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Abstract
The aim of the Paper is to present a short concise history of rent theory
highlighting the formation of the modern conceptual frame work for economic
rent. The pre-classical thoughts, since William Petty, have been reviewed in
attempts to discern the roots of the classical way of thinking. No doubt, that the
logical structure of the Ricardian differential rent has been the fertile land of
economic theorizing , therefor it is the main theme of this research work. The
neo-classical vision and modern theory of rent has been thoroughly covered
focusing on the extension of the term beyond land and agriculture. As expected,
the very concept of scarcity rent related to natural resources is, also, revisited
with discussion. Considering the particular task of the paper the issues of oil
rentier economy are not included. Responding to the recurrent intellectual
interest regarding the characteristics of the oil economy, which are closely related
to the rent, more theoretical research works are required and recommended.

المستخلص
هدف هذه الورلة عرض مختصر وافً لتارٌخ نظرٌة الرٌع إلضاءة إطار المفاهٌم الحدٌث للرٌع
 فً محاولة الكشف عن جذور منهج التفكٌر،ً منذ ولٌم بت، لمد روجعت أفكار ما لبل الكبلسٌن.االلتصادي
 ال شن ان البنٌة المنطمٌة للرٌع التفاضلً الرٌكاردي أرض خصبة للتنظٌر االلتصادي لذلن.ًالكبلسٌك
 ان الرإٌة النٌوكبلسٌكٌة ونظرٌة الرٌع الحدٌثة لد تمت تغطٌتها على نحو.كانت محورا أساسٌا لهذا البحث
 فإن، وكما هو المتولع. مع التركٌز على التوسع فً نطاق استخدام المفهوم خارج األرض والزراعة،شامل
 آخذٌن فً االعتبار المهمة.مفهوم رٌع الندرة وثٌك الصلة بالموارد الطبٌعٌة لد عاودته الدراسة ونالشته
 واستجابة لبلهتمام المتجدد للمثمفٌن. فإنها لم تتضمن مسائل االلتصاد الرٌعً للنفط،الخاصة لهذه الورلة
 فإن المزٌد من األبحاث النظرٌة مطلوبة، وهً وثٌمة الصلة بالرٌع،ًواهل الفكر بخصائص االلتصاد النفط
.ونوصً بها
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تقديم:
ٌزدحم السكان ومختلف الوان النشاط البشري على األرض ،وٌتزاٌد الطلب على مواردها ،ومثلما تدرس
األرباح والفوائد بالعبللة مع رأس المال والتنظٌم ،فالرٌع أولى لصلته بما ال ٌمكن إعادة إنتاجه .الرٌع محور
التصادٌات التعدٌن وأنشطة االستخراج بما فٌها النفط والغاز .كما ال تخفى أهمٌته فً التنمٌة الحضرٌة
سخت الصفة الرٌعٌة اللتصاد
والتشكل المكانً لبلستثمار واالنتاج والتشغٌل والجغرافٌة البشرٌة .ولمد تر ّ
العراق ودول أخرى ،وعلى غٌر المتولع لم ٌحظ التنظٌر للرٌع ما ٌناسب سعة الموضوع وتعمٌداته .ال شن
ان االستخدام األمثل لؤلرض ومواردها ٌرتبط وثٌما بثمنها االلتصادي الكلً وكٌف ٌتفاوت ،الى جانب
أسعار السوق وتغٌرها وما لها من آثار ال ٌستهان بها فً توزٌع الدخل والثروة وأنماط االستثمار ،والسكن
والتطور الحضري والعمرانً .لمد بدأت نظرٌة الرٌع فً الزراعة ،ثم المولع بالعبللة مع النمل والتركزات
السكانٌة ،ووظفت فً التصادٌات الموارد الطبٌعٌة .وهً عامة ال تختلف فً بنٌتها المنطمٌة وأدوات التحلٌل
المنبثمة عن إطارها المفاهٌمً رغم تنوع الموضوعات.
األرض  Landتعبٌر عن كل موارد الطبٌعة ،فضبل عن وظٌفة الحٌز المكانً للعمران والسكن ومختلف
الوان النشاط البشري ،واألرض بهذا التعرٌف الواسع هً مٌدان مفهوم الرٌع فً العلم االلتصادي .والرٌع
جزء من صافً فائض العملٌات ،واألخٌرة هً المٌمة المضافة عدا تعوٌضات المشتغلٌن.
تحاول هذه الورلة عرض االتجاهات األساسٌة للتنظٌر باختصار للبدء فً منالشتها ،ولد تسنح الفرص
لمواصلة هذا الجهد.
ما قبل الكالسيك:
وليم بني :3687-3661 William Petty
عند ولٌم بتً العمل أبو الثروة واألرض أمها ،وٌبدو هكذا ٌراهما عنصري إنتاج والبد ان تنسب المٌمة
لهما  ،اما راس المال فهو ُمنت َج من عمل سابك وسعر الفائدة ثمن التخلً عن النمود لمدة من الزمن ..ولد
وردت فً كتاباته فكرة الفائض ولٌمة السلع على اساس العمل وتعرٌف للرٌعٌ .تصور بتًّ فبلحا ٌزرع
ارضة لمحا ،أو ذرة ،وٌمول بعد ان ٌمتطع ،الفبلح ،من المحصول بذور العام المادم وما ٌحتاجه الستهبلكه
خبلل العام وٌشتري بمسم من المحصول مبلبس وسلع استهبلكٌة أخرى ،فالذي ٌبمى ٌسمٌه الرٌع الطبٌعً
والحمٌمً لؤلرض ،أي ان الرٌع هو الفائض عن االستهبلن  .لمد زرع األرض بعمله والبذور التً استردها
 ،وتوزعت المٌمة المضافة بٌن االستهبلن الضروري ،الذي ٌمثل أجر الكفاف عند الكبلسٌن فٌما بعد،
وفائض هو الرٌع  ،وصفه كما عرفه الناس آنذان ،وال عبللة له بالرٌع التفاضلً لرٌكاردو(.)het
وٌمارن ولٌم بتً بٌن ولتً عمل متساوٌٌن متكافئٌن فً الجهد األول :األول ٌنتج لمحا واآلخر فضة ،ومثلما
ان العامل فً حمل الممح سٌمتطع استهبلكه والبالً فائض ،كذلن العامل فً انتاج الفضة ،وبذا اصبحت لٌمة
الرٌع معروفة نمدا إذ تعادل الفائض من إنتاج الفضة طالما كبلهما بنفس الممدار من العمل ونفس المجهود.
وهو توصٌف دلٌك لمثال ٌبٌّن فٌه ان لٌم السلع تتكافؤ ما دام العمل المطلوب إلنتاجها متكافئا وأٌضا ما
تضمنتاه من فائض لٌمة ) .)Schumpeter, P208لكن السإال هل ان الفائض من إنتاج الفضة هو رٌع
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ألرض المورد الطبٌعً  ،ام اراد المول ان كبلهما فائض لٌمة العمل واألرض ال رٌع لها خاصة ولد س ّمى
فائض الممح الرٌع الحمٌمً والطبٌعً لؤلرض .وٌضٌف إن كان ولت العمل لد انتج شلنا من الفضة ونفس
العمل ٌُنتج كٌسا من الممح فإن الشلن وكٌس الممح كبلهما سعر لآلخر  ،وهو فً هذا أوضح وأعمك داللة
من آدم سمث فً نظرٌته لمٌمة العمل فً مجتمع بدائً .وٌمر ،أٌضا ،بؤن اسعار السوق لد ال تتطابك مع لٌم
العمل .ونعود الى نظرٌة بتًّ للمٌمة وٌرى شومبٌتر(  )ibidان نظرٌته للمٌمة لٌست واضحة  ،وعلى حد
تعبٌره ،هل هً نظرٌة لٌمة العمل ام لٌمة األرض خاصة وأنه ،بتًٌ ،مٌس األجر بإنتاج لطعة أرض تكفً
معٌشة العامل.
كانتيلون :Richard Cantillon
م ّهد كانتٌلون الى من جاء بعده بداٌات فن التنظٌر االلتصادي بالتجرٌد وفكرة التوازن الكلً ،وعادة ما
ٌشار الى بحثه " ممالة حول طبٌعة التجارة بصفة عامة" الذي أعده فً ثبلثٌنات المرن الثامن عشر ونُ ِشر
عام  . )het(7155ولد أفاد الفٌزٌولراط منه كثٌرا ،والكبلسٌن أٌضا .إذ تض ّمن صٌغا أولٌة للتوازن بٌن
تدفمات الدخل والسلع ،والتمٌٌز بٌن األسعار "الطبٌعٌة" ذات المٌمة الذاتٌة تحددها الكلفة ،واسعار السوق
التً تإثر بها عوامل ذاتٌة  Subjectiveوٌحددها العرض والطلب ( .(Shumpeterعوامل اإلنتاج عند
كانتٌلون العمل واألرض لكن األرض هً ال ُمنتج الحمٌمً والعمل " ُمنت َج" طالما ٌعتمد على وفرة السلع
الضرورٌة وهً من األرض .وتخصص األخٌرة بٌن إنتاج السلع الضرورٌة  Necessitiesوسلع الترف
والكمالٌات  .Luxuriesواألجر عند الكفاف دائما والرٌع ٌساوي لٌمة اإلنتاج مطروحا منه األجور .وعندما
ٌرمز للعمالة فً إنتاج السلع الضرورٌة  ، LNوالعمل فً إنتاج سلع الترف والكمالٌات  ، LUومجموع
العمل  L؛ واألرض للفئة األولى والثانٌة من السلع  ،ومجموع المساحة على التوالً T ،TU ، TN؛ واألجر
للعامل وأسعار السلع من الفئتٌن  PU ، PN ، wعلى التوالً ؛ والرٌع لوحدة المساحة  t؛ والكمٌات
المنتجة من مجموعتً السلع  XU ، XN؛ فالمتطابمات التالٌة تصف نظام كانتٌلون:
LN+LU=L
TN+TU=T
tT=tTN+tTU
wL=WLN+wLU
w= PNXN/L
PNXN=wLN+tTN=wLN+wLU=wL
PUXU=wLU+tTU = tTN + tTU =tT
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الرٌع موحد لوحدة المساحة فهو مطلك وداخل فً تحدٌد اسعار السلع .ولم ٌمدم كانتٌلون نظرٌة للرٌع سوى
انه مفروض من األمٌر ومبلن األرض الذٌن ٌعود لهم اإلنتاج أصبل ألن أرضهم هً ال ُمنتجة ،والعمل ٌعتمد
على انتاج السلع الضرورٌة  .وبمصد ما تبناه مالثوس ورٌكاردو فٌما بعد بؤن الغذاء ٌحدد السكان وتبعا لذلن
العمل ،وهً عبللة لؤلمد البعٌد.

