبة .فمنفعبة المباع لغبخص فبه الصبحراع تكبون أكببر مبن منفعبة

الماع لو قرب النير .

-dتختمببل المنفعببة مببن غببخص رل ب لخببر فمنفعببة المح براث لمم بزارع تكببون عاليببة بببداً فببه حببين تكببون منفعتببو

منخفلة بالنسبة لمبحار .

-eبعض السمع ترتبط منفعتيا بمد توافر السمع المكممبة ليبا .موبل منفعبة بنبزين السبيارة تكبون قميمبة ببداً لمبن
ال يممك سيارة .

-ًً 4المنفعببة بالتممببك  :وىببه ذلببك النببوع مببن الخببدمات التببه يقببدميا بعببض ا غببخاص ل خ برين موببل خببدمات
المحببامه والوسببطاع التببباريين  ,نيببم يتخببذون ااب براعات الالزمببة اعطبباع صبباحب الغببهع حقببول الممكيببة

القانونية .
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 -4المنفعة الحدية والمنفعة الكمية:
 -أىمية التفرقة بين المنفعة الكمية والمنفعة الحدية :

تموببل نظريببة المنفعببة الحديببة أسبببل نظريببات سببموك المسببتيمك رلب الظيببور.ويمكن اعتبببار التمييببز بببين المنفعببة
الكمية والمنفعبة الحديبة أىبم تفرقبة بباع بيبا التحميبل االقتصبادي .فقبد تمخبض عبدم التفرقبة ببين ىباتين الفكبرتين
عن ظيور الكوير من عالمات االستفيام وغيوع الغموض فه كوير من المناقغات العامة ,كما أد رل بعل

الكوير من الدراسات االبتماعية المتعمقة عديمة البدو أو قميمة ا ىمية .

ومن ىنا توبب ريلاح كل من المنفعة الحدية والمنفعة الكمية والفرل بينيما .

 - Aالمنفعة الحدية :Marginal Utility
تعببرل المنفعببة الحديببة بأنيببا تمببك المنفعببة المسببتمدة مببن اسببتيالك وحببدات رلببافية مببن سببمعة مببا ف ب ذا
استيمك الفرد أكور من وحدة ف ن المنفعة الحدية ىه دائما منفعة الوحدة ا خيرة من السمعة ,

وىنببا يمكببن أن ننطمببل مببن أن منفعببة سببمعة مببا أو ااغببباع الحاصببل مببن اسببتيالكيا قببابمين لمقيبباس الكمببه

بافترالين أساسيين:

-ًً 1مقترحين أن الفرد قادر أن يعبر عنو بوحدات قابمة لمعد وذلك لتحديد القيمة التبه يتوقعيبا لسبمعة مبا أي
عن دربة ااغباع الته يأمل فه الحصول عمييا من استيالكيا أي أن المنفعة قابمة لمقيباس حاليبا فبه ذلبك
حالة أحبام وأوزان ا غياع ا خر .

ىذا ما تبناه ونباد ببو يمارغبال ي فبه عرلبو لنظريبة طمبب الفبرد مسبتنداً رلب أسبموب تحميبل المنفعبة

الذي تكمم عنو سابقاً مبموعة من االقتصاديين أموال يمنبر  ,بوفونز ,فالراس ي.

وتفترض نظرية المنفعة الحدية بأن المنفعة قابمة لمقياس الكمه باستخدام السعر البذي يدفعبو المسبتيمك

لغ براع وحببدة حديببة كتعبيببر عببن المنفعببة التببه سيحصببل عمييببا المسببتيمك مببن ىببذه الوحببدة وذلببك -رن المنفعببة
الحدية لمنقود وابتة

