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 االستعمالٌة والقٌمة التبادلٌة القٌمة مفهوم

 هً نتاج عملٌة اإلنتاج وتكون قابلة للتبادل.  سنعرف السلعة فً البداٌة:

 ولكل سلعة قٌمتٌن هما:

هً مجموعة الخصائص المادٌة والفٌزٌائٌة الموجودة بالسلعة التً تجعل  قٌمة استعمالٌة: – 1

 .وهً أساس المنفعةمنها محالً إلشباع حاجات الناس المباشرة وؼٌر المباشرة 

موضوع القٌمة لٌس موضوع  لكنهً قٌمة السلعة بنسبتها لباقً السلع  :قٌمة تبادلٌة – 2

 اتفاقً.

 معنى لٌس موضوع اتفاقً؟ ما

الفكر االقتصادي )المدارس االقتصادٌة المختلفة( لم تتفق على مفهوم خاص للقٌمة ونحن  أي أن

هو مصدر  نتحدث عن المعنى الظاهري وإنما عن جوهر القٌمة، من أٌن تأتً القٌمة، ما ال

 القٌمة...

فً هذا اإلطار اختلؾ االقتصادٌون وظهرت نظرٌات عدة لكن قبل أن نتحدث عن النظرٌات 

 تجاهات الفكر االقتصادي.سنوضح ا

 والموضوعً الذاتً باالتجاهٌن القٌمة نظرٌات

 هً: الذاتً باالتجاه النظرٌات *

 نظرٌة المنفعة: – 1

هً قدرة السلعة على إشباع الحاجات اإلنسانٌة بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر  :تعرٌف المنفعة

 )تأتً النفعة من القٌمة االستعمالٌة للسلعة(.

 منفعة السلعة عند استخدامها.أي أننا نأخذ 

كلما ازدادت منفعة السلعة تقول النظرٌة أن قٌمة السلعة تكمن فً منفعتها  :نظرٌة المنفعة

 بٌن اإلنسان والسلعة. ذاتٌةلكن المنفعة عالقة  ازدادت قٌمتها

ٌدخن فعلبة  زمٌلنا مدخن والدخان ٌمثل منفعة وٌشبع حاجة له لكن زمٌلنا اآلخر ال مثال:
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 السجائر لٌس نافعة له بنفس المستوى.

 الفرق بٌن القٌمة والسعر وماهً معطٌات العرض والطلب؟ا م: سؤال

عالقة موضوعٌة تحدد وفق معطٌات مختلفة حسب كل مدرسة اقتصادٌة مثالً: )فً  القٌمة:

 االتجاه الذاتً القٌمة هً منفعة(.

 نفسها.هو تعبٌر نقدي وشرائً عن القٌمة ولٌس للقٌمة  السعر:

فً بعض الحاالت وهً حاالت نادرة جداً قد ٌتساوى السعر والقٌمة إذا تساوى العرض 

 والطلب.

 لكن بالطبٌعة:

 العرض < الطلب           السعر أقل من القٌمة.          

 لما تكون سلعة متوفرة بكمٌة كبٌرة أكبر من الطلب علٌها سعرها ٌنخفض عن قٌمتها. :بمعنى

 الطلب < العرض          السعر أكثر من القٌمة .         

لما ٌكون فً سلعة الطلب علٌها كبٌر لكنها ؼٌر متوافرة بشكل كبٌر ٌرتفع سعرها أكثر  :بمعنى

 من قٌمتها.

لذلك أصحاب النظرٌة لٌسوا ذات كالم دقٌق وهو أمر طبٌعً ألنهم بنوا النظرٌة على أساس 

 .تطبق!! هذه النظرٌة الرأٌهم الشخصً فً الواقع 

 كٌلو الخبز وكٌلو الذهب ، الخبز أنفع من الذهب لكن الذهب سعره أعلى بكثٌر.مثال: 

وأٌضاً فً السوق اآلن كل السلع الضرورٌة األساسٌة النافعة للناس هً األقل سعراً والكمالٌات 

 فً الحٌاة )كالسٌارة وؼٌرها..( هً األكثر ثمناً.