الفيزيوقراط:
عرفوا بالجدول االلتصادي للطبٌب
ظهر الفٌزٌولراط ،فً النصف الثانً من المرن الثامن عشر ،ولد ُ
الفرنسً  ،Quesnayالذي ٌصور تدفمات السلع بٌن الزراعة والصناعة ومنهما الى الطلب النهائً .وٌتّسك
توزٌع الدخل بٌن الفبلحٌن والصناعٌٌن ومبلّن األرض مع االنتاج والفائض وتدفمات السلع والنمود .وأبرز
ما أ ّكدوا علٌه ان الزراعة هً المطاع الوحٌد المنتج للفائض ،ناتجا صافٌا ،وهو الرٌع ٌستحوذ علٌه مبلّن
األرض .ومن ممترحاتهم ،فً المالٌة العامة ،أن ٌكون الرٌع دون غٌره أساسا للضرٌبة ألنها إن التطعت من
اي مكان آخر تتحول إلٌه إذ ال ٌوجد فائض غٌره .وٌمتضً توازن االلتصاد ،أو كفاٌة الطلب للعرض
المحتمل ،إنفاق كل الرٌع والضرٌبة الممتطعة منه فً الداخل .والرٌع ،الفائضٌ ،دفعه الفبلّحون ،ممدما،
إٌجارا لؤلرض التً ٌزرعون .وٌفترض نموذج  Quesnayحجما ثابتا لبللتصاد  Stationaryعلى اساس
غٌاب دافع الربح فً فرنسا التً كانت رٌفٌة زراعٌة آنذان ،ومبلن األرض ٌنفمون الرٌع إستهبلكا من سلع
زراعٌة وصناعٌة وال ٌستثمرون.
ولمد أسهم  Turgotبإضافات أصٌلة ،منها نظرٌة لؤلسعار وتحدٌد الربح منفصبل عن الرٌع .ولدم
نظرٌة التثمٌر  Fructificationللربط بٌن الرٌع والربح والفائدة ولٌمة األرض منطلما من ممدمة بسٌطة
وهً ان مالن األرض ٌستطٌع تحوٌلها الى رأس مال لٌكون العائد البدٌل هو الربح  .وعلى فرض ان رٌع
األرض  Aفسعر األرض  PLهو المٌمة الحالٌة للرٌع أي المٌمة المخصومة بسعر الفائدة  rلدفعة سنوٌة مدة
 nمن السنوات:
PL=A{1- 1/(1+r)n}/r
وبما ان األرض أصل دائم تكون  nالنهائٌة  لتصبح المعادلة:
PL=A/r
ورغم إنتماد بوم بافرن لها ألنها دائرٌة ،أي الرٌع ٌعتمد على سعر األرض والعكس صحٌح ،لكن مبدأ
حساب سعر األصل بداللة المٌمة الحالٌة لعوائده متعارف علٌه .كما ان الرٌع محدد ،عملٌا ،إذ تموم علٌه
العبللة بٌم الفبلحٌن ومالكً األرض .ومغزى معادلة التثمٌر ان تداول ملكٌة األرض لد أدخلها فً عداد
األصول الرأسمالٌة ،وبذلن أصبح الرٌع شكبل آخر للربح .وتسمى إطروحات  Turgotالفٌزٌولراطٌة
الجدٌدة وهً ألرب الى المنحى الكبلسٌكً أو حتى مهدت له .لدى  Quesnayالرٌع هو الشكل الوحٌد
للفائض ،كما تمدم ،وربما اتخذ ذلن المولف لسبب عملً كً ٌدعم ممترحه فً الضرٌبة الواحدة على الرٌع
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دون األصناف األخرى من الدخل .بٌد انه سلّم بإمكانٌة الربح لمزارعً الحٌازات الكبٌرة إذ بوسعهم خفض
التكالٌف وهً فكرة تشابه ،الى حد ما الرٌع التفاضلً لرٌكاردو كما سٌؤتً .واٌضا خبلل مواسم ارتفاع
اسعار المحاصٌل ٌحمك الفبلحون أرباحا ،ومع ذلن ٌدافع عن فكرة الرٌع هو كل الفائض على أساس أن تلن
األستثناءآت محدودة أو مإلتة والعبرة بالماعدة العامة.
ولم ٌتفك  Baudeauوهو من الفٌزٌولراط على نفً الربح عن النشاط الزراعً فهو عنده شرط لتمدٌم
الفبلحٌن رإوس أم والهم هنان ،وكذلن فً الصناعة فئة تعمل فمط واخرى تدٌر وتشرفٌ ،مصد ان هذه
الثانٌة ال بد ان تربح .وسلن  Turgotهذا المسار لتعمٌم مبدا الربح رغم ان المصدر الوحٌد لؤلرباح فً
كل المطاعات هو الرٌع الزراعً  ،كما ٌرى .وعلى سبٌل المثال ٌؤتً ربح الصناعة من عدم إكتمال
المنافسة التامة فٌتحول جزء من الرٌع الزراعً الى ارباح للصناعٌٌن نتٌجة التبادل غٌر المتكافئ بٌن
الزراعة والصناعة حٌث تكون أسعار األخٌرة مرتفعة بصفة دائمة أي فوق الكلفة .ومع ذلن ٌرى ان معدل
الربح ٌمٌل الى التساوي نظرا لحران رأس المال .دعا  Turgotالى تحرٌر عمال الزراعة من كل لٌد كً
تتحسن أج ورهم بالمنافسة على عملهم وبحثهم عن فرصة افضل .وربط بوضوح بٌن الربح واالدخار
وتكوٌن راس المال ،واختلف بهذا عن  Quesnayالذي ال ٌرٌد االعتراف بوجود االدخار أصبل إذ ٌراه
تسربا من الطلب ٌإدي الى تملص النشاط؛ بٌنما ٌنظر  Turgotالى دور االدخار فً تكوٌن راس المال
وأن األخٌر فً كل المطاعات ٌنتج لٌمة زائدة على الكلفة وبهذا اختلف عن مولفه بان الزراعة هً المصدر
الوحٌد للفائض.
آدم سمث:
وردت فً كتابات آدم سمث ثبلث إطروحات لتحدٌد المٌم النسبٌة للسلع  :األولى ولت العمل؛ والثانٌة العمل
الذي تشترٌه السلعة فً التبادل  ،Labour Commandوهً النظرٌة التً تبناها مالثوس اٌضا ( Costabile,
 ) and Rowthornوٌمصد بها كم تشتري السلع ال ُمنت َجة من عمل لتوظٌفه فً دورة االنتاج المادمة؛ والثالثة
التجمٌع المتتالً لؤلجور واألرباح والرٌع  Adding- upوهً نظرٌة الكلفة .وٌستخدم سمث تعبٌر السعر
الطبٌعً  Natural Priceوٌمصد به التوازنً  ،كما ان الدخل الطبٌعً لكل من عناصر االنتاج الثبلثة،
العمل ورأس المال واألرض هو سعرها التوازنً بلغة النٌوكبلسٌن .وطالما تستلم عناصر االنتاج  ،بما فٌها
األرض فً هذه الحالة ،دخلها الطبٌعً  Natural Incomeسٌكون السعر طبٌعٌا أٌضا ( Tsoulfidis,
 .)2010, p28والمهم فً األمر ان مدخوالت عناصر االنتاج تتحدد على نحو مستمل لكل منها ثم تجتمع
لتإلف السعر ،هذا مضمون النظرٌة .وٌفسر انحراف السعر عن المستوى التوازنً بانحراف مدخوالت
عناصر االنتاج عن معدالتها الطبٌعٌة .المهم ان لخدمات األرض سعر أو دخل منتظم مثلما للعمل ورأس
المال.
ودخل األرض ،الرٌع  ،من مكونات السعر الطبٌعً للسلعة ألنه جزء من كلفتها ولٌس زائدا عنها.
نظرٌة التجمٌع صحٌحة دائما من جهة كونها متطابمة حسابٌة لحظة إجراء الصفمات الفعلٌة ،أي الحما
 Expostال بد للسعر من استٌعاب التكالٌف .وربما من األصح فهم التجمٌع المتتابع على أساس إرجاع السلع
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الوسٌطة بالتتابع أٌضا الى عوامل االنتاج األساسٌة الثبلث .لكن النظرٌة تنطوي على مشاكل ال ٌستهان بها
من جهة آلٌات تكوٌن أسعار السلع وأسعار عناصر االنتاج  ،فإذا كانت أسعار السلع بالتجمٌع فكٌف تتحدد
اسعار عناصر االنتاج .من المتعارف علٌه فً التنظٌر االلتصادي ان الندرة والوفرة نسبٌتان ولذا فإن
إرتفاع سعر هذا العنصر إو ذان ٌستدعً تغٌر الكمٌات المستخدمة منها طالما توجد درجة مهما كانت
واطئة لئلحبلل واختٌار التكنولوجٌا تبعا لذلن .ولذا ٌبمى األرجح نظرٌا ان أسعار السلع وعناصر االنتاج
تتحدد من خبل ل نظام آنً بالتزامن والتفاعل .واألسعار موضوع التحلٌل نسبٌة أو بوحدات ثابتة الموة
الشرائٌة ولٌست األسمٌة.
ٌعرف الرٌع بالسعر المدفوع الستخدام األرض ،وهو بطبٌعته سعر احتكار ٌترتب على حك الملكٌة
سمث ّ
وٌفرض بموة االحتكار المستمدة من ذلن الحك ،وٌعتمد فً ممداره على استعداد الفبلح للدفع من اجل
استخدام األرض .وٌمٌز سمث بٌن الرٌع بمعناه األصلً وعوائد تحسٌن األرض وهً فائدة  Interestعلى
رأس مال ٌوظفه الفبلحون للتحسٌن دون مالكً األرض .وٌستبعد سمث هذه العوائد من مفهوم الرٌع لٌمٌز
بٌن الفبلح صاحب رأس المال من جهة عن مالن األرض الذي ٌنفرد بالرٌع من جهة أخرى
) .(Marx,1861, P619وال ٌنافً ،هذا التعرٌف ،وصف الرٌع بؤنه دخل ألحد عناصر االنتاج عند آدم
سمث فً نظرٌته للمٌمة ،آنفا ،وهو ال ٌتعاطف مع المالن " ٌزرع ماال ٌحصد" .وٌرى آدم سمث ان الرٌع
سوف ٌرتفع بانتظام نتٌجة لتزاٌد ندرة األرض مع التوسع االلتصادي ،فً حٌن ٌتنالص معدل الربح فً
الزراعة نتٌجة التنافس والتكثٌف وبحكم مٌل معدل الربح للتماثل ال بد ان ٌنخفض فً بمٌة المطاعات.
عرف سمث الرٌع بالدخل الزائد عن مصارٌف االنتاج
وأٌضا ،وحسب مضمون النصوص (ّ )ibid
الزراعً بما فٌها الربح االعتٌادي على راس المال ،أو جزء من السعر لد زاد عن كلفة االنتاج بضمنها
الربح االعتٌادي .وفً نص صرٌح لسمث ان السلعة الزراعٌة ٌمكن ان تباع فً السوق دون فائض زائد
على السعر االعتٌاديٌ ،مصد به سعر العرض او الكلفة بضمنها الربح االعتٌادي ،وبذلن ال ٌتضمن إٌرادها
رٌعا للمالن .وٌفسر ذلن بالطلب على السلع الزراعٌة .وعند عرض هذا النص على كتاباته األخرى ربما
ٌمصد ان السعر بسبب نمص الطلب أصبح دون الطبٌعً وال بد ان تتملص المساحة المزروعة ،بالمحصول
المعنً ،لٌرتفع السعر بما ٌكفً للرٌع .وال ٌستنتج من تلن النصوص مولف نظري حاسم بل ألرب الى
الوصف :إٌجار ٌدفع لمالن األرض ،وهً عنصر إنتاج مثل العمل ورأس المال ،وٌإثر الطلب فً السعر
ولد ٌختفً الرٌع أحٌانا ...وهكذا .ومع ذلن انتهت المراجعات السابمة ،بما فً ذلن ماركس فً نظرٌات
فائض المٌمة ( )ibid, P624الى وصف نظرٌة سمث بالتردد بٌن النظر الى الرٌع بؤنه سعر خدمات
األرض أي سعر ألحد عناصر االنتاج األساسٌة فً نظرٌته للمٌمة ،أو هو جزء من الفائض ال ٌدخل فً
تحدٌد السعر .لكن األكثر تكرارا عند سمث ان الرٌع دخل مستمل ألحد عناصر االنتاج اي جزء طبٌعً من
السعر الطبٌعً ،وبذلن هو رٌع مطلك.
ريكاردو في نظرية الريع:
انطلك تفكٌر رٌكاردو من مبلحظة لطع أراضً تزرع نفس المحصول بنفس ممادٌر العمل ووسائل االنتاج
لؤلٌكر أو الدونم  ،وتتفاوت إنتاجٌتها .فلو فرضنا حمول لمح متساوٌة المساحة وتوظف نفس األعداد من
الموى العاملة وتستخد م ذات التمنٌات والحراثة والسمً والبذور واألسمدة وما الٌها نبلحظ :تدرج إنتاج
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الحمول ارتفاعا من أوطؤ خصوبة الى أعبلها ،وارتباطا  ،الغلة ،تتدرج التكالٌف نزوال من أعبلها  ،فً
األرض األوطؤ خصوبة ،الى أدناها فً األعلى خصوبة ،ولتكن  .022 ،052 ،022 ،052 ،022إن اندراج
الحمل األوطؤ خصوبة فً االنتاج بسبب الطلب وبدونه ال ٌتحمك توازن سوق الممح ،وعند الحمل الحدي
تكون الكلفة ،بضمنها الربح االعتٌادي على راس المال ،مساوٌة للسعر وهو تعرٌف التوازن .ولذا فالسعر
 022والرٌع فً الحمل الحدي صفر ،ثم الذي ٌلٌه خصوبة  ، 52وبعده  ،722ثم  ، 752واألخٌر  .022ذلن
الممصود بالرٌع التفاضلً وألن الحمل الحدي ببل رٌع وهو المحدد للسعر لذا ال ٌشارن الرٌع فً تكوٌن
السعر بل ٌنتزع الفائض فوق الربح االعتٌادي.
وبصفة عامة عند ترتٌب الحمول من أعبلها الى أدناها ،إنتاجٌة ،تكون لد تسلسلت أٌضا من أدناها إلى
أعبلها كلفة للطن أو كٌس المحصول .ولنرمز لهذه األخٌرة  ، Kوأٌة لطعة  iمتسلسبل من  7إلى  Kوالكلفة
 Cفإن رٌع رٌكاردو هو( ، )Ck -Ciو  Ckهً السعر الموحد للمحصول ،وهو التعرٌف الشائع للرٌع بؤنه
السعر مطروحا منه الكلفة الحدٌة .وٌعرض الشكل رلم ( )7ادناه تفاوت الحمول  ،المناجم،...
فً االنتاج ٌة والتكالٌف وتبعا لذلن الرٌع .ومن الجدٌر ذكره ٌفترض النموذج ضمنا ان الحمول فً نفس
الحٌز االلتصادي ،وان اسعار المحاصٌل ال تختلف ،واسعار مدخبلت االنتاج موحدة ؛ وتكالٌف النمل ،نمل
المستلزمات أو المحاصٌل ،متساوٌة ،وبذلن ال ٌبمى سوى عامل الخصوبة محددا للرٌع وهو تفاضلً كما
ٌعرضه الشكل البٌانً رلم ( )7التالً.
الشكل ()3
الريع التفاضلي

