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  فصل اول
  پيشينهعلم اقتصاد، قلمرو و 

  
  ياصل يو شاخه ها فف، موضوع ،ضرورت و هديتعر :علم اقتصاد

  ف علم اقتصاديتعر
ن حال ، يبا ا. گذرد يم يعلم يت مستقل و مجزايهو يدارا ياز عمر علم اقتصاد به عنوان رشته ا يدو قرن و اند

 يو متحول و گستردگ يتكاملت يموضوع، ماه يدگيچيپ. ستين رشته در دست نير از ايف واحد، جامع، و همه پذيتعر
سبب شده  ساخته ننا ممك ين رشته را دشوار و حتيا يايو ناظر بر همه زوا همه جانبه، يفين علم ارائه تعريا قلمرو
ن يبا ا .ه شودين علم اراياز ا يبر جنبه ها و موضوعات خاص ديو تاك يبا برجسته ساز يمتعدد و بعضا متفاوت يف هايتعر

  .1افته استيت يف شهرت و مقبوليتعارساير بيش از  زير ف يهمه تعار
كمياب با كاربردهاي مختلف  عاقتصاد علمي است كه رفتار انسانها را به صورت رابطه اي ميان خواسته ها و مناب ")الف

  ". مطالعه مي كند
منابع محدود و كمياب علم اقتصاد عبارت است از مطالعه اينكه جوامع چگونه تصميم مي گيرند كه با استفاده از ") ب

   ".چه كااليي، با چه روشي و براي چه كسي توليد شود
 تاقتصاد علمي است كه چگونگي تصميم گيري جامعه در باره تخصيص منابع كمياب براي توليد كاال و خدما ") ج

   ".خواسته هاي نامحدود را بررسي  مي كند ءجهت ارضا
و انتخاب روشهايي كه بشر براي توليد و توزيع كاال و خدمات از منابع ارزيابي  اقتصاد عبارت است از شناخت،« ) د

  »محدود به منظور مصرف به كار مي برد

  موضوع علم اقتصاد
برخالف خواسته  -ار دارديكه در اخت ياما منابع و امكانات. نامحدود يخواسته ها ياز مند و داراياست ن يانسان موجود

و امكانات  ابين منابع كميمع يرند در زمانيم بگيرند تصميانها و جوامع ناگزپس انس. اب استيمحدود و كم–ش يها
بعالوه معموال انسانها مايلند . رنديخود به كار گ ين خواسته هايكدام نيازها و تامين نيكدام ءارضا يمحدود خود را برا

است كه  يها كار يريم گين تصميمطالعه ا فهم و. با استفاده از منابع يعني نيازها و خواسته هاي بيشتري را تامين نمايند
                                                            

 Backhouse, Roger E. and. و سير تکاملی آنها به منبع زير مراجعه کنند علم اقتصاد مندان می توانند برای آشنايی تفصيلی با تعاريف عالقه  ١
Steven G. Medema, "economics, definition of", "The New Palgrave Dictionary of Economics", Eds. Steven N. Durlauf 

and Lawrence E. Blume, Palgrave Macmillan, 2008, The New Palgrave Dictionary of Economics Online, Palgrave 
Macmillan. 23 July 2008, DOI:10.1057/9780230226203.0442 
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البته در اقتصاد . است رفتار انسانها و جوامع ن اساس موضوع علم اقتصاديبر ا و علم اقتصاد متكفل آن شده است
يعني رفتار آنها در ارتباط با توليد، مصرف، . رفتارهاي اقتصادي جوامع مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي گيرد

 .و ثروت مورد بررسي قرار مي گيردپس انداز، 
 وخدمات است نه جنبه عينيت اموال بنابر اين موضوع علم اقتصاد ماليت و ارزشمندي كاالها البته مقصود از ثروت« 

رشد، توزيع و مصرف نه از   }كاركرد ثروت در زمينه{عبارت است از ثروت از منظر ارزشمندي و از حيث چگونگي 
بنابراين با قيد ارزشمندي مباحث مربوط به عينيت ثروتها و با قيد دوم مباحث حقوق . ن شخصلحاظ تعلق به اين يا آ

  ».2مالي از موضوع علم اقتصاد خارج مي شود

  ت علم اقتصاديهدف و اهم
ن است يا ا هر شخص عالقه مند به مطالعه علم اقتصاد مطرح باشدي ك دانشجوي يكه ممكن است برا ين پرسشينخست

بشر را دوا  ياز دردها ين علم چه در درديست؟ اين علم چيا يريد اقتصاد آموخت؟ هدف و ضرورت فراگيكه چرا با
از عمر  يبخش ا ارزش دارد كه انسانيسرانجام ان كه آ... ديگشا يرا م  ناگشوده بشر يها گره ن گره ازيكند و كدام يم

اني هويدا مي شود مز علم اقتصاد يريت فراگيمضرورت و اه ن علم بگذارد؟يا يريادگيخود را بر سر  بس ارزشمند
  .كه سياست اصلي و هدف غايي علم اقتصاد براي ما روشن شود

 يزندگ طيشرابخشيدن به علم اقتصاد بهبود  ييهدف غا رسالت اصلي و«   3به گفته يكي از اقتصاددانان برجسته 
هرگوشه از جهان  در و تكامل فرهنگ ارد و تحولوجود ند پيشرفت يبرا يواحد ييهرچند الگو... روزمره انسانها است

ت ينه تمام بشريريد يآرزو يماريبشر از چنگ فقر و فالكت و ب يو آزاد ييگر خواهد بود اما رهايد يمتفاوت از جا
م و درك يم، جامعه مان را بهتر بشناسياداره كن خود را بهتر يشخص يكند زندگ يبه ما كمك م يدانش اقتصاد. است
بنابراين فراگيري علم اقتصاد به همان اندازه كه براي اداره زندگي شخصي . »ميرامون خود را بهتر بسازيهان پم و جيكن

افراد ضرورت دارد براي اداره زندگي عمومي نيز ضروري است از اينرو حاكمان سياسي نيز براي اداره جوامع به 
« اقتصاددانان برجسته  بس كه به ادعاي يكي ديگر از در ضرورت و اهميت علم اقتصاد همين .اقتصاددانان نيازمندند

در  .ميكن يرومندتر از آن است كه معموال ما تصور ميلسوفان، چه درست و چه نادرست، نياقتصاددانان و ف يشه هاياند
 يريرپذيمردان عمل كه خود را ازهرگونه تاث. كند يشه ها بر جهان حكومت مين اندير از ايغ يگريز ديقت كمتر چيحق
  "4اند...اقتصاددان  ]هاي  نظريه[ پندارند در واقع بردگان يم] ازين يب[بدور و ] گرانيد[ يشه هاياند از

                                                            

  ۶ص  هاقتصاد اسالمي متن خالص مباني ٢

٣ Samuelson 1992,p9 

4 Samuelson 1992 P9 
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  قلمرو علم اقتصاد
از  يفراز ها و فرودها به عنوان بازتاب ينسبتا جوان است، پابه پا گريسه با علوم ديعلم اقتصاد به رغم آن كه در مقا

ن علم تا يا. موده استيرا پ يره كننده ايشرفت خير تكامل و پيها و تحوالت ، مس ين دگرگونيا يندهايروندها و فرا
پس از آن كه  يو اخالق بوده است و حت مانند فلسفه يتر يكل يدانشها از قلمرو يجدهم خود بخشيقرن ه يمه هاين

 يو كالسها و دانشكده ها يصات تخصيت مستقل و برخوردار از ادبيهو با اي  دانشمندان ، به عنوان رشته يبا تالشها
د، تخصص و يمانند تول يمعدود يش از مباحث كليرفته شد مرزهايجهان پذ يدر دانشگاهها و مراكز علم ياختصاص

گسترش قلمرو . ن علم افزوده شديل ايباگذشت زمان بر دامنه و گستره موضوعات و مسا. كرد يم كار تجاوز نميتقس
، يه انسانيست، سرمايط زيمانند مح يبكر و تازه ا ين هايك سو سرزمياز . است هعلم اقتصاد در دو جبهه صورت گرفت

خود پا را فراتر گذاشته و به قلمرو  يسنت يگر علم اقتصاد از مرزهايد ياز سو. ديكشف و فتح گرد.. و يه اجتماعيسرما
علم  يستياليعنوان پروسه امپر به را يشروين پيا يكه برخ يبه گونه ا. وارد شده است يعلوم انسان ير رشته هايسا

بزرگ و در حال گسترش بدل  يدانش، علم اقتصاد به امپراطور يايدر حال حاضر در جغراف. ف كرده اندياقتصاد توص
ست، يط زين گرفته تا محياز فرهنگ، هنر، د يو متنوع دل و موضوعات متعديمسا ةشده است و قلمرو خود را تا گستر

 يگريل ديل مسايطرح و تحل .بسط داده است يخانوادگ يزندگ ي، و حتيخيو تار يارآم ي، روشهايمطالعات حقوق
آن است كه  يايتوسط اقتصاددانان گو يو متد اقتصاد از منظر... ان ويب يت، ورزش ، رسانه ها ، آزاديمانند جرم و جنا

    .رده كيتوان توج يمدت كوتاه م يعلم اقتصاد را تنها برا يبرا يتين مرز و محدودييتع

  علم اقتصاد ياصل يشاخه ها 
شتر و گسترده يل و موضوعات اقتصاد بيتعداد، و تنوع مسا تازه ، حجم ، يبه ساحت ها و قلمرو ها با ورود علم اقتصاد

ن اساس اقتصاد به دو شاخه يبرا .نه ممكن است و نه مطلوبكجا يل به صورت ين مسايل همه ايمطالعه و تحل .تر شد
مانند افراد، خانوارها ، فرد  ياقتصاد يل رفتار واحدهايتحل«مطالعه . ديم گرديو اقتصاد كالن تقس اقتصاد خرد ياصل

ه ياقتصاد مانند سرما يكل و يل و مطالعه رفتار و عملكرد عموميتحل«و كار  تحت عنوان اقتصاد خرد 5»و بازارها  بنگاهها
 يچگونگ اقتصاد خرد. نام اقتصاد كالن سپرده شد به ديگريبه شاخه  6»..كل ، مصرف كل ، اشتغال كل و يگذار

مانند خانوار ها، شركتها، سوپر ( كوچك يرا در سطح واحدها... و يه گذارين درآمد، مصرف، پس انداز ، سرماييتع
  .در اقتصاد به عهده دارد...) و ييماي، هواپ يليحمل و نقل ر يمانند شركت ها يبزرگ يشركت ها يها و حت تمارك

 يه گذاري، سرما ي، پس انداز ملي،درآمد مل يمانند مصرف مل(را در سطح كشور  ياقتصاد يها دهيكالن پد اقتصاد
                                                            

5 ‐ Samuelson 2001 p 768 

6 ‐ Samuelson 2001 p 768 
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را در  يتازه ا يد انبوه افق هايد حمل ونقل و توليل و گسترش امكانات جديش وسايدايپ .رديگ يم يبه بررس...) و يمل
ن يا يك و علميل تئوريضرورت تحل. جهان فراگشود يان كشورها و ملت هايم عرصه تجارت و مبادله كاال و خدمات

ن ياقتصاد ب. ن الملل به و جود آورديرا به نام اقتصاد ب يگريشاخه د ين الملليداد وستد ها و عملكرد اقتصاد در سطح ب
ه كاال ها ان مبادليجر مطالعه .شود يم مين الملل تقسيه بيو مال ن الملليتجارت ب يعنيگر يالملل خود به دو بخش عمده د

مبادله كننده در  يكشورها ياز آن برا ين كشور ها ، صادرات و واردات كاالها و خدمات و منافع ناشيو خدمات و ب
 ن كشورها و مباحث مربوط به بازاريه بين الملل بامطالعه مبادالت سرمايه بيمال. رديگ ين الملل صورت ميشاخه تجارت ب

 يرو به گسترش و پر كاربرد در علم اقتصاد رشته اقتصادسنج يگر شاخه هايز دا .ارز و تراز پرداختها سروكار دارد
 يآزمون و استنباط آمار يات ، روشهاياضيبا استفاده از ر ياقتصاد يده هايپد يل كميتحل يكار اقتصاد سنج. است 

  . است يداده ها و اطالعات اقتصاد
و  اه ياست كه تئور يعيار طبين بسيبنابرا. است نيشرفته مغرب زميپرورشگاه علم اقتصاد عمدتا جوامع پ   

 1950در دهه  .افته باشديآن بالد سامان  يو فرهنگ يمكان و يزمان اتيو مقتض طين علم متناسب با شرايا يل هايتحل
ن يا يط اقصاديمستعمره از چنگ استعمار، توسعه وبهبود شرا ياز كشورها ياريبس ييدوم و رها يپس از جنگ جهان

را از انها گرفته  يو ماد يشرفت فكريشتر منابع شان را به غارت برده و هرگونه مجال رشد و پياستعمار ب ا كهكشور ه
شد  يكه ان روز ها مطرح م يپرسش .اقتصاد دانان بدل شد يبرا يجد ياز چالشها و دغدغه ها يكيبودند ، به عنوان 

ل يها و تحليت از تئورياز الگوها و تبع يريتوانند با الهام گ ي، مافته و كمتر برخورداريتوسعه ن يا كشور هاين بود كه آيا
توسعه را پشت سر گذاشته و خود را به كاروان پرشتاب  ر ناهمواريشرفته راه دشوار و مسيپ يكشورها ياقتصاد يها

ه ازجنس درحال توسع يكشورها يل و معضالت اقتصادينكه مسايا ايبرسانند؟  يو توسعه اقتصاد يرشد و رفاه ماد
 يداشتند و داروها يگريد يعقب مانده درد ها ياز اقتصاددانان و آگاهان امور كشورها ياريد بسياست ؟ از د يگريد

دركنار اين ، آغاز جنگ سرد و كارزار دو اردوگاه متخاصم شرق و غرب براي جذب بيشتر   .دنديطلب يم يمتفاوت
ران بزرگ و ناكامي نظريات كالسيك ونئوكالسيك در بح كشورهاي بي طرف و برخي رويداد هاي مهم مانند

مستقل  ةپيشگيري و رفع بحران و موفقيت راهبردهاي كينزي و سوسياليستي در برخي از كشورها زمينه ساز ظهور شاخ
 يو مباحث مرتبط با چگونگ ي، توسعه انسان يرشد و توسعه اقتصاد يها  يتئور . ديگري به نام اقتصاد توسعه گرديد

موضوعات و  از افتهيا كمتر توسعه ي افته ويتوسعه ن يانسانها در كشورها يزندگ يفيو ك يسطح كم يش و ارتقايافزا
،  يزمانند اقتصاد كشاورزين يگريد يرشته ها ين چند رشته اصليدر كنار ا  .اقتصاد توسعه است يديكل يمؤلفه ها

د تر از همه اقتصاد اطالعات ي، اقتصاد دفاع، اقتصاد هنر، و جد، اقتصاد كار ، اقتصاد منابع، اقتصاد بهداشتياقتصاد انرژ
ن يوند با قلمرو پهناور ايمجزا اما در پ يبه حوزه مستقل و موضوع ماز بدنه تناور علم اقتصاد سر برآورده است و هر كدا

  . ندگان بدل شده استيپژوهندگان و پو يرشته ارزشمند برا
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  خالصه فصل اول
ارزيابي و انتخاب روشهايي كه بشر براي توليد و توزيع كاال و خدمات از منابع  ز شناخت، اقتصاد عبارت است ا

 .محدود به منظور مصرف به كار مي برد
رفاه و "و  "ثروت"است برخي نيز "رفتار انسانها و جوامع"موضوع علم اقتصاد از ديد برخي كميابي  و از ديد برخي 

  .مطلوبيت است
هدف غائي اين علم . و تحليل و پيش بيني رفتار پديده ها ، واحدها و متغيرهاي اقتصادي استهدف علم اقتصاد تبين، 

  .بررسي وضع موجود، شناسايي و برنامه ريزي براي رسيدن به وضع مطلوب براي بهبود شرايط زندگي انسانها است
  تقسيم مي شود... وسعه وعلم اقتصاد به چند شاخه اقتصاد كالن، خرد، بين الملل، اقتصاد سنجي، اقتصاد ت

و افراد و در اقتصاد كالن رفتار و  ا، خانوار هادر اقتصاد خرد رفتار واحدهاي اقتصادي مانند افراد بازارها، بنگاه ه
  .مطالعه و تحليل مي شود... كلي اقتصاد مانند سرمايه گذاري كل ، مصرف كل ، اشتغال كل و عملكرد عمومي و

اقتصاد بين الملل به دو شعبه تجارت . الملل صورت مي گيرد الت بين المللي در اقتصاد بينها و مباددتحليل داد و ست 
جريان مبادله كاال ها و خدمات و بين كشور ها، صادرات و واردات كاالها . بين الملل و ماليه بين الملل تقسيم مي شود

باحث مربوط به بازار ارز در ماليه بين الملل الملل و جريان مبادالت سرمايه بين كشورها و م و خدمات در تجارت بين
  .صورت مي گيرد

اقتصاد سنجي تحليل كمي پديده هاي اقتصادي با استفاده از رياضيات ، روشهاي آزمون و استنباط آماري داده ها و  
 . اطالعات اقتصادي بر عهده دارد

كيفي زندگي انسانها در كشورهاي توسعه اقتصاد توسعه با مباحث مرتبط با چگونگي افزايش و ارتقاي سطح كمي و 
  .نيافته و يا كمتر توسعه يافته سرو كار دارد

  سواالت فصل اول
  موضوع علم اقتصاد چيست؟ – 1
  يك تعريف از علم اقتصاد ارائه كنيد؟ – 2
  ضرورت فراگيري علم اقتصاد را بيان كنيد؟ – 3
  را تعريف كنيد؟) اقتصاد خرد و اقتصاد كالن(صلي علم اقتصاد شاخه هاي اصلي علم اقتصاد را نام ببريد و دو شاخه ا – 4
  چه كسي به عنوان بنيانگذار اقتصاد كالن شناخته مي شود و چرا؟ – 5
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  فصل دوم
  مروري بر پيدايش علم اقتصاد

  
  خچه علم اقتصاديتار

  : م كرديتوان به دو گروه تقس يرا م يل اقتصاديمرتبط با اقتصاد و مسا يه هايها و نظر ليها، تحل شهياند يخياز منظر تار

مجزا و مستقل طرح  يرشته علم كيت آن به عنوان يش از ظهور علم اقتصاد و تثبيكه پ وضوعاتي مطالب و م .1

 و ابراز شده است 

   . ن، تكامل و توسعه علم اقتصاد نقش داشته استيكه در تكو  يمدون و منسجم يها هينظر .2

پشينه انديشه ها و تحليل هاي اقتصاد و گروه دوم با عنوان مكاتب اقتصادي طرح و  در اين فصل گروه نخست با عنوان

 .بررسي خواهد شد

  ل هاي اقتصادي يشه ها و تحلياند هنيشيپ
رتق و . پردازد يم... و ، مبادلهعيد، مصرف، توزيمانند تول يل و اموريبه مطالعه مسا يك علم اجتماعياقتصاد به عنوان  

ات و ين نظرينخست .استبوده بشر  يها ياز دغدهه ها و دلنگران ل و امور همواره بخشيين مسايافتق و حل و فصل 

و  يراث علميشود در م ياد ميو تحليل هاي اقتصادي  شه هايد و انديكه امروز از آنها به عنوان عقا يپراكنده ا يآرا

 ياسيوس يل فلسفيضمن بحث از مسا ن و ارسطوافالطو. خورد يبه چشم م ونان باستانيمانده از متفكران  يبرجا يفكر

به پول  يدلبستگ. ستينگر يچه اخالق مياز در يل اقتصاديافالطون به مسا .ز توجه كرده اندين يل اقتصاديبه مسا

ز يارسطو شاگرد افالطون ن .كرد يب ميلت و تقوا ترغيح ومردم را به كسب فضيرا تقب يوثروت را نكوهش ، ربا خوار

ارسطو از اقتصاد  .ت پول و ربح سخن كفته استيت ، ارزش مبادله و ارزش استعمال ، ماهيمانند مالك يليدر باره مسا

 يتيحاصل و فعال يب يتجارت را كار. كرد يمخالفت م يستود؛ با رباخوار يرا م يعيكرد؛ اقتصاد طب يانتقاد م يپول

م و گسترش ي، در اروپا دوره تسلط ، تحكانيوناني يپس از انقراض دوران درخشان علم. دانست ير مولد ميغ

 يشه بشريتامل در عرصه دانش و اند ان توجه و قابليشرفت شايچ گونه پيبا هين دوره تقريدر ا. ديرم فرا رس يامپراطور

آورد تمدن  گانه رهيد ين و شايمهمتر .ديارائه نگرد يليچ گونه اثر و نظر تحليز هينه اقتصاد نيدر زم. صورت نگرفت

بود كه  اه قرارداد يت و آزاديمانند اصول مالك ين و دستورات حقوقين قوانينه علم و فكر تدويم در زمين قدايروم

   .قرار گرفت يغرب يه داريو اساس سرما يحقوق ينظامها ها بعد شالوده قرن
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در ) هماز قرن پنجم تا پانزد( هزارساله يك دوره اياز سقوط رم تا رنسانس، غرب در  يبا آغاز قرون وسط  

 يشين جزم انديه سهمگيسا ياليو است تيو خالق يشه و فقدان نوآورياند يكيفقر افكار، تار .انحطاط و ركود فرو رفت

 يو شناسه ها ت از شاخصه هايحيم مسياز تعال نادرست ير هايارائه تفس و ، انحراف يوجمود بر اذهان و افكار، كژفهم

و  يمطالعه چگونگ يبرا يا عالقه. داشت يات رونق خاصيبه ماد يياعتنا يو ب يازين يشه بياند. ن دوره انديمهم ا

گر مطالعه آنچه هست و مطالعه سازو يد يبه عبارت. وجود نداشت ياقتصاد يها  دهيند پديساز وكار ها و فرا ييچرا

د يل و عقايانه مسيدر زم يكه در قرون وسط ين فرديشاخص تر .گرفت يده ها مورد توجه قرار نميپد ينيع يكارها

ده ال عصر خود را يا يگر اخالق اقتصاديد ياو بهتر از هركس. ناس بوديتوماس اكو اظهار نظر كرده است سن ياقتصاد

مت ها يا ناعادالنه بودن قياز عادالنه بودن  ،متهايسم و رفتار قيمكان ييو چرا يبدون بحث از چگونگ. ان كرده استيب

  . ت سخن گفته استيشه مالكين در باره رينو هم چ يت رباخواري،مزدها ، محكوم

  ظهور اسالم
ن ، يكره زم ين سويدر ا زد يسقوط قرار گرفته و در باتالق انحطاط دست و پا م يبيكه اروپا در سراش يدر زمان

حاصل . اتفاق افتاد يالديداد شگرف در قرن هفتم مين رويسرانجام ا .بود  يداد شگرف و شكوهمنديخ آبستن رويتار

 يئت تمدنير در هينظ ير و بيشرفت چشمگيبه نام اسالم بود كه با پ يدانياتفاق تولد نظام جامع ، جهانشمول و جاو نيا

قا يفرآو شمال  اياسپان از هند و يين و بخشهايچ يرا تامرز ها شقلمرو نفوذ و اقتدار كوتاه يدر زمان بارور و بالنده

 يو سازمانده ي، از قدرت نظامظجهان از هر لحا يادت و رهبريس از قرن ششم تا آغاز رنسانس سكّان .گسترش داد

با  هسيمسلمانان در مقا. ات، علوم و فنون طب و فلسفه در دست مسلمانان بود ي، ادب يگرفته تا اصالحات اجتماع ياسيس

بخش و انسان  ياررستگ يها دم و رهنمويتعال. برخوردار بودند يبرتر يو سطح زندگ ياز رفاه و رونق ماد ر مردمانيسا

 ةف شديت تحريحياسالم برخالف مس .مسلمانان را دگرگون كرد يو اقتصاد ياسي، سياجتماع ينظام ها ساز اسالم،

 يرا به عنوان پلكان يويشت آبرومندانه دنيمع يتالش وكوشش برا. ، به كار وكوشش ارج و احترام نهادييقرون وسطا

بهره براي  ييار هايومع ها مدها ، چارچوبآع عادالنه دريزوكار توزسا. كرد يمعرف يصعود به سعادت اخرو يبرا

دولت و حكومت در  يت هايت ، رسالت ومسئوليمالك يت هاي، مرزها و محدود يعياز مواهب ومنابع طب يبردار

مفصل و  ةازمند مطالعين يانسان نه جوامعين اسالم در زميخدمات د آوردها و شرح ره .ن و مشخص كردييرا تب.. اقتصاد و

، ابن  يچون فاراب يدانشمندان يوامدار تالشها وكوششها يتمدن اسالم يات فكريح ييعصر طال. است ييمجزا

 ياست كه با الهام از آموزه ها... نا ، جالل الدين دواني، ابن خلدون وي، ابن سيخ طوسيابن رشد ، ابن حزم ، ش مسكويه،
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رف از جمله اعلوم و مع ينه هايعرصه ها و زم شتريدر ب يگرانسنگم و يبس عظ يو علم يراث فكرياسالم م يآسمان

ابن   را در چهره آثار يتمدن پربار اسالم يدرخشش و شكوه علم از يجلوه ا .اند اد گار گذاشتهياقتصاد از خود به 

 توان يم» مقدمه ابن خلدون« ئت كتاب يم ، متفكر، مورخ ، جامعه شناس و اقتصادان مسلمان و در هيخلدون ، حك

عرضه و  م كار ، اثرياز جمله در باره تقس يل اقتصادياز موضوعات و مسا ياريابن خلدون در باره بس ..مشاهده كرد

زان دخالت يع ثروت ، مينه منابع ، انباشت و توزيص بهي، تخصيدر توسعه اقتصاد ت كارينقش و اهم مت،يتقاضا بر ق

اظهار نظر كرده   8يه اجتماعيو سرما 7پول يه مقداريدر باره نظر يحت اقتصاد دانان يدولت در اقتصاد و به زعم برخ

  .است

عميق و همه جانبه ابن خلدون در قلمرو علم اقتصاد عموما آدام اسميت به عنوان پدر علم  نظريات با اين حال به رغم

اين  ه بروعال  .يافته است سال بعد از مرگ ابن خلدون انتشار 370مي شود؛ درحاليكه اثر آدام اسميت معرفي اقتصاد 

هاي برخي ديگر از مفاهيم و نظريات مهم اقتصادي كه بعدها اقتصادداناني مانند مالتوس، مارشال، هيكس و  بنمايه

  .9تحليل هاي ابن خلدون ديده مي شود نايت افتخار طرح و كشف آن ها را به نام خود ثبت كردند در نظريه ها و فرانك

تحليل  نظريه هاي علمي و مورخان غربي علم اقتصاد از يا چشم پوشي عامدانه بسياري از نهاهابه هرتقدير، غفلت ناآگ

در . ميريده بگيرا ناد ياقتصاد يه پردازياو در نظر يشگاميهاي اقتصادي ابن خلدون مانع از آن نمي شود كه ما نيز پ

هاي اقتصادي ابن خلدون و بررسي تطبيقيي  ليات و تحليشتر با نظريب يبه دليل محدوديت مجال براي آشناي عين حال

   10خوانندگان عالقه مند را به منابع مبسوط تر و تخصصي ارجاع مي دهيم انديشه هاي او با ساير پيشگامان علم اقتصاد

به عنوان نظرها و  م در قرن شانزدهميتا ظهور مكتب مركانتالس دگاهها،يشه ها و دين انديا از ياقتصادبهر حال مورخان 

مانند مكتب  يمدون و منسجم نسبتاً يها و مكاتب اقتصاد هيبا ظهور نظر. دكنن ياد ميپراكنده  ياقتصاد يل هايحلت

ك يعلم اقتصاد به عنوان  جدهميان قرن هيك از قرن شانزدهم تا پايو مكتب كالس يوكراسيم، مكتب فزيمركانتالس

   .خي از اين مكاتب را مرور مي كنيمدر بخش دوم اين فصل بر .شود يت ميرشته مستقل مطرح و تثب

                                                            

 Lexque d Economic dalloz Paris P. 467به نقل از  ٢٢۵ص  ١٣٧۶ قديري اصلي، باقر-  ٧

  انتشارات دانشگاه مفيد علوي- اسالم و توسعه اقتصادي ترجمه نظرپور)١٣٨٣(چپرا عمر - ‐ ٨

 .۴٣-۵صص  ١٣٨٠ تيرتاشيخليلي  ٩

بررسي اراي اقتصادي ابن ) ١٣٧٩(انديشه هاي اقتصادي در جهان اسالم؛ اخوان حميد  تاريخ) ١٣۶١(؛ توانايان فرد ) ١٣٨٠( تيرتاشي خليلي ١٠
  خلدون،
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                                      سميليمكتب مركانت
و  ي، هنر يادب ي، جنبش ها ي، در اروپا، پس از هزار سال انحطاط و عقب ماندگ يالديهم مپانزدقرن  يدر حوال

ن دوره را دوره يان اياروپائ. ج گرفتونان باستان اويبازگشت به هنر و فلسفه  يبرا ييشهايگرا جان گرفت و يفلسف

عصر رنسانس . د ينام يم) يعلم يينوزا يبه معنا(ا رنسانس ياز دست رفته غرب  ي، مجد و عظمت علمييشكوفا ،اياح

. تازه در افق گسترش و توسعه علوم گشوده بود  ين روزنه ا ياختراع ماش. نوآورانه بود  يشه هايعصر رواج و رونق اند

گسترش مبادالت و  يبرا يشتريب يها نهيقا زميق آفريان به هندوستان از طريياروپا يكا و دسترسيآمر با كشف قاره

 يزه مليشتر انگيب ين هاير سرزميتسخ يو طمع برا يش قدرت علميحفظ و افزا. فراهم آمده بود ياقتصاد يتهايفعال

ابزار  نيمهمتر. ب كرديتر ترغ انهيگرا يمل يداقتصا ياست هايخت و آنان را به اتخاذ سيرا در كشورها برانگ ييگرا

هر چه  ين گردآوريبنابرا. شد يدانسته م قيمت ر فلزات گرانيشتر از طال و سايب ياست ها برخوردارين سيشبرد ايپ يبرا

است ، ين سيشه مدافع و مروج اياند. قرار گرفت  يو تجار ياقتصاد ياست هايشتر طال و فلزات گرانبها در صدر سيب

دن به اهداف فوق يرس يمهم برا يبه عنوان منبع يست ها به بازرگانيمركانتل. نام گرفت  يا مكتب سوادگريسم يكانتلمر

ن مكتب از قرن يا. رسانند  ياريشتر ثروت و مكنت يهر چه ب يدند طبقه تاجر را در جمع آوريكوش يستند و مينگر يم

  . داد يل ميتشك يغرب يدر اروپارا  يصاداقت ياست هايشانزدهم تا اواسط قرن هجدهم شالوده س

كشد  يدك ميرا  ين مكتب اقتصادين عمر دراز و به رغم آنكه عنوان نخستيبه رغم ا –ن مكتب ين حال ، سهم ايبا ا

 يه هايه معدود توصيبه ارا يشه اقتصادياند ين مكتب برايراث ايمدر واقع، . ز است يار ناچيبس يشه اقتصاديدر اند –

ان يانه و محدود كننده سوداگرايتنگ نظرانه ، مداخله جو يه هايتوص. محدود است ير اقتصاديطرح تدابو  ياستيس

  . دار شديپد يوكراسيواكنش ها در چهره مكتب فز نين ايخت كه برجسته تريرا بر انگ ييواكنش ها

  سيامكتب فزيوكر
به  يكمتر از دو دهه آثار فكر يدر عمرظهور كرد  يالديمه دوم قرن هجدهم ميل نيكه در اوا يوكراسيمكتب فز

بود به نام فرانسواكنه كه با  يبين مكتب طبيانگذار ايبن. گذاشت  ياز خود بر جا يمراتب بزرگتر از مكتب سوادگر

. ش گذاشت ير از گردش درآمد در جامعه را به نماين تصوينخست ياقتصاد) يا تابلوي(به عنوان جدول  يابداع نمودار

ل جدول داده و يو تحل يمل يو حسابدار يل چرخه اقتصاديتحل) ستميدر قرن ب( ن ابداع را كه بعدها يارزش و منزلت 

  . 11»دانسته اند يهمسنگ ابداع خط و پول توسط فكر انسان«افت ، يستانده با الهام از آن بسط و توسعه 

                                                            

  ۵٠ص  )١٣۶٧(رمون بار  ١١
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ابد و دست به ي يان مين مردم جريبرد، در يگ يسرچشمه م يد كشاورزياز تول يواكراتها رشد اقتصاديبه اعتقاد فز

وجود « واكراتها را اعتقاد بهيشه فزيت انديب شاه. كند  يگردد و مثل خون در بدن اجتماع حركت و گردش م يدست م

 در نظام طبيعي .دهد يل ميتشك يده ها از جمله امور اجتماعيدر و بر همه موجودات و پد»  يعيت نظم طبيو حاكم

حاميان اين ديدگاه معتقدند . همسان با جهان طبيعت پنداشته مي شودنظام اجتماعي و جامعه  مورد نظر فزيوكراتها

دست در » ابر و ماه و مه و خورشيد و فلك«ت از سازكار نظم و خودكار برخوردار است و در آن همانگونه كه طبيع

نظام هاي اجتماعي و جوامع انساني نيز از   دست هم در تعامل و داد و ستد با همديگر قرار دارند و به همديگر وابسته اند

 يداشت دستاوردها يآثار كمتر ياست عملين مكتب ، به رغم آنكه از لحاظ سيا .نظم معين و مشخصي پيروي مي كند

شكل  ينه هايبه ارمغان آورد و به مثابه منبع الهام بخش زم ياقتصاد يه هايشه ها و نظرياند يرا برا يشگرف و گرانسنگ

  .ك را فراهم ساختيدر قالب مكتب كالس يمدون و منسجم اقتصاد ين تئوريظهور نخستو  يريگ

    مكتب كالسيك
ت ، ياثر معروف و دوران ساز آدام اسم»  12ت و علل ثروت ملليدرباره ماه يپژوهش« ك با انتشار كتاب يمكتب كالس 

ن كتاب يانتشار ا. رصه وجود گذاشت پا به ع 1776اسكاتلند ، در سال  يمدرس فلسفه اخالق در دانشگاه كالسگو

د ي، كار و تول يشتيبشر در امور مع يدر نگاه و نگرش انسان به جهان و به خصوص به تالشها و كوششها يفصل تازه ا

تمدن  يبزرگ فكر ياز استوانه ها يكيارائه داد و به  ير فلسفيل و تفسين، تحلييه، تبيتوج يه داريسرما يگشود، برا

ابد و با انتشار اثر ي يكاردو ادامه ميد ريويشود ، با مالتوس و د يت آغاز ميك با آدام اسميكتب كالسم. غرب بدل شد

 يعيطب يت از نظام آزادياسم. رسد  يبه كمال م 1848در سال »  ياسياصول اقتصاد س«ل به نام يجان استوارت م يقيتلف

جامعه  يو رفاه كل يت كه به طور خودكار منافع عمومدر اقتصاد حاكم اس يكرد و معتقد بود ساز و كار يم يطرفدار

ده و يل از ايدل  نيبه هم. كرد  ياد مي» بازار  يدست نامرئ«كار خودكار به عنوان ون سازياو از ا. ن خواهد كرديرا تأم

به  تيد اسميد. كرد  يكرده بودند دفاع م وكراتها آن را بابيكه نخست فز  14عبور يو آزاد 13عمل يآزاد يشعارها

ت ، مالتوس و ياسم اخالف. د يد يجهان و اقتصاد جهان را مثبت م ينانه بود و او دورنمايد خوشبينده جهان ديآ

جهان  يت نسبت به چشم انداز رشد و رفاه اقتصادياسم ينيك در خوشبيكاردو دو تن از برجستگان مكتب كالسير

                                                            

12 Smith, Adam (1776), An Inquiry into the Nature and the Causes of the Wealth of Nations (New York: The Modem 
Library, 1937). 

13 Laisser Farie 

14 Laisser Passer 
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دات و يت جهان بر رشد توليه بود كه رشد جمعشد يخود مدع يتيه معروف جمعيمالتوس در نظر. ك نبودند يشر

ت بشر را در كام ياز جمع يبخش يو قحط يگرسنگ يجه اژدهايخواهد گرفت و در نت يشيجهان پ ييمحصوالت غذا

 يها ينيد ها و خوشبيكاردو و مالتوس اميت ، ريات اسميق نظريد با تلفيل كوشيجان استوارت م. د يخود فرو خواهد بلع

علم اقتصاد  يجهان باز گرداند و برا يرفاه و رشد اقتصاد ين را نسبت به دورنمايخوشب يك هايكالسگر يت و دياسم

 يتيثيگرفته بود ح» 15علم شوم«ل لقب يتوماس كارال يكاردو و مالتوس از سوير يها ينيها و بدب ييشگويجه پيكه در نت

ك بر سر چشم انداز رشد و رفاه ياد و كالساقتص يان علمايفوق م يبه رغم اختالف نظر ها. دوباره بدست آورد 

دهند  يك قرار ميه پردازان مكتب كالسيانگذاران و نظريصف بن ك سنگر و دريكه همه آنها را در  يزي، چ ياقتصاد

: دهد  يل ميك ها را تشكيه كالسين نظريادير است كه مقدمات بنيز يهمه آنها به چند اصل اساس ياعتقاد و باورمند

تحقق و بهبود رفاه  يبرا يزه ايدر رقابت به عنوان انگ يعمل اقتصاد ياعتقاد به آزاد -2 يت خصوصيمالك د بريتأك -1

به عنوان سامان  يعيطب ياز نظام آزاد يطرفدار -4 يمخالفت با مداخله دولت در امور اقتصاد -3 يو رشد اقتصاد يمل

  . افراد يمنافع شخص ييجو يذر پجامعه از رهگ ين كننده منافع عموميبخش خودكار بازار و تضم

  مكتب ماركسيسم
به قلم آلفرد مارشال به سال »  16اصول علم اقتصاد«ك را انتشار كتاب يكالس يان عمر مكتب اقتصاديپا يهر چند برخ

ك است و با كتاب اصول اقتصاد ين اقتصاددان كالسيل آخرين باورند كه جان استوارت ميبرا يدانسته اند برخ 1890

كه ) 1848(را در همان سال يز. شود  يك بسته ميكالس يه اقتصادينظر يياوست كه پرونده شكوه و شكوفا ياسيس

ن يآورد و به عنوان پرفروش تر ياز دست رفته را باز م يها ينيشود و خوش ب يمنتشر م ياسيكتاب اصول اقتصاد س

 – يدر واقع جزوه ا – يكتاب كوچك شود يس ميدر دانشگاهها تدر يار همچون كتاب مقدسيان بسيكتاب تا سال

ست ين جزه مانفيا. دهد  يرا بر باد م يه داريهواداران و مدافعان سرما يها ينيد ها و خوشبيشود كه همه ام يمنتشر م

بود در اعتراض به وضع نابسامان و سرشار از  ياديفر» نوشته ماركس و انگلس « ست يست كمونيفيمان. ست بود يكمون

كه در آن روزانه شانزده ساعت  يه داريسرما روح و مشمئز كننده يب يايحاكم بردن يو بهره كش يعدالتيب داد ،يستم ، ب

                                                            

15 Heilbroner, R. (196٧), P 71 

ي شناخته منكته قابل توجه اين است كه اصطالح علم اقتصاد نخستين بار با همين اثر مارشال مطرح گرديد و پيش از آن اين علم به نام اقتصاد سياسي   16
  .شد
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انه و ين وجه ممكن ، با تازياز پسران و دختران ده ساله با بدتر يبهره كش. شد  يم يتلق يعاد يكارگران امر يكار برا

 يد قربانيروح تول يب ين هايماش يكجا در پايو اخالق را  ت ، عاطفهيه داران انسانيسرما.  17گرفت يتجاوز ، صورت م

 يعيكامال طب. ت بدل شده بود يو فعال يزندگ يبه فلسفه اصل يوه و ابزاريشتر با هر شيدن به ثروت بيكرده بودند و رس

 يم خود راهند و به زعيند و از در مخالفت و مقابله با آن در آيلب به اعتراض بگشا يعده ا يطين محيبود كه در چن

ن ين و پر پژواك تريند بلندتريبجو يه داريسرما يختگيو افسار گس ينجات از آشفتگ يبرا يو طرح ييرها يبرا

چاره  يجز نابود يزيده بود كه چيجه رسين نتيزار و متنفر از وضع حاكم به ايماركس بود كه ب ياعتراض، صدا يصدا

 يمنتشر كرد مدع 1867ه خود كه جزء اولش را به سال يب سرماماركس در كتا. ست ين يه داريدرمان و عالج سرما

و  يدرون يرا تضادها و تناقض هايز. سرشته شده است  يه داريه سرماير مايو فنا در جوهره و خم يشد كه نابود

از نظر . شود  يمحتوم منجر م ياست كه به فرجام نابود ينديفرا يه داريجوامع سرما يطبقات داخل يكشمكش ها

 يم يرويپ يرير ناپذييتغ يآنها از قانونها يند و تواليآ يهم م ياست كه در پ يخ به صورت مراحليكس روند تارمار

وارد مرحله  يه داريسم و سرمايمراحل فئودال يات خود پس از طير حيبه طور حتم در مس يهر جامعه ا يعني. كند 

 يش درونيتواند پو يك نمياقتصاددانان كالس يته هاافيبه نظر ماركس . سم خواهد شد يتا كمونيسم و نهاياليسوس

ه يسرما: شود  يم ميع درآمد به سه طبقه تقسيكها جامعه به لحاظ توزياز نظر كالس. خ را به طور كامل بازتاب دهد يتار

 يطبقه ا د ويل توليطبقه مالك وسا: كند  يم مياما ماركس جامعه را به دو طبقه تقس. ن و كارگران يداران ، مالكان زم

ن كه عبارت يمع يسرانجام يبه سو يكها معتقد بودند كه نظام اقتصاديكالس. ندارد  يد سهميل توليت وسايكه در مالك

ز ير و قهر آمياجتناب ناپذ يفروپاش يه داريبه نظر ماركس ، اما ، فرجام سرما. رود  يش ميستا پياست از حالت تعادل ا

ه يسرما: ن قرار است يكرده است از ا ينيش بيپ يه داريسرما ينابود ياركس براكه م ييويه سناريجانما. خواهد بود 

انسانها  يد به جايآن در تول يريه و به كارگين سرمايش حجم ايكند ؛ با افزا يه ثابت را انباشته مياز سرما يانبوه يدار

د يطبقه كارگر را تشد يو درماندگ يروزره ينده تيفزا يكاريشود ؛ ب يكاران افزوده ميره بيروز بروز بر شمار ارتش ذخ

ه داران يكه در جنگ نابرابر سرما) ه داران خرديسرما(كوچك  ياز گردانندگان بنگاهها ياريان بسين ميدر ا. كند  يم

و  ين ارتش عصبانيوندند و بر شمار ايپ يم) ا ير ماركس پرولتاريبه تعب( كارگران  بزرگ ورشكسته شده اند به صفوف

ان و يطغ يرد و به موازات آن جرقه هايگ يباال م يو بهره كش ي، فقر ، بردگ يستمزدگ. ند يافزا يجار مآماده انف

 ين آتش ميه داران بزرگ در ايو سرما يه داريسرما و سرانجام. سازد  يان طبقه كارگر آتش انقالب را شعله ور ميعص

                                                            

17 Marx Karl Capital: Volume 1: A Critique of Political Economy P353 available at: http://books.google.com  
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ا يكند كه پرولتار يسم سر بر مياليبه نام سوس ينظام ن آتش،ياز خاكستر ا. شود  يده ميبر چ يت خصوصيسوزند و مالك

 خ،ين مرحله تارياما واپس. د در دست دولت است يت منابع توليسم مالكياليدر نظام سوس. ت دارند يدر آن حاكم

از خود ين نظام هر كس به قدر توان خود كار و به قدرنيدر ا. ت منابع از آن همه است يسم است كه در آن مالكيكمون

  .كند  يصرف مم

ر يل اتحاد جماهين و تشكيلن يه به رهبريدر روس يالديم 1917 يستيماركس پس از انقالب كمون يها ين تئوريا 

در  يالديم 1980ت كل جهان تا دهه يك سوم از جمعيبا يتقر. ستها بدل شد يكمون يمنزل برا يبه وح يشورو

  . شد  يماركس اداره م يها يم و تئوريستند كه با الهام از تعاليز يم ييكشورها

با اين حال ، هرچند احتماال كمتر كسي در تاريخ توانسته باشد به اندازه ماركس ديناميسم سرمايه داري و كاستي ها، 

اقتصادي پس از سرمايه داري كمتر سخني براي  زندگي و دنياي و براياتنش ها و تناقض هاي آن را درك كرده باشد 

و اثر گذار ترين  انديشه ها و پيش بيني هاي ماركس توانست به يكي از جذاب ترين  رچندبه عالوه ه .18گفتن دارد

اين ديدگاهها و  اما. بدل شود انديشه ها و ديدگاهها و زمينه ساز تحوالت، دگرگوني ها و انقالبهاي شگرف در تاريخ

كه بر مبناي ايده  رو نظامهاي سوسياليستي از اين. پيش بيني ها خود با تناقض ها، ناسازگاري ها و كاستي ها مواجه بود

ها و روياهاي او بنا و طراحي شده بودند به مدينه فاضله و آرماني ماركسيستها شباهت نداشت و سرانجام بر اثر تناقض 

  .هاي نظري و ناسازگاريهاي عملي از هم فروپاشيد

                                      كيمكتب نئوكالس
به نام مكتب  يگريار مهم ديسم مكتب بسيش مكتب ماركسيدايستها و پياليات سوسينظر يريل گهمزمان با شك

بود از  يك در واقع قرائت تازه ايمكتب نئوكالس. بود  يريدر حال شكل گ ياقتصاد يهايك در عرضه تئورينئوكالس

. ديارائه گرد 19سميناليا مارژي يياگر ييده نهايئت اينسبتا متفاوت كه در ه يو محتوا يك با صورت بندياقتصاد كالس

با استفاده از حساب  يالديم 1870از اقتصاددانان دردهه  يكه گروه ،يل اقتصادياست كه در تحل يسم روشيناليمارژ

ك سو اهم يك ها از ينئوكالس. به كار بستند  ياقتصاد يت هايرات كوچك بر كمييآثار تغ يبررس يل برايفرانسيد

له يخود به وس يافراد در رفتار اقتصاد "ن فرض را كه يبه خصوص ا. رفتنديك خود را پذيالسان كينيشيپ يدگاههايد

گر از وجوه اشتراك يد يكي. در نظر گرفتند  ياقتصاد يل هايبه عنوان راهنما در تحل "شوند  يت ميهدا ينفع شخص

                                                            

18 Fifty Major economists , p 52 

19 Marginalism 
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در سازوكار بازار  يدست نامرئ يرسازو كا ييمان به كارآيد بر حداقل مداخله دولت در اقتصاد و اين دو مكتب تأكيا

ا به عبارت بهتر ي يق اقتصاديتحق يكها بر سر مسأله اصليراه نئوكالس يو هم نظر يين همصدايبه رغم حفظ ا. است 

بردن به  يشه ها و پيبه ر يابيكها رسالت علم اقتصاد راهياز نظر كالس. شود  يكها جدا ميموضوع علم اقتصاد از كالس

 يل ميكها را تشكيو دغدغه خاطر نئوكالس يكه دلمشغول ياما سؤال. ثروت است يريجاد و شكل گيا يعلل و چگونگ

به . عرضه كنندگان و تقاضا كنندگان در عرصه مبادالت يرفتارها ينيش بيد پين و شاييدهد عبارت است از درك ، تب

فعال  يكها رفتار افراد و واحدهايالسدگاه نئوكيو در د يكها توسعه و رشد اقتصاديدگاه كالسيگر در ديعبارت د

توان  ين رو مياز ا. در كانون توجه و تمركز قرار دارد  عيرنده در اقتصاد مانند خانوارها ، بنگاهها و صنايم گيوتصم

اگر . انه دانست يكها را نگرش فردگرايبه رشد و رفاه جامعه و نگرش نئوكالس يكها را نگرش كلينگرش كالس

توجه خود را  20از صاحبنظران يكيبه گفته  –كها يگفتند نئوكالس يع درآمد سخن ميو توز ياقتصادكها از رشد يكالس

ك يپردازند كه چرا  ين مسأله ميا ياقتصاد به بررس يبحث از رشد كل يمثال به جا. ل كوچك معطوف كردنديبه مسا

و  ي، قانون بازده نزول يابيكم ك با فرض وجوديكالس يمكتب اقتصاد. است  يك فنجان چايتخم مرغ گرانتر از 

ه يع درآمد و فراز و فرود و رونق و ركود سرمايمانند انباشت ثروت ، توز يل كالنيمالتوس مطالعه مسا يتيآموزه جمع

 يم يك مانند جونز، والراس و منگر سعيدر مقابل ، سردستگان مكتب نئوكالس. را وجهه همت خود قرار داده بود يدار

از  يان روانشناسانه ايب) د ، فروش و مبادله ير خرينظ(  لهر عم يا ارزش ذهنيحات يت و ترجيمطلوب كردند با توسل به

برابر است با  يارزش هر كاالئ: گفتند يكاردو و ماركس كه ميبرخالف ر. ارائه دهند ياقتصاد يرفتار افراد و واحدها

زان و ياست از م يهر كاال تابع يمت بازاريند كه قكها معتقد بودينئوكالس. د آن شده است يكه صرف تول يزان كاريم

از آن ] شتريك واحد بياز [ د و استفاده يخر يش مصرف كننده برايل و گراي، م يريا به تعبيح، يت و ترجيشدت اهم

ت يتقاضا را با اصل مطلوب) 1890(ك ، در كتاب معروف اصول علم اقتصاد يشگامان مكتب نئوكالسيمارشال ، ازپ. كاال

) د شده ين واحد تولينه آخريهز(  يينها يو عرضه را با قانون بهره ور) ن واحد مصرف شده يت آخريمطلوب(  ييانه

دا جخ ين حاكم بر حركت جامعه و تاريو قوان يخيتار يل هايكها دانش اقتصاد را از تحلينئوكالس. سازد  يمرتبط م

