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 ...  عرض المنتجات الزراعٌة 

 عرض السلعة الزراعٌة فً لحظة زمنٌة معٌنة من ٌتؤلف               

المستورد من السلعة ــ المصدر من + المخزون من السلعة + االنتاج الجاري )
وغالبا ما ٌكون عرض السلعة فً تلك اللحظة عبارة عن خط عمودي ( السلعة 

وٌتغٌر موقع منحنى العرض من هذا , لمحور السعر " على المحور األفقً موازٌا
 -:المكان نتٌجة لتغٌر العوامل المإثرة فً مستوى العرض والتً من أهمها 

ٌشتق منحنى عرض المنشاة المفردة من منحنى  .... الموارد اإلنتاجٌة كلفة (1)
لذا فإن أي تغٌر فً منحنى الكلفة الحدٌة للمنشؤة , الكلفة الحدٌة  لتلك المنشاة 

وٌشتق منحنى الكلفة , فً تغٌر منحنى عرض تلك المنشؤة " سٌإثر حتما
 .للمنشؤة الحدٌة من منحنى الكلفة المتغٌرة  

لذا فان أي تغٌر فً أسعار عناصر االنتاج المتغٌرة المستعملة فً انتاج سلعة 
معٌنة ستإثر مباشرة فً تغٌر الكلفة المتغٌرة لتلك العناصر وبالتالً تغٌر الكلفة 

وٌشتق منحنى عرض سوق . لمنحنى عرض المنشؤة " الحدٌة التً تمثل مسارا
السلعة المعٌنة من المجموع األفقً لمنحنٌات عرض المنشآت االنتاجٌة  للسلعة 

لذلك فإن عرض السوق للسلعة ٌتؤثر بؤسعار الموارد المستعملة فً انتاج , المعٌنة 
 .تلك السلعة 



 ....العوامل الجوٌة والموارد الثابتة أثر (2)

من حٌث " ٌكون تؤثٌر الجو والموارد الثابتة متشابها                  

التؤثٌر على اإلنتاج وبالتالً على التكالٌف المتغٌرة ومن ثم عرض 

فسٌإثر على كمٌة " فإذا كان الجو قاسٌا. السلعة الزراعٌة المعٌنة 

الناتج وبالتالً تكالٌف االنتاج المتغٌرة  ومن ثم عرض المنشؤة 

وبالطرٌقة نفسها فإن تسرب اي . وبالتالً عرض السوق من السلعة 

فرد من عائلة المزرعة الى خارجها كالعمل فً مهنة أخرى أو 

إن لم ٌكن ذلك )) االلتحاق بالمدرسة سٌإثر فً كمٌة االنتاج النهائٌة 

العامل  ضمن البطالة المقنعة السائدة فً العمل العائلً فً معظم 

وتخفٌض االنتاج سٌإدي الى , (( مزارع العائلة فً الدول النامٌة 

الى تغٌر تكالٌف االنتاج المتغٌرة وبالتالً الكلفة الحدٌة ومن ثم 

 .عرض المزرعة من تلك السلعة وبالتالً عرض السوق 



تكون معظم الموارد فً المدى القصٌر ثابتة لعدم امكانٌة تغٌر         

اما , بٌنما تكون معظم الموارد متغٌرة فً المدى الطوٌل , كمٌاتها 

فً المدى المتوسط  فهناك بعض الموارد الثابتة مثل األرض 

واالدارة بٌنما تكون هناك موارد أخرى متغٌرة مثل مستلزمات 

بٌنما تكون , االنتاج المختلفة كالبذور واألسمدة ومواد المكافحة 

بعض الموارد شبه ثابتة مثل المكائن والمعدات إذ إن هذه الموارد 

اضافة الى أن سعر شرائها ٌختلف عن سعر قٌمتها , صعبة التجزئة 
وتخضع الموارد المتغٌرة الى قانون  . salvage valueالمتبقٌة 

وٌتم التوسع باإلنتاج على طول سطح االنتاج , االحالل واالستبدال 

الى ان ٌتساوى المعدل الحدي لإلحالل مع  مقلوب نسبة اسعار 

 .الموارد التً ٌراد استبدالها حٌث ٌتحقق اعظم ربح 



وقد ٌتم التراجع فً االنتاج استجابة لما ٌتصوره المدٌر               

والمسار الذي ٌتخذه . بالنسبة  للتغٌرات الدائمة فً أسعار الناتج 
ٌختلف عن المسار الذي   contraction pathاالنتاج فً التراجع 