المصدر  :إعداد الباحث
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مع توسع السكان دخلت الى االنتاج األرض التالٌة فً االنتاجٌة ثم التً تلٌها  ...وهكذا وصوال الى .K
لٌس الرٌع عند رٌكاردو عائدا لخدمات األرض مثل األجر للعمل والفائدة لرأس المال ،بل ٌنشؤ عن حمٌمة
اختبلف األراضً فً الخصوبة فٌؤتً متفاوتا بدءا من الصفر فً األرض الحدٌة .وبما ان السعر ٌتحدد
بكلفة االنتاج فً األخٌرة لذا فالرٌع المطلك صفر أٌضا او كل الرٌع تفاضلً .وبصفة عامة الرٌع التفاضلً
وٌعرف األخٌر بكلفة المدخبلت والعمل وعائد رأس المال،
هو الفرق بٌن سعر ال ُمنت َج وسعر العرض،
ّ
للوحدة ال ُمنت َجة فً لطعة أرض معٌنة.
وٌمكن تسمٌة سعر ال ُمنتِج فً األرض الحدٌة ،ذات الخصوبة األوطؤ ،والتً دخلت االنتاج فً األخٌر سعر
العرض ،والذي ال ٌتحمك إالّ بحجم من الطلب ٌسمح به .وعلى مستوى الولائع لد ٌرتفع السعر الفعلً فوق
سعر العرض أحٌانا أو ٌنزل دونه مإلتا .وفً التصادٌات الموارد الطبٌعٌة ٌماثل البئر الحدي للنفط والغاز،
او المنجم الحدي ،لطعة األرض الحدٌة لرٌكاردو.
تنسب الرٌادة فً نظرٌة الرٌع التفاضلً الى  James Andersonعام  7111وٌسمٌه هامش التوسع األفمً
 . Extensive Marginوٌرى اندرسون ان العدٌد من األشخاص ٌرغبون حٌازة الحمول الخصبة ولدٌهم
االستعداد لدفع عبلوة  Premiumمن أجل ذلن وهً الرٌع اي ان الرٌع هو تلن العبلوة .وٌرى ان وظٌفة
الرٌع مساواة النفمات االنتاجٌة ،بمعنى ان األرض ذات الخصوبة األعلى تنتج أكثر فتكون كلفة انتاج وحدة
المحصول ألل وعند إضافة الرٌع ،وهو متدرج حسب تفاوت الخصوبة ،تتساوى النفمات بالمعدل لوحدة
المحصول ،كما أفهم .وفً نص آخر ،بنفس المعنى ،ان وظٌفة الرٌع مساواة معدالت األرباح فً أراضً
متفاوتة الخصوبة (.(NET
وفً النصوص الممتبسة عن اندرسون " لٌس رٌع األرض هو الذي ٌحدد سعر ما ت َنتُج بل سعر منتوجها هو
الذي ٌحدد رٌعها" ،وهو ما تبناه رٌكاردو بؤن ارتفاع سعر الممح لٌس بسبب مدفوعات الرٌع بل العكس
صحٌح ( .)Csaba, P15وٌرى أندرسون ان الرٌع المطلك هو الممدار الضئٌل على األرض األوطؤ خصوبة،
أو مزاٌا ،ولذا ٌمكن إهماله (.)ibid, P30
وعرض مالثوس فكرة الرٌع التفاضلً ارتباطا بتفاوت الخصوبة فً تساوق واضح مع لانون تنالص الغلة،
ولذا فالرٌع عنده هو الفرق بٌن االنتاجٌة المتوسطة واالنتاجٌة الحدٌة وعلى فرض ان الممصود بالحدٌة
األخٌرة ٌمصد مالثوس مجموع لٌمة الرٌع التفاضلً (.)Costabile, and Rowthorn
وبذلن ال ٌوجد رٌع مطلك الى جانب التفاضلً لدى رٌكاردو ،ولد اراد بذلن تبرٌرا نظرٌا الستبعاد األرض
من تحدٌد المٌمة .ألن الرٌع التفاضلً ال دور له فً تكوٌن السعر بل بعد ان ٌتعٌن السعر ٌُمتطع من الفائض.
المٌمة المضافة فً األرض الحدٌة بالكاد تكفً لؤلجور والعائد االعتٌادي على راس المال ،وفً األراضً
األخرى ٌظهر متبمً من المٌمة المضافة بعد دفع األجور واألرباح ٌ ،تزاٌد حسب درجة الخصوبة وهو
الرٌع .وفً كل األحوال ثمة أرض حدٌة رٌعها صفر لٌبمى الرٌع تبعا لذلن تفاضلٌا .عند زٌادة الطلب ٌرتفع
السعر فتزداد الرلعة الزراعٌة وصوال الى ارض حدٌة جدٌدة ٌتساوى سعر العرض فٌها مع السعر الجدٌد
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للمنتج وٌزداد الرٌع التفاضلً لكافة درجات الخصوبة .ولد تإدي األسعار الجدٌدة للغذاء الى تملٌص األرباح
فً الصناعة نتٌجة الرتفاع األجور ،وألن معدل الربح ٌمٌل الى التساوي سوف ٌنخفض فً الزراعة أٌضا.
وٌمٌز النموذج الرٌكاردي للرٌع التفاضلً بٌن التوسع األفمً ،زٌادة المساحة المزروعة وصوال الى
األرض الحدٌة ،والتوسع العمودي أي االستغبلل المكثف لؤلرض  Intensive cultivationبإضافات
متتالٌة  Dosesمن العمل ورأس المال بتناسب ثابت على نفس األرض .وتخضع الزراعة لمانون تنالص
الغلة بمعنى انخفاض االنتاجٌة الحدٌة للوحدة المركبة من العمل ورأس المال .وبذا تتعٌن كثافة العمل وراس
المال عند تساوي لٌمة االنتاجٌة الحدٌة للوحدة المركبة مع كلفتها ،وهً فً نفس الولت نمطة تساوي سعر
المنتج مع كلفته الحدٌة .وتبعا لذلن ٌُظهر التكثٌف ،اٌضا ،رٌعا تفاضلٌا من نوع ثانً ٌستلمه مبلن األْرض،
ألن معدل الربح الى رأس المال ٌبمى موحدا بفعل التنافس ال ٌتؤثر بعملٌة التكثٌف حسب التصور النظري
لرٌكاردو.
وثمة صلة بٌن صنفً الرٌع التفاضلً ،إذ ٌفترض النموذج ان الفبلح ٌستثمر المزٌد من رأس المال فً
األرض األعلى خصوبة ،وٌواصل التكثٌف لحٌن التساوي بٌن لٌمة االنتاجٌة الحدٌة لرأس المال مع الكلفة
بضمنها الفائدة الوسطٌة أو معدل الربح السائد .وبالنتٌجة ٌتساوى العائد لبلستثمار فً جمٌع األراضً ،بٌد
ان رأس المال المستثمر فً األرض األعلى خصوبة هو األكبر وٌتدرج انخفاضا وصوال الى األرض
الحدٌة .وبالتالً أصبح العائد الحدي لرأس المال متساوٌا ومتوسط العائد متفاوتا والفرق بٌن المتوسط
والحدي هو الرٌع متفاضبل من مصدرٌن ،الخصوبة والتكثٌف.
وٌمكن مع زٌادة الطلب والتكثٌف تصور ثبات السعر الى جانب زٌادة مجموع دخل الرٌع أو ٌستمر التنافس
على التكثٌف لٌعود الرٌع الى ما كان علٌه وهو االحتمال األرجح من مبلحظة تجربة الزراعة فً العالم
ونمو االنتاج وبماء األسعار الحمٌمٌة ألرب الى الثبات .لكن رٌكاردو تولع زٌادة األسعار وزٌادة الرٌع،
وٌبمى األجر عند مستوى الكفاف ،لذا ٌرتفع األجر النمدي مع زٌادة أسعار الغذاء ما ٌإدي الى انخفاض
الربح الصناعً .واراد بذلن الحث على استٌراد الغذاء لخفض أسعاره والرٌع لدعم الصناعة .ولذا ،عادة ما
ٌشار الى ان مماربة الرٌع ،آنذان تعبّر عن نزاع أو تنافس ،على األلل ،بٌن مبلّن األراضً وزخم الثورة
الصناعٌة التً استجابت لها السٌاسات االلتصادٌة رغم النفوذ الكبٌر لمبلّن األرض فً البرلمان البرٌطانً.
هذه وجهة نظر وعند التمصً تجد من الصعوبة تبوٌب األفكار واألطروحات النظرٌة حسب والءات
مفترضة لجماعات المصالح او الطبمات.
تبعا لتفسٌر رٌكاردو لرٌع األرض ،وهو ممنع ،ملكٌة األرض ال تفسر وجود الرٌع ،أصبل ،إنما حجم الطلب
وتفاوت الخصوبة وخصائص األرض الحدٌة ،هذه مسإولة عن سعر المنتج والرٌع.
وطالما ٌوجد عرض وطلب وكلفة وسعر ٌبمى الرٌع حتى لو أممت الدولة األرض ،كما أرى ،وتختلف
الجهة ال تً تتصرف به .لكن الرٌع المطلك ،لٌس كالتفاضلً ،بل ٌسهم فً تكوٌن سعر العرض فً األرض
الحدٌة وبالتالً السعر .وعلى نفس األسس إذا كانت تجارة الغذاء حرة فإن سعر المستورد متضمنا تكالٌف
النمل وهوامش االستٌراد ٌعٌن المساحة المزروعة عند األرض الحدٌة إذ ٌصبح سعر العرض فٌها هو سعر
المستورد ،فٌإدي االستٌراد الى خفض المساحة المزروعة.
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االنتاج الزراعً ،لدى رٌكاردو ،دالة بالعمل ورأس المال واألرض ،لكن األرض ال تشارن فً تكوٌن
السعر ألن األخٌر هو كلفة االنتاج بضمنها الربح االعتٌادي على رأس المال فً األرض الحدٌة .وٌفترض
رٌكاردو ان العمل ورأس المال رزم أو وحدات مركبة بتناسب ثابت ،وهو ابتكار ٌساعد فً تبسٌط التحلٌل
النظري لكثٌر من األغراض .ولذا ٌنصرف لانون تنالص الغلة الى تنالص االنتاجٌة الحدٌة لؤلرض مع
ثبات المستخدم من مركب العمل ورأس المال ؛ او تنالص االنتاجٌة الحدٌة لمركب العمل ورأس المال بثبات
األرض .وعند تسمٌة وحدات العمل ورأس المال  ،KLواألرض  ،Aواالنتاج الزراعً  Qفإن:
; )Q=f(KL,A
 ∂Q/∂KLإإلنتاجية إلحدية لمركب إلعمل ورأس إلمال ونرمز لها MPKL؛  ∂Q/∂Aإإلنتاجية إلحدية
ويعب عنها:
لألرض ورمزها  MPA؛ وإإلنتاجيات إلحدية موجبة متناقصة ر
; MPKL, MPA  0: ∂MPKL/∂KL, ∂MPA/∂A 0 ; ∂MPKL/∂A , ∂MPA/∂(KL)  0
وتكف دإلة عىل غرإر  Cobb –Douglasبمرونات دون إلوإحد إلصحيح لكل من إألرض ،ومركب إلعمل
ي
للتعبب عن تناقص إلغلة دون تمثلها بالضورة للفرضيات إلنيوكالسيكية يف إلتوزي ع :
ورأس إلمال،
ر
Q= (KL)A ; 0   ,   1 .
وتغبها مع إلتوسع يف إستخدإم إألرض:
لنالحظ إإلنتاجية إلحدية لألرض ر
(MPA) = (KL)A-1 ; ∂MPA/∂A==(-1) (KL)A-2
إإلنتاجية إلحدية موجبة  ،وطالما   1تكون مشتقة إإلنتاجية إلحدية لألرض مع إألرض سالبة أي
تتناقص إإلنتاجية إلحدية لألرض مع زيادة إلرقعة إلمزروعة  .Aوللتعرف عىل أثر تكثيف إلمستخدمات من
إألخبة مع (:)KL
إلعمل ورأس إلمال يف سلوك إإلنتاجية إلحدية لألرض نشتق
ر
∂MPA/∂(KL) = (KL)-1A-1