ص منابع ينه تخصيآن در زم يها ييها و كارآ يگژيل ساز و كار عرضه و تقاضا و ويكردند و در عوض به تحل

ن رهگذر يل قرار گرفت تا از ايمورد تحل يشده ا يبه صورت دستكار يد رفتار انسانيدر مكتب جد. پرداختند 

شتر يب يانجام دادن آزمونها يد و راه برايفراهم آ يق تجربيان علم اقتصاد و علوم دقيم يشتريب ييو همĤوا يهمساز

                                                            

  .١٨٨-١٩٩٢به نقل از جي بارير ص  Joan Robinsonخانم   ٢٠
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را به مثابه  يكها نظام اقتصادين خاطر نئوكالسيبه هم.هموار گردد  يو انتزاع يذهن يبا استفاده از الگوها يشگاهيآزما

 يلهايتحل يالبته در تمام. آن حاكم است  يو نظم بر اجزا يكردند كه همبستگ يتصور م يك واحد جانداري

وجود اشتغال  -2 وجود رقابت كامل -1: د شو يدر نظر گرفته م نياديكها دو فرض عمده به صورت فروض بنينئوكالس

 يه پردازيشدن نظر ين الملليك سو و بياز )  يا شبه علمي(  ين فروض آسان ساز و استفاده از متد علميوجود ا. كامل

كها از يها قرار داشت سبب شد نئوكالسيسيدر انحصار انگل ياديش از آن تا حد زيكه پ يدر سطح عال ياقتصاد

 يگر شوم شمرده نميعلم اقتصاد د يافت هايافته ها و رهيت دانش اقتصاد دم بزنند و نشان دهند يو علم يجهانشمول

 يارائه شده از سو يار شگرف و اثر گذار و الگوهايعلم اقتصاد بس يك برايمكتب نئوكالس يفكر يدستاوردها. شود 

شتر يآنچه امروزه در ب. برخوردار بوده است  ييار بااليبس يت ، كاربرد و انسجام منطقيد از جذابين مكتب ، بدون ترديا

شود عبارت  يس ميتدر يتحت عنوان اقتصاد نظر …ن درآمدها و ييمت ها و تعيل قيجهان درباره تحل يدانشگاهها

دگاه يكه به صورت روند غالب و د يراث فكرين ميااز ا برخاسته يات ملهم يكها و نظرينئوكالس يراث فكرياست از م

 يك خالء بزرگيبزرگ ، مكتب نئوكالس ين دستاوردهايبا وجود ا. رشته اقتصاد جا افتاده است ين درسج در متويرا

ان ساده تر ، يبه ب.  يمختلف اجتماع يمنافع گروهها ييع درآمد و ناهمسويتوز ياتيعدم توجه به مسأله مهم و ح: داشت 

سازوكار خود سامان و خودگردان  يح نامرئوجود داشت و دارد كه دست به اصطال يدر اقتصاد يطيو شرا يموارد

طلبد كه نگذارد قطار  يرا م يزه نفع شخصيتر از انگ يباالتر و قو يرويبازار از حل و فصل آن كوتاه است و اراده ون

نام  .رد يقرار گ.... انحصارات و  يريو شكل گ هايد نابرابرير تشديمنحرف شود و در مس ييسم بازار از خط كارآيمكان

گاه و يشد كه جا يد طرح و ارائه ميبا يديجد يات اقتصاديه و نظرين نظريبنابرا. دولت است  يقو يروياراده و ن نيا

ن ينه منابع عاجز ماند ايص بهيبازار از تخص يروهاين كند و نشان دهد كه هرگاه نيسته دولت در اقتصاد را معينقش شا

 يهاياز نارسائ يناش يهايصاد را از خطر افتادن در ورطه نابساماندخالت كند و اقت –ديو با –تواند  يدولت است كه م

و  يشاهنگيشد كه به پ ينزيبه نام مكتب ك يگرينه ساز ظهور مكتب دياز و ضرورت زمين نيا. بازار نجات دهد  يروين

نز يك. اندام كرد عرض 1936به سال »  21اشتغال بهره و پول يعموم يتئور« نز و با انتشار كتاب ينارد كيجان م يمرديپا

از پرخواننده  يكيو كتاب او را  22دانند يخ علم اقتصاد ميتار ت مهم دريت و ماركس سه شخصيرا در كنار آدام اسم

                                                            

21 Keynes, J. M. (1967) The General Theory of Employment, Interest and Money. London: Macmillan. 

22 Fifty Major economists , p 99 
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كتاب "نز يك يعموم يكتاب تئور. 23شمارند يستم ميقرن ب ين كتب اقتصادين و اثرگذارتريزترين و بحث انگيتر

دن و سرپانگهداشتن علم اقتصاد نقش يه ماركس در قوام بخشيت و سرمايسمثروت ملل ادام ا بود و به اندازه يانقالب

كتاب  نيبا هم ياريكرد كالن داشت منتها به زعم بسيز رويك ها نيكالس يل هايشه ها و تحليهرچند اند .24"داشت 

   .25شود ياست كه شاخه اقتصاد كالن در علم اقتصاد متولد م

كه ) كهايكها و نئوكالسيكالس(نز يش از كياقتصاد دانان پ يد و آرايبر عقااست  ينز اوال نقديك يعموم يكتاب تئور

بود  يكه مدع26به خصوص قانون سه. سازد  يبازار به طور خود كار تعادل را در بازار برقرار م ينامرئ معتقد بودند دست

را هر قدر يز. خواهد داشتوجود ن يكارين قانون هر گز در اقتصاد بيبراساس ا.  "نديآفر يخود را م يعرضه تقاضا"

وجود ) ا كاالي(كار  يروين يبه همان اندازه تقاضا برا  در اقتصاد وجود داشته باشد) ا عرضه كاالي(كار يرويعرضه ن

دهد  يرو يدر اقتصاد فراز و فرود يو اگر زمان. برد  يشه در اشتغال كامل وتعادل بسر ميلذا اقتصاد هم. 27خواهد داشت

كه سازوكار خود كار بازار  دننيب يد منتظر بمانند و بيد و آنها بايآ ياستگذاران بر نميا سيدانان  ازدست اقتصاد يكار

. وجود ندارد يسم مطمئن و خود كاريچ مكانياصوال ه« نز معتقد بود كه ياما ك .دو باره اقتصاد را به تعادل برساند 

ن ييتواند باال و پا يماند كه م يم يدل درآورد به آسانسورباشد كه مدام خود را به تعا ينكه االكلنگيا ياقتصاد به جا

دهد  يرو يگر هرگاه ركوديبه عبارت د.كامال متوقف شود ييا در طبقه بااليو ممكن است در طبقه همكف  برود

راكد به گل نشسته  ين مانند كشتينامع يمدتها يد و برايلذا ممكن است از پا درآ. تواند خود را درمان كند ياقتصاد نم

و راه  يكارينز چاره بيك 29راستيو هم عدم تعادل دربازار كاالها در اقتصاد امكان پذ يكاريجه هم بيدر نت .28»بماند

است يس يد با اجراينز معتقد بود كه دولت بايك. ديد ياقتصاد را در مداخالت دولت م ياز ركود و كساد يريجلوگ

. ن رهگذر دوره ركود را كوتاه تر سازديدست بكار شود و از ا ياركيد و كاهش بيش توليافزا يبرا يو پول يمال يها

                                                            

23  Fifty Major economists , p . 101 

24  Fifty Major economists , p 246 

  
25 Samuelson 2001 p. 414 
26 Say’s Law 
27  Fifty Major economists , p 1010 

  
28 Heilbroner (1967) p. 246. 
29 Samuelson 2001 p. 415. 



 

 19اسحاق علوي    سيد .................... .....................................................................................كليات علم اقتصاد                  

باشد باز بهتر از دست ) ن يزم يمثال حفار( يدير توليهرقدر غ يعموم يتهايجاد فعاليو ا يه گذارياومعتقد بود كه سرما

  . 30دست گذاشتن و منتظر نشستن است يرو

. طره داشت يدولتها س ياقتصاد ياست هاياد كالن و سنز عمال بر اقتصيدوم اقتصاد ك يان جنگ جهانيپس از پا«

اما پس از دهه شصت . داد  يل مينز تشكيات كينظر را يل كالن اقتصاديه هر تحليعمال بنما يالديم 1960دردهه 

دستمزدها و  تازه در باره يدگاههايو د ييانتظارات عقال  ات تازه ماننديد در علم اقتصاد و طرح نظريتحوالت جد

   31».نز بر اقتصاد كالن را كمرنگ تر ساخته استيك يدگاههايادت ديت و سيمت ها جذابيسم قيناميد

  فصل دوم خالصه
در طول قرون وسطي كه . نخستين انديشه ها و تحليلهاي اقتصادي در آثار علمي متفكران يونان باستان به چشم مي خورد

م دانشمندان چون فارابي، ابن مسكويه، ابن رشد، ابن انحطاط و ركود بر جهان غرب مستولي بوده است در جهان اسال

با طرح نظريات ناب و نوآورانه در دانش اقتصاد ... و  حزم ، شيخ طوسي، ابن سينا، جالل الدين دواني، ابن خلدون

 .افقهايي تازه گشودند
 يات گرانبها از راه بازرگانشتر طال و فلزيهر چه ب يظهور كرد و برگردآور يالديسم در قرن شانزدهم ميمكتب مركانتال

  .د يورز يد ميتاك

) يا تابلوي(به عنوان جدول  ي، ظهور كرد و با ابداع نمودار يالديمه دوم قرن هجدهم ميل نيدر اوا يوكراسيمكتب فز

  ش گذاشت ير از گردش درآمد در جامعه را به نماين تصوينخست ياقتصاد

پا به عرصه وجود  1776به سال  ت ،يآدام اسم» علل ثروت مللت و يدرباره ماه يپژوهش«با كتاب ك يمكتب كالس

  . گذاشت

، مخالفت گسترده يعمل اقتصاد ي، اعتقاد به آزاديت خصوصيد بر مالكيك ها عبارت است تأكيه كالسيه نظريجانما

   .يعيطب ياز نظام آزاد يو طرفدار يبا مداخله دولت در امور اقتصاد

سم ياليد و نظام سوسيخود از هم فرو خواهد پاش يدرون يل تناقض هايبه دل يدار هيسرماسم معتقد بود يمكتب ماركس

  . ن آن خواهد شديگزيجا

                                                            

  ٣۴٠سير انديشه اقتصادي ص ١٣۶٢قديري اصلي -  ٣٠

31 Samuelson 2001 p 415 
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د يبازار تاك يهادر سازوكار يدست نامرئ يو كارساز ييبر حداقل مداخله دولت در اقتصاد كارآك يمكتب نئوكالس

  .ديورز يم

د بر ضرورت مداخله دولت در يبا تاك 1936در سال » و پولاشتغال بهره  يعموم يتئور« نز با انتشار كتاب يمكتب ك

  . اقتصاد متولد شد

با  حالت تعادل وجود نداردو الزم است دولت يايحفظ و اح يبرا يسم خود كاريچ مكانيه ينزيبر اساس مكتب ك

   .ازدبكوشد و دوره ركود را كوتاه تر س يكاريد و كاهش بيش توليدر افزا يو پول يمال ياست هايس ياجرا

  . ك علم و رشته مستقل ظهور كرديدگاه غالب اقتصاد در ربع سوم قرن هجدهم به عنوان يبر اساس د

  

  فصل دوم سواالت
كدام مكتب فكري به عنوان نخستين مكتب اقتصادي معروف است؟ اين مكتب از چه سياستي براي پيشبرد اهداف  – 1

  اقتصادي ملي گرايانه حمايت مي كرد؟

بهترين ابداع مكتب . وكراسي در چه تاريخي ظهور كرد؟ بنيانگذار اين مكتب چه كسي استمكتب فيزي – 2

  فزيوكراسي را نام ببريد؟

  مكتب كالسيك درچه تاريخي متولد شد؟ سه چهره معروف و پيشبرو در مكتب اقتصاد كالسيك را نام ببريد؟ – 3

  چه اصولي شالوده اساسي نظريه كالسيك را تشكيل مي دهد؟ – 4

زمينه هاي ظهور مكتب ماركسيسم را توضيح دهيد و چرا ماركس معتقد بود كه نابودي    در جوهره سرمايه داري  – 5

  نهفته است؟

  مكتب نئوكالسيك را تعريف كنيد و تفاوت آن با مكتب كالسيك را شرح دهيد؟ – 6

ايده وجودست نامرئي در ساز و كار چيست؟ چرا كينز » تئوري عمومي اشتغال و بهره و پول«پيام اصلي كتاب  – 7  

  بازار را زير سوال برد؟ راهكارهاي كينز براي رفع بيكاري و كساد را توضيح دهيد؟
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  فصل سوم
  ماهيت و ارزش: اقتصاد

  
  مقدمه

دانسته ها و  يبه دسته بند يازيدور كه حجم دانش و وسعت معلومات بشر اندك و محدود بود ن يدر گذشته ها
 يونانيم يها، ارسطو حكيم بندين تقسينه تريرياز د يكين حال در يبا ا.بشر وجود نداشت يفكر يها ددستاور كيتفك

را در بر  تايعيات و طبياضير ات،ياله يعلوم نظر. م كرده استيتقس رو شع يعلوم عمل يعلوم را به سه دسته علوم نظر
در قرن  يگريد يم بنديبراساس تقس. ر داشتندقرا يمنزل در خانواده علوم عمل رياست و تدبياخالق س. گرفت  يم

  .م شده است يتقس يو انسان يعي، طبيهفدهم علوم به علوم اله
ا موضوع مورد يوه يمانند روش وش يتازه ا يارهايافتن دامنه ، وسعت و عمق علوم معيبا گسترش  ور يدر قرن اخ

ار ناظر بر روش و متد مورد يبراساس مع. د يرح گردعلوم مط يك ودسته بنديتفك يبرا ييمطالعه علوم به عنوان مالكها
ا ياضيمانند ر يعلوم.شود  يم ميتقس يوعلوم تجربقياسي علوم به دو شاخه علوم  استفاده دانشمندان ومحققان هر علم،

رند يگ يخود به كارم اثبات گزاره هاي يمشابه را برا يفكر يوه هايگر شيكه ابزار تعقل استدالل و د قت، فلسفه و منط
را  يو متد تجرب ككه مسل... ك ويزي، فيمي، شيستيگر از علوم مانند علوم زيدسته د. قرار دارندقياسي در صف علوم 

در پي توفيقات نسبتا چشم گير و . دارند يجا يعلوم تجرب يده اند در اردويبرگزبراي آزمون گزاره هاي علمي خود 
و زيستي شد، تمايل به استفاده از اين روش در بين ساير علوم رشته ها روز افزون كه بعد از رنسانس نصيب علوم تجربي 

افزايش يافت و بتدريج دانشمندان علوم اجتماعي را بر آن داشت تا در علوم اجتماعي نيز روش تجربي را بكار گيرند، 
. ين سمت پيش رفته استهرچند اين مساله با دشواريها و مشكالتي همراه بوده و هست، ولي بهر حال علوم اجتماعي به ا

  .روانشناسي از اين روش استفاده مي شود مي مانند اقتصاد، جامعه شناسي، ودر حال حاضر در علو

  32مراحل شناخت در علوم تجربي
  .براي اينكه ماهيت علوم تجربي و فرآيند شناخت در اين علوم را درك كنيم مراحل كلي شناخت را بيان مي كنيم

. شود يم ميتقس 35ينيش بيو پ 34نييتب 33ف،يشناخت به سه مرحله توص ا صوريمراحل  يبعلوم تجر يدر روش شناس
ت يها و خصوص يژگيان ويف، بيه تعريمثال به ارا .كند يده را آنچنان كه هست وصف ميف محقق پديدر مرحله توص

                                                            

  .هر چند مباحث اينجا خاص علم اقتصاد نيست، اما بدليل رسالت اصلي اين آتاب مباحث بيشتر با نگاه به اقتصاد ارائه مي شود.  ٣٢

33 . description. 

34 . explanation. 
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ك اقتصاد دان يثال م .پردازد يم يعت خارجيت و اخبار از واقيق، و به طور خالصه به حكايموضوع مورد تحق يها
د يگو يسخن مقيمت كاالها، يا يك قيمت در بازارهاي مختلف سه ي، مقاقيمت ها در بازارت يكه در باره وضع يزمان

  .ف قرار دارديدر مرحله توص
مثال  مورد بررسي را توجيه مي كند، دهيپد و ارائه علل و عواملي مي پردازد كه رخدادان ين معموال به بييدر مرحله تب

توجيه ن رابطه را با استدالل و منطق يامي خواهد رابطه وجود دارد و  ينگيان تورم و نقديكند كه م يمحقق ادعا م يقتو
  .ن قرار داردييكند در مرحله تب

است  يتيت از واقعين مرحله اخبار و حكاين تفاوت كه درايف و اخبار از واقع است و منتها با ايتوص ينيش بيمرحله پ
  ،و بر اساس توصيف و تبيين اين پديده محقق با توجه به مطالعات و مشاهدات خود يعني. اافتاده استيق نكه هنوز اتفا

ن و اوضاع و احوال و يقرا كه با مطالعه يمثال اقتصاد دان. كند يم ينيش بينده پيده را در آيپداين ا حالت يت يوضع
  .قرار دارد ينيش بيدر مرحله پ ،چه مقدار خواهد بود هندينرخ تورم در سال آ كند كه يش ميعوامل مؤثر بر تورم پ

اما آيا در علوم تجربي هدف اين است كه دانشمندان بتوانند، پديده اي را پيش بيني كنند؟ البته اين بخشي از هدف 
  .است، اما هدف مهم در علوم تجربي كنترل و تسلط بر پديده و حتي ايجاد تغيير در آن است

كه اقتصاد دانان مراحل سه گانه  يمثال زمان. و كنترل است ياستگذاري، سيزين شناختها برنامه رياز ا هدفبنابراين 
ر ين مسيو هم چن را شناختندد كننده آن ينه ساز و تشديمانند تورم، عوامل زم يده ايات پديف و خصوصيتعر يعنيفوق 

ا مهار و كنترل تورم اقدام به برنامه يو حذف  حل يتوانند برا يكردند م ينيش بينده را پيتورم در آ يو نرخ احتمال
حوزه  در ينيش بيپ ن وييف، تبيتوص يعنيسه مرحله اول شناخت  ياز منظر روش شناس. كنند ياستگذاريو س يزير

  .ارتباط مي يابد يمباحث هنجار معموال با و كنترل ياستگذاريس ،يزيبرنامه راما و  ك علمي يمباحث اثبات

  قتصاد هنجارياقتصاد اثباتي و ا
و به كارگيري روش تجربي در از علم اقتصاد، ) ين تجربيهمخوان با مواز( يعلم هر و چهريه تصويارا يدر تالش برا

واقعيات پديده ها و خوب يابد، مطلوب يا ان يم يعنيد ها يان هست ها وباياقتصاد م علوم اجتماعي و از جمله علم
 يلهايل شده اند و تحليك قايتفككه هست و پديده چنانكه بايد باشد، نامطلوب بودن آنها، ميان يك پديده چنان

پديده  يت هايهست ها و واقع يدر اقتصاد اثبات. م كرده انديتقس يواقتصاد دستور يحوزه اقتصاد اثبات را به دو ياقتصاد
  .36شود  يح ميك تشريدئولوژيوا ياجتماع يشهايوگرا يارزش يبدور از قضاوت ها ياقتصاد يا پديده هاي

                                                                                                                                                                                                     

35 . prediction. 

ا ، بازيگري درباره اينکه آيا در حوزه مطالعاتي اثباتي واقعا محقق مانند يک ناظر بي طرف فقط تماشاگر است، يا آگاهانه يا ناخودآگاه در عين تماش-  ٣٦
  مي کند و لذا تحت تاثير قضاوتهاي ارزشي خود قرار دارد ، مباحث زيادي مطرح است
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ما با  يدر اقتصاد دستور. رسد  يم يم نوبت اقتصاد دستوريديت ها وهست ها رسياز واقع يده اير وايبه تصو يوقت
يي كه با نوعي ار هايم كه بر اساس معيسرو كار دار يليبا مطالعه موضوعات و مسا يعنيم يدها سر وكار دارينبا  و ها ديبا

 بد بودن، مطلوب يا نامطلوب بودن، روا يا ناروا بودن، عادالنه يا ناعادالنه بودن داوري ارزشي همراه است مانند خوب يا
ران باالتر از نرخ تورم در يست وچرا نرخ تورم در ايران چيل فقر درايمانند دال ييپرسش ها. رديگ يقرار م يمورد بررس

اما . طلبد  يم ياثبات يها خو پاس است ياتل اثبيست ؟ همه مسايران چيمت نفت بر اقتصاد ايژاپن است؟ آثار باالرفتن ق
لويت را كنترل تورم قرار دهد يا ايجاد وآيا دولت ان كند ؟ ييتع ا الزم است دولت حداقل دستمزديمانند آ يسوال ها

اشتغال؟ آيا دولت اولويت تخصيص منابع را به آموزش بدهد يا بهداشت؟ آيا الزم است دولت در توزيع درآمد دخالت 
  .است يل دستوريمسا... وزيع مناسب درآمد كدام است؟ كند؟ تو

در فرآيند آزمون تجربي  ياثبات يآزمون سرو كار دارد وگزاره هاقابل مشاهده و  يده هايل وپديبا مسا ياقتصاد اثبات
ن ياز هم و .في نفسه قابل مشاهده و آزمون نيستند يوارشاد يهنجار ياما گزاره ها .مكمل است تاييد شود يا تاييد نشود

ا يمشاور  2دانشمند  1: كند  يم يدو نقش باز)  يا دستوري ياثبات( ل يك اقتصاد دان بسته به نوع تحليجاست كه 
دو گونه  يكاريمانند ، دستمزد وب يده اقتصاديك پديك اقتصاد دان ممكن است در باره يمثال  يبرا. استگذار يس

د حد اقل يدولت با) ب . شود  يكاريد بيباعث تشد تواند يمزدها ماعمال قانون حد اقل دست) الف: اظهار نظر كند 
. ك دانشمند را بر عهده دارد ينجا اقتصاد دان نقش ياست ودر ا اثباتيگ گزاره يگزاره اول . ش دهد يدستمزدها را افزا

ن است گزاره ممك. كند  ياستگذار عمل ميا سيك مشاور ينده مانند ياست گو يك گزاره ارشاديدر گزاره دوم كه 
كاركرد جهان بر  يما در باره چگونگ يدگاه اثباتين معنا كه ديبه ا. گر ربط داشته باشد يبه همد يودستور يارشاد يها
ن ياز مفاد ا يآگاه. گذارد  يند تر است اثر ميتر وخوشا يرفتنيپذ ياستهاينكه چه سيما در باره ا يد گاه دستوريد

دولت ( شود ممكن است سبب شود كه ما گزاره دوم  يم يكاريد بيتمزد موجب تشدكه قانون حد اقل دس يگزاره اثبات
 ياثبات ياثر دارد استنباطها يل ارشاديبر تحل يهمانگونه كه گزاره اثبات .ميريرا نپذ) ش دهد يد حد اقل دستمزد را افزايبا

تا اندازه  يارشاد يوحوزه گزاره ها ياثبات يلهايان تحلين مرز ميبنا برا. رندياثر پذ يارزش ياز قضاوت هامي تواند هم 
. است كاركرد اقتصاد يچگونگ نييبخش اعظم مباحث وموضوعات رشته اقتصاد در صدد تب.مبهم ومه آلود است  يا

  .تن كاركرد اسينحوه ا ندن و بهتر ساختين حال هدف علم اقتصاد بهبود بخشيدرع

  نسانيدر علوم تجربي و علوم ا ق و تفاوت هاي آنيروش تحق
 يتجربعلوم  اعم از( يعلوم تجرب يرشته ها هدر هم يعلم يمتدلوژ شبر نگر يكسان و هماننديهرچند روح 

ن دوگروه به اقتضا وتناسب يا يعلم يها هك از رشتياما هر تحكمفرما س) يعيطب يوعلوم تجرب يـ انسان ياجتماع
  .د راداراستژه خويو يو ابزارها تان و اصطالحايل خود سبك بيموضوعات ومسا
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ا وموجودات را مورد مطالعه ياش يعيعت وخواص طبيطب... ك ويزي،ف يست شناسي، زيميمانند ش يعيطب يعلوم تجرب
 يبررس... و ي، جامعه شناسيمانند اقتصاد، روانشناس يـ انسان ياجتماع يعلوم تجرب كه رسالتيدر حال. دهند يقرار م

 يجمع يشود كه رفتارها يم يسع يـ انسان ياجتماع  يدر علوم تجرب.  است يرفتار وكردار انسانها و جوامع انسان
ر در مورد رفتار انسانها يتجربه پذ ييها ينيش بين رهگذر پيد وازاير در آيه پذيتجر يانسان ها در قالب نظمها يوفرد

ند، در يش متحد نمارا در رو ين دو گروه از علوم تجربيصورت گرفته است تا ا ياديوتالش ز يهرچند سع. ارائه شود
 يوعلوم تجرب يعيطب يان علوم تجربيمهم م ياز تفاوتها. وجود دارد ير قابل انكاريغ ين دو تفاوتهاين اين حال بيع

 مار باالتر از علويبس يعيطب يدر علوم تجربگزاره ها ت يدرجه قطع.آنهاست گزاره هاي ت يدرجه قطع يـ انسان ياجتماع
و انسانها مختار  ترفتار انسانهاس يـ انسان ياجتماع يرا موضوع مطالعه علوم تجربيز. است يـ انسان ياجتماع يتجرب
ت يكار كم اه يدگيچين پيا. اند يو عاطف ي، روان يذهن يهايدگيچيپ يانسانها دارا.رنده وقالب شكنند يم گي،تصم
و دخالت محقق  يمكان دستكارا يعيطب يدر علوم تجرب. سازد  يرا دشوار و چه بسا نا ممكن م يريونظم پذ يريپذ

 يكسان وبا مدلهايط يط مشابه ومحيمكرر، در شرا يآزمونها. سر است يم يكيزيط حاكم بر هر فعل و انفعال فيدرشرا
ك ستاره شناس وهواشناس ياما همانگونه كه دست . ر است يامكان پذ يعيطب يعلوم تجرب يشتر رشته هايمتفاوت در ب

 يـ انسان ياجتماع يمحقق علوم تجرب.كوتاه است  يجو يده هاياره ها و ستاره ها و پديس طيط و محياز دخالت در شرا
علوم  يزر تفاوت روش هاينگ فون مايلودو. ست يمكرر ن يانجام دادن آزمونها يكسان برايط يجاد شرايز قادر به اين

  :كند  يان مين بيك مثال ساده چنيرا در قالب  يانسانـ  ياجتماع وعلوم يعيطب
د يندازيرا در آب ب يماند؛ انسان يد شناور ميندازيرا درآ ب ب يتكه چوب شود؛ يد ، غرق ميندازيرا در آب ب يسنگ "
  . "37ا غرق شوديرد كه شنا كند يم بگيد تصمياو با

اعث ن تفاوتها بيهم. وجود دارد  يانسانـ  ياجتماع وعلوم يعيان علوم طبيز مين يگرير ديچشمگ ين تفاوتهايعالوه بر ا
جدا  يد كنند و كال حساب آن را از حساب علوم تجربيترد يانسانـ  ياجتماع بودن علومتجربي در  يشده است كه برخ

است و از  گر و تافته جدا بافتهيچه از نظر موضوع وچه از نظر محتوا از قماش د يانسانـ  ياجتماع به نظر آنها علوم. بدانند 
، در مورد رشته  يانسانـ  ياجتماع علومتجربي بودن د در يهر چند شك وترد .ا نداردر ين رو اعتبار ومنزلت علوم تجربيا
ز يمطرح بوده است اما رشته اقتصاد ن يشتريره با شدت وحدت بيت وغيري، مد ي، جامعه شناس ياسيمانند علوم س ييها
ها و يژگيآن را فاقد و يوبرخ رشته اقتصاد دفاع كرده تجربي بودناز  يبرخ. د ها در امان نبوده استين تردياز ا

كسو در ياز . ت دوگانه دارد ين است كه رشته اقتصاد شخصيت ايبه هر حال واقع. دانسته اند  تجربي كامل علم يمالكها

                                                            

٣٧ Boettke Peter et al Man and Machine: The Plight of 20th Century Economics, Available at www.mercatus.org/ 
pdf/materials/446.pdf  
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  يها را با متد لوژيشاونديها وخو ين همخوانيشتريعلم اقتصاد ب يمتد لوژ يانسانـ  ياجتماع علوم يان تمام رشته هايم
ك يزيسه با فيمقا يآنرا در ترازو ياما وقت .دهد يقرار م يامر آنرا در خانواده علوم تجرب نيو هم. اردقه ديعلوم دق

  .ابدي يم يشتريآن بروز وظهور ب ياجتماع يم كه جنبه هاينيب يم ميده يقرار م..... و يميوش

  روش تحقيق در علم اقتصاد
ك اقتصاددان يخواهد مانند  يم يفرد يگر وقتيدست ؟ به عبارت يك اقتصادان چيكار يمنطق ومتد وابزارها

ر و ين مسيت كند و كداميد رعايرا با يمطالعه قراردهد چه راه و رسم دمور يه اقتصاديرا از زاو يفكركند و موضوع
د ن مراحل عبارتنيم اينشان ده يق درعلم اقتصاد رابه زبان نموداريمراحل تحق ريمس ميد؟ اگر بخواهيمايبپ ديمراحل را با

  :از
  ع و تدوين سوال تحقيقوانتخاب موض

  
  

  مطالعات اوليه به منظور تدوين چارچوب نظري تحقيق و ارائه فرضيه تحقيق
  
  

  مطالعات ثانويه و گردآوري اطالعات به منظور آزمون فرضيه
  
  

  تحليل اطالعات و آزمون فرضيه
  
  

  تفسير و نتيجه گيري
ن مراحل ياز هم يز مطالعات تجربير علوم نيست بلكه درساياقتصاد ن ن مراحل مختص علميا مودنيم پياگر دقت كن

  .گذرد يم
معروف قرن  نكدايزيوتن فياسحاق ن. د ياوريك را به خاطر بيزيجاذبه درف يتئور يريشكل گ يمثال ماجرا يبرا

مساله ود و ش يخته ميدر او برانگ ين مشاهده حس كنجكاويبا ا. كند يرا از درخت مشاهده م يبيهفدهم سقوط س
نمي يا جهات ديگر چرا اجسام به سمت زمين فرو مي افتند؟ چرام جسم به سمت باال . تحقيق براي او شكل مي گيرد
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متعدد  يآزمون ها. ان هر دو جسميه وجود جاذبه ميفرض :رود؟ وي در پاسخ اين پرسش فرضيه اي را طرح مي كند
اره يكه امروز از رفتار و حركت س يجاذبه عموم يب تئورين ترتيكند وبد يد مييه را تاين فرضيصحت واعتبارا يبعد

انتخاب د دانست كه يالبته با. ديآ يكنند ، به وجود م يم ينيش بين وپييماها را با آن تبيها گرفته تا پرواز و فرود هواپ
ند انتخاب موضوع يفرآ د انتخاب شود دريست، بلكه كامال آگاهانه باين ياتصادفي يهمواره اتفاق موضوع و يافتن سئوال

  .دخالت دارد يعلل وعوامل متعدد
هرچند نمي توان براي يافتن و انتخاب موضوع قواعدي معين كرد، اما مي توان ويژگيهايي را براي انتخاب موضوع 

 مساله اي ناگشوده را بگشايد يا. موضوع مناسب مي تواند به پيشبرد علم و يا بهبود جامعه كمك كند. مناسب برشمرد
با اين حال نمي توان نقش عالئق پژوهشگر و تواناييهاي او را در اين انتخاب . افق هاي تازه اي براي حل مساله باز نمايد

فرض كنيد پژوهشگري در ايران شاهد افزايش سطح عمومي قيمت ها بوده است و قايل است در مورد . ناديده گرفت
ع مطالعه برگزيده است، براي دستيابي به سئوال تحقيق بايد وي از ميان در واقع او تورم را بعنوان موضو. آن مطالعه كند

بعنوان مثال فرض مي كنيم او بدنبال تبيين علل و يا عوامل . ابعاد و جنبه هاي مختلف اين موضوع جنبه معيني را برگزيند
بنابراين او . و حقيقي بيان كند موضوع را در قالب يك پرسش دقيق، بدون ابهام اما او بايد اين. اين افزايش قيمت هاست

  مي خواهد بداند علت يا عوامل اين افزايش قيمت ها چيست؟
بعنوان مثال مطالعاتي كه در مورد تورم انجام شده، در ايران . در مرحله دوم وي مطالعاتي در مورد موضوع انجام دهد

اين مطالعات مي تواند كتابخانه اي . ئه شده استيا در ساير كشورها، نظرياتي كه در مورد علت و عواملي ايجاد تورم ارا
باشد و يا بر اساس مصاحبه با برخي صاحبنظران انجام پذيرد و در واقع از اين طريق حدس و گمان هايي در مورد علت 

 اين امور به گونه اي ساماندهي مي شود كه در نهايت در اين مرحله. يا عوامل موجبه افزايش قيمت ها در ايران بيابد
فرض كنيد پژوهشگر پس از انجام مطالعات مذكور بر نقش . پژوهشگر بتواند چارچوب نظري تحقيق خود را ارائه دهد

حال او مي تواند   .حجم نقدينگي در ايجاد تورم تاكيد دارد و آن را در چارچوب نظريه مقداري پول ارائه مي دهد
احتمالي وي به سئوال تحقيق است كه بايد صحت و سقم آن فرضيه در واقع پاسخ پيشنهادي و . فرضيه اش را طرح كند

  .بنابراين وي افزايش حجم نقدينگي را بعنوان عامل اين افزايش قيمت ها در اقتصاد ايران مطرح مي كند. بررسي شود
در اين مطالعات هدف گردآوري تمامي . مطالعات ثانويه آغاز مي شود. حال او وارد مرحله سوم پژوهش مي شود

است كه با توجه به آنها بتوان صحت و سقم فرضيه مذكور را بررسي و ... هد، مدارك، مستندات، ادله، اطالعات شوا
ولي عالوه بر آن گاهي نياز به اطالعات . برخي از اين موارد در مطالعات كتابخانه اي قابل دستيابي است. ارزيابي كرد

لذا ابتدا . نياز به مشاهدات عيني و گردآوري اطالعات عيني دارددر اينجا پژوهشگر . عيني است كه بايد فراهم نمايد
بعنوان مثال اقتصاد ايران را انتخاب مي كند، يا فرض كنيد . حوزه و قلمرو جامعه مورد مطالعه خود را مشخص كند بايد

يق پژوهش تعيين اين انتخاب خود تابع موازيني است كه باتوجه به اهداف دق. بخش مشخصي از جامعه را بر مي گزيند
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 1385تا  1370بعالوه قلمرو زماني تحقيق را نيز بايد معين نمود فرض كنيد وي قلمرو تحقيق خود را سال هاي . مي شود
  .در نظر مي گيرد

گاهي اطالعات مورد نياز پژوهشگر موجود است و توسط نهاد يا نهادهايي به صورت رسمي منتشر مي شود و اين 
اما برخي اوقات او خود بايد اين اطالعات را فراهم آورد كه در اينجا با مسائلي . آورده مي كنداطالعات نياز وي را بر

  .مواجه مي شود... از قبيل تعيين ابزار مشاهده، آزمون اعتبار و روايي آن و 
ز در اينجا وي بر اساس هدف تحقيق خود ا. پس از اين پژوهشگر وارد مرحله تحليل و پردازش اطالعات مي شود

اقتصاددانان معموال . روش و يا روشهاي معيني براي پردازش اطالعات و در نهايت آزمون فرضيه خود استفاده مي كند
در اين مرحله نتايج مشاهدات و آزمون؟ با نتايجي كه . در اين مرحله از فنون آماري براي آزمون فرضيه بهره مي گيرند

مي شود، و اگر با هم متفاوت باشند، بايد در مورد آن بررسي صورت بر اساس چارچوب نظري انتظار مي رفت، مقايسه 
و ... باز گردد و در مورد اطالعات، مدارك،) يا مراحل قبلي(در اين بررسي ها گاهي پژوهشگر بايد به مرحله قبل . گيرد

ي تواند به مرحله اگر زحمت مراحل قبلي اطمينان يافت م. فرآيندهاي انجام شده بررسي و ارزيابي مجدد انجام دهد
در مرحله تفسير و نتيجه گيري او مي خواهد نتيجه تمامي تالش خود را گزارش كند، و اين امر فوق العاده حائز بعدي 

لذا بايد حد و . تفسير بايد دقيق و بدون ابهام باشد، نتيجه گيري بايد كامال مبتني بر پژوهش صورت گيرد. اهميت است
بعنوان مثال جامعه آماري قلمرو مكاني، حدود . رت گرفته بصورت دقيق گزارش نمايدمرزهايي كه در آن پژوهش صو

به ... زماني، روش هاي جمع آوري اطالعات، ابزارهاي مشاهده، آزمون هاي آن ها، روش هاي آماري بكار رفته، 
ه تعبير دقيق تر چرا چنين دقت هايي الزم است؟ مگر پژوهش يافتن حقيقت يا ب. صورت دقيق و شفاف گزارش شود
بنابراين هرچه موجب مه آلود شدن فضا مي شود و يا غبار بر چهره حقيقت مي  ؟بخشي يا وجهي از حقيقت نيست

سياستگذاران را است غيردقيق ممكن تصوير بعالوه ارائه . نشاند، در تقابل با هدف اصلي تحقيق و پژوهش قرار مي گيرد
اگر پزشكي بر مداواي بيماري از داروي خاصي استفاده كرده است . ايجاد نمايدنتايج نامطلوبي در جامعه  و گمراه كند

و در درمان وي موثر بوده است، براي استفاده ديگران بايد دقيقا نحوه استفاده، جدول زماني، ميزان داروها، تركيب 
رگيري اين نسخه براي گزارش شود، درغير اين صورت ممكن است بكا... شيميايي دقيق آنها، شرايط دقيق بيمار، 

براي اينكه به دشواريهاي پژوهش اهميت و . ديگران نه تنها شفابخش نباشد، بلكه حتي سالمتي آنان را به خطر بيندازد
اين مرحله در علوم انساني بيشتر واقف شويد، بجاي مثال ساده باال فرض كنيد روان پزشك از روشي خاص به مداواي 

عفونت  -مثال  -آيا بكارگيري اين نتايج به سادگي بكارگيري روش درمان . وفق شده استيك بيمار رواني پرداخته و م
  .گلوست؟ يعني اهميت گزارش دقيق در مورد روان پزشك دو چندان است

و از . فرضيه وي تاييد شد يا تاييد نشد... بهر حال پژوهشگر گزارش مي كند كه بر اساس اين روش ها و آزمون ها و 
حال پژوهشگر مي تواند بر مبناي پژوهش خود . اخت تازه اي در مورد يك مساله معين ايجاد مي شوداين طريق شن
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بعنوان مثال وي مي تواند با توجه به محدوديتها و مشكالتي كه در انجام پژوهش با . پيشنهاداتي نظري يا عملي ارائه دهد
يل شناخت خود در مورد اين مساله، الزم است آن مواجه بوده است، پيشنهاد كند كه ساير پژوهشگران براي تكم

در واقع او سئوال يا سئواالت تازه اي پيش روي . انجام دهند... مطالعاتي تكميلي با اين رويكرد و جهت گيري خاص و 
به صورت عملي نيز وي مي تواند با توجه به محدوديت ها و حدود و مرزهاي دقيق پژوهش . پژوهشگران قرار مي دهد

  .مال دقيق و با احتياط پيشنهاداتي را براي كاربران نتيجه تحقيق ارائه دهدخود، كا
... آنگاه ... تفسير دقيق نتايج به مخاطبان آگاهي مي دهد كه مفاد دقيق نتيجه پژوهش يك قضيه شرطيه است، كه اگر

شود، مناسب است در قالب مثال براي اينكه به اهميت اين موضوع تاكيد . بسته مي شود بنابراين راه بر تعميمهاي ناروا
فرض كنيد پژوهشگري در ژاپن بر اساس تركيب خاصي از مواد شيميايي دست يابد كه مي تواند در . توضيح داده شود

الستيك اتومبيل استفاده شود و اين تركيب مقاومت الستيك را در مقابل ضربات با جاده تادرصد معيني افزايش مي 
ط آن دقيقا دانسته و گزارش شود، در هر جاي دنيا مي توان از آن استفاده كرد و همين اگر اين تركيب و شراي. دهد

حال تصور كنيد كه پژوهشگر ما بر اساس مطالعه اقتصاد ايران . نتيجه را در مورد مقاومت الستيك اتومبيل انتظار داشت
آيا مي توان نتيجه گرفت و . ين استدرصد افزايش سطح عمومي قيمت ها با افزايش نقدينگي قابل تبي 85دريافت كه 

پيشنهاد كرد كه مثال اگر دولت كره شمالي بخواهد تورم خود را به ميزان معيني كنترل كند، بايد نقدينگي را كاهش 
بنابراين بايد . دهد و انتظار داشته باشيم، دقيقا مانند مورد الستيك اتومبيل، اين نتيجه قابل تعميم باشد؟ قطعا چنين نيست

ايران ... كره شمالي تا حدود نسبتا زيادي با شرايط اجتماعي و اقتصادي و ... ت اگر شرايط اقتصادي و اجتماعي و گف
هرچه شرايط مذكور در گزارش تحقيقي دقيق تر . در زمان انجام اين مطالعات مطابقت دارد، اين نتيجه قابل تعميم است

ولي بهر حال شرايط بسيار پيچيده ديگري در مورد جوامع وجود دارد  .ارائه شده باشد، براي ديگران مفيدتر خواهد بود
كه يا پژوهشگر علوم اجتماعي آنها را نمي شناسد و يا با فرض وجود آنها پژوهش خود را سر و سامان مي دهد، و اين 

  .مساله كار پژوهش را در علوم اجتماعي دشوارتر مي كند
 يهايشتر تئوريبه عنوان مثال، ب. صادق در همه زمانها و مكانها دانست توان جهانشمول و يرا نم ياقتصاد يهرتئور
اعتبار دارد  و ييافته و در آنجا كاراين يتكو)  يو فن ياقتصاد ظاز لحا(افته يو توسعه  يصنعت يكه در كشورها ياقتصاد

است يدعا را در توسل به سن مياز ا يمثال.ببار آورد يكامال متضاد يجيدرحال توسعه نتا يچه بسا درجوامع وكشورها
 يبرخ    يبرا ياقتصاد يآزادساز. توان مشاهده كرد  ين الملل ميتجارت ب يه هاياز نظر ملهم از ياقتصاد يآزاد ساز

است ين سياما توسل به هم. ببارآورده است يج مثبت اقتصاديا نتايوجنوب شرق آس يياروپا يكشورها مانند كشورها
ن يسنگ رايبس ييگر از كشورها به بهايد يل و برخين و برزيمانند آرژانت يجنوب يكايرام يكشورها يبرا يآزاد ساز

با . اورده استيبه ارمغان ن يد شكاف اجتماعيو تشد يوخامت اوضاع اقتصاد زج يزيچ آن كشورها يتمام شده و برا
باطل  يچ وجه به معنايمانها به هدر همه مكانها و ز ياقتصاد يه هاينظر ييو عدم كارا يعدم جهانشمول يادعا ن همه،يا
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 يو ارزشمند ادستاورد ه يعلم اقتصاد و از ارجمند از منزلت تواند يو نم ستيه ها نين نظريا يا نفي ندانست
است كه  يط و فروضيموارد صرفا معلول فقدان شرا يه ها در برخين نظريق ايعدم صدق و تطب  .ن بكاهدآ ييرهاوردها
البته ممكن است شرايط و فروض پنهان و ناشناخته اي هم وجود داشته باشد  .ا استوار شده استه آنهيه ها بر پايآن نظر

اينها نيز در طول زمان و در . نقش ايفا مي كند ،كه در واقع متغيرهاي ناشناخته اي است كه در رخداد پديده مورد مطالعه
  .از اين طريق علوم پيشرفت مي كنند مسير تكامل علم و نظريات علمي بتدريج شناخته مي شوند و در واقع

  محدوديت ها و دشواريها در علم اقتصاد
  فرض ثبات ساير شرايط )1

اما . ند يجاد نمايا يط كنترل شده ايتوانند شرا يخود م يه هايآزمون فرض يدانان برا يميو ش نك دانايزيف
 يعيك دانشمند علوم طبي ي، كار عملگريبه عبارت د. سروكاردارند ياقتصاددانان با رفتارانسانها وجوامع انسان

آن  يو درون يرونيب طيو شرا اط و فضيمح مكه هم خود وه يشگاهيرد، آزمايگ يشگاه صورت ميدر آزما
. است يك اقتصادان جامعه وجهان واقعيشگاه ياما آزما. تر اسييقابل تغ او تبدست انسان ساخته و بدس

ازدست  يط آن كاريروكنترل شراييتغ يداشته ونه برا ينقشد آوردن آن ينه در پد يكه محقق اقتصاد يجهان
ه خود يتواند فرض يچگونه م) ك اقتصاددانيازجمله ( يك محقق علوم اجتماعيپس . اوساخته است

انعطاف  ييرهايو متغ يسرشار از عوامل واقع يجوامع و جهان واقع يدگيچيو پ يبه گستردگ يشگاهيدرآزما
ه خود يه ونظريواعتبارفرض ييآزمون بگذارد وازصحت ودقت آزمون وكارا به محك ينشدن لر و كنتريناپذ

  .مطمئن باشد
كه فرض  يهيبد .ط ثابت استير شرايكنند كه سا يم 38فرض ستنديط نير شرايت ساياما اقتصاددانان چون قادر به تثب

 .دهد يخود را به احتمال م يجا يت تئوريد قطعيا يان ميفرض در م يپا يوقت. فاصله دارد تيبا واقع ك عامليثبات 
را از ارتفاع  يد اگر سكه ايگو يدان م كيزيك في ينمونه وقت يبرا .شود يز از فرض استفاده مير علوم نيالبته در سا

كند كه سكه در خال و بدون وجود  ين برسد او فرض مين سكه به زميكشد تا ا يه طول ميثان nد يندازيب يمتر 100
جه يبر نت يادير زيده گرفتن اصطكاك تاثيخال و نا د ن دست فرض وجودياز ا يموارد در .كند ياصطكاك سقوط م

                                                            

 يندر هم. در علم اقتصاد توسل به فرض ان قدر گسترده و شايع است که برخی به طعنه گفته اند عمارت علم اقتصاد بر تهداب فرض بنا شده است ٣٨
يک اقتصاددان ، يک فزيدکدان و يک شيمي دان در جزيره ": اند که آنر ا از زبان سامويلسون نقل مي کنيم  راستا طنزي براي اقتصاد دانان ساخته

فزيدکدان پيشنهاد مي . ه اي براي باز کردن قوطي کنسرو در اختيار ندارندلتمام رهتوشه آنها يک کنسرو ماهي است اما آنها وسي. متروکي گير افتاده اند
شيمي دان مي گويد بايد کنسرو را حرارت دهيم و قوطي کنسرو  پس از رسيدن به دماي خاص . ي بر قوطي، کنسرو را باز کننددهد که با کوبيدن سنگ

طنزهاي اقتصادي را   ".پس نيازي به روشهاي ديگر نيست. اقتصاد دان مي گويد چرا بيراهه مي رويد فرض کنيد که در باز کن داريم. باز خواهد شد
  :يت زير بخوانيدمي توانيد در سا

http://netec.mcc.ac.uk/JokEc.html 
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بازهم  يمتر 100از ارتفاع  ك بادكنكيا مثال يك برگه كاغذ يبال، يوال ك توپياما اگر در مورد سقوط  .عمل ندارد
ر قابل اغماض يت غياز واقعدان  كيزيف ين ادعايم انحراف ايريده بگيوجود خال را مفروض و وجود اصطكاك را ناد

شود كه اثر بس  يده گرفتن عامليط ممكن است باعث نادير شرايز فرض ثبات ساين ياقتصاد يه پردازيدر نظر .است
 مانند اصفهان يكه قبال در شهر يبه نام عل يفرد مثال ، يبرا. ده مورد مطالعه اقتصاد دان داشته باشديبر رفتار پد يشگرف

با حقوق سه  مستقر در شهر اهواز يدر شركت 1384كرده است در سال  يم يال زندگيون ريليو مانه ديبا درآمد ماه
 يزان تقاضايرا بر م يعل يش درآمد اقاين افزايخواهد اثر ا ياقتصاد م يك دانشجوي .ال استخدام شده استيون ريليم

دو برابر  1384در سال  يبستن يبرا يعل يتقاضا كند كه ين دانشجو مشاهده ميا .كند يمطالعه و بررس يبستن ياو برا
ن يا به نظر شما  .دوبرابر شده است يبستن يبرا يعل يش درآمد تقاضايرد كه به خاطر افزايگ يجه ميشده است و نت

ل يصرفا به دل يتوسط عل يبستن يدر تقاضا يدرصد 100ش ين افزايا ايدارد ؟ آ يت همخوانيچقدر با واقع يريگ هجينت
 شين افزاياز ا يد بخشيش درآمد باشد اما بدون تردياز آن به خاطر افزا يهرچند بخش آمد او ست ؟ش در دريافزا
ر از درآمد ين دانشجو معلول ان است كه او غيمطالعه ا م كه انحراف درينيب يم .شهر اهواز است يهوا ياز گرم يناش
 يممكن است برخ .گرفته است هديرا ناد هردو ش ياز جمله تفاوت دما يبستن يش تقاضايعوامل موثر بر افزا متما

ر ير متغيا آثار سايدتر از اثر يار شديكه ثابت در نظر گرفته شده است بس يط و عواملير شراياز سا يا آثار برخياوقات اثر 
اثر  مثال. ستنديط توسط محقق قابل كنترل نير شرايموارد سا يدر برخ يـ انسان يمورد مطالعه باشد در علوم اجتماع يها
ل ها، تعداد ي، نوع اتومب ييط آب و هوايمانند شرا يگريد يرهايكه متغين و مصرف آن در صورتيمت بنزيش قيافزا