النظرٌة ٌظنون أن اإلنسان ٌرتب حاجاته حسب دخله وٌنفق على حاجاته * لكن أصحاب هذه 

 األساسٌة ثم على الكمالٌات.

 

 مٌزات المنفعة:
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 ترتبط بتوفر الرؼبة الشخصٌة. طابع ذاتًالمنفعة عالقة بٌن السلع واإلنسان فهً ذات  – 1

ها من جهة ثم على المنفعة االقتصادٌة لسلعة ما تتوقؾ على كمٌة هذه السلعة ومدى توفر – 2

 شدة الحاجة المطلوب إشباعها من جهة أخرى.

المنفعة مرتبطة بالطابع االقتصادي للسلع التً تكون محالً للتبادل من خالل قٌمتها  – 3

 االستعمالٌة )أي تأتً المنفعة من القٌمة االستعمالٌة(.

 .كالٌانً( فً القرن الثامن عشر –أصحاب نظرٌة المنفعة هم )كوند ٌالك 

 نظرٌة المنفعة الحدٌة )الهامشٌة(: – 2

المنفعة أساس القٌمة لكن لٌس منفعة أي وحدة من وحدات السلعة إنما تحدد القٌمة بمنفعة الوحدة 

 األخٌرة المستهلكة من السلعة.

أي لٌس الوحدة األولى أو الثانٌة وإنما الوحدة األخٌرة المستهلكة من السلعة بما تحمله من 

 منفعة.

 نفعة الوحدة األخٌرة(.دائما تعنً م)المنفعة الحدٌة 

زمٌلنا جوعان بدو ٌأكل بوقت متأخر من اللٌل والمحالت كال مسكره بس فً محل فالفل  مثال:

واحد فاتح وهوه بهٌك حالة مضطر ٌشتري من هاد المحل طبعاً البائع بهٌك حالة ٌستؽل وضع 

. س لكن بما أن هذا الشخص بحاجة للطعام ل 444زمٌلنا الجوعان وٌطلب سعر ؼالً مثالً 

سوؾ ٌدفع وباعتبار الشخص لم ٌشبع جٌداً لح ٌطلب واحدة أخرى والبائع طلب سعر السندوٌشة 

ل. س هأل هون الشخص مانو جوعان كتٌر مثل ماكان قبل ماٌاكل فالشخص هنا  444الثانٌة 

أهمٌة مثل األولى ألنو تقرٌباً ل. س والسبب : أنو السندوٌشة الثانٌة لٌس لها  444لن ٌدفع 

 الشخص لٌس جائع كما كان.

عندما نأخذ قٌمة السلعة )السندوٌشة( مو بالسندوٌشة األولى بالثانٌة ألنو فً الوحدة األخٌرة  :إذا  

 المستهلكة وهذا هو معنى الحدٌة.

السلعة بوحدة ٌادة استهالك التؽٌر فً المنفعة الكلٌة الناتجة عن ز أن المنفعة الحدٌة هً أي:

 واحدة
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                                                                                                 U 

 درجة اإلشباع                                                       

 تابع المنفعة الحدٌة:

x) )F  =U                                                    x 

 حٌث:

X.كمٌة السلعة : 

:U .المنفعة 

تتوقؾ المنفعة على شدة الحاجة للسلعة وعلى ؼزارتها وندرتها أي عند الوصول لحالة إشباع تنخفض  *

 منفعة السلعة بالتدرٌج.

جالس بجانب نبع وشخص فً بٌن  وحسب ؼزارتها وندرتها )تختلؾ منفعة كأس الماء ما *

 الصحراء.

 ومفهوم المنفعة الحدٌة هو مفهوم منفعة الوحدة األخٌرة أي: *

 ́  = 
 تؽٌر المنفعة

= 
U ∆ 

 ∆ X تؽٌر كمٌة السلعة

 )المنفعة الحدٌة هً مشتق المنفعة الكلٌة(.