لذلك فان عرض  . expansion pathٌتخذه االنتاج فً التوسع 

المنشؤة فً المدى القصٌر ٌختلف عن عرض المنشاة فً حالة التوسع 

فمنحنى عرض المنشؤة فً حالة , وعن عرضها فً حالة التراجع 

التراجع  ٌكون أقل مرونة من منحنى العرض فً حالة التوسع  

والسبب فً ذلك ٌرتبط بحساب ثبات الموارد إذ ان من الصعب 

التخلً عن الموارد الثابتة فً حالة وجودها فً االستعمال فً عملٌة 

االنتاج الزراعً لهذا فإن التغٌر المطلوب فً سعر الناتج ٌجب ان 

ٌكون أكبر لتخفٌض الناتج بكمٌة معٌنة مقارنة بالتغٌر المطلوب فً 

 .السعر للتوسع فً الكمٌة نفسها من الناتج 



 .... الفرص االنتاجٌة األخرى المتاحة للموارد  أثر (3)

استعمال كمٌة من الموارد فً انتاج ناتجٌن فانه ٌمكن عند             

الوصول الى المزٌج األمثل من الناتجٌن الذي ٌعظم اإلٌراد عندما 

ٌتساوى مقلوب  المعدل الحدي لتحوٌل الناتجٌن مع مقلوب النسبة 

وٌمكن ان ٌتغٌر هذا المستوى من المزٌج إذا , السعرٌة للناتجٌن 

تغٌر سعر أحد الناتجٌن  وعند تغٌر سعر أحد الناتجٌن باالنخفاض 

, تزداد الكمٌة المنتجة من الناتج اآلخر حتى لو لم ٌتغٌر سعره " مثال

وهذا بالطبع ٌإثر على الكمٌة المعروضة من الناتج الذي لم ٌتغٌر 

 .سعره 



 .....التقنٌة مستوى (4)

وبما أن , ٌإدي التحسن فً مستوى التقنٌة الى زٌادة االنتاج          

مستوى التقنٌة ٌمكن أن تصنف على أنها مورد ثابت كما هو الحال 

بالنسبة الى الموارد الثابتة األخرى فان دالة اإلنتاج ستنتقل الى أعلى 

وبالتالً انخفاض كلفة الوحدة الواحدة والذي ٌترجم بشكل زٌادة فً 

 .دالة عرض المنشؤة وبالتالً زٌادة عرض السوق 

 .....التدخل الحكومً أثر (5)

ٌمكن أن ٌإثر التدخل الحكومً بوضع إعانات على أسعار            

مستلزمات االنتاج أو وع اسعار مسبقة للناتج اعلى من سعر السوق 

على كمٌة الناتج المتوقع من سلعة زراعٌة معٌنة  وبالتالً زٌادة 

 .المعروض من تلك السلعة ومن ثم زٌادة عرض السوق 

 



 .... أثر البعد الزمنً فً دالة العرض

فً تحدٌد عالقات العرض فً االنتاج " ٌعد البعد الزمنً مهما        
ولكن هناك صعوبة فً التحدٌد الدقٌق والواضح ماذا ٌقصد , الزراعً 

,  المدى المتوسط , المدى القصٌر , بالمدٌات الزمنٌة  المدى القصٌر جدا 
وٌختلف البعد الزمنً الالزم . والمدى الطوٌل وعالقتها بدالة العرض 

قد ٌؤخذ القرار " فمثال, الستجابة االنتاج من سلعة زراعٌة الى أخرى 
 .أطول بالنسبة ألشجار الفاكهة مقارنة بمشارٌع الدواجن " االنتاجً زمنا

وتعتبر دالة العرض قصٌرة المدى ذات أهمٌة خاصة بالنسبة               
وتفترض ان بعض عناصر االنتاج تكون ثابتة بٌنما , لإلنتاج الزراعً 

وهذا ٌعنً ان مدة المدى , تكون بعض العناصر متغٌرة استجابة لألسعار 
بٌنما المزروعة وتغٌٌر , القصٌر تكون سنة أو سنتٌن لعدة سلع زراعٌة 

األبنٌة المزرعٌة والحصول على اٌدي عاملة إضافٌة وعلى معدات 
ومكائن جدٌدة وبصورة عامة فإن شكل منحنى عرض السوق فً المدى 
القصٌر لسلعة معٌنة ٌعتمد على شكل منحنٌات الكلفة الحدٌة للمزارع التً 