  .ر گذار استين تاثيبر مصرف بنز... آنهاو
 .يو علت معلول يخلط رابطه همبستگ )2

ه يگر، نظريبه عبارت د. هدمعتبر است كه با گذشت زمان اعتبار خود را از دست ند يزمان يه اقتصاديا نظريك مدل ي
با  ياوقات اقتصاد دان يبرخ. فروض در همه جا و در همه زمان صادق باشد ه است كه در صورت تحققينظر يوقت

ده اول يجه برسد كه پدين نتيگر به ايده ديده پس از پديا پديك حادثه يداد يا رويده يوقوع دو پد يمشاهده همزمان
ن دو يان ايم يل رابطه عليده نه به دلين دو پديا يا متواليهمزمان  نداد يكه رو يلدر حا. ده دوم استيعلت وقوع پد

ده اول رخ دهد اما از وقوع يگر ، پديد يا در زمانيگر يد يين ممكن است در جايبنابرا. ل تصادف بوده استيبلكه به دل
ه نه بدليل وجود رابطه علت و معلولي در موارد ديگري نيز ممكن است رخداد همزمان دو پديد .نباشد يده دوم خبريپد

ان يم ين موارد صرفا رابطه همبستگيدر پس ا. بين اين دو، بلكه به اين دليل باشد كه هر دو معلول پديده ثالثي هستند
ن دو يا يخود تفاوتها يلهايد در تحليبا يه پرداز اقتصادين رو نظرياز ا. يده ها وجود دارد نه رابطه علت و معلوليپد

 .قرار دهد هه را مورد دقت و مالحظرابط
 .م جزء به كليتعم يخطا )3
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ا يك جزء ي يآنچه برا د كهيش آين تصور پيممكن است ا يساختن مدل اقتصاد يه پردازياوقات دركار نظر يگاه
سه  1385در سال  نرايدر ا يكارخانه موتور ساز كيمثال اگر  يبرا. است قز صاديا جمع نيكل  يفرد صادق است برا

ران سه يا يموتورساز ياما اگر تمام كارخانه ها.د كند ممكن است درآمدش سه برابر شود يگذشته موتور تول لابر سابر
درآمد  احتمال دارد ين صورت حتيدر ا. ريخ. توان گفت كه درآمد همه سه برابر خواهد شد يا ميد كنند آيبرابرتول

اعمال كند درآمد آن  يواردات يبر كاالها يگمرك ياالب يك كشور تعرفه هاياگر  .ابديكاهش  همه كارخانه ها
ش دهند ممكن يشان افزا يگمرك يابد وهمه آنها تعرفه هايم يه به همه كشورها تعمين قضياگر ا. رود يكشور باال م

  .ابدياست درآمد همه كشورها كاهش 

  خالصه فصل سوم
اما با گسترش علوم در قرون اخير علوم به دو . مي شددر گذشته علوم به سه دسته علوم نظري، علوم عملي و شعر تقسيم 

علوم تجربي خود به دو شاخه علوم تجربي طبيعي و علوم تجربي . گروه علوم قياسي و علوم تجربي دسته بندي مي شود
  .انساني تقسيم مي شود –اجتماعي 

در نتيجه هدف . قسيم مي شوددر روش شناسي علوم تجربي مراحل شناخت به سه مرحله توصيف، تبيين و پيش بيني ت
  .از اين شناختها برنامه ريزي، سياستگذاري و كنترل است

اقتصاد اثباتي هست ها و . تحليل ها و گزاره هاي اقتصادي به دو حوزه اقتصاد اثباتي و اقتصاد دستوري تقسيم مي شود
  .پردازدواقعيت هاي يك اقتصاد و اقتصاد دستوري به بايدها و هنجارهاي يك اقتصاد مي 

 –علوم تجربي طبيعي طبيعت و خواص طبيعي اشياء موجودات را مورد مطالعه قرار مي دهد و علوم تجربي اجتماعي 
انساني رفتار و كردار انسانها و جوامع انساني را مورد بررسي قرار مي دهد در نتيجه درجه قطعيت در علوم تجربي طبيعي 

  .استانساني  –بسيار باالتر از علوم اجتماعي 
انتخاب موضوع و تدوين مساله تحقيق، مطالعات اوليه به منظور تدوين : مراحل تحقيق در علم اقتصاد عبارتند از

چارچوب نظري تحقيق و ارائه فرضيه تحقيق، مطالعات ثانويه و گردآوري اطالعات به منظور آزمون فرضيه، تحليل 
  .اطالعات و آزمون فرضيه تفسير و نتيجه گيري

: ه پردازي در علم اقتصاد با محدوديت ها و دشواري هايي روبرو است كه مهمترين اين دشواريها عبارتند ازكار نظري
  خطاي تعميم جز به كل) خلط رابطه همبستگي و علت معلولي ج) فرض ثبات ساير شرايط ب) الف

  فصل سوم سواالت
  ر يونانون تا زمان معاصر تشريح كنيد؟سير مراحل دسته بندي علوم و معلومات بشري را از دوره ارسطو د – 1
  صور شناخت در علوم تجربي را نام برده و هر يك از اين صور را توضيح دهيد؟ – 2
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  هدف از شناختها در علوم تجربي چيست؟ – 3
  تفاوت ميان تحليلهاي اثباتي و هنجاري در علم اقتصاد را بيان كنيد؟ – 4
  تجربي طبيعي و علوم انساني را بر شماريد؟وجوه افتراق ميان روش تحقيق در علوم  – 5
  مراحل تحقيق در علم اقتصاد را نام ببريد؟ – 6
  مرحله تفسير و نتيجه گيري در روش تحقيق در علم اقتصاد را به تفصيل توضيح دهيد؟ – 7
  ويژگيهاي يك موضوع مناسب براي تحقيق در علم اقتصاد را نام ببريد؟ – 8
  اقتصادي را جهانشمول دانست؟ چرا نمي توان هر تئوري – 9
يكي از دشواريهاي كار نظريه پردازي امكان خلط رابطه همبستگي و علت معلولي است، توضيح دهيد چرا و  – 10

  بيافتد؟ ليچگونه ممكن است يك اقتصاددان در دام خلط رابطه همبستگي و علت معلو
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  فصل چهارم
  سازمان اقتصادي و پرسش هاي اساسي

  
  ساسي اقتصادپرسشهاي ا

ن آمد و از شكار به كشاورزي و توليدات اوليه و ييازهمان آغاز تاريخ بشر كه انسان از شاخ درختها و دامن كوهها پا
ج فاصله گرفت و به سوي زندگي اجتماعي روي آورد يبه تدر يساده روي آورد و به عبارت ديگر، با زندگي بدو

منابع و امكانات در اختيار بشر محدود بود و . هاي ديگران قرار گرفت خواسته هاي او فزوني و در تقابل با خواسته
توانست خواسته هاي بي حد  ياگر منابع موجود و بالفعل بشر به اندازه اي بود كه م. خواسته هاي رقيب انسانها بي شمار

ست منابع در اختيار داشت و مرز و سيري ناپذير بشر را برآورده سازد يعني هركس و هر جامعه به هراندازه كه مي خوا
واژه ها و مفاهيم غريب و ... امروزه شايد واژه ها و مفاهيمي مانند علم اقتصاد، نظام اقتصادي و حتي مالكيت و برابري و

دست كم، علم اقتصاد  .ديگر داشت يمتفاوت و تاريخ مسير يا ن شايد زمين چهرهيحتي و فراتر از ا. نامانوس بودند
اما شايد گزاف نباشد كه بگوييم منابع . شت و اقتصاددانان بايد رشته و شغلي ديگر بر مي گزيدندمحلي از اعراب ندا

جهان كاهي را مي مانند كه در برابركوهي از خواسته هاي بي پايان نسلهاي متوالي انساني قرارگرفته  موجود و بالفعل
ان آغاز سه پرسش بسيار مهم را در برابر همه جوامع و از هم "كميابي "اين محدوديت منابع يا به تعبير اقتصادانان. است

اين سه پرسش، كه به . ، كوچك و بزرگ، ثروتمند و فقير، قرار داده استو سازمان هاي اقتصادي همه كشورها
  :معروف شده اند، عبارتند از اينكه باتوجه به منابع و امكانات جامعه يا كشور پرسشهاي اساسي علم اقتصاد

  بايد توليد شود؟ يدر چه مكان يحت و يخدماتي ، چه مقدار و در چه زمانو  هاچه كاال
  شود؟ ديتول يو توسط چه بخش يبا چه روش فن يعنيو خدمات چگونه  هااين كاال
  و خدمات براي چه كساني توليد شود؟ هااين كاال

ك واحد مورد يبه عنوان  خانوار كيمثال . ن سواالت هم در بعد خرد و هم در بعد كالن مطرح استيالبته هركدام از ا 
عبارت است از خوراك ، پوشاك،  يك خانوار معمولي ياساس يازهاين. دارد يمتفاوت ياز هايل در اقتصاد خرد نيتحل

 ياز هاي، مبلمان، ن ين سواريك خانوار عبارت است از ماشي يرفاه ياز هايا نا آموزش، نيمسكن ، بهداشت و اح
تواند همزمان به  يخانوار نم نيا...) . و  يحيتفر ياليداشتن و ، يحيتفر يارت است تورهاز عبيك خانوار ني يتجمالت

ت يخود را اولو ياز هايك خانوار نين رو ياز ا. خود را برآورده سازد ياز هايمنابع و زمان همه ن يت هايل محدوديدل
ن در بعد يهم چن. ينده واگذار مي نمايدبخشي را در حال حاضر تامين مي كند و تامين برخي را به آ. كند يم يبند
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ت منابع و يل محدودين همزمان همه آنها به دليدارد كه تام يمتفاوت ياز هايجامعه و كشور ن ك سازمان،يز يكالن ن
 يت بندين صورت اولويتوان به ا يك جامعه و كشور در بعد كالن را مي ياز هايمثال ن يبرا .ستيسر نيامكانات م

مراكز  -4احداث جاده ها فرودگاهها و بنادر -3ن بهداشت و آموزش، يتام - 2مردم  يحتاج اساسيمان يتام -1. كرد
 نما ، تئاتر،يو س يشهر يمانند بوستانها يحيتفر

  .كرد ين صورت دسته بنديك كشور و جامعه را به اي يها و ضرورت هايازمنديتوان ن يگر، ميبا نگاه از منظر د
 ...و كاهش تورم -3ش اشتغال، يو افزا يكاريكاهش ب -2رفع فقر  -1

براي پاسخ به پرسش نخست هر جامعه ناگزير است با توجه به به امكانات و توان و ظرفيت توليدي خود تصميم گيري 
 همانگونه كه يك فرد با درآمد محدود و معين از ميان كاالها و خدمات متعدد ناچار است دست به انتخاب زده. كند

اگر امكانات و منابع جامعه اجازه دهد آن كشور . ها راتهيه نمايد يك جامعه نيز با محدوديت روبروستتنها برخي از آن
اگر منابع جامعه محدود باشد آن جامعه ناچاراست ازتوليد برخي از كاالها چشم . ي بيشتري توليد كندهامي تواند كاال

ني دارد و اين جامعه مي تواند همه آنرا گندم يا برنج براي مثال، زمينهاي كشاورزي در هر جامعه اندازه معي. بپوشد
محدوديت زمين اجازه نمي دهد كه اين كشور همزمان . يا در بخشي از آن گندم و در بخشي ديگر برنج بكارد. بكارد

فته تا گر...در توليد همه كاالها و خدمات از برق و جاده و ساختمان و. به اندازه دلخواه خودهم گندم و هم برنج بكارد
با لحاظ همين محدوديت ها جامعه بايد دست . بيمارستانها ، دانشگاهها سدها و غيره نيز همين محدوديت ها حاكم است
چه بخشي از منابعش را براي بهداشت و چه . به انتخاب زده تصميم بگيرد از چه كاال و خدمات به چه ميزان توليد كند

و از همين رو مساله زمان نيز مطرح مي  .اختصاص دهد... احداث جاده و را براي آموزش و چه مقدار را براي  يبخش
يك جامعه ممكن است با توجه به اولويت هايش تصميم بگيرد كه برخي از كاالها و خدمات مورد نياز را در حال . شود

  .حاضر توليد و تامين كند و برخي ديگر را به آينده محول نمايد
د كاالها و خدمات با توجه به عامل يمعموال مكان تول .دارد ييز نقش بسزايامتر مكان ند كاال ها و خدمات پاريدر تول

نمونه  يبرا .شود ين مييتع...آسانتر به بازار مصرف و ياز، دسترسيمواد خام مورد ن يكيمانند نزد عيد و توزينه توليهز
را  يميو پتروش ينفت ير فراوردهاين و سايش بنزيپاال يبرا يشگاهيران قصد احداث پااليا ياسالم ياگر دولت جمهور

با مكان توليد  بهرحال  .ك باشدياستخراج نفت نزد يكند كه به محل چاهها يرا انتخاب م يداشته باشد طبعا مكان
  .مقايسه هزينه هاي حمل مواد اوليه به كارخانه و هزينه هاي حمل كاالهاي توليد شده به بازار مصرف تعيين مي شود

اي در مسير توليد كاالها و خدمات همواره با اين مساله روبرو بوده است كه چه شيوه و  هر جامعه: دوم اما در پرسش
پرسشي كه در ارتباط . براي مثال كاالي برق را در نظر بگيريد. روش و كدامين فن و تكنيك را براي توليد انتخاب كند

بايد برق را با استفاده از نيروگاههاي هسته اي  است كه آيا با نوع روش و شيوه توليد كاالي برق مي توان طرح كرد اين
مثال يا با استفاده از توربين هاي بادي؟ توليد كرد يا با روش هيدروليكي و آبي؟ يا با استفاده از نيروگاههاي حرارتي؟ 
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ن نياز به استفاده از نيروي مي توان نان را با خودرو هاي تمام اتوماتيك و بدو. بسيار ساده تر و ملموس تر توليد نان است
) شاطر(هم چنين مي توان روشي قديمي رابرگزيد و نان را در نانوايي هاي سنتي و با استخدام چند نفر. كار توليد كرد

شيوه و روش توليد در هر جامعه با توجه به وفور يا كمبود سرمايه، نيروي كار و دانش الزم براي توليد تعيين . توليد كرد
كشور هاي صنعتي مانند ژاپن كه با فراواني سرمايه و كمبود نيروي كار مواجه اند توليد كنندگان از  در. مي شود

به گونه اي كه در بيشتر شركت هاي . دستگاههاي خودكار يا به تعبير رايج، روباتها و آدم آهني ها استفاده مي كنند
بار سنگين و پيچيده توليد را ، حاضر فرمان و هميشه به توليدي ارتش نستوه و خستگي نشناس روباتهاي سر بزير ، گوش

اما در كشور هاي جهان سوم مانند هند كه باكمبود سرمايه و مازاد نيروي . در تمامي مراحل خطوط توليد به دوش دارند
ه رد كيم بگيد تصميك جامعه باين يهم چن. گيرد كار روبروست بيشتر توليدات با استفاده از نيروي كار صورت مي

 .د شوديدولت تول يعني يو كدام كاالها و خدمات بدست بخش عموم يكدام كاالها و خدمات توسط بخش خصوص
د يد آن ندارد بايتول يبرا يزه ايانگ يبخش خصوصكه از جامعه را يد آن دسته از كاالها و خدمات مورد نيقاعدتا تول

د كند يشتر توليب ييآن را با كارا  ل استيتواند و ما يم يكه بخش خصوص ياما كاالها و خدمات. رديدولت به عهده گ
  .د آنها وجود ندارديبه اقدام دولت در تول يازين

 يپرسش سوم اين است كه ثمره فعاليت جامعه نصيب كه مي شود؟ چه كساني از درآمد هاي جامعه سهم بيشتري م
ا پزشكان بايد درآمد بيشتري داشته باشند يا توزيع مي گردد؟ آي يصورتچه به  ي حاصلهاين درآمد ها در واقعبرند؟ 

ورزشكاران؟ و آيا الزم است جامعه حداقل معيشت را براي فقرا تهيه كند يا بگذارد هركس به اندازه كار و تالش خود 
  از درآمدهاي جامعه بهره مند باشد؟

تثبيت ، تخصيص منابعچگونگي براي پاسخ دادن به پرسشهاي سه گانه فوق يا به تعبيري فشرده تر و رساتر، براي 
 ها در امراين سازو كار. تدبير و سازوكار خاصي را برگزيند راه، ع درآمد هر جامعه، و ملتي مي توانيو توز اقتصاد

  .نوع نظام اقتصادي حاكم بر يك جامعه را مشخص مي كند در كنار دو عنصر مالكيت و نهادها تثبيت و توزيعتخصيص 

  39نظامهاي اقتصادي
وع سازو كار تخصيصي و شيوه سازماندهي امور اقتصادي در يك كشور را به صورت يك طيف در نظر بگيريم اگر ن

در يك سر طيف نظامي قرار دارد كه دولت و نخبگان حكومتي و مقامات عاليرتبه كشور تصميم گيريهاي اقتصادي 
ر سر ديگر طيف نظامي قرار دارد كه همه د. را در دست دارند) در باره اينكه چه چگونه وبراي چه كسي توليد شود(

  .گرفته مي شود بازارتصميم هاي اقتصادي در 
بازار عبارت است از جايي كه درآن افراد يا بنگاهها داوطلبانه موافقت مي كنند كه با پرداخت پول "بازار چيست؟ 

باره مسايل اقتصادي به عهده اقتصادهايي كه در آنها حل و فصل و تصميم گيري در  40".مبادله اي را انجام دهند
                                                            

  .بحث نظام ها بسيار محدود و فقط از منظر پرسش هاي اساسي طرح شده است.  ٣٩
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اقتصاد بازار -است يعني بيشتر تصميم هاي مهم اقتصادي را افراد و بنگاههاي خصوصي اتخاذ مي كنند -مكانيزم بازار
 ا نظام بازار محوريسرمايه داري  نظامنظام اقتصادي كشورهايي كه با اين مكانيزم اداره مي شود .خوانده مي شود

و  هاتعيين مي كند كه چه كاال... قتصاد بازار نظام قيمتها سود ها و زيانها، انگيزه ها و پاداشها ودر ا .ناميده مي شوند 
شود كه باالترين  يو خدماتي توليد م هابراساس معيار نظام بازار كاال .توليد شود انيبراي چه كس، چگونه و خدماتي

براي چه . به شيوه اي كه حد اقل هزينه را در بر داشته باشدبا چه شيوه اي توليد شود؟ . سود را عايد توليد كننده نمايد
نفع  يريگ يپ بر چهارچوب بازار يمبتن يهايريم گيدر تصم. كسي توليد شود؟ براي كسي كه باالترين قيمت را بپردازد

وه يش سبك و ك ويروش و تكن و خدمات ن كاالهاين در تاميبنابرا .دهد يل ميت راتشكيهر فعال يزه اصليانگ يشخص
دولت  كامل ترين شكل اقتصاد بازار آن است كه .ن كنديافراد را تام ينفع شخص كه بتواند ده استيده و برگزيپسند يا

اقتصادي كه درآن دولت هيچگونه نقش و دخالتي نداشته . در اداره و تصميم گيريهاي آن اصال دخالتي نداشته باشد

 اقتصاد مبتني بر آزادي عمل، يريا به تعبي داقتصاد كامال آزاباشد در ادبيات اقتصادي به  (Lassies 

Fair) آزادانه در فرآيند عرضه و  قيمت ها. مهمي ايفا مي كننددر چنين نظامي قيمت ها نقش بسيار  .معروف است
صاحب عوامل و منابع توليد كه مي خواهند نسبت به تخصيص منابع خود براي توليد . تقاضاي بازار تعيين مي شود

ها و خدمات اقدام كنند، با توجه به قيمت كاالها و عوامل توليد و تقاضا، به توليد كاالها و خدماتي مبادرت مي كاال
به همين ترتيب انگيزه پيگيري نفع شخصي توليد كنندگان را وا مي دارد كه . كنند كه سود بيشتري را نصيب آنان نمايد

و بنابراين آنان با توجه به سالئق . داقل هزينه را در بر داشته باشدشيوه توليد خود را به گونه اي انتخاب كنند كه ح
به اين ترتيب بر اساس نظام قيمت ها . متقاضيان كاالها را در اختيار كساني قرار دهند كه باالترين قيمت را بپردازند

د و بدين ترتيب صاحبان مازاد و كمبودها نيز از طريق بازار در قيمت ها منعكس مي شو. تخصيص منابع انجام مي شود
مثال اگر عرضه كااليي نسبت به . مي دارد كه منابع خود را به سمت توليد چه كاالهايي هدايت كنند عوامل و منابع را وا

تقاضاي آن كم باشد، اين كمبود موجب باال رفتن قيمت ها خواهد شد و لذا توليد كنندگاني كه بدنبال سود بيشترند به 
بدين ترتيب تثبيت اقتصادي .  هدايت مي شوند و در مورد مازاد نيز عكس اين حالت اتفاق مي افتدسمت توليد اين كاال

هر كس به اندازه ميزان عوامل . توزيع درآمد نيز از طريق بازار صورت مي گيرد. نيز از طريق بازار صورت مي پذيرد
مالحظه مي . يمت بازاري آنها، درآمد كسب مي كندتوليدي كه در اختيار دارد و به بازار عرضه مي كند و با توجه به ق

اين نهاد در كنار الگوي مالكيت خصوصي و انگيزه پيگيري . شود كه در اين نظام مهمترين نقش را نهاد بازار بعهده دارد

                                                                                                                                                                                                     

40  Samuelson (2001) P. 769 
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ند و افراد و شركتها در چنين ميداني وارد مي شو. نفع شخصي ساز و كاري را براي اداره امور اقتصادي فراهم مي آورد
  .عمل مي كند  دولت نيز به مثابه يك نهاد مسئول تامين امنيت و داوري در مورد دعاوي. شروع به رقابت مي كنند
قراردارد كه دولت در آن بيشتر تصميم گيري هاي اقتصادي را در  متمركز ياقتصاد برنامه ادر مقابل اقتصاد بازار ، 

 يكامال متمركز، مالكيت و مديريت بيشتر بنگاهها ياقتصاد برنامه ادر  .دست دارد و اصطالحا همه كاره اقتصاد است
 يم يزياند و اين دولت است كه برنامه ر تقريبا تمام كارگران در استخدام دولت. ار دولت قراردارديدر اخت ياقتصاد

ص منابع و پاسخ يصمتمركز تخ كامال يبه طور خالصه، در اقتصاد برنامه ا. كند چه، چگونه و براي چه كسي توليد شود
چون در اين اقتصاد دولت به عنوان يك نهاد مركزي . گيرد پرسشهاي اساسي براساس نظر و برنامه دولت صورت مي

نظام اقتصادي حاكم بر . نيز مي نامنداقتصاد بابرنامه ريزي متمركز براي كل جامعه برنامه ريزي مي كند آنرا 
مهمترين مصداق اقتصاد . نام داردنظام سوسياليستي اداره مي شوند متمركز  ياقتصاد برنامه ا كشورهايي كه با

تا فروپاشي آن در واپسين  1917در اين كشور پس از انقالب بلشويكي . دستوري اتحاد جماهير شوروي سابق بود
دولت ميالدي مالكيت و مديريت بيشتر وسايل توليد يعني زمين، سرمايه و نيروي كار در اختيار  1980سالهاي دهه 

توجه شود كه در . داشت ييار باالينقش بس يزيجامعه برنامه ر ياقتصاد يت هايفعال يمركزي قرارداشت و در سامانده
 يالديم 1921سابق بعد از  ير شورويدر اتحاد جماه يحت.ست ين يت ها دولتين نظام لزوما تمام بنگاهها و مالكيا

همانگونه كه گفته  .رفته شديپذ يخصوص يت هاياز مالك يصورت گرفت كه بر اساس آن درجات محدود يالتيتعد
اما مناسب است بدانيم دولت در اين امور . شد در اين نظام تمامي تصميمات اقتصادي توسط دولت اتخاذ مي شود

  .چگونه تصميم گيري مي كند
تثبيت و توزيع تصميم  اين نهاد در مورد تخصيص،. دولت اين تصميمات را از طريق نهاد برنامه ريزي انجام مي دهد

تعيين اهداف در هر يك از حوزه هاي فوق اولين گام است و تعييين آنها به اولويت گذاري هاي نهاد . گيري مي كند
حاضر و كدام كاالها و خدمات به آينده موكول شود در  توليد چه كاالها و خدماتي در حال. برنامه ريزي بستگي دارد

هرچند در تعيين اين اهداف، منابع موجود جامعه و نيازهاي فعلي . نهاد برنامه ريزي استگرو اولويت هاي سياستگذاران 
و آتي كشور نقش ايفا مي كند، اما معموال پس از تعيين اهداف و اولويت ها، برنامه ريزان با توجه به منابع و نيازها، در 

ارخانه هاي مختلف در مناطق مختلف كشور مورد تخصيص منابع موجود بين كاالها و خدمات مختلف و كارگاهها و ك
زيرا قيمت ها نه از طريق بازار، بلكه از سوي . مساله توزيع نيز در نهاد برنامه ريزي معين مي شود. تصميم گيري مي كنند

مازاد و كمبودها نيز بايد توسط دولت . الگوي مالكيت نيز بعهده دولت استتعيين . نهاد برنامه ريزي صورت مي گيرد
بر خالف . خص شود و بر اساس اهداف، اولويت ها، منابع و نيازها، در مورد جبران آنها برنامه ريزي و اقدام شودمش

نظام بازار كه تمامي تصميمات بصورت غيرمتمركز و از طريق نهاد بازار صورت مي گيرد، در اينجا تمامي تصميمات 
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همچنين بر خالف نظام بازار، در اينجا دولت نقش . دبصورت متمركز و از طريق نهاد برنامه ريزي انجام مي شو
  .حداكثري ايفا مي كند

پيروي مي كنند  يهمه كشورها از اقتصاد .از اين دو نظام وجود ندارد يدر حال حاضر هيچ نمونه كاملشايان توجه انكه 
اقتصاد مختلط عبارت  .شناخته مي شود اقتصاد مختلطكه به نحوي تركيب يا اختالطي از اين دو است و به عنوان 
يعني در حوزه هاي تخصيص، تثبيت و توزيع، هم نهاد .ياست از نظامي مركب از عناصر اقتصاد بازار و اقتصاد برنامه ا

ميزان ايفاي منتها . امروزه همه كشورهاي جهان به اقتصاد مختلط پايبندند .بازار و هم نهاد برنامه ريزي نقش ايفا مي كنند
مانند كره شمالي و كوبا به اقتصاد  يكشورهاي. از كشوري به كشوري متفاوت استنهاد برنامه ريزي  نقش نهاد بازار و

نسبتا  يبازار مانند سنگاپور و هنگ كنگ با معيار هاي اقتصاد كامال يدستوري نزديكترند در حاليكه اقتصاد كشورهاي
در اقتصاد چقدر  يزيا برنامه ريك از دو نها بازار ينكه نقش هريبسته به ا يهر كشور يبه طور كل. همخواني بيشتر دارد

در اين كشورها سازماندهي و تصميم گيري درباره بخشهاي زيادي از اقتصاد بر  .ابندي يگاه ميف جايانه طياست، در م
ت و مديريت يدرعين حال، دولت نيز مالك. طبق مكانيسم بازار و به دست بنگاههاي خصوصي صورت مي گيرد

تثبيت اقتصاد و توزيع درآمد ار دارد و در تصميم گيريهاي مرتبط با تخصيص منابع يگي از اقتصاد را در اختبخشهاي بزر
  .به طور گسترده دخالت مي كندنيز 

  منحني امكانات توليد
 ن فصل مورد اشاره قرار گرفت برياقتصاد كه در آغاز ا يبه مساله اصلحال كه با اشكال نظام هاي اقتصادي آشنا شديم 

  "يابيمساله كم" :م يگرد يم
ن سه پرسش نظام يبه ا ييو نحوه پاسخگو. دهد يهر جامعه قرار م يرا فرارو يسه پرسش اساس يابيم كه مساله كميگفت

ن معنا است كه، هر جامعه در توليد كاالها و خدمات، منابع يبه ا يابيكم  .سازد يآن جامعه را مشخص م ياقتصاد
نظور از منابع مواد يا وسايلي است كه در طبيعت وجود دارد يا توسط انسانها براي استفاده در م. محدوي در اختيار دارد

سومين منبعي كه در . گروه اول منابع طبيعي و گروه دوم سرمايه خوانده مي شود. توليد كاالي ديگر ساخته شده است
نان همه اين منابع توليدرا به سه دسته يعني اقتصاددا با اندكي اغماض،. توليد ازآن استفاده مي شود نيروي كار است

، ...)؛ معادن، و مهمتر از همه آب ، هوا و... شامل همه مواهب طبيعي ازجمله خود زمين براي كشاورزي، مسكن و(زمين 
 دستگاههاي الكتريكي آالت، تجهيزات، ساختمان نيشامل همه كاالهاي بادوام مانند وسايل و ابزار توليد، ماش( سرمايه 

دسته بندي كرده از آنها ...) شامل زمان، نيرو، مهارت ها و تخصص ها، دانش فني و( و نيروي كار...) و الكترونيكي و
كاال ها و خدماتي توليد شده يا به اصطالح محصوالت، ممكن . به عنوان نهاده هاي توليد يا عوامل توليد نام مي برند
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يا در توليد كاال ها وخدمات ديگر ازآنها استفاده شود كه  نامند يم يينها يكاالاست به مصرف برسد كه آن را 
  .شود ياد مي يا واسطه يكاالهااصطالحا از آنها به نام 

از كاالها و خدمات را  يهر جامعه با توجه به ميزان و مقدار منابع و نهادهايي كه اختيار دارد مي تواند تركيبات مختلف
در توليد تركيبات مختلف از كاالها و خدمات مرز امكانات توليد آن جامعه رانشان ظرفيت و توان هر جامعه . توليد كند

در چارچوب مرز امكانات توليد، . مي دهد كه مي توان آنرا با نموداري به نام منحني امكانات توليد به نمايش گذاشت
ظر بگيريم كه در يك اقتصاد تنها براي ساده سازي در ن. كه از هركاال چه مقدار توليد كند رديگ يتصميم م يك جامعه

اگر اقتصاد تمام ظرفيت توليد خود را براي توليد خودرو سواري به كار . و خودرو سواري انهيرا: دو كاال توليد مي شود
اگر . دستگاه خودرو توليد كند 5000بندد در آن صورت فرض مي كنيم حد اكثر مي تواند تعداد معيني خودرو مثال 

اختصاص دهد درآن صورت تعدادرايانه ) يفيك(قابل حمل  يانه هايانات توليدي خود را براي توليد رااقتصاد تمام امك
درميان اين دونقطه نقاط بسياري وجود دارد كه توليد تركيباتي  .دستگاه خواهد بود 15000 توليد شده حداكثر هاي

اقتصاد مي تواند از توليد تعدادي خودرو دست  اين .انه ها و خودرو هاي سواري را نشان مي دهديمختلفي از تعداد را
اگر بازهم بخواهد از تعداد بيشتر خودرو هاي سواري چشم بپوشد، بازهم مي . د كنديشتر توليانه بيبردارد و در عوض را

شتر يانه بيراد يتول نه انتخابيهز. نه دارد ين اقتصاد هزيا ين هر انتخاب برايبنا بر ا. انه هاي بيشتري داشته باشديتواند را
  . دهد  يشتر را ازدست ميد خودرو بيآن است كه فرصت تول

  امكانات مختلف توليد
  خودرو سواري  رايانه  حاالت

A 15  0  

B 14 1  
C 12 2  
D 9 3  
E 5 4  
F 0  5  

  
در علم اقتصاد فرصت . شتر خواهد بوديانه بيد راين فرصت تولاز دست داد يشتر به معنايد خودرو بيبرعكس انتخاب تول

  .شود ياد مي 1نه فرصتيو از آن به عنوان هز ينه تلقيك هزيبه عنوان  نيگزينه جاياز گز يا چشم پوشياز دست دادن 

جدو
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ه و نقاط نشان داده شد 1-4مقدار توليد هريك از اين دو كاال در جدول شتر استيرو بد خودياز دست دادن فرصت تول
  .رسم شده است 1-4متناظر با آنها در نمودار 

  

 .بدست آمده است 2-4، نمودار  1-4از وصل نقاط نمودار 

 

 ٢ ٤ نمودار

در اين نمودار تعداد خودرو هايي كه اين قتصاد فرضي مي تواند توليد كند در محور افقي و تعداد رايانه ها در محور 
چنانكه . رايانه توليد كند اصال خودروي توليد نخواهد شد 15000اين اقتصاد اگر بخواهد . ي نشان داده شده استعمود

 .انه اختصاص يافته و هيچ خودروي توليد نشده استيتمام امكانات اقتصاد براي توليد را Aمشاهده مي كنيم در نقطه 

 1000اين اقتصاد Bدر نقطه . هيچ رايانه اي توليد نمي شود تمام منابع صرف توليد خودرو شده و Fبرعكس، در نقطه 
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 2-4نمودار . رايانه توليد خواهد كرد 5000خودرو و  E  ،4000پايه رايانه و در نقطه / دستگاه 14000دستگاه خودرو و 
دانش فني و  منحني امكانات حد اكثر مقدار توليدي است كه يك اقتصاد با توجه به. ،منحني امكانات را نشان مي دهد

  .مقدار نهاده هاي موجود مي تواند به آن دستيابد
است كه يك ) اعم از كاالها و خدمات( محصوالت به عبارت ساده تر ، منحني امكانات توليد بيان هندسي تركيب

نمودار  نقاط موجود بر روي نمودار و داخل. جامعه با به كارگيري تمام منابع و عوامل موجود خود مي تواند توليد كند
در حال حاضر خارج از دايره توان و منابع  يمنحن ينقاط باال نقاط قابل دسترس براي يك اقتصاد است واما رسيدن به

امكانات مي تواند نشانگر مبادله و داد ستد يا انتخاب ميان دوكاالي ضروري و  ين منحنيهم چن .اين اقتصاد است
مبادله ميان مصرف حال و  صرفي و سرمايه اي و حتي نشاندهندهيا دو كاالي م تجملي، كاالي عمومي و خصوصي،

  .آينده باشد
 يمثال اگر اقتصاد .ل استينه بديازدست دادن فرصت انتخاب گز ين موارد به معنايك از اين مبادله انتخاب هريدر ا 

 يمحروم م يمصرف ياالد كيكند خود را از فرصت تول يم يه ايسرما يد كااليامروز امكانات ومنابع خود را صرف تول
دن از فرصت ينه چشم پوشيهز يمعمول حسابدار ينه هاين اقتصاد عالوه بر هزيا يبرا يه ايسرما يد كااليلذا تول. كند
ت ياولو مبادله ها وجود دارد و در انتخاب و ينه فرصت در تماميعامل هز. ز در بردارديرا ن يمصرف يد كاالهايتول
  .شود يته منه در نظر گرفيدن هر گزيبخش

يك اقتصاد زماني به كارايي اقتصادي يا كارايي توليدي دست مي يابد كه بدون كاستن از توليد  :كارآيي اقتصادي
كارايي اقتصادي برابر با وضعيتي است . نتواند مقدار بيشتري از يك كاال يا خدمت را توليد كند كاال يا خدمتي ديگر

ه نقاط يت كارايي از نظر هندسي كلين وضعيا. و ظرفيت موجود خود توليد نمايدكه در آن اقتصاد در باالترين حد توان 
ك كاال يد يش توليچون افزا. شود يكارا خوانده م ين نقاط به لحاظ اقتصاديچرا ا. منحني امكانات توليد است يرو

د امكان يريدر نظر بگ د رايامكانات تول يدر داخل منحن ياما اگر نقطه ا. ستيسر نيگر ميد يبدون كاستن از كاال
  .وجود دارد يگريا هردو بدون كاستن از دي يكيش يافزا

  هزينه فرصت
در بحث منحني امكانات توليد مشاهده كرديد كه يك اقتصاد اگر بخواهد تعداد بيشتري خودرو سواري توليد كند 

اقعيت است كه در جهاني كه در آن اين نشان دهنده اين و. از توليد تعداد بيشتري رايانه چشم پوشي كند ناگزير بايد
براي مثال، دانشجويي رادر . كميابي حاكم است بدست آوردن چيزي،حتما، مستلزم از دست دادن چيز ديگري است

با خريد هريك از . نظر بيگريد كه مبلغ محدودي پول در اختيار دارد كه مي تواند با آن يا تنهاكتاب بخرد يا تنها لباس
اگر كتاب را بخرد هزينه فرصت خريد كتاب از دست دادن لباس . د از داشتن ديگري صرف نظر كنداين دو كاال او باي
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به همين قياس، دانشجويي را تصور كنيدكه وارد دانشگاه شده و . است و اگر لباس را بخرد كتاب را از دست داده است
موزش رايگان باشد آيا تحصيل براي او اگر آ به نظر شما هزينه تحصيل اين د انشجو چيست؟. مشغول به تحصيل است

  .براي دريافت پاسخ اين دو پرسش به سطور زير دقت كنيد هزينه اي در بردارد؟
هزينه هاي حسابداري عبارت است از   .و هزينه فرصت هزينه هاي حسابداري: هزينه و جود دارد در اقتصاد دو نوع

هزينه فرصت بدست آوردن يك كاال و يا خدمت اما،  .ودميزان پولي كه صرف بدست آوردن كااليي يا خدمتي مي ش
در مورد يك  .عبارت است از ارزش بهترين بديلي كه فرد در مقابل بدست آوردن آن كاالوخدمت از دست داده است

دانشجو هزينه هاي حسابداري تحصيل عبارت است از پولهاي كه صرف خريد كتاب، رفت و آمد به دانشگاه و شهريه 
هزينه هاي اقتصادي تحصيل عبارت است از مجموع هزينه هاي  اما. مي شود... و) گر تحصيل رايگان نباشدا(هاي آن 

در اقتصاد هزينه . مي توانست بدست آورد -اگر به دانشگاه نمي رفت -حسابداري و باالترين درآمدي كه اين دانشجو 
ي فرصت توجه دارد نه فقط به هزينه هاي است و يك اقتصاددان هميشه به هزينه ها ياديت زياهم يفرصت دارا
  .حسابداري

  خالصه
سه پرسش بسيار مهم را در برابر همه جوامع و همه كشورها، كوچك و بزرگ، ثروتمند  منابع "كميابي "ا يمحدوديت 

خدماتي ،  چه كاال و: ن سه پرسش، عبارتند از اينكه باتوجه به منابع و امكانات جامعه يا كشوريا. دهد يو فقير، قرار م
در  يو حت يو توسط چه بخش يبا چه روش فن يعنيبايد توليد شود؟اين كاال و خدمات چگونه  چه مقدار و در چه زمان

  د توليد شود؟اين كاال و خدمات براي كه وچه كساني توليد شود؟يتول يچه مكان
ع درآمد در يص منابع و توزيصتخ يچگونگ(كند  ين پرسش ها اتخاذ ميكه جوامع در پاسخ دادن به ا ينگرش و روش

 يزيعبارتند از نظام بازار، نظام برنامه ر ياقتصاد ين نظام هايتر مهم. كند ين مييآنها را تع ينوع نظام اقتصاد)هرجامعه
  متمركز و نظام مختلط

 .در نظام بازار تصميم هاي مهم اقتصادي را افراد و بنگاههاي خصوصي اتخاذ مي كنند

 .ا نظام بازار محور ناميده مي شوند ياداره مي شود نظام سرمايه داري  يي كه با نظام بازارنظام اقتصادي كشورها

  .متمركز ببيشتر تصميم گيري هاي اقتصادي را دولت در دست دارد يدر نظام اقتصاد برنامه ا
اقتصاد مختلط نظامي  .تركيب يا اختالطي از اين دو است به عنوان اقتصاد مختلط شناخته مي شود يكه به نحو ياقتصاد

  .يا است مركب از عناصر اقتصاد بازار و اقتصاد برنامه
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ا منحني امكانات توليد آن يظرفيت و توان هر جامعه در توليد تركيبات مختلف از كاالها و خدمات مرز امكانات توليد 
است كه يك جامعه ) دماتاعم از كاالها و خ( محصوالت منحني امكانات توليد بيان هندسي تركيب .نامند يجامعه م

  .با به كارگيري تمام منابع و عوامل موجود خود مي تواند توليد كند
هزينه هاي حسابداري عبارت است از   .هزينه هاي حسابداري و هزينه فرصت: هزينه و جود دارد در اقتصاد دو نوع

  .ميزان پولي كه صرف بدست آوردن كاال يي يا خدمتي مي شود
آوردن يك كاال و يا خدمت عبارت است از ارزش بهترين بديلي كه فرد در مقابل بدست آوردن  هزينه فرصت، بدست

  .آن كاالوخدمت از دست داده است
 يك اقتصاد زماني به كارايي اقتصادي يا كارايي توليدي دست مي يابد كه بدون كاستن از توليد كاال يا خدمتي ديگر

  .را توليد كند نتواند مقدار بيشتري از يك كاال يا خدمت

  سواالت فصل چهارم
  سه پرسش اساسي در علم اقتصاد را نام ببريد؟ – 1
  نظام اقتصادي را تعريف كنيد و سه نظام مهم و عمده در اقتصاد را نام ببريد؟ – 2
  مزايا و معايب نظام اقتصادي مبتني بر بازار آزاد را توضيح دهيد؟ – 3
  ز را بر شمرده و آن را با نظام مبتني بر بازار آزاد مقايسه كنيد؟مزايا و معايب نظام اقتصادي متمرك – 4
  كارايي) هزينه فرصت ج) منحني امكانات توليد ب) الف: اصطالحات اقتصادي زير را تعريف كنيد – 5

  تفاوت ميان هزينه فرصت و هزينه حسابداري را توضيح دهيد؟ – 6
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  ضميمه فصل چهارم

 مزايا و معايب نظامهاي اقتصادي

اي ويژگي هاي منفي است كه به برخي از اين ويژگي ها با  هرنظام اقتصادي داراي پاره اي از ويژگي هاي مثبت و پاره
  .عنوان مزايا و معايب نظامهاي اقتصادي در زير اشاره مي شود

  اقتصاد بازار
  .مزيت مهم اشاره مي كنيم چندبه در اينجا . اقتصاددانان طرفدار نظام بازار مزاياي چندي براي آن برشمرده اند :مزايا

  :نظام انگيزشي قوي) 1
. طرفداران نظام بازار استدالل مي كند كه انگيزه اصلي همه تالشهاي افراد پيگيري و تامين نفع شخصي آنان است

  .درنتيجه تالش براي پيگيري نفع شخصي  بهره وري به سطح بيشينه مي رسد
و خدمات ها بهره گيري حد اكثر ممكن از امكانات براي توليد حداكثر كاالمنظور از كارايي اقتصادي  :كارايي) 2 

حاميان مكانيسم بازار استدالل مي كنندكه افراد و بنگاههاي خصوصي بيش از هر . بدون اتالف و هدر رفتن منابع است
درآن يعني افراد و  لذا، بهتر است دست بازار و عوامل فعال. كس ديگر قادرند مصالح و منافع خود را تشخيص دهند

كارايي  دخالت دولت در اقتصاد مانع از حداكثر شدن. بنگاههاي خصوصي در زمينه تخصيص منابع باز گذاشته شود
  .و باعث اخالل در عملكرد نيروهاي بازار مي شود اقتصادي

بيشتر و كيفيت كاالي توليد ميزان توليد . بر بازار چنانكه گفته شد مبتني در نظام :  ميزان توليد و كيفيت باالتر)  3
زيرا وجود انگيزه باالتر و قوي تر در توليد كنندگان و كارايي و بهره وري بيشتر عوامل توليد . شده بيشتر خواهد بود

باعث مي شود ميزان توليد به لحاظ كمي و وجود رقابت باعث مي شود ميزان توليد به لحاظ كيفي بيشتر از نظام متمركز 
  .باشد

گفته مي شود نظام قيمت گذاري در بازار آزاد وسيله اي است  :آزادي بيشتر در انتخابو توليد باالتر تنوع ) 4
براساس اين . براي ايجاد ارتباط ميان تصميم هاي مصرف كننده و توليد كننده در زمينه انتخاب نوع كاالها و خدمات 

زمينه را براي رقابت و توليد كاالها و خدمات بيشتر و ادعا برخورداري بنگاهها از آزادي ورود به كسب و كار دلخواه 
از سوي ديگر، مصرف كنندگان حق بيشتري از ميان انواع كاالها و خدمات . عرضه آنها به قيمت كمتر فراهم مي سازد

  .در مقايسه با مصرف كنندگان درنظام برنامه اي كامال متمركز دارند
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  :معايب
كي از معايب اقتصاد مبتني بر نظام بازار اين است كه در اين نظام چرخه فعاليت ي :نابرابري در درآمد و ثروت) الف

درواقع در نظام بازار اين ثروتمندانند كه حق . اقتصادي و توليد عمدتا بر مدار و مراد ثروتمندان و توانگران مي چرخد
ت و سو و رويكرد توليدي توليدكنندكان را راي بيشترو موثرتري به نام پول در اختيار دارند و مي توانند به وسيله آن سم

از . از توليد كاالي اساسي و ضروري مورد نياز مردم، خاصه فقرا، به سوي توليد كاالهاي لوكس و تجمالتي سوق دهند
  .اين رو، نظام بازار از طريق سازوكار قيمتها همواره نمي تواند توزيع مناسب و منصفانه اي را ايجاد كند

استدالل ديگر بر عليه نظام بازار اين است كه در اين نظام زمينه هاي بيكاري و تورم  :ونق و ركوددورانهاي ر) ب 
در اين نظام بيشترين ميزان اشتغال در بنگاههاي ايجاد مي شود و درشرايط ركود آنها اقدام به اخراج . بيشتر است

  .كارگران كرده باعث افزايش ميزان بيكاري در جامعه مي شوند
  :بليغات و نقض حاكميت مصرف كننده ت) ج 

براي اين كار آنها به ترفندها و روشهاي . در نظام بازار همه در پي آنند كه تامي توانند سود بيشتري به دست آورند
در . تبليغات باعث ايجاد تقاضاي تصنعي و خواست هاي تازه مي گردد. گوناگون از جمله تبليغات متوسل مي شوند

. فراد در زمينه تصميم گيري در باره مصرف تحت تاثير تبليغات قرار گرفته و حاكميت او نقض مي شودنتيجه، استقالل ا
به بيان ديگر برخالف ادعا و انتظار رايج مبني براين كه مصرف كننده بايد تصميم بگيرد چه كااليي را تقاضا ومصرف 

مصرف كننده تحميل مي كند كه توليد كنندگان كند شگردهاي تبليغاتي و الگوهايي القايي مصرف كاالهايي را بر 
  .توليد مي كند

گذشته ازاين ها، مكانيسم بازار كاستي ها و نارسايي ها يي عمده دارد كه از آن به عنوان شكست بازار نام برده مي 
  41.شود

  اقتصاد برنامه اي كامال متمركز
يعني اين نظام نيز . ام متمركز نيز اتفاق نظر وجود ندارددر مورد نظ. مزايا و معايب نظام بازار را به اجمال مرور كرديم

برخي از اين مزا يا و معايب را بر مي . اما اين گل مزايا بي خار معايب نيست. در مقايسه با نظام بازار مزايايي دارد
  .شماريم

                                                            

معصومي نيا  ؛و بودجه برنامه: نابازار، تهران  ايبازار ) ١٣٧٦(محسن ،  ي؛ رنانبه. ک.شکست بازار ر براي آشنايي بيشتر با مباحث مربوط به٤١
دانشگاه مفيد ؛  بررسي و مقايسه عملکرد بازار کاالها و خدماتدر سيستم اقتصادي اسالم و سرمايه داري ، پايان نامه کارشناسي ارشد) ١٣٧٧( غالمعلي
 ١٣٧٩ هاي بازرگانيو پژوهشمطالعات  مؤسسه:تهران  وهمکاران دکتر حميدرضا برادران شرکاء، ترجمه نقش دولت در جهان در حال تحول کتاب

 اقتصادى بازار در اقتصاد ايران
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برخي . ها كمرنگتر است در نظام اقتصاد برنامه اي برخي از كاستي هاي نظام بازار وجود ندارد يا اين كاستي: مزايا
  :ازاين مزايا عبارتند از

  :فقدان بيكاري آشكار)  د
 وصف،  بااين. تقريبا هيچ كس بيكار نيست براساس دستور دولت همه بايد كار كنندكامال متمركز در نظام برنامه اي 

بلكه در اين نظام نيز . اري استنبايد تصور كرد كه اشتغال كامل در اين نظام به معناي عاري بودن اقتصاد از هر نوع بيك
  .بيكاري پنهان ، يعني بهره وري پايين وجود دارد

در اقتصاد با برنامه ريزي متمركز دولت يا اداره مركزي قيمت ها را تعيين و آنرا تثبيت مي كند و  :تورم پايين) ب 
توليد باشد قيمت ها افزايش مي يابد، اما در درنظام بازار اگر تقاضا بيشتر از ميزان . اجازه نمي دهد قيمت ها افزايش يابد

اين . نظام برنامه اي اگر توليد كفاف تقاضا را نكند منجر به ايجاد صف هاي طويل و شكل گيري بازار سياه مي گردد
  .امر اگر پيامدي داشته باشد نارضايتي هاي اجتماعي است نه افزايش قيمت

. ام برنامه اي افراد اجازه ندارند سرمايه و ثروتي هنگتي انباشت كننددر نظ. كاهش نابرابري در ثروت و درآمد)  الف
كوشد استانداردهاي نسبتا  از اين گذشته، دولت مي. مالكيت و اداره بنگاههاي اقتصادي در دست دولت قرار دارد

  .مطلوب و تقريبا برابري در زمينه هاي آموزش، بهداشت و مسكن را براي همگان فراهم كند
  :جامعه نيازهاي اساسي مناسبتر منابع به  تخصيص) ج

بلكه عمدتا به بخش هايي . جامعه تخصيص نمي يابدنيازهاي اساسي در نظام بازار آزاد در واقع منابع الزاما به 
توليد به جامعه  استممكن . اختصاص مي يابد كه درآمد و سود بيشتري نصيب توليد كنندگان و عرضه كنندگان سازد

