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 تحقيق االستقرار للمزارعين وسائل

 اتحاد المنتجين الزراعيين  -اوال

في تنظيم تدفقات الكميات  احدى الوسائل لمنع التقلبات في اسعار السلع الزراعية تتمثل

ات المنتجة منها ويتم ذلك عن المعروضة من هذه السلع الى السوق بغض النظر عن الكمي

 اساس ان الكلعلى  قومد تباتحاد المنتجين الزراعيين وفكرة االتحاطريق تكوين ما يعرف 

فلو  ،يستطيع ان يحقق ما اليستطيع الفرد الواحد او المجموعة الصغيرة من االفراد تحقيقه

 من المزارعين في ظروف تحقيق محاصيل جيدة استطاع ان يخزن جزءا   فرضنا ان واحدا  

التاثير على السعر فانه لن يتمكن من تحقيق هدفه  من انتاجه وال يعرضه في السوق ابتغاء

من مجموع االنتاج الكلي للمزارعين الذي  صغيرا   ذلك الن انتاج المزارع الواحد يعد جزءا  

 ونفس هذه النتيجة تظل صحيحة اذا فرضنا تجمع عدد صغير من ، يدخل الى السوق

  ظمهم ان يتكتلوا ليتحكمواـمعزارعين او ـيع المـس الغرض ولكن بامكان جمـالمزارعين لنف

 لكلي ومن ثم في اسعار سلعهم. والسؤال هنا هو ما الذي يمكن ان يفعلهافي العرض  

 من خالل اتحادهم؟ المزارعون

 
لو فرضنا وجود يقين كامل في االنتاج الزراعي لوجدنا ان الناتج الفعلي دائما  متساويا  مع 

رعين وبالتالي يحصل استقرار في السعر والكمية الناتج المقدر او المخطط من قبل المزا

 لنا اننا اذا أتخذنا فرضا  مبسطا  مؤداه ان الناتج ومن الرسم البياني السابق في السوق ،

 ، فأن السعر سوف يستقر عند  وانه هو نفسه الناتج الفعلى Qالمقدر من قبل المزارعين هو 

P  ،  عنصر عدم التأكد داخل النشاطفي اشاعة  هاما   ولكننا عرفنا ان للعوامل العشوائية دورا 

 ( فأن الناتج الفعلي قد يتقلب Q) ولذلك بينما الناتج المقدر من قبل المزارعين هو . الزراعي

انما يتقلب لكي يحقق  حرفاذا قلنا ان سعر السوق ال ، زيادة Q3و  نقصا   Q2بين   مثل  

 P3و  P2فان السعر في الشكل السابق سوف يتقلب بين . تساوي الطلب مع الناتج الفعلي

ولنرى االن كيف يمكن ان ينجح اتحاد المنتجين . Q3و  Q2لتقلبات الناتج بين  تبعا  
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وبذلك يحافظ على  Qوالكمية عند  Pالزراعيين في السيطرة على السعر مستقرا عند 

 .  PQCPاستقرار دخل المزارعين عند المستوى المحدد بالمستطيل 

ولكن ماذا سيفعل بالزيادة؟  ، Qان االتحاد سيقرر عدم السماح ببيع اية كمية منتجة تزيد عن 

  فمثل اذا وجد ان كمية. ان االتحاد سيقوم بخزنها في مخازنه على اساس انه كارتل محتكر
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 البرامج الحكومية للمزارعين  -ثانيا

 ما في الشكل البياني في المحاضرةك pقد استهدفت تثبيت السعر عند نفرض ان الحكومة  -أ

التي فرضنا انها تمثل متوسط معتدل للناتج  Qة وهذا السعر هو المقابل للكمية السابق

، ولكن 3Pفان هذا يمكن ان يخفض سعر البيع الى  3Qاالن اذا زاد الناتج الى . الزراعي

فاض في السعر وسوف تعمل على تثبيت السعر الحكومة لن تسمح بحدوث مثل هذا االنخ

لقد تم تثبيت السعر ولكن الدخل لن . وخزنها لديها ( Q3-Q) فتقوم بشراء الكمية  pعند 

ففي الحالة السابقة كان االتحاد . يكون ثابتا عما كان عليه في حالة تكوين اتحاد المنتجين

