فهرست مطالب

i

فهرست مطالب

iii

مبانی اقتصاد خرد
با نگرشی به اقتصاد ایران

دکتر محمد نوفرستی
دانشگاه شهید بهشتی

iv

مبانی اقتصاد خرد
		  :نوفرستی ،محمد- 1332 ،
سرشناسه
عنوان و نام پديدآور  :مبانی اقتصاد خرد با نگرشی به اقتصاد ایران /محمد نوفرستی.
 :تهران؛ رسا.1390 ،
مشخصات نشر
 400 :ص .رنگی.
مشخصات ظاهري
978-964-317-830-7 :
شابك
وضعيت فهرستنويسي 		 :فيپا
 :اقتصاد خرد
موضوع
 944 1389 :ن  2فHB 180 /
ردهبندي كنگره
338/5 :
ردهبندي ديويي
شماره كتابشناسي ملي 2276305 :

مؤسسة خدمات فرهنگي رسا
صندوق پستي 15875 - 5919
تلفن 88834844 - 45 :فاكس88838125 :
WWW.RASABOOKS.IR
چاپ اول  / 1390تيراژ  4000نسخه
چاپخانه :نورتکس  /صحافي :كيميا
مركز توزيع :پخش رسا  -تلفن 66415040 :و 66411359
قيمت 18000 :تومان
با جلد اعال 22000 :تومان

vi

مبانی اقتصاد خرد

به یاد دوست بیبدیل و همکار گرانقدر ،استاد فرهیخته
شادروان دکتر مرتضی قرهباغیان
و به یاد مشوق علم و حامی جویندگان دانش ،کارآفرین خالق
شادروان احمد سودآور
روحشان شاد و راهشان پررهرو باد

فهرست مطالب

vii

به نام حضرت دوست

پیشگفتار

اقتصاد دانشی است که در تمامی حرفه ها به عنوان ابزاری اساسی کاربرد
دارد و علمی است که هر شهروند مسئول باید از آن بهره ای داشته باشد.
این کتاب برای استفاده در اولین درس اقتصاد خرد با این هدف نوشته
شده است تا شما را با شیوه تفکر اقتصادی و چگونگی کارکرد اقتصاد
آشنا کند .مبانی اقتصاد خرد را می توان مهم ترین درس شما تلقی کرد،
زیرا که طرز اندیشیدن به شیوه اقتصادی را در شما پرورش می دهد.
شیوه ای که اگر بر آن تسلط یابید ،سودمندی آن را در تمام زوایای
زندگی خویش تجربه خواهید کرد .دامنه کاربرد تفکر اقتصادی عم ً
ال
نامحدود است .هنگامی که چگونگی فکر کردن به مانند یک اقتصاددان
را فرا بگیرید ،دریچه ای را برای خود ،به دنیای جدیدی باز خواهید کرد
که شما را به هیجان خواهد آورد .وقت را مغتنم شمارید و سعی کنید تا
از فرصت پیش آمده به بهترین نحو بهره برداری کنید.
اما بدانید که متأسفانه فراگیری اقتصاد به سادگی امکان پذیر نیست .تنها به خواندن و به خاطر سپردن
مطالب نمی توان اکتفا کرد .خوانده ها به زودی فراموش می شـوند .باید در عمل آن را تمرین کنید تا بیاموزید.
کنفوسیوس می گوید:
•می شنوم و فراموش می کنم،
•می بینم و به خاطر می آورم،
•انجام می دهم و می فهمم.
برای آنکه بتوانید به شیوه یک اقتصاددان بیاندیشید باید از دو مرحله آموزشی گذر کنید .نخستین مرحله
آن است که منطق نظریه های اقتصادی را به خوبی درک کنید .سپس در دومین مرحله ،بتوانید نظریه را در
تحلیل و تفسیر مسائل دنیای واقعی به کار گیرید .شما هنگامی بیشترین نفع را ازخواندن اقتصاد خواهید برد که
بتوانید در هر دو مرحله ورزیده شوید .تنها یک راه برای موفقیت در چنین امری وجود دارد و آن اینکه فراگیری
یک نظریه اقتصادی را بالفاصله با کاربرد مستقیم آن نظریه به مسائل دنیای واقعی پیوند دهید .به کارگیری
عملی نظریه ها در تفسیر پدیده ها است که آموختن اقتصاد را ممکن می سازد .این کتاب به گونه ای طراحی شده
است تا برای شما چنین امکانی را فراهم آورد.
هر فصل کتاب با طرح چند ایده اساسی آغاز می شود که در قالب اهداف فصل بیان شده اند .در درون فصل،
هر بخشی از آن بر روی یکی از این ایده ها تمرکز می یابد .متن هر بخش ،با بیانی ساده و رسا ،مفاهیم اقتصادی
(ابزار) مورد نیاز برای تحلیل ایده مطرح شده در آن بخش را ارائه کرده و آن را به کمک مثال ها ،نمودارها و
عکس ها تقویت می نماید .الزمه آنکه بفهمید چگونه اقتصاددانان به نتایجی که می رسند دست می یابند آن
است که مفاهیم ارائه شده در هر بخش را به درستی فرابگیرید .پس از فراگیری ،به زمینه های کاربردی ارائه شده
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در هر فصل دقت کنید تا ببینید که چگونه ابزاری که هم اکنون فرا گرفته اید می تواند برای تحلیل مسئله
مورد نظر به کار گرفته شود .این زمینه های کاربردی ،در کتاب تحت عناوین «اقتصاد در زندگی روزانه»،
«اقتصاد در گذر زمان»« ،اقتصاد در پهنه جهان» و «اقتصاد در رسانه ها» ارائه شده اند .دانستن چگونگی
به کارگیری و استفاده از خوانده ها است که باعث می شود تا آنچه را که خوانده اید به خوبی بیاموزید.
مشاهدة چگونگی کاربرد ابزار در تحلیل مسائل نه تنها قدرت شیوه تفکر اقتصادی را به نمایش می گذارد،
بلکه به شما کمک می کند تا به آن سطحی از دانش اقتصاد که «توان به کارگیری اقتصاد در زندگی خود»
است برسید .در غیر این صورت ،توجیه چندانی ندارد که وقت خود را صرف مطالعه اقتصاد کنید.
هریک ازبخش های درون هر فصل ،در پایان با «تأمل و خودآزمایی» همراه است .تأمل و خودآزمایی
به منزله یک «ایست» عمل کرده و شما را تشویق می کند تا قبل از آنکه به مبحث بعدی بپردازید ،مفاهیم
آن بخش را مرور کرده و به کارگیری آن را تمرین کنید .سطح آموخته های خود را توسط پرسش ها و
تمرینات انتهای آن بخش محک بزنید .پاسخ پرسش های هر بخش که در انتهای همان بخش آمده است
به شما کمک می کند تا با مقابله پاسخ های خویش ،اعتماد به نفس الزم را برای شروع مطالب بخش بعد
به دست آورید.
در انتهای هر فصل ،خالصه ای از مطالب آن فصل در قالب مجموعه ای از نکات اساسی آورده شده است
تا مرور سریع مطالب فصل را برای شما امکان  پذیر کند .در عین حال ،این خالصه ،پاسخ تمام سئواالتی
که در انتهای بخش های مختلف آن فصل مطرح شده است را ارائه می کند .برای تأکید بر واژه های مهم هر
فصل و آشنایی با واژه های معادل انگلیسی آن ،در پایان هر فصل ،بخشی تحت عنوان «واژه های کلیدی»
آورده شده است .همچنین مجددا ً چند تمرین به عنوان «تمرینات فصل» ارائه شده است تا امکان تمرین
هرچه بیشتر را برای شما فراهم آورد .تمرین کمال آفرین است.
توجه داشته باشید که فراگیری اقتصاد مستلزم تالشی پیگیر و مداوم است .اقتصاد یک رشته تجمعی
است به این مفهوم که هر مبحث جدیدی که تدریس می شود بر اساس مطالب مطرح شده قبلی پایه گذاری
شده است .اگر مطالب ارائه شده را به موقع نخوانید و تکالیف آن را انجام ندهید ،به طور قطع برایتان مشکل
خواهد بود که بتوانید مباحث بعدی را دنبال کنید .اگر قرار باشد که  1000دراز و نشست را در طول یک ترم
انجام دهید ،زیاد سخت نیست که به طور مرتب هر روز  10دراز و نشست را انجام دهید .اما خیلی سخت و
شاید غیرممکن باشد که بتوانید  1000دراز و نشست را در آخرین روز ترم به انجام برسانید .فراگیری آنکه
چگونه همانند یک اقتصاددان بیاندیشید کار عظیمی است ولی غیرممکن نیست .این کتاب به شما کمک
خواهد کرد تا به چنین هدفی دست یابید .امیدوارم آموختن اقتصاد از روی این کتاب برای شما به همان
اندازه جالب و لذت بخش باشد که نوشتن آن برای من.
تهیه و تدوین این کتاب بدون استفاده از نظرات ،پیشنهادات و کمک دانشجویان عزیز امکان پذیر نبوده
است .از تمامی این عزیزان به ویژه خانم ها زهرا نوروزی ،فرینام رستگاری و آقایان محمدرضا بازاری ،مهدی
جلولی ،محمدحسین محمدی ،آریا اردالن و بهزاد نوفرستی صمیمانه قدردانی و سپاسگزاری می کنم.
تالش جناب آقای محمدرضا ناجیان مدیر محترم مؤسسه خدمات فرهنگی رسا و همکارانشان در
فراهم آوردن امکان چاپ این کتاب درخور تقدیر و سپاس فراوان است .از جناب آقای خسرو هادیان که
تایپ نهایی و صفحه آرایی این کتاب را با صبر و حوصله و زیبایی هرچه تمام تر به انجام رسانیدند بی نهایت
سپاسگزارم.
در طول تدوین این کتاب وقت زیادی را از همسر مهربانم و فرزندان عزیزم دریغ داشتم .خود را مرهون
آنان می دانم و از صبر و شکیبایی ایشان و درک و تحمل نبودن هایم هنگام نیاز به بودن ها از صمیم قلب
تشکر و قدردانی می کنم.

محمد نوفرستی

دانشکدة علوم اقتصادی و سیاسی
دانشگاه شهید بهشتی
پاییز 1389
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آشنايي با علم اقتصاد



بخش اول

اقتصاد و محدوديت منابع

دو فصل نخست كه بخش اول كتاب را تشكيل ميدهد ،زمينهساز تمامي مباحث مطرحشده
در اين كتاب است.
فصل اول به معرفي اجمالي اقتصاد و موضوعات مورد بحث آن ميپردازد .در اين فصل،
اصليترين مسئله اقتصاد كه كميابي منابع و چگونگي انتخاب به هنگام مواجهه با كميابي
است ،تشريح ميشود.
در فصل دوم منافع حاصل از مبادله كه مبتني بر دو مفهوم اساسي هزينه فرصت و مزيت
نسبي است ،بحث ميشود و الزامات بهرهبرداري مؤثر از منابع كمياب جامعه مورد تأكيد
قرار ميگيرد.
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لصفف داصتقا  1 -لصف

اقتصاد چیست؟
اهداف فصل

5

فصل

1

پس از مطالعه اين فصل خواهيد توانست:
Q Qمسئله اقتصادي را شرح داده و اقتصاد را تعريف كنيد.
Q Qنظام اقتصادي را تعريف كنيد و انواع آن را شرح دهيد.
Q Qتفاوت بين علم اقتصاد و نظام اقتصادي را بيان كنيد.
Q Qسه اصل بديهي يك انتخاب منطقي را بيان كنيد و قاعده تصميمگيري منطقي را شرح دهيد.
Q Qتفاوت بين اقتصاد خرد و اقتصاد کالن را توضيح دهيد.

فنآوري اطالعات ،تحوالت شگرفي را در جهان صنعتي به
وجود آورده است و دامنه آن به کشورهاي در حال توسعه نيز
كشيده شده است .رواج تجارت الكترونيك و نقل و انتقال
الكترونيكي پول ،ميرود تا شيوه داد و ستد در اين کشورها
را دگرگون سازد .در عين حال جهـاني شدن و اعمـال
سياستهاي آزادسازي ،خصوصيسازي و تعديل اقتصادي در
اين کشورها نگرانيهاي خاص خود را به بار آورده است .يکي از
عمدهترين نگرانيها متوجه نيروي کار است ،زيرا کارگران از آن
هراس دارند که شغل خود را به نفع کشورهاي صنعتي از دست
بدهند .عليرغم رشدي که در دو دهه اخير در اقتصاد جهاني به
وجود آمده است ،شواهد حاکي از آن است که نابرابري در حال
افزايش است .براساس اطالعات سازمان ملل ،از  7ميليارد نفر جمعيت جهان ،بيش از يک ميليارد نفر
با روزي يک دالر و يا کمتر گذران ميكنند .اين در حالي است که کشورهاي صنعتي و به ويژه آمريکا از
سطح توسعه اقتصادي قابل توجهي برخوردار گشتهاند .مشاهده ثروت رو به تزايد توام با فقر فزاينده
در جهان ،برخي را بر آن داشته است تا جهاني شدن را منشاء اصلي افزايش نابرابري و فقر قلمداد
کنند.
اين موارد گوشه اي از مسائل اقتصادي جهان امروز است .درس مباني اقتصاد خرد شما را ياري خواهد
کرد تا نيروهاي قدرتمندي که جهان اقتصاد ما را شکل ميدهند بشناسيد و به چگونگي ساز و كار آن پي
ببريد .هدف اين کتاب آن است که به شما کمک کند تا علم اقتصاد را فرا بگيريد وازآن در زندگي روزمره
به نفع خود بهره برداري كنيد .مطمئن باشيد که چرخ روزگار بيشتر به نفع كساني خواهيد چرخيد که
دانش اقتصادي را بهتر فرا گرفته باشند.
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 1-1محدوديت منابع و انتخاب

اقتصاد در رسانهها
مجلس كليات طرح افزايش ظرفيت پذيرش
دانشجو را تصويب كرد.
88/5/21

سؤال:
تصميم مجلس چگونه ميتواند بر زندگي
شما تأثير گذار باشد؟

روزي نيست که شما درگير تصميمگيري و انتخاب نباشيد .از صبح که از خواب بيدار ميشويد
تا شب که مجددا ً به خواب مي رويد با انواع تصميمگيريها و انتخابها دست به گريبان هستيد.
از جمله اينكه صبحانه چه بخوريد ،چه لباسي بپوشيد ،با چه وسيله اي به دانشگاه برويد ،آيا
سر كالس درس حاضر شويد يا با دوستان به بازي و تفريح بپردازيد ،ظهر كجا غذا بخوريد،
بعد از ظهر را چگونه سپري كنيد ،به دنبال پيدا كردن دوست جديدي باشيد يا به همان دوستان
سابق بسنده كنيد ،شام چه چيزي بخوريد و باالخره چه زماني بخوابيد .در عين حال در بعضي
از روزها نيز با تصميمگيريهاي مهميمواجه ميشويد که ميتواند مسير زندگي شما را در آينده
تغيير دهد .انتخاب شغل يکي از اين موارد است که باالخره روزي مجبور ميشويد در مورد آن
تصميمگيري كنيد.
در همان زماني که شما براي خود تصميم ميگيريد ،ديگران نيز در حال تصميمگيري و
انتخاب هستند و برخي تصميماتي که ميگيرند ميتواند بر تصميمگيريهاي شما تأثير بارزي
داشته باشد .آينده شما نه تنها بستگي به توانائيها و قابليتهاي فردي شما دارد بلکه وابسته به
نيروهائي است که خارج از کنترل شما بر زندگيتان تأثير ميگذارد .به عنوان مثال ،موارد زير از
جمله تصميماتي است كه ممكن است بر روند كلي زندگي شما تأثير عمدهاي داشته باشد ،بدون
اينكه شما در آن تصميمگيريها نقشي داشته باشيد:
•جمعي از اقتصاد دانان تصميم ميگيرند با اتكاء به نتايج يك مطالعه تجربي ،سياستهايي
را جهت افزايش اشتغـال جوانان و كاهش نـرخ بيكاري تدوين كـرده ،براي اجـرا به
دولتمردان پيشنهاد كنند.
•يك سرمايهگذار تصميم ميگيرد براي توليد كاالي خاصي در شهر شما سرمايهگذاري
كند.
•تعدادي از افراد دانشگاهي تصميم ميگيرند يك دانشگاه خصوصي براي دورههاي
کارشناسي ارشد و دکترا با مشارکت دانشگاه لندن به زبان انگليسي تأسيس کنند.
•بانک مرکزي تصميم ميگيرد نرخ ارز را افزايش دهد.
•دولت تصميم ميگيرد بخش بيشتري از بودجه خود را صرف سرمايهگذاريهاي
زيربنائي کند.
•مجلس تصميم ميگيرد تعرفههاي تجاري را کاهش دهد تا راه براي پيوستن به سازمان
تجارت جهاني هموار شود.
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يك چنين تصميماتي که توسط افراد مختلف گرفته ميشود رفتارها را متأثر کرده و اقتصاد را
شکل ميدهد .اقتصاد همه آن چيزهائي است که در اطراف ما ميگذرد .اقتصاد مطالعه اين مسئله
است که چگونه افراد و جامعه در مورد انتخابهاي خود تصميمگيري ميكنند.
اما چرا انتخاب اجتنابناپذير است .چرا شما و يا جامعه نميتوانيد همه چيزهایي را که
ميخواهيد ،داشته باشيد و مجبور به انتخاب هستيد .علت اين امر آن است که هر فرد و هر
جامعهاي با مشکلي به نام مسئله کميابي مواجه است.
Q Qمسئله کميابي
تمام مسائل اقتصادي از آنجا ناشي ميشود که خواستهها و نيازهاي انسان فراتر از منابعي است
که براي تأمين آن وجود دارد .مردم همواره مجبور بوده و هستند که کار کنند و رنج فراواني
را متحمل شوند تا بتوانند تنها بخشي از خواستههاي خود را تأمين کنند .بشر از آغاز خلقت
تاکنون همواره با مشکل کميابي مواجه بوده است .هرگز منابع کافي براي ارضاء تمام خواستهها
و نيازهاي وي وجود نداشته است.
لحظهاي تأمل كنيد و صورتي از چيزهایي را که عالقهمند بوديد داشته باشيد ،ولي نداريد
تهیه کنید ،فهرستي از خواستههاي ارضاء نشده .شايد ميخواستيد يك پخش صوت ديجيتال
داشته باشيد ،شايد هم يك دست لباس جديد ،يك كامپيوتر سريع ،يك معدل باالي  ،19يك
اتومبيل شيك ،يك خانه مجلل و راحت ،يك سفر تفريحي به خارج ،يك جفت کفش اسکي ،يك
دوست جديد ،و ساعات فراغت براي استفاده از سرگرميهاي كامپيوتري .اگر فهرست خواستهها
افزون بر امکانات شما براي ارضاء آن است ،با مسئله كميابي مواجه هستيد .ممکن است تصور
كنيد مسئله كميابي براي شما از آن جهت وجود دارد كه خيلي ثروتمند نيستيد .اما اين مشكل
براي همه وجود دارد ،حتي افرادي كه فكر ميكنيد خيلي ثروتمند هستند .قدرت هر يك از ما
براي تأمين نيازها و ارضاء خواستههامان محدود به وسايل ،زمان و درآمدي است که در اختيار
داريم .خواستهها تقريب ًا نامحدودند ولي منابعي که در اختيار داريم هرگز نامحدود نيست .به چنين
شرايطي که در آن خواستههامان بيشتر از منابع محدود موجود براي ارضاء آن است كميابي گفته
ميشود .به عبارت ديگر كميابي وضعيتي است که در آن خواستهها بيشتر از منابع موجود براي
تأمين آنها است.
آنچه براي هر فرد در رابطه با مسئله كميابي واقعيت دارد براي جامعه نيز صادق است.
دولت مشکل فراواني دارد تا به يك بودجه متوازن دست يابد که در آن درآمدها و هزينههاي
الزم براي ارائه خدمات دولتي برابر باشند .ما سالهاست که در اين رابطه با کسر بودجه مواجه
هستيم .تقاضائي که براي خدمات دولتي وجود دارد بسيار فراتر از درآمد دولت براي تأمين آن
است .هميشه پروژههاي اجتماعي ارزشمندي وجود دارند که با اجراي آن ميتوان شرايط فقرا را
بهبود بخشيد .ميتوان مدارس بيشتري ساخت ،دانشگاههاي جديد تأسيس کرد ،جادههاي خوب
بيشتري كشيد ،با آلودگي محيط زيست مقابله کرد ،خدمات بهداشتي بيشتري ارائه نمود ،افراد
بيشتري را در نيروي پليس به خدمت گرفت و پول بيشتري براي تأمين امنيت ملي خرج کرد .اما
منابع موجود در يك جامعه محدود است و امکان تأمين همه خواستهها وجود ندارد .پس بهناچار
جامعه نيز بايد از ميان خواستهها انتخابگر باشد.
اقتصاددانان مسئله عدم امکان تحقق خواستهها توسط منابع محدود را در قالب قانوني بهنام
قانون كميابي مطرح ميکنند .اين قانون چنين حكم ميكند که چه در رابطه با يك فرد يا يك
جامعه ،به دليل كميابي منابع نميتوان تماميخواستهها و نيازهاي موجود را برآورده ساخت.
خواستهها دربرگيرنده تمام چيزهائي است که خرسندي و رضايت خاطر و يا به عبارت ديگر
مطلوبيت ايجاد ميكند .در اقتصاد آنچه که مطلوبيت ايجاد ميكند ،چيز خوب ( )Goodيا کاال
ناميده ميشود .برخي کاالها ملموس هستند مانند يك اتومبيل و برخي نيز مانند دوستي و محبت
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اقتصاد

اقتصاد مطالعه اين مسئله است كه چگونه افراد
و جامعه در مورد انتخابهاي خود تصميمگيري
ميكنند.

كميابي

وضعيتي است که در آن خواستهها فراتر از منابع
موجود براي ارضاء آنها است.

تعدادی از خواسته های متنوع

قانون کميابي

بيان ميكند كه چون منابع كمياب هستند
نميتوان تماميخواستهها و نيازهاي يک فرد يا
يك جامعه را برآورده ساخت.
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همبرگر يك كاالي كمياب است .وقتي شما آن را ميل مي كنيد ،همبرگر كمتري براي مصرف ديگران باقي مي ماند .اما يك منظره زيبا كاالئي رايگان
است .هر قدر شما از نگاه كردن به آن لذت ببريد ،در لذت بردن ديگران نقصاني حاصل نخواهد شد.

كاالي مجاني

کاالئي است که براي برآوردن نياز تمام کساني
که ميخواهند آن را مصرف کنند به اندازه کافي
وجود دارد.

نهادههاي توليد

منابع مولدي هستند که در توليد کاالها و
خدمات به کار ميروند و عبارتند از :نيروي کار،
زمين ،سرمايه ،و کارآفرين.

نيروي کار

مدت زمان کار و تالشي است که افراد صرف
توليد کاالها و خدمات ميکنند.

يك کاالي غيرملموس هستند .خدمات ،نظير بهداشت و درمان ،حمل و نقل ،و آموزش نيز از
اين دستهاند.
البته تمام چيزهاي خوب ( )Goodدر دنيا کمياب نيستند .برخي کاالها به اندازهاي فراوانند
که مجاني هستند و يك فرد به هر اندازه که بخواهد ميتواند از آن استفاده کند .استنشاق هوا در
فضاي آزاد يك کاالي مجاني است .يك فرد به هر اندازه که بخواهد ميتواند نفس بکشد بدون
آنکه در مقدار هواي قابل ارائه به ديگران خللي ايجاد شود .يك روز خوب بهاري ،تا زماني که
به پايان نرسيده است ،يك کاالي رايگان است و همگان ميتوانند از آن بهرهمند شوند و لذت
ببرند بدون آنکه به مقدار مورد استفاده ديگري لطمهاي وارد شود .تماشاي يك منظره زيبا نيز
اين چنين است .يك کاالي مجاني کاالئي است که براي برآوردن نياز تمام کساني که ميخواهند
آن را مصرف کنند به اندازه کافي و به وفور وجود داشته باشد.
اغلب کاالها در طبيعت آنقدر فراوان نيستند که مجاني باشند .وقتي شما يك واحد از کاالهاي
كميابي را مصرف ميكنيد مقداري که براي استفاده ديگران باقي ميماند يك واحد کمتر است.
سيب يك کاالي کمياب است .وقتي يك سيب را ميخوريد مقدار سيبي که براي مصرف شما و
يا ديگران باقي ميماند يكي کمتر است .اگر شما يك اتومبيل بخريد ،براي ديگران يك اتومبيل
کمتر وجود خواهد داشت که از آن بهرهمند شوند.
Q Qكميابي منابع توليدي
ارزشمندي منابع براي جوامع به اين دليل است که ميتوانند براي توليد کاالها و خدمات مورد
استفاده قرار گيرند .توجه کرديم که خواستهها تقريب ًا نامحدودند ،ولي کاالها و خدماتي که براي
ارضاء آنها الزم است کمياباند .در واقع دليل اصلي آنکه کاالها و خدمات کمياباند آن است
که منابع الزم براي توليد آنها کمياب است .پس علت اصلي كميابي کاالها و خدمات ،در كميابي
منابع توليدي نهفته است.
منابع توليدي جامعه را معموالً عوامل توليد يا نهادههاي توليد مينامند .نهادههاي توليد
عبارتند از نيروي کار ،زمين ،سرمايه و كارآفرين که در توليد کاالها و خدمات مورد استفاده قرار
ميگيرند.
منظور از نيروي کار ،مدت زمان کار و تالشي است که افراد براي توليد کاالها و خدمات
صرف ميکنند .نهاده نيروي کار شامل تالش فيزيكي و فکري تمام افرادي است که در مزارع،
پروژههاي ساختماني ،کارخانهها ،مغازهها ،شرکتها ،موسسات ،مراکز آموزشي و پژوهشي،

لصفف داصتقا  1 -لصف

اقتصاد در گذر زمان
ابنخلدون انديشمند مسلمان و نظريهپرداز مسائل اقتصادي

عبدالرحمن ابنخلدون ( 1406-1332ميالدي) كه وي را بايد پدر علم اقتصاد دانست ،از
يك خانواده عربتبار در شهر تونس به دنيا آمد .در جواني پدر و مادر خويش را در اثر
شيوع بيماري طاعون به سال  1349ميالدي از دست داد .تمكن خانواده ،اين امكان را براي
وي فراهم ساخت تا خوب درس بخواند و پرورش يابد .وي در سن  19سالگي تحصيالت
خود را به پايان رسانيد و در  20سالگي به خدمت دولت درآمد .او صاحب كتابهاي
متعددي در زمينههاي مختلف از جمله تاريخ ،فلسفه ،فقه ،جامعهشناسي ،سياست و حتي
موسيقي است .ابنخلدون در رابطه با اقتصاد نیز مطالب زيادي نگاشته و نظريههاي
متعددي ارائه كرده است ،که از آن میان میتوان به نظريه ارزش ،توزيع ،رشد و توسعه،
پول ،قيمت ،ماليه عمومي ،چرخههاي تجاري ،اجاره ،تورم ،و نفع از تجارت اشاره کرد كه
بهتدريج با مفاهيم اين مقولهها آشنا خواهيد شد.
درباره نيازهاي مختلف انسان ،ابنخلدون چنين بيان ميكند كه برخي نيازها زائيده طبيعت بشر است ،مانند نياز به غذا ،پوشاك و
مسكن .اين نيازهاي طبيعي ،نيازهاي اوليه و اساسي هستند .تمايل به برآوردن چنين نيازهايي به استفاده بيشتر از دانش و افزايش
آگاهي ميانجامد .وقتي امكان ارضاء نيازهاي اوليه فراهم آمد ،نيازهاي ثانويه شكل ميگيرند.
در اين مرحله ،انسان به دنبال كاالهاي لوكس و تجمالتي است .براي دست يابي به اين منظور ،الزم است كه او دانش و آگاهي
بيشتري كسب كند و از ابزار توليدي بهتري بهره جويد .در اثر چنين تالشهايي است كه مدنيت شكل گرفته و پيشرفت ميكند.
درواقع ،بسط و توسعه نيازهاي بشري است كه به ايجاد تمدنها ميانجامد.
ابنخلدون در مورد طبيعت فرايند توليد در جامعه نیز چنين مينويسد كه « ...يك فرد خود به تنهايي قادر به برآوردن نيازهاي
خويش نيست ،بلكه بايد با ديگر اعضاي جامعه همكاري كند .محصولي كه از همكاري چنان نيروي كاري به صورت گروهي
حاصل ميشود ،به مقدار زيادي افزون بر نياز اعضاء آن گروه خواهد بود .بنابراين ،به عنوان مثال ،در توليد گندم مشاهده نميكنيم
كه هر شخص به تنهايي نياز خود را تأمين كند ،بلكه ميبينيم  6الي  10نفر با يكديگر همكاري ميكنند ،آهنگر ،نجار ،گاودار،
فردي كه زمين را شخم میزند ،فرد ديگري كه محصول را درو میكند ،و همين طور افراد ديگري كه مراحل مختلف را انجام
ميدهند .هر فرد در يك فعاليت تخصص مييابد .بنابراين ساكنان يك شهر پرجمعيت نسبت به افراد مشابه خود در يك شهر
1
كمجمعيتتر ،مترقيتر و كاراتر هستند».
ابنخلدون دليل اينكه در آن روزگاران مردم مصر ،عراق ،هند و چين از سطح رفاه بيشتري برخوردار بودند را نه به لحاظ داشتن
گنجينههاي عظيم ثروت گذشتگان بلكه به خاطر داشتن شهرهاي بزرگ و مشغول بودن افراد آن در فعاليتهاي توليدي تخصصي
ميدانست.
اعتقاد ابنخلدون بر آن بود كه دولت با افزايش نرخ ماليات موفق به جمع آوري ماليات بيشتري نخواهد شد ،زيرا افزايش ماليات،
انگيزه توليد و كسب درآمد را كم كرده و در نتيجه ماليات نيز كمتر خواهد شد .همچنين وي بر اين اعتقاد است كه وظيفه دولت
تنها اداره جامعه است .اگر دولت وارد فعاليتهاي اقتصادي شود ،اختالل ايجاد خواهد كرد .گزارش بانك جهاني در سال 1989
در مورد خصوصيسازي ،ابنخلدون را به عنوان اولين طرفدار خصوصي سازي در جهان معرفي مينمايد.
1. Charles Issawi, An Arab Philosophy of History, London: John Murray, 1950, P. ix
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سرمايه انساني

دانش و مهارتي است که افراد از تحصيالت،
آموزشهاي ضمن خدمت و تجارب کاري به
دست ميآورند.
زمين

مواهب طبيعت يا منابع طبيعي است که در توليد
کاالها و خدمات مورد استفاده قرار ميگيرد.

سرمايه

عبارت از ابزار ،تجهيزات ،ماشينآالت ،ساختمان
و ساير سازههائي است که در توليد کاالها و
خدمات مورد استفاده قرار ميگيرند

كارآفرين

نهادهاي در فرايند توليد است كه عوامل نيروي
كار ،زمين و سرمايه را براي توليد کاالها و
خدمات سازماندهي ميكند.

بيمارستانها ،سازمانها و نهادها کار ميکنند .براي ترغيب افراد به ارائه نيروي کارشان بايد به
آنها بهاي مناسبي پرداخت کرد  .آنچه به نيروي کار پرداخت ميشود ،حقوق و دستمزد ناميده
ميشود.
کميت نيروي کار معموال همراه با رشد جمعيت افزايش مييابد ،اما کيفيت نيروي کار بستگي
به مهارت و دانش افراد دارد .اقتصاددانان به اين مهارت و دانش ،سرمايه انساني ميگويند .سرمايه
انساني دانش و مهارتي است که افراد از تحصيالت ،آموزشهاي ضمن خدمت و تجارب کاري
بهدست ميآورند.
زمين در اقتصاد اصطالحي است که دربرگيرنده تمام مواهبي در طبيعت است که براي
توليد کاالها و خدمات مورد استفاده قرار ميگيرند .زمين در واقع همان چيزي است که ما از
آن بهعنوان منابع طبيعي ياد ميكنيم .منابع طبيعي دربرگيرنده زمين (به مفهوم معمول آن) ،منابع
کاني ،ذخاير نفت و گاز ،درياها و رودخانهها ،آبشارها ،جنگلها و مراتع ،آب ،باد ،هوا ،گياهان
وحشي ،حيوانات ،پرندگان ،ماهيان و نظاير آن است .برخي از اين منابع مانند آب ،تجديدپذير
هستند و برخي ديگر نظير منابع نفت و گاز تجديدناپذيرند .آنچه در روند توليد به نهاده زمين
پرداخت ميشود ،اجاره ناميده ميشود.
سرمايه عبارت از :ابزار ،تجهيزات ،ماشينآالت ،ساختمان و ساير سازههايي است که در
گذشته توليد شدهاند و اکنون ميتوانند بهعنوان نهاده در توليد ساير کاالها و خدمات مورد استفاده
قرار گيرند .مواردي چون بيل ،کلنگ ،پيچ گوشتي ،آچار ،ماشين تراش ،كامپيوتر ،کاميون ،هواپيما،
و همچنين انبارها ،جادهها ،چاهها ،قنوات ،سدها ،نيروگاهها ،فرودگاهها ،کارخانهها ،مغازهها و
ساختمانها سرمايه تلقي ميشوند .به بهايي كه براي نهاده سرمايه پرداخت ميشود بهره ميگويند.
عالوه بر سرمايه تعريفشده در باال که به آن سرمايه فيزيكي گفته ميشود ،سرمايه ديگر تحت
عنوان سرمايه مالي نيز وجود دارد .در صحبتهاي روزمره ،ما از پول ،سهام و اوراق مشاركت
(قرضه) به عنوان سرمايه ياد ميکنيم .ولي بايد توجه داشته باشيم که اينها سرمايه مالي هستند
و منابع مولدي در فرايند توليد نيستند  .سرمايههاي مالي تنها منابع مالي مورد نياز بنگاهها را
تأمين ميکنند و خود به صورت مستقيم در توليد کاالها و خدمات نقشي ندارند .به عبارت ديگر
پول ،سهام و اوراق بهادار ،به مفهوم اخص کلمه ،سرمايه تلقي نميشوند اما ميتوانند با سرمايه
(فيزيكي) مبادله شوند.
کارآفرين در فرايند توليد ،نهادهاي است که عوامل نيروي کار ،زمين و سرمايه را براي
توليد کاالها و خدمات سازماندهي ميکند .اين کارآفرين خالق است که با ايدههاي
جديدي در مورد اينکه چه چيزي توليد شود و چگونه توليد شود ،تصميمات تجاري ميگيرد
و ريسک مربوط به اين تصميمات را تقبل ميکند .وي نيروي کار را استخدام ميکند و
پرداخت حقوق و دستمزد آنان را بر عهده ميگيرد ،زمين را اجاره ميکند و پرداخت اجاره

زمين ،نيروي كار ،سرمايه و كارآفرين خالق ،نهاده هائي هستند كه در توليد كاالها و خدمات مورد استفاده قرار مي گيرند.
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آن را تضمين ميکند ،سرمايه را به خدمت ميگيرد و پرداخت بهره آن را متعهد ميشود.
هدف کارآفرين خالق کسب سود است .وي با فروش محصوالت توليدي به قيمتي بيشتر
از هزينهاي که بايد به صاحبان نهادههاي توليد پرداخت کند ،سود میبرد .اما تضميني وجود
ندارد که فعاليت وي الزام ًا سودآور باشد .بنابراين کارآفرين خالق در روند توليد همواره با
خطر مواجه است .از آنجا که کارآفرينان خالق در جستجوئي خستگيناپذير براي موقعيتهاي
سودآور به سازماندهي فرايندهاي توليدي ميپردازند ،به عنوان نيروي محرکه اقتصادها
تلقي ميشـوند .يكي از معـروفترين کارآفرينان خالق جهان در عصر حاضـر «بيـل گيتس»
( )Bill Gatesاست که پديد آورنده شرکت عظيم «مايكروسافت» ( )Microsoftدر آمريكا است.
شرکتي که محصوالت نرمافزاري آن جهان را تسخير کرده است و مؤسس آن را به ثروتمندترين
مرد جهان بدل ساخته است.
Q Qكميابي و انتخاب
كميابي عمدهترين مسئله جوامع است .وقتي منابعي که در اختيار داريم ،براي تأمين تمام 
ي
خواستههایمان کافي نيست ،ناگزیر ،از ميان بسياري از چيزهاي خوبي که خواهان آن هستیم،
بايد تعدادي را انتخاب کنيم .كميابي لزوم انتخاب را ايجاب ميکند .يك کودک بهزودي درمييابد
که با پول توجيبي اندک خود نميتواند هم پفک بخرد ،هم شکالت و هم بستني و در نتيجه
مجبور است تصميم خود را بگيرد و يكي را انتخاب کند.
در سطح ملي نيز بايد انتخابهاي مهميصورت گيرد .به عنوان مثال ،افزايش هزينههاي نظامي
مسلم ًا کشور را در مقابل دشمن ايمنتر ميکند ،اما اين امر ممکن است به کاهش واکسينه کردن
کودکان و ارائه خدمات درماني ناکافي منجر شود .داشتن جادههاي بهتر ممکن است بهمفهوم
داشتن دانشگاههاي بدتر باشد و تخصيص منابع بيشتري براي بهداشت ،ممکن است بهمفهوم
داشتن منابع کمتري براي آموزش باشد .همه چيز را نميتوان با هم داشت .در نتيجه ،جامعه
ناگزير از تصميمگيري و انتخاب است.
Q Qتعريف اقتصاد
کاالها و خدمات چيزهاي ارزشمندي هستند که براي برآوردن نيازهاي افراد توسط منابع
محدود جامعه توليد ميشوند .تمايز بين کاالها با خدمات در اين است که کاالها ماهيت
فيزيكي دارند ،مانند نان ،اما خدمات ،سرويسي است که ارائه ميشود ،مانند آموزش .جامعه
بايد تصميم بگيرد که چه کاالها و خدماتي را با توجه به منابع محدود خود توليد کند .اقتصاد
علمياست که چگونگي انتخابهاي انجامشده توسط فرد يا جامعه را به هنگام مواجهه با
كميابي مطالعه ميکند.
با توجه به مسئله كميابي ،براي هر جامعهاي حداقل سه سئوال اساسي بدين شرح مطرح
است که:
 -1چه کاالها و خدماتي توليد کنيم؟
 -2چگونه توليد کنیم؟
 -3براي چه كسي توليد کنيم؟ و یا به عبارت دیگر ،چگونه توزیع کنیم؟
هر جامعه ناگزير از ايجاد يك نظام اقتصادي است تا توسط آن و به کمک ابزاري که در
اختيار دارد ،به سه سئوال اساسي فوق پاسخ گويد .يعني معين کند که :

كميابي ایجاب می کند تا اگر به امري منابع
بيشتري تخصيص یابد ،براي ساير امور ،منابع
كمتري باقي بماند.