لذا اين اما توليد اين كاالها و خدمات سود كمتري عايد توليد كننده سازد  نياز داشته باشداتي ضروري كاالها يا خدم
اما سود نيست يك جامعه كه نياز اساسي برعكس توليد كاالها و خدمات لوكس . كاالها و خدمات توليد نمي شوند

در نظام برنامه اي . ر جامعه توليد مي شوندلذا چنين كاالها و خدماتي د .بيشتري نصيب سود توليد كنندگان سازد
منابع را بدان نيازهاي اساسي تر متمركز چون تخصيص منابع در اختيار دولت قرار دارد دولت مي تواند با شناسايي 

  .سمت سوق دهد
  :اما برخي معايب اين نظام عبارتند از

دها، و پاداش ها در اختيار و انحصار دولت در نظام برنامه اي چون كنترل قيمت ها، دستمز :فقدان انگيزه) الف 
نبود انگيزه سبب كم كاري و فقدان بهره وري مي . قراردارد انگيزه هاي فردي براي كار، تالش وكوشش ضعيف است

  .هرچند بيكاري آشكار وحود ندارد ولي بيكاري پنهان وجود دارد -چنانكه اشاره شد-گردد و لذا
امه اي تنوع كاالهاي توليد شده نسبتا كم بوده قادر به تامين رضايت سليقه ها و در نظام برن :محدوديت انتخاب) ب

درواقع شناسايي خواست هاي همه افرادجامعه و تامين آنها ازتوان نهاد برنامه ريزي متمركز . ذايقه هاي گوناگون نيست
  .خارج است

هان از جمله كشور هاي در حال توسعه ، باتوجه به اين ضعف ها و قوت هاي هاي هريك از اين نظامها كشورهاي ج
بسته به شرايط و امكانات اقتصادي و اجتماعي خود با تركيبي از خصايص مطلوب از اين دو نظام اقتصاد هاي خود را 

  .اداره مي كنند



 

 47اسحاق علوي    سيد .................... .....................................................................................كليات علم اقتصاد                  

  نظام اقتصادي اسالم
ان بيني نظام سرمايه جه. شالوده، هويت و ماهيت هر نظام اقتصادي را جهان بيني حاكم بر آن نظام تشكيل مي دهد

براساس اين جهان بيني نسبت  خداوند با جهان صرفا در حد آفريدگار . داري بر دئيسم خداپرستي طبيعي استوار است 
اما پس از . يعني خدواند جهان را آفريده و در آن نظم و سامان طبيعي خود كار تعبيه كرده است. جهان محدود مي شود

نظام كامال متمركز كه نقطه كمال آن مرحله كمونيسم است . ظم آن دخالتي نداردمرحله آفرينش دركار جهان ون
در اين نظام جايي براي خدا در نظر گرفته نشده و طبيعت . براساس جهان بيني ماترياليستي يا ماديگرايي استوار است 

به . روردگار را برعهده دارد در جهان بيني اسالمي خداوند هم نقش آفريدگار و هم پ. نقطه آغاز و فرجام هستي است
در سايه . عبارت ديگر هم پيدايش و و هم ادامه وجود و هستي موجودات در سايه تداوم فيض الهي امكان پذير است 

كرامت و شرافتي كه خداوند به انسان بخشيده و به او عقل، اختيار و قدرت انتخاب عطا كرده است انسان بر ساير 
در اقتصاد مبتني بر . اصالت مي يابد و به سر حد مقام واالي جانشيني خدواند نايل مي شودمخلوقات برتري و شرافت و 

سرمايه داري و نظام بازار انگيزه بخش و شكل دهنده اصلي رفتار هاي اقتصادي انسان را پيگيري نفع شخصي او تشكيل 
بنابر رسيدن . مطلوبيت تحقق مي يابد فرجام نهايي پيگيري و تامين نفع شخصي در قالب حد اكثرشدن لذت و. مي دهد

عدم دخالت دولت و آزادي نامحدود انسان همه براي . به حداكثر مطلوبيت هدف نهايي نظام سرمايه داري است 
اما در جهان بيني اسالمي معيار ها و . دسيتابي هر چه بيشتر و آسانتر به اين به اين آرمان مورد تاكيد قرار مي گيرد

سعادت ، . اجتماعي انسانها بر اساس بندگي خداوند و كسب خشنودي او تعيين و ترسيم مي شودهنجارهاي روابط 
بر اساس اين معيار تمامي . خوشبختي و رستگاري در جهان بيني اسالمي در گرو رسيدن به قرب الهي و شناخت او ست

شد كه او را در رسيدن به اين هدف كمك بايد گونه اي با) از جمله رفتار هاي اقتصادي او(رفتارها و كردارهاي انسان 
در نتيجه روابط و ضوابط حاكم بر جامعه اسالمي نيز بايد به گونه اي طراحي و تدوين شود كه بتواند زمينه ساز . كند

در نتيجه نظام اقتصادي اسالم در كنار ساير .  گردد) قرب و خوشنودي پروردگار متعال(صعود انسان به كمال مطلوب 
جتماعي اين دين مبين بر پايه اهداف اصول و نهادهايي بنا شده است كه بستر الزم را براي حركت انسانها به نظامهاي ا

سمت جامعه ايده آل و آرماني اسالمي كه در آن تمامي كار و تالش و فعاليت انسان صرفا با هدف تامين رضايت خالق 
  .و رسيدن به آستانه قرب او صورت مي گيرد، مهيا مي كند

نانكه گفتيم در نظام مبتني بر اقتصاد بازار حل و فصل و تصميم گيري در باره مسايل اساسي اقتصاد بر دوش دست چ
اما در نظام اقتصاد اسالمي راه ميانه برگزيده شده . نامريي بازار و در نظام متمركز بر عهده دولت گذاشته شده است 

فته است و از سوي اصل وجود حقيقي فرد و جمع و هم چنين از يك سو نظام اسالمي مالكيت مختلط را پذير. است
نتيجه منطقي پذيرش اين سه اصل در اسالم، به معناي آن است كه هم . آزادي محدود افراد را به رسميت شناخته است 

. نددولت و هم بازار هردو در تصميم گيري براي اينكه چه كاالها  وخدماتي ، چگونه و براي كه توليد شود نقش دار
  براي درك بهتر اين موضوع الزم است اصولي اساسي نظام اسالمي را مختصرا توضيح دهيم

  :اصل مالكيت مختلط  ) أ
مالكيت دولتي و مالكيت خصوصي اما در : در ادبيات نظام اقتصاد بازار و متمر كز صرفا دو نوع مالكيت وجود دارد 

  .به رسميت شناخته مي شد) يت عمومي و مالكيت دولتي مالكيت خصوصي، مالك(نظام اقتصادي اسالم سه نوع مالكيت 
 :اصل وجود حقيقي فرد و جمع  ) ب
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در اسالم هم فرد و هم جامعه هر . پذيرد بر اساس اين اصل اسالم نه اصالت فرد و نه طرد نقش و اهميت فرد را نمي
  .ه در اسالم جايگاه برجسته دارداز اينرو ايجاد توازن و همسويي ميان منافع فرد و جامع. اند دو داراي هويت و هستي

 :آزادي اقتصادي در كادر محدود  ) ت

بينش و نگرش اسالم نسبت به وجود حقيقي فرد و جامعه ميزان و محدوديت آزاديهاي فردي و اجتماعي را 
. بر اساس اين نگرش نه آزادي نامحدود فردي پذيرفتني است و نه كتمان هويت و هستي فردي. مشخص مي كند

  .يز اصل توازن ميان آزادي ها حاكم استدر اينجا ن
خواهند برگزينند، و خودشان  ها، صنايع و كارهايي را كه مي هاي اقتصاديشان آزادند انواع حرفه مردم در فعاليت«

خواهند  عوامل توليدي را كه مالكند يا كاالهايي را كه مي. هاي اقتصاديشان هستند ها و انتخاب مسؤول نتايج تصميم
كسي كه فقط مالك عمل خود است، براي فروش خدمات خود به . كنند ند، در بازار، خريد و فروش ميمبادله كن
ها و كاالهاي  خرد و كسي كه دارايي آورد، كاالها و خدماتي را كه نياز دارد، مي دست مي رود و با آنچه به بازار مي

شود و هيچ صاحب حقي از حق  وارد بازار مي توليدي يا مصرفي يا ابزار توليد را مالك است، با آنچه مالك است،
در عين حال، به ثروتمند اجازه داده . شود و واجب نيست ثروتمند با فقير در مال برابر باشند خود محروم نمي

 42»شود حتي از طريق ضوابط معلوم، قدرت انحصاري اعمال كند نمي

 :مداخله دولت  ) ث

ت اسالمي در متون و منابع ديني و فقهي اسالمي نشان مي تاكيد بر نقش و جايگاه دولت در حيات اجتماعي ام
دهد كه در نظام اقتصادي اسالم دولت از اختيارات گسترده اي در وضع مقررات و دخالت در امور اقتصادي جامعه 

 .برخوردار است

 : 43عدالت اجتماعي  ) ج

ر برگيرنده حاكميت وضعيت عدالت اجتماعي به عنوان يكي از كليدي ترين معيار ها در نظام اقتصادي اسالم د
مطلوبي است كه درآن توزيع ثروت ، درآمد ، قدرت و فرصت بين افراد و گروههاي اجتماعي بر اساس اصل 

عدالت در نظام اقتصادي اسالم از يك سو در ميان اهداف و از . شايستگي، استحقاق و توازن صورت مي گيرد
  .رار مي گيردسوي ديگر در ميان اصول و نهاد رسيدن به اهداف ق

خالصه آنكه وجود اين اصول و اهداف در نظام اقتصادي اسالم در مقابل نظام هاي غير ديني يك تركيب متوازن از 
نظام اقتصاد اسالمي با ايجاد اين تركيب و تلفيق ارضاي خواسته هاي . ابعاد غيرمادي و معنوي زندگي را پديد مي آورد

  .بي اعتالي معنوي و پيشرفت مادي رهنمون مي شودمادي و معنوي جامعه را به سمت دستيا
و نه در ) نظام متمركز(به طور خالصه در نظام اقتصادي اسالم مالكيت نهادها و عوامل توليد نه انحصار دولت است 

ر بلكه در اين نظام هم دولت و هم افراد هردو در مالكيت عوامل نهادهاي توليد و د). نظام سرمايه داري(انحصار بازار 
  .نتيجه در تصميم گيري در باره سه پرسش اساسي اقتصاد سهم دارند

                                                            

 ١٧٠ص )١٣٨٤(کهف  ٤٢

 ٢٢٦ص ) ١٣٧٤(نمازي  ٤٣
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  مزاياي نظام اقتصادي اسالم
مقايسه نظام اقتصادي اسالم با دو نظام ديگر نشان مي دهد كه بر اساس اصول و ساز و كار تعبيه شده در نظام اقتصادي 

. قابل تحقق و معايب هر دو نظام قابل اجتناب استاسالم مزاياي هردو نظام بازار و متمركز در نظام اقتصادي اسالم 
  تامين« براي مثال . تامين و تحقق بسياري اين اهداف در نظام اسالمي جزئي از مباني و اهداف نظام اسالمي است

  ادهخانو  تشكيل  براي  الزم  و امكانات  و پرورش  ، آموزش ، درمان ، بهداشت ، پوشاك ، خوراك مسكن:  اساسي  نيازهاي
كار در اختيار   وسايل  و قرار دادن  كامل  اشتغال  به  منظور رسيدن  به  همه  كار براي  شرايط و امكانات  ؛ تامين همه  براي
  ديگر كه  مشروع  يا هر راه  بهره  بدون  وام  ، از راه تعاوني  كار ندارند، در شكل  وسايل  كارند ولي  قادر به  كه  كساني  همه
  كارفرماي  يك  صورت  را به  دولت  شود و نه  منتهي  خاص  هاي  افراد و گروه  در دست  ثروت  تمركز و تداول  به  نه

از   اقتصاد، اعم  مربوط به  شيون  و تبذير در همه  ؛ منع اسراف... شغل  انتخاب  آزادي  ؛ رعايت....درآورد؛  مطلق  بزرگ
  نيازهاي  كه  و صنعتي  ، دامي كشاورزي  توليدات  ؛ تاكيد بر افزايش... ؛ خدمات ، توليد، توزيع و گذاري  ، سرمايه مصرف
جزء قانون اساسي براي حكومت . 44»برهاند  برساند و از وابستگي  خودكفايي  مرحله  كند و كشور را به  را تامين  عمومي

  .مبتني بر نظام اسالمي در نظر گرفته شده است
مي توان به راحتي زمينه  –كه در سطور باال مورد اشاره قرار گرفت –اقتصادي اسالمي  با دقت در اصول اساسي نظام

  :برخي از اين مزايا را بر مي شماريم. تحقق مزاياي هردو نظام پيشگفته را نشان داد
ي انگيزه بخش اصلي و اساسي رفتار اقتصادي انسان در نظام اسالمي رسيدن به كمال و قرب اله: كارايي اقتصادي 

پاسخگويي در برابر خداوند و باورمندي به معاد و . انسان در جهان بيني اسالمي موجودي هدفمند و مسئول است. است
دنياي اخروي و مسئوليت انسان در تالش براي به قابليت رساندن همه ظرفيتهاي وجودي او از يك سو و حرمت اسراف 

آزادي . كثر كارايي اقتصادي و بهره وري را در پي خواهد داشت و به هدر دادن مواهب ومنابع از سوي ديگر تامين حدا
  در حق انتحاب

چنانكه اشاره شد پذيرش آزادي محدود در اين نظام از يك سو حق انتخاب از ميان گزينه هاي متعدد و زمينه رقابت 
ر دست عده اي اندكشمار سالم را تضمين كند اما از سوي ديگر از عنان گسيختگي و تمركز نامحدود امكانات ومنابع د

  .پيشگيري كند
  كاهش نابرابري

تعبيه سازو كارهاي توزيعي . از ديگر مزاياي نظام اقتصاد اسالمي تاكيد و توجه به اصل عدالت و توازن اقتصادي است
و باز توزيعي مانند وجوب خمس زكات و ديگر وجوهات در نظام اقتصادي اسالم مي تواند به صورت خودكار از 

  .نابرابري و عدم تعادلهاي اجتماعي و اقتصادي بكاهد ميزان
در نظام اقتصادي اسالم كار عبادت و تالش براي تامين معيشت خانواده جهاد در راه خد قلمداد شده : كاهش بيكاري 

اهش از سوي ديگر بد ليل اختيارات و امكان مداخله دولت در نظام اسالمي زمينه بيشتر براي ايجاد اشتغال و ك. است 
  .بيكاري فراهم است

                                                            

 ۴٣قانون اساسي جمهموري اسالمي ايران اصل  ٤٤
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در نظام اسالمي به دليل حضور و نقش دولت در ساماندهي و اداره امور : تخصيص منابع به اولويت هاي جامعه
مادي توليد كننده بخش خصوصي زمينه انحراف در تخصيص منابع به –اقتصادي و هم چنين به دليل انگيزه معنوي 
  .ار كمتر از نظام بازار آزاد استسمت توليد كاالها و خدمات فاقداولويت بسي

مقايسه نظام اقتصادي اسالم با دو نظام ديگر نشان مي دهد كه اين نظام راه و شيوه بهتري براي پاسخگويي براي سه 
 .پرسش اساسي علم اقتصاد فراهم مي كند

رسش اساسي علم با اين حال توجه شود كه نظام اقتصادي يك كشور جنبه نرم افزاري روشهاي پاسخگويي به سه پ
اما به لحاظ فني و اقتصادي دامنه مانور يك . اقتصاد يا به عبارت ديگر شيوه توليد، توزيع و مصرف را تعيين مي كند

اقتصاد در انتخاب اين كه چه كااليي و به چه مقدار توليد شود در چارچوب ظرفيت توليدي يا منحني امكانات آن 
  تعيين مي شوداقتصاد و هزينه فرصت توليد يك كاال 
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  بخش دوم
  نظريه و كاربرد: اقتصاد خرد
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  فصل پنجم
  نظريه تقاضا

  
  مفهوم تقاضا در علم اقتصاد

 وقتي اقتصاددانان واژة تقاضا را به كار مي برند مفهومي را در نظر دارند كه با مفهوم واژة تقاضا در گفتارهاي روزمره
جمالت زير را كه ممكن است در روزنامه ها خوانده باشيد يا از تلويزيون  براي مثال،. و نوشتارهاي عادي تفاوت دارد
دولت ايران از جامعه جهاني براي كمك " -2. "متهم از دادگاه تقاضاي فرجام كرد" -1شنيده باشيد باهم مقايسه كنيد

كفش هاي هاي به دليل ورود كفش هاي ارزان چيني تقاضا براي "-3 "به زلزله زدگان بم تقاضاي همكاري كرد
اما واژة . به كار رفته است است...تقاضا به مفهوم در خواست يا ابرازنياز و در دو جمله اول ".داخلي كاهش يافته است

در  .در اين جمله واژة تقاضا به مفهوم اقتصادي آن به كار رفته است. تقاضا در جمله سوم مفهوم متفاوتي را بيان مي كند
د ياز بدون قدرت خريلذا ن. شود يز منظور ميد نيقدرت خر, ازيل و نيوه برخواست و تماعال, تقاضا يمفهوم اقتصاد

 .شود يتقاضا محسوب نم
توان براي خريد بالفعل يا بالقوه ي كاال يا يك خدمت در  و )ترجيح و انتخاب(تقاضا در اقتصاد عبارت است از تمايل 

  نيمع يزمان ك دورهي

 تقاضا نظريه

به اين معنا كه دراين نظريه مي . ار مصرف كنندگان يا خريداران كاال ها و خدمات بررسي مي شوددر نظريه تقاضا رفت
و از كااليي ديگركمتر  كوشيم بررسي كنيم چه عواملي باعث مي شود خريداران و مصرف كنندگان ازيك كاال بيشتر

  .يا از يك كاال در يك زمان كمتر و در زماني ديگر بيشتر تقاضا كنند
  .اران مي توانند افراد، خانوار ها، بنگاهها، يا ادرات دولتي باشندخريد

  نظريه تقاضا نشان مي دهد چگونه تر جيحات مصرف كننده، تقاضا براي مصرف يك كا ال را تعيين مي كند

  تقاضا بر مؤثر عوامل

و مقدار تقاضاي يك فرد اگر تقاضاي يك فرد از يك كاال مثال، گوشت مرغ، را در نظر بگيريم چند عامل بر ميزان 
  :برخي از مؤثرترين عوامل بر ميزان تقاضاي يك فرد از يك كاال عبارتند از. از آن كاال مؤثر است
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  قيمت
د يريرا در نظر بگ يا مصرف كننده. مت كاالها و خدمات استين كننده قيياز عوامل تع يكيافراد  يرفتار مصرف در

ن يد اوليفرض كن. د كنديك ماهه خود خريمصارف  يبرا رود تا يبازار مار داشتن درآمد محدود به يكه با در اخت
شود  يمتوجه م هن فرد پس از ورودبه مغازيا. است يئنيكه در سر راه او قرار دارد فروشگاه محصوالت پروت يمغازه ا
 دارد؟ ياز مرغ اثر او يمت ، بر مقدار تقاضايش در قين افزايبه نظرشما ا. افته استيش يدرصد افزا 40مت مرغ يكه ق

 يمت با كاستن از مقدار تقاضايش قيرا معموال تقاضا كننده نسبت به افزايز. اد مثبت استين پرسش به احتمال زيپاسخ ا
افزايش  مت گوشت مرغين اگر قيبنابر ا .كند يتقاضا م يشتريابد مقدار بيمت كاهش ياما اگر ق. دهد يخود پاسخ م

. برعكس، اگر قيمت گوشت مرغ كاهش يابد تقاضاي آن افزايش مي يابد. هش مي يابديابد تقاضا براي گوشت مرغ كا
كاهش و باكاهش قيمت ميزان تقاضا افزايش مي يابد مي گوييم كه مقدار  از آنجا كه ميزان تقاضا با افزايش قيمت

در اغلب  يضا به طور كلاين رابطه معكوس ميان قيمت و مقدار تقا .تقاضاي گوشت مرغ با قيمت آن رابطة منفي دارد
براساس . جا افتاده است قانون تقاضادر اقتصاد به عنوان  كاال ها صادق است و در حقيقت به عنوان يك اصل بديهي

قانون تقاضا، با فرض ثبات ساير شرايط وقتي قيمت يك كاال افزايش مي يابد مقدار تقاضا از آن كاال 
  .كاهش مي يابد

  درآمد
 .كند يلو گوشت مرغ تقاضا ميك 4كماه يدر طول  نيدرآمد مع يعنوان مصرف كننده و دارك نفر به يد يفرض كن

لو گوشت يك 4 ين فرد بازهم ماهيا ايا. ن فرد دوبرابر شوديا بهبود وضع كسب كار درآمد ايافتن شغل بهتر ياما به سبب 
 يدست تقاضا كنندگان را برا -االدر صورت نرمال بود ن ك–ش در درآمد افراد ير افزايخ. مرغ تقاضا خواهد كرد

ش يآنها از كاال ها و خدمات افزا يش درآمد تقاضايلذا با افزا. از كاالها و خدمات باز خواهد كرد يشتريد مقدار بيخر
آنها مي توانند با همان قيمت . قدرت خريد افراد باال مي رود را وقتي درآمد افراد، به هر دليلي، باال مي روديز. ابد ي يم
 اگر با افزايش درآمد افراد ميزان تقاضاي آنها .بلي مقادير بيشتري از يك كاال و حتي كاالهاي بيشتري خريداري كنندق

اما تقاضا براي برخي كاالها با افزايش درآمد  .از يك كاال افرايش يابد آن كاال را اصطالحا كاالي نرمال مي نامند
ر مي رود آنها كمتر از اتوبوس براي رفتن بر سر كار يا دانشگاه استفاده مثال وقتي درآمد افراد باالت. كاهش مي يابد

  .تقاضاي افراد براي يك كاال كمتر شود مي گوييم آن كاال پست است هرگاه با افزايش درآمد. ميكنند

  بودن دسترس در و مرتبط كاالهاي قيمت
يكي ديگر از عوامل تعيين  آن كاال) انشينيعني كاالهاي مكمل يا ج(آنها قيمت و در دسترس بودن كاالهاي مرتبط

جانشين يك كاال عبارتست از كااليي كه بتواند نقش و كاركرد آن . يك كاال ست كننده مقدار تقاضاي



 

 54اسحاق علوي    سيد .................... .....................................................................................كليات علم اقتصاد                  

گوشت قرمز جانشين گوشت سفيد است و هردو مي  ميدان يمثال م يبرا. را بسته به درجه جانشيني ايفا كند كاال
وقتي قيمت گوشت قرمز افزايش مي يابد خريداران به سمت خريد . انسانها را تامين كنند توانند پروتيين مورد نياز بدن

هم چنين اگر فرض كنيم دريك كشور به دليل شيوع جنون . بيشتر از گوشت سفيد يعني ماهي و مرغ روي مي آورند
  .گاوي مثال عرضه گوشت قرمز كاهش يابد بازهم تقاضاي براي گوشت سفيد باال مي رود

هم چنين، وقتي دسترسي به . گاه قيمت جانشين يك كاال افزايش مي يابد ميزان تقاضا براي آن كاال باال مي رودهر
  .جانشين يك كاال كمتر مي شود بازهم تقاضا براي آن كاال باال مي رود

و قيمت هر ليتر بنزين مثال، اگر دولت ايران يارانه ها بر بنزين را بردارد  .است يدر مورد كاالي مكمل، اين رابطه منف
بر تقاضاي خودرو سواري خواهد داشت؟ ازآنجا كه بنزين كاالي  ريال برسد به نظر شما آيااين اقدام اثري 15000به 

يا حد . مكمل براي خودرو سواري است با افزايش قيمت بنزين تمايل افراد براي خريد خودرو سواري كم خواهد شد
  .خواهند آورد كه بنزين كمتري مصرف مي كند افراد به سمت خودرو هايي روي اقل

ابد و يكاهش  ياصل يكاال يط تقاضاير شرايم با ثبات سايابد انتظار داريش يمكمل افزا يمت كاالين هرگاه قيبنابر ا
  .ابديش يافزا ياصل يكاال يط تقاضاير شرايم با ثبات سايابد انتظار داريمكمل كاهش  يمت كااليبرعكس اگر ق
ترجيحات ذهني سليقه هاي افراد در تقاضا و مصرف كاالها در طول زمان و براثر عوامل تاريخي، فرهنگي،  سليقه ها و

مانند تقاضا  –زيولوژيك افراد يآداب وسنن حاكم برجامعة آنها شكل مي گيرد و ممكن است بازتاب نيازهاي واقعي ف
در واقع، به استثناي كاالهاي . باشد -تقاضا براي سيگار مانند -يا اينكه بيانگر يك خواسته تصنعي و القايي -براي گندم

مثال در . هستند كه به افراد ديكته مي كنند از چه كااليي بيشتر و از چه كاالي كمتر تقاضا كنند ضروري همين سليقه ها
  .مناطق با گوشت گوسفند يسازگار است و در برخ يقه افراد با گوشت ماهيمناطق ذا يبرخ

  عوامل ساير
ز بر يدر كنار اين موارد، عوامل ديگري ن .يك كاالاست ن عوامل تعيين كننده مقدار تقاضا ازيمل فوق از بارزترعوا

مانند انتظارات افراد در مورد قيمت يك كاال يا در مورد در آمدشان در آينده . تقاضاي افراد از يك كاال اثر مي گذارند
د كه يمثال فرض كن يبرا .زمان فعلي تاثير مي گذارد يا يك خدمت در كه اينها نيز بر ميزان تقاضاي آنها ازيك كاال

شركت مخابرات اعالم كند كه از  ال باشد ويون ريليم 4 , 1385بهشت يم كارت تلفن همراه در ارديك عدد سيمت يق
ن صورت طبعا يدر ا .ون كاهش خواهد داد يليم 3ون به يليم 4م كارت تلفن همراه را از يمت سيق 1385خرداد  يابتدا

يك  در سالي كه ميزان بارندگي زياد است اي. افت يبهشت كاهش خواهد يم كارت تلفن همراه در ارديس يتقاضا برا
بنابراين مي توان انتظار داشت كه حتي پيش از . درآمدبيشتري داشته باشد طبعا انتظار دارد در آن سال باغدار يا كشاورز
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 به نسبت سالي كه خشكسالي حاكم است و-ن باغدار ميزان بيشتري از كاالها راتحقق يافتن درآمد هاي انتظاري، اي
  .كندتقاضا  -كشاورز انتظار درآمد بيشتر را ندارد

كاال  يواردات برخ مثال هرگاه دولت بر نرخ تعرفه يبرا. دولت است ياست هايگر از عوامل موثر بر تقاضا سيد يكي
گر ينمونه د. ابدي ين كاال كاهش ميا يط تقاضا براير شرايهد با فرض ثبات ساش ديتلفن همراه را افزا يمانند گوش ها
مت آزاد عرضه ين را به قين را قطع و بنزيبنز يبرا يارانه پرداختياگر دولت . ن استيمت بنزيق ياست دولت ازادسازيس

  .ابدي يآن كاهش م يافته و تقاضايش ين كاال افزايمت ايكند ق
. است يو اعتقاد ينيد يافراد از كاالها و خدمات نقش الگوها و ارزش ها يتقاضا يگذار براگر از عوامل اثريد يكي
وجود  يلمشروبات الك يبرا ييتقاضا يشود در جامعه اسالم يدر اسالم سبب م يلنمونه حرمت مشروبات الك يبرا

ن يابراي  ييشود تقاضا يعث من امر بايو ا. ك تابو استين هندو مصرف گوشت گاو ييرو آينداشته باشد در جوامع پ
   .كاالها وجود نداشته باشد

مثال ميزان مصرف يك كاالي . همچنين ميزان مصرف كاالهاي مباح نيز تحت تاثير ارزش هاي ديني قرار مي گيرد
لذا حتي با كاهش قيمت آن كاال و يا افزايش درآمد فرد و امكان خريد و مصرف . مباحث محدود به عدم اسراف است

  .ر، اما وي تا حدي ازاين كاال خريد و مصرف مي كند كه به حد اسراف نرسدبيشت

 تقاضا جدول

از ميان همه عوامل مؤثر بر تقاضا با اندكي تسامح آنچه بيش از همه در ميزان تقاضاي افراد از كاالها و خدمات مشهود 
و نموداري تقاضا را بررسي كرد، فرض مي است وبه همين دليل و نيز بدليل اينكه بتوان با ساده سازي به صورت عددي 

در پايان اين فصل اين فرض را حذف مي كنيم . عامل موثر بر تقاضا ثابت باشد، و فقط قيمت كاال تغيير كند كنيم تمام
  .واثر تغيير ساير عوامل بر تقاضا را بررسي خواهيم كرد

فرض ثبات ساير عوامل مؤثر بر تقاضا، هرگاه  هم مشاهدات دقيق علمي و هم رفتار مردم عادي نشان مي دهند كه با
براي بيان بهتراين رابطه ميان قيمت . قيمت يك كاال باال مي رود گرايش افراد به خريداري از آن كاال كمتر مي شود

استفاده مي شود مثال فرضي تقاضاي گوشت مرغ را در  جدول تقاضايك كاال و مقدار تقاضا معموال از جدولي بنام 
در اين مثال براي بررسي اثر قيمت گوشت مرغ بر تقاضاي يك فرد از گوشت مرغ فرض مي شود كه ساير : ريدنظر بگي

عوامل مؤثر بر تقاضا مانند درآمد، قيمت و عرضه ساير محصوالت پروتييني مانند گوشت قرمز ، ماهي و سويا، سليقه و 
، جدول تقاضا براي گوشت مرغ را  1-5است جدول  انتظارات اين فرد ثابت است و فقط قيمت گوشت مرغ تغيير كرده

  .در يك دوره زماني معين نشان مي دهد نشان مي دهد
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يعني با كاهش . همانگونه كه در جدول مشاهده مي كنيد به ازاي هر قيمت مقدار معيني گوشت مرغ تقاضا مي شود
درا ين جدول رابطه اي معكوس ميان قيمت و چنانكه مي بينيم . قيمت مقدار تقاضاي اين خريدار فرضي افزايش مي يابد

  مقدار تقاضا شده مشاهده مي شود
 

 جدول تقاضا براي گوشت مرغ

 )كيلوگرم(مقدار تقاضا  )هزار ريال( قيمت 

  0  12  

  10  5 )الف

 8 10 )ب

 6 15 )ج

 4  20 )د

  2  25  )ه

  0  30  )و

 ١ ٥ جدول

 نحني تقاضام

اعداد مربوط به  اگر
قيمت و تقاضارا از جدول 
تقاضا به صفحه مختصات 

هر  يام به ازيمنتقل كن
ك يمت و مقدار تقاضا يق

د و از يآ ينقطه بدست م
گر يكدين نقاط به ياتصال ا
 يتقاضا بدست م يمنحن
منحني تقاضا عبارت  .ديآ

 ١ ٥نمودار
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 متيق يخدمت در ازا ايفرد از كاال  يمختلف تقاضا ريمقاد انگريتقاضا و ب رابطة قيمت و مقدار ياست از بيان هندس
  .دهد ياز منحني تقاضا را نشان م ينمونه ا  1-5نمودار . است نيمع يمختلف در دوره زمان يها

قيمت را در محور عمودي و مقدار تقاضا را در محور افقي رسم مي  به پيروي از سنت اقتصاددانان، در اين منحني،
بودن رابطة قيمت وتقاضا، شيب خطي كه مقدار تقاضا و قيمت را به هم پيوند مي دهد نزولي  با توجه به معكوس .كنيم
 .است

تقاضا كاهش مي يابد؟ يا به تعبير فنّي تر چراشيب تقاضا نزولي است؟ به دو دليل زير شيب  مقدار چرا با افزايش قيمت 
وقتي قيمت يك كاال افزايش مي يابد خريداران سعي مي كنند كاالي ديگري را : اثر جانشيني :تقاضا نزولي است

گوشت ماهي يا گوشت قرمز  براي مثال، با افزايش قيمت گوشت مرغ خريداران به سمت مصرف. كنند جانشين آن
اثر درآمدي به اين معناست كه وقتي قيمت كااليي باال مي رود در مقايسه با قبل و : اثر درآمدي .تمايل پيدا مي كنند

اگر قيمت برنج دوبرابر . د افراد كم شده استيدست كم در ارتباط با خريد كااليي كه قيمتش افزايش يافته قدرت خر
كاال ها كمتر مي توانند  شود خريداران نسبت به گذشته درآمد واقعي كمتري دارند و درنتيجه هم از برنج و هم از ساير

   .بخرند
آنچه تا به حال در مورد  

تقاضا گفتيم به تقاضاي 
 يك فرد از يك محصول

اما اگر . مربوط ميشود
سازوكار بازار را  بخواهيم

بررسي كنيم الزم است 
تقاضاي كل بازار را براي 
يك محصول بدست 

تقاضاي بازار براي . آوريم
يك محصول معين عبارت 

كل  است از جمع
تقاضاهاي فردي براي آن 

جدول تقاضاي . محصول
سادگي فرض مي كنيم در يك بازار فرضي براي گوشت  براي. بازار از جمع جدولهاي تقاضاي افراد بدست مي آيد

 جدول تقاضاي بازار براي گوشت مرغ

 
 

 قيمت

 )هزار ريال(

 علي تقاضاي

 )كيلوگرم(

 رضا تقاضاي

 )كيلوگرم(

 بازار

 )كيلوگرم(

 0 12 18 30 

 5 10 15 25 

 10 8 12 20 

 15 6 9 15 

 20 4 6 10 

 25 2 3 5 

 
30 0 0 0 
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دونفر نشان داده  گوشت مر غ براي اين تقاضاي 2-5در جدول . وجود داشته باشد -علي و رضا-مرغ تنها دو متقاضي
  .است شده

 رضا باشد يتقاضا يمنحن 2-5و نمودار  يعل يتقاضا يمنحن 1-5د نمودار يفرض كن

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

  
 تدر آن صور

منحني تقاضاي 
نيز از جمع  بازار

افقي تقاضاي افراد 
  .بدست مي آيد

  

تقاضاي علي
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  تغيير ساير عوامل تاثيرگذار بر تقاضا
 در اما چنانكه پيشتر گفته شد. اثر تغيير قيمت بر مقدار تقاضا را بررسي كرديم 2-5و  1-5در جدول ها و نمودار هاي 

وقتي قيمت يك كاال تغيير  .نيز مؤثرند ...درآمد، سليقه، كاالهاي مرتبط، انتظارات و تعيين تقاضا عوامل ديگري مانند
ر يرات ساييم كه تغيكن يم بررسيخواه يحال م.روي منحني تقاضا به نقطه ديگر حركت مي كنيم مي كند ازيك نقطه

ن ابزار يق ايز از طريوامل را نر عيرات ساييم اثر تغيشود تا بتوان يتقاضا منعكس م يعوامل چگونه در نمودار هندس
منحني  تغيير كند حركت روي -غير از قيمت كاال-وقتي ساير عوامل مؤثر برتقاضا. م يل كنيه و تحليمشاهد و تجز

بنابراين بايد دقت كرد كه در بحث تقاضا، دومفهوم  .بلكه خود منحني تقاضا جابجا مي شود. تقاضا صورت نمي گيرد
قيمت يك كاال تغيير مي كند ما روي منحني تقاضا  وقتي. مقدار تقاضا را با همديگر خلط نكنيم تغيير تقاضا و تغيير در

 "تقاضا تغيير در"اما عبارت . را به كارمي بريم "تغيير در مقدار تقاضا"اين حالت عبارت  براي. حركت مي كنيم
براي مثال فرض كنيد . قاضا منتقل مي شودمي كند وكل منحني ت كه ساير عوامل تغيير استفاده مي كنيم رابراي حالتي

احتمال بروز  بهداشت جهاني اعالم كند كه در افرادي كه از گوشت سفيد بجاي گوشت قرمز مصرف مي كنند سازمان
اين هشدار باعث مي گردد نگرش و به عبارتي ديگر، سليقه هاي افراد . كاهش مي يابد% 90تا  يو عروق يبيماريهاي قلب
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مشاهده مي كنيد تقاضاي افراد  6-5و  5-5دراين حالت، چنان كه در نمودار . گوشت مرغ تغيير كندنسبت به مصرف 
انتقال منحني تقاضابه  در نمودار به صورت را) افزايش(اين تغيير  .درهمان سطح قيمت هاي قبلي افزايش يافته است

  .سمت راست و باال مشاهده مي كنيم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٥٦نمودار
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نيد علي و رضا كه به طور فرضي تشكيل دهندگان بازار گوشت مرغ بودند بخشي از درآمد خود را از دست فرض ك
نشان داده ايم  5-5بدهند دراين صورت به نظر شما چه اتقافي در منحني تقاضا رخ خواهد داد؟ همانگونه كه در نمودار

  .مي شودمنحني تقاضا به دليل كاهش در درآمد به سمت چپ و پايين جابجا 
 .ندين نماير عوامل را تمريك از سايتوانند اثر هر يخوانندگان عالقه مند م

  خالصه
توان براي خريد بالفعل يا بالقوه ي كاال يا يك  و )ترجيح و انتخاب(تقاضا در اقتصاد عبارت است از تمايل 

 نيمع يزمان ك دورهيخدمت در 
قه يمرتبط، سل يمت كاالهايمت، درآمد ، قيال عبارتند از قمؤثرترين عوامل بر ميزان تقاضاي يك فرد از يك كا

 يحات ذهنيها و ترج
 .با فرض ثبات ساير شرايط وقتي قيمت يك كاال افزايش مي يابد مقدار تقاضا از آن كاال كاهش مي يابد
 .با فرض ثبات ساير شرايط وقتي قيمت يك كاال افزايش مي يابد مقدار تقاضا از آن كاال كاهش مي يابد

در اغلب كاال ها صادق است و در حقيقت به عنوان يك  يابطه معكوس ميان قيمت و مقدار تقاضا به طور كلر
 .در اقتصاد به عنوان قانون تقاضا جا افتاده است اصل بديهي

اگر با افزايش درآمد افراد ميزان تقاضاي . ابد ي يش ميآنها از كاال ها و خدمات افزا يش درآمد تقاضايبا افزا
تقاضاي افراد  هرگاه با افزايش درآمد. از يك كاال افرايش يابد آن كاال را اصطالحا كاالي نرمال مي نامند آنها

 .براي يك كاال كمتر شود مي گوييم آن كاال پست است
هم . قيمت جانشين يك كاال افزايش مي يابد ميزان تقاضا براي آن كاال باال مي رود يوقت :مرتبط يمت كاالهايق

 .تقاضا براي آن كاال باال مي رود ن، وقتي دسترسي به جانشين يك كاال كمتر مي شودچني
ابد و يكاهش  ياصل يكاال يط تقاضاير شرايم با ثبات سايابد انتظار داريش يمكمل افزا يمت كااليهرگاه ق

ش يافزا يصلا يكاال يط تقاضاير شرايم با ثبات سايابد انتظار داريمكمل كاهش  يمت كاالهيبرعكس اگر ق
  .ابدي

 .تقاضا استفاده مي شود يبراي بيان بهتراين رابطه ميان قيمت يك كاال و مقدار تقاضا معموال از منحن
فرد از كاال  ير مختلف تقاضايانگر مقاديتقاضا و ب رابطة قيمت و مقدار يمنحني تقاضا عبارت است از بيان هندس

 نيمع يمختلف در دوره زمان يمت هايق يا خدمت در ازاي
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تغيير در " اين حالت عبارت براي. قيمت يك كاال تغيير مي كند ما روي منحني تقاضا حركت مي كنيم وقتي
كه ساير عوامل  استفاده مي كنيم رابراي حالتي "تقاضا تغيير در" اما عبارت. را به كارمي بريم "مقدار تقاضا

  .مي كند وكل منحني تقاضا منتقل مي شود تغيير

  پنجمسواالت فصل 
  را توضيح دهيد؟» تقاضا«نظريه  – 1
  مهمترين عوامل موثر بر تقاضا را نام ببريد؟ – 2
  كاالي نرمال و كاالي پست را تعريف كنيد؟ – 3
  رابطه ميان قيمت كاالهاي مرتبط و تقاضا براي يك كاال را با ذكر مثال توضيح دهيد؟ – 4
  ي تقاضاي بازار از چه روش بدست مي آيد؟منحني تقاضا را تعريف كنيد و توضيح دهيد منحن – 5

  چه تفاوتي است؟ با ذكر مثال توضيح دهيد؟» تغيير تقاضا«و » تغيير در مقدار تقاضا«ميان دو تعبير  – 6
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  فصل ششم
 نظريه عرضه

  
  عرضه و عوامل مؤثر بر آن

 يعنيگر سكه بازار يد يت اكنون روخدم ايك كاال ي ين كننده مقدار تقاضا براييبا تقاضا و عوامل تع ييپس از آشنا
د كننده يكه تول يا خدمتيعرضه عبارت است از مقدار كاال  .ميده يرفتار فروشنده و عرضه كننده را مورد مطالعه قرار م

ل به ارائه و توان يز دو عنصر تمايدر مفهوم عرضه ن. ن عرضه كننديمع يل و قادر است در دوره زمانيما) عرضه كننده(
  .ظور شده استارائه من

  ه عرضهينظر
ه يگر، نظريبه عبارت د. شود يم يد كنندگان و عرضه كنندگان كاالها و خدمات بررسيه عرضه رفتار توليدر نظر

د كنندگان يتول(عرضه كنندگان  يك دوره زمانيشود در  ياست كه باعث م يل و عواملين دالييافتن و تبي يعرضه در پ
  .ا كمتر عرضه كنندي شتريك كاال را بي) و فروشندگان

  عوامل مؤثر بر مقدار عرضه
در برسي عوامل مؤثر بر . در تقاضا ديديم كه عوامل متعددي بر تعيين مقدار تقاضا از يك كاال يا خدمت نقش دارد

ن بنابراي. كنند يو خدمات م هاد كااليعرضه نيز بايد به خاطر داشت كه توليد كنندگان به انگيزة كسب سود اقدام به تول
به افزايش سودكمك  -مثال از طريق كاهش هزينه هاي توليد-يا به صورت غير مستقيم هرعاملي كه به صورت مستقيم

برخي از اين عوامل كه نوعا بيش از ساير عوامل در تعيين مقدار تقاضا نقش . كند منجر به افزايش مقدار عرضه مي شود
  :دارند عبارتند از

 قيمت

براي مثال، اگر گوشت مرغ را در نظر بگيريم . كاالستآن مؤثر در تعيين مقدار عرضة  قيمت هر كااليكي از عوامل
با افزايش سودآوري توليد و فروش گوشت . باالست توليد و فروش آن سودآور مي شود  وقتي قيمت گوشت مرغ

در  .تاسيس مي كنند بيشتري استخدام و مرغداريهاي جديدي مرغ، مرغداران بر ساعات كار خود مي افزايند؛ كارگران
در مقابل، هنگامي كه قيمت گوشت مرغ پايين است قاعدتا سودآوري  .نتيجه مقدار بيشتري از آن كاال عرضه مي شود
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. وقتي سودآوري پايين است توليد گوشت مرغ كمتر مي شود. كمتر است-توليد و فروش گوشت مرغ -شغل مرغداري
به كلي عطاي اين شغل را به  يلي پايين باشد ممكن است توليد كنندهو سودآوري توليد آن خ اگر قميت گوشت مر غ

  .برآيد و عر ضه گوشت مر غ به صفر برسد لقاي آن بخشيده و در صدد تغيير شغل
بافرض ثبات ساير شرايط، وقيت قيمت يك : قانون عرضه  

آاال افزايش مي يابد مقدار عر ضه آن آاال نيز باال مي 
  .رود

نتيجه مي گيريم كه ميان مقدار  ايش قيمت كاال مقدار عرضه افزايش و با كاهش آن كاهش مي يابدازآنجا كه با افز
عرضه . از اين رابطه به عنوان قانون عرضه ياد مي كنند اقتصاددانان. عرضه يك كاال و قيمت آن رابطة مثبت و جود دارد

ضه شده از يك كاال كه اين را بطه در عرف عبارت است از رابطه ميان دامنه اي از قيمت هاي معين و مقدار عر
قانون عرضه بيان مي كند كه اگر ساير عوامل مؤثر بر تقاضا تغيير نكند . شناخته مي شود اقتصاددانان به نام قانون عرضه

  .و مقداري كه فروشندگان مايل به فروش هستند يك رابطة مستقيم و جود دارد ميان قميت كاالها

 قيمت نهاده هاي توليد

چنانكه گفته شد هرعاملي كه منجر به كاهش هزينه هاي توليد شود برسودآوري و در نتيجه بر مقدار عرضه اثر مي 
جزء اصلي ترين عوامل تعيين كنندة هزينه هاي توليد ... قميت نهاده هاي توليد مانند نيروي كار، مواد خام و . گذارد
اجاره باال مي رود هزينه و كنجاله، هورمون ، ذرت ، دستمزد، د گوشت مرغ مانند يبراي مثال وقتي قيمت تول. است

 .توليد و عرضه گوشت مرغ افزايش و سودآوري و در نتيجه عرضه آن كاهش مي يابد

 پيشرفت تكنولوژيكي

سازد يا منجر به ايجاد تغييري گردد كه بتوان با ميزان كمتري از نهاده ها  كار توليد و عرضه را آسانتر هرچيزي كه
بنابراين،از نوآوريها و اختراغات علمي و . قبلي را توليد كرد، پيشرفت تكنولوژيك ناميده مي شود دار محصولمق

صنعتي گرفته تا روي آوردن به روش تازه و بهتر در استفاده از تكنولوژي موجود و حتي ساماندهي دوباره امور همه در 
ل بر اثر پيشرفت تكنوژيك توليد يك دستگاه اتومبيل در براي مثا. شمار پيشرفت هاي تكنولوژيك قرار مي گيرند

و . الزم داشته است 1355يك دستگاه اتومبيل در سال  وقت كمتري نسبت به توليد 1383شركت ايران خودرو درسال 
همين پيشرفت تكنولوژيك يكي از مهمترين داليل افزايش در مقدار عرضه اتومبيل در ايران درسال هاي اخير بوده 

. روشن تاثير پيشرفت تكنولوژي بر مقدار عرضه، مثال كامپيوتر هاي شخصي است نمونه هاييكي ديگر  .است
راز اين افزايش چشمگير در عرضه . درسالهاي اخير عرضه كامپوتر هاي شخصي به طور قابل توجهي افزايش يافته است
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مت بسيار نازلتر از پيش، در پيشرفت هاي فن رايانه هاي شخصي باسرعت و قدرت پردازش و محاسبه بسيار باالتر با قي
 .آورانه نهفته است

  قيمت كاالهاي مرتبط
 كااليي است كه منظور از كاالي مرتبط در اين جا .قميت كاالهاي مرتبط نيز بر مقدار عرضه كاال و خدمت اثر دارد 

نظر بگيريد كه هردو از چرم تهيه مي  مثال دو كاالي كيف وكفش را در. با استفاده از نهاده هاي مشابه توليد مي شوند
قيمت كيف هاي چرمي دوبرابر شود و قيمت كفش تغييري نكند عرضه كفش كاهش مي يابد  -به هر دليلي -اگر. شود

هم چنين توجه داشته باشيد اگر يك كاال  .را به سمت توليد كيف هدايت مي كنند) چرم(توليد و توليد كنندگان نهادة
در يك يا دو بازار  يا كاهش قيمت يك كاال افزايش. ود كاالي متفاوت اما مرتبط به شمار مي آيددر دو بازار عرضه ش

چرا عرضه . مثال روشن آن قيمت نيروي كار يعني دستمزد است. مي تواند بر مقدار عرضه يك كاال اثرگذار باشد
قيمت خدمات  ران است؟خدمات پزشكان فوق تخصص و متخصصان تكنولوژي اطالعات در زاهدان كمتر از ته

پايين بودن قيمت اين خدمات در كشورهاي در . در تهران بركاهش عرضه اين خدمات در زاهدان اثر دارد) دستمزد(
ازطريق مهاجرت  -حال توسعه باعث مي شود مقدار عرضه كاالي تخصص بر و مهارت بر در كشورهاي صنعتي 

  افزايش يابد - )فرارمغزها(متخصصان جهان سوم 

 در مورد ميزان تقاضا ظاراتانت

در ماههاي آخر هر سال به خصوص در اسفند ماه افزايش مي يابد؟ عرضه كنندگان  چرا قيمت ميوه ها و مركبات
د ميوه ها را از باغداران وكشاورزان به قيمت كم نعمده ميوه كه در ايران عمدتا از دالالن و واسطه هاتشكيل مي شو

و در نتيجه قيمت آنها  دارند كه در ايام عيد نوروز تقاضا براي ميوه ها و مركبات ظارو چون انت -خريداري مي كنند 
مي بينيد كه به دليل انتظار . و در اوج گراني يعني ايام نوروز عرضه مي كنند آنها را در سردخانه ها انبار -افزايش يابد

ك يمعموال : گريمثال د .يش يا كاهش مي يابدافزايش يا كاهش در قيمت كااليي در آينده عرضة آن در زمان حال افزا
ف و كفش و در يك يمدارس تقاضا برا يآموزش يليانتظار دارد در آغاز سال تحص يد كننده محصوالت چرميتول
ف و كفش را يك ديش از آن توليچند ماه پ ياو حت ينيش بين انتظار و پيبا توجه به ا. ابدي يش ميمت آنها افزايجه قينت

مشهود اثر  يگر از نمونه هايد يكي د و صادر كننده نفتيتول يد و عرضه نفت دركشورهايتول .هدد يش ميافزا
در  يانرژ يبرا يتقاضا  معموال با آغاز فصل سرد،. مقدار عرضه نفت است نده بريآ يمت هايق ينيش بيانتظارات و پ

ش از يپ يحت يد كننده انرژيتول  يكشورها و شركت ها ابد لذاي يش ميعمده مصرف كننده نفت افزا يكشورها
 .دهند يش ميزمستان عرضه خود را افزا
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 هاي دولت سياست

سياست هاي . از ديگر عوامل مهم مؤثر بر مقدار عرضه كاال و خدمات مي توان به سياست هاي دولت اشاره كرد
يارانه ها، وسياست هاي تجاري و دولت در زمينه افزايش يا كاهش مالياتها، اعمال قانون حداقل دسمزدها، تثبيت قيمتها، 