 ́  = 

 تؽٌر المنفعة

= 

∆ U 
U                                  

 

 

      X     

 X ∆ تؽٌر كمٌة السلعة

 : كلما ازدادت كمٌة السلعة كلما تناقصت المنفعة الحدٌة.أي

 : العالقة عكسٌة بٌن كمٌة السلعة والمنفعة الحدٌة لها.أي

 : معلومة
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 استندت نظرٌة المنفعة الحدٌة لعدد من الفرضٌات أهمها:

أن المستهلك هو مستهلك رشٌد أي المستهلك ٌسعى دوماً إلى الحصول على أكبر منفعة  – 1

 كلٌة ضمن دخله المتاح.

 ثبات النفعة الحدٌة للنقود )ٌعنً قٌمة العملة ثابتة(. – 2

 المنفعة الحدٌة البد أن تؤول فً النهاٌة إلى التناقص. – 3

 : لنظرٌة المنفعة وإضافة إلى* االنتقادات التً وجهت لهذه النظرٌة هً ذاتها 

تولً هذه النظرٌة األهمٌة الحاسمة لالستهالك ولٌس لإلنتاج وهً بذلك تتجاهل أهمٌة  – 1

 العمل واإلنتاج.

 تستند هذه النظرٌة إلى التقوٌم الذاتً لألفراد فً تحدٌد القٌمة وهً بذلك تعتمد منهجاً ذاتٌاً. – 2

نالحظ تناقضات داخلٌة فٌها فهً تحدد مقدار القٌمة بالمنفعة الحدٌة والمنفعة الحدٌة تحدد  – 3

 بشدة الحاجة اإلنسانٌة وشدة الحاجة اإلنسانٌة تحدد بقدرة المنافع المادٌة.

 نظرٌة المنفعة الحدٌة ذات اتجاه ذاتً. :إذا  

 مالحظة هامة :

  لدٌنا عدة معادالت وهً:

 المعادلة التً تعبر عن االقتصاد البسٌط: – 1

 استهالك.  توزٌع                     إنتاج         

 المعادلة التً تعبر عن االقتصاد المعقد )التبادلً(: – 2

 استهالك. إنتاج            تبادل            توزٌع         

 البسٌط نبدأ بالسلعة لنحصل على نقد وتنتهً بالسلعة. فً اإلنتاج البضاعً – 3

 سلعة.  نقد         سلعة                

فً اإلنتاج البضاعً الرأسمالً: ٌسعى للربح فهو ٌبدأ بالنقود ثم ٌنتج سلعة لٌنتهً بالنقود  – 4

 التً تزٌد عن النقود التً استخدمها فً عملٌة اإلنتاج.
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 سلعة            نقد زائد.      نقد               

 تحدثنا بأن للسلعة قٌمتان: -

وهً مجموعة الخصائص الموجودة بالسلعة والتً تجعل منها كالً  قٌمة استعمالٌة: – 1

 إلشباع الحاجات )وهً أساس المنفعة(.

 وهً قٌمة السلعة ننسبها لباقً السلع )سعر السلعة فً السوق(. :قٌمة تبادلٌة – 2

 وبعدها تحدثنا عن القٌمة وأخذنا أول نظرٌة وهً: -

  ذاتًنظرٌة المنفعة والمنفعة الحدٌة وقلنا بأنها ذات اتجاه 

من السلعة )وهً  إن المنفعة هً أساس القٌمة لكن تحدد القٌمة بمنفعة الوحدة األخٌرة المستهلكة

 المنفعة الحدٌة
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 النظرٌات فً االتجاه الموضوعً

 نظرٌة القٌمة فً العمل: - 1

ن قٌمة كل سلعة إنما تحدد بكم العمل المنفق فً سبٌل إنتاجها كلما تضمنت عمل إتقول النظرٌة 

 أكثر كلما كانت قٌمتها أكبر.