إلتال رقم ( ) 0إإلنتاجية إلحدية
يالحظ تزإيد إإلنتاجية إلحدية لألرض مع إلتكثيف ،ويعرض إلشكل
ي
إلبيان ي
مستويي للتكثيف إألدن  MPA1وإألعىل :MPA2
لألرض مع
ر
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الشكل ()6
ن
مستويي من التكثيف
االنتاجية الحدية لألرض مع

MPA

MPA2
MPA1
A

إلمصدر  :ؤعدإد إلباحث

جهتي :إألول إن إلري ع
إلتنظب إلريكاردي هذه إلمسألة من
دإلة إلكلفة تستنتج من دإلة إإلنتاج وقد بسط
ر
ر
وبالتال يستبعد من إلتكاليف فهو حصة من إلفائض؛ وإلثانية إن إلعمل ورأس إلمال يستخدمان
تفاضىل
ي
ي
برزم عىل أساس إلتناسب إلثابت  .وبتناسب رأس إلمال وإلعمل وبقاء متوسط إألجر  wثابتا ،وكذلك
أسعار إلمدخالت إلسلعية لرأس إلمال ،تصبح إلكلفة متناسبة مع كمية رزم إلمدخالت من إلعمل ورأس
إلمال .ؤبتدإءإ ّ
نعرف إلكلفة إلكلية  ،TCونستخدم  معامل تحويل إلرزم إل ما يكافئها يف إلكلفة من
إلوحدإت إألجرية؛ ثم ندرس سلوك إلكلفة إلحدية .MC
; })TC= w(KL) Q= w{Q(+1)/ /A (/
; })MC= dTC/dQ=w{(+1)/} {Q1/ /A (/
ونشتق إلكلفة إلحدية ثانية مع إلناتج  Qلنتعرف عىل نمط حركتها :
; dMC/dQ=w{(+1)/  (1/)} {Q(1-)/ /A (/)}  0
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إلتكاليف إلحدية لألرض :ثم نحاول إلتعرف عىل تأثر إلكلفة إلحدية بالتكثيف إو كلفة إلتكثيف إلحدي
 ، MCIزيادة إلمستخدم من رزم إلعمل ورأس إلمال ،ولذإ نعيد ؤظهار )  ( KLيف دإلة إلكلفة إلحدية:
;)MC =w{(+1)/} (KL
MPA= (KL)A-1 ; dMC/d(KL)= w{(+1)/} ; dMPA/d(KL)=  (KL)-1A-1
MCI=w{(+1)/}/   (KL)-1A-1= =w(KL)A{(+1)/}/  Q
ّ
إلتفاضىل للخصوبة  ،وذلك ألن
تكثيف إلمدخالت يولد ريعا تفاضليا من طرإز آخر يضاف إل إلري ع
ي
ه أيضا متناقصة وصوإل إل مقدإرها إألدن إلذي إل يتجوز كلفة إلتكثيف.
إإلنتاجية إلحدية للتكثيف ي
-1 -1
  (KL) Aويساوي  Q/(KL)Aوبثبات مساحة إألرض
فاؤلنتاجية إلحدية لألرض تبإيد بمقدإر
سوف تتناقص إلزيادة تبعا لزيادة  ، KLوطالما كانت قيمة إلزيادة أعىل من كلفة رزم إلتكثيف فثمة ري ع
إلتفاضىل رقم .0
تفاضىل وهو ريكاردي أصال ويسميه ماركس إلري ع
ي
ي
وهكذإ كلما إتسعت إلرقعة إلزرإعية وتدريجيا نحو أرض حدية بكلفة ؤنتاج أعىل ،ومع إلزرإعة إلمكثفة
وتفاوت إستجابة إألرض لمزيد من إلمدخالت إإلنتاجية يبإيد إلري ع أفقيا وعموديا لنفس قطعة إألرض أو
إلرقعة إلزرإعية إلوطنية.
ويكون حد إلتكثيف عند إلمساوإة ربي كلفته إلحدية وقيمة ؤنتاجيته إلحدية أي إإلنتاجية إلحدية لألرض.
ولحد إآلن يبدو إن إلتكثيف إل بد أن يقبن بزيادة إلتكاليف للوحدة إلمنتجة.
وبالتال فأن زيادة إلري ع تعتمد
ي
عىل إرتفاع إألسعار بثبات أثر إلعوإمل إألخرى ،وعند إنخفاض إلتكاليف نتيجة لعوإمل خارجية منها :تطور
كبب يف مكننة إإلنتاج مقتصد يف إلتكاليف؛ زرإعة
إض جديدة؛ تحسن ر
وسائل إلنقل بما يسمح بزرإعة إر ي
إع دون زيادة يف
إنوإع جديدة من إلبذور وإلتقاوي
ر
وتحسي إنسال إلحيوإنات إإلنتاجية؛ وإلتكثيف إلزر ي
تغب إلري ع نتيجة لها إألسهم:
إلتكاليف .ونعرض هذه إإلحتماإلت يف إلشكل
إلتال رقم( )0للنظر يف ر
ي
ه إلريوع إلتفاضلية.
RP1C1؛ RP2C1؛ RP1C2؛  RP2C2ي
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الشكل ()1
التكاليف الحدية لإلنتاج والري ع التفاضل

المصدر  :إعداد الباحث

جون ستيوارت مل ومارشال:
ٌرى جون ستٌوارت مل ان الرٌع ال ٌدخل فً كلفة اإلنتاج ولذا ،وحسب النهج الموضوعً الكبلسٌكً ،ال
ٌإثر فً تكوٌن السعر ،وهو تعبٌر عن تؤثٌر احتكار الذي ال ٌمكن منعه من الوجود .ولكً تنسجم هذه
الممدمات مع لبول مل للرٌع الرٌكاردي ال تحمل داللة االحتكار على ندرة األرض بذاتها بل هً الخصوبة
والمولع وما إلٌها .وتستوجب األرض سعرا لخدماتها ،فمط ،عندما ٌزداد الطلب على العرض وال ٌُختلف
على هذا السعر المرتبط بالطلب الزائدٌ .تفك مل مع رٌكاردو بان الرٌع فائض إنتاج ألرض خصبة عن
األوطؤ خصوبة فهو تفاضلًٌ .مٌز مل بٌن المدفوعات على األرض فً أصلها واألخرى لتحسٌنها
وٌمصد نوعا من النفمات لٌست متكررة مثل مستلزمات االنتاج االعتٌادٌة .وٌصبح العائد على نفمات
التحسٌن تلن متضمنا فً الرٌع وٌخرج من دائرة الربح  .األنفاق الذي ادى لزٌادة االنتاجٌة ٌرفع الرٌع الذي
ٌعود اصبل لتفاضل األراضً فً الخصوبة ،اصلٌة أو مكتسبة .وٌتفك مل مع رٌكاردو فً ان السعر ٌعٌنه