-ًً 2رن وحدات السمع قابمة لمتبزئة رل وحدات صغيرة
وقببد ظيببرت بعببض االنتقببادات ليببذه الفرلببية خاصببة وأن بعببض السببمع يببر قابمببة لمتبزئببة وأن منفعببة
وحببدة النقببود ليسببت وابتببة وأن المنفعببة الحديببة تتنبباقص مببع زيببادة الكميببة المسببتيمكة مببن السببمعة وىببذا مببا يببدع

يقانون تناقص المنفعة الحديةي

قانون تناقص المنفعة الحدية :4

بببين أحببد عممبباع الببنفس ا لمببان ي وسببن Gossenي بببأن غببدة المتعببة تبمببع حببداً معينباً وببم تبببدأ بالتنبباقص

حت تختفه عند دربة ااغباع الكامل .

ولقبد طببل االقتصباديون ىبذا المفيببوم عمب المنفعبة حيبث قبالوا رن المنفعببة االبافية الناتببة عبن كميببة

متزايدة من سمعة ما تتناقص حت تنعدم عند دربة ااغباع الكامل.

أي المنفعة الناتبة عن استيالك كل وحدة رلافية من السمعة يالمنفعبة الحديبة ي والتبه تموبل زيبادة

المنفعببة الكميببة الناتبببة عببن اسببتيالك وحببدة رلببافية بديببدة مببن السببمعة تتنبباقص حت ب تنعببدم عنببد دربببة
ااغباع وقد أطمل عم ىذه الظاىرة اسم تناقص المنفعة الحدية.

وفه الواقع توبد أنواع ال نياية ليا مبن الحاببات رال أن لكبل منيبا حبداً أعمب متب اقتربنبا منبو قبل

غعورنا بالحابة رليو وقد أطمل يمارغالي عم ىذه الظاىرة اسم قبانون الحاببات القابمبة لإلغبباع أو قبانون
تنبباقص المنفعببة وعبببر عببن ذلببك بقولببو تببزداد المنفعببة الكميببة ي سببمعة بالنسبببة ي مسببتيمك رذا ازدادت

الكمية المتوافرة من ىذه السمعة لد المستيمك.رال أن تزايد المنفعة يتم بسرعة أقل من تزايد الكمية .

ف ذا كانت الكمية تزداد بمعدل وابت ف ن النفع منيا سيتزايد بمعدل متنباقص وبتعبيبر لخبر يتنباقص

النفع االافه الذي يستمده أي غخص من تزايد كمية سمعة لديو وذلك بالتدريج مع كبل زيبادة فبه كميبة

تمك السمعة .

ومببن المقكببد ف ب ن سببرعة تنبباقص المنفعببة الحديببة تعببود سببباب ينفسببية أو وظيفيببة يفالوصببول رل ب

درب ببة ااغ ببباع ي ببتم كمم ببا ازداد االس ببتيالك فم ببوالً عن ببدما يك ببون الف ببرد بأغ ببد ح بباالت العط ببش فب ب ن منفع ببة
البرعات ا ول سول تتزايد والبرعة ا ول ليست ىه ا كور منفعة اوانمبا قبد تكبون الببرعتين التباليتين
أكور منفعة ومتعة عند الفرد ولكن بعد عدد معبين مبن البرعبات سبول يقبل االسبتمتاع بالمباع حتب ينعبدم
عند دربة ااغباع .

وفيما يمه التمويل البيانه لكل من المنفعة الكمية والحدية:
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الغكل ( )39يبين تزايد المنفعة الكمية وتناقص المنفعة الحدية
نالحظ تزايد المنفعة الكميبة ولكبن بمعبدل متنباقص  ,بينمبا نالحبظ تنباقص المنفعبة الحديبة حتب تنعبدم وبم

تصبم سالبة .والغكل التاله يبين تناقص المنفعة الحدية

الشكل()40مدرج تناقص المنفعة الحدية

-Bالمنفعة الكمية : Total Utility
6

تعرل المنفعة الكمية بأنيا عبارة عن مبموع المنافع الحدية .أو ىه عبارة عن مبموع المنافع المحققبة