 .تنتج السلعة المعٌنة 



 ح

وحسب منطوق النظرٌة االقتصادٌة فان مستوى الناتج                

المعظم للربح ٌتحقق عند النقطة التً ٌتساوى فٌها العائد الحدي مع 

لإلنتاج عندما ٌكون أوطؤ سعر " وٌكون المنتج مستعدا, الكلفة الحدٌة 

وٌمتنع المنتج عن , لمتوسط الكلفة المتغٌرة " ٌستلمه المنتج مساوٌا

االنتاج عندما ٌنخفض السعر اقل من هذا المستوى وٌقطع منحنى 

. الكلفة الحدٌة منحنى متوسط الكلفة المتغٌرة عند هذا المستوى 

ٌقتفً " وتزداد استجابة المنتج كلما أرتفع السعر أكثر فتتخذ مسارا

وبذلك ٌمكن اشتقاق منحنى عرض المنشاة من منحنى , الكلفة الحدٌة 

أما منحنى عرض السوق فهو المجموع االفقً , الكلفة الحدٌة 

 ( .المزارع ) لعرض المنشآت 







ٌمكن أن تعرف مرونة العرض السعرٌة على أنها التغٌر النسبً فً الكمٌة المعروضة استجابة لتغٌر مرونة العرض السعرٌة .... 

  فً السعر على فرض ثبات العوامل األخرى , وٌمكن التعبٌر عنا بالصٌغة اآلتٌة :- 1%مقداره 

 Q             ΔQ            P                                                                                                          /Q Δ 

                                                                                               X =                                =               𝐸𝑠 

P              ΔP            Q                                                                                                           /p Δ 

( الى السعر للوحدة الواحدة من الكمٌة  المنتجة , وتكون اشارة المرونة موجبة عادة , P( الى الكمٌة المعروضة و )Qحٌث تشٌر )

وتعنً المرونة الصفرٌة ان لٌ  هناك استجابة للتغٌر السعري , وٌشٌر العرض غٌر المرن الى قٌم المرونة المحصورة بٌن الصفر 

والواحد بٌنما ٌشٌر العرض المرن الى قٌم المرونة اكبر من الواحد الصحٌح . وتختلف قٌمة مرونة العرض من نقطة الى أخرى 

 واألسعار . 



       

عندما ٌمر منحنى ( 1)تكون قٌمة المرونة مساوٌة الى                 

وتكون التقدٌرات المٌدانٌة لمرونات , العرض من نقطة األصل 

العرض مفٌدة بالنسبة ألولئك الذٌن ٌهتمون بتوقعات العرض 

فإذا كانت .المستقبلً أو ألولئك المهتمٌن بقرارات السٌاسة الزراعٌة 

فإن انخفاض " المرونة لعرض سلعة معٌنة ذات قٌمة مرنة نسبٌا

بٌنما , لحل مشكلة فائض االنتاج " بسٌط  فً سعر الدعم ٌكون كافٌا

 .اذا كان العرض غٌر مرن " ال ٌكون هذا ممكنا

. 



وتعتبر مسالة تقدٌر مرونات العرض من المسائل المعقدة بالنسبة •

إذ أن هناك منتجات , للمنتجات الزراعٌة مقارنة ببقٌة المنتجات 

بدٌلة وأن هناك كثٌر من عناصر االنتاج المستعملة إلنتاج السلعة 

كما . فً سعر السلعة المعنٌة " المعنٌة التً تإثر أسعارها جمٌعا

للبعد الزمنً فً تقدٌر مرونات العرض للسلع " أن هناك تؤثٌرا

الزراعٌة لذلك تم تقسٌم مرونات العرض للسلع الزراعٌة الى 

مرونات قصٌرة المدى أي تلك التً تتعلق بدورة او دورتٌن 

ومرونات بعٌدة المدى اي تلك التً تبنى على أسا  , انتاجٌتٌن 

التؤثٌر الكامل للتغٌر السعري بحٌث تسمح ألي مدى زمنً مهما 

 .لحدوث جمٌع التكٌفات المطلوبة " طال ٌكون ضرورٌا

 