على أساس أن كل العناصر الداخلة فً تكوٌن السلعة هً باألصل منتجات أنفق عمل فً  *

 سبٌل إنتاجها.

ق علٌها عمل ودخلت بالسلعة فتجمع قٌمة العمل المنفق على المواد المواد األولٌة أٌضاً أنف *

 األولٌة وعلى إنتاج السلعة فنحصل على قٌمة السلعة.

 ولدٌنا أعمال مختلفة: *

 هناك سلع تحتاج لعمل ذهنً وسلع تحتاج لعمل عضلً.

عـدد مـن قـال سمٌث ورٌكـاردو: أنه مـن الممكـن أن أرد األعمـال المعقـدة الذهنٌـة إلـى 

 األعمـال الـبـسـٌـطة العضلٌة.

رسام وعامل األول عمله ذهنً والثانً عمله عضلً فال أستطٌع قٌاس ساعة عمل  مثال:

 ساعات عمل للعامل. 4شخص بساعة عمل شخص آخر لذلك أقول عمل الرسام = 

 :إضاءة

المدرسة ن القٌمة تقاس بالعمل ))نظرٌة القٌمة فً العمل(( هم أصحاب إأول من قال 

 الكالسٌكٌة:

 العالم آدم سمٌث. – 1

 العالم دٌفٌد رٌكاردو. – 2

 ً تحدٌد القٌمة التبادلٌة للسلعةلكن االنتقاد الموجه لهذه النظرٌة هو تجاهل دور الطلب ف

 مثال للفهم:

الطاولة التً أنتجناها وبذلنا علٌه جهد وعمل إذا لم تكن بالشكل المطلوب فهً عدٌمة القٌمة ولن 

 ٌشترٌها أحد.

 نظرٌة القٌمة فً العمل ذات طابع موضوعً.:مالحظة

 ) النظرٌة الماركسٌة فً القٌمة(،)النظرٌة الثالثة واألخٌرة(: القٌمة عند ماركس – 2

ن قٌمة البضاعة تحدد حسب العمل اإلنسانً المبذول من أجل إنتاجها وأن قٌمة إٌقول ماركس 

 طرٌق القٌمة التبادلٌة.تتضح إال بالتبادل عن  البضاعة ال

وسطً نفقات العمل لكن من أجل تحدٌد قٌمة السلعة ال نأخذ نفقات العمل الفردي وإنما نأخذ 
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 .االجتماعً

 باالقتصاد العام هناك عدة أشخاص إلنتاج السلعة ولٌس شخص بمفردة. مثال:

 ساعات. 5األول: ٌنتج السلعة ب 

 ساعات. 14الثانً: ٌنتج السلعة بـ 

 ساعة. 15ٌنتج السلعة بـ  الثالث:

 فتحدد قٌمة السلعة بأخذ متوسط كمٌة العمل فنقول:

 = قٌمة السلعة
5 + 14 + 15 

= 14 
  3   

والمعٌار الطبٌعً لقٌاس حجم العمل هو وقت العمل وٌمكن أن ٌكون )ساعة، ٌوم، أسبوع( 

تختلؾ كمٌة الوقت الالزم وتختلؾ كمٌة الوقت الذي ٌنفقه المنتجون إلنتاج سلع مختلفة وكذلك 

 ٌلً: لصنع السلعة نفسها وهذا ٌتوقؾ على ما

 أدوات العمل المستخدمة فً عملٌة اإلنتاج. – 1

 مهارة العامل الذي ٌقوم بالعمل. – 2

 تنظٌم العمل والمستوى التقانً المستخدم. – 3

 قٌمة السلعة.≠ سعر السلعة  :الفائدة

 ظهرت ثالث نظرٌات للقٌمة: :الخالصة

 نظرٌة المنفعة والمنفعة الحدٌة :  – 1

 كالٌانً وكوندٌالك. من أنصارها:

وهً ذات طابع ذاتً حٌث ترى هذه النظرٌة أن قٌمة السلعة تتحدد حسب المنفعة المكتسبة 

 منها.