بازرگاني دولت مانند افزايش يا كاهش تعرفه هاي گمرگي بر واردات مواد خام و كاالها، و اعطاي يارانه و تشويق هاي 
و خدمات مؤثر  هاصادراتي؛ هم چنين سياست هاي ارزي و پولي دولت مي تواند در افزايش يا كاهش مقدار عرضه كاال

ق يتشو ينمونه هرگاه دولت برا يبرا. د بر مقدار عرضه اثر دارديتول يارانه هايا كاهش يش يثال، افزابه عنوان م.. باشد
از از يمورد ن يزات و دستگاههايه تجهيته يو دالر به نرخ كمتر برا يارانه ايكاغذ  يد كتاب و محصوالت فرهنگيتول

جه آنها عرضه را يابد و در نتي يم كاهش يت فرهنگد محصوالينه توليقرار دهد هز ند كنند گايار توليخارج در اخت
 .ش خواهند داديافزا

 ساير عوامل

مثال كاهش ميزان بارندگي و خشكسالي باعث . امل فوق بر مقدار عرضه اثر داردعوامل ديگري نيز در كنار عو 
ر گذار است يبر عرضه تاث يچنانكه مالحظه شد عوامل متعدد. كاهش در مقدار عرضه محصوالت كشاورزي مي گردد

ضه عبارت است از عر. : مي گوييم 45تمام عوامل تاثيرگذار بر عرضه به جز قيمت كاال ثابت باشد،نكه ياما با فرض ا
مشخص به  يك دوره زمانيمختلف در  يمتهايق يا عرضه كننده حاضر است در ازاياز كاال كه بنگاه  ير مختلفيمقاد

ن جدول، جدول عرضه و منحني عرضه را در يدر ا .ديتوجه كن) 1-6جدول ( ريمثال به جدول ز يبرا .بازار عرضه كند
همان مثال  قالب

فرضي گوشت 
 مرغ توضيح مي

ن يا. دهيم
نشان مي  جدول

دهد كه در 
قيمت هاي 
مختلف چه 
مقدار گوشت 

                                                            

  .همانگونه كه در مورد تقاضا گفته شد، اين فرض ساده كننده را بعدا كنار خواهيم گذاشت.  ٤٥

 جدول عرضة گوشت مرغ

 )كيلو گرم(مقدار عرضه  )هزار ريال( قيمت مكان

  0  0  

  5 3 )الف

 10 6 )ب
 15 9 )ج

 20 12 )د

 25 15 )ح

جدو
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  .مرغ عرضه مي شود
 يعني. شود يعرضه نم يچ مرغيال اصال هير 5000ن تر از ييمت هاي پايد در قيكن ين جدول مشاهده ميچنانكه در ا

ش ياما با افزا .رديگ يرضه صورت نمد و عين توليشود ، بنابرا يد پوشش داده نميتول ينه هاين تر هزييپا يمت هايدر ق
  ابدي يش ميز افزايمقدار عرضه مرغ ن ن سطحيمت از ايق

. عرضه كند  لو گوشت مرغيك 15ريال توليد كننده حاضر است  25000چنانكه در جدول مشاهده مي كنيد در قيمت 
هزار ريال مي  5000تي قيمت به وق. كاهش مي يابدكيلو  12ريال كاهش مي يابد مقدار عرضه به  20000وقتي قيمت به 

شود  يد پوشش داده نميتول ينه هاين تر هزييپا يمت هايدر ق يعني. ابدي يلو كاهش ميك 3رسد عرضه گوشت مرغ به 
ك كاال و مقدار عرضه آن را نشان يمت يان قيكه رابطه م جدول فوق . .رديگ يد و عرضه صورت نمين تولي، بنابرا

مت يق(صفحه مختصات  يعرضه را رو ياگر داده ها  .افته استين به نام جدول عرضه شهرت ان اقتصاددانايدهد در ميم
ك نقطه ين يمت معيهر مقدار و ق يم به ازايرسم كن)  يمحور افق يو مقدار تقاضا را رو يكاال را در محور عمود

 .ديآ يه بنگاه بدست معرض يم منحنيگر وصل كنيصفحه مختصات را به هم د ين نقاط رويهرگاه ا. ديآ يبدست م
  1-6نمودار 

  عرضه يمنحن
مت يق يل دارد و قادراست به ازاير مختلف عرضه است كه بنگاه تمايمت و مقاديرابطه ق يان هندسيعرضه ب يمنحن

 يعرضه صعود يمت و مقدار عرضه مثبت است منحنياز آنجا كه رابطه ق. ن ارائه دهديمع يمختلف در دوره زمان يها
 يعرضه صعود ينحنچرا م. است

ن است كه با يل ايك دلياست؟ 
ر يمت و فرض ثبات سايش قيافزا

 يش ميبنگاه افزا يعوامل سود آور
د و عرضه يزان توليلذا بنگاه م. ابدي

گر يل ديدل. دهد يش ميرا افزا
 يمت ها به اندازه كافينكه اگر قيا

ابد، ممكن است باعث يش يافزا
د يگر به توليد يه هايجذب سرما

 1-6در نمودار  .ن محصول شوديا

١ ٦نمودار
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 عرضه امير 

گوشت مرغ را بر مقادير عرضه شده  اثر تغيير قميت  اين منحني. منحني عرضة گوشت مرغ به تصوير كشيده شده است
  .به زبان هندسي بيان مي كند

  عرضه بازار
عرضة بازار نيز از جمع عرضة همة . در تقاضا ديديم كه تقاضاي بازار عبارت بود از مجموع تقاضاهاي همة خريداران

ه كننده جدول عرضه بازار از جمع جدول عرضه هاي فردي يعني افراد و بنگاههاي عرض. فروشندگان بدست مي آيد
،  2-6جدول . امير و محمد: فرض مي كنيم كه در بازار تنها دو عرضه كننده گوشت مرغ وجود دارد. بدست مي آيد

گوشت  جدول عرضه بازار
  .مرغ را نشان مي دهد

يوة استخراج جدول و ش
رسم منحني عرضة بازار نيز 
همان شيوة استخراج جدول 

ا و رسم منحني آن تقاض
جدول عرضة  يعني. است

افقي عرضة  بازار از جمع
منحني . افراد بدست مي آيد

-6عرضه بازار نيز در نمودار 
 .رسم شده است 2
رات ييتغ انين جدول رابطه ميا
با فرض ثابت (مت گوشت مرغ يق

در  ن كاال يو عرضه ا )طير شرايماندن سا
م ياگر بخواه. دهد يرا نشان م بازار
عرضه بازار را در صفحه  يحنمن

م درست مانند يمختصات رسم كن
ز ين جا نيبازار در ا يتقاضا يمنحن
 يرا جمع افق يعرضه فرد يها يمنحن

بدست آوردن  يبرا يعني. ميكن يم

 جدول عرضة كل بازار گوشت مرغ

 عرضة بازار عرضه محمد عرضه امير قيمت 

 0 0 0 0 

 5 3 2 5   )أ 

 10 6 4 10   )ب 

 15 9 6 15   )ج 

 20 12 8 20   )د 

 25 15 10 25   )ه 

 30 18 12 30   )و 

 ٢ ٦نمودار
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 عرضه محمد  
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عرضة بازار 

  مختلف يمت هايكل مقدار عرضه در ق
را با  يمحور افق يرو ير عرضه فرديمقاد
ر عرضه بازا يمنحن .ميكن يگر جمع ميهم د

مت يق يرات در كل عرضه بازار به ازاييتغ
ن يمع يكاال را در دوره زمان مختلف يها

  .دهد ينشان م
  

ر يام يعرضه مرغدار يمنح 2-6نمودار 

عرضه محمد و نمودار  يمنحن 3-6نمودار 
 ينقاط منحن. عرضه بازار است  يمنحن 6-3

دو  ينقاط منحن يعرضه بازار از جمع افق
مختلف  يمت هاير قد ر و محمديبنگاه ام

هرسه  5-6در نمودار . بدست آمده است
ك صفحه نشان داده شده يدر  يمنحن
  .است

  

  

  تغيير ساير عوامل تاثيرگذار
تاكنون هم درجدول عرضه و هم در 
-منحني عرضه تمام عوامل مؤثر بر عرضه

را ثابت در نظر مي گرفتيم  -باستثناي قيمت
اال و مقدار تا بتوانيم بر رابطه ميان قيمت ك

اما، اگر يكي از . عرضه آن تمركز نماييم
اين عوامل تغيير كند رابطه قيمت و مقدار 

٦٤نمودار

٦٣نمودار

٦٥نمودار
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در بيان هندسي اين تغيير را، در فضاي قيمت و مقدار عرضه ، . عرضه تغيير كرده و رابطة جديدي شكل خواهد گرفت
ني عرضه در مقابل تغييرات قيمت به در حاليكه واكنش منح. به صورت جابجايي در منحني عرضه مشاهده مي كنيم

بنابراين، هر گونه جابجايي و انتقال مكان منحني عرضه در و اكنش . صورت حركت بر روي منحني عرضه خواهد بود
مي ناميم و براي هر حركت بر روي منحني  "تغيير در تقاضا"را  -غير از قيمت-به تغييرات ساير عوامل مؤثر بر عرضه

ر در مقدار ييز عبارت تغينجا نيمشابه تقاضا در ا ديدقت كن. را به كار مي بريم "در مقدار عرضهتغيير "عرضه عبارت 
از عوامل موثر بر عرضه به  يكير در ييتغ ير عرضه را براييط و عبارت تغير شرايمت و ثبات ساير قييتغ يعرضه را برا

 ير كند منحنييمت تغيق يؤثر بر عرضه به استثنااز عوامل م يكيهرگاه  يبه طور كل .ميبر يبه كار م متيق ياستثنا
ذرت دامي و كنجالة سويا به عنوان خوراك  براي مثال اگر كاالي گوشت مرغ را در نظر بگيريم. شود يعرضه جابجا م

اگر دولت تعرفه هاي . طيور جزء نهاده هاي توليد و عرضة گوشت مرغ مي باشدكه از برزيل و چين وارد مي شود
در  .شود يشتر ميردات اين دو كاال را حذف كند هزينه توليد گوشت مرغ كاهش مي يابد و سود بنگاه بگمرگي بر وا

ش در عرضه در صفحه ين افزايا. عرضه كند يشتريمقدار ب يقبل يمتيجه عرضه كننده حاضر است در همان سطوح قينت
عرضه به  يبه صورت انتقال منحن شود يرسم م يمحور افق يو مقدار رو يمحور عمود يمت ها رويمختصات كه ق

در . عرضة گوشت مرغ در ايران تغيير خواهد كرد جه، كل رابطة قيمت و مقداريدر نت. شود يسمت راست نشان داده م
 3- 6در جدول  .اين وضعيت عرضه كنندگان حاضرخواهند شد در همان قيمت هاي قبلي مقاديري بيشتري عرضه كنند

نشان داده شده ) ذرت و كنجاله سويا(قيمتهاي نهاده هاي توليد ) در اينجا كاهش( غيير واكنش عرضه به ت 3-6و منحني 
  .است

  
  

  عرضه بازار و مقدار عرضه بعد از تغيير قيمت نهادة توليد  ٣ ٦ جدول

 گوشت مرغ عرضة جدول

 مقدار عرضه پس از تغيير عرضه عرضة بازار )هزار ريال( قيمت 

 44 38 24 )أ 

 36 30 18ب 

 26 20 12)ج 

 15 9 8)د 

 6 0 5 )ه 
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سمت  منحني 6-6در نمودار 
چپ و باال رابطة قيمت و مقدار 
عرضه پيش از كاهش قيمت 

منحني  نهادهاي توليد و منحني
پايين و سمت راست رابطة قيمت 
و مقدار را پس از كاهش قيمت 
ذرت و كنجالة سويا نشان مي 

اين رابطه مي بينيم  بر اساس. دهد
 كه عرضه كننده حاضر است در

هر قيمت قبلي مقدار چند واحد 
  .بيشتر كاال عرضه كند

 

  
روابط ميان برخي از متغيرهاي مؤثر بر تغيير عرضه و تغيير در مقدار مقدار  خالصه 4-6جدول 

  .كند عرضه را مرور مي

 جدول عوامل مؤثر بر تغيير در عرضه و تغيير در مقدار عرضه

 رابطه متغير و منحني عرضه اثر عنوان تغيير نوع تغيير متغير رديف

 مستقيم حركت روي منحني تغيير در مقدار عرضه افزايش قيمت كاال )الف

 حركت روي منحني تغيير در مقدار عرضه كاهش

 )ب
 قيمت نهاده هاي توليد

 عكس جابجايي منحني عرضه به سمت چپ تغيير در عرضه افزايش

 جابجايي منحني به سمت راست تغيير در عرضه كاهش

 مستقيم ت راستجابجايي منحني به سم تغيير در عرضه افزايش پيشرفت دانش فنّي )ح

 )و
 سياست دولت

 عكس جابجايي منحني به سمت چپ تغيير در عرضه تافزايش ماليا

 مستقيم جابجايي منحني به سمت راست تغيير در عرضه دافزايش يارانه تولي

   انتظارات )ط
 افزايش قيمت

 مستقيم جابجايي منحني به سمت راست تغيير در عرضه

قيم  عكس ابجايي منحني به سمت چپج تغيير در عرضه تكاهش 

جدو

٧ ٦نمودار
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  تعادل عرضه و تقاضا
مختلف  يمت هايم كه در قيم و دانستيكرد يم يو مجزا بررس ين مرحله ما عرضه و تقاضا را به صورت انفراديتا ا

 يم كه منحنيديد .را بفروشند يريرا بخرند و عرضه كنندگان حاضرند چه مقاد يريتقاضا كنندگان حاضرند چه مقاد
كجا و در كنار يم عرضه و تقاضا را يخواه ينجا ميدر ا.مثبت است  بيش يعرضه دارا يو منحن يب منفيش يتقاضا دار

  .ميريدر نظر بگ گريهمد
آن كاال  يو مقدار تعادل يمت تعادليك قيزند از تعامل آنها يآم يگر در ميبا همد ك كااليكه تقاضا و عرضه  يزمان

عرضه  يروهاين ابد كهي يتحقق م متيق در آن مقدار و ك كااليبازار  تعادل .رديگ يا تعادل در بازار آن كاال شكل مي
قا برابر يدق دارانيخر) ليتوان و تما( يمقدار مورد تقاضا يمت تعادليدر ق .ددر توازن قرار داشته باشن و تقاضا در بازار
ن است كه در يا ينقطه تعادل ن نقطه بهيا هيوجه تسم. كه فروشندگان حاضر و قادر به فروش ان مقدارند ياست با مقدار
و مقدار مت يش قيا افزايهش كا يبرا يليط دلير عوامل و شرايو ثبا ت سا عرضه و تقاضا انيتوازن م يصورت برقرار
خواسته  يكه م يز آن مقداريو فروشندگان ن ده انديخواسته اند خر يرا كه م يداران ان مقداريرا خريز. وجود ندارد

ك صفحه مختصات رسم يو در  كجايك كاال را ي يعرضه و تقاضا ي، اگر دو منحنيان نموداريدر ب  .اند فروخته اند
 تعادل ين دو منحنيا يمحل تالق .دارند يگر تالقيك نقطه با همديتنها در  ين دو منحنيم كه ايشو يم متوجه ميكن

و  يعرضه و تقاضا دو خط عمود بر دو محور افق يدو منحن ين نقطه تالقياگر از ا .دهد ين كاال را بدست ميا بازار
  .ديآ يبدست م يمت تعادليب مقدار و قيم به ترتيصفحه مختصات رسم كن يعمود

به مثال قبلي 
در مورد تقاضا 
و عرضه 
بازگرديم و 
مقادير تقاضا و 
عرضه بازار را 
در يك جدول 
در كنار 

قرار  يكديگر
  .دهيم

مشاهده مي 

 تقاضا و عرضه بازار گوشت مرغ جدول

 
 

  قيمت
  تقاضا

 عرضة

 )كيلوگرم ( )كيلوگرم(  )هزار ريال (

•  0 30  0 

•  5 25 5 

•  10 20 10 

•  15 15 15 

•  20 10 20 

•  25 5 25 

•  30 0 30 

جدو
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عرضه در باالترين حد و تقاضا صفر  30و در قيمت . كنيد كه در قيمت صفر تقاضا در باالترين حد و عرضه صفر است
ست، فقط در در ساير قيمت ها نيز مقادير تقاضا و عرضه با يكديگر مساوي نيستند كه بيانگر عدم تعادل در بازار ا. است

  .است كه مقادير عرضه و تقاضا با يكديگر برابر است 15قيمت 
 .اين نقطه در نمودار محل تالقي دو منحني عرضه و تقاضاست

مشاهده مي كنيم كه تعادل بازار براي يك كاالي فرضي مثال مرغ در نقطه تالقي دو منحني عرضه و  7-6نمودار 
درستي اين . رسش اين است كه چگونه و چرا اين نقطه، نقطه تعادل بازار استاما ، پ. تقاضاي اين كاال شكل مي گيرد

در مثال برگرديم مي بينيم كه قيمت تعادلي بازار فرضي مرغ  2-6اگر به نمودار .  مدعا را با آزمون زير اثبات مي كنيم
 18000از قيمت تعادلي يعني   در مرحله اول فرض كنيد قيمت مرغ باال تر     .است  12ريال و مقدار تعادلي  20000

يعني  20درحاليكه در اين قيمت تقاضا براي مرغ كمتر از . كيلو مرغ خواهد بود 30ريال باشد مقدار عرضه مرغ برابر با 
  كيلو خواهد بود 12

 

  ٨ ٦نمودار
 يش از حد تقاضاينكه عرضه كنندگان بيا يعنيمازاد عرضه  .ت بازار مرغ با مازاد عرضه روبرو ستين وضعيدر ا.

دست شان خواهد ماند مگر آنكه  يدست شان مانده و همچنان رو يرو يد اضافيمقدارتول د كرده اند ويبازار مرغ تول
مت ها آن قدر كاهش يب قين ترتيبد .بفروشند ين ترييمت پايمت باال بگذرند و حاضر شوند مرغ ها را به قير قياز خ

 الير 10000 يعني يمت تعادليمت مرغ در بازار كمتر از قيد كه قيحال فرض كن.عادل در بازار برقرارشودابد كه تي يم
مقدار تقاضا از مقدار  يعني). 8-6  نمودار( لو خواهد بوديك 10و مقدار عرضه  لويك 20مت مقدار تقاضا ين قيدر ا .باشد

 .در بازار خواهد بود مورد نظر يكاال كمبود يمعنامقدار تقاضا بر مقدار عرضه به  يفزون. تشر است يعرضه ب
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  ٩ ٦نمودار
 يبرا يشتريمت بين فرصت استفاده كنند و قيتوانند از ا يكه بازار با كمبود مواجه است عرضه كنندگان م يزمان 

شان را كه محدود هم هست  يمورد تقاضا ياالنكه كيا يط براين شرايز در ايان نيالبته متقاض. نديخود مطالبه نما يكاال
دهند كه  يش ميمت را افزايق يالبته فروشندگان تا نقطه ا. زنديخ يگر به رقابت بر ميكدي، بخود اختصاص دهند با 

تعادل حركت مي بازار به سمت   زيمت نيش قيبا افزا بين ترتيعرضه شده خود را بفروشند بد يبتوانند كل مقدار كاال
  .كند
با   .دهد يسوق م يمت تعادليمت كاال در بازار را به سمت قيداران و فروشندگان به طور خود كار قين رفتار خريابرابن

ا كاهش يش يافزا يبرا يزه و فشاريشوند و انگ يقانع م و يداران وفرشندگان راضيتعادل در بازار همه خر يبرقرار
  .مت وجود نخواهد داشتيق

  .دارد يتقاضا بستگ يعرضه و منحن يت منحنيبه محل و موقع يو مقدار تعادل يعادلمت تيد توجه داشت كه قيبا
هردو يا دست كم  يمت و مقدار تعادلينقطه تعادل و به تبع ق جابجاشود يليبه هردل ين دو منحنييا هر دوي ا كيهرگاه 

 قرار نقطه تعادلي، قيمت و مقدار تعادلياما اين كه سمت و سوي تغيير در تعادل و است. ر خواهد كردييز تغييكي از آنها ن
  :منوط است به بود در كجا خواهد  جديد

  منحني عرضه جابجايي )1
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جابجايي منحني  )2
 تقاضا

جابجايي همزمان  )3
 منحني عرضه و تقاضا

مقدار جابجايي هريك ) 4
  از اين منحني ها

حال اثر هر يك از 
تغييرات و جابجايي هاي 
پيشگفته را بر تعادل در 

ك كاالي فرضي بازار ي
در قالب  مانند گوشت مرغ

و روي صفحه  نمودار
  .مختصات نشان مي دهيم

  .ه گوشت مرغ نشان داده شده استياول يعرضه و تقاضا يمنحن 9-6در نمودار
باعث شود كه تقاضا براي گوشت مرغ كاهش يابد و در نتيجه  )يمرغ يانفلوانزا يماريمانند شيوع ب(هرگاه رويدادي 

لو و يك 20 در تعادل اوليه مقدار تعادل .جابجا شود نقطه تعادل نيز تغيير خواهد كرد ضا به سمت چپ و پايينمنحني تقا
ريال و مقدار تقاضا  9000ريال بوده است اما در تعادل جديد قيمت تعادلي هر كيلو گوشت مرغ  12000قيمت تعادلي 

  .لو خواهد بوديك 15
تقال تغيير تعادل در نتيجه ان 10-6نمودار

فرض  .منحني عرضه را نشان مي دهد
ل يكنيد در يك سال معين به هر دل

. كمتري توليد و عرضه شود گوشت مرغ
اين كاهش عرضه به صورت جابجايي 

به  به سمت باال )S1(منحني عرضه از 

)S2( اين  در .نمود خواهد يافت
صورت نيز تعادل بازار از نقطه اوليه 

٦١٠نمودار

٦١١نمودار
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 خواهد گرفتتغييركرده در نقطه جديدي شكل 

و جابجايي منحني آنها به سمت  در اينجا ما تغيير تعادل در بازار گوشت مرغ را در دو حالت كاهش تقاضا و عرضه
به همين ترتيب مي توان اثر جابجايي منحني هاي عرضه و تقاضا را به سمت راست بر تغيير نقطه . چپ مشاهده كرديم

گوشت تعادلي و قيمت ومقدار تعادلي در بازار 
  .مرغ يا هر كاالي ديگري بررسي كرد

ال فرض كنيد عواملي باعث شود كه ح
منحني هاي عرضه و تقاضا براي يك كاال 

اثر اين  چنانكه گفتيم .همزمان جابجا شود
سو و  بستگي دارد به سمت و تغييرات بر تعادل
براي رسيدن به تصويري از  .اندازه جابجايي ها

پيامد اين تغييرات فرض مي كنيم كمبود ذرت 
سبب شود مقدار توليد گوشت  ايو كنجاله سو

 از سوي ديگر .مرغ در ايران كاهش يابد 
جابجايي  اين تحوالت در نمودار به صورت .ابديش يگوشت مرغ افزا يمت گوشت قرمز سبب شود تقاضا برايش قيافزا

در نمودار  D2به ي D1(و منحني تقاضا به سمت راست  )11-6درنمودار  S2به  S1(منحني عرضه به سمت چپ
 .افته و تعادل در نقطه جديدي شكل خواهد گرفتير ييتغ يمت تعادليرات قيين تغيجه ايدر نت. نمودخواهد يافت ) 6-11

عرضه و تقاضا  يها يرات منحنييت مقدار تقاضا و عرضه و تغرايياز تغ يرات ناشييب تغيبه ترت 6-6و  5-6در جدول 
قيمت و  رفتار 3-6در جدول  .ن فصل و فصل گذشته ارائه شد، به صورت مختصر مرور شده استيكه شرح آن در ا
و تقاضا توضيح داده  عرضه و تقاضا و جابجايي منحني هاي عرضه )افزايش/ كاهش( تغييرات در نتيجه مقدار يك كاال

 .است شده

 6-6جدول 
نيز پيامد 

تغييرات 
منحني هاي 
عرضه و 
تقاضا به 

  جدول رفتار قيمت و مقدار در نتيجه تغيرات مقدار تقاضا و عرضه
  قيمت  به راست جابجا مي شود و  منحني تقاضا  افزايش يابد  اگر تقاضا

  مقدار
  قيمت  به چپ جابجا مي شود و  كاهش يابد

  مقدار
  قيمت  به راست جابجا مي شود و  منحني عرضه  افزايش يابد  اگر عرضه

  مقدار
  قيمت  به چپ جابجا مي شود و  كاهش

  مقدار

جدو

٦١٢نمودار
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  .انفرادي يا هردو ر ا بر قيمت و مقدار تعادلي به تصوير مي كشد صورت
 عرضه كاهش يابد) 3  عرضه افزايش يابد)2  عرضه تغيير نكند) 1  اگر

 مي يابد افزايش  قيمت  كاهش مي يابد  قيمت  تغيير نمي كند  قيمت

 كاهش مي يابد تقاضا تغيير نكند) 1  مقدار  افزايش مي يابد  مقدار  تغيير نمي كند  مقدار

 افزايش مي يابد  قيمت  نامشخص است  تغيير قيمت  افزايش مي يابد  قيمت تقاضا افزايش ) 2
 يابد

 نامشخص است  تغيير مقدار  افزايش مي يابد  مقدار  افزايش مي يابد  مقدار

 نامشخص است  تغييرقيمت  كاهش مي يابد  قيمت  كاهش مي يابد  قيمت تقاضا كاهش )3
 يابد

 ٧ ٦ جدول

  خالصه
 يل و قادر است در دوره زمانيما) عرضه كننده(د كننده يكه تول يا خدمتيعرضه عبارت است از مقدار كاال 

  .رديد مورد توجه قرار گيل به ارائه و توان ارائه بايعنصر تما در مفهوم عرضه دو. ن عرضه كننديمع
و  ا خدمتيك كاال يمت يان قين رابطه ميا. وجود دارد  ا خدمت رابطه مثبتيك كاال يمت و عرضه يان قيم

  .مقدار عرضه آن در اقتصاد به نام قانون عرضه معروف شده است
ك كاال عرضه يمت يش قيبر عرضه ثابت باشد با افزاط و عوامل موثرير شراياگر سا نون عرضهبراساس قا

  .ابدي يمت عرضه آن كاهش ميش و با كاهش قيآن افزا
  .برقرار است يد آن كاال رابطه منفيتول يالزم برا يمت نهاده هايك كاال و قيان عرضه يم
  .م وجود دارديك كاال رابطه مستقيد عرضه يو تول يشرفت دانش فنيان پيم

مانند  ياست ها و مقررات دولتيارانه ها و سي نده،يآ يمت هايق ينيش بيمانند انتظارات و پ زين يگريعوامل د
ن مقدار عرضه ييزدر تعين... و يو گمرك يش تعرفه هاي تجاريا افزايقانون حداقل دسمتزد، كاهش  اعمال

  نقش دارند
مختلف  يمت هايق ياست به ازال دارد و قادرير مختلف عرضه كه بنگاه تمايمت و مقاديرابطه ق يان هندسيب

  . شود يعرضه خوانده م ين ارائه دهد منحنيمع يدر دوره زمان
  .است يعرضه صعود يمت و مقدار عرضه مثبت است منحنياز آنجا كه رابطه ق

رات در كل عرضه بازار ييعرضه بازار تغ يعرضه بازار عبارت است از مجموع عرضه همه فروشندگان و منحن
  .دهد ين نشان ميمع يكاال را در دوره زمان مختلف يامت هيق يبه ازا
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ر ييان تغيب ير عرضه براييط و عبارت تغير شرايمت و ثبات ساير قييتغ انيب ير در مقدار عرضه براييعبارت تغ
  .رود يبه كار م متيق ياز عوامل موثر بر عرضه به استثنا يكيدر 
 يو مقدار تعادل يمت تعادليك قيزند از تعامل آنها يمآ يگر در ميبا همد ك كااليكه تقاضا و عرضه  يزمان

  .رديگ يا تعادل در بازار آن كاال شكل ميآن كاال 
كه فروشندگان  يقا برابر است با مقداريدق دارانيخر) ليتوان و تما( يمقدار مورد تقاضا يمت تعادليدر ق

 ين است كه در صورت برقراريا يادلنقطه تع ن نقطه بهيا هيوجه تسم. حاضرند و قادر به فروش آن مقدارند
  .مت وجود ندارديش قيا افزايكاهش  يبرا يليط دلير عوامل و شرايو ثبا ت سا عرضه و تقاضا انيتوازن م

  سواالت فصل ششم
  مفهوم عرضه را تبيين كنيد و مهمترين عوامل موثر بر تعيين مقدار عرضه را بر شماريد؟ – 1
  قانون عرضه را تعريف كنيد؟ – 2
  چه عواملي باعث مي شود منحني عرضه جابجا شود؟ اثر و جهت جابجايي را توضيح دهيد؟ – 3
قيمت و مقدار تعادلي چگونه شكل مي گيرد؟ با رسم يك بازار فرضي در صفحه مختصات نشان دهيد چرا تعادل در نقطه تالقي منحني  – 4

  عرضه و تقاضا شكل مي گيرد؟
عوامل تعيين كننده سمت و سوي تغيير . بجا شود نقطه تعادل و به تبع قيمت و مقدار تعادلي تغيير خواهد كردهرگاه منحني عرضه و تقاضا جا – 5

  در تعادل و محل استقرار نقطه تعادلي جديد را نام ببريد؟
تعادلي بازار گوشت مرغ را  بر قيمت و مقداررا اثر اين كاهش . بر اثر شيوع انفلوانزاي مرغي تقاضا براي گوشت مرغ كاهش يابدكنيد فرض  – 6

  با رسم منحني در صفحه مختصات نشان دهيد؟
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  فصل هفتم
  مفاهيم و كاربرد: كششها

  
  :تعريف كشش
در بحث تقاضا ديديم كه بر اساس قانون تقاضا هرگاه . عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضا را مرور كرديم در فصول پيشين

افزايش  درآمد، افزايش عوامل ميزان تقاضا از آن كاال بيشتر مي شود؛ ريقيمت كاال كاهش مي يابد با فرض ثبات سا
  .يا كاهش قيمت كاال هاي مكمل نيز باعث مي شوند كه مقدار تقاضا از يك كاال بيشتر گردد قيمت كاالهاي جانشين،

تغيير در عوامل مؤثر بر قانون تقاضا صرفا با واژه هاي افزايش يا كاهش وتعيين سمت و جهت تغيير و عبارات مشابه آثار 
اين است كه افراد و  مهم تر است  اما آنچه. مقدار و اندازه تغيير اشاره اي ندارد تقاضا يا عرضه را بيان مي كند و به

ابزار پركاربرد  از عملي استفادة  .قانون تقاضا را در عمل و در زمينة فعاليت هاي روزمره شان به كار بندند بنگاهها بتوانند
 مقدار را بر -مثال قيمت-مقدار دقيق وكمي هر تغييري در يكي از عوامل مؤثر بتوانيم زماني ميسر است كه  تقاضا قانون

كشش . استفاده مي كنند كششاز مفهومي به نام  براي اين كار اقتصاد دانان. اندازه گيري كنيم تقاضا از يك كاال
ا تقاضا از يك كاال در برابر تغيير در يكي از عبارت است از اندازه گيري ميزان واكنش مقدار عرضه ي

 .عوامل مؤثر برآن

  انواع كشش
 كشش قيمتي تقاضا) 1

 دقيق به طور .تغيير در مقدار كاالي تقاضا شده بر اثر تغيير در قيمت آن كاال را اندازه مي گيرد كشش قيمتي تقاضا
  .تقسيم بر در صد تغيير در قيمت كشش قيمتي تقاضا عبارت است از در صد تغيير در مقدار تقاضا شده

حسساسيت شان نسبت به تغيير در قيمت به چند  لحاظ تفاوت در كشش قيمتي تقاضا يا به عبارت ديگر، درجه به كاال ها
  .دسته زير تقسيم مي شود

ته تقاضا براي آن كاال ايجاد كند گف واكنش و تغيير چشمگيري در اگر تغييري در قيمت يك كاال  :باكشش )الف
در  1در صد تغيير در قيمت يك كاال مقدار تقاضا را بيش از  1مثال اگر  .مي شود كه آن كاال تقاضاي باكشش دارد

 5در صد افزايش در قيمت مقدار تقاضا را  1اگر فرضا . صد تغيير دهد گفته مي شود آن كاال تقاضاي باكشش دارد
  .درصد كاهش دهد آن كاالتقاضاي شديدا با كشش دارد
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اگر كشش قيمتي كااليي پايين باشد يعني تغيير در قيمت آن كاال باعث تغييري قابل توجه در  :بي كشش )ب
به عبارت ديگر، اگر تغيير يك در صدي در قيمت كااليي . آن كاال را بي كشش مي نامند تقاضا براي تقاضاي آن نشود

مثال اگر يك در صد  . تقاضاي بي كشش داردمقدار تقاضا از آن كاال را كمتر از يك در صد تغيير دهد آن كاال
درصد از مقدار تقاضاي آن كاسته شود اصطال حا گفته مي شود كه آن  25/0باعث شودكه  يافزايش در قيمت كاالي

  .كاال تقاضاي بي كشش دارد
اي تقاض اگر يك در صد تغيير در قيمت باعث شود كه مقدار تقاضا دقيقا يك درصد تغير كند :كشش واحد )ج 

  .آن كاال داري كشش واحد است
كشش قيمتي تقاضا به عوامل متعدي   چرا تقاضاي برخي از كاالها باكشش و تقاضاي بر خي ديگر بي كشش است؟

از جمله عوامل اقتصادي اجتماعي و روانشاختي، كه ترجيحات ذهني و سليقه افراد در سايه وبرپايه آنها شكل ميگيرد، 
مهم ترين عناصر تعيين   برخي از بااين حال،  .ناسايي و دسته بندي همه آنها امكان پذير نيستاز اين رو، ش .بستگي دارد

  :كشش قيمتي تقاضا را نام مي بريم  كننده

  ضروري بودن يا تجملي بودن كاال
 به طور مثال اگر قيمت نان .معموال كاالهاي ضروري از قبيل مواد غذايي، پوشاك، و دارو تقاضاي بي كشش دارند

بازهم يك  يا اگر قيمت داروي انسولين بيست برابر شود. دوبرابر شود تقاضاي آن به طور چشمگير كاهش نمي يابد
برعكس اين، وقتي . نمي تواند تقاضاي خودرا از آن دارو كاهش دهد بيمار ديابتي انتخاب زيادي براي واكنش ندارد و

) يمثل كارمندان دولت(با درآمد متوسط  يافراد يمعموال براقيمت بليط هواپيما براي يك تور تفريحي به خارج، كه 
  .آن به سرعت كاهش مي يابد يرود، افزايش يابد تقاضا ينسبتا لوكس به شمار م ييكاال

ويژگي ذاتي يك كاال نيست بلكه به ترجيحات و تمايالت مصرف كنندگان ، درآمد،  ضروري بودن يا تجملي بودن
بنابر اين ممكن است كااليي در يك جامعه كاالي ضروري و در جامعه . بستگي داردشأن و جايگاه اجتماعي آنها 

باافزايش درآمد و ارتقاي سطح توسعه و رشد اقتصادي جوامع بسياري از . ديگر كاالي تجملي و لوكس تلقي شود
  .كاالها كه پيش از آن در رديف كاالهاي لوكس قرار داشتند در دسته كاالي ضروري قرار گيرند

  نزديك دردسترس بودن جانشين هاي
تقاضابراي كاالهايي كه جانشين آنها به راحتي قابل دسترسي است غالبا باكشش و تقاضا براي كاالهايي فاقد جانشين 

مثال پودر لباسشويي دريا و (انواع پودرهاي لباسشويي . نزديك يا دشوار بودن دسترسي به جانشين آنها بي كشش اند
زديك همديگرند و افزايشي در قيمت يكي از آنها باعث مي شود كه تقاضا براي آن به شدت جانشين هاي ن) برف

مثال . بيشتر قطعات رايانه كه توسط شركت هاي مختلف توليد مي شوند جانشين هاي نزديك همديگرند .كاهش يابد
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اضا براي آنها به سرعت باعث شد تق 1383در نيمه دوم سال  LGيك افزايش نه چندان زياد در قيمت مانيتورهاي 
بر عكس، با افزايش در قيمت كااليي . روي آورند ...كاهش يابد و مشتريان به سمت مانيتورهاي سامسونگ، هانسول و

تقاضا براي آن به طور چشمگير  داشت كه نمي توان انتظار -مانند بنزين-كه جانشين آن به سادگي قابل دسترسي نيست 
  .كاهش يابد

نشين پذير بودن يك مفهوم نسبي است و بستگي دارد به اين كه ما براي كاال چه حد وحدودي توجه كنيد كه جا
تعريف مي كنيم كشش تقاضاي كمتري دارد و ) مانند خانواده غالت(وقتي كاال را در دايره وسيعتري. تعريف مي كنيم

در  .كنيم تقاضاي آن باكشش تر مي شودتعريف مي ) مانند برنج طارم يا برنج باسمتي( هرچه آنرا در دايره محدودتري 
تقاضا براي خدمات درماني و بهداشتي در تعريف گسترده . زمينه خدمات درماني و بهداشتي نيز اين مساله صادق است

  .اما تقاضا براي ويزيت آقاي الف، به عنوان يك پزشك عمومي، باكشش است. آن بي كشش است

  افق زماني
تقاضا براي بسياري كاالها . قاضا افق زماني يا مجال و فرصت براي تعديل و تغيير استاز ديگر موارد مؤثر بر كشش ت

مثال اگر دولت ايران يارانه هاي اعطايي بر بنزين را بردارد . در كوتاه مدت بي كشش و در دراز مدت با كشش مي باشد
ا پس ازآنكه مردم مجالي كافي براي تنه. تقاضاي آن به سرعت كاهش نمي يابد و در نتيجه قيمت بنزين افزايش يابد

ر نوع سوخت يا تعويض وسايط نقليه و تهية وسايل جايگزين مانند موتور هاي سواري يا خودروهاي كم مصرفتر يا يتغي
  تقاضاي بنزين كاهش مي يابد امكان استفاده از گاز طبيعي به جاي بنزين را يافتند

  محاسبه كشش قيمتي تقاضا
براي به دست آوردن . م كشش قيمتي تقاضا نوبت آن است كه با روش محاسبه آن آشناشويمپس از آشنايي با مفهو

  .كشش قيمتي با يد بدانيم كه برا ثر تغييري در قيمت، مقدار تقاضا از يك كاال چه قدر تغيير مي كند
اضا براي گوجه در صد تغيير كند و در نتيجه، مقدار تق 10به طور مثال، فرض كنيد قيمت يك كيلو گوجه فرنگي 

  .كشش قيمتي آن به صورت زير محاسبه مي گردد.در صد كاهش يابد 20فرنگي 
  .2=در صد 10درصد تقسيم بر  20= كشش قيمتي تقاضا

بياد داريم . يعني تغيير در مقدار تقاضا دو برابر تغيير در قيمت است.  2ضريب كشش قيمتي در اين مثال برابر است با 
قيمت هميشه مخالف عالمت در صد  عالمت در صد تغيير در بنابراين. رابطه عكس وجود داردقيمت و تقاضا  كه ميان

عالمت درصد تغييردر قيمت مثبت و  در صورت افزايش در قيمت و كاهش در مقدار. تغيير در مقدار خواهد بود
 يرا القا نم يچ مفاديهتقاضا  يمتيكشش ق ياز آنجا كه عالمت جبر. عالمت در صد تغييردر مقدار منفي خواهد بود
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   رابطة كشش قيمتي با منحني تقاضا

  
  

تقاضا براي كااليي صفر  يتمياگر كشش ق. نشان داد كشش قيمتي را با استفاده از نمودار هاي منحني تقاضا نيز مي توان
كااليي نسبت به تغييرات  اگر تقاضا براي. كامال عمودي خواهد بود آن كاال يباشد منحني تقاضا) كامال بي كشش(

در آنصورت منحني تقاضاي آن كاال شكل كامال افقي خواهد  )كشش بي نهايت داشته باشد(قيمت كامال حساس باشد 
ان اين دوحالت افراطي حدي قراردارند نشاندهنده كاالهاي باكشش، كشش واحد و مي منحني هاي تقاضا كه در .داشت

  )كشش مساوي صفر(  يعني. كامال بي كشش است منحني تقاضاي  .كم كشش مي باشند
در قيمت منجر به تغيير بسيار شديد در  كوچكترين تغيير) كشش مساوي بي نهايت(كامال باكشش  منحني تقاضاي

 – 7نمودار  نيد بهنگاه ك( .مي شود تقاضا به صفر برسدكوچكترين افزايش در قيمت باعث  مثال .دمقدار تقاضا مي شو
  )كشش كمتر از واحد(منحني تقاضاي كم كشش  3-7    نمودار) 2
    

٧٢نمودار
 ٣ ٧نمودار

 ٧١نمودار٧١نمودار
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مساوي  كشش(منحني تقاضاي با كشش  4-7نمودار 

منحني تقاضاي  5-7نمودار    5- 7و سرانجام نمودار  )واحد
  با كشش

نكتة بسيار مهم در بحث كششها آن است كه نبايد شيب 
به استثناي دو حالت حدي . منحني را با كشش خلط كنيم

در ساير موارد ) منحني كامال عمودي و كامال افقي( باال 
براي مثال در يك . كشش با شيب منحني تقاضا تفاوت دارد

دليل اين  .عددي ثابت است اما كشش در طول منحني ثابت نيست در هر نقطه از منحني بشي منحني تقاضاي خطي
اما كشش عبارت است از نسبت درصد تغيير در دو ) قيمت و مقدار(است كه شيب عبارت است از نسبت تغيير دو متغير 

اوت دارد درحاليكه كه نقاط مختلف روي يك منحني تقاضاي خطي كشش هاي متف نشان مي دهد 1-7جدول  .متغير
  .شيب يكسان وثابت است منحني در همة نقاط

  محاسبه كشش منحني تقاضاي خطي

  قيمت  مقدار  نقاط
درصد تغيير در 

  مقدار
درصد تغير در 

  قيمت
  نوع تقاضا  مقداركشش

  600  0  الف
200  40  5  

  باكشش
  

  400  10  ب

66  66  1  
  كشش واحد

  

  200  20  ج

  شبي كش  /.2  200  40
  0  30  د

جدو

 ٤ ٧نمودار
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اين منحني نشان مي دهد كه كشش در قسمت باالي  .مشاهده مي كنيد 1-7نمايش هندسي اين جدول را در نمودار 

و در ميانه منحني دقيقا برابر  Ed<1)( در قسمت پاييين منحني كوچكتر از يك) Ed>1(منحني بزرگتر از يك 

   .است) (Ed=1يك
مشاهده مي  1-7نمايش هندسي اين جدول را در نمودار 

  .كنيد
در قسمت باالي  اين منحني نشان مي دهد كه كشش

در قسمت پاييين منحني ) Ed>1(منحني بزرگتر از يك 

و در ميانه منحني دقيقا برابر  Ed<1)( كوچكتر از يك

  .است )(Ed=1يك

  كشش هاي درآمدي و متقاطع تقاضا) 2
به طور كلي . نيز بر تعيين مقدار تقاضا از يك كاال نقش دارند يعالوه بر قيمت عوامل ديگر ديم كهدر بحث تقاضا دي
تقاضا به تغيير هريك از اين عوامل مي توان كشش هاي متناسب با آن عامل را با استفاده از  واكنش ، براي اندازه گيري

منتها، بايد دقت كرد كه كشش قيمتي . بط محاسبه كردتقسيم درصد تغيير درمقدار تقاضا بر درصد تغيير در عامل مرت
تقاضا اندازه تغيير را در قالب حركت بر روي منحني تقاضا نشان و كششهاي مربوط به ساير عوامل اندازة تغيير را در 

است درآمد مصرف كننده  يكي از عوامل تعيين كننده مقدار تقاضا. قالب جابجايي و انتقال منحني تقاضا بيان مي كند
. نرمال افزايش و با كاهش آن مقدار تقاضا از آن كاال كاهش مي يابد يكه با افزايش آن مقدار تقاضا از يك كاال

اثر تغيير در  آنچه حايز اهميت است تعيين دقيق مقدار تغيير در تقاضا ازيك كاال بر گفتيم، در كشش قيمتي چنانكه
ير در درآمد بر مقدار تقاضا از يك كاال اثر دارد در عرصه عمل صرف آگاهي از اين قانون كلي كه تغي. درآمد است

مگر آن كه اين بنگاه يا فرد بتواند ميزان دقيق تغيير تقاضا . براي يك بنگاه يا فرد فروشنده، يا توليد كننده راهگشا نيست
از كشش ديگري به  -متي تقاضا بر كشش قي عالوه -از اين رو، اقتصاددانان . بر اثر تغيير در درآمد را اندازه گيري كند

تقاضا براي سنجش و اندازه گيري تغيير در مقدار تقاضا بر اثر تغيير در درآمد مصرف كنندگان  كشش درآمدينام 
كشش درآمدي تقاضا عبارت است از درصد تغيير در مقدار تقاضا از يك كاال تقسيم بر در صد تغيير . استفاده مي كنند

  :در درآمد مصرف كننده 
  
  =كشش در آمدي تقاضا   

  درصد تغيير در تقاضا
  درصد تغيير در درآمد

 ٥ ٧نمودار
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  :به بيان رياضي

  .نشانگر درآمد است I نماد مقدارو Qنماد كشش،  Eكه درآن
 مانند روش محاسبة كشش قيمتي تقاضا ست روش محاسبه كشش درآمدي تقاضا

تقاضاي براي كاالهاي  .ندازه هاي متفاوت داردا نيز مانند كشش قيمتي تقاضا كشش درآمدي تقاضا ي كاالي عادي
آهي در بساط نداشته باشند، يا پول پارو  چه اينكه–براي مثال  -زيرا مصرف كنندگان. ضروري كششي بسيار كم دارند

در درآمد هاي پايين . اما كاالهاي تجملي كشش درآمدي بسيار بااليي دارند. مصرف مي كنند كنند مقداري معين نان
پوشيدن كت و شلوار ايتاليايي سر كنند و آرزوي سوار شدن  يا خوردن ماهي قزل آال  مي توانند بدون نندگانمصرف ك

  .خودرو بنز را براي روزي بگذارند كه دست شان به اندازة كافي باز باشد
  يكشش درآمد يان جبريب

.I
Q IE
I Q

Δ
=

Δ
  

0IE: اگر كاال نرمال باشد 1IEاگر كاال لوكس باشد  〈 0 باشد يو اگر كاال ضرور 〈 1IE〈 پست باشد  و اگر كاال 〉

0IE 〈  
  :كشش درآمدي تقاضا ازچند لحاظ با كشش قيمتي تقاضا تفاوت دارد

ي آساني كار ما عالمت منفي آنرا ناديده مي هرچند برا(كشش قيمتي تقاضا در حقيقت هميشه منفي است  -1
دليل اين امر اين است كه اقتصادانان . ممكن است منفي باشد و ممكن است مثبت باشد اما كشش درآمدي) گيريم

كاالي عادي كااليي است كه با افزايش درآمد . ، وكاالي پست دسته بندي مي كنند)نرمال(كاال ها را به كاالي عادي
هر كااليي كه با افزايش درآمد از مقدار تقاضاي آن كاسته شود در دسته . ز آن افزايش مي يابد مقدار تقاضا ا

از كاالهاي عادي و درآمد  ميان مقدار تقاضا). مانند سوار شدن اتوبوس درون شهري(كاالهاي پست قرار مي گيرد 
ضا افزايش و با كاهش آن مقدار تقاضا يعني با افزايش درآمد مقدار تقا. مصرف كننده رابطة مستقيم بر قرار است

دريك جهت حركت مي كنند درصد تغيير  تغيير درمقدار تقاضا و درآمد چون در كاالهاي عادي. كاهش مي يابد
بنابراين كاالهاي عادي همواره كشش درآمدي مثبت . درمقدار تقاضا و درصد تغيير در درآمد عالمت يكسان دارد

تغييرات مقدار تقاضا و درآمد مصرف كننده، ) عالمت(به دليل معكوس بودن جهت برعكس، كاالهاي پست،  .دارند
  .درآمدي منفي دارند كشش

I
QE

I Δ
Δ

%
%

= 
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كشش قيمتي حساسيت تقاضا به تغييرات قيمت را در قالب حركت از يك نقطه به نقطة ديگر روي منحني  -2
اندازه  ي را بر اثر تغييرات درآمددر مقابل، كشش درآمدي جابجايي و انتقال نسبي منحن. تقاضا اندازه گيري مي كند

 .گيري مي كند
كاالها و خدمات  ينيو ع يا پست بودن صفات ذاتي، يم كه لوكس ، ضروريضمنا الزم است به خواطر داشته باش

مثال كااليي . شوند يف ميرات درآمد مصرف كننده تعريين صفات در مورد كاالها با توجه به تغيست، صدق اين
اما با . اين كاال براي فردي با درآمد بسيار پايين ممكن است كااليي لوكس باشد. ر بگيريدمثل سويا را در نظ

كامال روشن است كه اگر درآمد . افزايش درآمد اين فرد اين كاال مي تواند براي او به كااليي ضروري تغيير يابد
 .جايگزين مصرف سويا نمايداين فرد افزايش يابد حتي اين كاال ممكن است براي او پست باشد و گوشت را 

  متقاطع تقاضا كشش
براي اينكه واكنش تقاضا را نسبت . بنابراين، به ياد داريم كه يكي از عوامل تاثيرگذار بر تقاضا، قيمت ساير كاالها بود

اندازه  كشش متقاطع تقاضا براي .به تغيير قيمت ساير كاالها اندازه گيري كنيم، از كشش متقاطع تقاضا استفاده مي كنيم
عبار ت است از درصد تغيير در مقدار  و استفاده مي شود كاالي ديگر يگيري اثر تغيير قيمت يك كاال بر مقدار تقاضا

