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 بعةاحملاضرة السا
 :The Least Cost Criterionمعيار التكلفة الدنيا 

ي تعطي نفس جميع التوافقات الممكنة التمفهوم التكلفة الدنيا يعني تحديد التوافق الوحيد لعنصري اإلنتاج من بين 
 اإلنتاج، بحيث يعطي هذا التوافق نفس مستوى اإلنتاج بأقل تكلفة.

 تحديد التكلفة الدنيا هندسيًا:
 تتحقق التكلفة الدنيا عندما:

)K/PL(P -=  KLMRS 
 وحسب تعريف المعدل الحدي لالستبدال يمكن كتابته على الشكل:

K/PLP -L = K/ 

 
ليف ميل خط التكا الطرف اليساري من المساواة ميل منحني اإلنتاج المتساوي بينما يمثل الجانب األيمنيمثل 

حيث يكون خط التكاليف المتساوي مماسًا لمنحني اإلنتاج  Aيتحقق مبدأ التكلفة الدنيا فب النقطة . بالتالي المتساوي 
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نالحظ  -3/4يكون ميل خط التكاليف   PL=3و   PK=4فلو كان  - K/PLPميل خط التكاليف يساوي  المتساوي.
 أن ميل خط التكاليف دائما سالب.

 يمكن إعادة كتابة معيار التكلفة الدنيا كما يلي:
L/PL= MPP K/PKMPP 

 L/PK= P L/MPPKMPP                                        أو
 الطيات المحدبة ومجرى التوسع والربح األعظمي:

 Isoclines, Expansion Path, and Profit Maximization 
: خطوط أو منحنيات تمر من نقاط تتساوى فيها المعدالت الحدية لالستبدال على Isoclinesالطيات المحدبة 

خارطة منحنيات اإلنتاج المتساوي. أي أن الطية المحدبة تمر عبر كل منحنيات اإلنتاج المتساوي في نقاط يكون 
 .فيها الميل متساوياً 

: هي طية محدبة خاصة تصل نقاط توافقات عوامل اإلنتاج التي يتحقق Expansion Pathمجرى التوسع 
عندها التكلفة الدنيا عند مستويات محددة من اإلنتاج. حيث تتساوى نسبة المعدل الحدي لإلنتاج بين عاملي 

 اإلنتاج مع نسبة أسعارها على طول مجرى التوسع.
مستقيمًا يمر من المركز فهذا يعني أن عاملي اإلنتاج يستخدمان بنفس النسبة في  إذا كان مجرى التوسع خطاً 

جميع مستويات اإلنتاج وإذا كان منحنيًا فيعني ذلك أن نسب عوامل اإلنتاج المستخدمة لتحقيق التكلفة الدنيا 
 تتغير من مستوى إنتاج إلى آخر. ولكل نسبة سعرية مختلفة يوجد مجرى توسع محدد.
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 مجرى التوسع والربح األعظمي:

ما هو مستوى اإلنتاج الممكن الذي يحقق أعظم ربح؟ يتحدد الجواب على هذا السؤال بمعرفة مستوى اإلنتاج على 
 يمع تكلفة الوحدة اإلضافية من عامل VMPطول مجرى التوسع وفي النقطة التي يتساوى فيها قيمة اإلنتاج الحدي 

 اإلنتاج.
 قيمة المعدل الحدي  الربح األعظمي يتحقق عندما نتاج فإنمن ناحية عامل اإلVMP  لكل عامل يجب أن تساوي

 سعر الوحدة من عامل اإلنتاج.
  لإليراد مع المعدل الحدي للتكاليف.من ناحية اإلنتاج فإنه يتحقق يتساوى المعدل الحدي 

وبما أن نقاط مجرى التوسع تمثل التكاليف الدنيا، فإن نقطة واحدة منها فقط تمثل الربح األعظمي لإلنتاج. بالتالي 
 حيث معادلة الربح: Yوكذلك اإلنتاج  K, Lيمكن توضيح مبدأ الربح األعظمي تحليليًا على ضوء عاملي إنتاج 

TFC –.L  LP –. K  KP –= PY . Y   
      Y = f ( K , L )حيث: 

 يتحقق الربح األعظمي عندما يكون التفاضل األول لمعادلة الربح بالنسبة لكل من عاملي اإلنتاج يساوي الصفر:
 

𝜕𝜋

𝜕𝐾
= 𝑃𝑦 .

𝜕𝑌

𝜕𝐾
− 𝑃𝐾 = 0 

= 0 KP – K. MPP y= P        
            K= P K. MPP yP 

  yP / K= P KMPP          بالتالي: 
 KP   =   KVMP                                    أو       

 
𝜕𝜋

𝜕𝐿
= 𝑃𝑦 .

𝜕𝑌

𝜕𝐿
− 𝑃𝐿 = 0 

= 0 LP – L. MPP y= P        
           L= P L. MPP yP 

  yP  /L= P LMPP           بالتالي: 
 L=   P   LVMPأو                                          
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مع ثبات باقي العوامل، فإن الربح األعظمي  X1, X2نستنتج أن عند استخدام كميات متغيرة من عاملي إنتاج 
 يتحقق عندما تتساوى قيمة الناتج الحدي لكل عامل مع تكلفته، أي:

 X1= P X1VMP       2       وX= P 2XVMP      
 يمكن التعبير عن الشرط السابق كما يلي:

= 1 X1/ P X1VMP       1 =       و X2/ P X2VMP      
 

= 1  X1/ P )X1MP. M Y(P =  X2/ P )X2MPM . Y(P     
 بالتالي:
  ) Y/ P X1= (P X1MMP )          Y/ P X2= (P X2MMP        

إذا يمكن أن نحصل على قيمة المعدل الحدي لإلنتاج باشتقاق الدالة اإلنتاجية بالنسبة لكل من العاملين المتغيرين 
 X1X ,2على حدا. ثم مساواة الناتج للنسبة السعرية كما في العالقة السابقة لنحصل على معادلتين بمجهولين هما 

 فق القيمتين نقطة على مجرى التوسع تمثل الربح األعظمي.وبحل المعادلتين نصل إلى قيم المجهولين ليحدد توا
 من مجرى التوسع في الشكل التالي. Eيكون الربح األعظمي ممثال بالنقطة  X1X , 5=52=لو كانت مثال 

 
 