وضمن المدى القصٌر هناك بعض المنتجات لتً ٌتطلب تغٌر •

كمنتجات الدواجن حٌث تكون مروناتها " انتاجها وقت قصٌر جدا

عالٌة بٌنما على العموم تكون المرونات قصٌرة المدى اقل من 

المرونات بعٌدة المدى حٌث ٌكون هناك وقت كاف لحدوث 

وعادة تكون مرونات . التغٌرات المطلوبة فً المدى الطوٌل 

العرض السعرٌة بصورة عامة منخفضة بالنسبة  مقارنة بالسلع 

 .األخرى بسبب الطبٌعة الباٌلوجٌة بالنسبة لإلنتاج الزراعً 

 



 ....  تقدٌر دالة العرض   

ٌمكن تقدٌر دالة العرض باستعمال طرٌقة المربعات الصغرى بؤخذ انحدار الكمٌة         
والعوامل األخرى المإثرة فً الكمٌة المعروضة  متغٌرات " تابعا" المعروضة متغٌرا

أسعار مدخالت , أسعار السلع البدٌلة , سعر السلعة المعنٌة )) وأهم هذه العوامل , مستقلة 
البنٌة التحتٌة مثل نسبة المساحة , ( مإشر تجمٌعً ألسعار مدخالت عدٌدة )االنتاج 

درجات الحرارة ) الظروف الجوٌة , المروٌة أو االستثمار الكلً فً زراعة المحصول 
 -:والزمن وٌمكن وضع دالة العرض بالصٌغة الخطٌة االتٌة ( الخ ...والرطوبة و 

•qᵢˢ = aₒ + a₁Pᵢ + a₂Pᴊ + a3Pk + a4 I + a5t + a6 ᴡ            ………..(1) 

مإشر تجمٌعً ألسعار )سعر السلع البدٌلة =  Pᴊ , سعر السلعة= Pᵢ............. حٌث •

, ( مإشر تجمٌعً ألسعار مدخالت عدٌدة ) اسعار مدخالت االنتاج =  Pk, سلع عدٌدة  

I  = االستثمار فً البنٌة التحتٌة أو نسبة المساحة المروٌة ,t الزمن وهو دلٌل للتغٌر

كمٌة السلعة =  qᵢˢ,   ( الخ ....المطار , درجة الحرارة )ٌمثل حالة الجو =  w,    التقنً 
 .  المعروضة 

 



 :او ٌمكن تحوٌل الصٌغة السابقة الى الصٌغة اللوغارتمٌة •

•ln qᵢˢ = ln aₒ + a₁ ln Pᵢ + a₂ ln Pᴊ + a3 ln Pk + a4 ln I + a5t + a6 ᴡ 
                                                                                 ………..(2)       
وٌمكن استنباط دالة العرض االتٌة عن طرٌق أنموذج التعدٌل الجزئً 

Partial adjustment model  الذي ٌمكن استنباطه باستعمال طرٌقة
 :وكما ٌلً  distributed lag methodاإلبطاء الموزع 

•Qᵼ = bₒ + b₁Pᵢᵼ + b₂Qᵼ₋₁ + b3t + b4wᵼ   ………..(3) 

حٌث تكون الحروف الكبٌرة هً الصٌغة اللوغارتمٌة الطبٌعٌة للمتغٌرات          
وتشٌر الى كمٌة السلعة المعروضة للسنة الحالٌة وكمٌتها المعروضة لسنة 

 .سابقة وسعر السلعة وبقٌة المتغٌرات  كما فً الحالة السابقة 

a)هً دالة للمعلمات فً الصٌغة السابقة (  b̓s)والمعلمات الموجودة • ҆s ) وكذلك
التً تربط المدى الطوٌل adjustment elasticity  (B  )لمرونة التعدٌل 
وبما أن المعادلة هً لوغارٌتمٌة  لذلك فان جمٌع المعلمات . بالمدى القصٌر 
 .هً مرونات 

 



a)هً دالة للمعلمات فً الصٌغة السابقة (  ( b̓s)والمعلمات الموجودة  ҆s)    )
التً تربط المدى الطوٌل   adjustment elasticity  (B)وكذلك لمرونة التعدٌل 