اقتصاد

علمياست که چگونگي انتخابهاي انجام
شده توسط فرد يا جامعه را به هنگام مواجهه با
کميابي مطالعه ميکند.

سه سئوال اساسي اقتصاد

چه چیزی ،چگونه و براي چه كسي؟

         12بخش اول :اقتصاد و محدوديت منابع

الف  -چه چيزي توليد شود ،يعني از ميان بسياري کاالها و خدمات خواستني ،چه کاالها و
خدماتي توليد شوند؟ نظام اقتصادي يك جامعه بايد تعيين کند که چه مقدار از هر يك از
کاالها و خدمات ممکن را با منابع محدودي که در اختيار دارد توليد کند .آيا امروز بهتر
است دستمال کاغذي توليد کنيم يا پارچه ،ماکاروني توليد کنيم يا فرش ماشيني؟ آيا منابع
کمياب را بيشتر براي توليد کاالهاي مصرفي بـهکـار گـيريم (مـانند دستمال کاغذي و
مـاکاروني) يا اينكه کاالهاي مصرفي کمتري توليد کنيم و در عوض منابع را براي توليد
کاالهاي سرمايهاي به خدمت بگيريم (نظير ماشينآالت توليدکننده پارچه و فرش ماشيني)
تا از اين طريق ،ظرفيتهاي توليدي افزايش يافته ،امکان توليد و مصرف بيشتر را در آينده
فراهم سازد.
ب -چگونه توليد کنيم ،يعني چگونه نهادههاي توليد را براي توليد اين کاالها و خدمات به
خدمت بگيريم؟ نظام اقتصادي جامعه بايد تعيين کند كه چه ترکيبي از نهادههاي توليد
براي توليد هر کاال و خدمتي مناسبتر است .در کارخانه ايران خودرو ،قطعات اتومبيل
توسط کارگران به يكديگر متصل ميشوند ،در حالي که ميتوان به جاي کارگران از ربات
استفاده کرد .در باغهاي مرکبات شمال پرتقال توسط کارگران با دست چيده ميشود ،اما
ميتوان همين کار را با ماشين و با تعداد کارگر بسيار کمتري انجام داد ،نظير آنچه كه در
برخي کشورهاي صنعتي غرب معمول است .کدام روش مناسبتر است؟ چه ترکيبي از
نيروي کار و سرمايه را در توليد کاالها و خدمات بايد به خدمت گرفت؟
ج -براي چه كسي توليد کنيم ،يعني چه کساني بايد اين کاالها و خدمات را دريافت کنند؟
اينکه ثمره فعاليتهاي اقصادي در جوامع نصيب چه کساني ميشود ،به طور معمول،
به ميزان درآمدي که هر يك از افراد آن جامعه کسب ميکنند بستگي پيدا ميکند .نظام
اقتصادي جامعه بايد معين کند که چه کساني از درآمدهاي باال برخوردار باشند .به عنوان
مثال ،درآمدهاي باال بايد نصيب کدام يك از اقشار جامعه ،مانند معلمان ،حقوقدانان،
اقتصاددانان ،پزشکان ،مهندسان و بازرگانان شود؟ اين نظام بايد معين کند که آيا توزيع
درآمد و ثروت در جامعه منصفانه است؟ آيا بايد حداقل معيشت را براي فقرا هم تأمين
کرد؟ يا اينکه هرکس کاري نيافته باشد و يا نتواند کار کند ،سهمياز در آمد جامعه
نخواهد داشت؟
سه سئوال اساسي اقتصاد ،به خوبي اين احساس را در شما ايجاد ميکنند که اقتصاد درباره
چه مسائلي بحث ميکند و نقش نظام اقتصادي در اين رابطه چيست .نظامهاي مختلف اقتصادي
در بخش بعد معرفي خواهند شد.

محصول پرتقال را چگونه
برداشت کنیم ،با دست و
یا به کمک ماشین؟
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اقتصاد در گذر زمان
آدام اسميت پدر علم اقتصاد جديد و آلفرد مارشال
بنيانگذار اقتصاد خرد نوين
آدام اسميت در سال  1723ميالدي در اسکاتلند انگلستان زاده شد .و در 28
سالگي کرسي استادي فلسفه دانشگاه گالسکو را به دست آورد .وي سپس
چهار سال از عمر خود را در سوئيس و فرانسه سپري کرد و با ولتر و ساير
فالسفه برجسته فرانسه ارتباط يافت .هر چند پيش از آدام اسميت افراد زيادي
راجع به اقتصاد مطلب نوشته اند ،اما چنين ميتوان گفت که علم اقتصاد جديد
با چاپ کتاب وي تحت عنوان «ثروت ملل» به سال  1776تولد يافت ،کتابي که وي ده سال از عمر خود را صرف نوشتن آن کرد  .او در
اين کتاب آزادي فعاليتهاي اقتصادي و آزادي تجارت بين کشورها را مورد تأکيد قرار ميدهد و دولت را از مداخله در بازارها و فعاليتهاي
اقتصادي بر حذر ميدارد .وي با بيان عبارت « »Laissez faireکه عبارتي فرانسوي براي « »Leave it aloneيعني «به حال خود بگذارش»
است ،عنوان ميكند که اگر دولت افراد را به حال خود واگذارد تا آزادانه منافع خاص خود را دنبال کنند ،مآالً منافع جامعه نيز تأمين خواهد
شد.
آدام اسميت در زمـاني کـه اوج انقـالب صـنعتي اسـت و تکنولوژي جديد توليد در صنايع پارچهبافي ،فوالد ،حمل و نقل وکشاورزي
به خدمت گرفته شده است ،در کتاب خود اين سوال را مطرح ميکند که چرا بعضي ازکشورها ثروتمند و برخي ديگر فقيرند .سپس وي به
اين سوال با تأکيد بر نقش تقسيم کار و بازار آزاد پاسخ ميدهد .او براي روشن کردن بحث ،مثال کارخانه سوزنسازي را مطرح ميکند.
بر اساس برآورد وي يك کارگر با ابزار کاري كه در سالهاي  1770متداول بود ميتوانست  20سوزن در روز بسازد .اما وقتي فرايند توليد
به  10مرحله مجزا شکسته ميشد به گونهاي که کارگران بتوانند در آن تخصص پيدا کنند ،يعني تقسيم کار صورت ميگرفت ،با  10نفر
کارگر و همان ابزار کار متداول ،توليد به رقم غير قابل تصور  48000سوزن در روز افزايش مييافت .الزمه حفظ چنين سطح وسيعي از
توليد كه در اثر تقسيم كار حاصل ميشود نيازمند بازار وسيعي براي فروش كاال است .يك کارخانه با  10نفر کارگر نيازمند آن است که
در سال بيش از  15ميليون سوزن توليدي خويش را به فروش رساند تا بتواند در صحنه توليد باقي بماند .اينجاست که تأکيد بر تجارت
آزاد معني پيدا ميکند .آدام اسميت در سال  1790در سن  60سالگي درگذشت.
آلفرد مارشال در سال  1842در حومه لندن در انگلستان به دنيا آمد .او در دانشگاه در زمينه رياضي به تحصيل پرداخت ،زمينهاي که
بعدها در اقتصاد كاربرد فراواني يافت و از اهميت بسياري برخوردار شد .آلفرد مارشال مسبب اصلي اهميت يافتن رياضيات در اقتصاد است،
زيرا او بود كه عبارات رياضي و نمودارها را به عنوان ابزاري قدرتمند براي تشريح
تئوريهاي اقتصادي وارد عرصه اقتصاد نمود .كاري كه احتماالً برخي از دانشجويان
اقتصاد هرگز او را نخواهند بخشيد.
مارشال در نهايت به استادي دانشگاه کمبريج رسيد و حدود  25سال بر حرفه
اقتصاد حکمراني کرد تا اينكه در سال  1908بازنشسته شد .وي در نوشتن وسواس
زيادي داشت و به همين لحاظ سالها طول كشيد تا نوشته اي از او به چاپ رسد.
شاهکار مارشال کتاب «اصول علم اقتصاد» است که د ر سال 1890چاپ گرديد.
يكي از دغدغههاي عمده مارشال مسئله فقر بود .وي مينويسد «بررسي داليل
فقر در واقع مطالعه علت خفت و خواري جمع وسيعي از افراد بشري است».
خصوصيات فردي مارشال به گونه زيبائي در عبارت زير خالصه شده است:
«يك اقتصاددان برجسته ميبايد ترکيب نادري از خصوصيات مختلف را
در وجود خود داشته باشد .او بايد رياضيدان ،تاريخشناس ،سياستمدار و
فيلسوف باشد ... .او بايد با اراده ،بيغرض ،بيطرف ... ،و فسادناپذير و
غيرقابل تطميع باشد؛ و در عين حال بسيار خاكي و مردمي».
اين تجليل و تکريم نوشته برجستهترين دانشجوي مارشال ،جان مينارد کنيز است
که خود نيز به شهرتي عالمگير در عرصه اقتصاد رسيد  .آلفرد مارشال به سال 1924
جهان را به درود گفت.
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تأمل و خود آزمائي 1-1
Q Qمسئله اقتصادي را شرح داده و اقتصاد را تعريف كنيد.
پرسشهاي 1-1

 -1در اقتصاد دليل آنکه انتخاب اجتنابناپذير است چيست؟
 -2تمايز بين کاالي مجاني و کاالي کمياب در چيست؟
 -3هر يك از موارد زير تحت سر فصل کدام يك از نهادههاي توليد طبقهبندي ميشود؟
الف -ساختمان دانشگاه
ب -رود کارون
ج -معلم مدرسه
د -سهام کارخانه خاور
ه -اتوبوس شرکت واحد
 -4سه سئوال اساسي که نظام اقتصادي هر جامعه سعي ميکند به آن پاسخ گويد را توضيح دهيد.
 -5عنوانهاي خبري زير را به سئواالت چه ،چگونه و براي چه كسي ارتباط دهيد.
الف -با تحقيقات بيشتر بيماري سرطان را معالجه خواهيم کرد
ب -حق هر کودکي است که از امکانات تحصيلي خوب برخوردار باشد.
ج -دولت با اضافه در آمد ارزي خود چه خواهد کرد؟
تمرینات 1-1

-1
-2

-3
-4
-5

تفاوت بين كميابي و فقر چيست؟ اگر در دنيا هر کس به اندازه کافي غذا براي خوردن داشته باشد ،ميتوان گفت که غذا کمياب نيست؟
حق استفاده مجاني از امکانات صدا و سيما براي نطق انتخاباتي را در انتخابات رياست جمهوري در نظر بگيريد .فرض كنيد هر يك
از چند داوطلب رياست جمهوري تقاضاي وقت مساوي براي نطق انتخاباتي از شبکه سراسري تلويزيون داشته باشند .کدام سواالت
اقتصادي ميتواند در اين رابطه مطرح باشد؟آيا آزادي بيان ميتواند بدون دستيابي مجاني به منبع محدودي که شنيدن يك نطق انتخاباتي
را امکانپذير ميسازد تحقق يابد؟
چرا براي شما مهم است که چه کاالهائي توليد شوند؟ چند کاال را نام ببريد که براي آن ارزش زيادي قائل هستيد و چند کاال را مثال
بزنيد که براي شما ارزش چنداني ندارند.
چند عنوان خبري روزنامههاي اين هفته را با سئواالت چه ،چگونه ،و براي که ارتباط دهيد.
هر يك از موارد زير را ميتوان تحت کداميك از سرفصلهاي نهادههاي توليد طبقهبندي کرد؟
الف -گنبد سلطانيه
ب -درياچه بختگان
ج -نماينده مجلس
د -اوراق مشارکت
ه -کاميون بنز خاور

 -6چرا براي شما مهم است که کاالها و خدمات توليد شده نصيب چه کسي ميشود؟
پاسخ پرسشهاي 1-1

 -1دليل آن كميابي منابع است .خواستههاي بشر بيشتر از منابع موجود است.
 -2ويژگي کاالي مجاني در اقتصاد آن است که به اندازه کافي براي ارضاء نياز تمام کساني که ميخواهند آن را مصرف کنند وجود دارد،
حال آنکه براي يك کاالي کمياب چنين نيست.
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 -3ا قتصاددانان اين موارد را چنين طبقه بندي ميکنند:
الف -ساختمان دانشگاه به عنوان سرمايه؛
ب -رود کارون به عنوان نهاده زمين؛
ج -معلم مدرسه به عنوان نيروي کار؛
د -سهام کارخانه خاور نهاده توليدي نيست؛
ه -اتوبوس شرکت واحد به عنوان سرمايه
 -4با توجه به مسئله كميابي منابع ،يك نظام اقتصادي بايد معين کند که چه کاالها و خدماتي توليد شود ،نهادههاي توليد چگونه به خدمت
ي به افراد جامعه تعلق گيرد .به عبارت ديگر چه کااليي توليد کنيم،
گرفته شوند و خدمات توليد شده بر اساس چه معيار و مکانيسم 
چگونه توليد کنيم ،و براي چه كسي توليد کنيم.
 -5الف  :تحقيقات بيشتر ،سئوال چگونه و معالجه سرطان سوال چه چيزي است .
ب -حق هر کودکي ،سوال براي چه كسي و امکانات تحصيلي خوب ،سوال چه چيزي است.
ج -دولت با اضافه درآمد ارزي خود چه خواهد کرد سئوال براي چه كسي است.

 2-1نظامهاي اقتصادي
با توجه به كميابي منابع ،هر جامعه اي ناچار است يك نظام اقتصادي به وجود آورد تا تخصيص
منابع را به انجام رساند .نظام اقتصادي متشكل از نهادههائي برگرفته از قوانين كشور ،اعتقادات
مذهبي ،عادات ،رسمها و سنتها است که توسط آنها ،منابع کمياب جامعه در جهت رفع نيازهاي
افراد تخصيص مييابند .هدف هر نظام اقتصادي به دست آوردن بيشترين منافع ممکن از منابع
کمياب موجود و توزيع آن بهگونهاي است که مورد قبول اعضای جامعه و متضمن عدالت
اجتماعي باشد.

نظام اقتصادي

متشكل از نهادههائي برگرفته از قوانين كشور،
اعتقادات مذهبي ،عادات ،رسمها و سنتها
است که توسط آنها ،منابع کمياب جامعه در
جهت ارضاء نيازهاي افراد تخصيص مييابند

Q Qسرمايهداري و سوسياليسم
در جوامع مختلف ،نظامهاي اقتصادي متفاوتي شکل گرفتهاند و مکانيسمهاي متمايزي را براي
تخصيص منابع محدود مورد استفاده قرار دادهاند تا عدالت اجتماعي را محقق سازند .اين نظامها
گاهي براساس چگونگي شيوه تصميمگيري ،طبقهبندي ميشوند و گاهي براساس نوع مالکيت
منابع .اگر تقسيمبندي را بر اساس نوع مالکيت بر ابزار و وسايل توليدي قرار دهيم ،ميتوان
از دو نوع نظام اقتصادي در دو نهايت متضاد نام برد .يكي سرمايهداري و ديگري سوسياليسم.
سرمايهداري نظامي است که مبتني بر مالکيت خصوصي نهادههاي توليد و تصميمگيريهاي
غيرمتمرکز فردي در بازار آزاد است .سوسياليسم نظامي اقتصادي است که در آن مالکيت
بهصورت جمعي است و تصميمگيريها توسط جمعي از افراد ،معموالً دولت ،اتخاذ ميشود.
هنگاميکه نوع تصميمگيري مالک تقسيمبندي نظامهاي اقتصادي قرار ميگيرد ،دو نظام
سرمايهداري و سوسياليسم تحت عنوانهاي نظام بازار آزاد و نظام دستوري طبقه بندي ميشوند.
نظام بازار آزاد به نظام قيمت نيز معروف است و نظام دستوري را نظام اقتصادي با برنامهريزي
متمرکز نيز ميگويند.
نظام بازار آزاد آنچنان نظامي است که مبادله کاالها و خدمات بر اساس تصميمگيریهاي
فردي در بازار صورت ميگيرد .در اين نظام ،قيمتها براي تخصيص کاالهاي کمياب مورد استفاده
قرار ميگيرند .قيمتها در بازار تعيين ميشوند و ميزان كميابي کاالها را اندازهگيري ميكنند .در
بازار آزاد افراد به دور از هر گونه مداخله و هدايت دولت ،نفع شخصي خويش را دنبال ميکنند.
ي ميتواند مسئله چه چيزي ،چگونه و براي چه كسي را حل کند ،يكي از
اين ايده که چنين نظام 

سرمايهداري

نظامي مبتني بـر مالکيت خصـوصي نهادههاي
توليد و مکانيسم بازار آزاد است.

سوسياليسم

نظامي مبتني بر مالکيت جمعـي و تصميمـ
گيـريهاي متمـرکز دولتـي در تخصيص منابع
است.
نظام بازار آزاد

نظامي است که تخصيص منابع براساس
تصميمگيريهاي فردي در بازار صورت ميگيرد.
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شكل 1-1
ميزان نقش بازار در تخصيص منابع براي چند كشور منتخب
نقش بازار در تخصيص منابع براي كشورهاي
مختلف بسيار متفاوت است .در اقتصاد
دستوري تخصيصها بر اساس برنامهريزي
متمركز دولتي صورت ميگيرد ،در حالی که
در اقتصاد بازار آزاد تماميتخصيصها توسط
افراد و بهدور از هرگونه مداخله دولت صورت
ميپذيرد .در حدفاصل اين دو نظام ،اقتصاد
مختلط قرار دارد كه در آن بخش خصوصي
و دولت در كنار هم به حل مسائل اقتصادي
ميپردازند.

دست نامرئي

کنايه از آن است که تخصيص منابع منتج از
انتخابهاي آزادانه افراد در جهت تأمين منافع
شخصي ،از ديد جامعه نيز کارا و مطلوب بوده و
به عدالت اجتماعي منجر ميشود.

نظام دستوري

نظامي است که در آن منابع جامعه توسط
تصميمات مشترک جمعي تخصيص مييابد.

كوبا

اقتصاد دستوري

چين

لهستان

سوئد

ايران

انگلستان

آمريكا

اقتصاد بازار آزاد

قديميترين موضوعات اقتصاد است و به آدام اسميت ،اقتصاددان اسکاتلندي ،ميرسد که کتاب
وي تحت عنوان «ثروت ملل» ( )1776به صورت يك کتاب کالسيك اقتصادي باقي مانده است.
اسميت چنين بحث ميكند که ،افرادي که بهدنبال تأمين منافع شخصي خود هستند ،توسط يك
دست نامرئي به انجام کارهائي هدايت ميشوند که نفع جامعه را نيز تأمين ميکند.
دست نامرئي کنايه از آن است که در يك اقتصاد مبتني بر بازار آزاد تخصيصهاي صورت
گرفته توسط افراد از منظر جامعه نيز کارا است و به عدالت اجتماعي ميانجامد .فرض كنيد
آرزو داريد ميليونر شويد و براي اين منظور در ذهن خود با ايدههاي مختلفي کلنجار ميرويد و
باالخره چيزي را ابداع ميكنيد ،مث ً
ال يك سيستم عامل جديد براي كامپيوتر .هر چند شما به دليل
منافع فردي تحريك به چنين کاري شدهايد ولي با شغلها و فرصتهاي جديدي که ايجاد
ميكنيد جامعه را در شرايط بهتري قرار ميدهيد .اسميت ميگويد دنبال کردن منافع شخصي
به دور از مداخله دولت ،ميتواند جامعه منسجمي را شکل دهد که در آن تصميمات تخصيصي
به صورت عاقالنهاي اتخاذ شوند.
نظام دستوري نظامي است که در آن منابع جامعه توسط تصميمات مشترک جمعي تخصيص
مييابد .در اين نظام يك اداره برنامه ريزي دولتي وجود دارد که تصميم ميگيرد چه توليد شود،
چگونه توليد شود و براي چه كسي توليد شود .دستور العملهاي الزم نيز با جزئيات کامل تدوين
و ابالغ ميشود .يك چنين برنامه ريزياي بسيار مشکل است و امروزه کشوري را نميتوان يافت
که صد در صد تخصيص منابع را با برنامه ريزي متمرکز انجام دهد .اقتصادهاي کشورهاي چين،
کوبا وشوروي سابق مثالهائي از نظام دستوري هستند .علي رغم گرايش جوامع به اقتصاد بازار
آزاد ،در چين و به ويژه كوبا قسمت قابل توجهي از تصميمات و برنامه ريزيهاي اقتصادي
به صورت متمرکز صورت ميگيرد.
Q Qاقتصاد مختلط

اقتصاد مختلط

نظامياست که در آن بخش خصوصي و دولت
در کنار هم به تخصيص منابع اشتغال دارند.

در دنياي امروز نميتوان نظام اقتصادياي را يافت که صد در صد دستوري باشد .همچنين يك
نظام اقتصادي نيز نميتوان يافت که در آن تماميتخصيص منابع از طريق مکانيسم بازار و به دور
از هر گونه مداخله دولت صورت گيرد ،يعني نظام اقتصادي به مفهوم اخص کلمه يك نظام بازار
آزاد باشد .امروزه تمامياقتصادها به نوعي مختلط هستند .اقتصاد مختلط نظامياست که در بين
دو نهايت اقتصاد بازار آزاد و اقتصاد دستوري قرار ميگيرد و عناصري از هر دو نظام را در خود
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اقتصاد در گذر زمان
کارل مارکس وسوسياليسم
بي ترديد کارل مارکس ( )1883 – 1818را ميتوان تأثيرگذارترين متفکر علوم
اجتماعي قرن نوزدهم دانست .وي فيلسوف ،تاريخ دان ،دانشمند علوم اجتماعي،
تحليل گر مسائل اقتصادي و يك فرد انقالبي بود .مارکس گرچه در طول دوران
حيات خويش توسط افراد برجسته آن عصر ناديده انگاشته شد ،اما ايدههاي
اجتماعي ،اقتصادي و سياسي وي پس از مرگش مقبوليتي عامه يافت و حرکتهاي
سوسياليستي متعددي را در جهان پديد آورد .تا همين اواخر ،تقريب ًا نيمياز مردم
دنيا تحت نظامي ميزيستند که نظام مارکسيستي تلقي ميشد.
کارل مارکس در سال  1818در يك خانواده متوسط در آلمان به دنيا آمد.
هفدهساله بود که براي تحصيل در رشته حقوق به دانشگاه بن رفت .سپس
تحصيالت خود را در دانشگاه برلين ادامه داد .وي موفق شد اولين جلد از کتاب
سهجلدي «سرمايه» خود را در سال  1867به چاپ برساند .در اين کتاب مارکس
فرايند توليد نظام سرمايهداري را مورد تحليل قرار داد و به تشريح نظريه ارزش کار و تلقي خود از ارزش اضافي و استثمار
پرداخت .کار نگارش جلدهاي دوم و سوم کتاب «سرمايه» نيز در دهه  1860پايان يافت ،ولي عم ً
ال پس از مرگ مارکس در
سال  1883به چاپ رسيد .کارل مارکس که سالهاي پاياني عمر خود را در لندن سپري کرده بود به سال  1883درگذشت و
در قبرستاني در شمال اين شهر به خاک سپرده شد.
مارکس بر اين اعتقاد بود که عم ً
ال نظام سرمايهداري مبتني بر مالکيت خصوصي از درون فرو خواهد پاشيد .سرمايهداراني
که مالک زمينها ،کارخانهها و ماشينآالت هستنـد به استثمار کارگران تا به آنجا ادامه خواهند داد که کارگران قيام کنند و نظام
حاکم را براندازند .رونق و شکوه پايدار تنها وقتي امکان پذير است که دولت مالکيت منابع توليدي را در اختيار گيرد و اقتصاد
را اداره كند.
اما مسائل به گونهاي که مارکس انتظار داشت تحقق نيافت .جوامعي که نظام مارکسيستي را برگزيدند مانند روسيه ،چين،
کره شمالي ،آلمان شرقي و کوبا از کشورهاي مبتني بر نظام بازار عقب افتادند .شکاف سطح زندگي بين جوامع کمونيستي و
سرمايهداري به قدري زياد شد که در نهايت نظام کمونيستي فرو پاشيد .مردم اين کشورها نظام اقتصادي متفاوتي را ميخواستند،
نظامي را که چنان کاالهايي را ارائه کند که مصرفکنندگان در جوامع سرمايهداري از آن برخوردار بودند و لذت ميبردند .از
واپسين سالهاي قرن بيستم ،سعي و تالش کشورهاي سوسياليستي بر اين بود تا اقتصاد خود را از برنامهريزي متمرکز به نظاميکه
بيشتر متکي به مکانيسم بازار است تبديل کنند و اين تالش همچنان ادامه دارد .اين جوامع به دنبال قوانين ،مکانيسمها و نيروي
محرکهاي هستند که سطح زندگي آنها را ارتقا بخشد.
اما آيا نظام سرمايهداري قادر است در قرن بيست و يكم کماکان رونق و شکوفايي را به جوامع عرضه کند و سطح زندگي را
روز به روز افزايش دهد؟ گذشت زمان به اين سئوال پاسخ خواهد داد.
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دارد .در يك چنين نظامي،دولت و بخش خصوصي در کنار هم به تخصيص منابع اشتغال دارند.
بسته به آنکه سهم بخش خصوصي در اقتصاد بيشتر باشد يا سهم بخش دولتي ،برخي کشورها به
اقتصاد دستوري و برخي به اقتصاد بازار آزاد نزديكترند .در شکل  1-1جايگاه برخي از كشورها
در درون طيفي که يك سر آن اقتصاد بازار آزاد و سر ديگر آن اقتصاد دستوري است ،بر اساس
معیار نسبت سرمايهگذاري بخش دولتي به کل سرمايهگذاري ،مشخص شده است.
کشوري چون آمريكا که نظام بازار آزاد را برگزيده است هنوز شاهد مقدار زيادي فعاليت
دولتي در ارائه کاالها و خدمات عموميو توزيع مجدد درآمد از طريق مالياتها ،پرداختهاي
انتقالي و تنظيم و نظارت بر عملکرد بازارها است .در کشوري چون کوبا نيز تا اندازهاي به
مصرف کنندگان دررابطه با خريد کاالها و خدمات حق انتخاب داده ميشود .چنين به نظر
ميرسد که پس از فروپاشي شوروي ،کشورها گرايش پيدا کرده اند تا نقش بخش خصوصي را
در عرصه اقتصاد افزايش دهند و چنين تلقي ميشود که تکيه بر نيروهاي بازار شرط الزم براي
افزايش رشد و شکوفائي اقتصادي است.
Q Qاقتصاد اسالمي
نظام اقتصادي اسالمی

يک نظام مختلط است که در آن با هدف تحقق
عدالت اجتماعي ،بخش خصوصي و دولتي در
کنار هم به تخصيص منابع جامعه اشتغال دارند.

با توجه به تعريفي که از اقتصاد مختلط ارائه شد ،اقتصاد اسالميرا ميتوان يك اقتصاد مختلط
دانست .در اين نظام ،هم مالکيت خصوصي به رسميت شناخته شده است و هم مالکيت دولتي
و اين دو در کنار هم به تخصيص منابع اشتغال دارند .نظام اقتصادي اسالم بر اساس آزادي
اقتصادي در کادر محدود بنا شده است ،به اين مفهوم که هر فعاليت اقتصادي که از نظر اسالم
بازدارنده تحقق ايدهها و ارزشهاي اسالمياست ،مثل ربا و احتکار ،منع شده است .نظارت
حکومت اسالمي(ولي امر) بر فعاليتهاي عموميو دخالت آن در جهت حمايت و پاسداري از
مصالح عمومي،به وسيله محدود کردن آزاديهاي فردي مورد تاييد قرار گرفته است تا به اين
ترتيب عدالت اجتماعي بر جامعه حاکم شود.
Q Qرقابت ،جيره بندي و تبعيض
تمام نظامهاي اقتصادي ،درگير سه پيامد اجتنابناپذير مسئله كميابي هستند .اين سه پيامد رقابت،
جيرهبندي ،و تبعيض است .وجود كميابي الزام ًا ايجاب ميکند كه اشخاص با توجه به نيازهاي
نامحدود خود با يكديگر به رقابت بپردازند تا هرچه ممکن است سهم بيشتري از منابع کمياب
را به خود اختصاص دهند .طبيعت چنين رقابتي ،متأثر از نظام اقتصادي حاکم بر جامعه است.
رقابت ميتواند از نوع سازنده يا مخرب باشد ،ولي وقتي كميابي وجود دارد رقابت قابل اجتناب
نيست .هدف هر نظام اقتصادي بايد آن باشد که رقابت را به مسيري سوق دهد که سالمت جامعه
و رشد و بالندگي اقتصادي را تضمين كند.
از آنجا که هرگز منابع جامعه به اندازهاي نيست که به همه افراد و به هر ميزان که بخواهند
برسد ،نظام اقتصادي مجبور است منابع کمياب را به گونهاي بين افراد جيرهبندي کند .بنابراين
نظام اقتصادي بايد روش جيرهبندي مناسبي را براي تخصيص منابع ارائه کند.
جيرهبندي داللت بر كميابي منابع دارد و به نوبه خود حاکي از آن است که الجرم تبعيض
نيز وجود خواهد داشت .اگر منابع جامعه به حدي نيست که بتوان تمام نيازها را ارضاء کرد،
نظام اقتصادي چارهاي جز اين ندارد که بين پارهاي از نيازها و برخي از افراد تبعيض قائل شود.
از آنجا که تبعيض اجتناب ناپذير است بايد مبناي قابل پذيرشي را براي تبعيض انتخاب کرد.
معموالً نميتوان بر مبناي جنسيت ،نژاد و سن بين افراد تبعيض قائل شد ولي تبعيض قائل شدن
بر اساس توان ،عملکرد و دانش فردي امري پذيرفتهشده است.
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اقتصاد در گذر زمان
اقتصاد اسالمی از دیدگاه شهید محمد باقر صدر

*

شهيد محمد باقر صدر مؤلف كتاب ارزشمند «اقتصاد نا» يا »اقتصاد ما» 1است
كه در سه بخش به رشته تحرير درآمده است .دو بخش نخست كتاب به نقد
نظام سرمايهداري و سوسياليسم اختصاص يافته است و بخش سوم آن ،كه
مهمترين بخش كتاب است ،اقتصاد اسالمي را معرفي ميكند .شهيد صدر در
اين بخش از كتاب كه شاهكار وي محسوب مي شود ،نظرات خويش را در
مورد اقتصاد اسالمي بيان داشته است .او از مرزهاي فقه شيعه در اين بخش
فراتر رفته و براي كشف الگوي اقتصاد اسالمي به آراء و نظرات فقهاي سنّي
به عنوان منابع علمي در اين خصوص اتكاء كرده است .به رغم گذشت
بيش از پنج دهه از زمان انتشار كتاب اقتصاد ما ,هنوز اين كتاب به عنوان
اصليترين كتاب در حوزه اقتصاد اسالمي ،مركز ثقل توجه انديشمندان
اقتصاد اسالمي در مراكز علمي و آموزشي است.
در اين كتاب ,شهيد صدر سه اصل اساسي زير را براي نظام اقتصادي
اسالم برميشمرد
•مالكيت دوگانه
•آزادي اقتصادي محدود
•عدالت اجتماعي
شهيد صدر معتقد است كه اختالف اساسي ميان اسالم و نظام سرمايهداري و سوسياليسم در ماهيت نوع مالكيت مورد پذيرش
هر يك از اين نظامها نهفته است ,زيرا نظام سرمايهداري به مالكيت خصوصي فردي باور دارد و مالكيت عمومي را به جز در
موارد ضروري به رسميت نميشناسد و نظام سوسياليستي نيز درست به عكس آن است ،ا ّما در آن واحد ,به رسميت ميشناسد و
به جاي اصل تك شكلي مالكيت كه سرمايهداري و سوسياليسم پذيرفتهاند ,اصل مالكيت دوگانه (يعني مالكيت با شكلهاي متنوع)
را پذيرفته است .اين شكلهاي مختلف مالكيت عبارتند از مالكيت خصوصي ,مالكيت عمومي و مالكيت دولتي.
در مورد آزادي محدود اقتصادي ،شهيد صدر معتقد است كه دو قيد مانع مطلق بودن آزادي و مالكيت خصوصي در اسالم
است .قيد نخست شخصي و دروني است و برگرفته از ارزشهاي اخالقي مشاركت در ثروت بر اساس آموزههاي اسالم است.
اين ارزشها كه از حيطه حكم و جبر حكومت خارجاند ,قابل سنجش نيستند و صرفا ًابزاري هستند كه دين به فرد بخشيده است.
ا ّما قيد د ّوم قيدي عيني و واقعي است و توسط قانون به صراحت مشخص شده است .بر اين اساس ,مجموعهاي از فعاليتهاي
مضر به حال اجتماع ,نظير ربا و احتكار و مانند آن ,منع شده است و در عين حال «اصل اشراف ولي امر بر فعاليتهاي
اقتصادي
ّ
عمومي» و «اصل دخالت دولت براي حفظ منافع و آزاديهاي عمومي» مقرر گشته است.
در رابطه با اصل عدالت اجتماعي ,شهيد صدر به خطر كليگوئيها و تعميمهاي نادرست در مورد رابطه اسالم با عدالت
اجتماعي توجه ميدهد و به اجمال يادآور ميشود كه اصل عدالت اجتماعي خود به دو اصل فرعي «تكافل عمومي» و «توازن
اجتماعي» تقسيم ميگردد .وي معتقد است كه مفهوم عدالت اجتماعي در مفهوم اين دو اصل نهفته است.
 -1اقتصاد نا, نوشته محمدباقر صدر, ترجمه محمدكاظم موسوي ,انتشارات اسالمي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.1348 ,
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شهيد صدر بر اين اعتقاد است كه اقتصاد اسالمي ،برعكس اقتصاد ماركسيستي كه مدعي علمي بودن است ،علم نيست و ادعاي
علمي بودن ندارد ،بلكه از اهداف اجتماعي آغاز ميشود و سپس واقعيت اقتصادي را با آن درميآميزد .وظيفه مكتب اقتصادي
اسالم كشف سيماي كامل حيات اقتصادي بر اساس شريعت اسالم و مطالعه افكار و مفاهيمي است كه از پس آن اين سيما پرتو
افشاني ميكند.
دو مفهوم «مكتب» و «علم» در كتاب «اقتصاد ما» از هم تفكيك شدهاند .شهيد صدر در اين كتاب بيان ميكند كه مكتب راهي
است كه يك جامعه در تكامل اقتصادي و درمان مشكالت عملياش ميپيمايد ،حال آنكه علم ،زندگي اقتصادي و روابط موجود
ميان حقايق اقتصادي و عوامل از پيش تعيين شده را شرح ميدهد .پس از اين تفكيك ،شهيد صدر چهار فرضيه زير را مطرح
ميكند.
.1
.2

.3
.4

1اقتصاد اسالمي مكتب است و نه علم .اين مكتب راهي را كه پيروانش بايد در اقتصاد بپيمايند تبيين ميكند.
2اقتصاد اسالمي بر مبناي ايده عدالت استوار است و چون مفهوم عدالت به جهان علم منتسب نيست ،پس شگفت نيست كه
اقتصاد اسالمي علم نباشد ،زيرا جوهر عدالت ،ارزيابي و ارزشگذاري اخالقي است .به همين جهت در پايان بخش اين
بحث شهيد صدر ميگويد :بنابراين ,مالكيت خصوصي ,يا آزادي اقتصادي ،يا حذف بهره و ملي كردن ابزارهاي توليد،...
همگي در دايره مكتب ميگنجند ،زيرا با ايده عدالت ارتباط دارند؛ ا ّما اموري مانند قانون عرضه و تقاضا و قانون آهنين
(خشكي) دستمزدها ...از قوانين علمياند.
3شريعت اسالم ,راه نخست اكتشاف اقتصاد اسالمي است.
4اقتصاد اسالمي بر اكتشاف استوار است ،نه تكوين .از اين رو عالم اسالمي از آزادي كمتري نسبت به ديگران برخوردار
است و گزينههاي فراروي وي محدود به حيطه قوانين اسالمي است كه بر اقتصاد حاكم است.