  :تقسيم بر درصد تغيير در قيمت كاالي ب يا به صورت رسمي تر الف يتقاضا براي كاال

 =كشش متقاطع تقاضا
  درصد تغيير در مقدار تقاضاي كاالي الف

  ب قيمت كاالي ير دردرصد تغي

  و به بيان رياضي،

P

Q
E

y

x
yx

Δ
Δ

%
%

, =  

عالمت كشش متقاطع اطالعات ارزشمندي دربارة رابطة ميان  .كشش متقاطع تقاضا ممكن است مثبت يا منفي باشد

باعث كاهش در  xافزايشي در قيمت كاالي )  Ex,y>0 يعني( اگر كشش متقاطع تقاضا منفي باشد . دوكاال مي دهد

 .مكمل همديگرند دو كاال نشان دهندة آن است كه -چنانكه درفصل تقاضا اشاره شد-و اين. مي گردد y يمقدارتقاضا

باعث افزايش در  xدرآن صورت هرافزايش در قيمت كاالي )  Ex,y 0<يعني ( اگر كشش متقاطع مثبت باشد 

,و اگر . الرابطـة جانشيني برقرار استكا در نتيجه بر اساس تعريف، ميان اين دو. مي شود  yتقاضاي كاالي  0x yE = ،
  .گرنديكديدو كاال مستقل از  يعني
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  كشش عرضه
مصرف كنندگان در برابر تغييرات عوامل  ميزان واكنش همانگونه كه در تقاضا براي اندازه گيري -از مفهوم كشش

حساسيت عرضه  در عرضه نيز مي توانيم براي بيان اندازه -مقيمت، درآمد و قيمت كاالهاي جانشين استفاده كردي مانند
  .يمنبه تغييرات عوامل مؤثر بر مقدار عرضه استفاده ك كنندگان

  كشش قيمتي عرضه
  :ازميزان حساسيت عرضة يك كاال به قيمت آن كاال كشش قيمتي عرضه عبارت است

  =كشش قيمتي عرضه
  در صد تغيير در مقدار عرضه

  كاال يمتدرصد تغيير در ق

  :و به بيان جبري

P
QEs Δ

Δ
=

%
%  

كشش قيمتي عرضه با  تنها تفاوت. كشش قيمتي تقاضا ست روش محاسبة كشش قيمتي عرضه مانند روش محاسبه
كشش قيمتي تقاضا آن است كه در تقاضا واكنش مقدار در برابر قيمت منفي است و درعرضه واكنش مقدار در برابر 

) كشش صفر يا كامال بي كشش و كشش بي نهايت يا كامال باكشش( در عرضه نيز كششهاي حدي .قيمت مثبت است
   منحني عرضه كامال بي كشش خطي عمودي است. وجود دارد

  
  
  
  
  
  

 و منحني عرضه كامال باكشش خطي افقي است
  ) 8 - 7  نمودار شماره(

در ميان اين دو حالت حدي، بسته به اينكه درصد 
مقدار عرضه بيشتر از درصد تغيير در قيمت  تغيير در

. با كشش يا بي كشش مي ناميم باشد يا كمتر عرضه را

 ٧ ٧نمودار٧٦نمودار

٧٨نمودار
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٧٩نمودار

افزايش در مقدار دقيقا برابر است با درصد  را داريم كه نشان مي دهد درصد داراي كشش واحد ن اين دو، عرضةيدر ب
 كموت از همديگرند منحني عرضة ضمن يادآوري اين نكته كه كشش و شيب دو مفهومي متفا. افزايش در قيمت

  .به تصوير مي كشيم 11 – 7و  10 – 7، 9 – 7، 8 – 7رهاي كشش، با كشش و كشش واحد را در قالب نمودا
  
  
  
  
  
  
  

  
  .دهد يرا نشان م كم كشش، باكشش واحد، و پركشش عرضه يها يمنحن ،8-7، 7-7، 6-7نمودار 

 يدرواقع م. به پايان مي بريم عرضه اندازه كششبر گذار عوامل اثر بحث كششهاي عرضه را با اشاره اي به 
 يطيو شرا يك كاال در زمانيباكشش است؟ چرا عرضه  يگريكشش و د يك كاال كامال بيعرضه  م چراينيبيم بيخواه

  كشش است؟ يب يگريط و زمان ديبا كشش و در شرا
  انعطاف پذير بودن عرضه -1

انتخاب و تغيير مقدار عرضه باز باشد و قدرت و دامنة انتخاب آنها در  به هر ميزان كه دست عرضه كنندگان در زمينه
براي مثال در يك كارخانه توليد ظروف . و مقدار كاال گسترده تر باشد به همان ميزان كاال با كشش تر است  تغيير نوع

ه كننده به راحتي پالستيكي امكان تغيير و تنوع محصول باالست و درصورت افزايشي در قيمت نوعي از ظروف عرض
 يفن يت هايبه دليل محدود. در مقابل، كاالي نفت را در نظر بگيريد. مي تواند بر مقدار عرضه خود از آن كاال بيفزايد

شركت ملي نفت ايران قادر نيست درمدت كوتاه  )ديسقف تول( يه بنديت تعهدات و سهميا رعايظرفيت استخراج  مانند
 به همين دليل حتي افزايش بي سابقة قيمت نفت در نخستين ماههاي سال. نفت بيافزايدبا تغيير قيمت بر مقدار عرضه 

  .نتوانست بر مقدار عرضه اثر چشمگير داشته باشد  1384
 افق زماني-2
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در دوره . كشش و در گستره زماني وسيعتر كشش باالتري داردكم در افق زماني كوتاه مدت عرضه بسياري كاالها 
 اما در بلند مدت عرضه كنندگان براي واكنش. فرصت براي واكنش در برابر تغييرات قيمت ندارند هاي كوتاه بنگاهها

  .نسبت به تغييرات عوامل مؤثر بر تعيين مقدار عرضه مجال بيشتري در اختيار دارند

  كشش يكاربردها
عبارت است از درآمد كل  سود هر بنگاه. شه بدنبال حد اكثر كردن سود خود هستنديهم ياقتصاد يم بنگاههايدان يم
مت يدرآمد كل بنگاه عبارت است ق. د درآمد كل بنگاه اضافه شوديانكه سود بنگاه اضافه شود با يبرا. نه كليهز يمنها

مت درآمد آنها را يش قيا افزاياز بنگاهها عالقه مندند بدانند آ ياريجه بسيدر نت). P×Q(كاال ضرب در مقدار آن كاال 
اگر . ميان درآمد كل و كشش را بدانين پرسش الزم است رابطه ميا پاسخ دادن به يبرا .كاهشا يدهد  يش ميافزا

 ييكاال ياگر تقاضا برا. دهد يش ميمت كاال درآمد كل را افزايدر ق يشيكشش باشد افزا يب ييكاال يتقاضا برا
كشش واحد باشد  يدارا يياالك ياگر تقاضا برا. دهد يمت كاال درآمد كل را كاهش ميدر ق يشيپركشش باشد افزا

  .دهد ير نمييرا تغ مت كاال درآمد كليدر ق يشيافزا
ان كشش و درآمد كل استفاده ين رابطه مياز ا حداكثر كردن درآمد خود يبرا ييمايهواپ يمانند شركت ها ييبنگاهها

 يند بازرگانان و كارمندانمان(ا كم كشش دارند يكشش  يب يان و مسافران كه تقاضاين شركت ها از مشتريا .كنند يم
با  يكه كه تقاضا يانياما از مشتر. كنند يافت ميدر يشتريمت بيق) روند يت ميخود به مامور ينه اداره هايكه با هز

  .رنديگ يم يمت كمتريق) اح يمانند افراد س(كشش دارند 
به عنوان مثال تصور . است كشش يب مانند گندم يمواد خوراك يمعموال تقاضا برا ين در محصوالت كشاورزيهم چن

د يهمه و همه دست بدست هم بدهند و تول يعيآب و نبود افات طب يو فراوان يت مطلوب جويوضع ينيد درسال معيكن
د يشا  .آنها  يا ناراحتيباشد  كشاورزان يه خوشحاليد ماين امر بايا ايا. فرضا دو برابر شود يرانيا گندم توسط كشاورزان

افت يداشت محصول خوشحال باشند اما پس از برداشت و عرضه گندم در بازار ناگهان در خواهند ش از بريكشاورزان پ
رات ييآن در برابر تغ يزان تقاضا برايو م. كشش است يبا بيتقر يرا گندم كااليز. ه بوده استيپا يآنها ب يكه خوشخال

گر با يد ياز سو. ابد ي يمت گندم كاهش ميق ،ش عرضهيك سو با افزاين حال از يدر ع.كند  ير نمييمت چندان تغيق
د يش درمقدار توليگندم افزا ين بودن كشش تقاضا براييل پايجه بدليدر نت. ابدي يش نميافزا مت مقدار تقاضايكاهش ق

  :مناسب كهنكته  اين يادآوري. دهد يگندم چه بسا درآمد كشاورزان را كاهش م
  .اد استيار زيآن بس يو كاربردها يديار كليمفهوم كشش در اقتصاد بس

  .شود يكه ذكر شد منحصر نم يآن در موارد يانواع كشش و كابردهاهمچنين 
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  خالصه
كشش عبارت است از اندازه گيري ميزان واكنش مقدار عرضه يا تقاضا از يك كاال در برابر تغيير در يكي از 

  .عوامل مؤثر برآن
  .شود يم ميو متقاطع تقس يتقاضا به كشش قيمتي درآمد يها  كشش

  .نامند يتقاضا م يمتيتقسيم بر در صد تغيير در قيمت را كشش ق در صد تغيير در مقدار تقاضا شده
 .كشش وحد تقسيم كرد يكشش و دارا يدسته با كشش ، ب توان به سه يار كشش، كاال ها را ميبا توجه به مع

نزديك و  ردسترس بودن جانشين هايكشش بودن كاالها را ضروري بودن يا تجملي بودن كاال د يا بيبا كشش 
  .كند ين مييتع افق زماني

تقاضا  يمتيكامال عمودي و اگر كشش ق آن كاال يتقاضا براي كااليي صفر باشد منحني تقاضا يمتياگر كشش ق
ميان اين  منحني هاي تقاضا كه در .منحني تقاضاي آن كاال كامال افقي خواهد بود ت باشدينها يب ييكاال يبرا

  .دهنده كاالهاي باكشش، كشش واحد و كم كشش مي باشند ت افراطي حدي قراردارند نشاندوحال
ن كشش عبارت است يدهد ا يواكنش مصرف كننده را در برابر تغيير در درآمد نشان م تقاضا كشش درآمدي

  از درصد تغيير در مقدار تقاضا از يك كاال تقسيم بر در صد تغيير در درآمد مصرف كننده
كشش قيمتي تقاضا در حقيقت هميشه  )الف: مدي تقاضا ازچند لحاظ با كشش قيمتي تقاضا تفاوت داردكشش درآ
كشش قيمتي حساسيت تقاضا به تغييرات قيمت  )ب. ا مثبت باشديممكن است منفي  اما كشش درآمدي منفي است

در مقابل، كشش درآمدي . را در قالب حركت از يك نقطه به نقطة ديگر روي منحني تقاضا اندازه گيري مي كند
 .اندازه گيري مي كند جابجايي و انتقال نسبي منحني را بر اثر تغييرات درآمد

 .استفاده مي شود كاالي ديگر يبراي اندازه گيري اثر تغيير قيمت يك كاال بر مقدار تقاضامتقاطع تقاضا  كشش
اطالعات ارزشمندي دربارة رابطة ميان  عالمت كشش متقاطع .كشش متقاطع تقاضا ممكن است مثبت يا منفي باشد

و اين نشان . مي گردد y يباعث كاهش در مقدارتقاضا xافزايشي در قيمت كاالي  Ex,y>0اگر . دوكاال مي دهد

باعث  xدرآن صورت هرافزايش در قيمت كاالي  Ex,y 0<اگر  .مكمل همديگرند دو كاال دهندة آن است كه

,گرند و اگر يكدين ين دو كاال جانشيدر نتيجه ا. مي شود  yافزايش در تقاضاي كاالي  0x yE ، دو كاال مستقل =
  ازميزان حساسيت عرضة يك كاال به قيمت آن كاال كشش قيمتي عرضه عبارت است .گرنديكدياز 

با  كشش قيمتي عرضه تنها تفاوت. كشش قيمتي تقاضاست روش محاسبة كشش قيمتي عرضه مانند روش محاسبه
كشش قيمتي تقاضا آن است كه در تقاضا واكنش مقدار در برابر قيمت منفي است و درعرضه واكنش مقدار در 
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در ميان . منحني عرضه كامال بي كشش عمودي و منحني عرضه كامال باكشش افقي است. برابر قيمت مثبت است
  .با كشش، كشش واحد يا بي كشش قراردارد اين دو حالت حدي، عرضه

  .ك كاال عبارتند از انعطاف پذير بودن عرضه و افق زمانيياثر گذار بر تعيين و اندازه كشش عرضه  عوامل

  سواالت فصل هفتم
  كشش چيست؟ كشش قيمتي تقاضا را تعريف كنيد؟ – 1
 با توجه به كشش قيمتي تقاضا چه كااليي با كشش، كشش چه كااليي كم كشش، بي كشش و چه كااليي داراي كشش واحد – 2

  خوانده مي شود؟
  بر اساس معيار كشش چه كااليي ضروري و چه كااليي تجمل شناخته مي شود؟ – 3
  دو عامل موثر بر تعيين با كشش يا كم كشش بدون كاال را نام ببريد؟ – 4
  رابطه ميان شكل منحني هاي تقاضا و نوع كاال از لحاظ درجه كشش را توضيح دهيد؟ – 5
  را تعريف كنيد؟كشش در آمدي و متقاطع  – 6
  تفاوتهاي كشش درآمدي تقاضا و كشش قيمتي تقاضا را نام ببريد؟ – 7
  كشش عرضه را تعريف و عوامل موثر بر تعيين اندازه كشش قيمتي عرضه را نام ببريد؟ – 8
  يك شركت هواپيمايي چگونه از كشش براي قيمت گذاري بليت هواپيما استفاده مي كند توضيح دهيد؟ – 9

  :باشدزير كنيد جدول تقاضاي آقاي الف براي بستني به صورت جدول  فرض – 10
 150000و در درآمد  100000ريال محاسبه كنيد درآمد  2000ريال به  1800كشش قيمتي تقاضا را در صورت افزايش قيمت از ) الف

  ريال محاسبه كنيد؟
ريال را محاسبه  2600و در قيمت  2000قيمت هاي در  150000به  100000كشش درآمدي تقاضا در صورت افزايش درآمد از ) ب
  كنيد؟

 100000=درآمد(مقدار تقاضا )ريال(قيمت
  )ريال

= درآمد (مقدار تقاضا 
  )ريال 150000

1800 9 10  
2000 6 5/9  
2400 3 7  
2600 5/1 2  
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  فصل هشتم
  نظرية رفتار مصرف كننده

  
وقتي قيمت . تيم بر مشاهدات روز مره ما از رفتار مصرف كنندگان مبتني بودگف  آنچه تا كنون در بارة قانون تقاضا

ل در ين تحليا .آن كاال كاهش و با كاهش قيمت تقاضا براي آن كاال افزايش مي يابد كااليي افزايش مي يابد تقاضاي
ك مصرف يم يبدان مياما اگر بخواه. رود يك كاال به كار ميمصرف كنندگان در مورد  ياتماميك كاال ، يد رمو

ما در اين فصل مي  .ده تر استيچيرد ، مساله پيگ يم ميش چگونه تصميمورد تقاضا ياقالم مصرف يكننده در مورد تمام
كاال يي را بر كااليي  بكاويم كه چرا يك مصرف كننده كوشيم منطق رفتار و انتخابهاي مصرف كننده را تشريح كنيم و

درجستجوي تبيين علمي و تحليل چرايي رفتارها و . را كمترو ديگري رابيشتر مي خردديگر ترجيح مي دهد و يا كااليي 
و آنرا پايه و مايه تمامي رفتارها و انتخابهاي  اقتصاددانان مفهومي به نام مطلوبيت را مطرح انتخابهاي مصرف كنندگان

 قاضا و ويژگي هاي آن را استخراجمنحني ت و توانسته اند از همين مفهوم، مصرف كننده قلمداد و معرفي كرده اند
  .كنند

يك كاال يا  از مصرف يو لذت دروني يااحساس خرسند يرضايتمند مطلوبيت چيست؟ مطلوبيت عبارت است از
اگر كاالي الف بيشتر از كاالي ب براي مصرف كننده مطلوبيت دارد نشانه آن است كه او . خدمت استفاده از يك
مي  زماني كه يك وضعيت را با وضعيت ديگري مقايسه مي كنيم و  .47ح مي دهدتر جي بر كاالي ب كاالي الف را

گوييم وضعيت الف بر وضعيت ب برتري دارد بدون اينكه بتوانيم اندازه و كميت تفاوت ها را بيان كنيم مقايسة ترتيبي 
اينكه بتوان ميزان زيبايي آنها را رتبه بندي كرد بدون  دو تابلو نقاشي را مي توان از لحاظ زيبايي مثال. انجام داده ايم

در نگرش . آنچه نظريه جديد تقاضا با استفاده از آن استخراج مي شود اصل مطلوبيت ترتيبي است .اندازه گيري كرد
مطلوبيت ترتيبي، رتبه بندي سبدهاي كااليي از لحاظ ارجحيت و برتري آنها براي مصرف كننده بررسي مي شود و بر 

  .ي ترجيحات مي توان ويژگي هاي عمومي منحني هاي تقاضاي بازار را استخراج كرداساس همين رتبه بند

 مطلوبيت كل و مطلوبيت نهايي
و جود  ميان مطلوبيت و تقاضا چه رابطه اي:كنيم  بحث مطلوبيت كل و مطلوبيت نهايي را با طرح يك سوال آغاز مي

با مصرف . مي بخشد مطلوبيت يا رضايتمندي فرض كنيد مصرف يك سيخ كباب برگ به شما مقدار معيني دارد؟

                                                            

به همين دليل اقتصادانان تاآيد مي . الزم است به خاطر داشته باشيد مطلوبيت به عنوان يك مفهوم روانشناختي قابل مشاهده و اندازه گيري نيست ٤٧‐
 تيبي استآنند آه مطلوبيت مفهومي آّمي و عددي نيست بلكه يك مفهوم تر
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يا به عبارت دقيقتر،  مطلوبيت اضافي بدست مي آْوريد و در نتيجه مجموع مطلوبيت دومين سيخ كباب برگ مقداري
اما، آيا مصرف سومين و چهارمين سيخ باز برمطلوبيت شما مي افزايد؟ بدون ترديد . مطلوبيت كل شما افزايش مي يابد

ممكن  بجاي افزودن بر مطلوبيت) سيخ هاي بيشتركباب( از كباب، مصرف واحد هاي اضافي  دار كافيپس از صرف مق
به نام مطلوبيت كل و مطلوبيت نهايي آشنا مي   اين مثال مارا با دو مفهوم. است باعث ايجاد ناراحتي گوارشي شود 

مطلوبيت  .مصرف يك واحد اضافي كاال يا خدمت مطلوبيت نهايي برابر است با ميزان تغيير در مطلوبيت كل براثر :سازد
ن يمع يك دوره زمانيكل عبارت است از مقدار مطلوبيتي كه از مجموع واحدهاي كاال و خدمات مصرف شده در 

توجه كنيد اصطالح نهايي يك واژه بسياركليدي در علم اقتصاد است و هميشه به معني مقدار اضافي به   بدست مي آيد
  كار مي رود

  ن مطلوبيت نهايي نزوليقانو
حدود يك 
قرن پيش، تامل 

اقتصادانان 
درباره مطلوبيت 

را بنام  قانوني
يت مطلوب قانون

نهايي نزولي در 
علم اقتصاد به 
. ارمغان آورد

براساس اين 
با مصرف  قانون،

مقدار بيشتر و 
از يك  بيشتر

كاال مقدار 
مطلوبيت اضافي 

يا مطلوبيت -
از  -نهايي 

  ج ب الف

  مطلوبيت نهايي  كل مطلوبيت  مقدار كاالي مصرف شده
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براي . 48مصرف آن كاال كاهش مي يابد
از  توضيح بيشتر مطلوبيت سعي مي كنيم

كمك  1-8يك مثال عددي جدول 
  .بگيريم

با  در جدول مشاهده مي كنيدچنانكه 
ستون (افزايش مقادير مصرف شده 

افزايش ) ستون ب(مطلوبيت كل ) الف
مي يابد اما اين افزايش با نرخ كاهنده 

مطلوبيت نهايي . صورت مي گيرد
يعني مطلوبيت بدست آمده ) ستون ج (

از مصرف يك واحد اضافي را اندازه 

‐14واحد مصرف مي كند مطلوبيت نهايي دريافتي او برابراست با  4بنابراين وقتي مصرف كننده . گيري مي كند

  .سير كاهنده ارقام در ستون ج بيانگر قانون مطلوبيت نهايي نزولي است . 2=12
  مطلوبيت كل و مطلوبيت نهايينمودار 
ان هندسي نشان مي يرا به ب 1-8داده هاي جدول   1-8نمودار 

ه و مطلوبيت كل دراين نمودار رابطة مقدار مصرف شد. دهد
اين نمودار نشان مي دهد كه با مصرف مقادير . رسم شده است

  .مطلوبيت كل افزايش مي يابد بيشتر از يك كاال
كاال  2واحد، مصرف  5مالحظه مي شود كه مصرف يك كاال 

واحد مطلوبيت براي مصرف كننده  15كاال  5واحد، و مصرف  9
كلي افزايش يافته لذا با مصرف بيشتر مطلوبيت . اياد مي كند

 .است
 

                                                            

ک البته کاهش در مطلوبيت اضافي در دوره زماني خاصي متناسب باآن کاال قابل توجيه است مثال دوره زماني تقاضا براي بستني  را مي توان ي - ٤٨

  .روز براي براي کفش يک ماه و براي تور هاي تفريحي خارج از کشور را يک سال در نظر گرفت
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مشاهده مي كنيد و برعكس منحني مطلوبيت شيب منحني مطلوبيت نها يي نزولي  2-8اما همانگونه كه در نمودار 
 5بطوري كه اولين واحد براي مصرف كننده . چنانكه مالحظه مي شود مطلوبيت نهايي مصرف كاال نزولي است  .است

واحد ايجاد كرده است و مصرف پنجمين واحد  4ف دوميني واد مطلوبيتي برابر مصر. واحد مطلوبيت ايجاد نموده است
  .و سرانجام ششمين واحد اصال مطلوبيتي نداشته است. فقط يك واحد مطلوبيت داشته است

  و تعادل مصرف كننده مطلوبيت هاي نهايي
ين تقاضاي مصرف كننده و درك با توجه به مطالب پشين اكنون مي توانيم از نظريه مطلوبيت براي تشريح و تبيي

. هدفمند دارد يرفتار 49م مصرف كننده به عنوان يك انسان عاقليفرض مي كن .استفاده كنيم ماهيت منحني هاي تقاضا
اما او   .ت استيمطلوب يت بلكه حد اكثرسازيت كسب مطلوبيك كاال نه تنها مطلوبيمصرف  هدف مصرف كننده از

سبدي را بر مي  جه او هميشه از ميان سبدهاي مختلف كااليدر نت.   مواجه است يت درآمديند با محدودين فرايدرا
شرط اساسي حد اكثر سازي مطلوبيت اصل   .گزيند كه مطلوبيت او را با توجه به قيد محدوديت بودجه حد اكثر سازد

دي معين دارد و با قيمت بر اساس اصل برابري مطلوبيت نهايي، مصرف كننده اي كه درآم. برابري مطلوبيت نهايي است
باشد مصرف  يك واحد پوليمت كاالها برابر است و هركدام يم قيهاي مشخصي در بازار روبروست اگر فرض كن

كه ) مثالريال(زماني به حداكثر مطلوبيت يا رضايتمندي دست مي يابد كه مطلوبيت نهايي آخرين واحد پولي  كننده
 يوبيت نهايي آخرين ريالي كه براي خريد و مصرف كاالي ديگري خرج مبراي خريد هر كااليي خرج مي كند با مطل

دليل لزوم برقراري اين شرط براي تحقق حداكثر مطلوبيت اين است كه اگر به ازاي يك واحد پولي، . كند برابر باشد
مي كند  مصرف كننده بيشتر از مطلوبيت نهايي كاالي ب باشد مصرف كننده سعي براي مطلوبيت نهايي كاالي الف

با خريد واحد هاي اضافي از كاالي الف و براساس اصل مطلوبيت نهايي . پول بيشتري صرف خريد كاالي الف كند
از سوي ديگر مصرف كننده مي كوشد از كااليي كه مطلوبيت  .نزولي مطلوبيت نهايي كاالي الف كاهش مي يابد

بنابراين  .كاال مطلوبيت نهايي آن افزايش مي يابدآن با كاهش در مصرف . نهايي كمتري دارد مقدار كمتري بخرد
خريد كاالي الف را افزايش وخريد كاالي ب را كاهش مي دهدكه مطلوبيت نهايي هردو كاال  مصرف كننده تا زماني

ست ، لذا مصرف يلزوما برابرن مت كاالهاياما چون ق. اين قضيه در مورد تمام كاالهاي ديگر نيز صادق است .برابر شود
گر يد يكاال ييت نهايمت آن با نسبت مطلوبيهركاال به ق ييت نهايرسد كه نسبت مطلوب يبه تعادل م ينده درصورتكن

                                                            

بنابراين فردي که همواره با حسابگري و زياده خواهي بدنبال افزايش سود يا . ازار به معناي حسابگر بودن استمنطور از انسان عاقل در نظريه ب 49

. هز چند اين فرض در برخي موارد مي تواند درست باشد، اما مطلق پنداشتن آن کامال خظاست. لذت است، در نظريه بازار عاقل فرض مي شود
عربي و لشکري، توسعه در آييينه تحوالت، پژوهشگاه حوزه و : آشنايي با کاستي هاي اين فرضه مراجعه کنند به خوانندگان عالقمند مي توانند براي

  دانشگاه
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را مي توان به  2و 1شرط اساسي تعادل مطلوبيت نهايي آخرين واحد پولي مصرف دوكاالي  .شود مت آن برابريبه ق
  :صورت زير خالصه كرد

نيز به ترتيب قيمت هاي  2Pو 1Pو  2مطلوبيت نهايي كاالي  2MU و 1، مطلوبيت نهايي كاالي 1MUكه در آن 
. را مشاهده كنيم با استفاده از اين فرمول به راحتي مي توانيم علت نزولي بودن شيب منحني تقاضا .است 2و  1كاالي 

 1 آنگاه قيمت كاالي. ثابت فرض كنيد اال ها به ازاي يك واحد پولي رابراي مثال در رابطة باال، مطلوبيت نهايي ساير ك

تغيير نكند نسبت  1اگر مقدار مصرف شده از كاالي . را افزايش دهيد
1

1

p
MU

مطلوبيت نهايي ساير كاالها  كمتر از 

  .به ازاي يك واحد پولي خواهد بود

براي اين كار بايد مصرف كننده از سطح . را تعديل كند 1كاالي  مصرف كننده براي رسيدن به تعادل بايد مصرف

حدي كه نسبت  مطلوبيت نهايي آن افزايش يابد تا بكاهد تا 1مصرف كاالي 
1

1

p
MU به  دوم يبا مطلوبيت نهايي كاال

حفظ تعادل مطلوبيت هاي قيمت باالتر يك كاال باعث مي شود مصرف كننده براي . ازاي يك واحد پولي برابر گردد
 يب منفيبه عالوه ش. در نتيجه، شيب منحني تقاضا نزولي است. نهايي كاال ها، از مصرف مقدار مطلوب آن بكاهد

يعني در اولين واحدهاي مصرف، چون مطلوبيت  .ز هستيمصرف آن كاال ن ينزول ييت نهايانگر مطلوبيتقاضا ب يمنحن
حاضر است قيمت هاي باالتري نيز بپردازد، ولي در واحدهاي بعدي چون نهايي آن براي مصرف كننده باالست، 

  .مطلوبيت نهايي مصرف آن كاال كاهش مي يابد، لذا مصرف كننده نيز قيمت هاي كمتري را حاضر است، بپردازد

  اثردرآمدي و جانشيني
اما از . عرضه مطرح شده است يب منحنيبود ش ينزول يبرا يليبه عنوان دل ييبودن مطلوبيت نها يم نزوليديچنانكه د

 يبودن منحن ينزول يز براين يگريه ديت غير كمي و غير قابل اندازه گيري است اقتصاد دانان توجيانجا كه مفهوم مطلوب

2

2

1

1

P
MU

p
MU

= 

1 2

1 2

MU MU
p P

< 
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را  آننجا يدر ا. شداشاره در فصل پنجم  هين توجيا .ينيو جانش ياستفاده از دو مفهوم اثردرآمد: ه داده انديتقاضا ارا
  :ميده يم بسط ياندك

  اثر درآمدي
از آن را خريداري مي كنند اثر تغيير قيمت بر تغيير  ييكي از داليلي كه مردم با كاهش قيمت يك كاال مقدار بيشتر

 افزايشي در قيمت ها .تغييرات قيمت در آمد و اقعي را تغيير مي دهد زيرا با فرض ثبات ساير شرايط. درآمد واقعي است
درآمد  فرض كنيد. ش مي دهد و كاهشي در قيمت ها قدرت خريد آنها را افزايش مي دهدقدرت خريد افراد را كاه

درآمد خود را صرف خريد   هزار ريال است شما تصميم داريد كه يك چهارم در يك هفته دويست و چهل اسمي شما
ريال باشد شما مي  6000 اگر قيمت هر كيلو ميوه. صرف ساير مخارج كنيد و بقيه را) كه يك كاالي نرمال است ( ميوه

ريال برسد و قيمت ساير  3000اگر قيمت هركيلو ميوه به . كيلو ميوه بخريد 10توانيد با ربع درآمد هفتگي خود مقدار 
و شما با يك چهارم درآمد ) گويا شما غني تر از قبل مي شويد( كاالها ثابت بماند قدرت خريد شما افزايش مي يابد 

كيلو ميوه خريداري كنيد بدون آنكه از بودجه اي كه براي خريد ساير كاالها اختصاص داده  20هفتگي خود مي توانيد 
بنابر اين چنانكه قانون تقاضا پيش بيني مي كند كاهش در قيمت يك كاال باعث مي شود درآمد واقعي شما . ايد بكاهيد

  .و در نتيجه مقدار تقاضاي شما از يك كاالافزايش يابد - ينه درآمد اسم–
  
  

  اثر جانشيني
كاهش مي ) كوال ينوشابه پارس مثال( در مقايسه با قيمت كاال ها ي ديگر ) مثال نوشابه زمزم ( قيمت يك كاال  وقتي
نوشابه زمزم را ارزانتر و مصرف  خريداران كوال بدون تغيير باقي مي ماند با فرض ثبات ساير شرايط يو قيمت پارس يابد

درست . نوشيدني ها مي دانند و سعي مي كنند نوشابه زمزم را جانشين ساير نوشيدني ها نمايندآن را اقتصادي تر از ساير 
زيرا با توجه به . همانگونه كه قانون تقاضا پيش بيني مي كند با كاهش قيمت مقدار تقاضا از يك كاال افزايش مي يابد

كنند  -كوال يمثال پارس–گزين ساير كاالها اثر جانشيني موجب مي شود مصرف كنندگان آنرا جاي زمزم قيمت پايينتر
اثر جانشيني عبارت است از تغيير در مقدار تقاضاي يك كاال بر اثر تغيير نسبي . كه اكنون در مقايسه با زمزم گرانتراست

  .در قيمت آن كاال در مقايسه با كاالهاي جانشين

  رتغيير در مقدار تقاضا از يك كاال و خدمت به دليل تغيير د

 .را اثر درامدي مي نامند)قدرت خريد(درآمد واقعي
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  تئوري مازاد مصرف كننده
واحدهاي مصرف شده از يك كاال و  زولي كاال ها و خدمات گفته شدقانون مطلوبيت نهايي ن چنانكه در توضيح

واحدهاي اول مطلوبيت بيشتر و واحد هاي بعدي مطلوبيت كمتري . خدمت براي مصرف كننده ارزشي يكسان ندارند
 ياست كه واحد ها يتيانگر مقدار مطلوبيب ييت نهايه مطلوبيمصرف كننده براساس نظر يتقاضا يچرا كه منحن. دارد

هر  يكند برا ين واحد از كاال را مصرف مينكه چندمياما او صرف نظر از ا. كند يجاد ميش ايمصرف آن كاال برا
  .در بازاراست مت حاصل عرضه و تقاضاين قيپردازد كه ا يآن را م يمت بازاريواحد كاال ق

زش يك كاال از لحاظ مطلوبيت بلكه به در بازار اقدام به خريد يك كاالمي كند نه به اندازه ار اما مصرف كننده وقتي 
قيمت يك كاال در بازار به اندازه مطلوبيت نهايي حاصل از يك كاال . اندازه قيمت يك كاال در بازار، پول مي پردازد

. توان در قالب مثال تناقض ارزش بخوبي مشاهده كرد ياين موضوع را م. تعيين مي شود نه مطلوبيت كل يك كاال
است كه نخستين بار توسط آدام اسميت دويست و اندي سال پيش  از مسايل معروف در علم اقتصادتناقض ارزش يكي 

سوالي كه در تناقض ارزش مطرح است اين است كه چرا ارزش پولي آب كه جانمايه حيات براي . مطرح شده بود
با آب ارزش كاربردي بسيار  برعكس، الماس كه در مقايسه. انسانها و كل جانداران است در بازار كامال ناچيز است

فلز  انسان كه هيچ ، حيات مورچه اي هم به آن وابسته نيست از لحاظ قيمت بازاري گرانترين ناچيزي دارد و حيات
  جهان به شمار مي رود؟ 

هزينه بدست آوردن يك  پرسش اين است كه الماس يك كاالي بسيار كمياب است و پاسخ يك اقتصاددان براي اين
در حاليكه آب نعمتي است كه در هر جا به وفور يافت مي شود و بدست آوردن آن در . آن بسيار باالست واحد اضافي

آن بلكه  كل) سودمندي (ازسوي ديگر، قيمت آب نه به اندازه مطلوبيت . بسيار ي نقاط جهان هزينه اي در بر ندارد
و بدليل وفور آب در جهان قيمت  .ين مي شودآن تعي) ليوان (باتوجه به مطلوبيت نهايي و سو دمندي آخرين واحد 
هرچند ارزش نخسين جرعه هاي آب با جان آدمي برابر است . آخرين ليوان آب بسيارناچيز و اكثرا برابر با صفر است

مساله تناقض ارزش به خوبي نشان . اما اخرين جرعه ها ي آب تنها براي آبياري با غچه و شستن ماشين مورد نياز است
ارزش پولي هوايي . ه ارزش پولي و قيمت بازاري يك كاال غير از ارزش و سودمندي واقعي يك كاالستمي دهد ك

  .كه تنفس مي كنيم صفراست در حاليكه نقش هوا در رفاه و بلكه حيات ما همان قدر ارزش دارد كه آب براي ماهي
  .اد مصرف كننده ناميده مي شوداضافه رفاه يا ماز تفاوت ميان مطلوبيت كل يك كاال و ارزش كل بازاري آن
تمايل به پرداخت دارد منهاي مبلغي كه در عمل پرداخت  مازادمصرف كننده عبارت است از مبلغي كه مصرف كننده

كه مصرف كننده بر اثر شركت  به عبارت ديگر مازاد مصرف كننده منفعت و رفاهي را اندازه گيري مي كند .مي كند
  .در بازار بدست مي آورد
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  مازاد مصرف كننده= مطلوبيت كل -كاال در بازار قيمت
براي اندازه گيري مقدار مازاد مصرف كننده مي توان از جدول يا نمودار منحني مطلوبيت هاي نهايي يك كاال كمك 

ارزش پولي مطلوبيت . ريال باشد و شما پنج عدد بستني مي خريد 1100بستني  مثال فرض كنيد قيمت يك عدد. گرفت

‐1500در اينجا باخريد بستني اول اضافه رفاه شما برابر است با . ريال مي باشد 1500ني براي شما اولين بست

بستني دوم نيز مقداري اضافه رفاه براي شما به بار مي اورد اما اين اضافه رفاه بدليل نزولي بودن .  400=1100

‐1300اه بستني دوم برابر است با مثال اضافه رف. اضافه رفاه بستني اول است   كمتر از مطلوبيت نهايي

1100=200  .  

 و 140=1100‐1240  به همين قياس اضافه رفاه بستني سوم و چهارم براي شما به ترتيب برابراست با

زيرا . اضافه رفاهي به همراه ندارد )ن واحد خريد شمايآخر( اما خريد بستني پنجم .  60=1100‐1160
كل  بنابراين به راحتي مي توان مقدار. شده معموال مساوي است با قيمت كاال ن واحد خريداري يمطلوبيت نهايي آخر

 عبارت است از جمع مازاد مصرف كننده دراين مثال. اضافه رفاه شما از مصرف چهار واحد بستني را محاسبه كرد
  :برابر است با نشان مي دهد كه كل اضافه رفاه مصرف كننده 2-8جدول . اضافه رفاههاي حاصل از مصرف هر بستني 

400+200+140+60=800  
  

  مازاد مصرف كننده  قيمت  مطلوبيت نهايي  مقدار

1  1500  1100  400  
2  1300  1100  200  

3  1240  1100  140  
4  1160  1100  60  

5  1100  1100  0  
  800  6300 55000  جمع

 ٢ ٨جدول
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  محاسبه نموداري اضافه رفاه مصرف كننده

 

 ٣ ٨ارنمود

به سادگي مشاهده و محاسبه  ش پولي مطلوبيت نهايي و مازاد خالص مصرف كنندهزاراينكه براي  در نمودار فوق
است و به عبارت )  1100(تنها آن قسمت از ستونها رسم شده است كه مساوي و باال تر از قيمت يك واحد بستني  شود،

از جمع ارقام ستونها مقدار ريالي مازاد مصرف كننده بدست مي ايد  .ننده را نشان مي دهدديگر اضافه رفاه مصرف ك

  .800=60+140+200+400 :كه برابر است با
و مازاد مصرف كننده معادل  6300و ارزش كل مطلوبيت دريافتي  5500 در اينجا كل هزينه خريدچهار واحد بستني

  .ريال است 800

  :خالصه
ت يمطوب يفرد حداكثرساز يك كاال برايهدف از مصرف  يه داريبر اقتصاد سرما يمبتن يل هايبراساس تحل

  .است
مفهوم مطلوبيت را پايه و مايه تمامي رفتارها و انتخابهاي مصرف كننده قلمداد و معرفي  يه داريدر اقتصاد سرما

  .شود يم منحني تقاضا و ويژگي هاي آن را استخراج و از همين مفهوم،
مطلوبيت كل عبارت است از مقدار مطلوبيتي كه . ييت نهايت كل و و مطلوبيمطلوب: دو نوع است ت بريمطلوب

  .ديواحدهاي كاال و خدمات مصرف شده بدست مي آ از مجموع

400

200
140

60
01100

1200

1300

1400

1500

1600
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تني
 بس
حد

ر وا
ت ه

قيم
ي و 
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ت 

لوبي
مط

تعداد بستني مصرف شده
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  .مطلوبيت نهايي برابر است با ميزان تغيير در مطلوبيت كل براثر مصرف يك واحد اضافي كاال يا خدمت
-از يك كاال مقدار مطلوبيت اضافي  با مصرف مقدار بيشتر و بيشتر ، نزوليمطلوبيت نهايي براساس قانون 

  .از مصرف آن كاال كاهش مي يابد -يا مطلوبيت نهايي 
  .شرط اساسي حد اكثر سازي مطلوبيت اصل برابري مطلوبيت نهايي كاالها است

ا قيمت هاي مشخصي در بر اساس اصل برابري مطلوبيت نهايي، مصرف كننده اي كه درآمدي معين دارد و ب
به حداكثر مطلوبيت يا رضايتمندي دست مي يابد كه مطلوبيت نهايي آخرين واحد پولي  يبازار روبروست زمان

كه براي خريد هر كااليي خرج مي كند با مطلوبيت نهايي آخرين ريالي كه براي خريد و مصرف ) مثالريال(
  .كند برابر باشد يكاالي ديگري خرج م

گر به نام اثر ياستخراج قانون تقاضا از دو مفهوم د يبرا يرير قابل اندازه گيت غيمفهوم مطلوباز آنجا كه 
  .شود ياستفاده م ينيو اثر جانش يدرآمد

را اثر درامدي مي ) قدرت خريد( تغيير در مقدار تقاضا از يك كاال و خدمت به دليل تغيير در درآمد واقعي 
اال بر اثر تغيير نسبي در قيمت آن كاال در مقايسه با كاالهاي جانشين را اثر نامندو تغيير در مقدار تقاضاي يك ك

  .نامند يم ينيجانش
  تخصيص  نيازها و كاالها و خدمات  موارد مختلف  به  اي گونه  مسلمان، درآمد محدود خود را بهمصرف كننده 

   .آورد  دست  را به  ياله  پاداش  ترين بيش  دهد كه مي

ت و يند كه مطلوبيگز يرا برم ينه ايمصرف و پس انداز مصرف كننده مسلمان گز يص زمانيصند تخيدر فرا

 .گذرد ير درميفناپذ يايرا حداكثر سازد و از لذت زود گذر دن يرفاه او در جهان جاودانه اخرو

  سواالت فصل هشتم
  شود؟مطلوبيت چيست و نظريه تقاضا با استفاده از كدام نوع مطلوبيت استخراج مي  – 1
  و مطلوبيت نهايي را توضيح دهيد؟مطلوبيت كل تفاوت ميان  – 2
  قانون مطلوبيت نهايي نزولي را توضيح دهيد؟ – 3
  چگونه مي توان با استفاده از مفهوم مطلوبيت نهايي نزولي بودن شيب منحني تقاضا را توجيه كرد؟ – 4
  از مصرف آن كاال تعيين مي شود يا مطلوبيت نهايي حاصل از آن كاال؟ جه به مطلوبيت كل ناشيوآيا قيمت يك كاال در بازار با ت – 5
  مساله تناقض ارزش را با ذكر يك مثال توضيح دهيد؟ – 6

  مازاد مصرف كننده را تعريف و شيوه اندازه گيري آن را بيان كنيد؟ – 7
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  مباني و منطق رفتار مصرف كننده مسلمان  ميمه فصل هشتمض
نظريه هاي اقتصاد متداول بر شالوده مباني . تار مصرف كننده گفته شد در چهارچوب اقتصاد متداول بودآنچه تاكنون در باره رف

بر اساس بينش سرمايه داري انسان اقتصادي هميشه در پي حد اكثر كردن منعفت و .. فلسفي مكتب سرمايه داري استوار است 
. رفتار هاي اجتماعي و اقتصادي او از جمله رفتار مصرفي اوست و همين هدف چراغ راه او در همه فعاليتها و. لذت خويش است

اما منطق حاكم بر رفتار مصرف كننده مسلمان نه از مباني فلسفي سود باور و فايده محور سرمايه داري و لذت پرستي بلكه از 
ل چهارم اشاره شد كمال چنانكه در ضميمه فص.  تعاليم ناب و آموزه هاي رستگاري بخش دين مبين اسالم سرچشمه مي گيرد

اين اصل الهام بخش و چهارچوب گذار همه رفتار ها و كردار هاي .  فالح و سعادت انسان رسيدن به آستانه قرب الهي است
  ترين مناسب. او است  خشنودي  خدا و جلب  به  فرد مسلمان، قرب  نهايي  هدف«انسان مسلمان است بنابراين در زمينه مصرف نيز 

مسلمان، درآمد محدود   سبب است؛ بدين» درآمد  تخصيص  االهي  پاداش  كردن  بيشينه«هدف،   اين  به  دستيابي  براي  يميان  هدف
 50»آورد  دست  را به  هيلا  پاداش  ترين بيش  دهد كه مي  تخصيص  نيازها و كاالها و خدمات  موارد مختلف  به  اي گونه  خود را به

ف كننده مسلمان بتواند به اين هدف واال يعني حداكثر سازي پاداش و قرب الهي را بدست بياورد بايد حال براي اينكه رفتار مصر
در تمام مراحل تخصيص درآمد و هزينه كردن آن پا را از چارچوب يعني قواعد و ظوابط رفتاري تعيين شده در شرع مقدس 

الزمه منطقي گردن نهادن به . ين احكام منطبق و ساز گاز نمايدفراتر نگذارد و بكوشد رفتار خود را با ا) احكام شرعي (اسالم 
دستورات شرع مقدس و احكام اسالمي آن است كه فرد مسلمان در رفتار مصرفي خود اعتدال پيشه كند ، از اسراف و تبذير 

  .از ارتكاب محرمات حتي اگر براي او مطلوبيت و لذت مادي و ظاهري داشته باشد اجتناب كند. بپرهيزد
توجه به روز . از ديگر تفاوت هاي مهم ميان مصرف كننده مسلمان و غير مسلمان اعتفاد مسلمانان به حيات اخروي است

مصرف كننده اي كه به . رستاخير و باور به اينكه دنيا مزرعه آخرت است بر نگرش و رفتار انسان مسلمان اثري بس شگرف دارد
آن ها در جهان ديگر ) پاداش و جزاي(دارهاي خود در زندگي دنيوي و و بازتاب ميان رفتار ها و كر 51وجود رابطه تنگاتنگ

اين افق باعث مي شود مصرف كننده مسلمان صرفا مطلوبيت مادي، . باور دارد افقي زماني گسترده تري فراروي خود مي بيند
نظر قرار دهد كه گاهي ممكن است  شخصي و فعلي را مالك تصميم گيري قرار ندهد، بلگه مطلوبيت معنوي و آتي را نيز مد

  .موجب صرف نظر كردن از مصارف شخصي دنيايي باشد
در سايه همين نگرش است كه انگيزه كافي براي تقبل هزينه هاي مذهبي و كمك به مستمندان و نيازمندان در مصرف كننده 

  .52ا برخود مقدم بداند و دست به ايثار بزندمسلمان به وجود مي آيد و باعث مي شود در تزاحم منافع فردي وجمعي او ديگران ر

                                                            

 ) ١٣٧٧(سيد رضا  حسيني ٥٠

 ۴٧ص ) ١٣٧٨(انصاري جعفر و ديگران  ٥١

عزتي مرتضي ) ١٣٧۵(، طاهر سعيد ) ١٣٨٢(ضا خوانندگان عالقه مي توانند براي آشنايي با مباحث تفصيلي در اين زمينه به منابع حسيني سيد ر ٥٢
 .و ديگر ادبيات مرتبط مراجعه کنند) ١٣٨۴(، صديقي نجات اهللا ) ١٣٨۴(رقا انس ز) ١٣٧٨(انصاري جعفر ) ١٣٨۵(
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  فصل نهم
  هزينه هاي توليد

  
بنگاهي تشكيل مي يابد كه كار توليد، مديريت، ساماندهي و عرضه انواع كاال ها و  از هزاران  اقتصاد هر كشور

زان ، ماهيگران، از قصاب، بقال و نانواي محل زندگي شما گرفته تا شاليكاران ، كشاور .خدمات را بر عهده دارند
هواپيمايي، هتل هاي شركت هاي بري ، فرشركتهاي بزرگ خودروسازي، پااليشگاههاي نفت، شركت قطار هاي مسا

در بحث نظريه عرضه ، به طور گذرا، . هريك نمونه هايي از اين بنگاهها هستند... مخابراتي، برق و بزرگ ، شركت هاي
. آشنا شديم -عرضه كننده در قبال تغييرات قيمت ان هندسي رفتار و واكنشبه عنوان بي -قانون عرضه و منحني عرضه با

نظريه رفتار مصرف . و ساز و كار نهفته در پشت پرده منحني عرضه را بررسي خواهيم كرد رفتار بنگاه دراين فصل
به  مصرفي اش است كه در همه رفتار هاي -حسابگر -استوار بود كه مصرف كننده انساني   فرض كننده بر پايه اين

دنبال اين است كه بودجه موجود و محدود خود را به گونه اي ميان انواع كاالها و خدمات اختصاص دهد كه مطلوبيت 
نظريه رفتار توليد كننده بر پايه آن مبتني است آن  اما، فرضي كه. و رضايتمندي او را به حد اكثر ميزان ممكن برساند

 با حد اقل هزينه )اوال(هميشه در پي آن است كه ... ، خدماتي ويصنعت ،يورزكشا اعم از يدياست كه هرواحد تول
با تصميم گيري در باره اينكه چه كاال و خد متي را و به چه مقدار توليد كند سود خود را به ) ثانيا(ممكن توليد كند و 

  .هم چنين نحوة محاسبة آنها آشنا شويم و سود و -و انواع آن- هزينه با از اين رو مناسب است در ابتدا،. حد اكثر برساند

  هزينه هاي آشكار و هزينه هاي پنهان
آقاي محسن است كه براي تهيه و توليد  مالك اين بنگاه فرضي،. قنادي را در نظر بگيريد يك بنگاه توليدي مثل يك

 ينيريراني را براي توليد شريني موادي مانند ، شكر، شير، تخم مرغ و ساير مواد افزودني را خريداري مي كند؛ كارگيش
وخود نيز به صورت تمام وقت مشغول  .اجاره يا خريداري مي كند محلي مانند كارخانه و مغازه را استخدام مي كند؛

در اين بنگاه قنادي عبارت  ينيرياختصاص يافته براي توليد ش از منظر اقتصاد دانان هزينه هاي. اداره اين قنادي مي شود
هزينه فرصت يك تصميم عبارت است از . در راهي ديگر اين منابع از فرصت و امكان استفادهاست از چشم پوشي 

هزينه هاي توليد كاال يا خدمت در يك بنگاه به . ارزش بهترين بديلي كه در نيتجه اين تصميم از دست مي رود
مواد و  ي كه براي خريددر مثال باال، پولهاي .تقسيم مي شود و هزينه هاي پنهان دو گروه هزينه هاي آشكار

عالوه براين ها . ن قنادي را تشكيل مي دهنديهزينه هاي آشكار ا پرداخته مي شود اجاره كارخانه و دستمزد كار گران
گچكار چيره دست و ماهري  مثال آقاي محسن يك. يك قنادي هزينه هايي در بردارد كه كمتر به چشم مي خورد 
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بنابراين براي هر روز . در آمد داشته باشد ريال 250000رد مي توانست روزانه اش كار نمي ك اگر در قنادي است كه
اين درآمد از دست رفته نيز جزء هزينه هاي  .درآمد را از دست مي دهد ريال 250000اش كار مي كند  كه او در قنادي