 نظرٌة القٌمة فً العمل: – 2

ابع آدم سمٌث، دٌفٌد رٌكاردو )وهم رواد المدرسة الكالسٌكٌة( وهً ذات ط من أنصارها:

 موضوعً وترى أن القٌمة تتحدد حسب قٌمة العمل المبذول إلنتاجها.

 النظرٌة الماركسٌة للقٌمة: – 3

 للعالم ماركس وترى أن القٌمة تتحدد حسب وسطً نفقات العمل اإلنسانً.
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 أشكال القٌمة التبادلٌة

 معنى التبادل:  * ما

 الزمانٌة والمكانٌة. هو نشاط أساسً فً االقتصاد ألنه ٌحقق منفعة السلعة

 أن تصل السلعة المستهلكة بالزمان والمكان المناسبٌن وهو أمر هام جداً لمفهوم السلعة. :بمعنى

 أول شكل من أشكال القٌمة التبادلٌة هو:

وهو تحدٌد قٌمة السلعة بواسطة  :)وهو أقدم أشكال التبادل( الشكل البسٌط للقٌمة التبادلٌة – 1

 سلعة أخرى.

 معادلته:

 ))كمٌة س من سلعة )أ( منسوبة = كمٌة ع من سلعة )ب( المعادلة((.

 كػ حبوب.54رأس ماشٌة = 

وهذا الشكل من أبسط أشكال التبادل وأقدمها وٌسمى اٌضاً بـ: )المقاٌضة( والمقاٌضة هً أقدم 

 أشكال التبادل عبر التارٌخ.

 مثال:

 كػ من الحبوب.24فأس واحد = 

 متى ٌقوم الشخص بالمقاٌضة؟ :سؤال

 عندما ٌكون لدٌه فائض إنتاج. الجواب:

 واإلنسان عندما ٌكون إنتاجه ٌكفٌه أو ٌنتج لكً ٌشبع حاجاته فقط فهو فً هذه الحالة لن ٌبادل.

 مثال:

 طن من القمح كً تكفٌه على مدار السنة بهذه الحالة لن ٌقوم الفالح بالمبادلة ألن  7فالح ٌنتج 

 لقمح تكفٌه له وألسرته فقط.طن من ا7

ولكن لو كان عنا فائض فً أحد المنتجات فسوؾ ٌقوم بمبادلتها مع شخص آخر لدٌه فائض من 
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 منتج آخر.

فنسمً سلعة الشخص األول )الشخص اللً بدو ٌبادل( بالسلعة المنسوبة والثانٌة بالسلعة 

 المعادلة.

 رأس ماشٌة 1 = فأس 1

 سلعة معادلة = سلعة منسوبة

 ولكن هناك شروط ٌجب توافرها لكً نستطٌع أن نبادل وهً:

 شروط التبادل:

 أن ٌكون هناك فائض باإلنتاج لدى الطرفٌن. – 1

 :بمعنىأن ٌكون هناك  طرفٌن ووجود الرؼبة من الطرفٌن بالمبادلة  – 2

ٌرٌد الفأس  كػ من الحبوب ال24كػ حبوب أما صاحب 24)لو كان عنا صاحب الفأس ٌرٌد 

 خر(.تتم المبادلة لعدم وجود رؼبة من الطرفٌن بمنتجات اآل الفهنا 

 التوافق الزمانً والمكانً: )أي أن ٌكون بزمن محدد ومكان محدد وٌتم التبادل فٌه(. – 3

كال طرفٌن التبادل بائع ومشتري فً آن واحد وهذا الشكل من التبادل استمر لفترة  مالحظة:

 طوٌلة من الزمن.