لممسببتيمك نتيبببة اسببتيالكو لكميببات محببددة مببن سببمع مببا خببالل فت برة زمنيببة معينببة .ف ب ذا قببام المسببتيمك بتنبباول
مبموعة من وحدات سمعة ذائية خالل يوم فب ن المنفعبة الكميبة نتيببة اسبتيالك وحبدات رلبافية مبن سبمع مبا

تزداد ولكن بمعدل متناقص ( وىذا ىو قانون المنفعة الكمية) . low of Total Utility

والمنفعة الكمية تت ازيبد بمعبدل متنباقص وىبذا لبو مبا يقيبده مبن واقبع حياتنبا .لنفتبرض أن مسبتيمك مبا أراد

استيالك كمية من البرتقال ولنحاول أن نسببل بعبض المالحظبات عنبد المنفعبة الكميبة التبه يحققيبا لنفسبو مبن
براع استيالك كمية متزايدة من ىذه السمعة خالل يوم مبا .المتوقبع أن تببدأ المنفعبة الكميبة التبه يحصبل عمييبا

ىذا المستيمك من الصفر قبل تناول أي غهع عم ااطبالل  ,وم تتزايد مع تناول وحدة فأخر من البرتقال .

ولكببن بعببد عببدد معببين مببن الوحببدات مببوالً بعببد تنبباول سببت وحببدات قببد يبببد أنببو ال يمكنببو أو ال ير ببب فببه أخببذ
الوحدة السابعة وأنو رذا تناوليا فمن يغعر بأي رلافة رل رغباعو أو منفعتو الكمية .

وعم ذلك نقول رن المستيمك قد وصل رل حد ااغباع مبن ىبذه السبمعة ,وعنبد الوحبدة السادسبة,بدليل

أنو لم يغعر بأي تقدير لموحدة السابعة.

ولنفتببرض أن المسببتيمك قببد تمبباد فأخببذ الوحببدة الوامنببة فغببعر بغببهع مببن اللببيل ,ىنببا قببد يبببد أن مببا

تحقل لو من منفعة كمية من الوحدات السابقة قد نقص بالفعل ,والتغير السميم فه ىذه الحالبة ىبو أن نقبول رن
المنفعة المحققة من الوحدة الوامنة كانت سالبة.

رذاً فالمنفعة الكميبة فبه ىبذا الموبال كانبت تت ازيبد رلب أن وصبل المسبتيمك رلب الوحبدة السادسبة وبم بقيبت

وابتببة  ,ونسببتطيع أن نقببول التببه  :لببو كانببت المنفعببة الكميببة المحققببة مببن تنبباول المسببتيمك لسببت وحببدات فببه
اليببوم  xف ب ن منفعببة الوحببدة السابعة صببفر وعم ب ذلببك فببان منفعببة الوحببدات السبببع ىببه نفسببيا منفعببة السببت
وحببدات حيببث أن( +xصببفر ) xف ب ذا افترلببنا أن منفعببة الوحببدة الوامنببة  -yنيببا سببالبة فببأن المنفعببة الكميببة

لومببان وحببدات (+xص بفر ) y-أي أقببل مببن منفعببة سببت وحببدات  .ىببذا الموببال يمكببن أن يتكببرر فببه حالببة أي
سببمعة  ,طالمببا تببذكرنا أننببا نببتكمم عببن ظبباىرة االسببتيالك خببالل فتبرة معينببة مببن الببزمن ,وعمب ذلببك نسببتطيع أن
نصور أن المنفعة الكمية المحققة لمستيمك مبا مبن سبمعة معينبة خبالل فتبرة معينبة مبن البزمن تببدأ مبن الصبفر,

وتتزايد تدريبياً ولكن بمعدل متناقص ,وعند نقطة ما وىبه ( )Nتصبل المنفعبة الكميبة رلب حبدىا ا قصب