در رابطه با مسئله اصلي ،شهيد صدر چنين بيان ميكند كه مشكل اصلي از نظر نظام سرمايهداري ،كميابي منابع طبيعي در برابر
مقتضيات و نيازهاي مدنيت جديد است و در اقتصاد سوسياليستي ،تضاد ميان روش توليد و روابط توزيع مسئله اساسي است.
دليل مخالفت اسالم با نظر سرمايهداري از ديد شهيد صدر از آن جهت است كه معتقد است در طبيعت منابع و ثروتهاي فراواني
براي بشريت فراهم است و مخالفتش با سوسياليسم از آن روست كه مشكل را نه در شيوه توليد ،بلكه در خود انسان ميبيند.
رويكرد اساسي شهيد صدر در كتاب اقتصاد ما بر چگونگي توزيع و شيوههائي استوار است كه اسالم از طريق آن توانائي تنظيم
توزيع منابع جامعه را براي رسانيدن ثروت اقتصادي به حد اعالي آن دارا است .بنابر اهميت توزيع منابع در جامعه ،شهيد صدر
توزيع را در دو مقطع مورد توجه قرار ميدهد ،يكي «توزيع پيش از توليد» و ديگري «توزيع پس از توليد» .توزيع پيش از توليد،
چگونگي توزيع مواهب طبيعي را مشخص ميكند كه عبارت از زمين ،معادن ،آبها و ساير منابع طبيعي است .شهيد صدر بحث
مفصلي را در رابطه با مالكيت زمين ،معادن ،آبها و ساير منابع طبيعي نظير نفت مطرح ميكند و شكل مالكيت آن را بر اساس
مباني اسالمي بيان ميدارد .همچنين شيوه توزيع پس از توليد را نيز با توجه به عقود مختلف اسالمي مورد بحث قرار ميدهد.
شهيد صدر بر نقش دولت در نظام اقتصادي به عنوان عاملي جهت توليد ثروت و تأمينكننده اهداف توزيع تأكيد ميورزد.
هدف و فلسفه دخالت دولت در اقتصاد ،چنان كه از كتاب اقتصاد ما برميآيد ،تضمين از بين بردن تفاوتها و فاصلههاي
عميق اجتماعي است .دخالت دولت موجب ميشود تا تضادها و فاصلههاي اجتماعي به اندازهاي شديد نشود كه موجب انحصار
ثروت در دست اغنيا شود.

* مأخذ :پگاه حوزه ،قم ،شماره  ،305ارديبهشت .1386
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نظام اقتصادي يك جامعه ،شيوه رقابت ،نوع جيرهبندي ،و شکل تبعيض را مشخص ميکند و
در واقع ،به افراد ديكته ميكند كه چگونه بايد رفتار كنند تا بتوانند به منابع كمياب جامعه دست
پيدا كنند .بنابراين ،هر جامعه بايد به اين واقعيت انكارناپذير توجه داشته باشد كه روشي را كه در
قالب يك نظام اقتصادي براي تخصيص كاالها و منابع كمياب به خدمت ميگيرد ،تماميرفتارها
و فعاليتهاي اقتصادي افراد جامعه را تحت تأثير قرار ميدهد.
يكي از روشهائي كه براي تخصيص منابع مورد استفاده قرار ميگيرد ،استفاده از مكانيسم
بازار و سيستم قيمتها است ،اما روشهاي ديگري نيز براي اين منظور وجود دارد .صف،
طنازي ،رشوه ،قرعهکشي و خشونت راههاي ديگري هستند که ميتوانند براي تخصيص کاالهاي
کمياب مورد استفاده قرار گيرند .هر يك از اين روشها ،کم و بيش در جوامع مورد استفاده قرار
گرفته و ميگيرند تا به کمک آن تخصيص صورت پذيرد.
آيا هرگز در روز انتخاب واحد براي ثبت نام در کالسي که تمايل به گرفتن آن را داشتهايد
صف كشيدهايد؟ آيا هرگز کالس مورد نظر قبل از اينکه نوبت ثبت نام شما فرا رسد پر شده
است ؟ اگر چنين بوده ،در اين حالت اين کاالي کمياب به افرادي تخصيص يافته است که
زودتر از شما براي ثبت نام صف كشيدهاند .معدل ترم قبل می تواند مبنای دیگری برای اولویت
دادن به دانشجویان در ثبت نام باشد .اگر مبنای تخصیص کالس در روز ثبت نام به جای زودتر
آمدن ،معدل ترم قبل بوده باشد ،آنگاه کالس به دانشجویانی تخصیص خواهد یافت که از معدل
به نسبت باالتری برخوردار بوده هستند.
يكي ديگر از روشهاي تخصيص کاالي کمياب ،دادن رشوه به تصميمگيرندهاي است که
ميتواند اجازه دهد تا آن کاال در اختيار فرد قرار گيرد .چنانچه رشوه مبناي ثبتنام در کالس
مورد عالقه قرارگيرد ،آنگاه دانشجوياني از آن کالس برخوردار خواهند شد که به مسئول ثبتنام
رشوه پرداخت کرده باشند.
برخي از انواع قرعهکشيها نيز ميتواند مبناي تخصيص کاالهاي کمياب قرار گيرد .چنين
تخصيصي بر اساس شانس صورت ميگيرد .ميتوان براي ثبت نام در کالس مورد عالقه بين
دانشجوياني که تمايل دارند در آن کالس ثبت نام کنند قرعه کشي کرد و به اين ترتيب تخصيص
را بر اساس شانس انجام داد.
باالخره گاهي براي تخصيص کاالهاي کمياب از خشونت استفاده ميشود .اگر مبناي امکان
ثبت نام در کالس مورد عالقه ،تهديد به استفاده از زور يا اعمال خشونت بر عليه مسئول ثبت
نام و يا افرادي که در صف جلوتر هستند باشد ،آنگاه بدون شک دانشجويان خشنتر و تنومندتر
کالس را پر خواهند کرد.
به هنگاميکه سرگرم مطالعه مطالب فوق بوديد ،شايد برخي پيامدهاي روشهاي مختلف
تخصيص منابع مورد اشاره را از ذهن گذرانيده باشيد .اگر چنين است ،انجام اولين تحليلهاي
اقتصادي خود را تجربه کردهايد .با تحليل اين مسئله که وقتي دانشجويان با روشهاي مختلف
تخصيص مواجه هستند چگونه رفتار خواهند کرد ،اولين پيش بيني اقتصادي خود را صورت
دادهايد .شما تعيين کردهايد که وقتي هر دانشجو با نظامهاي اقتصادي متفاوتي روبرو است چگونه
و با چه پيامدهائي کاالي کمياب مورد نظر را به دست خواهد آورد .شما پيشبيني کردهايد که
تحت هر نظامي چه نوع دانشجوياني خواهند توانست در کالس مورد عالقه خود ثبتنام کنند
و در فرايند ثبتنام چگونه رفتاري خواهند داشت .زيرا ميدانيد که رقابت بين افراد بر آن اساس
شکل ميگيرد که هر کس سعي ميکند مقدار بيشتري از آنچه که مبناي جيرهبندي است را در
اختيار بگيرد .شايد شنيده باشيد که منابع کمياب در اوايل انقالب بر اساس چه معیارهائي به
افراد جامعه تخصيص داده ميشد .اگر نشنيدهايد بپرسيد و تجسم كنيد که افراد در ميدان رقابت
چگونه رفتاري را از خود بروز ميدادهاند تا بتوانند به منابع کمياب جامعه دست پيدا کنند.
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اقتصاد در رسانهها
سهميه بندي بنزين به  80ليتر در ماه
كاهش يافت.
87/11/27

سؤال:

دليل  كاهش سهميه بنزين را در چه  
ميبينيد؟
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تأمل و خود آزمائي 2-1
Q Qنظام اقتصادي را تعريف كنيد و انواع آن را شرح دهيد.
پرسشهاي 2-1

-1
-2
-3
-4
-5
-6

چرا هر جامعهاي ناگزير از داشتن يك نظام اقتصادي است؟
تمايز بين نظام سرمايهداري و سوسياليسم چيست؟
منظور از دست نامرئي آدام اسميت چيست؟
آيا نظام اقتصادي چين به نظام دستوري نزديكتر است يا کوبا؟
ويژگي يك نظام اقتصادي مختلط چيست؟
سه پيامد اجتناب ناپذير كميابي چيست؟

تمرينات 2-1

-1
-2
-3
-4
-5

نظام بازار آزاد چيست و در اين نظام چگونه منابع کمياب تخصيص مييابند؟
در يك نظام دستوري ،به سواالت اساسي اقتصاد چگونه پاسخ گفته ميشود؟
وجه مشخصه نظامهاي اقتصادي کشورهاي مختلف جهان امروز چيست؟
نظام اقتصادي اسالم چگونه نظامياست و بر چه مبنايي استوار است؟
شيوه رقابت ،طبيعت جيره بندي و شکل تبعيض در يك جامعه زاييده چيست؟

پاسخ پرسشهاي 2-1

-1
-2
-3
-4
-5
-6

زيرا منابع در يك جامعه کمياب است و لزوم تخصيص منابع ايجاب ميکند تا يك نظام اقتصادي براي اين منظور ايجاد شود.
نظام سرمايهداري مبتني بر مالکيت خصوصي نهادههاي توليد و تصميمگيريهاي غيرمتمرکز فردي است ،حال آن که در نظام سوسياليسم،
مالکيت به صورت جمعي است و تصميمات در رابطه با تخصيص منابع توسط دولت اتخاذ ميشود.
منظور از دست نامرئي آن است که در يك اقتصاد بازار آزاد ،تخصيصهاي صورت گرفته بر اساس تصميمات افرادي که در پي تأمين
منافع شخصي خود هستند به گونهاي است که در عين حال منافع جامعه را نيز تأمين ميکند.
نظام اقتصادي کوبا به نظام دستوري نزديك تر است تا نظام اقتصادي چين.
ويژگي نظام اقتصادي مختلط آن است که در آن ،هر دو بخش خصوصي و دولتي ،در کنار هم به امر تخصيص منابع اشتغال دارند و
در کشورهای مختلف ،تنها درجه اختالط اين دو بخش متفاوت است.
رقابت ،جيرهبندي و تبعيض ،سه پيامد اجتنابناپذير كميابي هستند.

لصفف داصتقا  1 -لصف
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 3-1نظام اقتصادي و علم اقتصاد
اكنون اين سئوال را مطرح ميكنيم كه علم اقتصاد چيست و چه تفاوتي با نظام اقتصادي
دارد .علم اقتصاد كه در زمره علوم اجتماعي قرار ميگيرد ،دانشي است كه پديدههاي اقتصادي
را تفسير نموده و ارتباط بين متغيرهاي اقتصادي را تبيين ميكند .مسئله مورد بررسي علم اقتصاد
آن است كه وقتي افراد جامعه با كميابي منابع مواجهاند و در نتيجه مجبور به انتخاب هستند،
چگونه و بر چه اساسي انتخابهاي خود را انجام ميدهند .بايد گفت كه علم اقتصاد علم بررسي
چگونگي انتخابها است.
نظام اقتصادي مجموعه ابزاري سازمانيافته است كه مشخصكننده شيوه تخصيص منابع
محدود جامعه در جهت نيل به هدف تأمين عدالت اجتماعي است .بر اين اساس ،به عنوان مثال،
ميتوان گفت كه اقتصاد اسالمييك نظام است و نه علم ،زيرا درآن هيچ يك از قوانين اقتصادي
تجزيه و تحليل نشده و ارتباط متقابل بين متغيرهاي اقتصادي مورد بررسي قرار نگرفته است،
بلكه يك شيوه اقتصادي مطلوب جهت تخصيص منابع براي جـامـعـه اسالمي معـرفي شده
است .در واقع نظام «روش» و علم «تفسير» است .به طــور كـلـي چنين ميتوان گفت كه هر
مقوله اقتصادي كه با ايدة عدالت اجتماعي ارتباط مييابد در قلمرو نظام اقتصادي جا ميگيرد
و علم اقتصاد شامل نظريههائي است كه رويدادهاي عيني اقتصادي را به دور از هرگونه انديشه
عدالتخواهانه تفسير ميكند .از اينرو مفهوم عدالت حد فاصل بين نظام اقتصادي و علم اقتصاد
است .بحثهاي ملي كردن صنايع و يا خصوصيسازي صنايع مليشده ،آزادسازي اقتصادي و
پرداخت يارانهها كه با هدف محقق ساختن عدالت اجتماعي در ارتباط است در قلمرو نظام
اقتصادي است ،حال آنكه قانون نزولي بودن مطلوبيت نهايي ،قانون عرضه وتقاضا و قانون بازده
نزولي كه در آن عادالنه بودن يا نبودن پديدهها مورد نظر نيست جنبه علميدارد .در فصلهاي
بعدي به شرح اين قوانين خواهيم پرداخت.

علم اقتصاد

دانشي است كه پديدههاي اقتصادي را تفسير
نموده و ارتباط بين متغيرهاي اقتصادي را تبيين
ميكند.

Q Qاقتصاد اثباتي و اقتصاد ارزشي
وقتي در مورد علم اقتصاد صحبت ميكنيم ،نخست الزم است تفاوت بين عبارات اثباتي و
عبارات ارزشي را كام ً
ال درك كرده باشيم .عبارات اثباتي درباره آن است كه:
•چه هست ،چه بوده ،و يا خواهد بود.
و عبارات ارزشي مربوط به آن است كه:
•چه بايد باشد.
اگر در مورد عبارات اثباتي اختالف نظر وجود داشته باشد ،ميتوان با مراجعه به واقعيات
انكارناپذير جامعه كه معموالً در قالب آمار تبلور مييابد ،حقيقت امر را دريافت .اما اختالف نظر
در مورد عبارات ارزشي به سادگي قابل رفع نيست ،زيرا ريشه در آداب و سنن و مذهب و منش
و اعتقادات فردي دارد.
براي روشن شدن بهتر فرق يك عبارت اثباتي و يك عبارت ارزشي به مثال زير توجه كنيد.
فرض كنيد عنوان شود «هسته اتم را نميتوان شكافت» ،اين يك عبارت اثباتي است .برای اثبات
درستی یا نادرستی این جمله ،کافی است به رخدادهای گذشته رجوع کرد تا مشخص شود که
هسته اتم را میتوان شکافت ..اما اگر گفته شود «هسته اتم را نبايد شكافت» ،آنگاه اين عبارت
يك جمله ارزشي است كه اعتقاد به آن بستگي به اخالقيات فردي دارد .در نتيجه اختالف نظر
برسر اين جمله را به سادگي نميتوان حل و فصل كرد.

عبارت اثباتي

دربارة آن است كه چه هست ،بوده و يا خواهد
بود.

عبارت ارزشي

مربوط به آن است كه چه بايد باشد.
اقتصاد در رسانهها
ساالنه بايد يك ميليون فرصت شغلي فراهم
شود.
89/3/2
سؤال:
عبارت فوق چگونه عبارتي است؟
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اقتصاد اثباتي

در مورد واقعيتهاي اقتصادي موجود بحث
ميكند.
اقتصاد ارزشي

دربارة آنچه كه از نظر اقتصادي بايد وجود داشته
باشد بحث ميكند.

يك عبارت اثباتي مسئلهاي را در مورد دنياي واقعي مطرح ميكند .اگر اين امكان وجود
داشته باشد كه درستي يا نادرستي آن را با مراجعه به شواهد تجربي معين كرد ،آن را عبارت
قابل آزمون ميگويند .بسياري از عبارات اثباتي قابل آزمون هستند و ميتوان اختالف نظر
در مورد آن را با مراجعه به مشاهدات و واقعيتهاي موجود از ميان برداشت .اما بر خالف
عبارات اثباتي ،عبارات ارزشي هرگز قابل آزمون نيستند .به عنوان مثال ،بيان عبارتي نظير«خوب
نيست خانمها در خارج از منزل كار كنند» را نميتوان با مراجعه به مشاهدات تجربي آزمون
كرد.
با توجه به روشن شدن تمايز بين عبارات اثباتي و عبارات ارزشي ،اكنون بايد گفت كه
اقتصاد اثباتي به بحث در مورد عبارات اثباتي و يا به بياني ديگر تحليل واقعيتهاي اقتصادي
موجود ميپردازد .اگر در اين مورد توافق نظر وجود نداشته باشد ،ميتوان با مراجعه به واقعيات،
يعني اطالعات آماري ،حقيقت امر را دريافت .اما اقتصاد ارزشي درباره آنچه كه بايد باشد بحث
ميكند .موافقت يا مخالفت با مسئله عنوانشده بستگي به آن دارد كه از نظر ما چه چيزي خوب
و شايسته و چه چيزي بد و نادرست است .به عنوان مثال ،با اين عقيده كه «صنايع مليشده بايد
هرچه زودتر خصوصيسازي شوند تا بيش از اين جامعه از ناكارآمدي و عدم تخصيص مطلوب
منابع رنج نبرد» به لحاظ ارزشي ،ميتوان موافق يا مخالف بود.
با روشن شدن ماهيت اقتصاد اثباتي و اقتصاد ارزشي اكنون اين نكته را مورد تأكيد قرارميدهيم
كه علم اقتصاد در قلمرو اقتصاد اثباتي قرار ميگيرد .وظيفه علم اقتصاد كشف درستي و نادرستي
عبارات اثباتي با توجه به مشاهدات ما در دنياي واقعي است .اين كشف به ما كمك ميكند تا به
چگونگي عملكرد اقتصاد در تخصيص منابع جامعه پي ببريم.
Q Qنظريه اقتصادي وآزمون
كاوش سيستماتيك علم اقتصاد درمورد پي بردن به اينكه چگونه انتخابها صورت ميگيرد
و تخصيص منابع چگونه انجام ميشود ،نيازمند تدوين نظريههاي اقتصادي وآزمون اين نظريهها
با استفاده از اطالعات آماري است.
وقتي بين دو يا چند پديده اقتصادي نظم خاصي مشاهده ميشود ،ممكن است اين سئوال
را مطرح كنيم كه چرا چنين ارتباطي بين آنها برقرار است .تدوين يك نظريه اقتصادي ،كوششي
براي ارائه پاسخی مناسب به اين سئوال است .جزء مهمياز اقتصاد را ساخت نظريههايي تشكيل
ميدهند كه در تالشاند تا نشان دهند دنياي اقتصاد چگونه كار ميكند .اين نظريهها به ما كمك
ميكنند تا با استفاده از آنها بتوانيم پديدههاي دنياي واقع را توضيح دهيم و براساس آن به
پيشبيني رخدادها بپردازيم.

نظريه

شكل سادهشدهاي از روابط دنياي واقع براي
نشان دادن ارتباط متقابل بين متغيرهاي عمده
مورد نظر است.

نظريه چيست؟ تئوري يا نظريه ،شكل سادهشدهاي از دنياي واقع است .هدف يك نظريه،
سادهسازي و چشمپوشي از مسائل كم اهميت است تا به آساني بتوان چگونگي ارتباط متقابل بين
متغيرهاي عمده را مشاهده كرد .يك نظريه را ميتوان به نقشهاي تشبيه كرد كه شما براي مسير
آمدن به خانه خود براي دوستتان ترسيم ميكنيد .مسلم ًا اين نقشه شامل تمام جزئيات مربوط
به ساختمانها ومغازهها و كوچههائي كه بر سر راه دوستتان تا رسيدن به منزل شما قرار دارد
نيست ،بلكه با حذف تمام جزئيات كماهميت ،تنها مسير مورد نظر با چند نشانه كليدي مورد
تأكيد قرار گرفته است .يك نظريه نيز دنياي واقعي را سادهسازي ميكند و تنها برروي متغيرهاي
كليدي مربوط به پديدهها تمركز مييابد تا بتواند به روشني ارتباط بين آنها را به نمايش گذارد.
سادهسازي تنها وقتي ممكن است كه بتوان پيشفرضهايي را در مورد دنياي واقعي در نظر
گرفت.
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هر نظريه شامل اجزايي به شرح زير است:
•مجموعهاي از تعاريف كه به روشني متغيرها و ارتباط بين آنها را مشخص ميكند.
•مجموعهاي از پيشفرضها كه مشخص كننده شرايطي است كه تحت آن شرايط نظريه
ميتواند صادق بوده و مورد استفاده قرار گيرد.
•يك يا چند فرضيه در مورد رابطه بين متغيرها.
•پیشبينياي كه از فرضيه يا فرضيههاي نظريه استنتاج ميشود و ميتواند با استفاده از
مشاهدات تجربي مورد آزمون واقع شود.

در زير به شرح چگونگي ساخت وآزمون يك نظريه ميپردازيم.

روش ساخت و آزمون يك نظريه .در ساخت هر نظريه مراحلي به شرح زير دنبال ميشود:

.1
.2

.3

.4

.5

تصميمگيري در مورد آنكه چه چيزي را ميخواهيم توضيح دهيم يا پيش بيني كنيم.
بهعنوان مثال ،توضيح دهيم که علت تغيير قيمت ارز در بازار ارز و يا تغيير در قيمت نفت
در بازار جهاني و امثال آن چيست.
مشخص كردن متغيرهائي كه معتقديم در آنچه ميخواهيم توضيح دهيم يا پيشبيني
كنيم مهم هستند .متغيرها مقاديري هستند كه ميتوانند تغيير كنند .به عنوان مثال ،قيمت،
يك متغير است .قيمت كاالئي ممكن است در اين هفته  120ريال باشد حال آنكه در هفته
قبل  100ريال بوده است .اگر شما بخواهيد رفتار مصرفكنندگان در مورد خريد اين كاال
را توضيح دهيد و يا پيشبيني كنيد ،ممكن است نظريهاي را تحت عنوان "نظريه رفتار
خريداران" ارائه كنيد كه رابطه بين قيمت كاال و تصميم به خريد خريداران را توضيح دهد.
بيان پيشفرضهاي يك نظريه كه براي سادهسازي الزم است .پيشفرضها اجزاء اصلي
وحياتي يـك نظريه هستند .پيشفرضها مسائلي هستند كه فرض ميشود صحت دارنـد.
بهعنوان مـثـال ،در رابطه با توضيح رفتار توليدي يك بنگاه توليدي ممكن است فرض
كنيم كه هدف بنگاه توليدي كسب حداكثر سود است ،البته ممكن است كه اين فرض در
واقعيت چندان صحيح نباشد .آنچه كه در مورد يك نظريه بسيار مهم است ميزان مطابقت
پيشفرضهاي آن با واقعيتها است.
بيان فرضيهها .فرضيه يك عبارت صريح در مورد چگونگي ارتباط دو يا چند متغير است.
به عنوان مثال ،بيان اين جمله كه «افزايش كسر بودجه منجر به افزايش تورم ميشود» ،يا
اين جمله كه «سيگار كشيدن احتمال مبتال شدن به بيماري سرطان ريه را افزايش ميدهد»
يك فرضيه است .در واقع فرضيه پيش بيني ميكند كه اگر مسئلهاي اتفاق افتد (وجود كسر
بودجه يا سيگار كشيدن) ،موجب بروز مسئله ديگري خواهد شد (افزايش تورم يا احتمال
مبتال شدن به سرطان ريه).
آزمون نظريه به كمك مشاهدات دنياي واقع .فرض كنيد يك نظريه چنين پيشبيني ميكند
كه اگر نرخ ارز افزايش يابد ،صادرات غير نفتي افزايش خواهد يافت .براي آزمون اين نظريه
بايد به دادههاي آماري نرخ ارز و صادرات غير نفتي مراجعه كنيم تا ببينيم كه آيا شواهد
آماري ،نظريه مطرحشده را حمايت ميكند يا نه .ممكن است براي شما اين سئوال پيش آيد
كه چرا نگوئيم شواهد آماري فرضيه را اثبات ميكند به جاي آنكه بگوئيم حمايت ميكند.
فرض كنيد نظريه اي عنوان ميكند كه همة قوها سفيد هستند .محققين به تحقيق ميپردازند
و رنگ قوهاي مورد مشاهده را ثبت ميكنند .مالحظه ميكنند كه همة آنها سفيد هستند .اما
شواهد اثبات نميكند كه نظريه درست است ،زيرا ممكن است قوهائي وجود داشته باشند
كه سفيد نباشند .ولي توسط محققان ديده نشدهاند .محققان چگونه ميتوانند مطمئن باشند
كه همه قوها را ديده اند .بنابراين دقيق تر آن است كه بگوئيم شواهد نظريه را حمايت ميكند
به جاي آنكه عنوان كنيم شواهد نظريه را به اثبات ميرساند.

متغيرها

مقاديري هستند كه ميتوانند تغيير كنند مانند
قيمت يك كاال.
پيشفرضها

مطالبي هستند كه فرض ميشود در رابطه با يك
نظريه صحت دارند.
فرضيه

يك عبارت صريح در مورد چگونگي ارتباط بين
دو يا چند متغير است.
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شكل 2-1
روش ساخت وآزمون يك نظريه

تصميمگيري
در مورد آنكه
چه چيزي را
ميخواهيد
توضيح داده يا
پيش بيني كنيد.

مشخص كردن
متغيرهائي كه
معتقد هستيد
براي توضيح يا
پيش بيني آنچه
مورد نظر است
مهم اند.

عنوان كردن
پيشفرضهاي
نظريه.

مطرح كردن
فرضيههاي
نظريه.

آزمون نظريه
با توجه به
مشاهدات عيني
از دنياي واقعي.

شواهد نظريه را تأييد
نميكنند .در نتيجه يا بايد
نظريه جديدي تدوين كرد
يا نظريه قبلي را با توجه به
اجزاء آن تعديل كرد.

شواهد از نظريه حمايت
ميكند .پس ميتوان نظريه را
براي توضيح پديدهها مورد
استفاده قرار داد.

 .6قضاوت در مورد نظريه عنوان شده و اعمال تغييرات و تعديالت در صورت لزوم .اگر
شواهد از نظريه حمايت ميكنند اقدام ديگري الزم نيست و ميتوان آن را مورد استفاده قرار
داد ،هرچند كه از نظر احتياط بهتر است يك بار ديگر نظريه را با دقت بيشتري مورد بررسي
قرار دهيم .اما اگر شواهد موجود نظريه را مورد تأييد قرار ندهد آنگاه بايد نظريه جديدي
تدوين كرد و يا اينكه همان نظريه را با توجه به متغيرها ،پيشفرضها ،و فرضيههاي آن
تعديل كرد .به عنوان مثال ،اگر نظريهاي پيشبيني كرد كه «وقتي نرخ بهره كاهش مييابد
متعاقب آن سرمايهگذاري افزايش خواهد يافت» ،ولي پس از گذشت زمان معقولي چنين
مسئلهاي اتفاق نيافتاد ،وقت آن است كه يا نظريه ديگري در مورد سرمايهگذاري ارائه كرد
و يا نظريه قبلي را در رابطه با اجزاء تشكيلدهنده آن تعديل نمود .شكل  2-1روش ساخت
و آزمون يك فرضيه را به صورت خالصه نشان ميدهد.
مبناي ارزيابي يك نظريه .نظريهها معموالً بر اساس آنكه چقدر خوب پيشبيني ميكنند
ارزيابي ميشوند .اما گاهي اوقات اين نكته را فراموش ميكنيم و در مورد يك نظريه بر اساس
پيشفرضهاي آن قضاوت ميكنيم .ميگوئيم كه چون اين نظريه بر اساس پيشفرضهاي
1
غيرواقعي بنا شده است ،نظريه خوبي نيست .در اين مورد اقتصاددان نامدار «ميلتون فريدمن»
چنين بحث ميكند كه در رابطه با پيشفرضهاي يك نظريه ،سئوال اين نيست كه پيشفرضهاي
آن تا چه اندازه «واقعي» يا غيرواقعي هستند ،چون پيشفرضها هيچگاه واقعي نيستند .اگر نظريه
در توضيح پديده مورد نظر پاسخگو است ،و اگر شواهد تجربي از نظريه حمايت ميكنند ،پس
نظريه خوبي است و پيشفرضهاي آن ،براي مسئله مورد نظر كام ً
ال مناسب و كافي است ،صرف
نظر از آنكه هر كس در مورد آن چه فكري ميكند.
گاهي اوقات فهم اشتباه از جايگاه نظريهها در توصيف علميپديدهها منجر به برخي تصورات
غلط ميشود .يكي از اين موارد زماني است كه گفته ميشود «اين نظريه غربي است و براي
اقتصاد ما صادق نيست» و يا «در تئوري درست است اما در عمل نه ».بار ديگري كه اينگونه
حرفها را شنيديد (يا خودتان اين حرفها را زديد) ،بالفاصله سئوال كنيد كه پس چه چيزي
1. Milton Friedman

لصفف داصتقا  1 -لصف

27

براي اقتصاد ما صادق است و يا چه چيزي در عمل درست است .در پاسخ به اين سئوال معموالً
بايد يك نظريه رقيب ارائه شود كه توضيح متفاوتي را از آنچه كه واقع شده است ارائه كند .بـه
جاي گفتن جمله اي نظير اين جمله كه «در مباني نظري درست است اما نه در عمل» بايد گفت
كه «نظريه مورد بحث توضيح ضعيفي از آنچه واقع شده است را ارائه ميكند (يعني پيش بيني
نظريه با مشاهدات واقعي در تضاد است) ،نظريه ديگري به اين شرح وجود دارد كه توضيح
بسيار بهتري را از پديده مورد بحث ارائه ميكند».
همبستگي و رابطه علت و معلولي .گاهي اوقات چنين به نظر ميرسد كه دو متغير با هم ارتباط
دارند به گونه اي كه وقتي يكي تغيير ميكند ديگري نيز تغيير مييابد ،حال آنكه ممكن است
رابطه خاصي بين آن دو متغير وجود نداشته باشد و تنها با هم همبستگي داشته باشند .تمايز بين
همبستگي و رابطه علت و معلولي بسيار مهم است .اگر متغيري علت تغيير در متغير ديگري
باشد ،وقتي كه تغيير ميكند متغير ديگر را تغيير خواهد داد .در صورتي كه اگر دو متغير با
هم همبستگي داشته باشند هرچند معموالً با هم حركت ميكنند ولي ممكن است در مواردي
تغييرات يكي با تغييرات ديگري همراه نباشد.
اقتصاددانان به دنبال كشف روابط علت و معلولي بين متغيرهاي اقتصادي هستند تا بتوانند
بر اساس آن پديدههاي اقتصادي را توجيه كنند .اگر به عنوان مثال در طول چند سال گذشته
مشاهده شود كه تعداد آدامسهاي فروشرفته در بازار افزايش يافته است و در عين حال تعداد
ازدواجها نيز بيشتر شده است ،آيا ميتوان گفت كه علت ازدواجهاي بيشتر فروش آدامسهاي
بيشتر است؟ مسلم ًا چنين نيست .تنها يك همبستگي بين اين دو متغير وجود دارد .واقعيت آن
است كه هر دوي اين متغيرها با متغير ديگري كه جمعيت است در ارتباط اند .افزايش جمعيت
سبب فروش بيشتر آدامس ميشود و در عين حال معموالً با افزايش جمعيت ازدواجهاي بيشتري
نيز صورت ميگيرد .بنابراين ،ارتباط مشاهده شده بين فروش آدامس و ازدواج را نميتوان يك
رابطه علت و معلولي دانست وچنين استنباط كرد كه اگر بخواهيم شاهد ازدواجهاي بيشتري
باشيم بايد سعي كنيم آدامسهاي بيشتري را در بازار به فروش رسانيم.
توجه بين همبستگي ورابطه علت و معلولي بين متغيرها به هنگام ساخت نظريهها و تفسير
پديدههاي اقتصادي بسيار حائز اهميت است .به عنوان مثال ،در چند سال گذشته شاهد آن
بودهايم كه صادرات غير نفتي ودر عين حال واردات كشور به دليل افزايش سطح توليد و درآمد
ملي افزايش يافته است .وقتي تنها دو متغير صادرات غير نفتي و واردات را مورد توجه قرار
دهيم ،مالحظه ميشود كه يك ارتباط مثبت بين افزايش صادرات غير نفتي و افزايش واردات
وجود داشته است .اما روشن است كه اين رابطه علت و معلولي نيست .درمواردي ممكن است
واردات افزايش يابد بدون آنكه در صادرات غير نفتي تغييري حاصل شود .بنابراين نميتوان
چنين استنباط كرد كه به منظور افزايش صادرات غير نفتي بايد سياستهائي را اتخاذ كنيم تا هر
چه بيشتر واردات كشور را افزايش دهد.
Q Qچرا اقتصاددانان در مسائل اقتصادي اختالف نظر دارند؟
اغلب از اقتصاددانان خواسته ميشود نظر خود را در مورد سياستهاي اقتصادي بيان
كنند .بهعنوان مثال ،آيا بايد نرخ ارز را افزايش داد؟ آيا بايد كليه بانكها را به بخش خصوصي
واگذار كرد؟ آيا بايد يارانهها را كاهش داد؟ در پاسخ به يك چنين موضوعات سياستگذاري
است كه احتماالً ممكن است بين اقتصاددانان اختالف نظر وجود داشته باشد .اختالف نظر از
آنجا نشأت ميگيرد كه اقتصاددانان در مورد چگونگي ساز و كار اقتصاد ،توصيف رويدادهاي
اقتصادي ،پيشبيني پيامدهاي سياستگذاريهاي اقتصادي و ارزشها براي ارزيابي پيامدهاي
اقتصادي اختالف نظر دارند .وقتي اقتصاددانان به منظور توصيف وتفسير پديدههاي اقتصادي

رابطه علت و معلولي

بين دو متغير به اين مفهوم است كه تغييرات
يكي سبب تغيير در ديگري ميشود.