 وهو تحدٌد قٌمة السلعة بعدد من السلع المعادلة.: للقٌمة التبادلٌةالشكل الواسع  – 2

حٌث بعد فترة من الزمن الجماعات اإلنسانٌة بدأت العمل فً أكثر من مجال وتنوعت المنتجات 

الخاضعة للتبادل وزادت كمٌاتها فالفرد الذي لدٌه فائض بسلعة معٌنة أصبح ٌجد تعبٌراً عن 

 .قٌمتها فً عدد من السلع

بعد تقسٌم العمل االجتماعً  ظهر هذا الشكل عندما تطورت الحرؾ وتنوعت المنتجات

 وانفصال تربٌة الحٌوانات عن الزراعة.

 معادلتها:

 السلعة المنسوبة = السلعة المعادلة.
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 كمٌة )س( من سلعة )أ( = كمٌة ع من سلعة )ب(.

 كمٌة ح من سلعة )د(.                               

 كمٌة ن من سلعة )ج(.                              

)بمعنى أنو أنا بكون عندي سلعة واحدة من السلعة المنسوبة مقابل عدة سلع من السلعة 

 المعادلة(.

 السلعة المنسوبة = السلعة المعادلة. مثال:

 محراثاً.2رأس من الماشٌة = 

 متراً من النسٌج.14=                    

 كػ من الزٌتون.144=                    

 السلع المعادلة. بإحدىنالحظ هنا ٌستطٌع أن ٌبادل السلعة المنسوبة 

 :مالحظات هامة

 فً الشكل البسٌط ٌكون لدٌنا: سلعة منسوبة وسلعة معادلة. *

 فً الشكل الواسع ٌكون لدٌنا: سلعة منسوبة وعدد من السلع المعادلة. *

 واسع هً نفسها شروط التبادل البسٌط.شروط التبادل ال *

 التبادل البسٌط والواسع سببه األساسً هو إشباع الحاجات. *

 هو مقلوب الشكل الواسع. :الشكل العام للقٌمة التبادلٌة – 3

 حٌث ٌصبح لدٌنا عدد من السلع المنسوبة مقابل سلعة معادلة واحدة.

 هو المعادل العام؟ المعادل العام لكن مااتفقت المجتمعات اإلنسانٌة على اعتبار سلعة ما 

 سلعة تستطٌع أي سلعة أخرى تعبر عن قٌمتها من خالله )معٌار التبادل(. المعادل العام:

 المعادل العام ٌشبه النقود لكنه سلعة.

 :معادلته
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 كمٌة )س( من سلعة أ منسوبة
 

 أو كمٌة )ع( من سلعة ب منسوبة سلعة واحدة من المعادل العام.

 أو كمٌة )ن( من سلعة ج منسوبة

 مثال:

 السلعة المنسوبة = السلعة المعادلة

 ثوب من القماش =  2

 رأس من الماشٌة 2       =     فأس          1 

 =     محراث       2 

 رأس من الماشٌة(. 2محراث بعادلو  2فأس و1ثوب من القماش و 2)ٌعنً 

 صفات الشكل العام للقٌمة التبادلٌة

لم تعد الرؼبة مهمة بالمبادلة: ٌمكننً أن أبادل الفائض من السلع بالمعادل العام وعندما  – 1
 أستطٌع شراء أي سلعة.

بقٌت عملٌة التبادل صعبة ألن المعادل العام قضٌة  لكن لم ٌعد التوافق الزمانً والمكانً – 2
 خالفٌة من مجتمع آلخر ومن وقت آلخر.

 :التبادلٌةالشكل النقدي للقٌمة  – 4
بسبب الصعوبات والمشكالت التً واجهت الجماعات اإلنسانٌة فً التبادل اتفقوا على جعل المعادل 

 .الذهب أو الفضةالعام هو 
 وقد اختاروا هذا الشكل ألنه ٌتمتع بالصفات التالٌة:

 تصدأ(. قابلٌتها للحفظ ومقاومتها للتلؾ )ال –أ 
 سهولة النقل. –ب 
 صؽر الحجم وقدرتها على تجسٌد أكبر قٌمة أو عمل فً أقل وزن. –ج 
 التجانس والتماثل فً النوع. –د 
 قابلٌة االنقسام. -هـ 

 مثال:
 السلعة المنسوبة = السلعة المعادلة.