ن

المسببتيمك قببد وصببل رل ب حببد ااغببباع الكامببل مببن ىببذه السببمعة .وبعببد النقطببة ( )Nتتنبباقص المنفعببة الكميببة رذا
اسببتمر المسببتيمك باسببتيالك وحببدات رلببافية مببن السببمعة نفسببيا ن منفعببة ىببذه الوحببدات سببتكون سببالبة .اواذا
عبرنا عن الموال السابل بغكل بدول ف ننا سنحصل عم :
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جدول رقم ( )18المنفعة الحدية والمنفعة الكمية
المنفعة الكمية

(وحدددددددددددددددددددددددددا

المنفعة)
5
9
12
14
15
15
14
12

المنفعدددددددددددة الحديدددددددددددة كميددددددددا السددددددددمعة

(وحدا المنفعة)

(بالوحدة)

5
4
3
2
1
0
12-

1
2
3
4
5
6
7
8

نستنتج من البدول ما يمه :
-aرن الوحببدة السادسببة ىببه الوحببدة الحديببة ن منفعتيببا الحديببة
السابعة يغعر با لم وبعدىا تكون المنفعة سالبة.

صببفر أي عنببدما يتنبباول الفببرد حبببة البرتقببال

-bعندما يتزايد استيالك الفرد عن الوحدة السادسة تصبم المنفعة الحدية سالبة.
-cتبقب المنفعببة الكميببة ىببه فببه حالببة ازديبباد رلب أن تصببل المنفعببة الحديببة رلب الصببفر وبعببدىا تأخببذ المنفعببة

الكميببة بالتنبباقص ,اواذا قمنببا برسببم البيانببات الخاصببة بالمنفعببة الكميببة والمنفعببة الحديببة ال بواردة فببه البببدول ف ننببا
نحصل عم كل من منحنيه المنفعة الكمية والحدي وذلك كما يمه:
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N

9

8

7

8

7

6

5

6

3

4

1

2

الكمية المستهلكة

5

الكمية المستهلكة

الغكل ( )42يولم العالقة بين المنفعة الحدية والكمية
ومن خالل ما سبل نستنتج ما يمه:

-ًً 1ينحدر منحن المنفعة الحدية من اليسار رل اليمين.
-ًً 2يقطع المحور عندما تصل المنفعة الحدية رل الصفر ومن وم يصبم سالباً.

-ًً 3عندما تصل المنفعة الكمية رل حدىا ا عظم تصل المنفعة الحدية رل الصفر .
-ًً 4تصبم المنفعة الحدية سالبة عندما تبدأ المنفعة الكمية بالتناقص .

.

.
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المنفعة الحدية

4

3

2

1

6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3

المنفعة الكلية

16
14
12
10
8
6
4
2
0

 -6توازن المستهمك:
س بنعمد الن رل ب د ارسببة السببموك الببذي ينتيبببو المسببتيمك فببه توزيببع رنفاقببو الكمببه عم ب السببمع المختمفببة
بقص ببد الحص ببول عمب ب أقصب ب منفع ببة كمي ببة ممكن ببة م ببن اانف ببال عمب ب تم ببك الس ببمع ي ببر المباني ببة (أي الس ببمع

االقتصادية الته ليا ومن).

ويسم الولع الذي ينتج عن ىذا السموك توازن المستيمك()consumer's Equilibrium

وسول نحمل توازن المستيمك وتغييره فه حالة تساوي أسعار السمع الته يقوم المستيمك باانفال عمييا وكذلك
فه حالة تباين ىذه ا سعار .

أولا -حالة تساوي األسعار:

رن تحقيببل ىببذا الت بوازن بالمقارنببة مببع المنببافع الموبببودة فببه مختمببل السببمع وذلببك بببافتراض أن الس ببمع

المر ببوب اسببتيالكيا ذات أسببعار متسبباوية أي أن الف بوارل بببين دربببة ااغببباع والغببعور بالرلببا ىببه العنصببر

الوحيد لالختيار.