همبستگي

به مفهوم هم حركتي بين دو متغير است و الزام ًا
يك رابطه علت و معلولي نيست.
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الگوئي را تدوين ميكنند كه بر اساس آن اثر تغيير يك متغير اقتصادي را بررسي كنند يا
نتايج سياستگذاريهاي اقتصادي را پيشبيني كنند ،درگير مسائل اقتصاد اثباتي هستند .اما
هنگاميكه به نتايج مختلف يك سياست اقتصادي توجه ميكنند وارد قلمرو اقتصاد ارزشي
ميشوند.
نميتوان در مورد يك سياست اقتصادي اظهار نظر مناسبي كرد مگر آنكه از عواقب ناشي
از اجراي آن تصوير روشني داشته باشيم و فوايد آن را در مقابل هزينههاي آن ارزشيابي كنيم.
بهعنوان مثال ،جنبههاي اثباتي و ارزشي برداشتن ممنوعيت ورود اتومبيل خارجي به كشور (در
صورت ممنوع بودن) را مورد توجه قرار دهيد .اجراي اين سياست عواقبي همچون كاهش
قيمت اتومبيل ،پرداخت بهاي كمتر توسط مصرفكنندگان ،كاهش توليد اتومبيل داخلي ،كاهش
اشتغال و سود ،و كاهش آلودگي هوا و مصرف بنزين (به اين دليل كه به طور متوسط اتومبيلهاي
جديد خارجي كم مصرف تر هستند) را به دنبال خواهد داشت .اقتصاددانان ممكن است در مورد
مناسب بودن اجراي اين سياست اتفاق نظر نداشته باشند ،زيرا ممكن است در رابطه با مقادير
ك ّمي پيشبينيها با هم اختالف داشته باشند .به عنوان مثال ،ممكن است همعقيده باشند كه با
ورود اتومبيل خارجي قيمت اتومبيل كاهش خواهد يافت ولي در مقدار كاهش آن اختالف نظر
داشته باشند.
ازسوي ديگر ،اين سئوال كه «آيا بايد ممنوعيت اتومبيل خارجي برداشته شود؟» يك سئوال
ارزشي است .اقتصاددانان آثار مختلف اين سياست نظير نفع مصرفكنندگان ،زيان حاصل از
كاهش سطح توليد جامعه ،ضرر نيروي كار واز دست دادن سود بنگاههاي اتومبيل داخلي ،منافع
حاصل از كاهش آلودگي و مصرف بنزين را ارزشگذاري ميكنند .از آنجا كه اقتصاددانان نيز
همانند اعضاي ساير حرفهها اغلب داراي معيارهاي ارزشي متفاوتي هستند ،بعيد نيست كه در
ارزشگذاريهاي خود اتفاق نظر نداشته باشند.
ممكن است دو اقتصاددان همعقيده باشند كه كاهش مالياتها پسانداز در جامعه را
افزايش خواهد داد .اما يكي منافع اين كاهش را بيشتر متوجه ثروتمندان جامعه بداند تا افراد
فقير و در نتيجه نظر متفاوتي را در مورد اجراي اين سياست داشته باشد .وي به دليل آنكه
معتقد است كاهش مالياتها نابرابري را در جامعه افزايش خواهد داد با اجراي آن مخالف
باشد ،اما ديگري به اين دليل كه معتقد است كاهش مالياتها پسانداز را تشويق كرده و
موجب افزايش سرمايهگذاري و رشد توليد ميشود ،ممکن است با اجراي آن كام ً
ال موافق
باشد .اين دو هر چند در رابطه با تحليل اثباتي آثار اين سياست اتفاق نظر دارند ،اما به دليل
تفاوت در ارزشگذاري بر روي آثار آن به نتايج متفاوتي در مورد مناسب بودن اجراي سياست
كاهش مالياتها ميرسند.
گرچه اغلب به نظر ميرسد كه اقتصاددانان با يكديگر اختالف نظرهاي زيادي دارند ،اما
واقعيت آن است كه جنبههائي كه با هم اتفاق نظر دارند بيشتر است .در مواردي كه اقتصاددانان
با يكديگر اختالف نظر دارند سعي ميكنند منشاء و داليل اختالف نظر خود را به صورت شفاف
بيان كنند .به اين صورت كه نشان دهند اين اختالف نظرها تا چه اندازه:
 .1به علت تفاوت در الگوي نظري مورد استفاده است.
 .2ناشي از اختالف در برآورد روابط مقداري الگوي نظري است.
 .3نشأتگرفته از اختالف در ارزشها است.
شفاف سازي منشاء و داليل اختالف نظرها ميتواند روش بسيار مؤثري را براي آموختن
بيشتر دانش اقتصاد فراهم آورد.
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تأمل و خود آزمائي 3-1
Q Qتفاوت بين علم اقتصاد و نظام اقتصادي را بيان كنيد.
پرسشهاي 3-1

 -1علم اقتصاد چگونه علمياست؟
 -2هدف يك نظام اقتصادي از مشخص كردن شيوه تخصيص منابع محدود جامعه چيست؟
	-3كدام يك از جمالت زير اثباتي و كدام يك ارزشي است؟
الف) فقر عمده ترين مشكل جامعه است.
ب) افزايش قيمت بنزين آلودگي را كاهش خواهد داد.
ج) توجه به نرخ بيكاري مهمتر از توجه به نرخ تورم است.
 -4نظريه چيست؟
	-5كدام يك از روابط زير علت و معلولي و كدام يك همبستگي است؟
الف) افزايش تعداد تصادفات جادهاي و افزايش توليد اتومبيل در كشور.
ب) افزايش قيمت دالر و كاهش واردات.
ج) افزايش نرخ مشاركت زنان در بازار كار و كاهش دستمزدها.
 -6الزمه امكان اظهار نظر مناسب در مورد يك سياست اقتصادي چيست؟

تمرينات 3-1

 -1مسئله مورد بررسي علم اقتصاد چيست؟
 -2به لحاظ مفهوميچه تفاوتي بين نظام اقتصادي و علم اقتصاد وجود دارد؟
	-3كدام يك از عبارات زير در راستاي اقتصاد اثباتي و كدام يك در راستاي اقتصاد ارزشي است.
الف) افزايش نرخ سود تسهيالت بانكي منجر به كاهش سرمايه گذاري ميشود.
ب) پيوستن به سازمان تجارت جهاني يك ضرورت اجتناب نا پذير است.

ج) كاهش درآمد افراد جامعه منجر به افزايش مصرف نان ميشود.
 -4روش ساخت و آزمون يك نظريه را شرح دهيد .
 -5چرا در ساخت نظريههاي اقتصادي توجه به تتفاوت ميان همبستگي و رابطه علت و معلولي بسيار حائز اهميت است؟
 -6منشاء اختالف نظر بين اقتصاددانان در مورد مسائل اقتصادي چيست؟

پاسخ پرسشهاي 3-1

 -1علم اقتصاد كه در زمره علوم اجتماعي قرار ميگيرد ،دانشي است كه پديدههاي اقتصادي را تفسير نموده و ارتباط بين متغيرهاي
اقتصادي را به صورت علميتشريح ميكند.
 -2هدف آن است تا عدالت اجتماعي محقق شود.
 -3الف) ارزشي است .قابل آزمون نيست.
ب) اثباتي است .به صورت تجربي قابل آزمون است.
ج) ارزشي است .قابل آزمون نيست.
 -4نظريه شكل ساده شده اي از روابط دنياي واقعي براي نشان دادن ارتباط بين متغيرهاي عمده مورد نظر است.

 -5الف) همبستگي .افزايش توليد اتومبيل علت افزايش تعداد تصادفات جاده اي نيست.
ب) علت و معلولي .قيمت دالر افزايش مييابد ،واردات كاهش پيدا ميكند.
ج) علت و معلولي .وقتي نرخ مشاركت زنان افزايش يابد ،دستمزدها كاهش خواهند يافت.
 -6الزم است تصوير روشني از عواقب ناشي از اجـراي آن داشته باشيـم و فوايد هزينههاي منـتج از آن را ارزشيابي كرده باشيم.
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 4-1شيوه تفكر اقتصادي و انتخاب
اقتصاد براي انديشيدن و تصميمگيري ،از شيوه و روش خاصي برخوردار است كه نشأتگرفته
از مسئله كميابي است .مالحظه نموديد كه وقتي با كميابي منابع مواجه هستيم چاره اي جز
انتخاب نداريم .در شرايط كميابي منابع ،انتخاب امري اجتنابناپذير است .ابتدائيترين ايده
در اقتصاد آن است كه وقتي افراد با كميابي منابع مواجه هستند در انتخابهايشان به صورت
انتخاب منطقي
منطقي و عقالئي عمل ميكنند .يك انتخاب منطقي انتخابي است كه منابع محدود را به گونهاي
انتخابي است كه منابع محدود جامعه را مورد استفاده قرار ميدهد تا نيازهاي فردي كه انتخاب را انجام داده است به نحو مؤثري برآورده
بهگونهاي مورد استفاده قرار دهد تا نيازهاي شـود .آنچه در تشخيص منطقي بودن يك انتخاب مالك قرار ميگيرد ،تنها نيازها و احتياجات
فردي كه انتخاب را انجام داده است به نحو فردي تصميمگيرنده است .به عنوان مثال ،اگر شما ساندويچ كالباس را ترجيح ميدهيد و دوستتان
مؤثري برآورده شود.
از ساندويچ كتلت بيشتر خوشش ميآيد ،منطقي است كه شما ساندويچ كالباس و دوستتان
ساندويچ كتلت را انتخاب كند .ايده انتخاب منطقي ،جوابي را براي اين سئوال اوليه جامعه ارائه
ميكند كه به هنگام كميابي منابع« :چه كاالها و خدماتي توليد شود؟» .پاسخ آن است كه بايد كاالها
و خدماتي توليد شوند كه به صورت منطقي مورد انتخاب افراد جامعه قرار ميگيرند.
اما چگونه افراد جامعه انتخابهاي خود را به صورت منطقي انجام ميدهند .چرا عموم
دانشجويان انتخاب ميكنند كه در رستوران دانشگاه غذا بخورند تا خود غذا بپزند .چرا اغلب
افراد ترجيح ميدهند اتومبيل شخصي داشته باشند تا با وسايل نقليه عموميتردد كنند .افراد
تصميمات منطقي خود را با مقايسه هزينهها و فايدهها به انجام ميرسانند .اما اقتصاددانان در
مورد هزينهها و فايدهها نگرش خاصي دارند و سه اصل بديهي را براي انتخاب منطقي در نظر
میگیرند كه به شرح آن ميپردازيم.
Q Qسه اصل بديهي يك انتخاب منطقي

فايده

لذت و رضايت خاطري است كه از يك
انتخاب خاص در بين گزينههاي ممكن نصيب
انتخابكننده ميشود.

هزينه فرصت

عبارت از ارزش ارزشمندترين جايگزين ممكني
است كه به علت انتخاب گزينه نخست فدا شده
است.

اولين اصل بديهي مهم در اقتصاد آن است كه وقتي فايده حاصل از فعاليتي براي يك شخص
افزايش مييابد ،بيشتر محتمل است كه وی آن فعاليت را انتخاب كند و در مقابل ،هرگاه هزينه
انتخاب براي وي افزايش مييابد ،احتمال عدم انجام آن انتخاب بيشتر ميشود.
فايده ،لذت و رضايت خاطري است كه از يك انتخاب خاص در بين گزينههاي ممكن نصيب
انتخاب كننده ميشود .اما براي تعيين هزينه يك انتخاب ،ابتدا بايد مفهوم هزينه فرصت را به خوبي
درك كنيم .هرگاه شما تصميم ميگيريد و كار خاصي انجام ميدهيد ،برايتان اين امكان وجود داشته
است كه در عوض آن ،به كار ديگري پرداخته باشيد .به عنوان مثال ،به جاي مطالعه اين كتاب
ميتوانستيد تصميم بگيريد كه بخوابيد ،يا در پشت كامپيوتر خود قرار بگيريد و با دوستانتان ارتباط
برقرار كنيد و يا بسياري از كارهاي ديگر را انجام دهيد .بيشك ،چون منابعي كه در اختيار داريد،
اعم از زمان ،پول و ساير امكانات ،محدود است ،الجرم بايد بين گزينههاي مختلف انتخابگر باشيد.
هروقت از بين گزينههاي ممكن انتخاب خاصي انجام ميدهيد ،همواره گزينه ديگري نیز
وجود دارد كه پس از انتخاب اول ،بهترين گزينهاي است كه ميتوانست مورد انتخاب واقع شود.
اين انتخاب چيزي است كه به عنوان بهترين انتخاب دوم يا بهينه دوم بايد از دست داد تا در
عوض از انتخاب اول برخوردار بود .بهينه دوميكه از دست ميدهيم هزينه فرصت آن چيزي
تلقي ميشود كه به دست ميآوريم .هزينه فرصت عبارت از ارزش ارزشمندترين جايگزين
ممكني است كه به جاي انتخاب گزينه نخست فدا شده است.
اكنون شما انتخاب كردهايد كه وقت محدود خود را به خواندن اين كتاب تخصيص دهيد.
هزينه فرصت اين انتخاب براي شما چقدر است؟ فكر كنيد اگر اين كار را نميكرديد ،وقت
خود را به چه كارهاي ديگري ميتوانستيد تخصيص دهيد .فرض كنيد بهترين كار دوميكه
ميتوانستيد در اين فرصت انجام دهيد تدريس خصوصي بود كه براي شما  20هزار تومان درآمد
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ايجاد ميكرد .با انتخاب مطالعه اين كتاب ،فرصت تدريس خصوصي را از دست داده ايد .بنابراين
هزينه فرصت وقت تخصيص دادهشده به مطالعه اين كتاب براي شما  20هزار تومان است .براي
ديگري ،هزينه فرصت وقت تخصيص داده شده به مطالعه اين كتاب ممكن است معادل خرسندي
و رضايت خاطري باشد كه از ديدن يك فيلم تلويزيوني نصيب وي ميشده است.
دومين اصل بديهي در اقتصاد آن است كه كليه هزينههاي اقتصادي در تحليلها از نوع هزينه
فرصت هستند .به عبارت ديگر منظور از هزينه اقتصادي همان هزينه فرصت است .بهعنوان
ارائه مثالي در اين مورد ،فرض كنيد شما از جمله دانشجوياني هستيد كه بايد شهريه بپردازيد و
در عين حال در دانشگاهي قبول شدهايد كه در شهر ديگري به جز محل سكونت شما است و
مجبوريد محل سكونت خود را به آن شهر تغيير دهيد .فرض كنيد هزينههاي عنوان شده براي
يك ترم به صورتي باشد كه در جدول ( )1-1آمده است .بر اساس اين جدول ،هزينه يك ترم
درس خواندن در دانشگاه  1.390.000تومان نشان داده ميشود .اما بايد توجه داشت كه هزينه
اقتصادي يك ترم درس خواندن در دانشگاه معادل اين رقم نيست.
مسئله جالب در مورد اين هزينهها آن است كه مجموع اقالم ثبتشده در جدول ()1-1
نشاندهندة هزينه اقتصادي يك ترم درس خواندن در دانشگاه نيست .مهمتر اينكه اين جدول
عمدهترين هزينه يعني هزينه فرصت وقت صرفشده در دانشگاه را دربر ندارد.
با توجه به اينكه هزينه فرصت شامل هزينههایي است كه اگر بهينه اول انتخاب نميشد
ميتوانستيم از آنها اجتناب كنيم ،قطع ًا شهريه و هزينه لوازمالتحرير و كتاب جزء هزينه فرصت درس
خواندن در دانشگاه تلقي ميشوند اما هزينههاي خورد وخوراك ،مخارج شخصي واجاره مسكن از
جمله هزينههائي است كه چه در دانشگاه باشيد يا نباشيد بايد پرداخت كنيد و گريزي از آن نيست.
البته اگر اين هزينهها نسبت به هزينههاي محل سكونت قبلي شما بيشتر باشد ،اختالف در هزينه را
بايد به عنوان هزينه فرصت تحصيل در دانشگاه تلقي كرد و آن را جزء هزينههاي اقتصادي منظور
نمود .بنابراين جدول ( )1-1هزينههاي يك ترم تحصيل در دانشگاه را با منظور كردن هزينههائي
كه واقع ًا هزينههاي اقتصادي تحصيل نيستند بيشتر از حد نشان ميدهد .در عين حال چون صورت
هزينههاي درج شده در جدول ( )1-1دربرگيرنده هزينه فرصت وقت صرفشده شما در دانشگاه
نيست ،مقدار هزينه يك ترم بودن در دانشگاه را به مراتب كمتر از چيزي كه هست نشان ميدهد.
اگر به جاي آمدن به دانشگاه اين امكان براي شما وجود ميداشت كه سر كاري برويد و در مدت
زمان يك ترم مبلغ 1.600.000تومان درآمد كسب كنيد ،هزينه فرصت وقت شما 1.600.000
تومان بود كه بايد جزء هزينههاي اقتصادي يك ترم درس خواندن در دانشگاه منظور ميشد .در
نتيجه هزينه يك ترم تحصيل در دانشگاه بسيار باال است ،نه بهخاطر شهريه يا هزينه لوازمالتحرير و
كتاب ،بلكه بيشتر به خاطر هزينه فرصت وقتي كه بايد در دانشگاه صرف كرد.
جدول 1-1
هزينه يك ترم تحصيل در دانشگاه براي يك دانشجو

هزينه اقتصادي

همان هزينه فرصت است.

(ارقام به هزار تومان)

شهريه

500

اجاره مسكن

400

خورد و خوراك

350

اوازم التحرير و كتاب

40

مخارج شخصي

100

جمع

1,390
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سومين اصل بديهي اقتصادي از آنجا ناشي ميشود كه تصميمگيرندگان اقتصادي هدفمند
انتخاب ميكنند و همواره مسئله صرفه جوئي را مورد توجه قرار ميدهند .اين اصل بيان ميكند
كه تصميمگيرندگان همواره سعي ميكنند با صرف كمترين هزينه به اهداف مشخص نايل شوند
و يا به عبارت ديگر هميشه تالش ميكنند كه با صرف هزينه مشخصي ،بيشترين لذت و رضايت
خاطر را به دست آورند .فرض بر اين است كه تصميمگيرندگان انتخابهاي خود را با دقت و
وسواس خاصي انجام ميدهند ،زيرا به خاطر مسئله كميابي منابع مجبور به چنين كاري هستند.
اقتصاددانان فرض ميكنند كه تصميمگيرندگان اقتصادي ميتوانند منافع يا رضايت خاطر
كسب شده از انتخابهاي مختلف را ارزيابي كنند .ميتوانند تشخيص دهند كه چه انتخابهائي
موقعيت آنها را بهتر ميكند و چه انتخابهائي آنها را در وضعيت بدتري قرار ميدهد و در
نتيجه كدام يك انتخاب مناسبي براي آنها است .از آنجا كه منابع كمياب هستند ،تصميمگيرندگان
اقتصادي ،خود آگاهانه منابع را به هدر نميدهند ،بلكه سعي ميكنند از هر موقعيتي به بهترين
نحو بهرهبرداري كنند .يك تصميمگيرنده اقتصادي هـمـواره سعي ميكند هـدف مشخصي را با
صرف كـمترين هزينه ممكن به دست آورد .در شرايطي كه قيمت كاالها در حال افزايش است،
برخي از فروشندگان ،قيمت فروش كاالهاي خريداريشده قبلي خود را افزايش نميدهند و آن
را به همان قيمت سابق ميفروشند .در چنين شرايطي خريدارن همواره سعي ميكنند از كاالهائي
خريداري كنند كه قب ً
ال و با قيمت ارزان خريداري شده است تا براي همان كاال قيمتهاي جديد

اقتصاد در زندگی روزانه
مسئله كميابي چه ربطي به تعداد دوستانمان دارد؟
شايد چنين به نظر برسد كه كميابي ارتباطي به تعداد دوستاني كه داريم ندارد .اما در مواجهه با مسئله کمیابی ،انتخاب امری اجتناب ناپذیر
است و هیچ انتخابی بدون هزينه فرصت نیست .پس اگر انتخاب دوست براي ما هزينه فرصت داشته باشد ،آنگاه روشن ميشود كه بين
مسئله كميابي و تعداد دوستاني كه داريم ارتباط وجود دارد.
ممكن است سئوال كنيد ما چگونه با انتخاب دوست متحمل هزينه فرصت ميشويم .الزمه انتخاب يك دوست آن است كه ابتدا كسي
را مالقات كنيم .آيا نميتوانستيم وقت و انرژي خود را صرف كار ديگري بكنيم؟ بايد با او صحبت كنيم ،احتماالً به منزل او برويم ،او را به
منزل خود دعوت كنيم و اگر نيازمند كمك است به وي كمك كنيم .آيا به جاي هر يك از اين كارها نميتوانستيم كار ديگري بكنيم؟ جواب
به طور قطع مثبت است .پس دوست پيدا كردن بيهزينه نيست .البته خالي از فايده هم نيست.
هر قدر هزينه فرصت دوست گرفتن براي شما باالتر باشد ،تعداد كمتري دوست براي خود انتخاب خواهيد كرد .يك كودك 5ساله
ممكن است چندين دوست داشته باشد و در طول هفته با همه آنها بـازي كند ،امـا يك فرد  40ساله ممكن است  3الي  4دوست بيشتر
نداشته باشد و آن هم تنها فرصت كند هر دو هفته يكبار وقتي را به ديدار آنها تخصيص دهد .آيا ميتوان گفت بزرگساالن نسبت به كودكان
در برقراري دوستي با ديگران سرد مزاجتر هستند يا اينكه مسئله آن است كه هزينه فرصت آنها بيشتر است .يك بزرگسال ميتواند وقت و
انرژي الزم براي دوستيابي و حفظ دوست را صرف كار كردن نموده و درآمد كسب كند.
ميتوان بحث را فراتر برد و اين سئوال را مطرح كرد كه به طور معمول و با فرض ثابت بودن ساير شرايط ،آيا محتملتر است تعداد
دوستان فردي كه در يك شهر بزرگ زندگي ميكند كمتر از فردي باشد كه در يك شهر كوچك زندگي ميكند يا بيشتر؟ از آنجا كه در
شهرهاي بزرگ امكانات متنوعي همچون تئاتر ،سينما ،رستوران ،كنسرت ،باغ وحش ،شهر بازي ،موزه ،كتابخانه ،ورزشگاه و امثال آن وجود
دارد كه وقت افراد را پر كند و در عين حال فرصتهاي مناسبتري نيز براي كسب درآمد يافت ميشود ،معموالً هزينه فرصت افراد در
شهرهاي بزرگ بيشتر است .بنابراين هزينه دوستي برقرار كردن با ديگران درشهرهاي بزرگ نسبت به شهرهاي كوچك بيشتر است .پس
تعجبآور نيست اگر ميشنويد كه ميگويند افراد ساكن در شهرهاي كوچك و روستاها صميميتر هستند.
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باالتري نپردازند .اين مشاهده عيني ،مثال بارزي از اين امر است كه تصميمگيرندگان سعي
ميكنند اهداف خود را با صرف كمترين هزينه ممكن تأمين كنند.
Q Qتحليل بر اساس كميتهاي نهائي
يكي از مهمترين ابزارهائي كه توسط اقتصاددانان مورد استفاده قرار ميگيرد ،تحليل بر اساس
كميتهاي نهايي است .تحليل بر اساس كميتهاي نهائي مطالعه اثر تغييرات جزئي نسبت به
يك موقعيت اوليه است .تقريب ًا تمام تصميمات اقتصادي بر اساس مقايسه تغيير در هزينه (هزينه
نهائي) آن فعاليت نسبت به تغيير در فايده (فايده نهائي) آن فعاليت اتخاذ ميشود.
هزينه مربوط به يك واحد افزايش در فعاليتي را هزينه نهائي آن فعاليت ميگويند .در واقع
هزينه نهائي يك فعاليت معادل آن چيزي است كه شما براي بهرهمندي يك واحد بيشتر از آن
فعاليت الزم است فدا كنيد .به عنوان مثال ،تصور كنيد يك هفته به امتحان آخر ترم فرصت باقي
است .مسلم ًا رفتن به سينما مدت زمان مطالعه را كاهش داده و نمره شما را كم خواهد كرد.
فرض كنيد اگر در اين هفته يكبار به سينما برويد %10نمره امتحاني را از دست بدهيد .در چنين
صورتي ،هزينه رفتن به سينما معادل از دست دادن  % 10نمره امتحاني است.
اكنون اين سئوال را مطرح ميكنيم كه هزينه رفتن به سينما براي بار دوم و يا حتي بار سوم
در اين هفته چقدر است .اگر اين امر موجب شود كه در بار دوم  %15و يا در بار سوم %20
نمره امتحاني را مجددا ً از دست بدهيد ،هزينه نهائي آن در بار دوم  %15نمره امتحاني و در بار
سوم  %20نمره امتحاني است .هرچه تعداد دفعات اين فعاليت ،يعني رفتن به سينما در اين هفته
بيشتر شود ،هزينه آن بر حسب نمرهاي كه در امتحان از دست خواهيد داد و يا به عبارت ديگر
هزينه نهائي آن افزايش مييابد .هزينه نهائي سينما رفتن براي چندين بار در اين هفته و به ويژه
در شب امتحان بسيار باال است .براي همين است كه حتي دانشجوياني كه سينما رفتن را خيلي
دوست دارند كمتر در شب امتحان به سينما ميروند.
فايده نهائي عبارت از منافع يا لذت و رضايت خاطري است كه از يك واحد افزايش در
فعاليتي حاصل ميشود .اقتصاددانان به اين فايده يا لذت و رضايت خاطر اصطالح ًا «مطلوبيت»
ميگويند .ويژگي اساسي فايده نهائي حاصل از يك فعاليت آن است كه دائم ًا در حال كاهش
است .معموالً فايده يا لذت ديدن اولين فيلم سينمائي در هفته بيشتر از دومي است .وقتي در
طول يك هفته چند بار به سينما رفته باشيد ،براي ديدن يك فيلم سينمايي ،بيشتر تمایل داريد
که چيز كمتري نسبت به سابق از دست بدهيد .يك فعاليت هر قدر لذت بخش باشد ،وقتي زياد
تكرار شود ماللآور خواهد شد .شايد شما حاضر نباشيد در هفته منتهي به آخر ترم براي بار
سوم به سينما برويد چون احساس ميكنيد فايده آن اين ارزش را ندارد كه افت شديدي را در
نمره امتحاني خود شاهد باشيد.
قاعده تصميمگيري منطقي :سه اصل بديهي يك انتخاب منطقي ،قاعده تصميمگيري حاكم بر
چگونگي انتخابهاي منطقي افراد را ارائه ميكند .قاعده آن است كه تمام انتخابها با توجه به
مقايسه بين كميتهاي نهائي هزينه و فايده آن انتخاب صورت ميگيرد .قاعده تصميمگيري بر
اساس مقايسه مقادير نهائي را «اصل رفتار منطقي» مينامند .اصل رفتار منطقي قانوني است كه
عنوان ميكند يك تصميمگيرنده اقتصادي بايد آن اقداميرا انجام دهد كه مستلزم منافع خالص
مثبت است .منافع خالص مثبت وقتي وجود دارد كه منافع نهائي يك اقدام افزون بر هزينه نهائي
آن باشد .تا ماداميكه منافع نهائي حاصل از يك اقدام بيشتر از هزينه نهائي آن است ،آن اقدام
مورد انتخاب واقع خواهد شد .اما اگر منافع نهائي اقداميكمتر از هزينه نهائي آن باشد ،منطقي
نخواهد بود كه آن اقدام را انجام دهيم .بنابراين ،وقتي اقداميرا انجام ميدهيم كه فايده نهائي آن
بيشتر از (و يا حداقل مساوي با) هزينه نهائي آن باشد.

تحليل بر اساس كميتهاي نهائي

مطالعه اثر تغييرات جزئي نسبت به يك موقعيت
اوليه است.

هزينه نهائي يك فعاليت

هزينه مربوط به يك واحد افزايش در آن فعاليت
است.

فایده نهایی

منافع یا لذت و رضایت خاطری است که از یک
واحد افزایش در فعالیتی حاصل میشود.
مطلوبیت

اصطالحی است که برای فایده یا لذت و رضایت
خاطر به کار برده میشود.

اصل رفتار منطقی

قاعده تصمیمگیری بر اساس مقایسه مقادیر
نهائی است.

منافع خالص مثبت

وقتي وجود دارد كه منافع نهائي يك اقدام افزون
بر هزينه نهائي آن باشد.
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تأمل و خود آزمائي 4-1
Q Qسه اصل بديهي يك انتخاب منطقي را بيان كنيد و قاعده تصميمگيري منطقي را شرح دهيد.
پرسشهاي 4-1

 .1صاحب يك مغازه در حال بررسي است كه مغازه خود را اجاره بدهد و ماهي  400هزار تومان دريافت كند و يا خود در آن به فعاليت
و كسب و كار بپردازد كه در اين صورت ماهي  300هزار تومان براي وي هزينه عملياتي خواهد داشت و در مقابل  900هزار تومان
درآمد حاصل خواهد شد .پيشنهاد شما به وي چيست؟
 .2علي معموالً در هفته دو ساعت فوتبال بازي ميكند و در عين حال  %80نمره آزمون هفتگي را كسب ميكند .هفته گذشته وي با خود
كلنجار ميرفت كه يك ساعت ديگر هم از وقت مطالعه خود بزند و فوتبال بازي كند يا به همان دو ساعت بسنده كند .وي در نهايت
تصميم گرفت يك ساعت بيشتر فوتبال بازي كند ،در نتيجه وي تنها توانست  %65نمره آزمون هفتگي را كسب كند.
الف) هزينه فرصت يك ساعت بيشتر بازي كردن در هفته گذشته براي علي چقدر بوده است؟
ب) در رابطه با مقايسه منافع نهائي و هزينه نهـائي مربوط به دومين ساعت بازي فوتبال علي چه نتيجهاي ميتوان گرفت؟
ج) آيا تصميم علي در مورد اينكه سومين ساعت را نيز فوتبال بازي كند منطقي بوده است؟
د) آيا علي با توجه به كميتهاي نهائي تصميم خود را گرفته است؟
تمرينات 4-1

 -1آيا ارزش اقتصادي عمر يك انسان بي نهايت و غيرقابل اندازهگيري است؟
 -2آيا ما با دور انداختن چيزهائي كه قابل تعمير است منابع جامعه را تلف ميكنيم؟
 -3چرا ممكن است سفر كردن با هواپيما به يك شهر براي انجام كاري ارزانتر از سفر كردن با اتوبوس به آن شهر باشد؟
 -4فرض كنيد يك روز عصر سه ساعت از وقت خود را به تماشاي تلويزيون تخصيص ميدهيد و از تدريس خصوصي كه ساعتي 10
هزار تومان دستمزد دارد چشم پوشي ميكنيد .شما در عين حال ميتوانستيد اين سه ساعت را به كار تايپ تخصيص دهيد و  25هزار
تومان درآمد به دست آوريد .فكر ميكنيد تماشاي تلويزيون در اين مدت براي شما چقدر هزينه در بر داشته است؟
 -5آيا ارزش دارد كه اقتصاد بياموزيد و اقتصاددان شويد؟ تحليل كنيد.
پاسخ پرسشهاي 4-1

 -1جمع هزينه عملياتي و هزينه فرصت اجاره مغازه معادل  700هزار تومان است كه با درآمد ماهانه به اندازه  200هزار تومان اختالف
دارد .اكنون اگر هزينه فرصت وقت صاحب مغازه كمتر از  200هزار تومان باشد ،اجاره دادن مغازه از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه
نخواهد بود.
 -2الف) هزينه فرصت يك ساعت بيشتر بازي كردن براي علي معادل  %15کاهش در نمره آزمون هفتگي وي بوده است.
ب) با توجه به اينكه علي تصميم گرفته است ساعت دوم را فوتبال بازي كند وحتي ساعت سوم را نيز فوتبال بازي كرده است ،ميبايد
منافع نهائي حاصل از ساعت دوم بازي بيشتر از هزينه نهائي آن بوده باشد.
ج) ممكن است منطقي بوده يا نبوده باشد .اگر منافع نهائي حاصل از ساعت سوم بازي بيشتر از هزينه نهائي آن بوده است ،آنگاه
تصميم وي يك تصميم منطقي بوده است.
د) بله ،اصوالًوي ميبايد منافع نهائي و هزينه نهائي هر ساعت بازي را با هم مقايسه كرده باشد.
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 5-1اقتصاد خرد و اقتصاد كالن
اقتصاد در يك تقسيمبندي كلي به دو شاخه اقتصاد خرد و اقتصاد كالن تقسيم ميشود .اقتصاد
خرد رفتار واحدهاي كوچك اقتصادي را مورد بررسي قرار ميدهد و اقتصاد كالن به تحليل
عملكرد كلي اقتصاد ميپردازد .ميتوان چنين انگاشت كه ابزار اقتصاد خرد ميكروسكوپ و
ابزار اقتصاد كالن تلسكوپ است .اگر يك جنگل را در ذهن خود تجسم كنيد ،گوئي اقتصاد
كالن از درختها فاصله ميگيرد تا بتواند كل جنگل
را مشاهده كند و اقتصاد خرد نزديك ميشود تا خود
درخت را بنگرد و ببيند كه تنه و شاخ و برگ آن
چگونه است و در چه خاكي رشد ميكند .با اين
وصف ،اقتصاد خرد شاخهاي از علم اقتصاد است كه
به چگونگي رفتار انسانها و انتخابهايشان در سطح
واحدهاي خرد يا كوچك اقتصادي مانند يك فرد،
يك بنگاه ،يك صنعت و يا بازار يك كاالي خاص
ميپردازد .اقتصاد كالن شاخهاي از علم اقتصاد
است كه چگونگي رفتار انسانها و انتخابهايشان
را در سطح كل اقتصاد و يا درسطح بازارهاي كام ً
ال
تجميع شده (مانند بازار كاالها و خدمات) مورد
مطالعه قرار ميدهد.
در اقتصاد خرد اقتصاددانان ،به عنوان مثال،
قيمت يك كاالي خاص را مورد مطالعه قرار
ميدهند ،حال آنكه در اقتصاد كالن سطح عمومي
قيمتها مورد بحث واقع ميشود .اقتصاد خرد به
بررسي عوامل مؤثر بر تقاضاي يك كاال يا خدمت خاص ميپردازد ،اما اقتصاد كالن عوامل
تعيينكننده تقاضاي كل كاالها و خدمات جامعه را مورد مطالعه قرار ميدهد .اقتصاد خرد به
بررسي اين مسئله ميپردازد كه اگر دولت تغييري در مالياتها ايجاد كند ،چگونه توليد يك
بنگاه متأثر خواهد شد و در مقابل اقتصاد كالن به اين امر مينگرد كه در صورت تغيير مالياتها،
چگونه توليد كل جامعه تحت تأثير واقع ميشود.
برخي از مفاهيم اقتصاد كالن آنقدر زياد مورد استفاده قرار گرفته و مكرر به گوش ميخورند
كه ارزش دارد در همين جا به ارائه تعريفي از آنها بپردازيم .يكي از مهمترين اين مفاهيم ،توليد
ناخالص ملي است .توليد ناخالص ملي ارزش تماميكاالها و خدماتي است كه در يك دوره
زماني مشخص در جامعه توليد ميشود .توليد ناخالص ملي عمدهترين شاخص براي نشان دادن
مقدار توليد كاالها و خدمات در يك اقتصاد است .وقتي توليد ناخالص ملي كه با توجه به قيمت
كاالها و خدمات در يك سال خاص ارزشگذاري شده است و آن را توليد ناخالص ملي واقعي
مينامند ،افزايش مييابد ،نشانه آن است كه توليد كل جامعه افزايش يافته است.
تغييرات نسبي در توليد ناخالص ملي واقعي ،نشاندهنده رشد اقتصادي در يك اقتصاد
است .اگر به عنوان مثال ،تـوليد نـاخـالص ملي واقعي از  600هزار ميليارد ريال به  630هزار
ميليارد ريال در سال بعد رسيده باشد ،نرخ رشد اقتصادي معادل  5درصد بوده است .اين رشد
به صورت زير قابل محاسبه است:
()630 - 600
ــــــــــــــ
× 100 = 5
600

دومين مفهوم عمده ،سطح عموميقيمتها است .سطح عمومي قيمتها شاخصي است
كه ميانگين قيمت كاالها و خدمات يك اقتصاد را نشان ميدهد .با مشاهده كميت اين شاخص

اقتصاد خرد

شاخهاي از علم اقتصاد است كه به چگونگي
رفتار انسانها و انتخابهايشان در سطح
واحدهاي خرد يا كوچك اقتصادي مانند يك
فرد ،يك بنگاه ،يك صنعت و يا بازار يك كاالي
خاص ميپردازد.

اقتصاد كالن

شاخه اي از علم اقتصاد است كه چگونگي
رفتار انسانها و انتخابهايشان را در سطح كل
اقتصاد و يا درسطح بازارهاي كام ً
ال تجميع شده
(مانند بازار كاالها و خدمات) مورد مطالعه قرار
ميدهد.