13

االنتاج االعلى نفمة ،ولذا ال ٌشكل الرٌع جزءا من كلفة االنتاج ال ُمح ِد َدة لمٌمة المحاصٌل الزراعٌة أي ال
ٌضٌف عبئا على المستهلن فهو لٌس جزءا من السعر.
ورغم لول مل ان الرٌع ال ٌسهم فً تحدٌد السعر لكنه ٌرى الرٌع المعبر عن لٌمة الندرة جزءا من الكلفة،
تحفظ على رأٌه هذا بالمول انه نظري وحسب .المهم آراء مل كانت متنالضة فً الرٌع مع انه حتى لو كان
لخدمات األرض سعر ندرة شامبل لؤلرض الحدٌة فهذا ال ٌجعل كل الرٌع جزءا من الكلفة إنما ذلن الممدار
منه الذي ٌدفع عن االرض الحدٌة.
وعند مل لد ٌتضمن الربح ممدارا من الرٌع  ،وهنا إن كان ٌمصد الربح التنظٌمً فهو كذلن .وٌذكر مل
وجود حاالت عن فائض ارباح مناظرة لرٌع األرض  ،وفً رأٌه جمٌع المزاٌا لمنافس على آخر ،طبٌعٌة
أو مكتسبة شخصٌة او نتجت عن ترتٌبات اجتماعٌة ،تحاكً تلن المزاٌا المفسرة للرٌع ،ومبلحظاته هذه
بداٌة مبكرة للتنظٌر الحدٌث .وٌتفك فرانن توسنغ  Frank tausing ،مع مل إذ ٌرى ان الرٌع ٌعبر عن
نمص االرض الجٌدة ،وٌحدد السعر بكلفة اإلنتاج فً األرض الحدٌة وال ٌختلف فً هذا عن رٌكاردو .لكنه
ٌعترض على تعب ٌر لوة االرض غٌر المابلة للفناء واألصلٌة .فهو ٌرى ان الخصوبة ٌمكن إدامتها أو حتى
تعوٌضها بالزراعة الجٌدة .ومن الصعب تبٌّن الحد الفاصل بٌن الخصائص االصلٌة لؤلرض وتلن التً من
صنع االنسان.
ألر مارشال ان الرٌع فائض وهو فرق الغلة بٌن لطعة من األرض واألرض الحدٌة .والرٌع من ثبلثة
مصادر :الطبٌعة ذاتها؛ وتحسٌنات األرض من األنسان؛ وتسهٌل المواصبلت بالسكن الحدٌد والطرق
البرٌة. .بصر مارشال على ان الرٌع لٌس كلفة وال ٌدخل فً تكوٌن السعر ألن الكلفة " الحمٌمٌة" هً الجهد
واالنتظار ٌمصد أسعار خدمات العمل وراس المال .جاء مارشال بمفهوم شبه الرٌع  Quasi-rentوهو
فائض مإلت ٌتولد من عناصر اإلنتاج عدا األرض ،وهً بداٌة لمفهوم الرٌع االلتصادي .والمكسب من
المكائن واألدوات شبه رٌع ٌحصلٌ .حصل شبه الرٌع مع زٌادة مفاجئة فً الطلب وثبات مإلت فً عامل
اإلنتاج مثل المكائن وادوات اإلنتاج ،أو مرونة عرض واطئة للمساكن  .ولدم مارشال ،أٌضا ،مفهوم عوائد
التحوٌل  Transfer Earningوهو الممدار من العائد الضروري لبماء عنصر اإلنتاج فً مكانه .ثم ذهب
بمفهوم عوائد التحوٌل الى الصى مدٌاته المجردة بالمول طالما ان عنصر اإلنتاج ثابتا فً الممدار غٌر لابل
للتحوٌل ،نحو استخدام آخر ،فإن عائد التحوٌل لذلن العنصر هو الصفر ،وبما ان تعرٌف الرٌع هو الفائض
عن عائد التحوٌل ٌمكن  ،نظرٌا ،وصف العوائد الفعلٌة فً كثٌر من الحاالت بؤنها رٌع.
وٌبرى مارشال ان االرض الحدٌة ٌمكن ان ٌكون لها مثل هذا الرٌع فً االمد المصٌر وبالتالً ٌدخل الرٌع
فً السعر .وٌضرب مارشال مثبل لذلن األحجار الشهابٌة  Meteoricفلٌس ثمة احجار حدٌة ال رٌعٌة
وعندما تدخل فً االنتاج ٌصبح رٌعها محددا للسلع .فً االمد البعٌد ال ُمنتِج ٌصل الى االرض الحدٌة ببل
رٌع والكلفة كلها حمٌمٌة اما فً االمد المصٌر فالمسؤلة تتحمل ان ٌسهم الرٌع فً تحدٌد السعر.
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ماركس والريع:
ٌإكد ماركس ان الرٌع ٌنبثك عن حموق الملكٌة والبنٌة المإسسٌة فً تلن المرحلة من تطور برٌطانٌا التً
ّ
نظر لها رٌكاردو ،ولد م ّهد لمراجعته النمدٌة بتحلٌل ٌتصل بعبللات الملكٌة الزراعٌة .وال ٌمبل فرضٌة
تنالص الغلة على إطبللها ،بل هً نمط ممكن إلى جانب ثبات وتزاٌد الغلة أي انه ٌفضل عدم التحدٌد
المسبك .أما فرضٌة رٌكاردو حول استثمار رأس المال لمعادلة العوائد الحدٌة marginal return
 equalizing investmentفٌراها ماركس نتٌجة لنمط تنالص الغلة وهو أحد األنماط الثبلثة .وٌرى ان
العبللة السببٌة بٌن االنتاج والرٌع عند رٌكاردو ٌنبغً عكسها إذ الرٌع هو الذي ٌدفع الفبلح الى خفض
االستثمار لزٌادة الربح.
وٌبدأ ماركس مماربة الموضوع بالوصف إذ ٌدفع الفبلح مبلغا من النمودٌ ،سمى الرٌع ،لمالن األرض بصفة
دورٌة مدة التعالد ،عن اكتساب حك استغبلل األرض ،مثلما ٌدفع الممترض فائدة ،سنوٌة مثبل ،للممرض.
وٌ نصرف هذا المثال على التعدٌن والغابات والموارد الطبٌعة األخرى .والرٌع ثمن أستخدم األرض بذاتها
مجردة من رإوس األموال التً استثمرت لتحسٌنها مثل المبازل والتسمٌد والتسوٌة واألبنٌة وغٌرها ( -17
 .(Marx, 2010, PP 010لكن مالن األرض ٌنتفع من التحسٌنات واألنشآت على أرضه ،وبعد إنتهاء العمد
ٌرتفع رٌعها ولٌمتها.
ثم ٌستخدم ماركس فكرة ، Turgotآنفا ،وٌشٌر إلٌه للنظر فً العبللة بٌن الرٌع وسعر األرض ،الرٌع
ممسوما على سعر الفائدة  ،A/rهو سعر األرض بمعنى سعر رسملة الرٌع أي المٌمة الحالٌة لممبوضاته
المستمبلٌة .وسعر األرض بهذا المعنى ٌرتبط عكسٌا بسعر الفائدة .أرض رٌعها  7222وسعر الفائدة %0
سعرها  05222او رٌع  05سنة .ولو كان سعر الفائدة  %72سعرها  72222اي رٌع  72سنوات ،تلن هً
العبللة العكسٌة بٌن سعر الفائدة ولٌمة األرض ،أي المٌمة الحالٌة لعوائدها المستمبلٌة .وألن ماركس ،مثل
الكبلسٌن جمٌعهمٌ ،تولع مٌل معدل الربح ،والفائدة بحكم التبلزم بٌنهما ،لبلنخفاض لذا عنده ان سعر
األرض فً تزاٌد مع الزمن .وبغض النظر عن انخفاض أو ثبات معدل الربح فً االتجاه العام ،ارى ،ان
نمو الطلب على األرض ،الموارد الطبٌعٌة والحٌز المكانً للنشاط البشري بمختلف اشكاله ،كفٌل بزٌادة
ندرتها وارتفاع رٌعها ثم سعرها ،وبالتالً وزنها النسبً فً سلة األصول الحمٌمٌة والمالٌة.
عرض ماركس التناحر بٌن الرٌع من جهة واألجور واالرباح من جهة أخرى فً تجربة انكلترا واشار
الى ولائع تإٌدها من فرنسا خبلصتها ان الرٌع ٌرتفع على حساب أجور العمال إذ ٌتطلب بماء رأس المال
فً الزراعة حدا أدنى من معدل الربح .وعند ارتفاع أسعار المحاصٌل تنخفض األجور الحمٌمٌة للعمال
لصالح الرٌع ( .)ibid,PP014-011لكن التناحر بٌن األجور والفائض وفٌما بٌن مكونات الفائض متولع
دائما ،وربما أراد تؤكٌد الموة االحتكارٌة لملكٌة األرض ولدرتها على انتزاع جزء كبٌر من الفائض بحٌث
ٌكون األجر دون المستوى المناسب والربح بالكاد ٌمنع الفبلحٌن على االستمرار.
لمد وافك ماركس رٌكاردو فً الرٌع التفاضلً بصنفٌه مع شرح مستفٌض ومعالجة نمدٌة ،لٌس للرٌع
التفاضلً بذاته بل للمنحى الفكري الذي ٌكتنفه .وأكد ،خاصة ،على ان الرٌع التفاضلً لٌس من الظواهر
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التمنٌة الصرفة بل ٌتحدد ضمن التكوٌن االجتماعً بؤسره .واهتم بالندرة ودور الطلب الفعال فً تحدٌد
اسعار السلع ،والموة االحتكارٌة لملكٌة األرض والمٌود التً ٌفرضها مالكً األراضً والتً تإدي الى زٌادة
الرٌع ( .)Wardواتّفَك مع آدم سمث فً تسمٌة الرٌع سعر احتكار ،والممصود ان مالن األرض ال ٌسمح
ألحد باالنتفاع منها دون ثمن .وأٌضا ٌتفك على وجود رٌع مطلك كالذي أشار الٌه اندرسون ،آنفا ،ولد بٌن
ماركس وهو محك ان اندرسون هو الرٌادي فً فكرة الرٌع التفاضلً التً طورها رٌكاردو .وأكد ماركس
إمكانٌة وجود الرٌع المطلك من جهة أخرى عدا الموة االحتكارٌة للملكٌة ،وما إشار الٌه أندرسون ،تؤتً من
دور العرض والطلب فً تحدٌد سعر السوق .فالطلب الزائد عند وجوده ٌإدي الى ارتفاع سعر السوق فوق
سعر االنتاج ،أي سعر الكلفة زائدا الربح االعتٌادي ،وتلن الزٌادة هً فائض إضافً ٌندرج ضمن مفهوم
الرٌع وألنه ٌشمل األرض الحدٌة ٌكون فً عداد الرٌع المطلك.
والمسؤلة األكثر أهمٌة ،نظرٌا ،هً تؤكٌد ماركس على ان الرٌع هو الذي ٌحدد السعر ،سعر المحصول،
ولٌس العكس .وٌرى ان رٌكاردو إختار ذلن المنحى بسبب نظرٌته فً المٌمة ألن لؤلرض لٌمة إستعمالٌة
ولٌس لها لٌمة تبادلٌة إذ ال تتضمن عمبل فهً لٌست ُمنت َجة وبالتالً ال سعر ،أو عائد لها ،بذاتها .ولذا ال بد
من تفسٌر الرٌع بؤنه عائد زائد عن الممدار الضروري لعوامل إنتاج أخرى .وٌرى ماركس انها مشكلة
نظرٌة حاول رٌكاردو حلها بتلن الطرٌمة بٌنما هو ،اي ماركس ،لدم حبل صحٌحا لها ( .)Collins, P204
وٌتصل هذا الحوار بنظرٌة المٌمة ،لٌمة العمل ،ومع ذلن ال ٌختلف ماركس على ان الرٌع التفاضلً ٌفترض
تحدٌد السعر أوال ،ولذا ٌنحصر نطاق االعتراض فً الرٌع المطلك .وذلن ال ٌنفً ان نظرٌة الرٌع التفاضلً
لرٌكارد مكتفٌة بذاتها ،وفً نفس الولت ال تتنالض مع نظرٌته للمٌمة.
بمٌت مسؤلة االستثمار فً األرض المستؤجرة فمد الحظ ماركس ،وبسبب ان العمر االنتاجً لرأس المال
الثابت فً تحسٌن األرض وتسوٌتها والمبازل واألبنٌة  ...وسواها أطول من مدة عمد اإلٌجار عادة .ولذا ،ال
ٌتمكن الفبلح من استنفاد لدراتها ،بل تبمى تلن األصول الثابتة للمالن ٌنتفع منها برفع ممدار الرٌع وسعر
األرض .أي ان العبللة بٌن المالن والفبلح لٌست مبلئمة تماما للتكثٌف الرأسمالً ،ولٌس كما ٌمال ان
المالكٌن أصحاب األراضً ال ٌروق لهم االستثمار.
تلن مراجعة لنظرٌة الرٌع فً العهد الكبلسٌكً والتً تمترن برٌكاردو ،وكانت ذات صلة وثٌمة بجدل
السٌاسة االلتصادٌة ،آنذان ،وعند رٌكاردو متكاملة مع نظرٌته لؤلجور والمٌمة والتوزٌع والتجارة الخارجٌة.
لمد دعا رٌكاردو الى استٌراد الغذاء دون لٌود لخفض األجور والرٌع ما ٌساعد على دعم الصناعة ،ألن
تمٌٌد االستٌراد ٌدفع االنتاج الزراعً نحو أراضً ألل خصوبة ،وٌخضع تكثٌف العمل ورأس المال الى
لانون تنالص الغلة والنتٌجة زٌادة األسعار والرٌع على حساب األرباح الصناعٌة ،ألن زٌادة أسعار الغذاء
تنعكس فً األجور النمدٌة وبخبلفه تهبط دون مستوى الكفاف ،وزٌادة األجور النمدٌة تضٌّك على أرباح
الصناعة.
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الموقع والريع:
البعد المكانً واضح فً جمٌع اشكال النشاط االلتصادي والمستوطنات البشرٌة ،ونبلحظ اختبلف اسعار
األراضً ورٌعها حسب مولعها ،والذي ٌماس بالمسافة عن مركز استمطاب حٌث تصل المزاٌا ذروتها،
وتعبّر عنها المنافع المحتملة الستخدام األرض دون الرٌع الذي هو دالة بتلن المزاٌا ،وٌإدي دور المعادل
 Equalisingلعوائد التنظٌم  Entrepreneurshipورأس المال فً الموالع المختلفة .ولمد استعار Von
 Thu¨nenعام  1826مبدأ الرٌع التفاضلً مستبدال الخصوبة بمزاٌا المولع .وتصور ثونن سهبل تكافؤت
اراضٌه خصوبة تتوسطه مدٌنة وهنا تكون المسافة عن المدٌنة ،المولع ،سببا لرٌع تفاضلً ٌنخفض مع
االبتعاد عن المدٌنة وتخصص األرض للمحاصٌل األدنى كلفة من جهة النمل ،وتبمى األراضً األبعد ممفرة
رغم خصوبتها .وٌنخفض مع االبتعاد عن المدٌنة كذلن الكثافة الزراعٌة ،هذا ما وجدته دراسات استلهمت
افكار ثونن فً النصف الثانً من المرن العشرٌن وهً نتٌجة متولعة ( .)O’Kelly,P463ألن المفاضة بٌن
التوسع األفمً والعمودي ممكنة فً الزراعة وعلى فرض ان الرٌع صفر ،لتبسٌط التحلٌل ،فزراعة مساحة
أكبر أفضل من تكثٌف رأس المال على مساحة أصغر والعكس صحٌح ،مع رٌع مرتفع ،وٌتصاعد التكثٌف
لحٌن التساوي بٌن العائد الحدي للتكثٌف والرٌع وفارق كلفة النمل عند المفاضلة بٌن موالع متباعدة.
اضاف جون ستٌوارت مل اثر المولع بموله ان رٌكاردو جعل الرٌع لندرة االرض وتفاوتها فً الخصوبة
بٌنما حتى لو تماثلت فً خصوبتها ستختلف حسب لربها من السوق ما ٌكفً لرٌع تفاضلً .وهو تعمٌم
لنظرٌة رٌكاردو ربما جاء به مل باستمبلل عن ثونن .وضرب مثبل من مولع حضري مزدحم حٌث ٌرتفع
الرٌع لندرة خصائص المولع لما فٌه من تسهٌبلت تساعد على تحمٌك عوائد عالٌة .ولدم مل مفهوم الرٌع
التنافسً ومفاده ان رٌع االرض غٌر الزراعٌة ال ٌنخفض دون رٌع االرض الزراعٌة.
وٌرى مارشال ان الرٌع التفاضلً ال ٌمتضً تفاوت الخصوبة  ،فً المدٌنة هو تفاضلً ،أٌضا وممداره
الفرق بٌن فائض العائد على اٌة لطعة ارض وحد التكثٌف.
كما ان تغٌر استخدامات األرض له عبللة وثٌمة بالرٌع التفاضلً للمولع بحكم التنافس ومع ارتفاع الرٌع
تنزاح األنشطة التً ال تسمح عوائدها بتحمله ومنها الزراعة فً النطاق المحٌط بالمدن .وللمولع السكنً
رٌع تفاضلً وسعر األرض السكنٌة تبعا لذلن ألن التردد الى موالع العمل والوصول الى الخدمات له كلفة
تخفّض صافً األجر إضافة الى ثمن الولت والمخاطر.
فً رأي توسنغ الرٌع الحضري مثل الرٌع الزراعً ٌنشؤ عن مزاٌا متفاوتة بسبب المولع .وتنالص الغلة
ٌعمل فً االرض الحضرٌة ولذا ٌوجد حد  Marginللتوسع األفمً كما للتكثٌف Intensive Extensive
 ، andورٌع النطاق الحضري لٌس بكلفة وال ٌحدد السعر .توسنغ كبلسٌكً فً تعرٌف الكلفة ،موضوعٌا،
بالعمل والمستلزمات ال ُمنت َ َجة ولذا فالرٌع عنده زٌادة غٌر مكتسبة من عملٌة إنتاجٌة Unearned
 Crementولذا ٌنبغً االستٌبلء على كل الرٌع بالضرٌبة  ،وٌمصد رٌع االرض الزراعٌة ثم تراجع عن
هذا المولف لصعوبة التمٌٌز بٌن عائد راس المال والرٌع على االرض بذاتها .مركز العمال فً المدٌنة
ٌنبغً استبعاد االرض الحدٌة ببل رٌع.
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ٌستبعد توسنغ  Tausingإمكانٌة وجود ارض حدٌة فً المدٌنة رٌعها صفر بذاتها أو وصول اإلنتاجٌة
الحدٌة للتكثٌف الى الصفر ،اي ان الزراعة هً مٌدان انطباق نظرٌة رٌكاردو دون األرض الحضرٌة.
وبالتالً فان الرٌع فً المدٌنة جزء من السعر ،ومن العمم تطبٌك نموذج رٌكاردو حرفٌا على ارض
المدٌنة.