 نهان بيشتر مشهود است تفاوتاز مواردي كه تفاوت ميان هزينه هاي آشكار و هزينه هاي پ .قنادي او به شمار مي آيند
در باره  تصميم گيري اقتصادانان عالقه مندند چگونگي. ميان زاويه نگاه يك حسابدار و يك اقتصاد دان به هزينه هاست

مبتني است اقتصاددانان پنهان اين تصميم ها بر هزينه هاي آشكار و  و چون. در يك بنگاه مطالعه كنند را توليد و قيمت
در مقابل كار حسابداران آن است كه ورود و . ندازه گيري هزينه ها هردو نوع هزينه را لحاظ مي كننددر محاسبه و ا

در نتيجه آنها تنها هزينه هاي آشكار را محاسبه مي كنند و عمدتا هزينه هاي فرصت . خروج پول از بنگاه را دنبال كنند
  .را ناديده مي گيرند

با توجه به . به عنوان هزينه نمي گنجد دست رفته آقاي محسن در هيچ جاييحسابدار درآمد روزانه از  در محاسبات
از صندوق قنادي خارج نمي شود رقمي در قبال آن در گزارش مالي و تراز نامه اين  اين كه هيچ پولي در قبال اين مساله

 پنهاناين هزينه  زيرا. ي گيرداما يك اقتصاددان در تحليل خود اين درآمد ازدست رفته را در نظر م. ثبت نمي شود بنگاه
به طور مثال اگر دستمزد  .شغل قنادي و ادامه آن اثر مي گذارد آقاي محسن در مورد ورود به بر تصميم گيري هاي

ريال افزايش يابد چه بسا ادامه كار قنادي از نظر آقاي محسن ديگر مقرون به صرفه  50000روزانه يك گچكار ماهر به 
 يخودش در كارها يرا بجا يا فردييرد كه قنادي اش را تعطيل كند وبه كار گچكاري باز گردد نباشد و او تصميم بگ

و اين تفاوت در مورد . چنانكه اشاره شد اقتصاددانان و حسابداران با هزينه ها برخورد متفاوت دارند  .رديبه كارگ يقناد
تر اين تفاوت مثال باال را از زاويه ديگري مطرح مي براي روشن تر شدن بيش .هزينه هاي سرمايه اي نمود بيشتر مي يابد

ميليون  10  الزم دارد آقاي محسن ميليون ريال سرمايه 20فرض كنيد براي تامين مالي يك كارخانه قنادي كه مبلغ .كنيم
فت مي ايالت دريتسه درصد 10ميليون ريال از بانك با نرخ سود ساالنه  10ريال پس انداز خود را به كار مي گيرد و 

ميليون ريال سود پرداختي به بانك را  وقتي يك حسابدار هزينه هاي اين قنادي را محاسبه مي كند ساالنه مبلغ يك. كند
عالوه  يك اقتصاددان  اما. هاي اين قنادي ثبت و محاسبه خواهد كرد به عنوان هزينه استقراض سرمايه در رديف هزينه

ليون ريال ديگر را به عنوان هزينه فرصت سرمايه خود آقاي محسن بر ليست بريك ميليون ريال سود بانك مبلغ يك مي
به دليل همين تفاوت در مورد اندازه گيري هزينه ها، اقتصادانان و حسابداران سود و درآمد . هزينه هاي بنگاه مي افزايد

درآمد كل حاصل از فروش كاال  اقتصادانان سود بنگاه را به صورت. بنگاهها را نيز متفاوت از هم محاسبه خواهند كرد
محاسبه مي كنند اما حسابداران سود بنگاه را به صورت درآمد كل  پنهانها و خدمات منهاي همه هزينه ها ي آشكار و 

سود بيشري براي بنگاه  ناديده گرفته شود، توجه كنيد اگر هزينه هاي پنهان. منهاي هزينه هاي آشكار محاسبه مي كنند
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 ياز نظر اقتصاد  سود آور باشد اما ياز نظر حسابدار دليل همين اختالف ممكن است يك بنگاه به. گزارش مي شود
  .غير سودآور و چه بسا زيان ده باشد

  رابطة توليد و هزينه
به دليل اين پيوند جدايي ناپذير ميان توليد و هزينه . هرجا توليدي در كار باشد هزينه ها سايه وار آن را دنبال مي كنند

مفهوم مهم در زمينه  اين بررسي را با معرفي چند .ته است رابطه ميان فرايند توليد و هزينه كل توليد را بررسي كنيمشايس
در قالب ادامه همان مثال قنادي آقاي محسن انجام مي دهيم براي سادگي فرض مي كنيم كه اندازه كارخانه  توليد و

در  اين فرض تنها. بياافزايد ينيريداد كار گران بتواند برمقدار توليد شقنادي ثابت باشد و آقاي محسن تنها با افزايش تع
اما در دراز مدت . واقع بينانه است زير ا آقاي محسن نمي تواند يك شبه كارخانه بزرگرتري احداث كند 53كوتاه مدت

) پايان اين فصل(گر بحث رابطه ميان هزينه ها و افق زماني را به مجالي دي. اين فرض، با واقعيت همخواني ندارد
  .واگذارمي كنيم

  تابع توليد. 1
م براي توليد يك يم بدانيخواه ين مياما عالوه برا ا. مي دانيم هر محصولي با استفاده از نهاده هاي الزم توليد مي شود

ه را تابع مقدار محصول بدست آمد و مقدار نهاده الزم براي توليد رابطه ميان. محصول معين چه مقدار نهاده الزم است
  تابع توليد تعيين كنندة حداكثر مقدار محصولي است كه از نهادهاي          .توليد مي نامند

 .موجود و با توجه به دانش فني و فنĤوري موجود مي توان توليد كرد

 به شمار كارگران بستگي  محسن قنادي هگادركار ينيريش نشان مي دهد كه چگونه مقدار توليد روزانه 1-9جدول 
كيلو  50ه باشد گااگر يك كارگر در كار. توليد نمي شود ينيرينيست اصال ش هگاو قتي هيچ كارگري در كار. دارد
 3و به همين تر تيب اگر . توليد مي شود ينيريكيلو ش 90ه كاركنند گااگر دو كارگر در كار. توليد مي شود ينيريش

و )ستون اول (اين جدول فرضي رابطه ميان تعداد كارگر . توليد مي شود ينيريكيلو ش 120باشند  گاهكارگر در كار
  .را نشان مي دهد) ستون دوم( ينيريمقدار توليد ش

  توليد كل. 2
توليد كل عبارت است از كل مقدار محصول در واحد فيزيكي مانند كيلو، عدد، ليتر يا ارزش ريالي در طي يك واحد 

هاي توليد شده در يك روز را  ينيريش) كيلو(ل كل يا مقدارارقام ستون دوم مقدار محصو 1-9در جدول . زماني

                                                            

 .مفهوم آوتاه مدت در پايان فصل آشنا خواهيد شدبا  ٥٣
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وقتي تعداد كار گر صفر است محصول نيز صفراست با استخدام نيروهاي اضافي محصول نيز افزايش  .گزارش مي كند
  .كيلو در روز مي رسد 150مي يابد و تا 

در نتيجه افزودن يك واحد اضافي از آن با مقدارمحصولي كه  برابر است توليد نهايي يك نهاده:  توليد نهايي. 3
در اين مثال فرض ما برآن بود كه آقاي محسن تنها . بر محصول كل اضافه مي شود -وثابت ماندن ساير نهاده ها –نهاده 

اد تعد وقتي .يعني ساير نهاده ها و عوامل مؤثر تغييري نكنند. بياافزايد  ينيريبا افزايش تعداد كارگر مي تواند بر توليد ش
بنابراين توليد نهايي كارگردوم . كيلو افزايش مي يابد 90كيلو به  50از  ينيريتوليد ش افزايش مي يابد 2به  1كارگران از 

كيلو افزايش مي يابد و در نتيجه توليد  120نفر كل محصول به  3با افزايش تعداد كارگران به . است ينيريكيلو ش 40
  با نگاهي به ار قام ستون سوم مشاهده مي كنيم كه توليد نهايي. ينيرييلو شك 30نهايي كارگر سوم برابر است با 

  نهاده توليد
  )تعداد كارگر(

  محصول كل
  )در يك روز ينيريكيلو ش(

  توليد متوسط  توليد نهايي نيروي كار

0  0  0  0  

1  50  50  50  

2  90  40  45  

3  120  30  40  

4  140  20  35  

5  150  10  30  

  ١ ٩جدول
كيلو براي پنجمين واحد نيروي  10شروع مي شود و سپس تا  پنجاه كيلو براي اولين واحد نيروي كار نيروي كار از

  .54كار كاهش مي يابد

  توليد متوسط. 4
نشان ميدهد كه  1-9چهارمين ستون جدول  .تقسيم بر كل واحد هاي نهاده توليد متوسط برابر است با كل محصول

با فرض  .كيلو به ازاي هر كارگر است 50 پزي شاغل است توليد متوسط ينيريه شگارگر در كاروقتي يك كا

                                                            

 .نهاده ها بسيار آليدي و مهم استمحاسبه توليد نهايي براي درك چگونگي تعيين دستمزدها و قيمت ساير  - ٥٤
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نيز  مي بينيم كه با افزايش نهاده نيروي كار توليد متوسط .كيلو است 40كار گر  3كيلو و  45دوگارگر توليد متوسط 
  .ليد نهايي رسم شده استتوليد كل و تو به ترتيب منحني 2-9و  1-9در نمودار هاي   .كاهش مي يابد

 
 ١ ٩نمودار

 
 ٢ ٩نمودار
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  قانون بازده نزولي
 قانون بازده نزولي يعني. يك قانون بسيار مهم در علم اقتصاد آشنا مي سازد ما را با 2-9و نمودار 1-9مشاهده جدول

فرض ثبات ساير نهاده ها و  -و واحد هاي اضافي فقط يك نهاده توليد شدن اين است كه با اضافهكه آن  مفاد كه
. 55لزوما از همان ابتدا شروع نشود ينزول يالبته ممكن است بازده. مقدار محصول اضافي كمتري توليد مي شود -شرايط

  .به عبارت ديگر هرچه مقداريك نهاده افزايش مي يابد توليد نهايي آن نهاده كاهش مي يابد
مثال وقتي در فرايند توليد، يك نهاده توليد مانند نيروي . اساسي را به نمايش مي گذارد انون بازده نزولي يك واقعيتق

مثل (و ساير نهاده ها  )مانند تراكتور( ن آالتيمعين ماش و تعداد) هكتار  10( يكار را در مقدار معيني زمين كشاورز
دليل اين امر اين است كه  .هر كار گر اضافي كمتر و كمتر مي شود وليد نهاييبازده يا ت اضافه مي كنيم...) بذر، كود و
هكتار زمين و نصف وقت تراكتور را در  5 زمين كار كنند هريك ازآنها هكتار 10 دو نفر كشاورز در اگربه فرض

راكتور را در اختيار هكتار و يك چهارم وقت ت 5/2نفر بر اين زمين كار كنند هريك  4اما اگر . اختيار خواهند داشت
ن يا يل اصليدر واقع دل. بسي كمتر از توليد نهايي كارگر دوم است در نتجه توليد نهايي كار گر چهارم. خواهند داشت
  .افته استيش يك نهاده مرتب افزاير نهادها ثابت است و فقط ياست كه سا

  تابع توليد و منحني هزينه كل
همراهي توليد و . زينه يا هزينه هايي است كه سايه وار توليد را دنبال مي كنندچنانكه اشاره شد، هر توليدي مستلزم ه

  .مشاهده مي كنيد  2-9پزي آقاي محسن در هيئت جدول  ينيريهزينه ها را در مثال كارخانه ش

  نهاده توليد
  )تعداد كارگر(

  محصول كل
  )در يك روز ينيريكيلو ش(

  هزينه هاي كل نهاده هاي  كارگر هزينه استخدام  هزينه روزانه كارخانه
  )هزينه كارگر+ هزينه كارخانه(توليد 

  )هزار ريال( 60  )هزار ريال(0 )هزار ريال(60  0 0

1 50  60 60  120  

2 90  60 110  170  

3 120  60 150  210  

4 140  60 210  270  

5 150  60 310  370  

 ٢ ٩جدول

                                                            

 .به اين نمونه درمثال بعدي پرداخته خواهدشد - ٥٥
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در اين مثال هزينه روزانة 
پزي آقاي  ينيريش رگاهكا

هزار ريال و هزينه  60محسن 
هزار ريال  60استخدام هركارگر 

اگر اقاي محسن يك . است
هزينه كل  كارگر استخدام كند

 2هزار ريال و اگر  120او 
كارگر استخدام كند هزينه كل 

اين بنگاه برابربا  )ستون پنجم(
به . هزار ريال مي شود 180

 همين ترتيب استخدام تعداد
بيشتر كارگر توليد بيشتر و در 

توليد شده و هزينه هاي كل توليد را به  ينيريمقدار ش رابطه 2-9جدول . عين حال هزينه هاي بيشتري را در پي دارد
  56ک.ر  .رابطة نموداري مقدار توليد و هزينه كل را منحني هزينه كل مي نامند .نمايش مي گذارد

شكل منحني هزينه كل در اين نمودار . حني هزينه كل پرشيب تر مي شودمقدار محصول من دقت كنيد با افزايش
از قانون بازده نزولي به ياد داريم كه وقتي تعداد كارگران زياد مي . را منعكس مي سازد 1-9منحني تابع توليد درنمودار 
در تابع توليد ، ويژگي .ه هركارگر اضافي مقدار اضافي كمتري برتوليد كل مي افزايدگاشود به دليل ازدحام در كار

شكل تابع توليد با افزايش تعداد كارگران  در مسطح تر شدن نزولي بودن توليد نهايي يا بازده نهايي نهاده توليد را
زماني كه در كارخانة آقاي محسن مقدار زيادي : در تابع هزينه كل عكس اين منطق حاكم است .مشاهده مي كنيم

 و ازدحام كارگر در  57ه او تعدادي زيادي كارگر استخدام كرده است و به دليل تراكمشيريني توليد مي شود پيداست ك
بنابراين با افزايش مقدار توليد منحني هزينه كل . كارگاه، توليد يك واحد شيريني بيشتر، هزينه بيشتري در بردارد

  .پرشيب تر مي شود
                                                            

عارف هزينه دليل انطباق با منابع توليد شماره آه در آن از اين توليد يا مرحله آاهنده مواجه شده است از منحني هزينه در اينجا بر خالف توابع مت.  ٥٦
  .آل ابتدا شكل آاهنده و بعد فزاينده دارد

 .البته اين در مورد هزينه کل کوتاه مدت صادق است - ٥٧
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  تحليل هزينه ها و انواع آن
حال، يك بنگاه فرضي  .را بررسي كرديم) قنادي آقاي محسن(تابع توليد بنگاه توليدي در مثال باال رابطة هزينه كل و 

. در همسايگي قنادي آقاي محسن از مغازه آب ميوه فروشي مصطفي اين بنگاه عبارت است. ديگر را در نظر بگيريد
آب (هاي توليد مقداري محصول ه از بازار نهاد ...آقاي مصطفي با خريد نهاده هايي مانند سرمايه، نيروي كار، مغازه و

  :اين آب ميوه فروشي به دو دسته تقسيم مي شودرا هزينه هاي كل . توليد مي كند) ميوه

  هزينه هاي ثابت. 1
حتي اگر در بنگاه هيچ توليدي . تغيير مقدار توليد ثابت مي ماند با هزينه هاي ثابت عبارت است از هزينه هايي كه

هزينه هايي كه براي اجاره كارخانه يا دفتر كار و خريد تجهيزات و . ه ها وجود دارندصورت نگيرد بازهم اين هزين
هزينه هاي ثابت يك بنگاه را ... رسمي و دايمي ، سود وامها و اثاثيه آنها پرداخت مي شود، هزينه حقوق كارمندان

ه مغازه و خريد دستگاه آب ميوه هزينه هاي ثابت در مثال مغازه آب ميوه فروشي عبارتند از اجار. تشكيل مي دهند
هزينه هاي ثابت اين بنگاه را در . گيري ، يخچال و ساير هزينه هايي كه صرف نظر از مقدار توليد صورت مي گيرند

  .مشاهده مي كنيد 3-9ستون اول جدول 

 هزينه هاي متغير. 2
هزينه هاي متغير 
ند يك بنگاه عبارت

از هزينه هايي كه 
با تغيير مقدار 
توليد تغيير مي 

هزينه هايي . كنند
مانند گندم در 
يك كارخانه 
بيسكويت سازي، 
سيمان در يك 

شركت ساختمان 
سازي، دستمزد كارگران ساعتي يا روزانه، برق، سوخت و موادخام در كارخانه هاي صنعتي نمونه هايي از هزينه 

  .هاي متغير بنگاهها است

)1( )2( )3(  )4(  
 مقدار آب ميوه

  )ليوان در يك ساعت(
 هزينه ثابت

  )لهزار ريا(
  هزينه متغير

  )هزار ريال(
  هزينه كل

  )هزار ريال(
0  15  0  15  
1  15  4  19  
2  15  7  22  
3  15  9  24  
4  15  5/11  5/26  
5  15  14  29  
6  15  18  33  
7  15  5/23  5/38  
8  15  5/29  5/45  
9  15  5/39  5/54  

10  15  51  66  

جدو
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با افزايش مقدارتوليد هزينه هاي . ساس تعريف، وقتي مقدار توليد برابرصفراست هزينه متغير بنگاه نيز صفر استبرا
هرگونه افزايشي در هزينه كل يك بنگاه در كوتاه مدت برابراست با تغيير در هزينه متغير .. متغير نيز افزايش مي يابد

منعكس  3-9ه آب ميوه فروشي آقاي مصطفي در ستون دوم جدول ارقام مربوط به هزينه هاي متغير مغاز. آن بنگاه
 .با در دست داشتن هزينه هاي ثابت و هزينه هاي متغير مي توانيم هزينه كل يك بنگاه را محاسبه كنيم. شده است

 بر اساس تعريف هميشه ميان. )ستون چهارم(شوندجمع هزينه هاي ثابت و هزينه هاي متغير تشكيل مي هزينه كل از 
  .هزينه كل و هزينه ثابت و هزينه متغير رابطة جبري زير وجود دارد

  
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
  
  
  

   متغير و هزينه كل روابط مربوط به هزينه ثابت ، هزينه با استفاده از داده هاي
  
  
  
  
 
 
 
 

 هزينه كل= هزينه ثابت+هزينه متغير

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 ها
ينه
هز

)ليوان ااب ميوه (مقدار محصول 

منحني هاي هزينه ثابت، متغير و آل 5-9نمودار 

٩٤نمودار

 ٩٥نمودار
٩٦نمودار



 

 114اسحاق علوي    سيد .................... .....................................................................................كليات علم اقتصاد                  

-9نمودار  هندسي آنها يا به تعبيري ديگر منحني هزينه ثابت ، منحني هزينه هاي متغير و منحني هزينه كل در
  .رسم شده است 5

 هزينه نهايي. 3

به بيان ديگر هزينه نهايي عبارت است از نسبت تغيير در . واحد محصول اضافيهزينه نهايي عبارت است از هزينه يك 
 800000عدد خودكار را با هزينه  2000فرض كنيد يك شركت توليد خودكار  .د كليك واحد تولير ييكل هزينه به تغ

وليد دوهزار يكمين باشد آنگاه هزينه نهايي ت 800300عدد خودكار  2001اگر هزينه كل توليد . ريال توليد مي كند
ك واحد يك بسيار پايين و حتي يهزينه نهايي توليد  در برخي موارد ممكن است. ريال خواهد بود 300خودكار برابر 

مثال هزينه سوار شدن يك مسافر براي قطاري كه با تعدادي صندلي خالي در حركت است بسيار نا چيز  .ناچيز باشد
بر عكس ، در بر خي موارد ديگر . م نيست واگني، يا مهماندار ديگري اضافه شودزيرا براي اين مسافر اضافي الز. است

به  مثال فرض كنيد يك شركت هواپيمايي مجبور شود. هزينه نهايي توليد يك واحد اضافي ممكن است بسيار باال باشد
ارائه خدمت به ( واحد  در اين وضعيت هزينة نهايي توليد يك   .خاطر يك مسافر اضافي يك پرواز اضافي انجام دهد

ارقام هزينة هاي نهايي مثال ) ستون سوم( 4-9جدول   .اضافي تقريبا برابر هزينه كل واحد هاي قبلي است) يك مسافر
وجود بازده نزولي درهمه  در مثالهاي قبلي منحني هاي توليد نشان دهنده .نشان مي دهد آب ميوه فروشي مصطفي را

 اما همانگونه كه دراين مثال. ينه نهايي آنها درهمه سطوح توليد صعودي خواهد بودهز در نتيجه .سطوح توليد بود
مشاهده مي كنيد معموال در بسياري بنگاههاي واقعي توليد نهايي نزولي بالفاصله پس از استخدام اولين كارگر شروع 

  بلكه بسته به نوع . نمي   شود
بسا توليد  هفرايند توليد چ

نهايي كارگردوم وسوم به 
دليل تقسيم كار ياانجام آن 
به صورت گروهي بيشتر از 

منحني  .اول باشد  كارگر
توليد نهايي اين گونه بنگاهها 
در ابتدا صعودي و سپس 

- 9جدول  .خواهد بود نزولي
نشان مي دهد كه به دليل  4

بيشتر بودن توليد نهايي كارگر 

  مقدار آب ميوه
  )ليوان در يك ساعت(

 هزينه كل
  )هزار ريال(

  هزينة نهايي
  )هزار ريال(

0  15    
1  19  4  
2  22  3  
3  24  2  
4  5/26  5/2  
5  29  3  
6  33  4  
7  5/38  5/5  
8  5/45  7  
9  5/54  9  

10  66  5/11  

جدو
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مقدار توليد

منحني هزينه نهايي 6-9نمودار 

منحني  .يي توليد سومين و چهارمين محصول كمتر از هزينه نهايي اولين و دومين واحد استهزينه نها سوم و چهارم
  .به تصوير كشيده شده است 6-9اين بنگاه در نمودار  هزينه نهايي

 هزينة متوسط. 4
توليد كه  يكي ديگر از معيار هاي هزينة

در تصميم گيري مديران بنگاه نقش مهمي 
ة تمام شدة هر دارد هزينه متوسط يا هزين

با مقايسة متوسط .واحد ازمحصول است
بنگاه مي  متوسط درآمد و قيمت يا هزينه

تواند سود آور بودن يا زيان آور بودن توليد 
متوسط هزينه كل عبارت . را مشخص كند

تعداد واحد  است از هزينه كل تقسيم بر كل
  .هاي محصول تو ليد شده

  متوسط هزينه كل = هزينه كل
  يدمقدار تول

  

جدو

)1(  )2(  )3(  )4(  )5(  

  متوسط هزينه كل  متوسط هزينه متغير  متوسط هزينه ثابت  )هزار ريال(هزينه كل  )ليوان در يك ساعت( مقدار آب ميوه

0  15  _ _  _  

1  19  15  4  19  

2  22  7.5  3.5  11  

3  24  5  3  8  

4  26  3.75  2.75  6.5  

5  29  3  2.8  5.8  

6  33  2.5  3  5.5  

7  38.5  2.14  3.36  5.5  

8  44.5  1.875  3.69  5.56  

9  54.5  1.67  4.39  6  

10  66  1.5  5.1  6.6  

 ٩٧نمودار
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همانگونه كه هزينه كل را در دو گروه هزينه ثابت و هزينه متغير دسته بندي كرديم متوسط هزينه نيز به دو دسته 
هزينه هاي ثابت ، متوسط هزينه متغيرو متوسط هزينه  متوسط. متوسط هزينة ثابت و متوسط هزينه متغير تقسيم مي شود

  .محاسبه شده است 5-9كل مثال باال به ترتيب در ستونهاي سوم، چهارم، پنجم جدول 
متوسط هزينة ثابت و متوسط هزينه متغير به ترتيب از تقسيم هزينه هاي ثابت و متغير بر تعداد واحد هاي محصول 

وقتي اين عدد ثابت را بر عدد رو به . ابت يك بنگاه يك عدد معين و ثابت استمي دانيم هزينه ث. بدست مي آيند
-9از اين رو چنانكه در جدول  .تقسيم مي كنيم حاصل قسمت به طور پيوسته كمتر و كمتر مي شود) محصول( افزايش

نمايش هندسي . تمي بينيد منحني متوسط هزينة ثابت به طور پيوسته در حال كاهش اس 7-9و منحني ) ستون سوم( 5
  مشاهده مي كنيد 7-9هاي متوسط هزينه كل ، متوسط ثابت، متوسط هزينه متغير، و هزينه نهايي را در نموار  منحني

 

  ٦ ٩دولج
مشاهده مي كنيد منحني هزينه نهايي زودتر از منحني متوسط هزينه متغير به حد اقل خود  7-9همانگونه كه در نمودار 

منحني متوسط هزينه متغير تازماني كه باالتر از منحني هزينه نهايي قرار دارد نزولي و زماني كه پايينتر از . مي رسد 

 متوسط هزينه كل متوسط هزينه متغير هزينه متغير هزينة نهايي هزينه كل مقدار آب ميوه

 )هزار ريال( )هزار ريال( )هزار ريال( )هزار ريال( )هزار ريال( )ليوان در يك ساعت(

0 15  0   

1 19 4 4 4 19 

2 22 3 7 3.5 11 

3 24 2 9 3 8 

4 26.5 2.5 11.5 2.9 6.63 

5 29 3.5 15 3 5.8 

6 33 5 20 3.3 5.5 

7 39.5 6.5 26.5 3.8 5.64 

8 46.25 7.75 34.25 4.3 5.78 

9 55.25 9.25 43.5 4.8 6.14 

10 66.25 11 54.5 5.5 6.63 
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منحني هزينه نهايي منحني متوسط هزينه كل را در حد اقل آن قطع مي . نه نهايي قرار دارد  صعودي است منحني هزي
  .كند و اين همان نقطة اي است كه كارايي بنگاه براثر به حد اقل رسيدن هزينه متوسط كل به حد اكثر خود مي رسد

  رابطه هزينه و افق زماني
مايه و نيروي كار الزم است زمان نيز الزم است براي در نظر گرفتن نقش براي توليد هر محصولي همانگونه كه سر

منظور از كوتاه مدت . زمان در توليد و هزينه ها افق زماني توليد به دو دسته كوتاه مدت و بلند مدت تقسيم مي شود
توانند توليد خودرا تعديل  دوره اي است كه در آن بنگاهها تنها با تغيير نهاده هايي مانند مواد خام يا نيروي كار مي

شامل زمين ، ( اما بلند مدت دوره اي است كه درآن بنگاهها مي توانند همه عوامل توليد از جمله سرمايه . كنند
  افق زماني يا دوره بلند مدت و كوتاه مدت از بنگاهي به بنگاهي فرق مي . خود را تغيير دهند) تجهيزات و تكنولوژي 

 
  ٨ ٩نمودار
تر و برخي ديگر زماني  تاسيسات، تجهيزات و ماشين آالت مورد نياز براي توليد برخي محصوالت زماني كوتاه. كند

تقر يبا يك دهه طول مي كشد تا يك . احداث يك فرودگاه، خط آهن يا سد يك شبه امكان پذير نيست. بيشتر مي برد
اما براي  بنا براين براي اين بنگاهها يك دوره ده ساله دوره كوتاه مدت است. رسدنيروگاه برق هسته اي به بهره برداري ب

دوره كوتا مدت باشد و بيشتر از آن دوره بلندمدت  يك دستفروش يا واكسي ممكن است يك هفته يا حتي يك روز
  .تلقي شود

هزينه متوسط ثابت

متوسط هزينه   
متغير

متوسط هزينه آل  

هزينه نهايي
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منحني هزينه  هاي متوسط 7-9نمو دار 
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در افق . ت و كوتاه مدت تقسيم مي شودبه دو گروه هزينه هاي بلند مد به تبع توليد هزينه ها نيزبراساس افق زماني
كه در مباحث گذشته در مورد آنها بحث . زماني كوتاه هزينه ها به هزينه هاي ثابت و هزينه هاي متغير تقسيم مي شود

ها  اما در افق زماني بلند مدت همه هزينهشد 
متغير شمرده مي شود وهزينه ثابتي وجود 

د يتول يانهاده ه يرا در بلندمدت تماميز. ندارد
در نتيجه منحني هزينه هاي . كند ير مييتغ

كوتاه مدت و بلند مدت يك بنگاه باهم فرق 
منحني متوسط هزينه كل  8-9در نمودار  .دارند

يك بنگاه فرضي و منحني متوسط هزينه هاي 

  .كل كوتاه مدت رسم شده است
 مسطح تر است و منحني هاي تاه مدت بسيارمنحني متوسط هزينه كل در بلند مدت در مقايسه با متوسط هزينه كل كو

  .هزينه كوتاه مدت باال تر يا روي منحني بلند مدت قرار دارند

  صرفه ها و عدم صرفه هاي ناشي از مقياس
 .در باره تكنولوژي مورد استفاده در توليد بدست مي دهد شكل منحني متوسط هزينه كل بلندمدت اطالعات مهمي

يعني با افزايش توليد هزينه . لند مدت رو به كاهش است صرفه ناشي از مقياس وجود دارد زماني كه متوسط هزينه كل ب
هزينه كل كه حالت صعودي دارد عدم صرفه به  در آن قسمت از منحني متوسط. متوسط بلند مدت كاهش مي يابد

ما در قسمت مياني منحني كه ا. مقياس وجود دارد يعني افزايش توليد با افزايش متوسط هزينه كل بلند مدت همراه است
اس يبازده به مق .به مقياس وجود داردنسبت نمي كند بازده ثابت  با افزايش سطح توليد متوسط هزينه كل بلند مدت تغيير

ك كاال تمام يد يمثال اگر در تول يبرا. ش متناسب در كل نهاده هايش در محصول بر اثر افزايعبارت است از نرخ افزا
به نسبت شود بازده ثابت  يقا دو برابر شود گفته ميز دقيد آن كاال دو برابر شود و محصول نيتول يبراالزم  يها نهاده
نده يبازده فزا ش از دو برابر شوديابد بازده كاهند و اگر بيش يافزا ٪ 100 اس وجود دارد؛ اگر محصول كمتر ازيمق

  .اس وجود دارديبه مقنسبت 
توليد امكان تخصص و تقسيم كار  دراين است كه سطوح باالتر ناشي از مقياس دليل وجود صرفه ها و عدم صرفه هاي

اين امر ممكن . و قتي سطوح توليد خيلي باال مي رود تشكيالت بنگاه گسترده مي گردد. ميان كارگران بيشتر مي شود
  .مقياس شود بهنسبت را به وجود بياورد و در نتيجه موجب عدم صرفه   هماهنگي مانند دشواري است مسايلي

٩١٠نمودار

 ٩٩نمودار
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  :خالصه
 پنهان ينه هايآشكار و هز ينه هايهز: نه ها بر دو گونه انديهز. وجود دارد ينه رابطة تنگاتنگيد و هزيتول انيم

 يروين كارخانه و دستمزد نيد مواد، اجاره زميخر يكه برا يپول ينه هايك بنگاه عبارت است هزيآشكار  ينه هايهز
 .شود يكار پرداخت م

شود و معموال در محاسبات حسابدار ثبت  ياطالق م نه فرصت بنگاهيپنهان عمدتا به هز ينه هايهز: نهانپ ينه هايهز
  .شود ينم

مقدار محصول  مقدار نهاده الزم براي توليد و رابطه ميان. شود يد ميالزم تول يبا استفاده از نهاده ها يهر محصول
  .بدست آمده را تابع توليد مي نامند

ين كنندة حداكثر مقدار محصولي است كه از نهادهاي موجود و با توجه به دانش فني و فنĤوري موجود تابع توليد تعي
  .مي توان توليد كرد

توليد كل توليد كل عبارت است از كل مقدار محصول در واحد فيزيكي مانند كيلو، عدد، ليتر يا ارزش ريالي در طي 
  .يك واحد زماني

 –آن نهاده  با مقدارمحصولي كه در نتيجه افزودن يك واحد اضافي از برابر است ادهتوليد نهايي توليد نهايي يك نه
  .بر محصول كل اضافه مي شود -وثابت ماندن ساير نهاده ها

ك بنگاه ي ييد نهايمشاهده تول .تقسيم بر كل واحد هاي نهاده توليد متوسط توليد متوسط برابر است با كل محصول
واحد هاي اضافي فقط  ن قانون اين است كه با اضافه شدنيا مفاد. سازد يبازده نزولي آشنا م ند كننده ما را با قانويتول

  .مقدار محصول اضافي كمتري توليد مي شود -فرض ثبات ساير نهاده ها و شرايط -و يك نهاده توليد
هزينه : نه مواجه استيند نوع هزمعموال با چ يهر بنگاه. نه ها استيل هزيبا تحل ييد كننده مستلزم آشناين رفتار تولييتب

  و متوسط يير ، نهايهاي ثابت، متغ
  .اندتغيير مقدار توليد ثابت مي م با هزينه هاي ثابت عبارت است از هزينه هايي كه

  .هزينه هاي متغير يك بنگاه عبارتند از هزينه هايي كه با تغيير مقدار توليد تغيير مي كنند:هزينه هاي متغير
به بيان ديگر هزينه نهايي عبارت است از . هزينه نهايي عبارت است از هزينه يك واحد محصول اضافي:هزينه هاي نهايي

  .نسبت تغيير در كل هزينه تقيسم بر تغيير توليد كل به اندازه يك واحد
ة با مقايس. متوسط هزينه عبارت است از هزينه كل تقسيم بر كل تعداد واحد هاي محصول تو ليد شده:هزينة متوسط
  .بنگاه مي تواند سود آور بودن يا زيان آور بودن توليد را مشخص كند متوسط درآمد و قيمت يا متوسط هزينه

  .به حد اقل خود مي رسد  زودتر از منحني متوسط هزينه متغير نه ها منحني هزينه نهايييرفتار هز يسدر برر
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قرار دارد نزولي و زماني كه پايينتر از منحني هزينه  هاييمنحني متوسط هزينه متغير تازماني كه باالتر از منحني هزينه ن
كند و اين همان  منحني هزينه نهايي منحني متوسط هزينه كل را در حد اقل آن قطع مي. نهايي قرار دارد صعودي است

  .نقطة اي است كه كارايي بنگاه براثر به حد اقل رسيدن هزينه متوسط كل به حد اكثر خود مي رسد
اي است كه در آن  منظور از كوتاه مدت دوره. توليد به دو دسته كوتاه مدت و بلند مدت تقسيم مي شود افق زماني

اما بلند مدت دوره اي . بنگاهها تنها با تغير نهاده هايي مانند مواد خام يا نيروي كار مي توانند توليد خودرا تعديل كنند
خود را تغيير ) شامل زمين ، تجهيزات و تكنولوژي ( جمله سرمايه  است كه درآن بنگاهها مي توانند همه عوامل توليد از

  .دهند
در كوتاه مدت هزينه ها به هزينه . به هزينه هاي بلند مدت و كوتاه مدت تقسيم مي شود هزينه ها نيز براساس افق زماني

  .هاي ثابت و هزينه هاي متغيير تقسيم مي شود
در نتيجه منحني هزينه هاي كوتاه مدت و بلند مدت يك بنگاه باهم . مي شودمتغيير شمرده  ها در بلند مدت همه هزينه

تر است و  مسطح منحني متوسط هزينه كل در بلند مدت در مقايسه با متوسط هزينه كل كوتاه مدت بسيار .فرق دارند
  .هزينه كوتاه مدت باال تر يا روي منحني بلند مدت قرار دارند منحني هاي

يعني با افزايش توليد هزينه . نه كل بلند مدت رو به كاهش است صرفه ناشي از مقياس وجود دارد زماني كه متوسط هزي
هزينه كل كه حالت صعودي دارد عدم صرفه به  در آن قسمت از منحني متوسط. متوسط بلند مدت كاهش مي يابد

اما در قسمت مياني منحني كه . است مقياس وجود دارد يعني افزايش توليد با افزايش متوسط هزينه كل بلند مدت همراه
  .نمي كند بازده ثابت به مقياس وجود دارد با افزايش سطح توليد متوسط هزينه كل بلند مدت تغيير

  سواالت فصل نهم
  تفاوت ميان هزينه هاي پنهان و هزينه هاي آشكار يك بنگاه را توضيح دهيد؟ – 1
  ط چگونه بدست مي آيد؟تابع توليد چيست؟ توليد نهايي و توليد متوس – 2
  قانون بازده نزولي را توضيح دهيد؟ – 3
  در بحث تحليل هزينه ها، هزينه هاي ثابت، هزينه هاي متغير، و هزينه هاي نهايي بنگاه را تعريف كنيد؟ – 4

و بازده ثابت به مقياس را شرح  با توجه به رابطه ميان هزينه و افق زماني سه مفهوم بازده فزاينده به مقياس، بازده كاهنده به مقياس، – 5
  دهيد؟
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  فصل دهم
  نظريه رفتار توليد كننده و بازار رقابتي

  
  ف بازاريتعر

د و يخر يداران و فروشندگان برايآن خر يط كه ينديفرا يعام برا است يعنوان در عرف اقتصاددانان بازار

و بين آنان تبادل اطالعات در مورد  نديآ يگرد هم م يكيزفير يا غي يكيزفيا خدمت خاص با حضور يفروش كاال 

ك بازار ازجمله شمار يات يها و خصوص يژگيساختار بازار عبارت است از و.  .ترجيحاتشان صورت مي گيرد

 يبنگاهها ورود و خروج ييا دشوار يفعال در يك بازار، شباهت و تفاوت محصوالت توليدي آنها و آسان يبنگاهها

چهار گروه  بهمي توان  يبازار ها را براساس ساختار به صور ت كلل اطالعات ميان آنان و نحوه تباد. د به بازاريجد

  :ن چهار بازار عبارتند ازيا .كرد ميتقس

  رقابت كامل -1

  انحصار كامل-2

  يرقابت انحصار-3

  انحصار چند جانبه-4

  .دارد يژگيچهار ودست كم است كه  بازار رقابت كامل بازاري

اد بودن تعداد شركت يمنظور از ز. اد است يدر بازار ز) داران و فروشندگانيخر(  تعداد شركت كنندگان-1

به  يز است كه هيچ شركت كننده ايناچ يبه حد بازار كل هر شركت كننده به نسبت كه سهم كنندگان اين است

  .مت بازار اثر بگذاردينمي تواند بر قتنهايي 

بنگاهها محصوالتي را مي فروشند كه . ا شبيه هم اندعمدت مختلف يعرضه شده توسط بنگاهها يكاالها-2

ستند يل نيقا يمختلف تفاوت يد شده توسط شركت هايتول ين كاالهايان بيمتقاض يعني. اصطالحا همگن ناميده مي شود 

  .كنند يم يه هم تلقيو آنها را كامال شب
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  است) نهيهز يا بينه يهز كم(ازاد و آسان  به بازار و خروج آنها از بازار ورود شركت كنندگان -3

مت ها و يشركت كنندگان در بازار نسبت به ق يعني. اطالعات كامل وجود دارد ن در اين بازاريوهم چن-4

  .ر گذار است اطالعات كامل داشته باشنديآنان تاث يريم گيكه بر تصم ير موارديسا

در اين شرايط اين بنگاه  .ارا مي باشدفرض كنيد بنگاهي در بازاري فعاليت مي كند كه تمام شرايط فوق را د

عبارت است از بنگاه يا فروشنده اي كه بر تعيين قيمت محصولي كه توليد مي كند  بنگاه قيمت پذير .مت پذير استيق

بازار ،كه بنگاه نمي تواند برآن اثر بگذارد،  يشرايط عرضه و تقاضا اگر از منظر يك بنگاه نگاه كنيد .كنترل ندارد

ش نموداري رابطه ميان عرضه و يب نمايبه ترت 2-10و  1-10 ينمودار ها .الت او را تعيين مي كندقيمت محصو

كه يك بنگاه انفرادي فروشنده قطعات  و منحني تقاضايي را) صنعت قطعات رايانه (تقاضاي بازار براي قطعات رايانه 

  .دهد يرايانه با آن مواجه است نشان م

  

  

  

  

  

  
  يبنگاه رقابت ياضاتق يمنحن 2-10نمودار

ك بنگاه فعال در ي يتقاضا يبا منحن يبازار رقابت يتقاضا يشود منحن ين نمودار ها مشاهده ميچنانكه در ا

اما . دارد يب نزوليم شيكرد يچنانكه در مبحث تقاضا بررس يبازار رقابت كه ييتقاضا يمنحن. تفاوت دارد يبازار رقابت

ن امر است كه بنگاه يل ايدل. است يبا آن روبروست كامال افق يصنعت رقابت ك بنگاه فعال دريكه  ييتقاضا يمنحن

بازار را در  يتقاضا ين بنگاه از كل منحنيك كاال چنان كوچك است كه سهم اي يسه با كل بازار رقابتيدر مقا يرقابت

١٠٢ نمودار
 بازار تقاضاي و عرضهمنحني ١ ١٠ نمودار
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. تاثيري بر قيمت بازار ندارد مقدار معين و ثابتي خواهد شد، به طوري كه كاهش يا افزايش توليد اين بنگاه ميرينظر بگ

چون . بعالوه اندك افزايش در قيمت كاالي توليدي اين بنگاه باعث مي شود كه تقاضاي محصول او صفر خواهد شد

متقاضيان مي توانند به تعداد زيادي از بنگاههاي موجود در بازار مراجعه كنند كه حاضرند با قيمت بازار كاالي خود را 

  .ت استينها ين بنگاه بيا ير است و كشش تقاضايمت پذيكامال ق يبنگاه رقابت بنابراين .بفروشند

يعني درآمد كل ( در اقتصاد مي كوشد كه سود  58يك بنگاه در بازار رقابت كامل مانند بسياري بنگاهها

يين قيمت ندارد و با توجه به اين كه در اين بازار بنگاه رقابتي قدرتي بر تع .خود را حد اكثر نمايد) نه كل يهز يمنها

در اين شرايط چيزي كه در اختيار بنگاه است  قيمت پذير است اين بنگاه چگونه مي تواند سود خود را حداكثر نمايد؟

يعني بنگاه مي تواند تصميم بگيرد كه چه مقدار محصول راتوليد كند كه  .تصميم گيري در مورد مقدار محصول است

  .سود اورا حد اكثر نمايد

سود يك بنگاه رقابتي را حد  ت ما دو روش را براي تعيين سطح مطلوب توليد محصول كه بتوانددراين قسم
  :اكثر نمايد ارائه مي دهيم 

  هزينه نهايي-درآمد نهايي روش  -2 هزينه كل؛–درآمد كل روش  – 1

  هزينه كل -روش درآمد كل
اين . د المپ را در نظر مي گيريماين روش يك بنگاه فرضي مثال كارخانه تولي براي درك آسانتر و بهتر

كل درآمد  .به فروش مي رساند  هزار ريال 7 المپ توليد مي كند و آنها را با قيمت بازار يعني عدد 1000تعداد  بنگاه

با توجه به اينكه اين بنگاه نسبت به كل صنعت  .هزار ريال )7000═7×1000(برابر است با اين بنگاه از فروش المپ

المپ در بازار تابعي از ميزان توليد اين  يعني قيمت. ار كوچك است بر تعيين قيمت المپ نقشي نداردبسي توليد المپ

.بنگاه نيست

                                                            

فرض حداآثر سازي سود براي بنگاه اقتصادي مانند فرض حداآثر سازي مطلوبيت آه در بحث نظريه رفتار مصرف آننده مطرح شد، فرض .  ٥٨
اين مباني در مورد انسان مورد مناقشات . شده است متعارف در اقتصاد است، آه بر مبناي انسان حسابگر، حريص، زياده طلب و اشباع ناپذير ارائه

  .بسياري قرار گرفته است و گاهي فروض بديلي نيز در نظريه رفتار توليد آننده مطرح شده است آه مجال طرح آن در اين مختصر نيست
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  قيمت   تعداد المپ
  )هزار ريال(

  درآمد آل
  )هزار ريال(

  هزينه آل
  )هزار ريال(

  سود
  )هزار ريال(

  هزينه نهايي
  )هزار ريال( 

 درآمد نهايي 
  )هزار ريال(

متوسط 
  درآمد

  ٧٠٠٠  ٧٠٠٠  --١٠٠٠٠  ١٠٠٠٠  صفر  -  صفر
١  ٧٠٠٠  ٧٠٠٠  ١۵٨٠٠٠  ٠٠٠-  ۵٧٠٠٠ ٧٠٠٠  ٠٠٠ 
٧٠٠٠١  ٢۴١٨  ٠٠٠۴٠٠  ۴۴٣  -٠٠۴٧٠٠٠ ٧٠٠٠  ٠٠ 
٢  ٢٠٠  ٢٠٨٠٠  ٧٠٠٠٢١٠٠٠  ٣۴٧٠٠٠ ٧٠٠٠  ٠٠ 
۴  ٢٢٧٠٠  ٧٠٠٠٢٨٠٠٠  ۵٧٠٠٠ ٧٠٠٠  ١٩٠٠  ٣٠٠ 
۵  ٧٠٠٠٣۵٢  ٠٠٠۵٧٠٠٠ ٧٠٠٠  ٢٣٠٠  ١٠٠٠٠  ٠٠٠ 
۶  ٧٠٠٠۴١  ٢٨٠٠٠  ٢٠٠٠۴٧٠٠٠ ٧٠٠٠  ٣٠٠٠  ٠٠٠ 
٧٠٠٠  ٧۴٧٠٠٠ ٧٠٠٠  ٣٨٠٠  ١٧٢٠٠  ٣١٨٠٠  ٩٠٠٠ 

٧٠٠٠  ٨  ۵۶٣  ٠٠٠۶۶١٩  ٠٠۴٠٠  ۴٧٠٠٠ ٧٠٠٠  ٨٠٠ 

٧٠٠٠  ٩۶٣٠٠٠  ۴٢۵٢٠  ٠٠۵٠٠  ۵٧٠٠٠ ٧٠٠٠  ٩٠٠ 
٧٠٠٠٧٠٠٠٠  ١٠  ۵٧  ٢٠٠٠٠  ٠٠٠٠۵٧٠٠٠ ٧٠٠٠  ٠٠ 
٧٠٠٠٧٧٠٠٠  ١١  ۵٩۵١٧  ٠٠۵٩  ٠٠۵٧٠٠٠ ٧٠٠٠  ٠٠ 

٧٠٠٠ ٨  ١٢۴٧٠٠٠ ٧٠٠٠  ١١٧٠٠  ١٢٨٠٠  ٧١٢٠٠  ٠٠٠ 

  ١ ١٠ جدول
در ستونها اول و دوم مقدار . درآمد ، هزينه و سود كارخانه توليد المپ را نشان مي دهد 1- 10جدول 

بنگاه توليد المپ را   ستون سوم درآمد كل و ستون چهارم هزينه كل .محصول و قيمت هر المپ گزارش شده است

  .از حاصل ضرب مقدار توليد در قيمت هر واحد درآمد كل عبارت است .نشان مي دهد

با . عالمت درآمد كل است TRنماد مقدار و  Qنماد قيمت و  Pكه در آن   P×Q═TRبه بيان جبري 

در هرسطحي از توليد  )سود منفي(مقدار سود يا زيان  3از درآمد كل در ستون  4كسر كردن هزينه كل در ستون 

از توليد . بنگاه سود منفي بدست مي آورد) عدد المپ( واحد  2 وليد صفر تادر سطوح ت ).5ستون (بدست مي آيد 

با توسعه توليد به سطحي . واحد به حداكثر خود مي رسد 9و در سطح . سومين واحد سود دهي بنگاه شروع مي شود

نيد سود بنگاه در مشاهده مي ك 3-10چنانكه درنمودار  .فراتر از اين مقدار ميزان سود بنگاه رو به كاهش مي گذارد

 .درآمد كل و هزينه كل حد اكثر استنقطه اي به حد اكثر مي رسد كه فاصله عمودي ميان منحني 
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  ٣ ١٠ نمودار
  روش هزينه نهايي و درآمد نهايي

سود با كننده و فروشنده عبارت است از تحليل حد اكثر سازي  م گيري توليديار براي تصمين معيدوم

مقادير هزينه نهايي بنگاه توليد المپ را نشان مي  1-10 ستون ششم جدول. و هزينه نهايي استفاده از مقايسه درآمد نهايي

درآمد نهايي  .بياد داريم كه هزينه نهايي عبارت است از تغيير در هزينه كل به ازاي يك واحد تغيير در مقدار توليد .دهد

درآمد نهايي عبارت است از  .نهايي استنيز مفهومي مشابه با هزينه 

به  .فروش يك واحد اضافي محصول تغييردر درآمد كل به ازاي

بيان ديگر درآمد نهايي عبارت است از نسبت تغيير در كل درآمد 

  تقسيم بر يك واحد تغيير در محصول

=درآمدنهايي
تغييردردرآمدكل

توليد واحدتغييردرمقداركل يك
  

  

  

  

 ٤ ١٠ نمودار



. ت

مي 

مي 

 اما 

  ني

ش 

يان 

اتر 

ت 

ليد 

 از 

وان 

ل، 

 

ش مواجه است

 درآمد كل م

وليد افزايش م

باقي مي ماند

يين تر از منحن

آمد كل افزايش

منه بنگاه با زي

 به سطحي فر

ستامر نيز اين ا

 اگر ميزان تول

روش سطحي

 نمودار مي تو

و منحني  ضا و

مقدار محصول

 .مي آيد

126حاق علوي    

ي كامال پركشش

بر با قيمت بر

  .زار ريال 

زايش سطح تو

برابر باقيمت ب

نهايي پاي  زينه

ل كمتر از درآ

در اين دام. بد

افزايش توليد

دليل اين ا. رد

در اين مثال. د

در اين ر . كند

با نگاه به. ود

منحني تقاض ن

ي هر واحد به م

صول بدست م

اسحسيد ............. 