توليد ناخالص ملي

ارزش تماميكاالها و خدماتي است كه در يك
دوره زماني مشخص در جامعه توليد ميشود.
رشد اقتصادي

تغييرات نسبي در توليد ناخالص ملي واقعي
است.

ي قيمتها
سطح عموم 

شاخصي است كه ميانگين قيمت كاالها و
خدمات يك اقتصاد را نشان ميدهد.
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نرخ تورم

نشاندهنده افزايشي نسبي در سطح عمومي
قيمتها است.

روشن ميشود كه به طور متوسط قيمتها نسبت به گذشته افزايشي داشته يا نه .البته بايد توجه
داشت كه وقتي سطح عمومي قيمتها افزايش مييابد به اين مفهوم نيست كه قيمت كليه كاالها
و خدمات با افزايش مواجه بودهاند .ممكن است قيمت برخي از كاالها و خدمات كاهش يافته
باشد ،اما در مجموع ،ميانگين قيمت كل كاالها و خدمات ،افزايشي را در سطح عموميقيمتها
نشان دهد.
ي قيمتها را تورم ميگويند .نرخ تورم كه افزايشي نسبي در سطح
افزايش در سطح عموم 
عمومي قيمتها را نشان ميدهد ،مشخص ميكند كه سطح عموميقيمتها از يك دوره به دوره
بعد ،چند درصد رشد داشته است .به عنوان مثال ،اگر سطح عمومي قيمتها از  120به 144
افزايش يافته باشد ،نرخ تورم برابر  20درصد خواهد بود .اين نرخ به صورت زير محاسبه ميشود:
144 - 120
ــــــــــــــ
× 100 = 20
120

نرخ بيكاري

نشاندهنده نسبتي از جمعيت فعال جامعه است
كه نتوانستهاند براي خود شغلي پيدا كنند و بيكار
باقي ماندهاند.
جمعيت فعال

به آن بخش ازجمعيت كشور گفته ميشود كه در
سن كار و معموالً بين  10تا  64سال قرار دارند.

سومين مفهوم عمده در اقتصاد كالن نرخ بيكاري است .نرخ بيكاري نشاندهنده نسبتي
از جمعيت فعال جامعه است كه نتوانستهاند براي خود شغلي پيدا كنند و بيكار باقي ماندهاند.
جمعيت فعال به آن بخشي از جمعيت كشور گفته ميشود كه در سن كار قرار دارند و معموالً
افراد بين  10تا  64سال را شامل ميشود .اكنون اگر به عنوان مثال ،جمعيت فعال  25ميليون نفر
و افرادي از اين جمع كه فعاالنه به دنبال كار بودهاند ولي نتوانستهاند كاري براي خود پيدا كنند
 3ميليون نفر باشند ،نرخ بيكاري معادل  12درصد خواهد بود .اين نرخ به صورت زير از نسبت
بيكاران به جمعيت فعال محاسبه ميشود:
3
ــــ
× 100 = 12
25

افراد جامعه خوشحال خواهند بود كه شاهد تورم و بيكاري در جامعه نباشند و در مقابل
ببينند كه اقتصاد از رشد خوبي برخوردار است .نرخ تورم فزاينده ،نرخ بيكاري باال و نرخ رشد
پائين اقتصادي از جمله معضالت عمده يك اقتصاد است و هدف اقتصاد كالن آن است كه داليل
چنين معضالتي را بشكافد و با آن مقابله كند.

لصفف داصتقا  1 -لصف

تأمل و خود آزمائي 5-1
Q Qتفاوت بين اقتصاد خرد و اقتصاد كالن را توضيح دهيد.
پرسشهاي 5-1

	-1كدام يك از مقولههاي زير مورد بحث اقتصاد خرد و كدام يك موضوع بحث اقتصاد كالن است:
الف) قيمت گوشت افزايش يافت.
ب) نرخ تورم در سال جاري  15درصد پيش بيني ميشود.
ج) افزايش اشتغال به افزايش توليد و درآمد ميانجامد.
د) توليد كارخانههاي پارچهبافي در كشور كاهش يافته است.
تمرينات 5-1

	-1كدام يك از موارد زير در حيطه بحث اقتصاد خرد واقع ميشود.
الف) توليد اتومبيل سمند افزايش مييابد.
ب) قيمت ميوه در بازار تره بار تهران كاهش يافت.
ج) دستمزد كارگران ساختماني در حال افزايش است.
د) توليد ناخالص ملي در سال گذشته از رشد مطلوبي برخوردار بوده است.
پاسخ پرسشهاي 5-1

الف) قيمت گوشت در چارچوب اقتصاد خرد مورد بحث واقع ميشود.
ب) نرخ تورم مقولهاي است كه در اقتصاد كالن بحث ميشود.
ج) افزايش اشتغال موضوع بحث اقتصاد كالن است.
د) توليد كارخانههاي پارچهبافي در حيطه بحث اقتصاد خرد قرار ميگيرد.
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مرور فصل ،واژههاي كليدي و تمرينات
نكات اساسي

Q Qمسئله اقتصادي را شرح داده و اقتصاد را تعريف كنيد.
•مسئله اقتصادي از آنجا ناشي ميشود كه خواستهها و نيازهاي انسان فراتر از منابعي است كه براي تأمين آن وجود دارد .مسئله اصلي
مسئله كميابي منابع است كه لزوم انتخاب را ايجاب ميكند.
•اقتصاد علمياست كه چگونگي انتخابهاي صورت گرفته توسط فرد يا جامعه را به هنگام مواجهه با مسئله كميابي مورد مطالعه و
بررسي قرار ميدهد.
Q Qنظام اقتصادي را تعريف كنيد و انواع آن را شرح دهيد.
•نظام اقتصادي متشكل از نهادهائي برگرفته از قوانين كشور ،اعتقادات مذهبي ،عادات ،رسمها و سنتها است كه توسط آن منابع كمياب
جامعه در جهت ارضاء نيازهاي افراد تخصيص مييابند.
•نظام سرمايه داري يا نظام بازار آزاد نظامي مبتني بر مالكيت خصوصي نهادههاي توليد است كه در آن تخصيص منابع بر اساس
تصميمگيريهاي فردي در بازار صورت ميگيرد.
•نظام سوسياليسم يا نظام دستوري نظامي متكي بر مالكيت جمعي و تصميمگيريهاي متمركز دولتي است و تخصيص منابع در آن
بر اساس تصميمات مشترك جمعي صورت ميگيرد.
•اقتصاد مختلط نظامياست كه در آن بخش خصوصي و دولت در كنار هم به تخصيص منابع محدود اشتغال دارند.
Q Qتفاوت بين علم اقتصاد و نظام اقتصادي را بيان كنيد.
•علم اقتصاد دانشي است كه فارغ از ايدههاي عدالت خواهانه پديدههاي اقتصادي را تفسير نموده و ارتباط بين متغيرهاي اقتصادي را
تبيين ميكند.
•نظام اقتصادي شيوه تخصيص منابع محدود جامعه را با اين هدف مشخص ميكند كه عدالت اجتماعي در جامعه تحقق يابد.
Q Qسه اصل بديهي يك انتخاب منطقي را بيان كنيد و قاعده تصميمگيري منطقي را شرح دهيد.
•اصل اول چنين عنوان ميكند كه وقتي منافع حاصل از اقداميافزايش مييابد ،بيشتر محتمل است كه آن اقدام مورد انتخاب واقع شود.
•اصل دوم بيان ميكندكه كليه هزينههاي اقتصادي در تحليلها از نوع هزينه فرصت است.
•اصل سوم عنوان ميكند كه عاملين اقتصادي سعي ميكنند اهداف خويش را با صرف حداقل هزينه ممكن تأمين كنند.
•قاعده تصميمگيري آن است كه بايد هزينه نهائي حاصل از يك اقدام خاص با فايده نهائي آن مقايسه شود وتنها در صورتي آن اقدام
مورد انتخاب واقع شود كه منافع نهائي حاصل از آن بيشتر از هزينه نهائي آن باشد.
Q Qتفاوت بين اقتصاد خرد و اقتصاد كالن را توضيح دهيد.
•اقتصاد خرد شاخهاي از علم اقتصاد است كه به چگونگي رفتار انسانها و انتخابهايشان در سطح واحدهاي خرد يا كوچك اقتصادي
مانند يك فرد ،يك بنگاه ،يك صنعت ،و يا بازار يك كاالي خاص ميپردازد.
•اقتصاد كالن شاخه اي از علم اقتصاد است كه چگونگي رفتار انسانها و انتخابهايشان را در سطح كل اقتصاد و يا در سطح بازارهاي
كام ً
ال تجميع شده (مانند بازار كاالها و خدمات) مورد مطالعه قرار ميدهد.

لصفف داصتقا  1 -لصف
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واژههاي كليدي
اصل رفتار منطقی33 ،
Economics
اقتصاد11 ،7 ،
Positive economics
اقتصاد اثباتی24 ،
Normative economics
اقتصاد ارزشی24 ،
Islamic economics
اقتصاد اسالم18 ،
Microeconomics
اقتصاد خرد35 ،
Macroeconomics
اقتصاد کالن35 ،
Mixed economy
اقتصاد مختلط16 ،
Rational choice
انتخاب منطقی30 ،
)Gross National Product (GNP
تولید ناخالص ملی35 ،
Labour force
جمعیت فعال36 ،
Invisible hand
دست نامرئی16 ،
Economic growth
رشد اقتصادی35 ،
Rational behavior
رفتار منطقی33 ،
Land
زمین10 ،
Capital
سرمایه10 ،
Human capital
سرمایه انسانی10 ،
Capitalism
سرمایهداری15 ،
General price level
سطح عمومی قیمت ها35 ،
Socialism
سوسیالیسم15 ،
Cause and effect
علت و معلول27 ،
Principle of rational behavior

فایده30 ،
Marginal benefit
فایده نهائی33 ،
Hypothesis
فرضیه25 ،
Free good
کاالی مجانی8 ،
Entrepreneurship
کارآفرینی10 ،
Scarcity
کمیابی7 ،
Utility
مطلوبیت33 ،
Unemployment rate
نرخ بیکاری36 ،
Inflation rate
نرخ تورم36 ،
Economic system
نظام اقتصادی15 ،
نظام بازار آزاد15 ،
)Laissez-faire system (Free market economy
		
Command system
نظام دستوری16 ،
Capitalist system
نظام سرمایه داری15 ،
Theory
نظریه24 ،
Factors of production
نهادههای تولید8 ،
)Labour (Labor
نیروی کار8 ،
Economic cost
هزینه اقتصادی31 ،
Opportunity cost
هزینه فرصت30 ،
Marginal cost
هزینه نهائی33 ،
Correlation
همبستگی27 ،
Benefit

تمرینات
 .1ايران كشوري است بسيار ثروتمند زيرا داراي منابع عظيمياز نفت و گاز است .در چنين كشوري چگونه ميتوان پذيرفت كه منابع
كمياب هستند.
 .2آيا هوا كاالئي است مجاني يا كمياب؟ هواي تميز در شهر تهران چطور؟
 .3چه تفاوتي بين نهاده نيروي كار و نهاده كارآفرين وجود دارد؟
 .4عنوانهاي خبري زير را به سئوالت چه ،چگونه و براي چه كسي ارتباط دهيد.
الف) امروزه بانكهاي كشور عمليات بانكي را به كمك كامپيوتر انجام ميدهند در حالي كه چند سال پيش براي ثبت عمليات ،بيشتر
از كاغذ استفاده ميكردند.
ب) قيمت نفت ايران از بشكهاي  52دالر فراتر رفت.
ج) تمايل خانوارها به مصرف ماكاروني بيشتر شده است.
د) افزايش قيمت بنزين به كاهش آلودگي هواي تهران كمك خواهد كرد.
 .5چگونه ممكن است تخصيص منابع بدون استفاده از قيمتهاي نسبي صورت پذيرد؟
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	.6كدام يك از جمالت زير يك عبارت اثباتي و كدام يك ارزشي است.
الف) دولت بايد سر پناههاي بيشتري براي بيخانمانها بسازد.
ب) نرخ تورم از  %17به  %15كاهش يافته است.
ج) بخش قابل توجهي از منابع جامعه صرف پاك سازي محيط زيست شده است.
د) رشد اشتغال موجب ميشود تا رشد توليد ناخالص ملي افزايش يابد.
 .7چرا اقتصاددانان ترجيح ميدهند كه بگويند «شواهد ،تئوري عنوان شده را حمايت ميكند» ،به جاي آن كه بگويند «اثبات ميكند»؟
 .8سه مورد از رابطه بين دو متغير را ذكر كنيد كه از نوع همبستگي باشد و نه علت و معلولي.
 .9فرض كنيد شما  20دقيقه بيشتر وقت صرف ميكنيد تا بگرديد و يك جاي پارك مجاني براي اتومبيل خود پيدا كنيد .آيا جاي پارك
مجانياي كه پيدا كردهايد واقعا»مجاني است؟ چرا؟
 .10فرض كنيد در اين فكر هستيد كه تابستان واحد بگيريد .اگر واحد بگيريد نخواهيد توانست يك كار تابستاني را كه  500هزار تومان
درآمد خواهد داشت انجام دهيد و در عين حال نخواهيد توانست مجاني نزد پدر و مادر خود زندگي كنيد چون مجبوريد در شهري
كه درس ميخوانيد ساكن شويد .شهريه ترم تابستاني  250هزار تومان ،هزينه كتاب و لوازم  25هزار تومان و هزينه زندگي در طول
تابستان  300هزار تومان است .هزينه فرصت گرفتن ترم تابستاني براي شما چقدر است؟
 .11آيا بين تغيير در هزينه فرصت و تغيير در رفتار افراد رابطهاي وجود دارد؟ توضيح دهيد.
 .12از مسائل زير كدام يك در حيطه بحث اقتصاد خرد و كدام يك در حيطه بحث اقتصاد كالن است؟
الف) دولت قيمت تضميني گندم را كيلوئي  400تومان اعالم كرد.
ب) كاهش درآمد خانوارها سبب شده است تا صف نانوائيها طوالنيتر شود.
ج) عدم تحقق درآمدهاي مالياتي ،دولت را با كسر بودجه مواجه ساخته است.
د) افزايش نرخ برابري ريال در مقابل دالر اثر محسوسي بر افزايش صادرات غيرنفتي نداشته است.
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بخش چهارم

ساختار بازار
بازار محصوالت كشاورزي ،بازار هواپیما ،بازار ماکارونی و بازار اتومبيلهاي توليد داخلی،
چهار بازار با ساختارهاي كام ً
ال متفاوت هستند .منظور از ساختار بازار ،محيط و فضاي
خاص فعاليت يك بنگاه توليدي است كه بر تصميمات بنگاه در مورد قيمت كاال و سطح توليد
تأثيرگذار است.
برخي بازارها كام ً
ال رقابتي هستند و بنگاهها به سختي ميتوانند در اين بازار سود
اقتصادي به دست آورند .پارهاي از بازارها عاري از رقابت بوده و بنگاه ها سود هنگفتي
به دست ميآورند .جمعي از بازارها تحت سيطره رقابتهاي تبليغاتي قرار دارند و هر بنگاه
سعي ميكند مصرفكنندگان را متقاعد كند كه كاالي توليدي وي بهترين است .در بخشي از
بازارها نيز شرايط ستيزهگري حاكم است .شما به زودي خواهيد ديد كه چگونه ضابطههاي
اصول انتخاب منطقي ،تحليل براساس هزينه و فايده نهائي و واكنش به انگيزشها ،ما را
قادر خواهد ساخت تا نوع تصميماتي كه يك بنگاه اتخاذ ميكند را درك كنيم و رفتار آنها را
پيشبيني نمائيم.
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در تحليل بازار ،ممو ً
ال چهار نوع ساختار متفاوت بازار مورد توجه قرار می گیرد .اين چهار نوع بازار
عبارتند از بازار رقابت كامل ،بازار انحصار كامل ،بازار رقابت انحصاري و بازار انحصار چندجانبه.
بازار رقابت كامل بازاري است كه در آن تعداد بسياري توليدكننده و مصرفكننده وجود دارد،
كاالي توليدي كام ً
ال همگون است ،ورود بنگاهها به صنعت و خروج از آن آزاد است ،و شركتكنندگان
در بازار همه نوع آگاهی الزم از بازار را در اختيار دارند .به عنوان مثال ،بازار محصوالت كشاورزي
تقريب ًا از نوع بازار رقابت كامل است .در مقابل ،بازار انحصار كامل بازاري است كه درآن تنها يك
بنگاه توليدي وجود دارد و براي كاالي توليدي نيز هيچ جانشين مناسبي وجود ندارد .در برخي
مناطق ،شركت تلفن ،شركت گاز ،شركت برق و شركت آب بنگاههاي انحصاري هستند.
بازار رقابت انحصاري و بازار انحصار چندجانبه به گونهاي است كه اولي به لحاظ ساختاري
نزديكتر به بازار رقابت كامل و دومي نزديكتر به بازار انحصار كامل است.
در بازار رقابت انحصاري تعداد زيادي بنگاه توليدی وجود دارد كه كاالي تقريب ًا مشابهي را توليد
ميكنند ولي هر يك بر روي نشان تجاري خود انحصار دارند .بازار ماكاروني با وجود بنگاههاي
متعددي از قبيل تك ماكارون ،ما ماكارون ،سميرا ،سوسو ،زرماكارون ،رشد و  ...از اين نوع است.
به عكس بازار رقابت انحصاري ،در بازار انحصار چندجانبه تنها تعداد معدوي بنگاه وجود دارند
كه كاالي نسبت ًا مشابهي را توليد ميكنند .در نتيجه امكان تباني براي محدود كردن توليد و افزايش
قيمت وجود دارد .بازار اتومبيل داخلي كه در آن تعداد انگشتشماري بنگاه توليدي نظير ايران خودرو،
سايپا ،كرمان خودرو و گروه تولیدی خودرو بهمن وجود دارند از اين نوع است.
ميتوان به بازارها در قالب يك طيف نگريست كه در يك سر آن بازار رقابت كامل و در سر ديگر
آن بازار انحصار كامل قرار دارد و بقيه بازارها ،بسته به ويژگيهاي ساختاري آن ،در بين اين دو
بازار قرار ميگيرند .شكل زير يكچنين جايگاهي را براي اين چهار نوع بازار نشان ميدهد.
رقابت كامل

رقابت انحصاري

انحصار چندجانبه

انحصار كامل

در اين بخش از كتاب ،ابتدا نظريه بازار رقابت كامل در فصل  9ارائه ميشود .سپس فصل  10به
بررسي بازار انحصار كامل ميپردازد.
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فصل

9

پس از مطالعه اين فصل خواهيد توانست:
Q Qشرايط بازار رقابت كامل را بيان كنيد  .نشان دهيد چرا بنگاهي كه قيمتگير است با منحني تقاضاي
افقي مواجه است و اهميت آن چيست.
Q Qچگونگي تصميمگيري بنگاه در مورد سطح توليد بهينه را در كوتاه مدت تشريح كنيد و نشان دهيد
كه منحني عرضه كوتاهمدت بنگاه چيست و چگونه ميتوان بهكمك آن منحني عرضه صنعت را
استخراج كرد .
Q Qسطح توليد تعادلي بنگاه در بلندمدت را مشخص كرده ،منحني عرضه بلندمدت بنگاه و همچنين
منحني عرضه بلندمدت صنعت را به دست آوريد.

كميابي ،افراد و بنگاهها را واميدارد تا بر سر تصاحب سهمي از منابع
كمياب با هم به رقابت برخيزند .در اين رقابت ،نفع شخصي حاكم بر
رفتارها است .رقابت بهوجودآمده ،بسته به شرايط ،ميتواند سازنده يا
مخرب باشد .وقتي تعداد بنگاهها در يك بازار اندك است ،رقابت بين
آنها ممكن است به اتالف منابع منجر شود .اما ساختار بازار رقابت كامل
بهگونهاي است كه رفتار افراد و تصميمات بنگاههاي توليدي را به سمت
و سوئي سوق ميدهد كه نه تنها از منابع محدود جامعه به كاراترين وجه
ممكن بهرهبرداري ميشود ،بلكه عدالت اجتماعي نيز تحقق مييابد.
هدف بنگاهي كه در بازار رقابت كامل فعاليت ميكند تعيين آنچنان
سطحي از توليد است كه سود او را به حداكثر ممكن برساند .دو عامل
بهصورت همزمان اين سطح مطلوب از توليد را مشخص ميكنند .يكي
هزينههاي توليد است و ديگري تقاضائي است كه به بنگاه انعكاس مييابد .طبيعت منحني تقاضائي كه بنگاه با آن
مواجه است در ساختارهاي مختلف بازار متفاوت است .اين منحني تقاضا از آن جهت مهم است كه تعيينكنندة
درآمد بنگاه در سطوح مختلف توليد است .بنابراين براي پي بردن به جنبه درآمدي بنگاه ،ابتدا الزم است نوع
تقاضائي كه بنگاه توليدي در بازار رقابت كامل با آن روبرو است را بشناسيم.
در اين فصل پس از بيان ويژگيهاي بازار رقابت كامل ،نخست به تعيين منحني تقاضائي كه بنگاه با آن روبرو
است پرداخته و ساختار درآمدي بنگاه توليدي را مشخص خواهيم كرد .سپس با توجه به هزينههاي توليد ،سطح
توليد تعادلي بنگاه كه متضمن حداكثر سود است را تعيين خواهيم نمود .آنگاه براي دو مقطع كوتاهمدت و بلندمدت،
منحني عرضه يك بنگاه توليدي را استخراج خواهيم كرد و در نهايت منحني عرضه كل بازار را به دست خواهيم
آورد.
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 1-9نظريه رقابت كامل
رقابت كامل

نظريهاي در مورد يك ساختار بازاري است
كه مبتني بر چهار فرض تعداد زياد خريدار و
فروشنده ،كاالي همگون ،ورود و خروج آزاد ،و
اطالع كامل از بازار است.

نظريه رقابت كامل برمبناي  4فرض زير استوار است:
 -1وجـود تعداد زيادي فروشنده و خريدار :در اين بازار تعـداد زيادي بنگاه توليـدي وجـود
دارند كه كاالي خاصي را عرضه ميكنند و در عين حال ،تعداد زيادي خريدار وجود دارند
كه متقاضي آن كاال هستند .سهم هر يك از بنگاههاي توليدي و يا متقاضيان از كل بازار
به اندازهاي ناچيز است كه هيچ يك به تنهائي قادر نيستند با اقدامات خود قيمت بازار را تحت
تأثير قرار دهند.
 -2همگون بودن كاال :كاالي توليد شده توسط بنگاههاي مختلف از هر نظر ،چه شكل ظاهري
و چه كيفيت ،كام ً
ال همگون است ،به گونهاي كه هيچ بهانهاي را براي خريداران باقي
نميگذارد كه كاالي توليدي يك بنگاه را به بنگاه ديگر ترجيح دهند.
 -3آزادي ورود و خروج :ورود به يك صنعت و خروج از آن آزاد است و بنگاههاي توليدی با
انگيزه كسب سود ميتوانند هرگاه كه بخواهند وارد اين صنعت شده و يا از آن خارج شوند.
ورود به صنعت و خروج از آن نيازمند كسب مجوزي نيست و هيچ مانعي اعم از قانوني يا
تكنيكي بر سر راه بنگاهها قرار ندارد.
 -4وجود اطالع كامل :تمامي شركتكنندگان در بازار ،اعم از متقاضيان و عرضهكنندگان،
از تمامي اطالعات الزم براي تصميمگيري برخوردارند .به عنوان مثال ،يك بنگاه توليدي
نسبت به تكنولوژي روز ،قيمت نهادههاي توليد و قيمت كاالي عرضه شده اطالع كامل دارد.
همچنين يك متقاضي نيز نسبت به ترجيحات خود ،قيمت بازار و كيفيت كاالي عرضه شده
توسط بنگاههاي مختلف ،كام ً
ال آگاه است.
به عنوان مثالي از بازار رقابت كامل ميتوان به بازار محصوالت كشاورزي نظير گندم اشاره كرد.
تعداد بسيار زيادي كشاورز گندمكار در سطح كشور وجود دارند كه محصول تقريب ًا يكساني را توليد
ميكنند و در عين حال تعداد زيادي خانوار وجود دارد كه متقاضي خريد گندم هستند .سهم هر يك
از اين توليد كنندگان يا متقاضيان از كل بازار گندم بسيار اندك است .در نتيجه هيچيك بهتنهائي
قادر نيستند كه با تغيير در مقدار عرضه يا تقاضاي خود ،عرضه و تقاضاي كل بازار را متأثر كرده و
در نتيجه قيمت گندم را تغيير دهند.
بنگاهي كه در بازار رقابت كامل فعاليت ميكند ،به دليل عدم توان در تغيير قيمت كاالئي
كه توليد ميكند ،گيرنده قيمت است و نه قيمت گذار كاالي خويش .قيمت كاال در بازار تعيين
ميشود و اين بنگاه با ديدن قيمت كاال بايد تصميم بگيرد كه چه ميزان توليد كند تا سود وي
به حداكثر ممكن برسد .سود ( )pبنگاه از اختالف بين درآمد كل ( )TRو هزينه كل ()TC
به صورت زير به دست می آید.
p = TR – TC

بنابراين براي تعيين آنچنان سطحي از توليد كه حداكثـر سـود را تضميـن كنـد ،الزم است
مسئله از دو جنبه مورد بررسي قرار گيرد .يكي اينكه هر سطحي از توليد چه درآمدي را براي
بنگاه حاصل ميكند و ديگري آنكه هر سطحي از توليد چه ميزان هزينه براي بنگاه در بر خواهد
داشت.
براي تعيين درآمد بنگاه درهر سطحي از توليد ،الزم است ابتدا طبيعت منحني تقاضائي كه بنگاه
با آن مواجه است را بشناسيم.
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اقتصاد در زندگي روزانه
چه بر سر دوچرخه دوست داشتنی دوران کودکی شما آمده است؟
آیا هیچ فکر کرده اید بر سر دوچرخه ای که در دوران کودکی آنقدر دوستش داشتید
و از سواری با آن لذت می بردید چه آمده است؟ شاید پس از آنکه قدری بزرگتر
شدید آن را به برادر یا خواهر کوچکتر خود داده اید و یا نصیب یکی از دوستان
و همسایگان شده است .شاید هم آن را به مبلغ ناچیزی فروخته باشید .اما تصور
می کنید پس از تمامی این گونه دست به دست شدن ها و فرسایش تدریجی به چه
عاقبتی گرفتار شده است؟ می توان حدس زد که به احتمال زیاد در فرایند بازیافت
قرار گرفته و ذوب شده است تا فلز آن مجددا ً در تولید کاالیی نو مورد استفاده قرار
گیرد.
صنعت بازیافت دارای بازاری تقریب ًا رقابتی است .حجم مبادله آهن قراضه در
ایران ساالنه افزون بر دو میلیون تن است و حدود  30هزار نفر در بازار صنعت
بازیافت آهن قراضه مشغول فعالیت هستند .ورود و خروج کام ً
ال آزاد است و تعداد
زیادی افراد در سراسر کشور به جمع آوری آهن قراضه مشغول اند .قیمت آهن
قراضه با توجه به تقاضایی که برای کاالهای ساخته شده از آن وجود دارد تعیین
می شود و با مشاهده آن قیمت ،افراد تصمیم می گیرند که به صنعت وارد شده و
فعالیت نمایند و یا اینکه از آن خارج شوند.
فلزات کهنه قابل بازیافت به دو دسته کلی تقسیم می شوند ،فلزات با ترکیبات
آهن ،نظیر آهن و فوالد و فلزات غیرآهنی مانند آلومینیم ،مس ،سرب ،روی ،نیکل،
تیتانیوم ،کرم و کبالت .همه ساله در سراسر جهان میلیون ها تن از این فلزات کهنه
در کوره ها ذوب می شوند و ناخالصی های آن جدا می شود ،سپس قالب گیری و
ریخته گری شده و به اشکال مختلف درمی آید.
بخش عمده ای از فوالد تولیدی توسط دمیدن اکسیژن در کوره ای که حاوی
چدن و آهن قراضه است تهیه می شود و به این ترتیب آهن قراضه ها در فرایند
بازیافت قرار می گیرند .در این نوع کوره ها الزم است برای تولید فوالد به مقدار
زیادی از آهن قراضه استفاده کرد.
بیشتر سنگ آهن مورد نیاز صنایع ذوب آهن از معادن گل گهر سیرجان و چادرملوی کرمان تأمین می شود .این سنگ ها پس از آسیاب کردن،
گرما دادن و گندله سازی به کوره های ذوب فرستاده می شوند .آهن قراضه ها نیز در همین فرایند ذوب می شوند .تنها ساالنه حدود  700هزار تن
آهن قراضه در کوره های فوالدسازی مجتمع فوالد مبارکه مورد بازیافت قرار می گیرد .آهن قراضه های مورد مصرف معموالً از بدنه خودروهای
فرسوده ،دوچرخه های فرسوده ،لوازم خانگی فرسوده ای که دارای ترکیبات آهن است ،ضایعات فلزی کارگاه ها و کارخانه ها و خالصه تمامی
وسایل فلزی فرسوده تأمین می شود .بازیافت آهن مزایای جنبی زیادی را نیز به همراه دارد که می توان به حفظ منابع طبیعی ،صرفه جویی در مصرف
انرژی و تمیزی محیط زیست اشاره کرد.
تا سال  1365بازیافت آهن در کشور معمول نبود و حتی کارخانه های بزرگ نیز دورریز مواد فلزی خود را در حوالی کارخانه دپو می کردند
تا شهرداری آنها را به محل دفن زباله منتقل کند .اما به تدریج با رونق گرفتن صنایع ذوب فوالد و ریخته گری در کشور ،آهن قراضه ها قیمت پیدا
کردند .در سال  1369و در پی ورود مجتمع فوالد مبارکه به بازار صنعت ،قیمت آهن قراضه افزایش قابل توجهی را تجربه کرد و از آن پس نیز
همه ساله قیمت آهن قراضه در حال افزایش بوده است .امروزه ،عمده ترین خریداران و مصرف کنندگان آهن قراضه در ایران عبارتند از ذوب آهن
اصفهان ،مجتمع فوالد مبارکه ،فوالد آلیاژی اصفهان ،مجتمع فوالد خوزستان ،گروه ملی اهواز ،شرکت کارخانجات لوله سازی خوزستان ،فوالد
آلیاژی ایران (یزد) ،مجتمع فوالد خراسان (نیشابور) ،فوالد اسفراین ،ماشین سازی اراک ،ماشین سازی تبریز ،شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران
(تبریز) ،شرکت ریخته گری ایران (کاوه) ،شرکت لوله و ماشین سازی تهران و کارخانجات فوالدسازی صنایع دفاع1.
 -1اطالعات آماری مورد اشاره برگرفته از روزنامه دنیای اقتصاد 87/3/21 ،شماره  1541صفحه  15است.
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Q Qمنحني تقاضائي كه بنگاه با آن مواجه است
در بازار رقابت كامل تعداد زيادي فروشنده و تعداد زيادي خريدار وجود دارد .فروشندگان در
مجموع عرضه بازار را شكل ميدهند و خريداران تقاضاي بازار را ایجاد می کنند .از تعامل بين
عرضه و تقاضاي بازار ،قيمت تعادلي به دست ميآيد.
وقتي قيمت تعادلي بازار مشخص شد ،بنگاه توليدي متوجه ميشود كه هر واحد كاالي توليدي
خويش را ميتواند به چه قيمتي به فروش رساند .در عين حال ميداند كه سهم وي از كل بازار
بسيار ناچيز است .بنابراين افزايش در توليد وي منجر به كاهش قيمت در بازار نخواهد شد .در نتيجه
هر قدر توليد كند براي آن در قيمت تعادلي بازار متقاضي وجود خواهد داشت و خواهد توانست
همه را به قيمت تعادلي بازار به فروش رساند .نتيجه آنكه منحني تقاضائي كه بنگاه با آن مواجه
است ،يك خط افقي در سطح قيمت تعادلي بازار است.
فرض كنيد منحنيهاي عرضه و تقاضاي تخم مرغ در بازار بهگونهاي باشد كه در شكل  1-9ب
رسم شده است .قيمت تعادلي هر كيلوگرم تخم مرغ كه از محل برخورد دو منحني عرضه و تقاضا
حاصل شده است برابر  2هزار تومان است .در نتيجه منحني تقاضائي كه يك توليدكننده تخم مرغ
با آن مواجه است خطي افقي در قيمت هر كيلوگرم  2هزار تومان است .اين منحني تقاضا در شكل
 1-9الف رسم شده است.

منحني تقاضايي كه بنگاه با آن مواجه است

يك خط افقي در سطح قيمت تعادلي بازار است

شكل 1-9
منحني تقاضائي كه بنگاه با آن مواجه است
قيمت (هزار تومان)

قيمت (هزار تومان)
منحني تقاضايي كه
بنگاه با آن مواجه است

S

D

عرضه و
تقاضاي بازار
E

2

2

D
مقدار (كيلوگرم)

150

100
«الف»

50

0

مقدار (كيلوگرم)

«ب»

قيمت (هزار تومان)

تغيير منحني تقاضايي كه
بنگاه با آن مواجه است

S

D2

3

D1

2

مقدار (كيلوگرم)

500/000

0
قيمت (هزار تومان)

تغيير شرايط بازار
E2
E1

3
2

D2
150

100

«ج»

50

0

شكل ب منحنيهاي عرضه و تقاضاي بازار و قيمت تعادلي بازار را نشان ميدهد.
شكل الف منحني تقاضائي كه بنگاه در بازار رقابت كامل با آن مواجه است را
نشان ميدهد كه يك خط افقي در سطح قيمت تعادلي بازار است .بنگاه در اين
بازار قيمتگير است و ميتواند تمامي تخم مرغهاي توليدي خويش را به قيمت
تعادلي هر كيلوگرم  2هزار تومان به فروش رساند.

مقدار (كيلوگرم)

D1

500/000 800/000

0

«د»

شكل د موقعيتي را نشان ميدهد كه به دليل افزايش تقاضا ،شرايط بازار تغيير
كرده و در نتيجه قيمت تعادلي هر كيلوگرم تخم مرغ از  2به  3هزار تومان
افزايش يافته است .شكل ج نشان ميدهد كه در اثر افزايش قيمت تعادلي بازار،
منحني تقاضائي كه بنگاه با آن مواجه بوده است نيز به سطح قيمت  3هزار
تومان انتقال يافته است.
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اگر بنگاهي كه در بازار رقابت كامل فعاليت ميكند ،بخواهد كاالي خويش را به قيمتي گرانتر
از قيمت تعادلي بازار بفروشد ،هيچ كس كاالي وي را نخواهد خريد .زيرا كاالي وي دقيق ًا همانند
كاالي توليدي ساير بنگاهها است و سهم او هم از بازار ناچيز است .در عين حال متقاضيان نيز از
قيمت فروش كاال توسط ساير بنگاهها مطلع هستند و ميدانند كه كجا ميتوانند كاالي مورد نياز
خويش را به قيمت ارزانتري خريداري كنند.
همچنين اگر هدف بنگاه كسب حداكثر سود است ،كاالي خويش را به قيمتي كمتر از قيمت
تعادلي بازار نخواهد فروخت .زيرا لزومي ندارد كه قيمت پائينتري را براي كاالي خويش تعيين
كند ،چون هر قدر كاال توليد كند ،در قيمت تعادلي بازار متقاضي براي آن وجود خواهد داشت.
بنابراين قيمت فروش كاال همواره همان قيمت تعادلي بازار خواهد بود.
تا هنگامي كه شرايط عرضه و تقاضا در بازار تغيير نكند ،منحني تقاضائي كه بنگاه با آن مواجه
است تغيير نخواهد يافت .اما اگر به عنوان مثال ،به دليلي تقاضا براي تخم مرغ افزايش يابد ،به
فرض ثابت بودن عرضه ،قيمت تخم مرغ ،بهگونهاي كه در شكل  1-9د مشاهده ميشود ،به  3هزار
تومان افزايش خواهد يافت و موجب خواهد شد تا منحني تقاضائي كه بنگاه با آن مواجه است
به سمت باال انتقال پيدا كند .در چنين شرايطی ،همانگونه كه در شكل  1-9ج مشاهده ميكنيد،
يك توليدكننده تخم مرغ قادر خواهد بود كه تمامي تخم مرغهاي توليدي خويش را به قيمت هر
كيلوگرم  3هزار تومان در بازار به فروش رساند.
منحني تقاضائي كه بنگاه با آن مواجه است از آن جهت مهم است كه تعيينكننده درآمد بنگاه
در هر سطحي از توليد است .بنابراين با شناخت منحني تقاضائي كه بنگاه با آن مواجه است خواهيم
دانست كه هر سطحي از توليد چه درآمدي را براي بنگاه توليدي در بر خواهد داشت.
Q Qدرآمد كل ،متوسط و نهائي بنگاه رقابتي
تمامي درآمدي كه يك بنگاه از فروش محصول خود به دست ميآورد را درآمد كل ميگويند.
درآمد كل ( )TRاز حاصل ضرب قيمت ( )pدر مقدار كاالي فروخته شده ( ،)qبهگون ه زير به دست
ميآيد:
TR = p . q

درآمد كل ()TR

از حاصل ضرب قيمت در مقدار كاالي فروخته
شده به دست ميآيد.