النيوكالسيك ونظرية الريع الحديثة:
ٌنظر الكبلسٌن لؤلرض ،والطبٌعة ،بؤنها موارد حرة ال سعر لها والرٌع ممتطع من الفائض ٌستولً علٌه
المالكون .لكن مدارس اخرى تنظر لؤلرض بصفته عامل إنتاج أساسً الى جانب العمل ،أو العمل ورأس
المال ،ولذا ال بد لؤلرض من عائد توازنً تهتم النظرٌة االلتصادٌة بالكٌفٌة التً ٌحدد بها.
كالرك  Clarkوالنظرية النيوكالسيكية:
كبلرن من الرواد األوائل لنظرٌة التوزٌع النٌوكبلسٌكٌة والتً تسمى نظرٌة اإلنتاجٌة الحدٌة والتً باشرها
مع غٌره على نحو االستمبلل منذ تسعٌنات المرن التاسع عشر بعد ظهور التحلٌل الحديٌ .رى كبلرن ان
سعر المنافسة هو الطبٌعً إذا بلغت كمالها ،والكمال المثالً ال ٌوجد حسب تصوره بل ٌعمل النظام لرٌبا
منه .واألسعار الطبٌعٌة ستاتٌكٌة وكافة النفمات االنتاجٌة .والتنافسٌة التً تإدي الى االسعار الطبٌعٌة
تفترض حركٌة تامة فً عناصر االنتاج بحٌث عندما ٌغادر العنصر هذا النشاط الى غٌره ال ٌحصل على
عائد اعلى .وٌستعٌد كبلرن تصور سمث دخل العمل لبل الملكٌة الخاصة لؤلرض وتراكم راس المال
عندما كان عائد العمل ٌعود كله للعامل .وبعد مشاركة راس المال واالرض مع العمل ال ٌؤخذ األخٌر كل
اإلنتاج بل ذلن الجزء الذي ٌعزى الى إسهامه.
ٌمر كبلرن باألرض الحدٌة التً ال رٌع لها وٌضٌف ثمة ادوات انتاج اٌضا حدٌة ال عائد لها .عند كبلرن،
مثل بمٌة النٌوكبلسٌن ،ان لٌمة االنتاجٌة الحدٌة للعنصر هو العائد العادل له .وإذا اخذت عناصر اإلنتاج
مكافآتها بموجب اإلنتاجٌة الحدٌة فإن عوائدها مجتمعة تستغرق لٌمة اإلنتاج .النٌوكبلسٌن ال ٌنظرون الى
راس المال بؤنه ُمنتج بل هو عطٌة  Endowmentمثل األرض .وال ٌرى كبلرن فرلا بٌن افتراض ثبات
األرض وتغٌر العمل او العكس ،والفائض هو رٌع للعنصر الثابت .وٌفهم من هذا المنهج ان الرٌع التفاضلً
لرٌكاردو ال ٌختص باألرض لوحدها إنما هو مبدأ عام ( .)Clark, chapter XX-XXIVوال ٌنمض هذا
التصور نظرٌة رٌكاردو للرٌع ألن كبلرن ٌفترض لعنصر اإلنتاج المتغٌر سعرا ،ورٌكاردو ٌستبعد السعر
الممرر سلفا لخدمات األرض .وإذا كان سعر خدمات األرض عند النٌوكبلسٌن هو لٌمة اإلنتاجٌة الحدٌة
للعنصر فهذه عند رٌكاردو صفر ،وعند اعتماد هذا الصفر فً نموذج كبلرن سٌكون كل الدخل للعمل
وراس المال بما فٌه الرٌع التفاضلً الرٌكاردي .فالمسؤلة مختلفة فً األسس النظرٌة .ولد درج النٌوكبلسٌن
على تضمٌن األرض فً راس المال بصفتها إحدى مكوناته .ولذا ال ٌرى كبلرن ،على المستوى النظري
التجرٌدي ،ان ٌكون لرٌع األرض او عائدها نظرٌة خاصة .لنبلحظ الشكل رلم (.)0
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الشكل ()4
اإلنتاجية الحدية للعمل وريع األرض
Q

C
a
b
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q
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w

APL
WAGE BILL

MPL
L
*L

0

فً الشكل رلم ( )0أستبعد رأس المال للتبسٌط  .وعلى رأٌهم لو استبدلت األرض مكان العمل أي ٌصبح
 Lsبمثابة العرض المرن لؤلرض؛ وبدال عن  wالرٌع الحدي لؤلرض بصبح المستطٌل  wbL*0عائد
األرض ،والمستطٌل  qabwأو المثلث  cbwرٌع العمل .وذات النموذج ٌناسب إنتاج بالعمل ورأس المال،
تغٌر العمل وثبات رأس المال او العكس  ،فً الحالة األولى ٌكون الرٌع لرأس المال وفً الحالة الثانٌة
للعمل .لكن التصور الرٌكاردي ٌختلف عن الشرح النٌوكبلسٌكً ،وإن كان شائعا ألن رٌكاردو ٌفترض أن
األرض لطع متساوٌة المساحة متفاوتة الخصوبة تدخل اإلنتاج تتابعا بنفس الممدار من العمل ورأس المال
وألن الغلة تتنالص تزداد كلفة الوحدة من المحصول حتى تستغرق العائد االعتٌادي على رأس المال وأجر
العمل وال ٌبمى عند الحد رٌع لؤلرض .بٌنما النموذج فً الشكل رلم (ٌ )0تزاٌد عامل اإلنتاج المتغٌر على
مساحة ثابتة لها رٌع.
المهم  ،فً تارٌخ التنظٌر االلتصادي انطلمت نظرٌة التوزٌع النٌوكبلسٌكٌة من فكرة تنالص الغلة أو
اإلنتاجٌة الحدٌة لرٌكاردو وجرى تعمٌمها من األرض والرٌع الى نظرٌة عامة للتوزٌع ،وتعمٌم الرٌع لٌكون
هو الفائض واألخٌر ما ٌزٌد عن العائد الذي ٌبمً عنصر اإلنتاج فً استخدامه الجاري .لو افترضنا دالة
إلنتاج  Yبالعمل  Lورأس المال  Kواإلنتاجٌة الحدٌة  MPتكون : Y