ومببن اللببروري ىنببا أن نببذكر بببان المنفعببة الحديببة كمببا مببر معنببا سببابقاً نفتببرض أن السببمع االقتصببادية

تتغير بوحدات صغيرة قابمة لمتبزئة وكذلك تناقص المنفعة الحدية.

باع عمب ذلببك فب ن غببرط تبوازن المسببتيمك يتحقببل عنببد حصببولو عمب أقصب منفعببة كميببة ممكنببة مببن
بنب ً
رنفاقببو عم ب ىببذه السببمع .عنببدما يقببوم بتوزيببع رنفاقببو عم ب تمببك السببمع والخببدمات بحيببث تتسبباو المنببافع الحديببة

بالنسبة لكل من السمع أي عندما:

MU1 MU2 MU3 ………=MUn
حي ببث MUn,.......,MU2,MU1 :ترم ببز رلب ب المن ببافع الحدي ببة لمس ببمع ا ولب ب والواني ببة وىك ببذا حتب ب الس ببمعة
النونية عم التواله.

ف ذا كان المستيمك يقوم باستيالك سمعتين فقط ف ن غرط التوازن بالنسبة لو يتحقل عندما يقوم بتوزيع

رنفاقو بينيما بحيث تتعادل منافعيا الحدية أي تصبم. MU2 MU1 :
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أمبا رذا لبم يتحقبل ىبذا الغبرط حيبث  MU2>MU1مبوالً فب ن المسبتيمك يسبتطيع زيبادة المنفعبة الكميبة

التببه يحصببل عمييببا ب عببادة توزيببع رنفاقببو بحيببث يببزداد ىببذا النفببال عم ب السببمعة ا ول ب ويقببل بالنسبببة لمسببمعة
الوانية .وسول يترتب عم ىذا اابراع بالطبع-وطبقاً لقبانون تنباقص المنفعبة الحديبة-تنباقص المنفعبة الحديبة
بالنسبببة لمسببمعة ا ول ب وت ازيببدىا بالنسبببة لمسببمعة الوانيببة .ويسببتمر المسببتيمك فببه رعببادة توزيببع رنفاقببو عم ب ىببذا

المنوال حت يتحقل غرط التوازن وىو:
MU2 MU1
رن ىببذا يعنببه بببأن المسببتيمك العقالنببه والرغببيد ال يبحببث عببن اسببتيالك وحببدة مببن سببمعة مببا طالمببا أن
استيالك وحدة رلافية من سمعة وانية و بالسعر نفسو تحقل لو منفعة أكبر ,وبما أن المنفعة الحديبة تتنباقص

بالنس بببة لك ببل س ببمعة كمم ببا زادت الكمي ببة المس ببتيمكة منيا.فب ب ن المس ببتيمك العقالن ببه والرغ ببيد س ببول يمتن ببع ع ببن
استيالك السمعة الته تقمن منفعة رلافية أقل مبن تمبك التبه يمكبن الحصبول عمييبا مبن زيبادة اسبتيالك سبمعة

أخببر  ,وبمببا أن المنفعببة الحديببة ىببه زيببادة المنفعببة الكميببة الناتبببة مببن وحببدة رلببافية مببن السببمعة ,فب ن المنفعببة
الكمية من كمية معينة من السمع تتكون من بميع المنافع الحدية لمختمل السمع  ,وبالتباله فبأن الكميبات التبه
تحقل تساوي المنافع الحدية لبميع السمع المستيمكة  ,تحقل رغباع كمه أعم من كل توزيع لخر لمسمع.