به شكل  1-9ب توجه كنيد كه در آن منحني تقاضائي كه يك توليدكننده تخم مرغ با آن مواجه
است در سطح قيمت تعادلي هر كيلوگرم  2هزار تومان رسم شده است .با توجه به اينكه اين بنگاه
ميتواند هر مقدار از توليد را به قيمت ثابت هر كيلوگرم  2هزار تومان به فروش رساند ،درآمد كل
وي در هر سطحي از توليد از رابطه زير به دست ميآيد.
TR = 2q

از آنجا كه قيمت هر كيلوگرم تخم مرغ در سطوح مختلف توليد بنگاه ثابت و برابر  2هزار تومان
است ،منخني درآمد كل بنگاه خط راستي است كه با شيبي معادل با قيمت كاال از مبداء مختصات
عبور ميكند .شكل  2-9الف اين درآمد كل را نشان ميدهد.
با در اختيار داشتن رابطه درآمد كل بنگاه ،ميتوان درآمد متوسط و درآمد نهائي بنگاه را نيز به
دست آورد .درآمد متوسط ( )ARكه درآمد حاصل از فروش هر واحد كاال است ،از تقسيم درآمد
كل به تعداد واحد كاالي فروخته شده ،بهصورت زير به دست ميآيد:
TR
___ = AR
q

با توجه به آنكه درآمد كل بنگاه  p.qاست ،خواهيم داشت:
pq
AR = ___ = p
q

درآمد متوسط ()AR

درآمد حاصل از فروش هر واحد كاال است.
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شكل 2-9
منحنيهاي درآمد كل ( )TRدرآمد متوسط ( )ARو درآمد نهائي ()MR
درآمد كل (هزار تومان)
شيب  TRمعادل
قيمت تعادلي بازار است

TR

قيمت (هزار تومان)
سه منحني MR ، AR ، D
درسطح قيمت تعادلي بازار
بر هم منطبقاند

10
8

شيب ∆TR=2

D, AR, MR

6

∆Q =1

2

4

1

2
6
مقدار (كيلوگرم)

5

4

3

2

1

0

3

مقدار (كيلوگرم)

«الف»

150

100

50

0

«ب»

شكل الف منحني درآمد كل حاصل از فروش تخم مرغ را در مقادير مختلف
تخم مرغ نشان ميدهد .اين منحني با شيب ثابتي كه معادل قيمت تعادلي بازار
است از مبدأ مختصات ميگذرد.

شكل ب نشان ميدهد منحني تقاضائي كه بنگاه با آن مواجه است ( ،)Dدرآمد
متوسط ( )ARو درآمد نهائي ( )MRهر سه در سطح قيمت تعادلي بازار بر هم
منطبق بوده و در واقع يك چيزند.

يعني درآمد متوسط بنگاهي كه در بازار رقابت كامل فعاليت ميكند ،در كليه سطوح مختلف
توليد ثابت و برابر قيمت تعادلي بازار است.
درآمد كل مربوط به مثال مطرح شده در مورد توليدكننده تخم مرغ را در نظر بگيريد كه از رابطه
 2q = TRبه دست ميآمد .اكنون براي پيدا كردن درآمد متوسط اين توليدكننده ،كافي است كه
درآمد كل را به مقدار كاالي فروخته شده تقسيم كنيم .در اين صورت خواهيم داشت:
كه همان قيمت تعادلي بازار است.

درآمد نهايي()MR

تغيير در درآمد كل به ازاي يك واحد فروش
بيشتر است.

2q
AR = ___ = 2
q

درآمد نهائي ( )MRبنگاه توليدي كه بهصورت تغيير در درآمد كل به ازای افزايش يك واحد
بيشتر تعريف ميشود ،از رابطه زير به دست ميآيد:
∆TR
MR = ___ = p
∆q
از آنجا كه قيمت فروش هر واحد كاال ثابت و برابر  Pاست ،واضح است كه يك واحد فروش

بيشتر ،درآمد كل را به اندازة  Pتغيير خواهد داد .نتيجه آنكه درآمد نهائي بنگاه نيز ،همچون درآمد
متوسط ،برابر قيمت تعادلي بازار است.
اكنون اگر به مثال مربوط به بنگاه توليدكننده تخم مرغ برگرديم كه داراي درآمد كل
 TR = 2qبود ،مالحظه ميشود كه درآمد نهائي اين بنگاه كه مشتق  TRنسبت به  qاست ،برابر است با:
dTR
MR = ___ = 2
dq

به این ترتیب ،درآمد نهائي اين بنگاه نيز نظير درآمد متوسط ،در تمامي سطوح توليد ثابت و برابر
 2هزار تومان است .از سوی دیگر ،منحني تقاضائي كه اين بنگاه با آن مواجه بود نيز خط راستي
در سطح قيمت تعادلي بازار بود .بنابراین ،همانگونه كه در شكل  2-9ب مشاهده ميكنيد ،اين سه
منحني بر هم منطبق خواهند بود.
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فرضيات تئوريك مربوط به بازار رقابت كامل براي جمعي از بازارها در دنياي واقعي به گونه
نزديكي صادق است .اما در مواردي نیز ممكن است اين فرضيات خيلي صادق نباشند ولي
باز هم بتوان آن بازار را يك بازار رقابت كامل تلقي كرد .به عنوان مثال ،ممكن است بنگاههاي
توليدي در بازار آنقدر زياد نباشند كه هر بنگاه قيمتگير باشد و ميزان كنترل بنگاهها برروي
قيمت كاالي خود آنقدر اندك باشد كه بتوان از آن چشم پوشي كرد .يا ممكن است كاالئي كه
توسط بنگاههاي مختلف عرضه ميشود كام ً
ال همگون نباشد ،اما اختالف ،جزئي و قابل اغماض
باشد .از سوي ديگر ممكن است خريداران ،تمام اطالعات مربوط به قيمت و كيفيت كاال را در
اختيار نداشته باشند ،اما از اطالعات بسيار زيادي برخوردار باشند و آن ميزان اطالعاتي كه ندارند
بي اهميت باشد.
نتيجه آنكه ممكن است فرضيات تئوريك بازار رقابت كامل براي برخي از بازارهاي دنياي
واقعي كام ً
ال صادق نباشد ،اما بتوان شرايط را به صورت تقريبي تا به آن حد صادق دانست كه
گوئي بنگاه در بازار رقابت كامل فعاليت ميكند .اگر چنين باشد ،ميتوان مباني نظري بازار رقابت
كامل را براي تحليل و پيشبيني رفتارها در چنين بازارهائي نیز در دنياي واقعي مورد استفاده
قرار داد.
نمونهاي از بازارهاي نزديك به رقابت كامل

اقتصاد در زندگي روزانه
زاغه و زاغه نشینی ،واقعیتی همیشه پایدار
بازار صنعت ساختمان را تقریب ًا می توان یک بازار رقابت کامل دانست ،زیرا
تعداد زیادی از افراد در این صنعت فعالیت می کنند و افراد به راحتی می توانند
به این صنعت وارد شده و یا از آن خارج شوند .متقاضیان در این بازار نیز
فراوانند .تنها تفاوتی که این بازار با بازار رقابت کامل دارد آن است که کاالی
تولیدشده همگون نیست و بسته به اندازه ،موقعیت مکانی و نوع مصالح
به کاررفته ،متفاوت است .البته وجود همین تنوع کاالیی است که می تواند
سلیقه های مختلف را ارضا کند ،اما تنها کسانی می توانند از خانه مناسبی
برخوردار باشند که درآمد الزم را داشته باشند .بنابراین ،یک خانوار کم درآمد
و پرجمعیت مجبور است برای در اختیار داشتن فضای بیشتر ،به سراغ مسکن
بی کیفیت تر برود .زاغه نشینان از این جمله اند.
علی رغم برخورد با زاغه نشینان و تبدیل زاغه ها به آپارتمان های مناسب مسکونی توسط دولت ،باز هم زاغه نشینی از بین نرفته است .مناطق
شهری محیط مناسبی برای کسب درآمد و بهبود سطح زندگی بسیاری از انسانهای فقیر است .شهرهای بزرگ همواره با مهاجرانی روبرو بوده اند
که به دلیل نبود فرصت های شغلی مناسب از روستاها و شهرهای کوچک به این مناطق پناه آورده اند .تعداد مهاجران به مناطق شهری در سه دهه
اخیر از افزایش قابل توجهی برخوردار بوده است .یکی از نخستین مشکالتی که این مهاجران با آن روبرو هستند ،تهیه مسکن مناسب است ،ولی
به دلیل نداشتن تخصص و درآمد کافی ،چاره ای جز آلونک نشینی ندارند .یکی از ویژگی های بازار آلونک ها ،عدم برخورداری از خدمات شهری
نظیر لوله کشی آب و گاز و امکانات برق و تلفن و خدمات بهداشتی است .مضاف ًا این که معموالً فاقد سند مالکیت رسمی هستند و زمین آن یا جزء
اموال عمومی است و یا زمین نامطلوبی برای مسکن سازی است .به همین دلیل بسیار ارزان قیمت است.
مشاهده آلونک نشینی سبب شده است تا دولت ها ،به ویژه در کشورهای در حال توسعه ،برنامه های متنوعی را برای خانه سازی و تبدیل
آلونک ها به ساختمانهای مناسب به اجرا درآورند و به این ترتیب با زاغه نشینی مقابله کنند .اما علی رغم تالشهای بسیار ،زاغه نشینی از بین نرفته
است ،زیرا از بین بردن زاغه ها تقاضا برای این نوع مسکن را از بین نمی برد .تا هنگامی که خانوارهای کم درآمد وجود داشته باشند ،زاغه نشینی نیز
وجود خواهد داشت و تنها این اقدامات ،محل آن را از مکانی به مکانی دیگر تغییر خواهد داد.
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تأمل و خود آزمائي 1-9
Q Qشرايط بازار رقابت كامل را بيان كنيد .نشان دهيد كه چرا بنگاهي كه قيمتگير است با منحني تقاضاي افقي مواجه است
و اهميت آن چيست.
پرسشهاي 1-9

 -1فرض كنيد بازار نان فانتزي يك بازار رقابت كامل با منحنيهاي عرضه و تقاضاي زير است.
QD = 700,000 - 1000 P

QS = -100,000 + 3000 P

الف :منحني تقاضائي كه يك توليد كننده نان فانتزي در اين بازار با آن مواجه است را رسم كنيد.
ب :منحني درآمد كل اين توليد كننده را به دست آورده و رسم كنيد.
ج :منحني درآمد متوسط و درآمد نهائي اين توليد كننده را به دست آورده و رسم كنيد.
تمرينات 1-9

 -1منتقدين بازار عنوان ميكنند كه تقريب ًا در دنياي واقعي بازاري وجود ندارد كه هر  4فرض بازار رقابت كامل را دارا باشد و در نتيجه
بر اين باورند كه نظريه بازار رقابت كامل در عمل چندان كاربردي ندارد .نظر شما چيست؟ شرح دهيد.
 -2چرا منحني تقاضا براي استفاده از خدمات تاكسي در سطح شهر تهران نزولي است ،اما منحني تقاضائي كه هر تاكسي با آن مواجه است
افقي است؟ شرح دهيد.
 -3فرض كنيد كيسههاي پالستيكي مورد استفاده در مغازهها داراي بازار رقابت كامل با معادالت عرضه و تقاضاي زير است.
QD = 40,000 - 2000 P
QS = -4,000 + 2000 P

الف :منحني تقاضائي كه هر يك از توليدكنندگان كيسه پالستيكي در اين بازار با آن مواجه است را رسم كنيد.
ب :منحني درآمد كل توليد كننده كيسههاي پالستيكي را به دست آورده و آن را رسم كنيد.
ج :منحني درآمد متوسط و درآمد نهائي اين توليد كننده را به دست آورده و آن را رسم كنيد.

قيمت (تومان)

پاسخ پرسشهاي 1-9

 -1الف :اين منحني تقاضا يك خط افقي در سطح قيمت تعادلي بازار است .قيمت تعادلي
آنچنان قيمتي است كه  QDو  QSرا برابر ميسازد .در نتيجه:

D, AR, MR

200

700,000 - 1000 p = -100,000 + 3000 p
4000 p = 800,000 Þ p = 200
منحني تقاضائي كه يك توليد كننده با آن مواجه است در شكل ( )1رسم شده است.
ب :درآمد كل ،از حاصل ضرب قيمت در مقدار فروش به دست ميآيد:
TR = 200q
منحني درآمد كل نیز در شكل ( )2رسم شده است.
ج:
TR
200q
____
____
q = q = 200
dTR
____
= 200
dq

مقدار (عدد) 100 200 300

شكل 1

درآمد (هزار تومان)
60

TR

40

= AR

= MR

منحني درآمد متوسط و درآمد نهائي برروي شكل ( )1رسم شده است.

0

20
مقدار (عدد) 100 200 300

شكل 2

0
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 2 -9بازار رقابت كامل در كوتاه مدت
براي يك بنگاه توليدي كه در بازار رقابت كامل فعاليت ميكند ،در كوتاه مدت نهاده سرمايه ثابت
است و تنها ميتواند با افزايش نيروي كار ،سطح توليد خويش را افزايش دهد .در بخش قبل اشاره
كرديم كه براي تشخيص آنچنان سطحي از توليد كه سود بنگاه را حداكثر ميكند ،الزم است جنبه
درآمدي و جنبه هزينهاي توليد را مورد توجه قرار دهيم .با معرفي منحني تقاضائي كه بنگاه با آن
مواجه است ،توانستيم وضعيت درآمدي توليد را كام ً
ال مشخص كنيم .يعني بفهميم كه هر سطحي از
توليد براي بنگاه چه ميزان درآمد در بر دارد .در عين حال از نظريه هزينه در فصل  8ميدانيم كه هر
سطحي از توليد مستلزم چه ميزان هزينه است .از اختالف بين درآمد كل و هزينه كل در هر سطحي
از توليد ،سود (يا زيان) به دست ميآيد و آنگاه ميتوان تشخيص داد كه سود در چه سطحي از
توليد حداكثر است .در زير به شرح اين فرايند ميپردازيم.
Q Qتعيين سطح توليد تعادلي بنگاه به كمك درآمد كل و هزينه كل
اجازه دهيد تعيين سطح توليد تعادلي بنگاه را با ذكر يك مثال عددي آغاز كنيم .بنگاهي را در نظر
بگيريد كه در بازار رقابت كامل فعاليت ميكند و قيمت كاالئي كه توليد ميكند معادل  20تومان در
بازار تعيين شده است .همين اطالع كافي است تا بتوانیم درآمد كل بنگاه را در مقادير مختلف توليد،
بهگونهاي كه در جدول  1-9درج شده است ،تعيين كنيم.
هزينه كل توليد بنگاه در كوتاه مدت از جمع هزينه ثابت و هزينه متغير توليد به دست ميآيد.
فرض كنيد اين هزينهها بهگونهاي باشند كه در ستونهاي  5 ،4و  6جدول  1-9آمده است .اكنون
جدول 1-9
درآمد كل ( ، )TRهزينه كل ( )TCو سود كل ( )pبنگاه در كوتاه مدت

زيان

نقطه سربهسر

سود
حداكثر سود
نقطه سربهسر
زيان

MC

MR

p

TC

VC

FC

TR

P

Q

-

20

-30

30

0

30

0

20

0

30

20

-40

60

30

30

20

20

1

17

20

-37

77

47

11

20

-28

88

58

30

40

20

2

30

60

20

3

7

5

20

-5

95

65

30

80

20

4

20

0

100

70

30

100

20

2

20

18

102

72

30

120

20

6

4

20

34

106

76

30

140

20

7

4/4

20

49/6

19/6

20

50

110/4

80/4

30

160

20

8

130

100

30

180

20

9

35

55

20

35

165

135

30

200

20

10

20

0

220

190

30

220

20

11

100

20

-80

320

290

30

240

20

12

5
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ميتوان سود كل را در مقادير مختلف توليد ،از اختالف بين درآمد كل و هزينه كل توليد به دست
آورد .اين سود در ستون هفتم جدول  1-9نوشته شده است.
بررسي مقادير سود در سطوح مختلف توليد مبين اين واقعيت است كه اگر بنگاه مقدار توليد را
كمتر از  5واحد و يا بيشتر از  11واحد قرار دهد زيان خواهد كرد .مقدار توليد  5واحد و همچنين
مقدار توليد  11واحد ،دو نقطة سربه سر است ،به اين مفهوم كه درآمد كل و هزينه كل مساوي بوده
و در نتيجه سود صفر است.
مقاديري از توليد كه براي بنگاه سود آور است ،مقادير  6تا  11واحد توليد است .با اندكي
كنكاش در اين محدوده مشخص ميشود كه سطح توليد تعادلي بنگاه تولید  9واحد است ،زيرا در
اين سطح از توليد ،سود بنگاه نسبت به هر مقدار توليد ديگري حداكثر است.
اكنون به شكل  3-9توجه كنيد .در اين شكل ،نمودار درآمد كل ( )TRو هزينه كل ( )TCبنگاه
توليدي براساس اطالعات جدول  1-9رسم شده است .همانگونه كه مالحظه ميكنيد ،در مقادير
توليد صفر تا كمتر از  5واحد ،هزينه كل توليد ،بيشتر از درآمد كل بوده و در نتيجه ،اين مقادير از
توليد زيان آور است .در سطح تولید  5واحد كه دو منحني درآمد كل و هزينه كل يكديگر را قطع
كردهاند ،درآمد كل و هزينه كل برابر بوده و در نتيجه يك نقطة سربهسر است .در سطح  11واحد
توليد نيز مجددا ً همين مسئله تكرار شده است كه آن نيز يك نقطة سربهسر است .در مقادير توليد
بيشتر از  11واحد ،هزينه كل بيشتر از درآمد كل بوده و توليد در اين محدوده زيان آور است .در
نتيجه محدودهاي از سطوح مختلف توليد كه براي بنگاه سود آور است در حدفاصل بين دو نقطة
سر به سر  5واحد و  11واحد است .سئوالي كه اكنون براي بنگاه مطرح است آن است كه از بين
اين مقادير توليد چگونه ميتوان آن سطحي از توليد را پيدا كرد كه بيشترين سود را به همراه دارد.
شكل 3-9
تعيين سطح توليد تعادلي بنگاه به كمك منحنيهاي درآمد كل ( )TRو هزينه كل ()TC
درآمد و هزينه

TC
TR
A

حداكثر سود

B

توليد در حدفاصل بين مقادير  5تا  11واحد كه در آن،
منحني درآمد كل ( )TRباالتر از منحني هزينه كل ()TC
قرار گرفته است ،سودآور است .سطح توليد تعادلي بنگاه
و در نتیجه سود حداکثر آن در اين محدوده جائي است كه
اختالف عمودي بين اين دو منحني بيشترين بوده است .اين
سطح از توليد به كمك خطي كه به موازات  TRبر منحني
 TCمماس ميشود در نقطه تماس تعيين ميشود .فاصله
عمودي  ABبين دو منحني  TRو  TCنشاندهندة مقدار
حداكثر سود است.
منحني سود نيز اين مقدار را در سطح توليد  9واحد نشان
ميدهد.

«الف»

«ب»

30
مقدار توليد

11

9

5

C

حداكثر سود

9

5

0
سود (زيان)

مقدار توليد 11 p
منحني سود (زيان)

0
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اختالف عمودي دو منحني درآمد كل و هزينه كل در هر سطحي از توليد ،نشان دهندة سود
يا زيان است .اين اختالف توسط منحنياي كه با  pنمايش داده شده است در شكل  3-9ب رسم
شده است .هدف ،پيدا كردن آنچنان سطحي از توليد در بين دو نقطة سربهسر  5واحد و  11واحد
توليد است كه فاصله عمودي بين دو منحني  TRو  TCحداكثر باشد .براي پيدا كردن چنين نقطهاي،
مماسي بر منحني  TCبهگونهاي رسم ميكنيم كه با منحني  TRموازي باشد .اين خط در شكل 3-9
در نقطة  Bبر منحني TCمماس شده است .فاصله عمودي  ABبيشترين اختالف بين دو منحني TR
و  TCاست كه متناظر با مقدار  9واحد توليد است .در نتيجه  9واحد توليد آنچنان سطحي از توليد
است كه سود بنگاه را به حداكثر ممكن ميرساند .اكنون به اين نكته توجه كنيد كه در سطح توليد
تعادلي  9واحد ،شيب منحني  TCوشيب منحني  TRبرابر هستند .از نظريه هزينه در فصل  8بهخاطر
آوريد كه شيب  TCنشان دهندة هزينه نهائي توليد ( )MCاست .در عينحال از بحثي كه در ابتداي
اين فصل گذشت ،ميدانيد كه شيب منحني  TRبرابر درآمد نهائي ( )MRاست .پس سطح توليد
تعادلي بنگاه آنچنان سطحي از توليد است كه در آن  MRو  MCمساوي هستند.
چنين مسئلهاي مبين اين واقعيت است كه ميتوان سطح توليد تعادلي بنگاه را از طريق تحليل
درآمد نهائي و هزينه نهائي به دست آورد .توجه كنيد كه سود نهائي اختالف بين درآمد نهائي و
هزينه نهائي است ،يعني:
Mp = MR – MC

تا زماني كه درآمد نهائي توليد از هزينه نهائي توليد بيشتر بوده و در نتيجه سود نهائي مثبت
است ،سود كل افزايش خواهد يافت و وقتي سود نهائي ،كه تغيير در سود كل به ازای يك واحد
توليد بيشتر است ،به صفر ميرسد ،سود كل حداكثر ميشود .سود نهائي صفر به اين مفهوم است
كه درآمد نهائي و هزينه نهائي با هم برابر شدهاند .پس سطح توليد تعادلي آنچنان سطحي از توليد
است كه در آن  MR = MCاست.
در دو ستون آخر جدول  ،1-9مقادير درآمد نهائي و هزينه نهائي بنگاه مورد بحث آورده شده
است .مالحظه ميكنيد که در سطح تولید  9واحد سود بنگاه برابر  50و حداكثر است ،درآمد نهائي
برابر  20و هزينه نهائي برابر  19/6است كه تقريب ًا برابر يكديگر هستند .اگر شرایطی فراهم گردد
كه مقدار توليد بتواند بهجاي يك واحد يك واحد ،ذره ذره افزايش يابد ،در نقطه حداكثر سود ،دو
مقدار درآمد نهائي و هزينه نهائي كام ً
ال برابر ميبودند.
در ادامه با لحاظ كردن اين فرض كه توليد بتواند ذره ذره افزايش يابد ،به كمك منحنيهاي
درآمد نهائي و هزينه نهائي ،سطح توليد تعادلي را مشخص خواهيم كرد .به منحنيهائي كه وضعيت
درآمدي و هزينهاي مربوط به هر واحد توليدی را انعكاس ميدهند ،مانند هزينه متوسط و نهائي و
درآمد متوسط و نهائي ،اصطالح ًا منحنيهاي واحد ميگويند.
Q Qتحليل حداكثر سود با استفاده از منحنيهاي واحد
محل برخورد دو منحني درآمد نهائي و هزينه نهائي بنگاه ،آنچنان سطحي از توليد را مشخص ميكند
كه بيشترين سود را براي بنگاه حاصل ميكند .در چنين سطحي از توليد كه درآمد نهائي و هزينه
نهائي برابر بوده و در نتيجه سود نهائي صفر است و سود كل (اگر وجود داشته باشد) حداكثر خواهد
بود .اكنون به كمك منحنيهاي واحد مربوط به بنگاهي كه منحنيهاي درآمد كل و هزينه كل آن در
شكل  3-9رسم شده است ،سطح توليد تعادلي اين بنگاه را مشخص ميكنيم .اين منحنيهاي واحد،
كه همان اطالعات منحنيهاي كل را دربر دارند ،در شكل  4-9رسم شدهاند.
در شكل  4-9منحني تقاضائي كه بنگاه با آن مواجه است بهصورت يك خط افقي در سطح
قيمت تعادلي بازار كه  20تومان است رسم شده است .توجه داريد كه اين منحني در عين حال
نشاندهنده درآمد متوسط و درآمد نهائي بنگاه نيز هست و در نتيجه تمام اطالعات مربوط به جنبه
درآمدي بنگاه را ارائه ميكند .اين منحني به عنوان منحني درآمد متوسط ،منحني هزينه كل متوسط را

سود نهايي )(Mp

تغيير در سود كل به ازاي افزايش يك واحد در
توليد است.
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شكل 4-9
تعيين سطح توليد تعادلي بنگاه به كمك منحنيهاي واحد
قيمت ،درآمد و هزينه (تومان)

سطح توليد تعادلي بنگاه آنچنان مقداري از توليد
است كه در آن درآمد نهائي و هزينه نهائي برابر است
( .)MR = MCبنابراين  9واحد توليد ،سود بنگاه را
حداكثر ميكند .اين مقدار سود توسط سطح مستطيل
 AECBنشان داده شده است.
در سطـوح توليـد پائيـنتر از  9واحـد ،هماننـد
توليـد  5واحـد ،سـود نهائي ( )Mpمثبت است
( ،)Mp = MR - MC = 20-5 = 15در نتيجـه
بنگاه ميتواند با افزايش مقدار توليد ،سود خود را
بيشتر كند.
در سطح توليدي باالتر از مقدار تعادلي  9واحد توليد،
نظير  11واحد توليد ،سود نهائي منفي است ،زيرا
هزينه نهائي به مراتب بيشتر از درآمد نهائي است .در
چنين موقعيتي بنگاه مي تواند با كاهش سطح توليد،
سود خويش را افزايش دهد.
سود متوسط )(Ap

اختالف بين درآمد متوسط ( )ARو هزينه كل
متوسط ( )ATCاست.
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مقدار توليد

Mp=15
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در دو سطح توليد  5و  11واحد قطع كرده است .در نتيجه در اين دو سطح از توليد ،درآمد متوسط
و هزينه متوسط برابر بوده و اختالف اين دو كه سود متوسط ( )Apاست ،صفر ميباشد .از سوی
دیگر ،وقتي سود متوسط صفر است ،سود كل نيز صفر خواهد بود .مالحظه ميكنيد كه اين دو سطح
توليد دقيق ًا همان نقاط سربهسري است كه در شكل  3-9به دست آمده بود.
بنابراین ،مقاديري از توليد كه در حدفاصل  5تا  11واحد توليد قرار گرفتهاند سودآورند،زيرا
در اين سطوح از توليد ،هزينه كل متوسط كمتر از درآمد متوسط بوده ودر نتيجه سود متوسط مثبت
است .اما خارج از اين محدوده به دليل آنكه هزينه كل متوسط بيشتر از درآمد متوسط است ،سود
متوسط منفي بوده و بنگاه متحمل زيان خواهد شد .پس آنچنان سطحي از توليد كه سود بنگاه را
به حداكثر ميرساند در حدفاصل  5تا  11واحد توليد ،كه محدوده سودآور توليد است ،قرار دارد.
براي يافتن سطح توليدي كه سود را حداكثر ميكند ،به اختالف بين درآمد نهائي و هزينه نهائي،
يعني سود نهائي ،دقت كنيد .به عنوان مثال ،مالحظه ميكنيد كه در سطح  5واحد توليد ،اختالف
بين درآمد نهائي و هزينه نهائي مثبت و برابر  15تومان است .مثبت بودن سود نهائي به اين مفهوم
است كه اگر توليد يك واحد افزايش يابد ،سود بنگاه  15تومان بيشتر خواهد شد .تا موقعي كه
سود نهائي مثبت است ،يعني  MRبزرگتر از  MCاست .افزايش توليد موجب خواهد شد تا سود
بنگاه بيشتر شود .وقتي سود نهائي با افزايش توليد به دليل زياد شدن هزينه نهائي رفته رفته كمتر
شده و به صفر ميرسد ،سود كل بيشتر شده و به حداكثر مقدار خود خواهد رسيد .نتيجه آنكه
محل برخورد دو منحني  MRو  MCكه برابري آن دو را نشان ميدهد ،سطح توليد تعادلي بنگاه را
مشخص ميكند .اين محل برخورد ،همانگونه كه در شكل  4-9مالحظه ميشود ،در مقدار  9واحد
توليد اتفاق ميافتد .بنابراين سطح توليد تعادلي بنگاه كه سود بنگاه را حداكثر ميكند سطح  9واحد
توليد است.اين نتيجه دقيق ًا همان نتيجهاي است كه در شكل  3-9با توجه به منحنيهاي درآمد كل
و هزينه كل به آن دست يافتيم.
در سطح تعادلي  9واحد توليد ،سود متوسط برابر  20 – 14/4 = 5/6است ،در نتيجه ميتوان
سود كل را از حاصل ضرب اين سود متوسط در مقدار توليد كه  9واحد است ،بهصورت زير به
دست آورد.
Tp = Ap × q = 5/6 × 9 = 50/4
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اين مقدار حداكثرسود در واقع معادل مساحت سطح مستطيل  AECBاست كه بر روي
شكل  4-9با سايه مشخص شده است .توجه كنيد كه اين مساحت معادل طول پارهخط  ABدر
شكل  3-9است.
Q Qنقطه تعطيل بنگاه در كوتاه مدت
در بازار رقابت كامل ،يك بنگاه توليدي ممكن است در شرايطي قرار گيرد كه در قيمت تعيين شده
در بازار ،هر سطحي از توليد را كه انتخاب كند متضرر شود .در چنين شرايطي دو راه بيشتر براي
بنگاه نخواهد بود .يا عليرغم زيان به توليد ادامه دهد و يا تعطيل كند .البته چون دورة مورد بحث
يك دورة كوتاهمدت است ،تعطيل كردن بنگاه ممكن است اقدامي موقتي باشد تا اينكه شرايط بازار
بهبود پيدا كند و بنگاه بتواند توليد را از سر بگيرد .تعطيل كردن بنگاه الزام ًا بهمنزلة خروج از صنعت
نيست.
توجه داشته باشيد كه تعطيل كردن بنگاه به مفهوم جلوگيري از زيان بنگاه نيست .زيرا بنگاه در
كوتاه مدت مجبور است كه در هر حال هزينههاي ثابت توليد را پرداخت كند .بنابراين آنچه كه بايد
توسط بنگاه مورد توجه قرار گيرد آن است كه كداميك از دو اقدام ادامه فعاليت توليدي و تعطيل
كردن بنگاه زيان كمتري را در بر خواهد داشت.
به عنوان مثال ،شكل  5-9نشان ميدهد كه اگر قيمت بازار  p = 10تومان باشد ،به نفع بنگاه
است كه ،عليرغم زيان ،به فعاليت توليدي ادامه دهد .در اين قيمت ،منحنيهاي درآمد نهائي ()MR
و هزينه نهائي ( )MCيكديگر را در سطح  q = 7واحد توليد قطع ميكنند .بنابراين ،سطحي از
توليد كه در آن  MRمساوي با  MCاست ،مقدار  7واحد توليد است .از آنجا كه در تمامي سطوح
توليد ،هزينه كل متوسط ( )ATCبيشتر از درآمد متوسط ( )ARاست ،بنگاه هر سطحي از توليد را كه
انتخاب كند ،ضرر خواهد داد .اما در  q = 7واحد توليد ،اين مقدار ضرر ،كه معادل سطح مستطيل
 LMEPاست ،نسبت به هر سطح توليد ديگري كه مورد انتخاب واقع شود ،كمترين مقدار است.
اما چرا مساحت مستطيل  LMEPنشاندهندة زيان است؟ در سطح توليد  ، q = 7فاصله عمودي
بين  ATC = 14و  AR = 10نشاندهنده سود متوسط  Ap = -4و يا زيان متوسط  4تومان
است .عرض مستطيل  LMEPيعني  EMاين مقدار زيان را نشان ميدهد .طول مستطيل ، LMEP
نيز معادل  q = 7واحد توليد است .در نتيجه مساحت مستطيل  PLMEيعني  7 × 4 = 28معادل
مقدار زيان بنگاه است.
اما از كجا ميتوان فهميد كه وقتي بنگاه سطح توليد  q = 7را انتخاب ميكند ،زيان آن كمتر از
موقعي است كه تعطيل كند .در اين مقدار توليد ،فاصله عمودي بين دو منحني  ATCو  AVCكه
طول پاره خط  MNاست برابر  14 – 8 = 6است .به خاطر آوريد كه  ATC = AFC + AVCو در
نتيجه  . AFC = ATC – AVCبنابراين عرض مستطيل  LMNKبرابر هزينه ثابت متوسط يعني 6
تومان است .با توجه به اينكه طول مستطيل ،يعني  KNبرابر  7واحد توليد است ،مساحت آن كه از
حاصل ضرب طول در عرض به دست ميآيد ،هزينه ثابت بنگاه را نشان ميدهد.
تومان

FC = AFC × q = 6 × 7 = 42

بنابراین ،اگر بنگاه تعطيل كند ،به اندازة كل مساحت مستطيل  LMNKيعني به ميزان  42تومان
ضرر خواهد داد .اما در صورتی كه بنگاه تصميم بگيرد  7واحد توليد داشته باشد ،زيان وي به سطح
مستطيل  LMEPكه از مساحت مستطيل  LMNKكمتر بوده و معادل  4 × 7 = 28تومان است تقليل
مييابد .بنابراين به نفع بنگاه است كه در سطح توليد  q = 7به توليد بپردازد تا بهجاي آنكه  42تومان
ضرر كند ،تنها به ميزان  28تومان زيان متحمل شود.
اگر قيمت در بازار باز هم كاهش پيدا كرده و از  10تومان كمتر شود ،زيان بنگاه بيشتر خواهد
شد و ممكن است شرايطي پيش آيد كه بنگاه به ناچار مجبور شود توليد خويش را در كوتاه مدت
متوقف كند .اين مسئله را در بخش بعد مورد بررسي قرار خواهيم داد .توجه داشته باشيد كه توقف
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شكل 5-9
سطح توليد تعادلي بنگاه در كوتاه مدت ،علي رغم وجود زيان
قيمت ،درآمد و هزينه (تومان)

در كوتاهمدت ،يك بنگاه توليدي ،عليرغم زيان،
ممكن است به فعاليت توليدي خويش ادامه دهد.
تا زماني كه قيمت بازار به اندازهاي است كه بنگاه
ميتواند هزينههاي متغير توليد را پوشش دهد ،به نفع
بنگاه خواهد بود كه توليد داشته باشد .در سطح توليد
 q = 7كه در آن  MR = MC=10است ،زيان بنگاه
معادل مساحت مستطيل  LMEPاست كه برابر 28
تومان است .در صورتی که اگر بنگاه تعطيل ميكرد،
كل هزينههاي ثابت كه معادل مساحت مستطيل
 LMNKيعني  42تومان است را ضرر ميداد .بنابراين
در كوتاه مدت به نفع بنگاه است كه به اندازه q = 7
واحد توليد داشته باشد ،زيرا در اين صورت ميتواند
بخشي از هزينههاي ثابت توليد كه معادل مساحت
مستطيل  PENKاست را بپوشاند.
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توليد و تعطيلی بنگاه به مفهوم خروج از صنعت نيست ،ولي اگر قرار باشد قيمت به مدتي طوالني
در سطح  10تومان و يا كمتر باقي بماند و فعاليت توليدي زيان آور باشد ،بنگاه چارهاي نخواهد
داشت كه در بلندمدت از صنعت خارج شود.