)Y=f(K,L)=MPK(K)+MPL(L
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ولكً ٌكون الدخل الموزع ٌساوي الدخل المنتج  ،الناتج ،ال تتحمك هذه العبللة إال إذا كانت دالة اإلنتاج
متجانسة من الدرجة األولى .ومن خواص هذه الدالة إذا أزداد المستخدم من عناصر اإلنتاج بمعامل h
ٌزداد اإلنتاج بنفس المعامل أي:
F(hK),(hL)=hf(K,L)= hY
 Y=KLبشرط ان  +=1ألنها تحمك النظرٌة
ولذلن شاع استخدام دالة Cobb-Douglas
النٌوكبلسٌكٌة فً التوزٌع على اساس اإلنتاجٌة الحدٌة .ونسمً العائد االلتصادي  Eوالرٌع  Rوالفائض S
فٌكون األخٌر:
)S=Y- Ek(K)+EL(L) = Rk(K) +RL(L
نظرية الريع الحديثة:
ُعرف بالمدفوعات
اما نظرٌة الرٌع الحدٌثة فبل تنحصر بمكسب أو عائد األرض ولد و ّ
سعت مفهوم الرٌع لٌ ّ
الزائدة عن الممدار األدنى الضروري إلبماء عنصر االنتاج فً استخدامه الجاري .ولد أسهم مارشال
وبارٌتو والسٌدة ُجان روبنسون وبولدنغ بصفة رئٌسة فً المفهوم الحدٌث للرٌع ( .(EWQوفً الدراسات
األحدث تستخدم للعائد الضروري إلبماء عنصر االنتاج فً االستخدام الجاري تسمٌة مكاسب التحوٌل
 Transfer Earningsوهً العوائد المتاحة ألٌة وحدة معٌنة من عنصر االنتاج من أفضل فرصة بدٌلة .أي
ان هذه الوحدة او الوحدات من عنصر االنتاج ان لم تحصل من استخدامها الجاري على مكاسب بممدار ما
تمدمه الفرصة البدٌلة األفضل ،مكاسب التحوٌل ،سوف تنتمل .أما المدفوعات الفعلٌة لعنصر االنتاج فوق
مكاسب التحوٌل فتسمى الرٌع االلتصادي  .Economic Rentومع ذلن لد تعنً مكاسب التحوٌل الممدار
األدنى الضروري من العائد إلبماء عنصر االنتاج وهو المناسب ،عملٌا ،وفً نفس الولت ال ٌتنافى مع عائد
الفرصة البدٌلة لكون التحوٌل ٌنطوي على بعض التكالٌف أٌضا .لذا لد ٌكون عائد التحوٌل أدنى من عائد
الفرصة البدٌلة األفضل بفارق تكالٌف التحوٌل ،وهو األغلب ،بدلٌل وجود فرولات فً األجور والربح
والرٌع لوحدات من عناصر االنتاج المعنٌة تامة التماثل .ونبلحظ ان هذا اإلطار المفاهٌمً تعمٌم لفكرة
الرٌع التفاضلً بمجرد استبدال سعر االنتاج ،الذي ٌغطً تكالٌف المدخبلت الوسٌطة والعوائد التوازنٌة
للعمل ورأس المال ،بمكاسب التحوٌل وإضافة صفة االلتصادي للرٌع .وال غرابة فً األمر فجدٌد المعرفة
استعارة وإعادة تركٌب ثم إضافة طفٌفة وهكذا.
وعادة ما ٌنسب الرٌع بالمعنى الجدٌد الى خاصٌة نشؤ عنها فٌمال رٌع :االحتكار ،التكنولوجٌا ،المهارة،
الخبرة ،المنتج الجدٌد ،المولع ...وهكذا .بٌد ان لغة الحسابات االلتصادٌة ،المومٌة ،لم تتغٌر فالرٌع Rent
ٌمترن باألرض والملكٌة العمارٌة وهو إٌجار صرٌح أو ضمنً ،محتسب ،مثل إٌجار المساكن التً ٌشغلها
اصحابها .وٌمٌّز بٌن الرٌع  Rentواالستئجار  Rentalللمكائن واألجهزة وما الٌها فهذه خدمات مشتراة
من وحدات إنتاجٌة أخرى .ولذا فإن إٌراد النفط ال ٌصنف جزءا منه رٌعا فً نظام الحسابات االلتصادٌة
األصولٌة فحسب هذه المنظومة من المفاهٌم الرٌع لؤلرض وما الٌها  .اي ان مفاهٌم الرٌع الحدٌثة تحلٌلٌة
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تنطلك من مسؤلة تخصٌص الموارد بٌن االستخدامات البدٌلة .ولسعة المفهوم ٌشمل العمل اٌضا وحتى األجر
جزء منه رٌعا التصادٌا عندما ال ٌغادر التشغٌل مكان العمل عند خفض األجر.
ٌفسر الرٌع االلتصادي فً النظرٌة الحدٌثة ،عادة ،بمرونة العرض فإن كانت ال نهائٌة ٌلبّى الطلب بالسعر
السائد و هو فً نفس الولت سعر التحوٌل ال اكثر منه وال ألل .وما دامت مرونة العرض ال نهائٌة.
ال تإثر تملبات الطلب فً وجود الرٌع االلتصادي أو غٌابه ،الشكل ( .)0 aوعلى العكس ،تماما ،عندما
تكون المرونة صفر ،وسعر التحوٌل صفر ،فعنصر االنتاج ثابت وٌمثله عمود وعندما ٌتحرن منحنى الطلب
ٌزداد السعر ،الشكل ( .(4bمع هذا الطراز من العرض تكون كل المٌمة رٌعا التصادٌا ،وهً المساحة
المحصورة بٌن المحور العمودي والعرض وخط السعر والمحور األفمً .ولذا تإدي زٌادة الطلب الى زٌادة
الرٌع االلتصادي مع بماء العرض كما هو .وٌمكن للحكومة فرض ضرائب عالٌة على عوائد مورد كهذا
ألن رٌعه اصبل ممتطع من فائض العملٌات لبللتصاد أي من عوائد عناصر إنتاج أخرى.
والنمط الوسط لمرونة العرض ،الشكل ( )0cحٌث منحنى العرض هو ،فً نفس الولت ،عائد او سعر
التحوٌل لعنصر االنتاج؛ بٌنما عوائده الفعلٌة ٌمثلها السعر .Pولذا فالنطاق المحصور بٌن الخط  PEومنحنى
العرض هو الرٌع االلتصادي .نبلحظ مسؤلة غاٌة فً األهمٌة النظرٌة وهً ان نمطة التوازن بٌن العرض
والطلب تكون عند الوحدة الحدٌة للعرض ورٌعها االلتصادي صفر وعند التحرن رجوعا الى نمطة األصل
ٌزداد الرٌع االلتصادي لٌصل اعبله فً النهاٌة جهة الٌسار .وٌماثل هذا التدرج ،إضافة الى وحدة حدٌة ببل
رٌع ،نموذج الرٌع التفاضلً .وٌفهم من هذه الصلة بٌن مرونة العرض والرٌع االلتصادي ان األخٌر ال
ٌنشؤ إالّ عن احتكار ،طبٌعً أو مإسسً ،بشكل ما بما فً ذلن لٌود فرضتها تشرٌعات او سٌاسات وربما
خصائص المورد مثل تكنولوجٌا التخوم ،أو مزاٌا جٌولوجٌة أو جغرافٌة  ...وسواها.
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ريع المورد الطبيعي:
ٌعرف رٌع المورد الطبٌعً بسعر السوق مطروحا منه كلفة الفرصة البدٌلة للعمل وراس المال والجهد
التنظٌمً ،أو جمٌع العناصر ،الموظفة فً إنتاجه .وبتعبٌر آخر الرٌع هو فائض سعر المنتج عن تكالٌف
الفرص البدٌلة لجمٌع العناصر المشاركة فً االنتاج أو االستخراج .ومن الجدٌر بالمبلحظة ان تعرٌف
هوتلنغ لرٌع الندرة ،وهو السعر نالصا الكلفة الحدٌة ،ال ٌختلف عن رٌع رٌكاردو .وٌعتمد الرٌع على سعر
السوق ،للمورد الطبٌعً ،من جانب الطلب ،وهنا ٌزداد تؤثٌر تغٌر أسعار البدائل فً سعر المورد المعنً
إضافة على تغٌر تكالٌف إنتاجه والمحكومة بالتكنولوجٌا وهً بدورها متغٌرة.
ٌرى البعض ان رٌع المورد الطبٌعً من مكونٌن :مطلك وتفاضلً ،وٌراد بالمطلك الرسم السٌادي الذي
تفرضه الدولة على وحدة ال ُمنتج وٌصرون على انه ٌرفع السعر بممداره ( .(Bulearca, P3ولٌس ثمة
سبب ضروري لمبول هذا األطبلق ،فالسٌاسات الضرٌبٌة للدول تختلف ،وال ٌُنكر فرض الرسم السٌادي فً
إتفالٌات منح االمتٌاز والمشاركة فً االنتاج ،لكن ال توجد آلٌة تحتّم إضافته تلمائٌا على السعر .ألن األخٌر
ٌتحدد بالعرض والطلب والسعر التوازنً هو كلفة ال ُمنتِج الحدي .وعلى فرض ان تلن الضرٌبة مفروضة
علٌه فهل ٌإدي الغاإها الى خفض السعر ،هذا غٌر مإكد ،ألن ال ُمنتِج الذي ٌلً الحدي كلفته أعلى .أي ان
الرٌع المطلك ،وجوده من عدمه ،ال ٌتصف بالعمومٌة وعندما ال ٌإثر فً السعر فالرٌع تفاضلً لكل
المنتجٌن الذٌن لم تفرض علٌهم تلن الرسوم.
والمهم السعر الذي ٌسمح به الطلب ،فمد ٌحدث ان السعر التوازنً أعلى من كلفة المنتِج الحدي ،عندما
ٌعمل السوق مع طلب زائد وتولع ارتفاع السعر ،والفارق هو رٌع مطلك ال شن فً ذلن لكنه نتٌجة للسعر
ولٌس محددا له .كما ان وجود ممدار من الرٌع المطلك بسبب السوق ،وهو محتمل وٌحدث والعٌا ،أو
سٌاسة ضرٌبٌة متماثلة فً فرض الرسم السٌادي ،هذه كلها ال تجعل السعر تابعا للرٌع بل تبمى الماعدة
الرئٌسة ان الرٌع تابع للسعر ولٌس العكس .ونشٌر الى الولائع فهل ان لفزات سعر النفط فً السنوات
 ، 7710و  ، 7742و 0221جاءت نتٌجة لرٌع مطلك فرضته الحكومات ،ام ان العرض والطلب
والتولعات  ...وعوامل أثّرت فً مجرٌات العرض والطلب أدت الى رفع السعر وجاءت زٌادة الرٌع نتٌجة
أخٌرة .ال شن ان للمنتجٌن والمستهلكٌن استراتٌجٌات وسٌاسات ،تإثر فً العرض والطلب وتنعكس فً
السعر والرٌع ،غٌر ان هذه األبعاد المإسسٌة لد تضفً بعض الخصائص االحتكارٌة على السوق مإلتا،
وربما تكون لوة االحتكار سببا لرٌع مطلك لكنه لم ٌكن ،فً هذه الحالة ،محددا للسعر بل العكس هو
الصحٌح.
ولنمارن رٌع النفط بٌن المفهوم الكبلسٌكً والحدٌث :حسب مبدا الرٌع التفاضلً لرٌكاردو ٌماثل البئر الحدي
األرض الحدٌة ومثلما ان األخٌرة ببل رٌع كذلن البئر الحدي عند كلٌهما بالكاد تحصل عناصر االنتاج على
عوائدها االعتٌادٌة وهً كافٌة إلبمائها فً االستخدام الجاري ،فً األرض الحدٌة إلنتاج المحاصٌل وفً
البئر الحدي إلنتاج النفط .وال بد لسعر المحصول من تغطٌة تكالٌف االنتاج بما فٌها العوائد االعتٌادٌة لرأس
المال فً األرض الحدٌة إلبمائها فً االنتاج .ولذلن األرض الحدٌة تحدد السعر والرٌع ألٌة أرض هو هذا
السعر مطروحا منه الكلفة الفعلٌة ،شاملة للعمل ورأس والجهد التنظٌمً ،وألن الخصوبة تتفاوت وتبعا لذلن
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كلفة المحاصٌل فالرٌع تفاضلً .وبنفس المنطك البئر الحدي ٌعٌن سعر برمٌل النفط لتغطٌة أعلى كلفة
والفرق بٌنها والكلفة الفعلٌة ألي نفط آخر هو الرٌع وهو تفاضلً حتما .لنؤتً الى نظرٌة الرٌع الحدٌثة:
عناصر االنتاج الموظفة فً البئر الحدي ال بد لها من عوائد تحوٌل ودونها ٌخرج البئر من االنتاج لذا ٌحدد
البئر الحدي سعر النفط بالكلفة محسوبة بعوائد التحوٌل ورٌع البئر الحدي صفر .والرٌع ألي نفط آخر هو
السعر نالصا التكالٌف الفعلٌة بما فٌها عوائد التحوٌل لعناصر االنتاج األساسٌة ولذا هو تفاضلً بعبللة
عكسٌة مع الكلفة وصوال الى البئر الحدي الذي رٌعه صفر .وبهذا ال ٌختلف رٌع النفط بٌن رٌكاردو
والمفهوم الحدٌث  ،على األلل حسابٌا ،مع ذلن هنان رأي آخر ٌنطلك من مفهوم الرٌع فً النظرٌة الحدٌثة
سٌؤتً الحما .إن الكبلسٌن ومنهم ماركس ٌذ ّكرون بؤن الممصود باألرض المعنى االصطبلحً الشامل لكل
الموارد الطبٌعٌة ،بل وأكثر من ذلن لد الحظنا استبدال األرض بالمولع ومعالجة رٌع المولع باالطار
المفاهٌمً للرٌع التفاضلً بعد ظهور تلن الفكرة بؤلل من عمد فً المرن التاسع عشر.
استنتج  Harold Hotellingمن بحثه عام  7707لاعدته المعروفة بان الفرق بٌن السعر والكلفة الحدٌة،
وهو رٌع الندرة حسب تعرٌفه ،ال بد ان ٌنمو بممدار سعر الفائدة .وال تختلف هذه األطروحة ،فً جوهرها،
عن مبدأ تسعٌر األصل بالمٌمة الحالٌة لعوائده المستمبلٌة ،طالما ان رٌع الندرة لابل لبلستخراج والتحوٌل
الى رأس مال لٌوظف بعائد هو سعر الفائدة  ،rوبلغة النظرٌة الحدٌثة هو عائد التحوٌل ،ومالم ٌتولع مالن
الثروة الطبٌعٌة ان رٌعها سٌزداد بعائد الفرصة البدٌلة لٌس من العمبلنٌة ،نظرٌا ،االحتفاظ بها فً باطن
األرض .ولاعدة هوتلنغ بسٌطة هً ان التغٌر النسبً فً سعر المورد الطبٌعً ٌساوي سعر الفائدة .فكؤنما
الوحدة من المورد ،برمٌل مثبل ،مستثمرة بعائد سنوي هو الزٌادة فً السعر  Gpولٌمة الوحدة من المورد
 Pوحسب لاعدة  Turgotآنفا  P= Gp/r :؛ ومنها ،r=Gp/p
عند النظر الى مخزون المورد الطبٌعً من ضمن األصول  Assetsوهو كذلن فعبل ولٌس مجازا.
لكن الفكرة مدعاة للتؤمل ،ألن نمو رٌع الندرة بسعر الفائدة مشتك من لاعدة التصرف األمثل بالموارد ولٌس
من محددات عرض المورد الطبٌعً ،المعٌن ،والطلب علٌه وآلٌات اشتغال سوله الخاص .وٌتطلب ارتفاع
سعر المورد التوسع األفمً أو العمودي فً إنتاجه وبحكم لانون تنالص الغلة تتزاٌد تكالٌف االنتاج ،أو
ٌتحمك الشًء ذاته بفعل النضوب التدرٌجً  .فً الحالة األولى ال بد من ارتفاع الطلب علٌه لٌكون السوق
لاببل لتحمل السعر الجدٌد؛ أما فً الحالة الثانٌة فسوف ٌتحرن السعر بفعل نمص العرض مع بماء الطلب
كما هو .وإذا ما ساعد تطوٌر تكنولوجٌا االستخراج ،أو االنتاج ،على خفض التكالٌف بما ٌعوض أثر
تنالص الغلة ،وبمً الطلب دون زٌادة فلماذا ٌرتفع السعر .وعلى فرض أن مالكً المورد الطبٌعً تولعوا
ثبات السعر او تنالصه وتنافسوا على استخراجه ،لتوظٌف موارده فً استخدام آخر ،حسب لاعدة هوتلنغ
فسوف ٌنخفض السعر فً السوق فعبل .وعند عدم التنسٌك بٌنهم أو تعذره لكثرتهم ٌنهار السعر فٌنحسر
العرض من المنتجٌن الذٌن أصبح السعر دون تكالٌفهم ،لٌرتفع من جدٌد بفعل نمص العرض ،وبذا تنشؤ
دورة سعر ببل طائل.
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وٌمكن تفسٌر انخفاض المسار الزمنً لسعر المورد الطبٌعً عن مسار لاعدة هوتلنغ من جانب العرض
تبنوا سٌاسات متشددة لخفض الطلب علٌه وهو
بالمبالغة فً التنافس بٌن مالكً المورد .أو ان المستهلكٌن ّ
األرجح ،على األلل ،فً مثال النفط منذ عام  .7710ولٌس المبالغة فً االستهبلن كما استنتج خطؤ نٌومان
وزمٌله (  .)Neumann and and Erlei, pp 20-23ألن االستهبلن الزائد ال بد ان ٌعنً نمو الطلب
بمعدالت ضاغطة تدفع نحو زٌادة السعر.
ونعود أٌضا الى الماعدة آنفا ،وعلى فرض ثبات كمٌة المستخرج ،فلو استمر نمو السعر بوتٌرة تعادل سعر
الفائدة ٌكون األخٌر معدال لنمو اإلٌراد أٌضا .وفً االتجاه العام ٌغطً سعر الفائدة التضخم وٌزٌد علٌه،
وهً خاصٌة إٌجابٌة لو كانت تلمائٌة .بٌد ان مجرٌات السوق والبٌانات التارٌخٌة ال تنسجم مع هذا الطراز
من االستمرار الدٌنامٌكً.