، اما االن (PQQP)يخزن الكمية الفائضة لحسابه فيبقى دخل المزارعين ممثل بالمستطيل 

فان ( Q3-Q)ولكن حيث اشترت الحكومة الكمية االضافية  pفان السعر قد تم تثبيته عند 

بالمستطيل ( PQQP)وهو يزيد على ( P3Q3P)الى  زداددخل المزارعين قد ا

(Q3Q3Q )2صحيح، بمعنى اذا هبط الناتج مثل الى  لعكسواQ  فان الحكومة في سياستها

 من مخزونها وتطرحها للبيع( Q2-Q)الى  ويةتسحب كمية مساسوف  Pعند لتثبيت السعر

 وهو( P2Q2P)المزارعين في هذه الحالة هو ، والملحظ أن دخل  Pعند هذا السعر وهو 

وهكذا فان الحكومة تنجح في تثبيت السعر عند  ( DCQQ2بالمقدار )  ( PCQAيقل عن ) 

P والحقيقة انه في ظل هذه السياسات الحكومية، ولكن دخول المزارعين متقلبة وغير ثابتة ، 

المزارعين يواجهون منحنى طلب النهائي نجد ان  Pالتي استهدفت تثبيت السعر عند 

سعر معين ال يتغير، و كبيرة عند المرونة حيث انهم يقومون عمليا  ببيع كمية صغيرة أ

تتغير طرديا  مع كمية المحصول، فحينما تكون  يلحظ ان الدخول في هذه الظروفو

 والعكس صحيح. Pالمزارعون كمية كبيرة عند  الظروف جيدة والمحصول وفير يبيع

لنفرض ان الحكومة قد استهدفت تثبيت الدخول وليس السعر. فلقد رأينا فيما سبق أن -ب

 هو ان المزارعين في كل ما في االمر. السعر فقط ال يحفظ دخول المزارعين ثابتة تثبيت

 اتحاد أو تدخل من جانب الحكومة  نبدوظل ظروف طلب منخفض المرونة على سلعتهم و 

 محاصيلهم ، أما في ظل سياسة يواجهون تقلبات في دخولهم مضادة للتقلبات في كمية

  صيلهم.خولهم تتغير طرديا مع كمية محاالحكومة لتثبيت السعر فان د
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والواقع ان الحكومة اذا ارادت تثبيت دخول المزارعين فانها البد ان تسمح بتغير السعر  

بنسبة متساوية لنسبة تغير الكمية المنتجة، فمثل اذا زاد الناتج الفعلي عن المتوسط المعتدل 

(، او %51سوف تعمل على خفض السعر بنسبة )( مثل فان الحكومة %51المقدر بنسبة )

(، %51( فان الحكومة سوف تعمل على رفع السعر بنسبة )%51اذا انخفض الناتج بنسبة )

واذا راجعنا موضوع مرونة الطلب نستطيع ان نقول ان السياسة الحكومية في هذه الحالة 

لواحدة من اجل تثبيت تتمثل في ايجاد منحنى طلب متكافئ المرونة في السوق ذي المرونة ا

 ايرادات المزارعين. 

( يمثلن الطلب S,dولشرح هذه السياسة وكما هو موضح بالرسم البياني اعله حيث ان )

، ولنفرض ان الناتج المخطط من قبل Xوالعرض على سلعة زراعية معينة هي مثل 

 سابقا فالناتج ، وحسب ما تم فرضهPوهو يساوي الناتج الفعلي عند السعر  Qالمزارعين هو 

يتميز بمرونة منخفضة  d، ومنحنى الطلب Q3و  Q2بين  Qالفعلي يمكن ان يتقلب حول 

انخفض  Q3، واذا زاد الناتج الى P2ارتفع السعر الى  Q2جدا حتى اذا انخفض الناتج الى 

 (.  p3و  P2) الحظ مدى التقلب في السعر بين  P3السعر الى 

 ، وهذا المنحنى هو اساسQالتوازن ويمر بنقطة  dlاالن نرسم منحنى طلب جديد هو 

 المزارعين مع السماح بتغير السعرالسياسة الحكومية الهادفة لتحقيق االستقرار في دخول 

في مدى متوسط يتناسب مع التغير في الكمية. وكما ذكرنا سابقا فان هذا المنحنى باكمله البد 