اقتصاد در زندگي روزانه
چرا رستوران ها در فصولی از سال که مشتریان اندکی دارند کماکان بازند؟
برخی رستوران ها به دلیل موقعیت مکانی خاصی که دارند ،در فصل های خاصی از سال با اقبال مشتریان مواجه هستند ولی در سایر فصل ها از
تعداد مشتریان کمی برخوردارند .قطع ًا شما نیز به چنین رستوران هایی برخورده اید و متعجب مانده اید که چگونه چنین رستوران هایی می توانند با
داشتن تعداد انگشت شماری مشتری ،سرپا بایستند و به فعالیت تولیدی خویش ادامه دهند.
واقعیت امر آن است که رستورانی از این نوع به یقین قادر نخواهد بود تمامی
هزینه های رستوران را از محل درآمدی که کسب می کند پوشش دهد .در نتیجه
فعالیت تولیدی این رستوران زیان آور است .اما این سئوال مطرح است که چرا
رستوران ،علی رغم وجود زیان ،کماکان باز نگاه داشته شده است .در پاسخ باید
گفت که اگر این رستوران می تواند با ارائه غذا به مشتریان اندک خود ،عالوه بر
هزینه های متغیر ،بخشی از هزینه های ثابت عرضه غذا را نیز پوشش دهد ،قطع ًا
به نفع رستوران خواهد بود که هرچند متحمل زیان می شود ،اما به فعالیت تولیدی
خویش ادامه دهد .زیرا در غیر این صورت ،چنانچه تصمیم به تعطیلی رستوران
گرفته شود ،تمامی هزینه های ثابت را زیان خواهد کرد .در یک نتیجه گیری کلی
می توان چنین بیان کرد که باز نگاه داشتن رستوران تا آنجا که هزینه های متغیر
عرضه غذا از محل درآمد حاصله پوشش داده شود ،کام ً
ال عقالنی است.
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Q Qمنحني عرضه بنگاه در كوتاه مدت
از آنچه كه در بخش قبل مورد بحث قرار گرفت مشخص ميشود كه يك رابطة سيستماتيك بين قيمت
كاال و سطح توليد تعادلي بنگاه در بازار رقابت كامل وجود دارد .در نتيجه ميتوان با تحليل رابطه بين
قيمت كاال و مقدار تعادل ،به منحني عرضه بنگاه در ساختار بازار رقابت كامل دست يافت.
شكل  6-9منحني هزينه متغير متوسط ( )AVCو منحني هزينه نهائي ( )MCبنگاه مورد بحث
در بخش قبل را نشان ميدهد .با توجه به اينكه براي تعيين سطح توليد تعادلي نياز به منحني هزينه
كل متوسط ( )ATCنيست ،آن را رسم نكردهايم .اين منحني در مواقعي مورد استفاده قرار ميگيرد
كه بخواهيم مقدار سود و يا زيان بنگاه را روي شكل مشخص كنيم .وقتي كه قيمت كاال در بازار
 p1 = 14تومان است ،بنگاه  8واحد كاال توليد خواهد كرد زيرا در اين سطح از توليد ،درآمد نهائي
( )MRو هزينه نهائي ( )MCبرابر است .وقتي قيمت كاال در بازار از  14تومان به  p2 = 10تومان
تنزل مييابد ،سطح توليد تعادلي بنگاه از  q1 = 8به  q2 = 7واحد تقليل مييابد ،زيرا اكنون در اين
سطح از توليد  MRو  MCبرابر ميشوند .هنگامي كه قيمت كاال به  p3 = 7تومان ميرسد ،سطح
توليد تعادلي به  6واحد كاهش پيدا ميكند .از روي شكل  6-9مالحظه ميكنيد كه  6واحد توليد
درست متناظر با نقطه مينيمم  AVCاست و در اين سطح از توليد هزينه متغير متوسط برابر  7تومان
است .در نتيجه قيمت كاال به اندازهاي است كه تنها هزينه متغير توليد را پوشش ميدهد ،بدون آنكه
هيچ بخشي از هزينههاي ثابت را بپوشاند .در چنين موقعيتي ،چه بنگاه به فعاليت توليدي ادامه دهد
و چه توليد را متوقف كند ،زياني كه متحمل ميشود به اندازه هزينه ثابت توليد است .اما وقتي قيمت
كاال از  p3 = 7تومان نيز كمتر شده و به  p4 = 5تومان ميرسد ،اين قيمت حتي هزينههاي متغير
توليد را هم نميتواند پوشش دهد .بنابراين سطح توليد  q4 = 5كه از محل برخورد MR4 = p4 = 5
با  MCدر نقطة  Zحاصل ميشود ،هيچگاه مورد انتخاب بنگاه قرار نخواهد گرفت و به محض آنكه
قيمت كاال از  p3 = 7تومان كه متناظر با مينيمم منحني  AVCاست پائينتر بيايد ،قطع ًا بنگاه توليد
خويش را در كوتاه مدت متوقف خواهد كرد .بنابراين نقطة مينيمم منحني  AVCرا ميتوان به منزلة
نقطة تعطيل بنگاه تلقي كرد.

نقطه تعطيل بنگاه

نقطة مينيمم هزينة متغير متوسط ( )AVCاست
كه اگر قيمت در زير آن قرار گيرد ،بنگاه توليد را
متوقف خواهد كرد.

شكل 6-9
منحني عرضه بنگاه بازار رقابت كامل در كوتاه مدت
وقتي قيمت  p1 = 14تومان است ،مقدار
توليد تعادلي بنگاه  q1 = 8واحد است زيرا
در اين سطح از توليد  MR = MCاست.
هنگامي كه قيمت به  p2 = 10و p3 = 7
تومان تنزل مييابد ،توليد بنگاه نيز به  q2 = 7و
 q3 = 6تقليل يافته و سود بنگاه كمتر ميشود.
زماني كه قيمت كمتر از  p3 = 7تومان ميشود
كه متناظر با نقطة مينيمم منحني  AVCاست،
بنگاه ،توليد را در كوتاه مدت متوقف كرده
و تعطيل ميكند .سطح توليد  q4 =5واحد
كه در قيمت  p4 = 5تومان از محل برخورد
 MRو  MCدر نقطة  Zحاصل ميشود
به گونهاي است كه حتي هزينههاي متغير
توليد هم پوشش داده نميشوند .بنابراين
منحني عرضه بنگاه كه رابطه بين قيمت و
مقدار را نشان ميدهد ،آن قسمتي از منحني
هزينه نهائي ( )MCاست كه در باالي مينيمم
منحني  AVCقرار ميگيرد.

قيمت ،درآمد و هزينه (تومان)
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S

AVC
E1

AR1, MR1

p1 =14
E2

AR2, MR2

E3

AR3, MR3
AR4, MR4

توليد

p2 =10
p3 =7
p4 =5

Z

10

9

8

q1

7

q2

6

q3

5

q4

4

3

2

1

0
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منحني عرضه بنگاه در كوتاه مدت

آن بخشي از منحني هزينه نهائي ( )MCبنگاه
است كه باالي مينيمم منحني  AVCقرار ميگيرد.

اكنون مالحظه ميكنيد كه وقتي قيمت كاال  P1 (= MC) = 14تومان است ،بنگاه توليدي بهاندازة
 q1= 8واحد كاال توليد كرده و عرضه ميكند .وقتي قيمت كاال به  p2 = 10و سپس  p3 = 7تومان
تغيير ميكند ،بنگاه توليدي به ترتيب معادل با  q2 = 7و  q3 = 6واحد كاال به بازار عرضه ميكند.
هنگامي هم كه قيمت در زير نقطة حداقل منحني  AVCقرار ميگيرد ،بنگاه مقدار عرضه خود را
به صفر رسانده و تعطيل ميكند .بنابراين روشن ميشود كه منحني عرضه بنگاه در بازار رقابت
كامل و در كوتاهمدت ،آن قسمتي از منحني هزينه نهائي ( )MCبنگاه است كه در باالي مينيمم
منحني  AVCقرار دارد.
 Q Qاستخراج منحني عرضه صنعت در كوتاه مدت

منحني عرضه صنعت در كوتاه مدت

از جمع افقي منحنيهاي عرضه يكايك بنگاههاي
توليدي به دست ميآيد ،به شرط آنكه قيمت
نهادههاي متغير توليد تغييري نكند.

تمام بنگاههائي كه در بازار رقابت كامل و در كوتاه مدت فعاليت ميكنند آنچنان سطحي از توليد را
انتخاب ميكنند كه درآن ،قيمت بازار كه همان درآمد نهائي است برابر هزينه نهائي باشد ،مشروط
به آنكه قيمت بازار از مينيمم منحني هزينه متغير متوسط كمتر نباشد .بهعبارت ديگر تمامي بنگاهها
سطح توليد تعادلي خويش را بر اساس آن قسمتي از منحني هزينه نهائي كه از مينيمم منحني AVC
به باال است ،يعني بر اساس منحني عرضه خويش تعيين ميكنند .بنابراين براي تعيين آنكه در هر
قيمتي ،مقدار عرضه كل صنعت چقدر است ،كافي است كه مقادير توليد بنگاههاي مختلف را در
آن قيمت خاص باهم جمع بزنيم .همين كار را ميتوان در قيمتهاي مختلف ديگر هم انجام داد
و در هر قيمتي جمع كل مقدار عرضه بنگاهها را به دست آورد .به اين ترتيب روشن ميشود كه
منحني عرضه صنعت از جمع افقي منحنيهاي عرضه يكايك بنگاههاي توليدي به دست ميآيد،
با اين فرض كه قيمت نهاده متغير توليد ثابت باقي بماند و در نتيجه تغييري در منحني هزينه
نهائي بنگاههاي توليدي به وجود نيايد.
در شكل  7-9منحني هزينه متغير متوسط و آن بخش از منحني هزينه نهائي كه عرضه بنگاه
را نشان ميدهد ،براي سه بنگاه از بنگاههائي كه در بازار رقابت كامل در كوتاه مدت فعاليت ميكنند

شكل 7-9
استخراج منحني عرضه صنعت در كوتاه مدت
p

منحني عرضه
صنعت

S
A

p1
B
C

Q

Q1=q11+q12+q13

S3 MC3
AR1, MR1

AVC1

AVC3

p2

AR2, MR2

p3

0 Q3=q32 Q2=q22+q23

S1 MC1 S2 MC2

AVC2

AR3, MR3

q

«ب»

شكل الف منحني عرضه سه بنگاه توليدي در كوتاهمدت را نشان ميدهد .به
فرض آنكه صنعت متشكل از اين سه بنگاه باشد ،منحني عرضه صنعت را
ميتوان از جمع افقي منحنيهاي عرضه يكايك بنگاههاي توليدي به دست
آورد .در قيمت  p1كه باالي مينيمم منحنيهاي  AVCهمه بنگاهها قرار دارد،
مقدار عرضه كل صنعت برابر  Q1 = q11 + q12 + q13است .در قيمت ،p2

q13

q11 q32 q22 q12 q23

p

p1
p2
p3

0

«الف»

بنگاه ( )1توليد خويش را متوقف كرده و در نتيجه مقدار عرضه كل صنعت
برابر  Q2 = q22 + q23است .وقتي قيمت به  p3ميرسد ،تنها بنگاه ( )2در
صنعت باقي مانده و مقدار عرضه صنعت برابر  Q3 = q32خواهد بود .اين سه
وضعيت به ترتيب توسط نقاط  B ، Aو  Cدر شكل ب نشان داده شده است.
از وصل كردن اين نقاط به يكديگر ،منحني عرضه كل صنعت به دست ميآيد.
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به عنوان نمونه رسم شده است .اگر براي سهولت كار چنين فرض كنيم كه تنها همين سه
بنگاه در صنعت وجود دارند ،عرضه كل صنعت را از جمع افقي منحنيهاي عرضه اين
سه بنگاه ،بهگونهاي كه در شكل  7-9مشاهده ميشود به دست ميآوريم .در قيمت  p1كه
باالي مينيمم منحنيهاي  AVCهمه بنگاهها قرار دارد ،هر سه بنگاه فعاليت توليدي داشته
و به ترتيب مقادير  q12 ، q11و  q13واحد كاال توليد ميكنند .جمع اين مقادير توليد ،مقدار
عرضه كل صنعت را در قيمت  p1تعيين ميكند كه برابر  Q1 = q11 + q12 + q13است.
اين وضعيت توسط نقطة  Aدر شكل  7-9ب نشان داده شده است.
وقتي قيمت به  p2كاهش مييابد ،بنگاه ( )1توليد خويش را متوقف ميكند ،زيرا قيمت
در زير مينيمم منحني  AVCآن قرار گرفته است .تحت اين شرايط تنها دو بنگاه ( )2و
( )3فعاليت توليدي خواهند داشت و با توجه به ضابطه  p2 (= MR2) = MCهر يك
به ترتيب  q22و  q23واحد كاال توليد ميكنند .در نتيجه مقدار عرضه كل صنعت در قيمت  p2برابر
 Q2 =  q22+ q23خواهد بود.
زماني كه قيمت به  p3ميرسد ،تنها بنگاه ( )2در صنعت باقي خواهد ماند و به مقدار q32
واحد توليد خواهد كرد .در نتيجه مقدار عرضه در بازار صنعت وقتي قيمت به  p3ميرسد برابر
 Q3 = q32است ،كه توسط نقطة  Cدر شكل  7-9ب نشان داده شده است .اكنون اگر نقاط  Aو  Bو
 Cرا در اين شكل به هم وصل كنيم ،منحني عرضه كل صنعت بهصورت منحني  Sبه دست ميآيد.
به دست آوردن منحني عرضه كل صنعت به صورت جمع افقي عرضه يكايك بنگاههاي توليدي
بر اين پيش فرض استوار است كه قيمت نهاده متغير توليد ،يعني نيروي كار تغييري نميكند .اگر
قيمت نيروي كار تغيير يابد ،شرايط هزينهاي بنگاهها و در نتيجه هزينه نهائي آنها تغيير خواهد كرد.

تأمل و خود آزمائي 2-9
Q Qچگونگي تصميمگيري بنگاه در مورد سطح توليد بهينه را در كوتاه مدت تشريح كنيد و نشان دهيد كه منحني عرضه
كوتاه مدت بنگاه چيست و چگونه مي توان به كمك آن منحني عرضه صنعت را
استخراج كرد.
جدول 1

پرسشهاي 2-9

 -1كلوخ كه توليد كننده گلدانهاي سفالي معمولي است ،تحت شرايط بازار رقابت كامل فعاليت
ميكند .قيمت هر عدد گلدان توليدي وي در بازار  800تومان است .جدول ( )1هزينه كل توليد
روزانه وي به تومان را نشان ميدهد .مقدار سود يا زيان وي را در هر مقداري از توليد محاسبه كنيد
و تعيين كنيد كه در چه مقداري از توليد روزانه ،سود وي حداكثر است.
 -2بنگاهي كه در بازار رقابت كامل فعاليت ميكند ،تحت هر يك از شرايط زير آيا بهتر است كه در
كوتاه مدت به فعاليت توليدي خويش ادامه دهد يا تعطيل كند؟ چرا؟
		
الف:

		
ب:

		
ج:

 q = 100و  p = 10و  AFC = 3و AVC = 4

 q = 70و  p = 5و  AFC = 2و AVC = 7

 q = 150و  p = 7و  AFC = 5و AVC = 6

2

q
 -3هزينه كل بنگاهي كه در بازار رقابت كامل فعاليت ميكند __  TC = 250+ 5q +و هزينه نهائي
80

q
__  MC = 5 +است .قيمت هر واحد كاالي توليدي در بازار  10تومان است.
40

q

TC

0

1000

1

1400

2

1700

3

1900

4

2200

5

2700

6

3300

7

4100

8

5100

9

6500

10

8500

11

11500
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الف :مقدار توليدي كه سود بنگاه را حداكثر ميكند چقدر است؟
ب :هزينه كل ،درآمد كل و سود بنگاه را محاسبه كنيد.
تمرينات 2-9

 -1اطالعات مربوط به يك بنگاه توليدي در جدول ( )2آمده است .اين بنگاه بايد چه
سطحي از توليد را انتخاب كند تا سود وي حداكثر شود؟ استدالل كنيد.

 -2يك بنگاه توليدي كه در بازار رقابت كامل فعاليت ميكند داراي هزينههائي به شرح
مندرج در جدول ( )4است.

جدول ()2
مقدار توليد
()q

درآمد كل
()TR

هزينه كل
()TC

20

600

400

21

630

420

22

660

445

23

690

475

24

720

515

25

750

575

26

780

665

جدول ()4

مقدار توليد ()q

هزينه متغير متوسط ()AVC

هزينه كل متوسط ()ATC

4

300

550

5

340

6

383

7

443

540
550
586

8

513

638

9

611

722

10

750

850

اگر قيمت هر واحد كاال در بازار  1000تومان باشد ،سطح توليد تعادلي و مقدار سود بنگاه را محاسبه كنيد.
 -3مناسبترين اقدام يك بنگاه توليدي در بازار رقابت كامل تحت شرايط هر يك از موارد زير چيست؟ استدالل كنيد.
الف:
ب:

ج:

ATC = 11
ATC = 13
ATC = 10

AVC = 7

AVC = 5
AVC = 5

p = 15
p=4
p=9

		q = 100
q = 50
q = 80

 -4هزينه كل بنگاهي كه در بازار رقابت كامل فعاليت ميكند TC = 458 + q3و هزينه نهائي توليد  MC = 3q2است .قيمت هر واحد كاالي
توليدي در بازار  243تومان است.
الف :مقدار توليدي كه سود بنگاه را حداكثر ميكند چقدر است؟
ب :هزينه كل ،درآمد كل و سود بنگاه را محاسبه كنيد.
پاسخ پرسش هاي 2-9

 -1مقدار سود يا زيان بنگاه در جدول  5نشان داده شده است.
در مقدار  7واحد توليد  P (= MR) = MCاست و مقدار حداكثر سود  1500تومان است.
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جدول ()5
مقدار
()q

قيمت
()p

درآمدكل
()TR

هزينه كل
()TC

درآمد نهائي
()MR

هزينه نهائي
()MC

سود (زيان)

0

800

0

1000

800

-

()1000

1

800

800

1400

800

400

()600

2

800

1600

1700

800

300

()100

3

800

2400

1900

800

200

500

4

800

3200

2200

800

300

1000

5

800

4000

2700

800

500

1300

6

800

4800

3300

800

600

1500

7

800

5600

4100

800

800

1500

8

800

6400

5100

800

1000

1300

9

800

7200

6500

800

1400

700

10

800

8000

8500

800

2000

()500

11

800

8800

11500

800

3000

()2700

 -2الف:
		

TC = q . ATC = 100 × 6 = 600

با توجه به وجود سود ،بنگاه فعاليت توليدي خواهد داشت.

ATC = AFC + AVC = 2 + 4 = 6

TR = p . q = 10 × 100 = 1000

600 = 400

ب:

TC = 70 × 9 = 630

		ATC = 2 + 7 = 9

p = 350 – 630= –480

ج:

و

چون مقدار زيان بيشتر از هزينه ثابت است ،بنگاه بايد تعطيل كند.
TC = 150 × 11 = 1650

p = 1050 – 1650= –600

– p = TR – TC = 1000

و

و

TR = 70 × 5 = 350
FC = 2 × 70 = 140

ATC = 5 + 6 = 11

TR = 7 × 150 = 1050
FC = 5 × 150 = 750

چون مقدار زيان كمتر از هزينه ثابت است ،به نفع بنگاه است كه در كوتاه مدت به فعاليت توليدي ادامه دهد.
 -3الف :شرط تعادل بنگاه  P (=MR) = MCاست.

q
200 + q
______ = __ 10 = 5 +
40
40
سطح توليد تعادلي 400 = 200 + q Þ q = 200

ب:

40000
______
= 1750
80
 p = 2000 – 1750= 250و TR = 200 × 10 = 2000
TC = 250 + 5 × 200 +

سود
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 3-9رقابت كامل در بلندمدت
شرايط حاكم بر بازار رقابت كامل در بلندمدت كام ً
ال متفاوت از كوتاه مدت است .در كوتاه مدت
ممكن است به نفع يك بنگاه توليدي باشد كه توليد خويش را متوقف كند اما به اندازه كافي
فرصت نداشته باشد كه خود را از قيد سرمايه ثابت خالص كرده و از صنعت خارج شود .ولي
براي وي در بلندمدت چنين فرصتي فراهم است .حال اگر بنگاهها در اين صنعت سود غير نرمال
داشته باشند ،انگيزهاي براي ساير بنگاهها خواهد بود كه به اين صنعت وارد شوند .از اين رو تعداد
بنگاه ها ،علي رغم آنكه در كوتاه مدت ثابت است ،در بلندمدت به دليل آزادي ورود و خروج
متغير است.
در عين حال ،اندازه بنگاه به دليل عدم امكان تعديل نهاده ثابت توليد در كوتاه مدت ثابت
است ،در بلندمدت ،از آنجا که همة نهادههاي توليد متغير است ،بنگاه با انگيزة كسب حداكثر سود،
آزادانه ميتواند مقياس توليد را براي دستيابي به تركيب بهينه نهادههاي توليد تغيير دهد .وجود
چنين مسائلي بر قيمت ،سطح توليد و سود بنگاه در بلندمدت تأثيرگذار است كه الزم است مورد
تحليل قرار گيرد.
Q Qتعيين سطح توليد تعادلي بنگاه در بلندمدت
بنگاهي را در نظر بگيريد كه در حال حاضر داراي تشكيالتي است كه توسط منحني  ATC1در
شكل  8-9نشان شده است .از آنجا كه قيمت تعيين شده در بازار  P1است،بنگاه براي به حداكثر
رسانيدن سود خود ،سطح توليد  q1را در اين تشكيالت انتخاب ميكند ،زيرا در اين سطح توليد
 MR (=P1) = MCاست .مقدار سود غير نرمالي كه تحت اين شرايط براي بنگاه حاصل ميشود
برابر مساحت سطح مستطيل  P1E1C' C1است.
در بلندمدت هدف بنگاه آن است تا سود بلندمدت خود را به حداكثر ممكن برساند .براي
رسيدن به اين هدف ،الزم است سطحي از توليد را انتخاب كند كه در آن  MR = LMCباشد .اين
سطح از توليد در شكل  8-9با  q2نشان داده شده است .براي آنكه بنگاه بتواند  q2واحد توليد را
با حداقل هزينه ممكن به انجام رساند بايد تشكيالت توليدي خويش را وسيعتر كرده و به حدي
برساند كه با منحني  ATC2در شكل  8-9مشخص شده است .در بلندمدت بنگاه توليدي فرصت
كافي در اختيار دارد تا به چنين تشكيالتي دست پيدا كند.
وقتي بنگاه مقدار توليد خويش را در سطح  q2قرار ميدهد ،از سود غير نرمال قابل توجهي
برخوردار ميشود .اين مقدار سود معادل سطح مستطيل  P1E2C"C2در شكل  8-9است .وجود
چنين سود غير نرمالي به بنگاه هائي كه در ساير صنايع فعاليت ميكنند و از سود نرمال برخوردارند،
انگيزه خواهد داد كه به اين صتعت وارد شوند .با ورود ساير بنگاهها به اين صنعت رفته رفته
عرضه در بازار افزايش مييابد و موجب ميشود تا قيمت كاال كاهش پيدا كند .وقتي قيمت كاهش
مييابد ،بنگاه مجبور است در راستاي هدف به حداكثر رسانيدن سود ،در سطح توليد تجديد نظر
كرده و آنچنان سطحي از توليد را انتخاب كند كه مجددا ً در آن  MR=LMCباشد .يكچنين سطح
توليدي ،در قيمت تقليل يافته ،از  q2كمتر خواهد بود و بنگاه ناگزیر تشكيالت توليدي كوچكتري
را شکل خواهد داد.
اكنون اگر در اين سطح از توليد باز هم سود غير نرمال وجود داشته باشد ،ورود ساير بنگاهها به
اين صنعت تداوم داشته ،عرضه همچنان افزايش بيشتري خواهد داشت و قيمت كاال در بازار بيشتر
تنزل خواهد كرد .در نتيجه بنگاه سطح توليد پائينتري را انتخاب خواهد كرد و متناسب با آن سطح
از توليد ،تشكيالت توليدي خويش را نيز تعديل خواهد كرد.
ورود ساير بنگاهها به اين صنعت زماني متوقف ميشود كه در اين صنعت ،سود غيرنرمالي
وجود نداشته باشد .اين وضعيت هنگامي به وجود ميآيد كه قيمت به حداقل هزينه متوسط
بلندمدت (مينيمم  ) LACتنزل يابد.
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وقتي قيمت به اندازهاي كاهش مييابد كه در حد مينيمم  LACقرار ميگيرد ،مقدار توليدي كه
سود بلندمدت را حداكثر ميكند ،با توجه به شكل  ،8 -9سطح توليد  q0است .مالحظه ميكنيد
كه در اين قيمت سود غير نرمالي وجود ندارد و در نتيجه ورود ساير بنگاهها به صنعت متوقف
ميشود .با توقف ورود ساير بنگاه ها ،عرضه صنعت تغييري نداشته و قيمت در مينيمم  LACتثبيت
خواهد شد.
بنابراين شرايط تعادل در بازار رقابت كامل و در بلندمدت بهگونهاي است كه اوالً سطح
توليد با توجه به برابري  MRو  LMCتعيين ميشود و در ثاني ،قيمت در حداقل هزينه متوسط
بلندمدت قرار ميگيرد .يعني:
1) MR = LMC
2) P = min LAC
وقتي قيمت در بلندمدت در سطح حداقل هزينه متوسط بلندمدت تثبيت ميشود ،تشكيالت
توليدي بنگاه نيز به حدي كه توسط منحني  ATC0در شكل  9-9نشان شده است تعديل ميشود.
در این صورت ،اين تشكيالت قادر است مقدار توليد تعادلي بنگاه را با حداقل هزينه متوسط ممكن
توليد كند .به اين تشكيالت اصطالح ًا تشكيالت بهينه توليدي ميگويند.
همه بنگاههائي كه در بازار رقابت كامل فعاليت ميكنند ،در بلندمدت اين فرصت را خواهند
داشت كه تشكيالت توليدي بهينه را براي خود ایجاد کنند .بنابراین ،تمامي  nبنگاهي كه در اين

شرايط تعادل در بلندمدت

درآمد نهائي برابر هزينه نهائي بلندمدت و قيمت
معادل حداقل هزينه متوسط بلندمدت است.
MR = LMC

P = min LAC

{

تشكيالت بهينه

اندازهاي از بنگاه است كه مينيمم  ATCآن بر
مينيمم  LACمماس است.

شكل 8-9
تصميم گيري در مورد سطح توليد بنگاه در بلندمدت
LMC
MC2

LAC
MR1

ATC2

E2

ATC1

C, P

MC1
E1

E0

MR0

q

q2

بنگاه

q0

S2

S1
E1

P1

P1

C1
C2

'C
"C

P

E2

P0

q1

وقتي قيمت كاال در بازار  P1است و بنگاه داراي تشكيالتي است كه
توسط منحني  ATC1نشان داده شده است ،بنگاه سطح توليد  q1كه در آن
 MR (=P1) = MCاست را انتخاب ميكند و از سود غيرنرمالي معادل سطح
مستطيل  P1E1C' C1برخوردار ميشود.
در بلندمدت بنگاه براي حداكثر كردن سود بلندمدت ،سطح توليد  q2را انتخاب
ميكند كه در آن  MR (=P1) = LMCاست و تشكيالت توليدي خويش را
به حدي كه توسط منحني  ATC2نشان داده شده است وسعت ميدهد .در اين
حالت سود بلندمدت بنگاه معادل سطح مستطيل  P1E2C"C2است.

0

D
Q

بازار صنعت

P0

0

وجود سود غير نرمال باعث جلب ساير بنگاهها به اين صنعت ميشود .عرضه
كاال افزايش يافته و قيمت بازار تنزل مييابد .اين مسئله تا به آنجا ادامه مييابد
كه قيمت بازار در حد مينيمم  LACقرار گيرد و سود اقتصادي به صفر برسد.
چنين وضعيتي شرايط تعادل پايدار در بلندمدت را در سطح توليد  q0براي
تمامي بنگاههائي كه در اين صنعت فعاليت ميكنند برقرار خواهد كرد.
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شكل 9-9
شرايط تعادل پايدار و منحني عرضه بنگاه در بلندمدت

C, P

شرايط تعادل پايدار بلندمدت در بازار رقابت كامل
وقتي برقرار ميشود كه قيمت بازار در حد مينيمم
 LACقرار گيرد و سود غير نرمال (اقتصادي) وجود
نداشته باشد.تحت اين شرايط ،هر بنگاه توليدي،
تشكيالت بهينهاي كه توسط منحني  ATC0نشان
داده شده است را خواهد ساخت و به اندازه  q0واحد
توليد خواهد كرد.
از آنجا كه براي حداكثرسازي سود بلندمدت ،سطح
توليد از برابري  MR(=P) = LMCتعيين ميشود،
آن بخشي از  LMCكه از مينيمم  LACباالتر قرار
ميگيرد ،منحني عرضه بلندمدت بنگاه را تشكيل
ميدهد.

منحني عرضه بنگاه در بلندمدت

آن بخش از منحني  LMCاست كه در باالي
مينيمم  LACقرار ميگيرد.

LAC

S

LMC

ATC0
MR0

q

منحني عرضه بلندمدت بنگاه
MC0
E0

q0

P0

0

صنعت فعاليت ميكنند ،همگي داراي تشكيالت يكساني در حد تشكيالت توليدي بهينه خواهند
بود و هريك در قيمت تعادلي  P0كه در حد مينيمم  LACاست به اندازه  q0واحد توليد خواهند
داشت و در نتيجه كل مقدار توليد صنعت معادل  nq0واحد خواهد بود.
از بحث ارائه شده بايد روشن شده باشد كه منحني عرضه بنگاه در بلندمدت ،آن بخش از
منحني  LMCاست كه باالي مينيمم  LACقرار ميگيرد .زيرا بنگاه در قيمتهاي مختلف ،سطح
توليدي كه متضمن حداكثر سود بلندمدت است را بر اساس ضابطه  MR(=P) = LMCتعيين
ميكند .اين منحني عرضه بلندمدت بنگاه در شكل  9-9با خط پررنگ نشان داده شده است.

اقتصاد در زندگي روزانه
فرصت های سودآور به سرعت شکار می شوند
فرصت ها برای کسب نفع شخصی به ندرت برای مدت زمانی طوالنی
باقی می مانند .برای پی بردن به واقعیت این امر ،بار دیگر که به
عوارضی بزرگراه نزدیک می شوید دقت کنید که طول صف اتومبیل ها
در الین های مختلف برای پرداخت عوارض تقریب ًا یکسان است .دلیل
این امر چیست؟ تصور کنید شما با اتومبیل خود به عوارضی نزدیک
شده اید و مالحظه می کنید که در یکی از ردیف ها ،صف کوتاه تری
وجود دارد .شما کدام ردیف را انتخاب خواهید کرد؟ مسلم ًا همان
ردیفی که صف کوتاه تری دارد را انتخاب خواهید کرد .از آنجا که
دیگر رانندگان نیز همین تصمیم را خواهند گرفت ،صف کوتاه
به ندرت کوتاه باقی خواهد ماند.
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Q Qاستخراج منحني عرضه صنعت در بلندمدت
در رابطه با عرضه بلندمدت صنعت به اين نكته توجه كنيد كه در بلندمدت تمامي بنگاههائي
كه در بازار رقابت كامل فعاليت ميكنند به اندازه كافي فرصت دارند تا به مقياس بهينه توليدي
خويش دست پيدا كنند .در عين حال وقت كافي براي تمام ورود و خروجهاي بنگاهها وجود دارد.
تحت اين شرايط ،منحني عرضه صنعت در بلندمدت نشاندهنده حداكثر مقدار توليدي است
كه ميتواند در هر قيمتي به بازار عرضه شود ،با اين فرض كه تمامي تعديالت بلندمدت بنگاهها
صورت گرفته باشد.
شكل منحني عرضه بلندمدت صنعت به اين امر بستگي دارد كه وقتي تعديالتي در بلندمدت در
صنعتي اتفاق ميافتد هزينههاي توليد بنگاههاي موجود در آن صنعت در اثر اين تعديالت چگونه
متأثر ميشود .به عنوان مثال ،اگر به دليل وجود سود غير نرمال در صنعتي ،بنگاههاي ديگر ترغيب
شده و به آن صنعت وارد شوند ،در اثر اين ورود ،هزينه توليد بنگاههاي موجود در آن صنعت چگونه
تغيير خواهد كرد.نوع تغيير در اين هزينهها شكل منحني عرضه بلندمدت صنعت را ديكته ميكند.
بسته به ساختار صنعت سه حالت را ميتوان متصور بود .ممكن است ساختار صنعت بهگونهاي
بوده باشد كه ورود ساير بنگاهها به اين صنعت تغييري در هزينههاي توليد بنگاههاي موجود ايجاد
نكند .به عنوان مثال ،اگر اين صنعت تنها بخش كوچكي از كل نهادههاي توليد جامعه را مورد
استفاده قرار ميدهد و هيچ نهادهاي براي آن صنعت منحصر به فرد نيست ،بعيد به نظر ميرسد كه
ورود ساير بنگاهها به اين صنعت و افزايش تقاضاي نهادههاي توليد در اين صنعت موجب شود
تا هزينههاي توليد در اين صنعت نسبت به قبل افزايش يابد .چنين صنعتي را اصطالح ًا صنعت با
ساختار هزينهاي ثابت ميگويند.
ساختار بخشي از صنايع بهگونهاي است كه با ورود ساير بنگاهها به اين صنعت ،هزينههاي توليد
به طور متوسط افزايش مييابد .فرض كنيد در منطقه خاصي بنگاههاي كشت و صنعت از سود غير
نرمالي برخوردار شدهاند و اين انگيزه در ساير بنگاهها ايجاد شده است كه به آن منطقه آمده و به
فعاليت توليدي بپردازند .افزايش تقاضا براي زمينهاي كشاورزي در آن منطقه سبب خواهد شد تا
به احتمال قوي قيمت زمين افزايش پيدا كند .در نتيجه هزينه فرصت تمامي بنگاه هائي كه در اين
منطقه به توليد اشتغال دارند افزايش پيدا خواهد كرد و موجب خواهد شد تا هزينههاي توليد به طور
متوسط نسبت به قبل بيشتر شود .چنين صتعتي داراي ساختار هزينهاي فزاينده است.
در مواردي ساختار صنعت بهگونهاي است كه ورود ساير بنگاهها به آن صنعت سبب ميشود
تا هزينههاي توليد بنگاهها به طور متوسط كاهش پيدا كند .صنعت كامپيوترهاي شخصي از اين
نمونه است .افزايش تقاضا براي كامپيوترهاي شخصي در سالهاي اخير و ورود بنگاههاي جديد
به صنعت كامپيوتر ،تقاضا براي اجزاء مورد نياز در توليد كامپيوترها ،نظير كارت حافظه ،صفحه
نمايش ،صفحه كليد ،قطعات سخت افزاري و برنامههاي كامپيوتري را شديدا ً افزايش داده است.
افزايش در توليد اين قطعات ،صرفهجوئيهاي ناشي از مقياس قابل توجهي را نصيب توليدكنندگان

منحني عرضه صنعت در بلندمدت

نشاندهنده حداكثر مقدار توليدي است كه
ميتواند در هر قيمتي به بازار عرضه شود ،با
اين فرض كه تمامي تعديالت بلندمدت بنگاهها
صورت گرفته باشد.

صنعت با ساختار هزينهاي ثابت

صنعتي است كه ورود ساير بنگاهها به صنعت
موجب نميشود تا هزينههاي متوسط توليد در آن
صنعت افزايش يابد.

صنعت با ساختار هزينهاي فزاينده

صنعتي است كه ورود ساير بنگاهها به صنعت
باعث افزايش هزينه متوسط توليد در آن صنعت
ميشود.
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صنعت با ساختار هزينهاي كاهنده

صنعتي است كه ورود ساير بنگاهها به صنعت
سبب ميشود هزينه متوسط توليد در آن صنعت
كاهش يابد.

منحني عرضه بلندمدت صنعت با ساختار هزينهاي
ثابت

يك خط افقي در سطح قيمت تعادلي بازار است.