الريع االقتصادي والمورد الطبيعي:
الرٌع االلتصادي هو الزٌادة فً العائد لعنصر إنتاج فوق الممدار المطلوب لبمائه فً االستعمال الجاري له
أو الجتذابه الستخدام معٌن .وٌرى البعض ان األرض هً أٌضا عنصر إنتاجً وال بد ان لها عائد تحوٌل،
بالمعنى آنفا ،وما زاد عنه هو الرٌع االلتصادي ( .)Collins, opcit, pp49-50ولذا  ،حسب هذا التصور،
ال بد من سعر لخدمات األرض وما زاد علٌه هو الرٌع االلتصادي .ولهذا المبدأ أهمٌة عملٌة عندما تكون
جهة استغبلل المورد  ،شركة مثبل ،مستملة عن المالن لؤلرض والمورد الطبٌعً .فً إتفالٌات االمتٌاز مثبل
او المشاركة فً االنتاج ال بد للمالن ،الحكومة مثبل ،من ضمان حد أدنى من العائد ٌسترشد باالستخدامات
البدٌلة لتحدٌده .لكن سعر الحد األدنى لخدمات األرض ال ٌخرج عن مفهوم الرٌع بل هو خارج تعرٌف
الرٌع االلتصادي .وهنا تجدر اإلشارة الى ان سعر المورد الطبٌعً ( نفط ،حدٌد ،خصائص طبٌعٌة ذات
لٌمة سٌاحٌة ،.... ،وغٌرها) الذي ٌتضمن رٌعا ال ٌعنً إنه سعر غٌر عادل ،والرٌع أٌضا لٌمة عادلة لمزاٌا
المورد الطبٌعً .وللتوفٌك بٌن مفهومً الرٌع والرٌع االلتصادي ٌمكن المول ان الرٌع جزئٌن العائد
االعتٌادي لؤلرض والمورد الطبٌعً وجزء آخر .وٌعتمد ممدار الرٌع االلتصادي على عوامل موضعٌة،
فالنفط المستخرج من الصحراء الممفرة أو البحار ٌختلف عن نفط ٌستخرج من مناطك زراعٌة ولرٌبة من
المدن.
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الشكل ()6
ريع المورد الطبيعي

قيمة األنتاجية الحدية
للوحدة المركبة من عنارص األنتاج
كلفة الفرصة للعنارص
المستخدمة يف إنتاج
برميل واحد

سعر السوق

الري ع

عنارص األنتاج بوحدات مركبة

المصدر :إعداد الباحث.

نبلحظ االتصال واالستمرارٌة لمفهومً الرٌع ألن األصل فائض العملٌات بعضه لرأس المال والجهد
التنظٌمً والبالً لؤلرض والمورد الطبٌعً .هذا األخٌر لسم منه عائد اعتٌادي والمتمم رٌع التصادي.
ال بؤس فً تصنٌف الرٌع وربما ٌساعد على كفاءة أعلى للتصرف بالموارد ،وخاصة غٌر المابلة إلعادة
االنتاج أو الناضبة .وال تخفى أضرار المبالغة فً تمدٌر الرٌع بالتحٌز لخفض التكالٌف .وعلى سبٌل المثال
لد ٌنظر الى المٌاه العذبة التً تتطلبها عملٌات االنتاج بؤنها موارد حرة ،أي ال سعر لها وال كلفة ،فً مكان
توصف المٌاه العذبة بالندرة ،والحساب الصحٌح للتكالٌف ٌمتضً تمدٌر أسعار لتلن المٌاه .أو ان استخراج
الفحم او النفط ٌتلف مساحات من األراضً وال بد من إضافة عوائدها الضائعة الى التكالٌف ،أو تكالٌف
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إصبلحها إن بمٌت لابلة لئلصبلح .وعند استبعاد تلن التكالٌف فالرٌع مبالغ به وعادة لحساب الجهات
الشرٌكة غٌر المالكة لؤلرض والموارد الطبٌعٌة كً تنتزع حصة كبٌرة من الرٌع.
عندما ٌُعرض مفهوم الرٌع االلتصادي على النظرٌة النٌوكبلسٌكٌة وعلى فرض اكتمال األسواق والمنافسة
التامة ٌنتهً النموذج النظري الى توازن ٌ Equilibriumختفً معه الرٌع االلتصادي تماما ،ألن جمٌع
األسعار عند التكالٌف الحدٌة ،والمعبّرة فً نفس الولت عن كلف الفرص البدٌلة للمدخبلت وعناصر االنتاج
حسب ممتضٌات الكفاءة ،ال زٌادة وال نمصان .وعلى هذا األساس ٌشتغل اإلطار المفاهٌمً للرٌع االلتصادي
على انحرافات طارئة أو إعالة لعمل األسواق.
الرٌع االلتصادي مرتبط بؤسعار وكمٌات المدخبلت الوسٌطة ،بشروط الكفاءة ،ثم كلفة الفرصة البدٌلة
للممادٌر الضرورٌة من عناصر االنتاج المطلوبة للوحدة من المورد الطبٌعً ال ُمنت َج .والنفمات الزائدة عن
ذل ن الحد للطن من الحدٌد الخام ،النحاس ،أخشاب الغابات الطبٌعٌة ،أو برمٌل النفط  ...وسواها هو التطاع
لجزء من الرٌع .ولٌس من المبالغة أن جزءا من الرٌع ،بالمفهوم االلتصادي ،تنتزعه جهات عدة من خبلل
عمود التجهٌزات ومماوالت التطوٌر وخدمات اإلدارة ؛ ضمن نفمات إدارٌة عامة  ،Overheadوتُضٌّع
بعضه اشكال مختلفة من عدم الكفاءة .بٌد ان هذه األبعاد لٌست من الموام األساسً لنظرٌة الرٌع.
وربما ٌساعد الوضوح النظري لتصور مماربات مناسبة لتلن المشكبلت .و لد استوعب المنهج الحدٌث لتمٌٌم
المشارٌع وبرامج االستثمار مفهوم الرٌع االلتصادي بطرٌمة غٌر مباشرة من خبلل تمٌٌم كافة المدخبلت
والمخرجات باألسعار المعبرة عن تكالٌف الفرص من زاوٌة االلتصاد الوطنً .وفً هذا السٌاق ٌنظر لؤلمر
من الجهة األخرى فمثلما توجد أسعار تضمنت رٌعا التصادٌا هنان أخرى دون مستوٌاتها المناسبة تنطوي
على بخس فً تمٌٌم عناصر االنتاج.

خاتمة:
الرٌع حمٌمة التصادٌة كبٌرة وتعكس آلٌات عمل النظام االلتصادي وتخصٌص الموارد وتوزٌع الدخول
والثروات  .أذ ال ٌمكن الفصل بٌن ذلن كله وتكوٌن األسعار والفائض ،وفً العراق ال ٌمتصر نطاق ظاهرة
الرٌع على مجال بعٌنه .بل ان الرٌع من الوى محددات المسار المستمبلً للتشكل الحضري وانتشار وتركز
النشاط االلتصادي فً المكان .وحتى مشاكل اإلشغال غٌر الرسمً لؤلرض ،وعدم االتساق بٌن التوسع
السكنً والبنى التحتٌة ،ومشكلة السكن لذوي الدخل المحدود ،والتجاوز على حموق الملكٌة له صلة وثٌمة مع
التصادٌات األرض ،سعرها ورٌعها ،وتنافس االستخدامات البدٌلة على األماكن ذات المزاٌا العالٌة .وإضافة
على تلن األبعاد ،وغٌرهاٌ ،زداد تؤثٌر األرض فً االداء االلتصادي مع أمولتها واندراجها فً االستثمار
السولً والمضاربة وتؤثٌرها بالنتٌجة فً بنٌة عوائد الموارد األخرى والنمو االلتصادي وانماط االستهبلن.
وأٌضاٌ ،نتظر ،منطمٌا ،من األوساط األكادٌمٌة ،للدول التً ٌوصف التصادها بالرٌعٌة ،اهتماما نوعٌا فً
التنظٌر للرٌع والتصادٌات األرض.
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ٌفترض نظام الزراعة المضمر فً النموذج الرٌكاردي ان الفبلح المستؤجر لؤلرض ٌنفك على العمل
 وعائد، ومستثمر لراس المالEntrepreneur ووسائل ومستلزمات اإلنتاج وٌتحمل المخاطر فهو منظم
 والذي ٌموم على تغٌر أحد العوامل، اإلنتاجٌة الحدٌة،  وبإضافة مبدا تنالص الغلة.العمل اجر كفاف ال ٌتغٌر
 والذي بدوره ٌعبر على افضل وجهcalculus وثبات األخرٌات وٌفسح المجال للتحلٌل الحدي بالتفاضل
 لكل ذلن صارت البنٌة.عن فرضٌة ثبات اثر العوامل األخرى ذات األهمٌة المحورٌة فً العلم المعاصر
 وبذلن لدمت األساس لنظرٌة التوزٌع، او التعمٌم،المنطمٌة للنموذج الرٌكاردي لابلة لبلستعارة
. واخذت طرٌمها الى مجال أوسع،النٌوكبلسٌكٌة
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