وبما أن المعادلة هً لوغارٌتمٌة  لذلك فان جمٌع المعلمات هً . بالمدى القصٌر 
 .مرونات 

  b₁=Ba₁                                                                                                   
                                                 

                                                                           b₂ = 1 – B    

                                                                                                               
                                 B = 1 - b₂                                               

                                                                                                 

b₁                                                                                              

                                                                                                         a₁= 

  1 - b₂                                                                                          

 .من هذه المعلمات تشتق المرونات قصٌرة المدى وبعٌدة المدى 

  b₁= مرونة العرض السعرٌة قصٌرة المدى 



                           مرونة العرض السعرٌة بعٌدة المدى       •
                                                                                                                                                   

b₁                                                                         

                                                                                               
 a₁=   ـــــــــــــــــ                                                

•1 - b₂                                                                      

ووضع الكمٌة والسعر ( t)والزمن ( w)وٌمكن  االبتعاد عن متغٌر الجو                  

عن " المبطئٌن  لسنة واحدة بالنسبة للسلعة المعنٌة بالصٌغة اللوغارٌتمٌة  الطبٌعٌة بدال

 :وكما ٌؤتً ( Tweeten) حالة الجو والزمن أنموذج 

•Qᵼ  =  bₒ +  b₁Pᵢᵼ + b₂Qᵼ₋₁                                              

                                     

 



    Supply response relationعالقة استجابة العرض •

 فً التقلٌدٌة العرض دالة بٌن االقتصادٌٌن بعض ٌمٌز             
 التقلٌدي العرض منحنى فٌحدد , العرض استجابة وعالقة  النظرٌة
 عالقة أما األخرى العوامل ثبات بافتراض والكمٌة السعر بٌن العالقة
 للتغٌر الناتج استجابة تحدد فهً عمومٌة أكثر فهً العرض استجابة
 , العرض فً المإثرة األخرى العوامل ثبات عدم بافتراض السعر فً
 العرض منحنى طول على الحركة الى إضافة االستجابة تتضمن لذا

 فعالقة . جدٌد موقع الى األصلً موقعه من العرض منحنى فً التحول
 منحنى أن أي العكسً للرجوع قابلة دالة لٌست هً العرض استجابة
 مرونة تكون حٌث , نفسه السابق بالمسار للرجوع قابل  العرض
 السعر زٌادة الى بالنسبة مختلفة االحٌان من كثٌر فً العرض استجابة
 إذا أنه التقلٌدي العرض منحنى فٌفترض  ,السعر بانخفاض مقارنة
 مستواها الى ترجع المعروضة الكمٌة فان انخفض ثم السعر ازداد

 . العكسً للرجوع قابلة انها اي األصلً

 



وٌبنى مفهوم االستجابة على الفرضٌة التً تقول إنه عند تغٌر         

السعر فمن المحتمل ان تكون هناك تغٌرات مقابلة فً العوامل 

فمن الناحٌة العملٌة عندما تتغٌر األسعار , المإثرة فً تحول العرض 

وهذا ٌفترض تراكم , قد ٌتم ادخال تقنٌات جدٌدة فً عملٌة االنتاج 

فتحت , مستمر من التقنٌة الجدٌدة التً ٌمكن أن ٌتبناها المنتج 

ظروف زٌادة األسعار قد تتحفز المنشآت االنتاجٌة لتبنً التقنٌات 

فجزء , الجدٌدة بمعدل اسرع مقارنة بحالة ثبات السعار او انخفاضها 

كبٌر من را  المال الزراعً ٌؤتً من العوائد المحتفظ بها وبالتالً 

فإن زٌادة األسعار تدفع المنتجٌن لتموٌل تبنً التقنٌات الجدٌدة 

فتحت ظروف زٌادة األسعار فمن المحتمل ان ٌكون , بسرعة اكبر 

 لهذا تؤثٌران 



فتحت ظروف زٌادة األسعار فمن المحتمل ان ٌكون لهذا تؤثٌران 

هو زٌادة االنتاج من لدن المزارعٌن على طول منحنى  التأثٌر األول

 .العرض التقلٌدي 

قد تإدي زٌادة السعر الى االنتقال الى منحنى عرض  والتأثٌر الثانً 

وبالنتٌجة تكون الزٌادة المتوقعة فً الكمٌة المعروضة أكبر , جدٌد 

 .  من تلك التً تحدث تحت مفهوم العرض التقلٌدي فقط 

ما ٌحتفظ " وفً حالة تبنً تقنٌات جدٌدة فً االنتاج فانه غالبا         

فعندما ٌنخفض سعر الناتج , بها حتى فً حالة انخفاض سعر الناتج 

لذلك . تكون االستجابة النخفاض السعر اقل من تلك التً الرتفاعه 

 .تكون مرونة االستجابة الرتفاع السعر أعلى من تلك التً النخفاضه

 