اين قطعات كرده است و سبب شده است تا قيمت اين قطعات بهگونه چشمگيري نسبت به قبل
كاهش پيدا كند .در نتيجه چنين امري ،هزينههاي متوسط توليد بنگاههاي توليدكننده كامپيوترهاي
شخصي با كاهش قابل مالحظهای مواجه بوده است .يكچنين صنعتي را صنعت با ساختار
هزينهاي كاهنده ميگويند.
بسته به اينكه ساختار هزينهاي صنعت از نوع ثابت ،فزاينده يا كاهنده باشد ،منحني عرضه
بلندمدت داراي سه شكل متفاوت افقي ،صعودي و نزولي خواهد بود كه در زير به شرح آن
ميپردازيم.
بحث را از يك نقطه تعادل اوليه آغاز ميكنيم .تصور كنيد صنعت در قيمت  P1در تعادل
بلندمدت اوليه قرار دارد و تمامي  nبنگاهي كه در اين صنعت فعاليت ميكنند هر يك به اندازه
 q1واحد كاال در شرايط تعادل توليد كرده و به بازار عرضه ميكنند .بازار صنعت نيز در اين قيمت
در تعادل است و مقدار محصول عرضه شده به بازار در قيمت  P1برابر  Q1 = nq1است .چنين
موقعيتي در شكل  10-9توسط نقطه  Eدر شكل الف و  E1در شكل ب به نمايش گذاشته شده
است.
اكنون فرض كنيد به دليلي تقاضا در بازار افزايش پيدا كند و قيمت كاال از  P1به  P'1افزايش
يابد .بنگاههاي موجود در صنعت با ديدن قيمت  P'1در بازار ،سطح توليد خويش را تعديل خواهند
كرد .اين بنگاهها براي آنكه سود بلندمدت خود را به حداكثر ممكن برسانند ،سطح توليد را در
جائي قرار خواهند دادكه در آن  MR (=P'1) = LMCباشد .اين سطح توليد تعادلي از محل برخورد
منحني ) MR(=P'1با  LMCتعيين ميشود كه در شكل  10-9الف با  q'1نشان داده شده است.
از آنجا كه قيمت تعادلي  P'1باالتر از مقدار حداقل هزينه متوسط بلندمدت است ،سود غير
نرمالي را براي بنگاههاي توليدي به ارمغان خواهد آورد .چنين سود غير نرمالي به ساير بنگاهها
انگيزه خواهد داد كه به اين صنعت وارد شوند تا بتوانند از چنين سودي برخوردار شوند .با ورود
ساير بنگاهها به اين صنعت ،رفته رفته عرضه كاال افزايش يافته و قيمت كاال در بازار افت ميكند.
اما تا هنگامي كه قيمت كاال باالتر از مينيمم  LACاست ،سود غير نرمال وجود داشته و ورود ساير
بنگاهها به صنعت تداوم خواهد داشت .هنگامي ورود ساير بنگاهها به اين صنعت متوقف شده و
عرضه كاال در بازار تثبيت خواهد شد كه سود غير نرمالي در اين صنعت وجود نداشته باشد .يعني
مجددا ً قيمت كاال در مينيمم  LACقرار گيرد.
اكنون اين سؤال مطرح است كه آيا ورود ساير بنگاهها به اين صنعت تغييري در هزينه متوسط
توليد بنگاههاي موجود ايجاد خواهد كرد يا نه .اگر هزينه متوسط توليد با ورود  hبنگاه تازه وارد
به صنعت دستخوش تغيير نشود ،يعني صنعت مورد بحث از ساختار هزينهاي ثابت برخوردار باشد،
منحني هزينه متوسط بلندمدت تغييري نخواهد كرد و قيمت كاال در مسير تنزل به  P1باز خواهد
گشت .در نتيجه ،تعادل صنعت مجددا ً در همان قيمت  P1سابق برقرار خواهد شد ،با اين تفاوت كه
تعداد بنگاههاي موجود در صنعت اكنون از  nبه  n+hرسيده و در نتيجه مقدار عرضه كل صنعت از
 Q1= nq1به  Q2 = (n+h) q1افزايش يافته است .اين نقطه تعادل در شكل  10-9ب توسط نقطه
 E2نشان داده شده است.
از روي شكل  10-9ب مالحظه ميشود كه وقتي قيمت كاال  P1است ،مقدار عرضه كل صنعت
در نقطه  E1برابر  Q1= nq1است .هنگامي كه قيمت از  P'1تنزل ميكند و تعادل صنعت مجددا ً
در قيمت  P1برقرار ميشود ،مقدار عرضه به  Q2= (n+h)q1تغيير ميكند كه توسط نقطه  E2نشان
داده شده است .اكنون اگر اين دو نقطه را به هم وصل كنيم ،منحني عرضه بلندمدت ،يعني ،LS
بهصورت يك خط افقي به دست ميآيد .بنابراين منحني عرضه بلندمدت صنعتي كه داراي
ساختار هزينهاي ثابت است يك خط افقي در سطح قيمت تعادلي بازار است.
اكنون به اين نكته توجه كنيد كه اگر صنعت به جاي آنكه داراي ساختار هزينهاي ثابت باشد
با ساختار هزينهاي فزاينده مواجه ميبود ،منحني عرضه بلندمدت صنعت چه شكلي را به خود
ميگرفت .ورود ساير بنگاهها به صنعتي با ساختار هزينهاي فزاينده سبب ميشود تا هزينه متوسط

فصل  - 9بازار رقابت كامل
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شكل 10-9
منحني عرضه بلندمدت صنعت با ساختار هزينهاي ثابت
قيمت

قيمت  -هزينه
LAC
MR'1

LMC
'E

مقدار

P'1
E

MR1

q

S2

q'1

q1

LS

P1

0

«الف»

نقطه  Eدر شكل الف نشاندهنده نقطه تعادل بلندمدت بنگاه در صنعت و
نقطه  E1در شكل ب نشاندهنده نقطه تعادل اوليه بازار صنعت در قيمت P1
است .با افزايش تقاضا از  D1به  D2قيمت تعادلي بازار به  P'1افزايش مييابد
و در نتيجه آن ،بنگاههاي موجود در صنعت ،سطح توليد خويش را براي
حداكثرسازي سود بلندمدت به  q'1كه محل برخورد ) MR'1 (=P'1و LMC
است تغيير ميدهند .اين وضعيت براي بنگاههاي موجود در صنعت سود غير
نرمالي را حاصل ميكند و سبب ميشود تا بنگاههاي ديگر به اين صنعت
وارد شوند .با ورود ساير بنگاهها عرضه كاال در بازار افزايش يافته و قيمت
كاال كاهش مييابد ،اما از آنجا كه صنعت داراي ساختار هزينهاي ثابت است،
هزينههاي متوسط توليد تغيير نمي كنند و منحني  LACجا به جا نميشود .در

Q
مقدار

S1
E2

Q2= (n+h)q1

E'1

D2

E1

Q1= nq1

D1

P'1
P1

0

«ب»

نتيجه شرايط تعادلي جديد در همان  P1سابق برقرار ميشود و هر بنگاه مجددا ً
سطح توليد خود را در حد  q1قرار ميدهد.
در تعادل اوليه وقتي قيمت كاال  P1بود ،مقدار عرضه كاال در كل بازار صنعت
در نقطه  E1شكل ب برابر  Q1= nq1بود .وجود سود غيرنرمال سبب شد تا
تعداد بنگاهها در اين صنعت به  n+hافزايش يابد ،اما نقطه تعادل صنعت مجددا ً
در قيمت اوليه  P1برقرار شد .مقدار كل عرضه در بازار صنعت در اين قيمت
تعادلي برابر  Q2= (n+h) q1است كه توسط نقطه  E2در شكل ب نشان داده
شده است .از به هم وصل كردن دو نقطه  E1و  E2منحني عرضه بلندمدت
صنعت به صورت يك خط افقي حاصل ميشود.

توليد بنگاههاي موجود افزايش يابد .بنابراين ،وقتي ساير بنگاهها به اين صنعت وارد ميشوند،
بهصورت همزمان دو اتفاق رخ ميدهد .اول اينكه به دليل افزايش در عرضه كاال ،به تدريج قيمت
كاال در بازار كاهش يافته و موجب ميشود تا سود غير نرمال رفته رفته از بين برود .در ثاني هزينه
متوسط توليد افزايش يافته و سبب ميشود تا منحني هزينه متوسط بلندمدت نيز به سمت باال انتقال
پيدا كند .كاهش قيمت كاال از يك سو و انتقال به سمت باالي منحني  LACاز سوي ديگر باعث
ميشود تا تعادل مجدد صنعت در قيمت  P2كه باالتر از قيمت تعادل اوليه  P1است حاصل شود.
اين مسئله سبب خواهد شد تا منحني عرضه بلندمدت صنعت صعودي شود .منحني عرضه صنعت
در شكل  11-9الف به همان شيوهاي كه در شكل  10-9ب بهدست آمد ،استخراج شده است .منحني عرضه بلندمدت صنعت با ساختار هزينهاي
نتيجه آنكه منحني عرضه بلندمدت صنعت در صنعتي كه از ساختار هزينهاي فزاينده برخوردار فزاينده
يك منحني صعودي است.
است ،صعودي است.
روشن است كه اگر صنعت از ساختار هزينهاي كاهنده برخوردار ميبود ،منحني عرضه بلندمدت
آن نیز همانطوري كه در شكل  11-9ب نشان داده شده است ،نزولي ميبود .زيرا ورود ساير
بنگاهها به صنعت سبب ميشد تا هزينههاي توليد به طور متوسط كاهش پيدا كند .لذا همزمان
با افزايش عرضه كاال و كاهش قيمت ،شاهد انتقال به سمت پائين منحني  LACميبوديم و در
نتيجه صنعت در قيمتي كمتر از قيمت  P1اوليه ،مث ً
ال  P'2به تعادل مجدد ميرسيد .بنابراين عرضه منحني عرضه بلندمدت صنعت با ساختار هزينهاي
بلندمدت صنعت در صنعتي كه از ساختار هزينهاي كاهنده برخوردار است نزولي است .اين كاهنده
منحني نزولي در شكل  11-9ب بهصورت ' LSنشان داده شده است.
يك منحني نزولي است.
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شكل 11-9
منحني عرضه بلندمدت صنعت با ساختار هزينهاي فزاينده و كاهنده
قيمت
S2
LS

S1

D2

E1

مقدار

Q

Q1

D2 S
1

S'2

D1

E2

Q2

قيمت
D1
E1

P2

E'2

P1

0

مقدار

Q

«ب»
ساختار هزينهاي كاهنده

«الف»
ساختار هزينهاي فزاينده
در شكل الف ،در قيمت  P1مقدار كل عرضه در بازار صنعت برابر  Q1است.
وقتي صنعت از ساختار هزينهاي فزاينده برخوردار است ،ورود بنگاهها به
صنعت سبب ميشود تا  LACبه باال منتقل شود و در نتيجه قيمت تعادلي
ثانويه بازار در حد  P2كه از  P1بيشتر است قرار گيرد .از وصل كردن اين دو
نقطه تعادل  E1و  E2منحني عرضه بلندمدت صنعت ،يعني  ،LSبه دست
ميآيد.

P'2

'LS

Q2

P1

Q1

0

با توجه به شكل ب ،وقتي صنعت با ساختار هزينهاي كاهنده مواجه است،
ورود ساير بنگاهها به صنعت باعث انتقال به سمت پائين  LACميشود و
تعادل صنعت در قيمتي كمتر از قيمت تعادل اوليه  ، P1مث ً
ال در  P'2قرار
می گیرد .در نتيجه منحني عرضه بلندمدت صنعت كه از وصل كردن دو نقطه
تعادل  E1و E'2به صورت ' LSحاصل ميشود ،نزولي است.

Q Qرقابت كامل و كارائي اقتصادي

بازار رقابت كامل بازاري است كه معموالً مبنا قرار گرفته و ساير بازارها با آن سنجيده ميشود.
عمده ترين دليل اين امر آن است كه بازار رقابت كامل از كارائي توليدي و تخصيصي برخوردار
است .در بازار رقابت كامل ،صرف نظر از آنكه صنعت داراي ساختار هزينهاي ثابت ،فزاينده و
يا كاهنده باشد ،تعادل بلندمدت صنعت براي تمامي بنگاهها از نظر كارائي داراي ويژگي يكساني
است .مالحظه كرديد كه تعادل بلندمدت همواره در  P(=MR) = min LACبرقرار ميشد .مفهوم
اين شرط تعادل آن است كه اگرچه ممكن است يك بنگاه بازار رقابت كامل دركوتاه مدت از سود
غير نرمالي برخوردار باشد و یا زيان بدهد ،اما در بلندمدت همه بنگاههاي موجود در اين صنعت
با تعيين سطح توليد توسط ضابطه  ، MR(=P) = MCاز سود نرمال و متعارف برخوردار خواهند
بود .اين شرايط تعادل ،نتيجه گيري خاصي را از نظر كارائي بازارهاي رقابتي امكانپذير ميسازد كه
بهلحاظ اجتماعي بسيار حائز اهميت است.
اقتصاددانان بر اين اعتقادند كه در يك بازار رقابتي ايده آل ،منابع محدود جامعه به كاراترين وجه
ممكن مورد بهره برداري قرار ميگيرند .تحت شرايط چنين بازاري ،منابع جامعه بهگونهاي مورد
استفاده قرار ميگيرند كه كارائي توليدي و كارائي تخصيصي تضمين ميشود.
كارائي توليدي مستلزم آن است كه با توجه به سطح داده شدهاي از تكنولوژي و قيمت نهادههاي
توليد ،كاالها با حداقل هزينه ممكن توليد شوند .كارائي تخصيصي مستلزم آن است كه منابع محدود
جامعه بين بنگاهها و صنايع بهگونهاي توزيع شود تا آنچنان تركيبي از كاالها و خدمات را توليد كند كه
براي افراد جامعه بيشترين ارزش را داشته و در نتيجه بيشترين خرسندي و رضايت خاطر را ايجاد كند.
اكنون اين مسئله را مورد بررسي قرار ميدهيم كه چگونه شرايط حاكم بر بازار رقابت كامل،
كارائي توليدي و كارائي تخصيصي را سبب ميشود.

فصل  - 9بازار رقابت كامل
كارائي توليديP = min LAC :

شرايط تعادل بلندمدت در بازار رقابت كامل ايجاب ميكند كه قيمت كاال در حداقل هزينه متوسط
بلندمدت قرار گيرد .در نتيجه بنگاههاي توليدي كاالي خويش را به قيمتي به فروش ميرسانند كه
دقيق ًا معادل هزينه متوسط توليد آن كاال است .چنين وضعيتي از منظر جامعه بسيار مطلوب است.
مفهوم چنين امري آن است كه بنگاههاي توليدي تنها در شرايطي ميتوانند به حيات خود ادامه دهند
كه بتوانند تركيب بهينه نهادههاي توليد را مورد استفاده قرار دهند و سطح توليد مورد نظر خويش
را با كمترين هزينه ممكن توليد كنند .بهعبارت ديگر ،براي توليد هر ميزان مشخصي از محصول،
حداقل مقدار منابع را به كار ببرند.
فرض كنيد در شرايط تعادلي بلندمدت ،هر بنگاه موجود در اين صنعت  100واحد كاال را با
صرف  600تومان ارزش منابع توليدي به بازار عرضه كند .اگر بنگاهي در اين صنعت همان 100
واحد توليد را با هزينه كل  800تومان توليد كرده و به بازار عرضه كند ،منابع جامعه را بهصورت
غير كارا مورد استفاده قرار داده است .تحت اين شرايط جامعه با از دست دادن  200تومان ارزش
ساير كاالها و خدمات مواجه خواهد بود .اما چنين مسئلهاي نمي تواند در بازار رقابت كامل دوام
پیدا کند .فعاليت توليدي اين بنگاه  200تومان زيان در بر خواهد داشت كه وي را مجبور خواهد
كرد يا هزينههاي توليد خويش را كاهش دهد و يا از صنعت خارج شود.
در عين حال توجه كنيد كه تحت شرايط تعادل بلندمدت بازار رقابت كامل ،مصرف كنندگان از
وجود كارائي توليدي در اين بازار نفع ميبرند ،زيرا كمترين قيمت را براي هر واحد كاال ،با توجه
به تكنولوژي موجود و قيمت نهادههاي توليد ،پرداخت ميكنند .بنگاهها نيز تنها از سود نرمال كه
به عنوان هزينه فرصت در هزينههاي بنگاه منظور شده است برخوردار خواهند بود.
كارائي تخصيصيP = MC :

كارائي تخصيصي چنين حكم ميكند كه با بهرهگيري از منابع محدود جامعه آنچنان تركيبي از كاالها
و خدمات را توليد كنيم كه بيشترين ارزش را براي افراد جامعه داشته باشد .به خاطر آوريد كه بهاي
پرداخت شده براي هر واحد كاال شاخصي است از ارزشي كه جامعه براي توليد يك واحد بيشتر از آن
كاال قائل است .در نتيجه قيمت يك كاال معادل فايده نهائي حاصل از آن كاال براي افراد جامعه است.
همچنین به خاطر آوريد كه هزينه نهائي توليد يك واحد بيشتر از يك كاال معادل ارزش ساير
كاالهائي است كه بايد فدا شود تا بتوان با منابع محدود جامعه آن يك واحد بيشتر از كاال را توليد
كرد .بهعبارت ديگر هزينه نهائي توليد يك كاال معادل مقدار كاالئي است كه جامعه ميبايد به ازای
توليد آن كاال از آن چشمپوشي كند.
اكنون توجه كنيد كه در شرايط بازار رقابت كامل ،وقتي انگيزه كسب حداكثر سود ،بنگاههاي
توليدي را بر آن ميدارد كه سطح توليد را در جائي قرار دهند كه قيمت (فايده نهائي) و هزينه
نهائي برابر باشند ،منابع جامعه بهگونه كارائي تخصيص يافته است .هر محصولي تا به آنجا توليد
شده است كه ارزش آخرين واحد آن معادل است با ارزش كاالهاي جايگزيني كه به علت توليد
آن محصول فدا شده است .اگر محصولي به ميزاني بيش از مقداري كه در آن  P = MCاست توليد
شود ،كاالهائي فدا شدهاند كه ارزش آن براي جامعه از واحدهاي بعدي آن محصول بيشتر بوده
است .در مقابل ،توليد يك محصول در مقداري كمتر از آنچه در آن  P = MCاست ،منجر به فدا
كردن واحدهائي از آن كاال خواهد شد كه در مقايسه با مقدار كاالهائي كه ميتواند با همان ميزان از
منابع توليد شود از ارزش بيشتري برخوردار است.
در پايان به اين نكته اشاره ميشود كه وجود كارائي فوقالعاده اقتصادي در بازار رقابت كامل
از آنجا ناشي ميشود كه بنگاههاي توليدي و عرضهكنندگان منابع توليدي ،هر يك به دنبال كسب
منافع خود هستند .بازار رقابتي نه تنها سود بنگاههاي توليدي را حداكثر ميكند ،بلكه الگوئي از شيوه
تخصيص منابع را ديكته ميكند كه خرسندي و رضايت خاطر مصرفكنندگان را نيز به حداكثر
ممكن ميرساند.
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تأمل و خود آزمائي 3-9
Q Qسطح توليد تعادلي بنگاه در بلندمدت را مشخص كرده،منحني عرضه بلندمدت بنگاه و همچنين منحني عرضه بلندمدت
صنعت را به دست آوريد.
پرسشهاي 3-9

 -1فرض كنيد سبزي پاك كرده داراي بازار رقابت كامل است .تمامي  100بنگاهي كه در اين صنعت به توليد سبزي پاك كرده مشغول
هستند در تعادل بلندمدت قرار دارند .قيمت هر بسته سبزي پاك كرده در بازار  600تومان است .هر بنگاه با توليد  50بسته سبزي در
هفته سود خود را حداكثر ميكند.
الف :شرايط تعادل هر بنگاه را بر روي شكل مشخص كنيد و در مورد سود بنگاه اظهار نظر كنيد.
ب  :مقدار كل عرضه سبزي در بازار صنعت چقدر است؟
 -2فرض كنيد آب نارنج در يك بازار رقابتي كه با ساختار هزينهاي ثابت مواجه است توليد و به فروش ميرسد .در اين صنعت و در شرايط
تعادل ،در حال حاضر  150بنگاه فعاليت دارند و هر يك  200ليتر آب نارنج توليد كرده و هر ليتر را به قيمت  800تومان ميفروشند.
اخيرا ً اعالم اين خبر كه آب نارنج از سكته قلبي جلوگيري ميكند سبب شده است تا تقاضاي آب نارنج افزايش يافته و قيمت آن به
 900تومان برسد.
الف :اثر اين افزايش قيمت را بربنگاههاي موجود شرح دهيد.
ب  :اگر با ورود  30بنگاه تازه وارد ،مجددا ً قيمت هر ليتر آب نارنج در بازار  800تومان تعيين شود ،منحني عرضه بلندمدت در بازار
آب نارنج را به دست آوريد.
 -3فرض كنيد بازار ساندويچ يك بازار رقابت كامل است و ساختار هزينهاي توليد تمامي ساندويچ
فروشيها در بلندمدت كام ً
ال مشابه و به صورتي است كه در جدول( )1نشان داده شده است .تقاضاي
كل ساندويچ در بازار به صورت  Q = -2P+6240است .تحت شرايط تعادل بلندمدت:
الف :قيمت تعادلي هر ساندويچ در بازار چقدر است؟
ب  :مقدار توليد تعادلي هر ساندويچ فروش در ساعت چقدر است؟
ج  :چند ساندويچ فروش در بلندمدت در اين بازار فعاليت ميكنند؟

جدول 1
تعداد در ساعت

هزينه كل

1

200

2

300
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 -1فرض كنيد توليد و عرضه گل رز داراي بازار رقابت كامل است .اين صنعت با ساختار هزينهاي
فزاينده مواجه است .در شرايط تعادلي بلندمدت  1000بنگاه در اين صنعت فعاليت ميكنند و هر يك
در هفته  500بوته گل رز توليد كرده و هر يك را به قيمت  1500تومان به فروش ميرسانند .افزايش
تقاضا براي گل رز در بازار سبب شده است تا قيمت هر بوته گل رز به  2000تومان افزايش يابد و
سود غيرنرمالي را در اين صنعت به وجود آورد .با ورود  300بنگاه به اين صنعت ،حداقل منحني
هزينه متوسط بلندمدت ،در سطح توليد  450بوته در هفته ،افزايش يافته و به  1700تومان رسيده
است .منحني عرضه بلندمدت صنعت را استخراج كنيد.
 -2فرض كنيد كفشهاي ورزشي در يك بازار كام ً
ال رقابتي توليد و عرضه ميشود .هزينههاي توليد براي
بنگاهي كه در اين صنعت از تشكيالت بهينه توليدي برخوردار است به گونهاي است كه در جدول
( )2آمده است.

520

5

700

الف :اگر قيمت بازار  30هزار تومان باشد ،سود اين بنگاه چقدر است؟
ب :وقتي قيمت  30هزار تومان است آيا بنگاهها انگيزه دارند كه به اين صنعت وارد شوند و يا از
آن خارج شوند؟
ج :قيمت تعادل كفش ورزشي در بلندمدت چقدر است؟
د :تعداد كفشهاي ورزشي توليد شده توسط اين بنگاه در تعادل بلندمدت چند جفت است؟
ه  :سود اقتصادي اين بنگاه در بلندمدت چقدر است؟

جدول 2
توليد در
ساعت

هزينه كل
(هزار تومان)

0

30

1

40

2

55

3

75

4

100

5

130

6

165
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 -3فرض كنيد بستههاي نان برنجي داراي بازار رقابت كامل است .تمامي بنگاه هائي كه در اين صنعت فعاليت ميكنند داراي شرايط
هزينهاي يكساني هستند كه در جدول ( )3نشان داده شده است .تقاضاي بازار براي بستههاي نان برنجي نيز به گونهاي است كه در
جدول ( )4آمده است.
جدول 4

جدول 3
توليد روزانه

هزينه نهائي

هزينه متغير
(تومان)

هزينه كل
(تومان)

قيمت
(تومان)

مقدار تقاضا
(هزار بسته)

15

600

880

1547

20

640

780

1280

365

50

25

700

700

1100

520

45

30

765

710

1043

680

40

840

35

840

720

1006

35

1000

30

40

1000

750

1000

1160

25

45

1240

800

1022

1320

20

50

1270

900

1100

1480

15

تعداد  1000بنگاه توليدي در اين صنعت فعاليت ميكنند.

الف :قيمت تعادلي بازار براي هر بسته نان برنجي چقدر است؟
ب :مقدار عرضه در كل صنعت چقدر است؟
ج :مقدار توليد هر بنگاه چقدر است؟
د :سود يا زيان هر بنگاه چقدر است؟
ه  :آيا بنگاهها انگيزه دارند به اين صنعت وارد شوند يا از آن خارج شوند؟
و :تعداد بنگاهها در اين صنعت در شرايط تعادلي بلندمدت چند تا است؟

قيمت  -هزينه
LMC LAC

پاسخ پرسشهاي 3-9

 -1الف :شكل ( )1شرايط تعادل بلندمدت را نشان ميدهد .سود اقتصادي بنگاه در
شرايط تعادل بلندمدت صفر است.
ب :مقدار كل عرضه صنعت در بلندمدت برابر است با:
100 × 500 = 50000
 -2الف :افزايش قيمت آب نارنج در بازار سبب خواهد شد تا بنگاهها از سود اقتصادي
برخوردار شوند و انگيزه ورود به اين صنعت را براي ساير بنگاهها به وجود
آورد.
ب :از آنجا كه صنعت با ساختار هزينهاي ثابت مواجه است ،قيمت  800تومان،
قيمت تعادلي بلندمدت است .هر بنگاه تحت شرايط تعادل بلندمدت  500ليتر
آب نارنج توليد ميكند .در شرايط تعادل اوليه هنگامي كه  150بنگاه در صنعت
فعاليت توليدي داشتند ،مقدار كل عرضه صنعت برابر 150 × 500 = 75000
ليتـر بـود .اكنـون با ورود  30بنگاه تازه وارد ،مقـدار كل عـرضه صنعـت برابر
 180 × 500 = 90000ليتر است .منحني عرضه بلندمدت صنعت نيز به دليل
ساختار هزينهاي ثابت ،همانگونه كه در شكل ( )2مالحظه ميشود ،افقي است.

ATC

MC

MR

تعداد q

600

500

0

شكل 1
قيمت

LS

Q

75000 90000

شكل 2

0

364

بخش چهارم :ساختار بازار

 -3الف :در شرايط تعادل بلندمدت ،قيمت هر ساندويچ در حد مينيمم هزينه متوسط قرار ميگيرد .اين
قيمت با توجه به اطالعات مندرج در جدول ( )5كه بر اساس اطالعات جدول ( )1تنظيم شده
است ،برابر  120تومان است.
ب 3 :ساندويچ در ساعت
ج  :مقدار تقاضا براي ساندويچ در ساعت با توجه به منحني تقاضاي آن برابر است با:
Q = -2 (120) + 6240 = 6000

با توجه به اينكه هر ساندويچ فروشي  3ساندويچ در ساعت توليد ميكند ،بنابراين تعداد
بنگاههاي الزم براي پاسخگوئي به مقدار تقاضا برابر  6000 ÷ 3 = 2000ساندويچفروشي
خواهد بود.

جدول 5
تعداد ساندويچ
در ساعت

هزينه متوسط
(تومان)

1

200

2

150

3

120

4

130

5

140
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مرور فصل ،واژههاي كليدي و تمرينات
نكات اساسي

Q Qشرايط بازار رقابت كامل را بيان كنيد  .نشان دهيد چرا بنگاهي كه قيمتگير است با منحني تقاضاي افقي مواجه است و
اهميت آن چيست؟
•بازار رقابت كامل مبتني بر چهار فرض است كه عبارتند از وجود تعداد زياد خريدار و فروشنده ،كاالي كام ً
ال همگون ،ورود و خروج
آزادانه بنگاهها به صنعت و اطالع كامل از بازار.
•از آنجا كه سهم هر بنگاه توليدي از كل بازار ناچيز است ،بنگاه قادر به تأثير گذاري بر قيمت كاال در بازار نيست .شرايط عرضه و
تقاضاي بازار ،قيمت كاال را تعيين ميكند و قيمت به بنگاه توليدي ديكته ميشود.
•با توجه به سهم ناچيز يك بنگاه توليدي از كل بازار ،يك بنگاه هر چند واحد كاال هم كه توليد كند ميتواند آن را به قيمت تعادلي
بازار به فروش رساند و در آن قيمت براي كاالي وي تقاضا وجود خواهد داشت .بنابراين تقاضائي كه يك بنگاه توليدي با آن مواجه
است يك خط افقي در سطح قيمت تعادلي بازار است.
•درآمد كل يك بنگاه توليدي كه از حاصل ضرب قيمت در مقدار توليد به دست ميآيد ،خط راستي است كه ار مبدأ مختصات
ميگذرد.
TR = p.q

•درآمد متوسط بنگاه توليدي كه از تقسيم درآمد كل به مقدار كاالي توليد شده حاصل ميشود ،برابر  ،Pقيمت كاال است.
TR
p.q
AR = —— = —— = P
q
q

•درآمد نهائي بنگاه عبارت است از تغيير در درآمد كل به ازای افزايش يك واحد در توليد كاال و برابر  Pقيمت كاال است.
∆TR
MR = —— = P
∆q

Q Qچگونگي تصميمگيري بنگاه در مورد سطح توليد بهينه را در كوتاه مدت تشريح كنيد و نشان دهيد كه منحني عرضه
كوتاه مدت بنگاه چيست و چگونه ميتوان به كمك آن منحني عرضه بلندمدت صنعت را استخراج كرد.
•هدف بنگاه توليدي كسب حداكثر سود است .بنگاه با توجه به منحني درآمد كل و هزينه كل توليد خويش در كوتاه مدت ،در
محدودهاي كه درآمد كل بيشتر از هزينه كل توليد است ،آنچنان سطحي از توليد را انتخاب ميكند كه فاصله عمودي بين اين دو
منحني حداكثر باشد.
•در مواردي كه منحني درآمد كل در تمامي سطوح توليد در كوتاه مدت در زيرمنحني هزينه كل قرار ميگيرد ،ابتدا بررسي ميشود كه
در چه سطحي از توليد فاصله عمودي اين دو منحني كمترين است .سپس اين فاصله كه نشان دهنده مقدار زيان است با مقدار هزينه
ثابت مقايسه ميشود .آنگاه سطح توليد در جائي از اين دو مورد قرار داده ميشود كه زيان كمترين حد ممکن باشد.
•سود نهائي اختالف بين درآمد نهائي و هزينه نهائي است  .Mp = MR - MCسود كل وقتي حداكثر است كه سود نهائي برابر صفر
باشد .در نتيجه  MR - MC = 0.بنابراين شرط حداكثر سود آن است كه  MR=MCباشد .از آنجا كه  MRبرابر  Pاست ،پس سطح
توليد تعادلي بر اساس  P(=MR) = MCتعيين ميشود .در عين حال بنگاه هنگامي در محل برابري  MRو  MCبه توليد ميپردازد
كه قيمت بزرگتر يا حداقل مساوي مينيمم  AVCباشد .بنابراين شرايط تعادل بنگاه در كوتاه مدت عبارتند از:
1) MR = MC
2) P ³ min AVC
•منحني عرضه بنگاه در كوتاه مدت آن قسمتي از منحني  MCاست كه از مينيمم  AVCبه باال قرار ميگيرد.
•منحني عرضه صنعت در كوتاه مدت برابرجمع افقي منحنيهاي عرضه كوتاه مدت تمامي بنگاههاي توليدي است به شرط آنكه قيمت
نهاده متغير توليد ثابت باشد.

366

بخش چهارم :ساختار بازار

Q Qسطح توليد تعادلي بنگاه در بلندمدت را مشخص كرده ،منحني عرضه بلندمدت بنگاه و همچنين منحني عرضه
بلندمدت صنعت را به دست آوريد.
•سطح توليد تعادلي بنگاه در بلندمدت با توجه به نقطه حداقل  LACتعيين ميشود .در بلندمدت شرط تعادل بنگاه آن است كه:
1) MR = MC
2) P = min LAC

•تشكيالت بهينه ،اندازهاي از بنگاه است كه مينيمم منحني  ATCآن بر مينيمم منحني  LACمماس است.
•در شرايط تعادل بلندمدت ،تمامي بنگاهها از سود اقتصادي صفر برخوردار خواهند بود.
•منحني عرضه بنگاه در بلندمدت آن قسمت از منحني هزينه نهائي بلندمدت است كه در باالي مينيمم منحني  LACقرار ميگيرد.
•منحني عرضه صنعت در بلندمدت نشان دهنده حداكثر مقدار توليدي است كه ميتواند در هر قيمتي به بازار عرضه شود ،با اين فرض
كه تمامي تعديالت بلندمدت در صنعت صورت گرفته باشد.
•منحني عرضه بلندمدت صنعت براي صنعتي كه با ساختار هزينهاي ثابت ،فزاينده و كاهنده مواجه است ،به ترتيب افقي ،صعودي و
نزولي است.
•تخصيص صورت گرفته در شرايط بازار رقابت كامل از ويژگي كارائي توليدي و كارائي تخصيصي برخوردار است.بنابراين نتيجه
بازار رقابت كامل به لحاظ اقتصادي كارا است.

واژههاي كليدي
درآمد كل339 ،
Average revenue
درآمد متوسط339 ،
Marginal revenue
درآمد نهائي340 ،
Perfect competition
رقابت كامل336 ،
صنعت با ساختار هزينهاي ثابتConstant cost industry 357 ،
صنعت با ساختار هزينهاي فزاينده357 ،
Total revenue

Increasing cost industry

صنعت با ساختار هزينهاي كاهنده358 ،

Decreasing cost industry

كارائي تخصيصي361 ،
كارائي توليدي361 ،
منحني عرضه كوتاه مدت350 ،
منحني عرضه بلندمدت356 ،
نقطه تعطيل بنگاه349 ،

Allocative efficiency
Productive efficiency
Short-run supply curve
Long-run supply curve
Shutdown point
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تمرينات فصل
 -1فرض كنيد بازار نان سنگك يك بازار رقابت كامل با منحنيهاي عرضه و تقاضاي زير است.

= 320000 - 200P

= -100000 + 500P

الف :منحني تقاضائي كه يك توليدكننده نان سنگك با آن مواجه است چيست؟
ب  :تابع درآمد كل يك توليدكننده نان سنگك را به دست آورده و رسم كنيد.
ج  :منحني درآمد متوسط و درآمد نهائي يك توليدكننده نان سنگك را رسم كنيد.
 -2عسل كه توليدكننده شيريني دانماركي است تحت شرايط بازار رقابت كامل فعاليت ميكند.
قيمت هر كيلوگرم شيريني وي در بازار  3هزار تومان تعيين شده است .جدول ( )1هزينه
كل توليد روزانه وي را نشان ميدهد.
الف  :مقدار سود يا زيان عسل را در هر مقداري از توليد محاسبه كنيد و تعيين كنيد در چه
مقداري از توليد ،سود وي حداكثر است.
ب  :منحنيهاي هزينه كل و درآمد كل عسل را رسم كنيد و مقدار سود يا زيان را بر روي
شكل نشان دهيد.
 -3هزينه متغير يك بنگاه توليدي كه در بازار رقابت كامل و در كوتاه مدت فعاليت ميكند ،به
همراه تابع درآمد كل وي در زير داده شده است.
1
VC = — q3 - q2 + 7q
3

TR = 22q

هزينه ثابت اين بنگاه برابر  38/3تومان است.

QS

جدول 1
مقدار (برحسب 100
كيلوگرم)

هزينه (برحسب 100
هزار تومان)

0

2

1

6

2

8

3

9

4

11

5

15

6

25

7

37

الف  :مقدار توليدي كه سود بنگاه را حداكثر ميكند چقدر است؟
ب  :هزينه كل ،درآمد كل و سود بنگاه را محاسبه كنيد.

 -4تابع هزينه كل بلندمدت صنعتي كه در شرايط بازار رقابت كامل قرار دارد به صورت زير است:
1
LTC = — q3 - 6q2 + 28q
2

اگر اين صنعت در تعادل بلندمدت قرار داشته باشد و تابع تقاضاي بازار براي كاالي اين صنعت  QD = 700 - 10Pباشد:
الف :قيمت تعادلي كاال در بازار صنعت چقدر است؟
ب :هر بنگاه توليدي در اين صنعت به هنگام تعادل چند واحد توليد ميكند؟
ج :در تعادل بلندمدت ،چند بنگاه در اين صنعت فعاليت ميكنند؟

QD
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