يتخذ شكل القطع الزائد القائم، واالن نرى  البد ان dlان يكون متكافئ المرونة. ومعنى ان 

 حيث:  Qبنقطة التوازن  dlكيف تعمل السياسة الحكومية حيث يمر المنحنى 

 (. PQQPوايرادات المزارعين هي المستطيل ) Pفان السعر هو  Q. اذا كان الناتج هو 5
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بسبب االحوال الزراعية الملئمة، فان السعر البد ان يهبط الى  Q3. اذا زادت الكمية الى 2

P3  تبعا لمنحنى الطلب االصليdولكن السياسة الحكومية الهادفة لتحقيق ،  

االستقرار في ايرادات المزارعين لن تسمح بهبوط السعر هكذا وان تعمل على ان يكون 

 متكافئ المرونة فان dlوحيث ان  dlكما هو محدد بالمنحنى  PPالسعر السائد في السوق هو 

(QxP=Q3xP4 ولكن المشتري عند السعر الحكومي ،)P4  سوف يطلب فقطQ4ولذلك ، 

 وتقوم بخزنها.  P4( بالسعر Q3-Q4الحكومة سوف تشتري الكمية )

بسبب سوء االحوال الزراعية فان السعر البد ان يرتفع الى  Q2. اذا انخفضت الكمية الى 3

P2 ى االصلي تبعا للمنحنd المزارعين، ولكن السياسة الحكومية الهادفة الى تثبيت ايرادات 

مقابل الكمية  dlالمحدد بالمنحنى  Plلن تسمح بهذا وانما ستعمل على ايجاد سعر اخر هو 

Q2( وعند هذا السعر سنجد ان الكمية .Q1xP2( تعطينا المستطيل )Pl3Q2P )ويمثل 

(. ولكن يلحظ ان PQQPويساوي تماما المستطيل )لمزارعين في هذه الحالة اايرادات 

 ، ولذلك فان الحكومة سوف(Q1Aالذي اوجدته الحكومة يطلبون ) Plالمشترين عند السعر 

، فاذا نجحت هذه السياسة الحكومية P1( وتبيعه بالسعر Q1,Q2تقوم بالسحب من مخزون )

 فانها سوف تؤدي الى: 

تقلبات محدودة في سعر السلعة الزراعية بالمقارنة عما كان يحدث اذا ترك السوق حرا  -أ

 تماما. 

 ثبات دخول المزارعين )ايراداتهم من بيع المحاصيل الزراعية(.  -ب

 امكانية تمويل البرنامج الحكومي ذاتيا.  -ت

ج الحكومي يدر وفي الواقع اذا فرضنا مؤقتا عدم وجود نفقات تخزين سنجد ان البرنام

ارباحا وذلك الن الحكومة تقوم بالشراء من السوق في حالة انخفاض السعر )مثل حينما 

وسوف تبيع في حالة ارتفاع السعر مثل حينما يكون السعر  Q3يكون العرض مساويا الى 

 (. Q2مساويا الى 

ي كلما ويلحظ انه كلما انخفض السعر كلما زادت مشتريات الحكومة والعكس صحيح، ا

ارتفع السعر كلما زادت مبيعاتها في السوق، ولكن البد من اسقاط الفرض الخاص بعدم 

الحكومة في سوق  خلدتوجود نقصان تخزين وسنجد ان االجابة على السؤال االتي: هل 

السلع الزراعية بالشراء تارة وبالبيع تارة اخرى سوف يدر لها ارباحا ام ال؟ فستكون 

مج الحكومي لتثبيت دخول المزارعين افضل من البرنامج الحكومي لتثبيت االجابة: ان البرنا

االسعار. ففي برنامج تثبيت السعر سنجد ان الخسائر بالنسبة لحكومة متوقعة بل قد تكون 

لذلك لن تكون هناك ابدا اية  pحتمية، حيث ان كل المشتريات والمبيعات تتم عند السعر 

  .ارباح تغطي نفقة التخزين

 اسات السعريةالسي

تهدف السياسات السعرية الى زيادة مستوى االنتاج وزيادة الدخل المزرعي ويتحقق ذلك عن 

ويتم تنفيذ  Kطريق تحديد سعر تشجيعي مضمون للمزارعين يفوق السعر التوازني بالسوق
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هذا البرنامج عن طريق وسيلتين هما شراء فائض المحصول او دفع الفرق بين السعر 