 ؼرامات من الذهب.5كٌس من الحبوب = 
 وقد ظل الذهب والفضة ٌقومان بدور النقد لفترة طوٌلة من الزمن. -
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 ضع أشكال القٌمة التبادلٌة على الشكل التالً لتسهٌل الدراسة:نواآلن 

 السلعة المعادلة السلعة المنسوبة شكل القٌمة

 كمٌة من السلعة )ب( كمٌة من السلعة )أ( البسٌط

 كٌس من الحبوب رأس ماشٌة مثال:

 كمٌة من سلعة )ب( كمٌة من سلعة )أ( الواسع

 كمٌة من سلعة )ج(  

 )د( كمٌة من سلعة  

 فأس1  كٌس من الحبوب مثال:

 أمتار نسٌج 4و  

 ومحراث  

 معادل واحد عدة سلع منسوبة العام

 سلعة )أ( سلعة )أ( مثال:

  )ب( سلعة 

  سلعة )ج( 

 كمٌة غ من الذهب كمٌة من السلعة )أ( النقدي

 

 

 

 

  وكمٌة من السلعة )ب(

  وكمٌة من السلعة )ج( 
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 التناسبقانون القٌمة وعالقة 

 بٌن العمل االجتماعً وقٌمة البضائع وأسعارها

ٌمثل قانون القٌمة العالقة والتناسب بٌن العمل االجتماعً وقٌمة البضائع )السلع( وأسعارها 

 وٌمكننا توضٌح قانون القٌمة وصٌاؼتها على الشكل التالً:

 إن مصدر قٌمة السلعة هو العمل المجرد المبذول فً إنتاجها. – 1

 تحدد مقدار قٌمة السلعة بمقدار قٌمة العمل الضروري اجتماعٌاً إلنتاجها.ٌ – 2

 تتحدد نسب تبادل السلع والبضائع من خالل التناسب بٌن قٌمتها. – 3

ٌعمل قانون القٌمة فً كل اقتصاد بضاعً ولكن طابع عمله ٌتوقؾ على طابع ملكٌة وسائل  *

 اإلنتاج.

لب تتذبذب األسعار عن القٌمة هبوطاً وصعوداً ومع التؽٌر المستمر فً العرض والط *

واختالؾ األسعار عن القٌمة ٌعنً أنه بعض المنتجٌن الذٌن تباع سلعهم بأسعار أدنى من القٌمة 

 ٌصابون بخسارة من هذا اإلنتاج.

وفً الوقت نفسه أن منتجٌن آخرٌن ممن تباع سلعهم بأسعار أدنى من القٌمة ٌصابون بخسارة  *

 من هذا اإلنتاج وبالتالً التعد لهم مصلحة فً توسٌعه.

ٌتحدد فً مجال التداول فحسب بل ٌرتبط أٌضاً بالمتؽٌرات التً  تذبذب األسعار حول القٌمة ال *

 تحدث فً مجال اإلنتاج.

 جد أن قانون القٌمة هو قانون اقتصادي موضوعً لإلنتاج البضاعً )السلعً(.مما تقدم ن* 

ٌتطابق مع قٌمة السلعة إلى حٌن ٌكون العرض مساوٌاً الطلب، وإال فإن  نجد أن السعر ال* 

 سعر السلعة ٌنحرؾ عن قٌمتها.

اج عندما ٌكون سعر السوق لسلعة معٌنة أعلى من قٌمتها سوؾ ٌعمل ذلك على تحرٌض إنت *

وزٌادة إنتاج هذه السلعة والعكس صحٌح أن انخفاض سعر السلعة عن قٌمتها سٌؤدي إلى 
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 تقلٌص إنتاجها.

وهذا بدوره سوؾ ٌؤدي إلى إعادة توزٌع العمل ووسائل اإلنتاج بٌن مختلؾ فروع االقتصاد  *

 الوطنً.

 