م بوببال :لنفرض أن الوحدات المختمفة لسمعتين ()B,Aمتساوية السعر وليكن /10/ل.س لموحدة الواحدة

لكل من السمعتين  .وبأن ىاتين السمعتين تموالن المنافع الحدية المقدرة كما ىو فه البدول :
الجدول( )19قياس المنافع الحدية لمسمعتين B,A

السمعة A
الوحدة ا ول

المنفعددددة الحديددددة السمعة B

لد A
15

الوحدة ا ول

المنفعددة الحديددة

لد B
100

الوحدة الوانية

13

الوحدة الوانية

9

الوحدة الوالوة

6

الوحدة الوالوة

6

الوحدة الرابعة

6

الوحدة الرابعة

0

الوحدة الخامسة

1

الوحدة السادسة

0
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لنفترض أوالً أن المستيمك يممك دخالً ير محدود ففه ىذه الحالة ب مكانو أن يغبتري ( )5وحبدات مبن

 Aو ( )3وحببدات مببن  Bويتوقببل عببن الغبراع عنببد الوحببدات ا خي برة التببه تحقببل لببو منفعببة موببببة ويحصببل
بذلك عم منفعة من  Aمقدارىا 1+6+10+13+15=45

ومن  Bعم منفعة مقبدارىا  10+6+9=25وعمب منفعبة كميبة مقبدارىا  45+25=70مبن السبمعتين معباً وىبو
اختيار أعم من االحتماالت الممكنة كميا.

لكن نحن نعمم من الفرض بأن دخل المستيمك محدود  ,فمو فرلنا أن دخمبو المخصبص لإلنفبال عمب

السمعتين B,Aكما يمه:

*الدخل 10ل.س :ففه ىذه الحالة سول ينفبل ىبذا البدخل عمب غبراع السبمعة التبه تحقبل لبو أكببر منفعبة,أي
سيقوم بغراع وحدة واحدة من السمعة  Aوتكون منفعتيا الحدية ./15/

*الدخل 20ل.س:ففه ىذه الحالة سول يحصل عم وحدتين من  Aوتكون المنفعة )13+15( 28

*الدخل 30ل.س:ب مكان المستيمك رما أن يحصل عم والث وحدات مبن ( )Aأو أن تحصبل عمب وحبدتين

من ( )Aووحدة واحدة من ( )Bوتكون المنفعة فه كمتا الحالتين . 15+13+10=38

*الببدخل 40ل.س :عم ب المسببتيمك أن يحصببل عم ب وببالث وحببدات مببن ( )Aويحصببل عم ب منفعببة مقببدارىا

 /38/ووحببدة واحببدة مببن ( )Bويحصببل عم ب منفعببة مق ببدارىا  /10/وتكببون المنفعببة التببه يحصببل عمييببا م ببن
السمعتين . /48/

ويكون المستيمك ىنا فه حالبة تبوازن وذلبك لتسباوي المنبافع الحديبة لموحبدة الوالوبة مبن السبمعة ( )Aمبع الوحبدة

ا ول من (. )B

*الببدخل 70ل.س :عم ب المسببتيمك أن يغببتري /4/وحببدات مببن ( )Aووببالث وحببدات مببن ( )Bويحصببل عم ب

منفعببة كميببة مقببدارىا  /69/ويكببون فببه حالببة تبوازن وذلببك لتسبباوي المنفعببة الحديببة لموحببدة الرابعببة مببن ( )Aمببع
المنفعة الحدية لموحدة الوالوة من (. )Bوىنا ال يمكن أن يتوقل المستيمك عند غراع  /3/وحدات من ( )Aمع

وحببدة واحببدة مببن ( )Bبحبببة تسبباوي المنببافع الحديببة وبالتبباله تحقيببل الت بوازن  .ن الت بوازن عنببدىا يكببون يببر

محقببل نببو بقببه لببد المسببتيمك /30/ل.س مببن دخمببو لببم تنفببل .وبالتبباله يكببون المسببتيمك متوازن باً رذا تحقببل

الغرط الوانه وىو أن:

الدخل المنفق= الدخل المخصص لمشراء أو اإلنفاق عمى السمعتين
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