المضمون والسعر السوقي اللزم للتخلص من مستوى االنتاج الزراعي عند  التشجيعي

 .السعر التشجيعي 
 

 السعر التشجيعي عن طريق شراء فائض المحصول

 تامة حيث اليستطيع المزارع الفردتعد االسواق الزراعية نموذجا حيا السواق المنافسة ال

 من جهة. ولتعدد العارضين )عروضة التاثير على السعر السوقي لتجانس المنتجات الم

 ارع هو منحنى تامالمزارعين( من جهة اخرى وبالتالي فان منحنى الطلب الذي يواجه المز

 ية للمزارع تساوي ماالنهاية. اماالمرونة. وعليه فان قيمة معامل مرونة الطلب السعر

للسوق على السلع الزراعية فهي منخفضة واقل من الواحد  السعرية بالنسبة لمرونة الطلب

 الضرورية.  السلع الزراعية تعد منالسلع الصحيح وذلك الن 

 ، حيثعن طريق شراء فائض المحصول السعر التشجيعي يمثل االتيبافتراض ان الشكل 

ي السوقي لسلعة زراعية. فان السعر التوازن قي ومنحنى العرضيوضح منحنى الطلب السو

   qOوالكمية التوازنية هي  PPالعرض هوحنى الطلب مع منحنى الذي يتحقق عند تقاطع من

 . OqOhpOيساوي مساحة الشكل الرباعي وبالتالي فان االيراد الكلي للمزارعين 
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 فان الكمية المعروضة من تلك Pوى عند المست تشجيعيا   اذا تدخلت الدولة وفرضت سعرا  

ان  . q2بينما ستنخفض الكمية المطلوبة الى المستوى  q1عة سوف تزداد الى المستوى لالس

 هذا الفائض سوف يدفع السعر السوقي الى اسفل حتى يتحقق التوازن مرة اخرى عند السعر 

 

Po،  وفي هذه الحالة لن يستفيد المزارعون من السعر التشجيعي لذلك كان لزاما شراء

 ة المعروضة في السوق الى المستوىفائض المحصول من قبل الدولة حتى تنخفض الكمي

q2  ، لتشجيعي اوبالتالي يصبح السعرP  هو السعر التوازني في السوق. ويتغير منحنى

صل المزارعون على جزء من دخلهم نتيجة بيع وبهذا يح ONS1العرض الى المنحنى 

 مساوياويكون اجمالي االيراد الكلي في هذه الحالة ،P في السوق عند السعر q2الكمية 

وهذا يمثل  Oq2bPوالذي يتكون في واقع االمر من المستطيل  Oq1ZPلمساحة المربع 

ل االيراد الكلـي وهو يمث IzIq2qااليراد الكلي من السوق ويضاف اليه مساحة المستطيل 

 قق وهو زيادة االنتاج من المستوىف من السعر التشجيعي قد تحالهد نمن الدولة وبذلك فا

Oqo  الى المستوىOq1 بمقدار المساحة المزرعي  وزيادة الدخلz2IoIpqzp . 

 

 

 

  الفرق بين السعر التشجيعي والسعر السوقي السعر التشجيعي عن طريق دفع

كما هو   oq1 سوف يزداد الى المستوىاالنتاج مستوى فان  zعند فرض السعر التشجيعي 

 ان هذا المستوى من ،الفرق يق دفعموضح بالشكل التالي الخاص بالسعر التشجيعي عن طر

 وبالتالي فأن االيراد الكلي من P1السعر  تم بيعه بالكامل في السوق عنداالنتاج سوف ي

والسعر  Pفع الفرق بين السعر ثم تقوم الدولة بد PIqIzqالسوق يساوي مساحة المستطيل 

P1 االيراد الكلي من الدولة يساوي لجميع الوحدات التي يتم انتاجها من السلعة. وبالتالي فان 

د تطبيق البرنامج سوف بعوهذا يعني ان االيراد الكلي .  p1WNPمساحة المستطيل 

. بينما االيراد الكلي قبل تطبيق البرنامج يساوي Oq1NPل الرباعي مساحة الشك يساوي

. ومن الواضح ان المنتج سوف يستفيد من البرنامج االول PIpqzpمساحة المستطيل 

  اما المستهلك فسوف يتضرر من البرنامج االول ويستفيد من البرنامج الثاني. ،والثاني
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 تطبيق رياضي 