 

اذ انه عند , استجابة عرض افتراضٌة ( 21)ٌبٌن الشكل              

لكن بزٌادة السعر الى   Q₁ٌعرض المنتج كمٌو مقدارها  P₁السعر 

P₂  تزداد الكمٌة المعروضة على طول القطر الخط الواصل بٌن

أما إذا , ( Q₂)حٌث تصل الى الكمٌة ( S₂)و ( S₁)منحنى العرض 

فان الكمٌة المعروضة تنخفض ( Pᶟ)انخفض السعر الى المستوى 

, ( Qᶟ)فتصبح الكمٌة ( S₂)على طول منحنى العرض الجدٌد 
فمستوى األسعار الزراعٌة الجٌدة أو غٌر الجٌدة ٌكون لها تؤثٌر 

واضح على معدل تبنً التقنٌات الجدٌدة ومن ثم على معدل التغٌر 

فٌجب أن ٌكون لدى المزارع الحافز . فً االنتاج المزرعً 

الستعمال التقنٌات الجدٌدة والسهولة للحصول على رأ  المال 

 .  الكافً الالزم لعملٌة االستثمار 





            

 لإلنتاج بالنسبة اإلتجاه هذا فً المتطورة الدول عملت وقد             

 المنتج الحكومات فدعمت  الثانٌة العالمٌة الحرب بعد الزراعً

 الحكومات اما . المباشرة غٌر أو المباشرة باإلعانات سواء الزراعً

 لإلنتاج مثبطة كانت حٌث العك  عملت فقد النامٌة الدول فً

 المنتج تشجٌع عدم  أم  الحماٌة عدم بسٌاستها سواء الزراعً

 كانت حٌث الزراعٌة للمنتجات األسعار دعم ناحٌة من الزراعً

 مقارنة منخفضة النامٌة الدول فً المنتجات هذه أسعار معظم

 الى ( شولتز ) االمرٌكً االقتصادي العالم دعا لهذا العالمٌة باألسعار

 وإعانة الزراعٌة منتجاتها أسعار لدعم النامٌة الدول حكومات  تدخل

 . الزراعً االنتاج مستلزمات



قد ال تعطً تقدٌرات العرض  ....بعض الطرق فً تحلٌل العرض•

فقد تعطً نتائج تخالف , باستعمال السعر لسنة سابقة نتائج منطقٌة 

أي قد تكون العالقة المقدرة بٌن السعر , المنطوق النظرٌة االقتصادٌة 

والكمٌة سالبة  وفً هذه الحالة ٌكون من المتعذر التعوٌل على النتائج 

وقد استطاع , "المتحصلة علٌها من دالة العرض كالمرونات مثال

 :بعض االقتصادٌٌن استنباط الطرق اآلتٌة 

وٌتم فً هذه الطرٌقة استعمال ..... طرٌقة االنحراف عن االتجاه العام (1)

المحور ) »  تابعا" االنحراف عن االتجاه العام للكمٌات المنتجة متغٌرا

لسعر ( مبطئة سنة واحدة)والنسبة السعرٌة لسنة سابقة ( العمودي 

المحور ) »           مستقال" الناتج الى سعر المورد األكثر اهمٌة متغٌرا

أظهرت نتٌجة استعمال هذه الطرٌقة عالقة اٌجابٌة تتفق , ( األفقً 

 ( .22)ومنطوق النظرٌة االقتصادٌة كما فً الشكل 

 





   First differenceطرٌقة الفروقات األولى فً تحلٌل العرض ) 2)
ٌتم حساب الفروقات األولى بطرح قٌمة السنة السابقة للمتغٌر ...... 

فبالنسبة الستعمال هذه الطرٌقة فً , المعنً من قٌمة السنة الحالٌة 

تحلٌل العرض ٌتم وضع المتغٌر المستقل وهً التغٌر فً الكمٌة 

والنسبة ( المحور العمودي ) المنتجة  للفرد عن السنة السابقة 

ٌوضع على " تابعا" السعرٌة للناتج    المورد لسنة سابقة متغٌرا

وظهرت الدراسات المٌدانٌة نتٌجة منطقٌة إٌجابٌة , المحور األفقً 

 ( .23) وحسب النظرٌة االقتصادٌة  كما فً الشكل 
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