  -لسلعة ما كاآلتي: السوقي الطلب السوقي ومنحنى العرضاذا كان منحنى 

Qd=200-2P 

Qs=2P 

الدولة وفرضت مة اذا تدخلت اوجد السعر التوازني والكمية التوازنية في سوق المنافسة التا

وحدة نقدية للطن الواحد. اوجد الكمية المعروضة  01يساوي  مضمونا   تشجيعيا   سعرا  

والكمية المطلوبة عند السعر التشجيعي واوجد مقدار الفائض واوجد الدخل الكلي للمزارعين 

 ) في حالة تطبيق البرنامج عن طريق شراء فائض المحصول او عن طريق دفع الفرق بين 

 السعر التشجيعي والسعر السوقي(. 

 :.الحل

  :التوازن قبل تنفيذ البرنامج
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Qs=qd 

2p=200-2p 

4p=200 

Po=50 

 هي:  po=50عند السعر التوازني  qoوعليه فان الكمية التوازنية 

qo=200-2(50)=100 

فان الكمية المعروضة يمكن الحصول عليها  p=70الحالة االولى: عند السعر التشجيعي 

 :كاالتي

q1=2(70)=140 

 -هي: P=70والكمية المطلوبة عند السعر   

q2=200-2(70)=60 

  -:التشجيعي هووعليه فأن فائض المحصول نتيجة هذا السعر 

140-60=80 unit                      

                            x 70=5600 80                االيراد الكلي من الدولة:

    x 70= 4200 60االيراد الكلي من السوق:                         

                     9800=4200+5600                              االيراد الكلي بعد البرنامج:

               x 50=5000 100                   االيراد الكلي قبل تطبيق البرنامج:

 

 لتشجيعي والسعر السوقي فأن السعرحالة دفع الدولة للفرق بين السعر ا الحالة الثانية: في

 جيعي يمكن الحصولشنتاج الكلي الناتج من السعر التالسوقي الذي يؤدي للتخلص من اال

  -علية كاآلتي:

140=200-2p1 

2p1=200-140 

P1=60/2 =30 

                140x30=4200          االيراد الكلي من السوق: 

             x140=5600(30-70)                            االيراد الكلي من الدولة: 
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          0z44+0044=0044             اجمالي االيراد الكلي:

 

 سياسة دعم االنتاج الزراعي

  

االنتاج الزراعي تقوم الدولة في بعض االحيان بدفع اعانة نقدية عن كل وحدة يتم انتاجها من 

 لة تسهم في تخفيض تكاليف االنتاجبغض النظر عن السعر السوقي، وهذا يعني ان الدو

 الى اليمين(  shifting)  الزراعي مما يعني ان منحنى العرض سوف يتحرك بالكامل

 سلعة وينخفض السعر التوازني وحسببمقدار االعانة وبذلك تزداد الكمية المعروضة من ال

 .سياسة دعم االنتاج الزراعي  يمثلما موضح بالشكل االتي الذي 

 

 
  

وبالتالي qoالتوازنية تساوي والكميةzpواضح ان السعر التوازني قبل بداية البرنامج يساوي 

. بافتراض ان الدولة سوف تدفع PIpoPpااليراد الكلي يساوي مساحة المستطيل  فأن

من الوحدات النقدية لكل وحدة يتم انتاجها من السلعة، وبالتالي فان  Xاعانة نوعية مقدارها 

، اي ان المسافة الرأسية  xمنحنى العرض سوف يتحرك بالكامل الى االسفل بمقدار االعانة 

بين  مقدار االعانة التي تساوي الفرق تساوي Sqومنحنى العرض  Sبين منحنى العرض 

ولذلك فان السعر التوازني الجديد  oqالمسافة اي تساوي  Ioqوالمسافة  Ipoالمسافة 

، لذلك سوف يحصل المزارعون على ايراد q1والكمية التوازنية الجديدة تساوي  Pqيساوي 

 ويتحصلون على ايراد كلي من  oq1LP1كلي من السوق يعادل مساحة المربع 
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، وبالتالي فان اجمالي  P1P2WLالدولة على شكل اجمالي اعانات تساوي المربع 

 . oq1WP2االيرادات تساوي مساحة المربع 
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