نحني تقاضاي

ي مقداري براب

هفت هز ت با

هزينه كل با افز

ب درآمد نهايي

هز منحني بتدا

ضافي هزينه كل

فزايش مي ياب

با ا) 4 –10دار

هش مي گذار

زوده مي شود

ريال تنزل مي

ي برابر مي شو

ه عمودي ميان

سط سود براي

 بر مقدار محص

  

..........................

ابتي با يك من

رو احد اضافي

بر استضافي برا

مد كل و هم ه

د .شده استه

در ا). 4- 10

يك واحد اض

تصادي اود اق

نمود(. ي رود

سود رو به كا

 درآمد كل افز

ر 12800ل به

ي با هزينه نهايي

  ست

فاصله .به كنيم

متوس با ضرب .

درآمد كل يم

..........................

نگاه كامال رقا

ت فروش هر

ش هر واحد اض

د كه هم درآم

 نهايي مقايسه

نمودار( .گيرد

ي ت كه با توليد

عدد المپ سو

پيش مي   سود

گيرد و ميزان س

ه كل بيشتر از

ريال 20500لغ

 درآمد نهايي

قيمت محلي ا

محاسب 5-10ر

.نشان مي دهد

درآمد از تقسي

..........................

يك بن شدده

يمت پذير است

ناشي از فروش

نشان مي دهد

هايي و درآمد

 به خود مي گ

هنده آن است

ع 9د تا سطح

ريال 20500

ي پيشي مي گ

صول بر هزينه

ود بنگاه از مبلغ

ست كهجايي ا

هزينه نهايي و ق

 .ثر مي رسد

تقيما از نمودار

ي هر واحد را ن

نجام متوسط د

................قتصاد

مشاهد 2-10ر 

نگاه رقابتي قي

 درآمد نهايي

1-10 جدول

هفتم هزينه نها

التين را  J ف

ده و اين نشان 

 گسترش توليد

 كندوتا سطح

بر درآمد نهايي

حد اضافي محص

زايش يابد، سو

ثر مي كند، ج

قاطع منحني ه

 آن به حد اكثر

يم سود را مستق

سط سود براي

سران.  مي آيد

كليات علم اق       

نمودار  كه در

 اينكه يك بن

 مثال ما مقدار

م و چهارم در

ستون ششم و ه

ي شكل حرف

يي قرار دارد

ه اين دليل با

ال شروع مي

هزينه نهايي ب 

توليد يك واح

عدد افز 12به 

سود را حداكث

تق كرد كه نقطه

كه سود در

مي توانيم

متوس ،زينه كل

ود كل بدست

 

          

همانگو نه

با توجه به

در. افزايد

ستون سوم

در س .يابد

هزينه نهايي

درآمد نهاي

به. مي يابد

ريا 10000

واحد 9از 

كه بر اثر ت

عدد ب 9از 

توليد كه س

قضاوت ك

توسط هزم

سو
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  به عبارت ديگر

AR=TR/Q  

  بود در نتيجه TR=P×Qو چون 

AR=P×Q/Q=P 

هر بنگاهي، اعم از  ست به خاطر داشته باشيم كه قاعدة برابري متوسط درآمد با قيمت محصول برايمناسب ا

مشاهده مي كنيد كه متوسط درآمد برابر است ) ستون هشتم( 1-10در جدول شماره .رقابتي يا غير رقابتي، صادق است

ريال كه همان قيمت هر واحد ازمحصول  7000با 

  .است

قل سازي هزينه در بنگاه رقابتي و حد ا
  كوتاه مدت

با توجه به قيمت پذير بودن بنگاه 

فرض كنيد به دليل كاهش در تقاضا قيمت  رقابتي

در . ريال تنزل كند  35000ريال به  7000المپ از 

در اين صورت در تمام سطوح توليد متوسط هزينه كل . به سمت پايين جابجا مي شود نتيجه منحني افقي تقاضا ي بنگاه

تقاضاست در نتيجه در هيچ سطحي از توليد سودي نصيب عرضه كننده نمي  ه باالتر از هرقيمتي در طول منحنيبنگا

براساس همان معيار قبلي بنگاه مي تواند با توليد در نقطه تقاطع منحني هزينه  اما. شود و بنگاه متحمل زيان مي شود

حالت هرچند قيمت به اندازه اي نيست كه بتواند متوسط هزينه دراين . زيان وارده را به حد اقل برساند ،نهايي و قيمت

فروش هرواحد دست كم بخشي از . كل را بپوشاند اما به اندازه اي هست كه متوسط هزينه هاي متغير را پوشش دهد

 بر .متوسط هزينه ثابت بنگاه را، كه همان فاصله عمودي متوسط هزينه كل و متوسط هزينه متغير است ، جبران مي كند

 :را به اين صورت تعميم دهيم ) قيمت( مي توانيم قانون يا مالك برابري هزينه نهايي و و درآمد نهايي اساس اين تحليل،

١٠٥نمودار
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يك بنگاه تنها با توليد در سطحي كه هزينه نهايي و درآمد نهايي برابر مي گردد مي تواند سود خود را حد اكثر يا زيان 

  .خود را حد اقل نمايد 

  بتي و نقطه تعطيليبنگاه رقا
 در برخي شرايط. تاكنون ما به بررسي اين مساله پرداختيم كه يك بنگاه رقابتي چه مقدار توليد مي كند 

رد و دست از توليد محصول يبنگاه بگ يبه تعطيل كه بنگاه تصميم قيمت محصول ممكن است كه به اندازه اي تنزل كند

  .بازگيرد

كه ما بايد ميان تعطيل كوتاه مدت بنگاه و خروج آن از صنعت تفكيك  نكته قابل توجه در اينجا اين است

منظور از تعطيل دراينجا تصميم به دست كشيدن موقت از توليد براي مدت معين و بر اثر شرايط جاري بازار . قايل شويم

كوتاه مدت  تفاوت بلند مدت و. درحاليكه خروج عبارت است از تصميم بلند مدت به ترك صنعت و بازار . است 

مي تواند با مدت دراين نكته نهفته است كه در كوتاه مدت بنگاه نمي تواند از هزينه هاي ثابت اجتناب كند اما در بلند 

حال بايد بررسي كنيم چه عاملي باعث تصميم بنگاه به تعطيلي  .خروج كامل از بازار از هزينه هاي ثابت نيز اجتناب كند

ي كند تمام درآمد هاي ناشي از فروش محصوالتش را از دست مي دهد اما در عوض از وقتي بنگاه تعطيل م .مي شود

بنگاه بر  درنتيجه اگر درآمد توليد كمتر از هزينه هاي متغير باشد تعطيل .هزينه هاي متغير توليد نيز جلوگيري مي كند

  .توليد ترجيح خواهد داشت ادامه

  هبه بيان رياضي بنگاه درصورتي تعطيل مي كند ك

  هزينه هاي متغير < درآمد كل

شرط تعطيلي  براي توليد، Qر و يبراي هزينه هاي متغ VCبراي درآمد كل و  TRباشد و با استفاده از نماد 

  :بنگاه عبارت است از 

TR<VC 

  داريم Qبا تقسيم هردو طرف نامساوي بر 
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TR/Q<VC/Q 

هزينه كل تقسيم بر مقدار محصول برابراست  و درآمد كل تقسيم بر مقدار توليد برابر است با متوسط درآمد

هر  يم برايديچنانچه در باال د. نهيبا متوسط هز

متوسط درآمد  ير رقابتيو غ ياعم از رقابت يبنگاه

توان گفت  يجه ميدر نت. مت محصوليبرابر است با ق

  كند كه يد را متوقف ميتول يك بنگاه زمانيكه 

P<AVC 

ر يمتغ ينه هايهرگاه متوسط هز يعني

هر واحد از محصول  يبرا يافتيمت دريشتر از قيبنگاه ب

ل يدر آن صورت بنگاه اقدام به تعط )3- 10نمودار (باشد 

ر كند ييط بازار تغيماند تا شرا يكند و منتظر م يموقت م

ر يمتغ ينه هايباال تر از متوسط هز يمت ها به سطحيق(

ل بهبود كند كه احتما ينيش بياگر بنگاه پ). ابديش يافزا

وجود ندارد در آن صورت  يط بازار تا مدت طوالنيشرا

   .م به خروج از بازار خواهد گرفتيچه بسا تصم

در مثال باال اگر قيمت بازاري المپ به سطحي 

توليد هرو  پايين تر از متوسط هزينه هاي متغير سقوط كند

در . احد نمي تواند متوسط هزينه هر واحد را پوشش دهد

 ٦ ١٠ نمودار

 ١٠٧نمودار
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  .توليد باعث افزايش در زيان بنگاه خواهد شد نتيجه ادامه
وقتي قيمت افزايش مي  .بنگاه رقابتي نسبت به تغييرات قيمت را نشان مي دهد واكنش يك 7-10نمودار 

با  .در نتيجه سطح توليد حد اكثر كننده سود نيز تغيير مي كند. محل تقاطع منحني هزينه كل و قيمت تغيير مي كند  يابد

 است در هر قيمتي آن را مقداري كه بنگاه مايل( توليد را  واقعيت كه منحني هزينه نهايي مقدارمطلوبتوجه به اين 

 ر بنگاه قرار دارديمتغ ينه هايهز يكه باالتر از متوسط منحن يينه نهايهز يآن قسمت از منحن تعيين مي كند )عرضه كند

 .باشد يزمني مدت كوتاه مدت يك بنگاه رقابتي در كوتاه ، منحني عرضه

  و خروج از بازار يبنگاه رقابت
. م يبلند مدت مواجه باش بنگاه به خروج از بازار در ميبا تصم م كهيبر يبكار م ييواژه خروج را درجا

ان ير بيار خروج از بازار را به صورت زينجا معيدر ا. كند يم يرويل پيم به تعطيتصم ز از همان منطقيم به خروج نيتصم

  شود كه ياز بازار خارج م ياه زمانك بنگي ميكن يم

TR< TC  

  ميدار)  Q(بر مقدار محصول  يم دو طرف نا مساويبا تقس. نه كل با شدياگر درآمد كل كمتر از هز يعني

TR/Q<TC/Q 

AR<ATC 

 يبا توجه به برابر

مت يمتوسط درآمد با ق

)AR=P ( ار خروج بنگاه يمع

  توان نوشت ين مياز بازار را چن

  

  

١٠٩نمودار
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P<ATC 

عرضه بلند  قرار دارد نه كليمتوسط هز يكه باالتراز منحن يينه نهايهز يآن قسمت از منحن 9- 10 نمودار در

  .دهد يرا نشان م يمدت بنگاه رقابت

  عرضه كوتاه مدت و بلند مدت بازار يمنحن

  منحني عرضه كوتاه مدت
م به يتوان يدر بازار اكنون م يرقابت ك بنگاهيعرضه كوتاه مدت و بلند مدت  يها يبا منحن ييپس از آشنا

عرضه كوتاه مدت  يمنحن .ميرا استخراج كن يا صنعت رقابتيعرضه كوتاه مدت و بلند مدت بازار  يها يمنحن يراحت

نه يفعال در بازار كه باالتر از متوسط هز يبنگاهها يينها ينه هايهز آن قسمت از يعبارت است از جمع افق يبازار رقابت

بازار رقابتي متشكل از تعداد زيادي از بنگاههاست اما براي سادگي  ،هرچند براساس تعريف. قرار داردر آنها يمتغ يها

استخراج منحي عرضه بازار با  10-10نمودار . كار، ما فرض مي كنيم كه در بازار توليد المپ دو بنگاه وجود دارد

استفاده از 

جمع افقي 

منحني 

هزينه هاي 

نهايي دو 

بنگاه را به 

  .ير مي كشدتصو

  منحني عرضه بلند مدت بازار رقابتي
كه آزادي ورود وخروج بنگاهها جزيي از ويژگي هاي بازار رقابتي است فرض  با توجه به اين در بلند مدت

هاي توليد  مشابه نهاده) با قيمت (از فن آوري مشابه براي توليد محصول برخوردارند و از بازاري  كنيد كه همه بنگاهها

 ١١ ١٠ نمودار
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در چنين شرايطي اگر بازار سود ده باشد  .در نتيجه منحني هاي هزينه همه بنگاهها يكسان است. اري مي كنندرا خريد

مقدار عرضه محصول افزايش  بنگاههاي جديدي وارد مي شوند و با ورود آنها شمار بنگاههاي فعال در بازار و به تبع آن

انگيزه بنگاهها و خروج آنها و در نتيجه كاهش مقدار قيمت ها ، كم شدن  افزايش عرضه باعث كاهش .خواهد يافت

ي كه در بازار باقي مي مانند سود اقتصادي يورود و خروج آن است كه بنگاهها سرانجام اين فرايند .عرضه خواهد شد

  .صفر بدست مي آورند

 ط هزينه كلبا متوس اما سود اقتصادي بنگاه در يك بازار تنها زماني مي تواند صفر باشد كه قيمت محصول

ورود  است و انگيزه براي متوسط هزينه كل باشد سود اقتصادي مثبت اگر قيمت باالتر از59.برابر باشد توليد آن محصول

سود منفي است و  قيمت پايين تر از متوسط هزينه كل باشد درآن صورت بنگاههاي جديد به بازار ايجاد مي شود و اگر

با هم  فرايند ورود و خروج تنها زماني پايان مي يابد كه قيمت و متوسط هزينه كل .برخي بنگاه ها بازار را ترك مي كنند

 .قيمت محصول با هزينه نهايي آن برابر شود  بنگاه رقابتي تا جايي توليد مي كند كه پيش از اين ديديم كه .مساوي شوند

. با متوسط هزينه كل برابر شود  مي كند كه به گونه تعيين فرايند ورود و خروج قيمت ها را نشان داديم كه در اينجا نيز

اگر قرار باشد كه قيمت محصول هم با متوسط هزينه كل برابر باشد و هم با هزينه نهايي الزم است كه متوسط هزينه كل و 

نقطة  برابري اين دو در چه زماني و در چه سطحي ازتوليد اين دو باهم برابرند؟. هزينه نهايي نيز با همديگر برابر باشند

منحني متوسط  )مينيمم(چنانكه پيشتر اشاره شد منحني هزينه نهايي از نقطه حد اقل  .اين دو منحني صورت مي گيرد تقاطع

بنگاه در حد اقل  جايي است كه تنها نقطه اي كه هزينه نهايي و هزينه متوسط باهم برابرند  بنا براين. هزينه كل مي گذرد

اين است كه بنگاهها   )شرط آزادي ورود و خروج با( جه تعادل بلند مدت بازار رقابتينتي. متوسط هزينه كل توليد كند

قيمت با هزينه  مشاهده مي كنيد 6-10چنانكه در نمودار . فعاليت كنند )حداكثر توليد با حد اقل هزينه( همراه با كارايي 

راي ورود و خروج بنگاههاي جديد وجود پس انگيزه اي ب. حد اقل متوسط هزينه كل برابر است نهايي و هم چنين با

                                                            

مي  زيرا. يمت با متوسط هزينه آل برابر باشدبا استفاده از يك عمليات جيري ساده زير مي توان اثبات آرد آه تنها زماني سود مساوي صفر است ق ٥٩
 توان نشان دادآه 

 .سود = Q×(P‐ATC)  مقدار يا×)قيمت –هزينه آل  متوسط= (سود 



 

 133اسحاق علوي    سيد .................... .....................................................................................كليات علم اقتصاد                  

هر قيمتي باالتر از اين ). 11 -10نمودار (بايد خط افقي باشد  درنتيجه دراين قيمت منحني عرضه بلند مدت بازار .ندارد

افزايش عرضه دوباره باعث كاهش قيمت ، . خط باعث ايجاد سود ، ورود بنگاههاي جديد و افزايش عرضه خواهد شد

هم چنين هر كاهش قيمتي باعث پيدايش زيان، خروج بر خي از . بنگاهها و كاهش عرضه خواهد شد خروج برخي از

بنگاهها، كاهش 

و افزايش  عرضه

. قيمت خواهد شد

تعادل  سرانجام،

با استقرار بازار 

شماري از بنگاهها 

  .قيمت با حد اقل متوسط هزينه كل برابر گردد به گونه اي صورت مي گيرد كه

به مقياس وجود داشته نسبت ه در باال گفتيم براساس اين فرض استوار است كه در صنعت بازده ثابت تمام آنچ

اگر اين فرض صادق نباشد يعني بازده فزاينده يا كاهنده بر صنعت حاكم باشد دران صورت منحني عرضه بلند مدت  .باشد

  .60بلكه صعودي يا نزولي خواهد شد. افقي نخواهد بود بنگاه

  :خالصه
ا خدمت خاص با يد و فروش كاال يخر يداران و فروشندگان برايآن خر يط كه ينديفرا ياست عام برا يبازار اسم

  »نديآ يگرد هم م يكير فزيا غي يكيحضور فز

فعال در يك بازار، شباهت و  يك بازار ازجمله شمار بنگاههايات يها و خصوص يژگيساختار بازار عبارت است از و

  .د به بازاريجد يبنگاهها ورود و خروج ييا دشوار يليدي آنها و آسانتفاوت محصوالت تو

                                                            

 . متعرض اين بحث نمي شود جنبه مقدماتي اين آتاب به دليل داشتن ٦٠

 ١٠١٢نمودار
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، و انحصار چند يانحصار كامل، رقابت انحصار،رقابت كامل چهار گروه اقتصاددانان بازار ها را براساس ساختار به

  .كنند  م مييجانبه تقس

داران و يخر( دن تعداد شركت كنندگان اد بويز-1:ر را دار است يز يژگياست كه چهار و يبازار رقابت كامل بازار
 -4  ورود و خروج شركت كنندگان يآزاد -3 مختلف يعرضه شده توسط بنگاهها يكاالها يهمگن-2) فروشندگان

  –وجود اطالعات كامل 
  .مت پذير استيرقابت كامل ق فعال در بازار يبنگاه

  .قيمت محصولي كه توليد مي كند كنترل ندارد اي كه بر تعيين عبارت است از بنگاه يا فروشنده بنگاه قيمت پذير
  .حد اكثر نمايد سود خود را در مورد مقدار محصول يريم گيتصم بنگاه با يدر بازار رقابت

 .بنگاه است يينه نهايو هز ييدرآمد نها يد بنگاه استفاده از روش برابرين سطح مطلوب تولييتع ياز روش ها برا يكي
گر يد ياز سو .بنگاه برابر شود يينه نهايبنگاه با هز ييرسد كه درآمد نها يبه حد اكثر م سود بنگاه ين روش زمانيدر ا

مت يند كه قيگز يد را بر ميمت كاال در بازار بنگاه آن سطح از توليبرابر است با ق يك بنگاه رقابتي ييچون درآمد نها
م به يتصم ير باشد بنگاه رقابتينه متغيمت متوسط هزيمت كاال كمتر از قيدر كوتاه مدت اگر ق. برابر شود يينه نهايبا هز
متوسط  مت كمتر ازياما اگر ق .شود يپوشش داده نم ثابت بنگاه ينه هاين صورت هزيرا در ايز. خواهد گرفت يليتعط
زار م به خروج از باير خود را پوشش دهد در بلند مدت بنگاه تصميثابت و متغ ينه هاينه كل باشد و بنگاه نتواند هزيهز

  .خواهد گرفت
در بلند مدت همه  .صفر خواهد بود يكه ورود و خروج بنگاهها آزاد است در بلند مدت سود اقتصاد يدر بازار رقابت

 .نه كل خواهد بوديمت با حداقل متوسط هزيق د خواهند كرد،يتول ييهمرا ه با كارا ابنگاه ه

  سواالت فصل دهم
  بازار را تعريف كنيد؟ – 1
  بازار رقابتي كامل را توضيح دهيد؟ويژگيهاي  – 2
  هزينه كل سطح مطلوب توليد بنگاه را تعيين كنيد؟ –يك بنگاه فعال در بازار رقابتي چگونه مي تواند با استفاده از روش درآمد كل  – 3
  هزينه نهايي چيست؟ –معيار تعيين سطح بهينه توليد در روش درآمد نهايي  – 4

در تصميم گيري يك بنگاه رقابتي با رسم نمودار نشان دهيد يك بنگاه در چه نقطه اي تصميم به تعطيلي بنگاه و در چه نقطه با توجه به نقش هزينه ها  – 5
  تصميم به خروج از بازار مي گيرد؟
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  فصل يازدهم
  نظريه رفتار توليد كننده و بازارهاي غيررقابتي

  
و  يار دسته رقابت كامل ، انحصار كامل، رقابت انحصاردر فصل دهم اشاره شد كه بازار ها به لحاظ ساختار به چه

را در فصل بازار ن يات بازار رقابت كامل و رفتار بنگاه فعال در ايژگها و خصوصيو. شود يم ميانحصار چند جانبه تقس
 .ميده يقرار م يرا مورد بررسبازارها  رين فصل سايدر ا. ميمرور كرد يقبل

  كامل انحصار) الف
انحصار كامل . است كه از بسياري جهات درست در مقابل بازار رقابت كامل قرار مي گيردازاري بانحصار كامل 

 يكين نزديا خدمت جانشيآن كاال  يا خدمت باشد و برايك فروشنده كاال يابد كه در بازار تنها ي يتحقق م يزمان
  .شود يده ميكامل نام يار انحصاركند باز يت ميك بنگاه انحصارگر فعاليكه در آن  يبازار. وجود نداشته باشد

بنگاه را مي توان داراي قدرت انحصاري  يو زمان .ف انحصار استيدر تعر يدينكته كل كاال يرين پذيجانش مفهوم
اما سوالي كه ممكن است در ذهن بسياري مطرح شود  .نزديك وجود نداشته باشد دانست كه براي محصول او جانشين

  مي گيرد و ريشه ها و علل انحصارچيست؟چرا انحصار شكل  اين است كه
  
  
  

  انحصار يو سرمنشاءها شه هاير
نه بودن ورود يا دشوار و پرهزيل شكل گيري انحصار كامل بر توليد و فروش يك محصول عدم امكان ين دليتر ياصل

شي ازعوامل ذيل  ناب به بازارخوديرق يورود بنگاهها يا دشواريعدم امكان .ر بنگاههادر آن بازار استيو رقابت سا
  :است

 ين و اصليساده تر. محصول د آنيو حياتي براي تول يديكل تسلط يك بنگاه واحد بر منبع يا منابع -1
ك يد در يفرض كن .است يديك منبع كليك بنگاه بر يا تسلط يت يانحصار مالك يريل شكل گين دليتر

ن ياز ا يكشاورز يشرب و چه برا يبرا چه ن روستا به آبياز ايك قنات وجود دارد كه تمام نيروستا تنها 
 ت اويتحت مالك يدر محدوده اراض ن قناتيروستاست كه ا ياز اهال يكيآقاي الف . شود يمتامين قنات 

ن روستا يانحصار اب درا يديك منبع كليو تسلط بر  يل برخورداريالف به دل ين صورت اقايدر ا .قرار دارد
  .ار دارديدر اخت را

اگر بنگاه توليد کننده يا فروشنده يک حمصول در يک بازار
تنها فروشنده آن حمصول باشد و برای آن حمصول جانشين نزديکی
نيز وجود نداشته باشد اصطالحا گفته می شود اين بنگاه

 .و بازار اين حمصول بازار احنصاری استاحنصاري کامل 
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از يك بنگاه امتيا يك فرد يانحصار آن است كه دولت به  يريو عوامل شكل گ گر از علليد يكي -2
ن نوع انحصار چه در يبراي ا. ا خدمت را واگذار كرده است يك محصول يا فروش ي/د ويتول يانحصار

 يسيسرگرد انگل كيتالبوت  1308سال مثال در . توان نمونه هاي زيادي برشمرد يگذشته و در زمان حاضر م
را به ناصرالدين شاه  به مدت پنجاه سال رانيو فروش توتون و تنباكو درسراسر ا ديخر يانحصار ازيامت تدرياف

 رهيل زاره 150مبلغ  پرداخت يبه ازاتالبوت  يسيو شركت انگل رفتيقرار داد را پذ نيا زيشاه ن.  پيشنهاد داد
توتون و تنباكو را به دست  د و فروشيخر ياز انحصاريامت رانيچهارم سود ساالنه خود به ا كي زيو ن يسيانگل
دولت ممكن است به  يك محصول از سويد و فروش يتول ياز انحصاريامت يدر شرايط حاضرواگذار  .آورد
 يدارو ساز ك شركتيمثال اگر  61خق اختراغ و كشف باشد اي يت معنويحق مالك ل ارج گذاري بهيدال
در ايران ( ثبت حق كشف و اختراع به دولت  يند براتوا ين شركت ميكند ا يرا كشف م يديجد يدارو

 .درخواست كند د و فروش ان دارويحق تول ياز انحصاريافت امتيدر يبرا مراجعه و )ثبت سازمان

                                                            

زيرا اگر حق مالکيت معنوي ناديده گرفته شود . دارد نقش دولت در حراست از حق مالکيت معنوي و مراقبت بر گستره اعمال آن اهميتي بسزا. ٦١

   ها مي خشکد و از طرفي بدون اعمال نظارت دقيق و مراقبت بر آن ممکن است به انحصارات منجر شود   خالقيت
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د و يكارايي در تول يآن است كه گاه انحصار كامل يريشكل گ يشه هايگر از عوامل و ريد يكي -3
ك بنگاه به عرضه آن محصول يابد كه تنها ي يتحقق م يرتدر صو) نه كمتريد با هزيتول(محصول  فروش يك

رد يگ يشكل م يانحصار طبيعي زمان. شناخته مي شود يعيمعموال اين نوع انحصار به عنوان انحصار طب .بپردازد
ن معناست كه ياس به ايحاصل از مق ييصرفه جو. اس وجود داشته باشدياز مق يناش ييصرفه جو كه در بنگاه

با  يز محصوالت زمانا يد برخيتول
كه آن حداقل هزينه صورت مي گيرد 

به  يعنيشتر ياس بيمحصول در مق
ك يكه  يزمان. د شوديصورت انبوه تول

شود  يد ميمحصول به صورت انبوه تول
نه يگر هزيا به عبارت دينه متوسط يهز

 يد ان محصول كاهش ميسرانه تول
 ياس مياز مق يناش ييصرفه جو .ابدي

خط راه آهن  نه احداثيمثال هز يبرا .ار باالستيثابت آن بس ينه هايمحقق شود كه هز ييههاتواند در بنگا
ك ينه كمتر همراه باشد كه تنها يتواند با هز يم يزمان ثابت يار باالينه بسيل هزيتهران به دل) مترو(  يشهر

مانند برق  يه خدمات و محصوالتين ارايهم چن. . امتياز راه اندازي واحداث آن را در اختيار داشته باشد شركت
ع آب يتوز يمثال برا .اس وجود داردياز مق يناش يياند كه درانها صرفه جو يعيگاز و آب و پست از جمله صنا

و  در تمام سطح شهر انجام دهد يد شبكه لوله كشيمانند تهران شركت آب و فاضالت تهران با يدر شهر
نه كمتر مواجه خواهد بود كه يد با هزيتول ين گونه محصوالت زمانيدر ا  .را متحمل شود ييار باالينه بسيهز

نه متوسط يهز يمنحن 1-11نمودار  .رديد به صورت انبوه صورت گيجه تولياد باشد و در نتيز يتعداد مشتر
 يناش ييتوجه شود كه صرفه جو .اس وجود دارد يحاصل از مق ييدهد كه دران صرفه جو يرا نشان م يبنگاه
نه يد هزياز تول ياديد، لذا در دامنه نسبتا زيآ ياس به وجود مينسبت به مقنده يفزا يل وجود بازدهيبدلاس ياز مق

 .است يمتوسط نزول
  
  
  
  



 

 138اسحاق علوي    سيد .................... .....................................................................................كليات علم اقتصاد                  

  
  

است  يعموم يك كااليهر چند معموال پل . توان به احداث پل اشاره كرد يم يعيانحصار طب نمونه هايگر يد از
ك پل احداث كند يك رود خانه ي يبر رو يك بنگاه خصوصي يحيك محل تفريتوان تصور كرد كه در  ياما م

عبور  يينه نهاينه احداث پل باال ست اما هزيز هزينجا نيدر ا .ردياجازه عبور از آن حق عبور بگ ين به ازايو از عابر
 .ز است يار ناچيهر عابر بس

  در انحصار كامل يمت گذاريد و قيتول
مت يخود ق يو بازار انحصار در آن است كه بنگاه در بازار انحصار يرقابتبازار  ين تفاوتهايتر يدياز كل يكي

. مت بازار اثر بگذارديتواند بر ق يجه نمياست ودر نت يسه با كل بازار بنگاه كوچكيدر مقا يبنگاه رقابت. گذار است
دان است، يكه تاز ميزار ل آنكه در بايبه دل ياما بنگاه انحصار. ر است يمت پذيق يك بنگاه رقابتيگر يبه عبارت د

  .ر دهدييمت محصول را تغيل مقدار عرضه قيتواند با تعد يم
 يرا به صورت تفاوت در منحن يو بنگاه انحصار يان بنگاه رقابتيتوان تفاوت م يم مينگاه كن يگرياگر از منظر د

با آن  يك بنگاه رقابتيكه  ييتقاضا يم منحنيديد چنانكه در فصل دهم .ن دو بنگاه نشان داديمحصول ا يتقاضا برا
ل وجود ين به دليهم چن. مت كاال در بازار است يهمان ق ين خط افقيا. است يافق يبه صورت خط روبروست
كامال ) يبنگاه رقابت يتقاضا( ين منحني، ايمحصول بنگاه رقابت يار برايبس ين هايگزيب و وجود جايرق يبنگاهها

و اگر عرضه . دهد يمت دهد ، كل تقاضا را از دست ميش قيافزا ياگر بنگاه ذره ا يعني. با كشش است 
 يو منحن يك بنگاه انحصاري يتقاضا ياما در بازار انحصار كامل منحن .مت نداردير دهد اثر بر قييمحصولش را تغ

 طين در شرايبنابر ا .تنها فروشنده موجود در بازار است يرا بنگاه انحصاريز. است  يكيبازار هردو  يتقاضا
 يب نزوليش يدارا يبنگاه انحصار يتقاضا يل منطق معمول حاكم برعرضه و تقاضا منحنيانحصار كامل به دل

اگر  ابد وي يآن محصول كاهش م يبراتقاضا ش دهد يمت محصولش را افزاياگر انحصارگر ق يعني. است
  .ابدي يش ميمت محصول افزايانحصارگر مقدار عرضه محصولش را كاهش دهد ق

  درآمد كل و درآمد نهايي شركت داروسازي1-11جدول

١١١نمودار
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و  رفتار انحصار گر 
يابي توليد در  بهينه

  بازار انحصار كامل
د يفرض كن 
ك شركت دارو ي

جه يدر نت يساز
قات و يتحق
شات خود يآزما

 يبرا دارويي را
نوعي سرطان 

نافذ  يكشور ها معتبر و گاه ياريكه در بس يت معنوين شركت بر اساس قانون حقوق مالكيا. كند يد ميلتو العالج
 .رديگ يار ميرا در اخت دارون يد و فروش ايشود انحصار تول يدي نيز اجرا ميشد هاي يرياست و بعضا با سختگ

و  ينوعدوست نه از روحيه و انگيزه  زامرو يايدن ياقتصاد يب به اتفاق شركت هاين شركت مانند اكثر قرياگر ا
 يوه ايد شيتعيين و تنظيم كند با خود را يم هايرفتار ها و تصم  ت بلكه براساس منطق سرمايه دارييخدمت به بشر

از  يچه سطح ين بنگاه انحصاريدن به حد اكثر سود ايرس يبرا .ند كه بتواند سود خود را حد اكثر كنديرا برگز
نه يهز يك بنگاه عبارت است از درآمد كل منهايسود  از آنجا كه ند؟يبرگز دارون يا يبرا ار يمتيد و چه قيتول

  .ميمورد مطالعه قرار ده 1-11رفتار بنگاه درآمد كل بنگاه را با توجه به جدول  بردن به يپ يكل الزم است برا
 د كنديتول واحد داروك يگاه ن جدول اگر بنيبر اساس ا. دهدين شركت را نشان ميا يدو ستون اول جدول تقاضا

مت را به يد قيد و به فروش رساند بايتول واحداگر بخواهد دو . مت دو هز ار تومان بفروشد يتواند آن را به ق يم
 9تواند  يتومان كاهش دهد م 200را تا  دارومت هر عدد يق ن بنگاهيب اگر اين ترتيبه هم. تومان كاهش دهد 1800

درآمد نهايي عبارت است از  .اين جدول درآمد نهايي بنگاه محاسبه شده است پنجمدر ستون  .عدد را بفروشد
شايسته توجه و دقت كه  نكتة .اضافي بدست مي آورد مقداري از درآمد كه بنگاه به ازاي فروش يك واحد كاالي

هميشه ) واحد ليناو جز در فروش(رفتار انحصار گر نشان ميدهد آن است كه درآمد نهايي  در ارتباط با اين جدول
قيمت كاال ست اين  دليل اين كه براي يك بنگاه انحصاري درآمد نهايي هميشه پايين تر از .كاالست كمتر از قيمت

در اين وضعيت تنها . با يك منحني تقاضاي نزولي روبروست  است كه بنگاه انحصاري ،برخالف بنگاه رقابتي،

1 2 3 4  5  
  درآمد نهايي  درآمد متوسط  درآمد كل قيمت مقدار

0 2000 0 -  0  
1 1800 1800 1800  1800  
2 1600 3200 1600  1400  
3 1400 4200 1400  1000  
4 1200 4800 1200  600  
5 1000 5000 1000  200  
6 800 4800 800  200-  
7 600 4200 600  600-  
8 400 3200 400  1000-  
9 200 1800 200  1400-  

10 0 0 -  1800-  

جدو
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هرگاه  بدين ترتيب .االي خود را بفروشد كه قيمت را كاهش دهدانحصار گر مي تواند مقدار بيشتري از ك زماني
انحصار گر خواسته باشد درآمد بيشتري از راه فروش كاالي بيشتر بدست آورد بايد از قيمت كاال بكاهد و هرچه از 

اه نيم كه ميان يك بنگيبنابر اين مي ب. قيمت يك كاال كاسته شود درآمد نهايي آن كاال كمتر و كمتر مي شود
  :رقابتي و بنگاه انحصاري از چند جهت تفاوت وجود دارد

  .بنگاه رقابتي قيمت پذير است و بنگاه انحصاري قيمت گذار )١
زيرا درآمد نهايي و قيمت . منحني درآمد نهايي بنگاه رقابتي برابر است با منحني تقاضاي آن بنگاه  )٢

گاه انحصاري هميشه پايين تر از منحني تقاضاي اما منحني درآمد نهايي يك بن. بنگاه رقابتي هميشه برابراست
منحني  2- 11در نمودار . اوردين بييمت را پايد قيش فروش بايافزا يآن بنگاه است زيرا بنگاه انحصاري برا

 .شركت انحصاري دارو سازي رسم شده است تقاضا و منحني درآمد نهايي
در (نحني درآمد نهايي بنگاه انحصارگر را نشان مي دهدخط بااليي منحني تقاضا و منحني پاييني م 2-11در نمودار 

همانگونه كه در ). اينجا چون قيمت با متوسط درآمد برابر است منحني تقاضا منبطق است بر منحني متوسط درآمد
. نمودار پديدار است منحني تقاضا و منحني درآمد نهايي هردو از يك نقطه در روي محور عمودي آغاز مي شوند

بنگاه انحصاري و حد اكثر سازي .  مد نهايي اولين واحد به فروش رفته برابر است با قيمت همان واحدزيرا درآ
هربنگاهي براي حداكثر سازي سود خود . بر اساس تعريف سود عبارت است از درآمد كل منهاي هزينه كل :سود 

 .آمد و هزينه را بدست دهدبايد مقدار و قيمتي را بيابد كه بيشترين سود يا بزرگترين تفاضل ميان در
 

 

 ٢ ١١ نمودار

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ت
قيم

مقدار

درأمد 
 نهايي

 تقاضا
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يكي . اين هدف تنها در آن سطحي از توليد برآورده مي شود كه درآمد نهايي بنگاه با هزينه نهايي بنگاه برابر شود
ينه ها و درآمدهاي از  هز) 2- 11مانند جدول (از راههاي تعيين حداكثر سود آن است كه بنگاه انحصاري جدولي 

خود را براي هر سطحي از توليد تشكيل دهد و سود آن را محاسبه كند هرجا بيشترين رقم سود بدست امد ان سطح 
  . از توليد را برگزيند

اين سطح از توليد  در. به حد اكثر مي رسدواحد سود بنگاه  4بررسي جدول نشان مي دهد كه تنها در سطح توليد 
ريال كه با  2300تفاضل اين دو عدد برابر است با . ريال مي رسد 2500هزينه كل به  ريال و 4800كل به درآمد 

نگاهي به جدول متوجه مي شويم كه هر تركيبي از قيمت و مقدار غير از اين سطح سود كمتري نصيب بنگاه مي 
مادامي . 62وان به همين نتيجه رسيدهزينه نهايي نيز مي ت) 7(درآمد نهايي و ستون ) 6(هم چنين با مقايسه ستون . سازد

به عبارتي ديگر تا زماني كه  -كه درآمد حاصل از توليد هر واحد اضافي بيش از هزينه ناشي از توليد آن باشد
ازاين رو بنگاه بايد افزايش . بنگاه مي تواند سود بيشتري بدست آورد  -درآمد نهايي بزرگتر از هزينه نهايي باشد

  .و زماني افزايش توليد را متوقف كند كه درآمد نهايي و هزينه نهايي بنگاه برابر گرددتوليد را ادامه دهد 
  
  
  

1  2  3  4  5  6  7  

  هزينه نهايي  درآمد نهايي  سود كل  هزينه كل  درآمد كل  قيمت  مقدار

0  2000  0  1450  1450-  
1800  300  

1  1800  1800  1750  50  

1400  250  

2  1600  3200  2000  1200  

1000  200  

3  1400  4200  2200  2000  
600  300  

                                                            

   ٦٢ .در روش نهايي ما به عدد ميانه مي رسيم 
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4  1200  4800  2500  2300  400  400  

200  500  

5  1000  5000  3000  2000  

200-  700  

6  800  4800  3700  1100  

600-  900  

7  600  4200  4600  400-  

1000-  
1100  

8  400  3200  5700  2500-  
1400-  

  ٢ ١١ جدول
  

كه درآمد نهايي كمتر از (زيرا تا اين سطح توليد هر واحد اضافي بر سود بنگاه مي افزايد اما ادامه توليد بعد از اين سطح 
قاعده اي براي حد اكثر سازي  با توجه به اين مطالب مي توان .از ميزان سود بنگاه خواهد كاست) هزينه نهايي مي گردد

بنگاه انحصاري در آن سطحي از قيمت و مقدار به حد اكثر خواهد رسيد كه درآمد نهايي  سود يك :استخراج كرد سود
  .بنگاه با هزينه نهايي ان مساوي گردد

  

MR= MC  
  

منحني هاي تقاضا، درآمد نهايي و هزينه  3-11در نمودار . اين قاعده را به صورت نموداري نيز مي توان نشان داد
منحني هزينه نهايي و درآمد نهايي تنها در يك سطح  مي بينيم كه .ده شده استنهايي بنگاه انحصار گر نشان دا

واحد  4در سطوح توليد كمتر از ). به عبارتي ديگر با همديگر برابر مي شوند(همديگر را قطع مي كنند  )4(توليد 
ه نهايي باالتر از منحني واحد منحني هزين 4منحني درآمد نهايي باالتر از منحني هزينه نهايي و در سطوح بيشتر از 
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ريال سود بنگاه انحصاري به حد اكثر مي  1200 و قيمت واحد 4بنابر اين در سطح توليد  .درآمد نهايي قرار دارد
 .رسد
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

نهايي  نهايي و درآمد برابري هزينه البته مي دانيم كه در بنگاه رقابتي نيز زماني سود به حد اكثر مي رسد كه شرط
اما در . به عالوه در بنگاه رقابتي الزم است كه درآمد نهايي و قيمت و درآمد متوسط نيز برابر باشد. افته باشدتحقق ي

  .بنگاه انحصاري زماني سود به حد اكثر مي رسد كه منحني هزينه نهايي و درآمد نهايي باهمديگر برابر باشند
  :پس شرط به حد اكثر رسيدن سود در بنگاه رقابتي آن است كه

MR=AR=MC=P باشد  
  :و شرط به حد اكثر رسيدن سود در بنگاه انحصاري ان است كه 

MR=MC باشد.  
گر يبا همد ييو درآمد نها يينه نهايهز يها يكه منحن شود ين مييتع ييدر جامحور افقي د در يتول يمقدار تعادل

نه يدر نمودار هز(باشد )AVC(متوسط نه يهز يشتر از منحنيد بيز باين يبنگاه انحصار يمت تعادليق .برابر باشد
ز ممكن است سود ين يبنگاه انحصار. و با توجه به منحني تقاضا تعيين مي شود ) .متوسط نشان داده نشده است

كند اگر  يباشد بنگاه سود م) ATC(نه متوسط كل يهز يمت بزرگتر از منحنياگر ق. ا ضرر كنديبدست آورد 
د را ينه ثابت است و بنگاه تولير باشد ضرر كمتر از هزينه متغياز متوسط هز نه كل و بزرگتريكمتر از متوسط هز

ن يدر ا. تفاوت است يل بيد و تعطيبنگاه ادامه تول ير باشد براينه متغيمت برابر متوسط هزياما اگر ق. دهد يادامه م

١١٣نمودار
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ل ير باشد بنگاه تعطينه متغيوسط هزمت كمتر از متياما اگر ق. نه ثابت برابر استيد با هزياز ادامه تول ينقطه ضرر ناش
  .نه ثابت است يشتر از هزيد بيضرر تول اريكند ز يم

  :يو انحصار يسه بنگاه رقابتيمقا
  :شرط به حد اكثر رسيدن سود در بنگاه رقابتي آن است كه

MR=AR=MC=P  
  :باشد و شرط به حد اكثر رسيدن سود در بنگاه انحصاري ان است كه 

MR=MC  
  .باشد

ممكن است صفر باشد و ممكن است بنگاه  يصفر است اما در انحصار يدر بازار رقابت سود اقتصاد نيهم چن
  .سود كند

 شود اما در ين مييتع) رينه متوسط متغيهز يمم منحنينيم( مت در حد اقل ممكن يمت در بازار رقابت كامل قياما ق
ن يشتريب يد در بازار رقابتين از نظر توليهم چن. است شترينه متوسط حتما بيهز يمم منحنينيمت از ميانحصار كامل ق

مت يبا ق يكه در بازار انحصار كاالها و خدمات كمتريدر حال. ابدي يتحقق م ييمت و با كاراين قيد با كمتريتول
  .شود يد ميباالتر تول

  نينابيب يبازارها
 در ساختار اول بنگاههاي  .داديمرقابت كامل و انحصار كامل را مورد مطالعه و بررسي قرار بازار دو  تاكنون

در ساختار دوم تنها يك بنگاه بدون حضور رقيبي ديگر در صنعت خود . زيادي به رقابت با همديگر مي پردازند
رويايي آرماني است  تحقق رقابت كامل همانسان كه در ابتداي اين فصل اشاره شد  .فرمانروايي مي كند تازي و يكه

) هم براي ساده سازي كار تحليل و تدريس مدل هاي اقتصادي آن(صور اقتصاد دانان كه تنها در دنياي ذهن و ت
مي توان بر شمرد اما بازهم  يهرچند مصاديق و نمونه هاي متعدد اما براي ساختار انحصار كامل. دست يافتني است

داريم كه عناصري از هردو  در دنياي واقعي عمدتا با بازارهايي سرو كار .اين ساختار، ساختار غالب و فراگير نيست
و از اين رو نمي توان آنها را به طور كامل در هيچ  يافت ساختار رقابت كامل و انحصار كامل را مي توان در آن ها

به طور عموم اكثر بنگاههاي فعال در اقتصادهاي امروزي با حدي يا حدودي . يك از اين دو قطب دسته بندي كرد
لذا نمي توان گفت كه اين . اما تمام شرايط رقابت كامل در اين بازار ها وجود ندارد  .از رقابت در بازار روبرويند

از درجاتي از قدرت در بازار برخور  از سويي ديگر، بيشتر بنگاهها .بنگاهها به طور كامل و دربست قيمت پذيرند
مي توان ادعا كرد كه  بنابراين ،. دارند اما اين قدرت به حدي نيست كه آنها به تنهايي بتوانند قيمت گذار باشند
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بازارهاي با ساختار رقابت  .آنچه بيشتر در بازار هاي امروزي مشهود و ملموس است ساختار رقابت ناقص است
  انحصار چند جانبه) 2رقابت انحصاري ) 1. وه تقسيم كردرناقص رامي توان به دو گ

  رقابت انحصاري
به . مي پردازند) نه همگن(بنگاه به عرضه محصوالتي مشابه  ياديكه درآن تعداد ز رقابت انحصاري بازاري است

طور كلي زماني مي توان يك بازار را داراي ساختار رقابت انحصاري توصيف كرد كه شرايط و خصوصيات زير 
  :وجود داشته باشد

رقابت مي  با هم ديگر جلب گروهي از مشتريان مشترك توليد كننده در بازار كه برسر  زيادي وجود شمار) 1
  .كنند 

  آزادي ورود وخروج توليد كنندگان) 2
از نظر بسته بندي، مارك، اندازه  هربنگاه كااليي را توليد مي كند كه حد اقل( ناهمگن بودن كاالي توليدي) 3
 بنگاههاي فعال در اين بازار به دليل ناهمگن بودن كاالهاي توليدي). با محصوالت ساير بنگاهها متفاوت است...و
و در نتيجه منحني تقاضايي كه بنگاه با آن مواجه است شيب هم نباشند ستند قيمت پذير يمت گذار نيرچند كامال قه

  .نزولي دارد
تفاوت . محصوالت يك بنگاه با بنگاه ديگر است تفاوت مهم بازار رقابت انحصاري با بازار رقابت كامل ناهمگني

كامل تنها يك عرضه كننده وجود دارد و كاالي توليدي انحصار آن است كه در كامل با انحصار  يرقابت انحصار
اما در رقابت انحصاري هرچند كاالها همگن نيستند و اما جايگزينهاي نسبي براي يكديگر . جايگزين مناسبي ندارد

  .محسوب مي شوند
امپوها، پودرهاي لباس نظافتي مانند انواع صابونها، ش -سكويت، مواد و محصوالت بهداشتييبازار كاالهايي مانند ب

... كتابهاي رمان، و شويي، انواع محصوالت تفريحي و سرگرم كننده مانند بازيهاي كامپيوتري، فيلم هاي سينمايي،
  .نمونه هايي از بازارهاي رقابت انحصاري است

  رفتار بنگاه فعال در بازار رقابت انحصاري
ايي كه در بازاري با ساختار رقابت انحصاري فعاليت مي تعيين سطح بهينه توليد و حداكثر سازي سود، در بنگاهه

در اين بازار چون تقاضا براي محصوالت داراي شيب نزولي است . كنند بسيار شبيه به ساختار انحصار كامل است
در اين بازار نيز همان شرط حد اكثر  .منحني درآمد نهايي نيز شيب منفي دارد و درآمد نهايي كمتر از قيمت است

  .است حاكم و صادق )و هزينه نهايي  يعني برابري درآمد نهايي(سود در بازار انحصار كامل  سازي
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 4-11در نمودار 
تعادل بنگاه رقابتي 
انحصاري در كوتاه 
. مدت را نشان مي دهد

نهايي  همانسان كه مشاهده مي شود تركيب مقدار و قيمت در سطحي است كه درآمد نهايي و هزينه در اين نمودار
با اين حال در . مستطيل تيره رنگ سود بدست مي آورد در اين حالت اين بنگاه به اندازه. با همديگر برابر مي شوند

بنگاه رقابتي انحصاري  در كوتاه مدت ممكن است شرايطي پديد ايد كه هزينه متوسط هر واحد محصول اين بازار
مثال در  .ببيند اه نه تنها سود بدست نمي آورد بلكه زيان نيزميدراين صورت اين بنگ. باشد بيشتر از قيمت آن واحد

  .مي بينيم كه منحني هزينه متوسط بنگاه رقابتي انحصاري باالتر از منحني تقاضا قرار دارد 5-11نمودار 
  
  
  
  
  
  
  
  

در اين حالت بنگاه به 
 اندازه مستطيل سايه خورده

 ٤ ١١ نمودار

١١٥نمودار
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و نه زيان دهي هيچ  اما در بلند مدت به دليل آزادي ورود و خروج در اين بازار نه شرايط سود آوري  .زيان مي بيند
در  در صورت وجود سود اقتصادي آن قدر بنگاههاي تازه اي وارد اين صنعت مي شوند كه .يك پايدار نمي ماند

ر عكس در صورت زيان دهي نيز ب .اثر افزايش توليد و كاهش قيمت سود اقتصادي رفته رفته به صفر مي رسد
آنقدر بنگاهها از اين بازار خارج مي شوند تا براثر كاهش توليد و افزايش قيمت، زيان دهي بنگاههاي فعال در اين 

يا خروج بنگاه ها ادامه مي يابد كه سود اقتصادي /خالصه آن كه در اين ساختار ان قدر ورود و .به صفر برسد بازار
تعادل بلند در بازار رقابت انحصاري را به تصوير مي  6-11نمودار  .ن ساختار به صفر مي رسدبنگاههاي فعال در اي

  .كشد
  
  
  

در اين حالت،  .منحني هزينه متوسط مماس بر منحني تقاضاست  همان گونه كه در اين نمودار مشاهد ه مي گردد
 برابر با صفر -و متوسط هزينه كل) رددر اينجا روي منحني تقاضا قرار دا(كه عبارت است از تفاضل قيمت -سود
 به طور. لذا در اين شرايط انگيزه اي براي ورود بنگاههاي جديد يا خروج بنگاه هاي موجود وجود ندارد. است

  :ويژگي زيراست خالصه تعادل بلند مدت بازار رقابت انحصاري داراي سه
زيرا . بيشتر از هزينه نهايي است مانند ساختار انحصار كامل، در حالت تعادل، قيمت در اين بازار )١

منحني هزينه نهايي با درآمد نهايي  شرط حد اكثر سازي سود متحقق مي شود كه چنانكه ديديم زماني
پس . درآمد نهايي هميشه كمتر از قيمت است از سوي ديگر به دليل شيب نزولي منحني تقاضا. برابرگردد

  .هزينه نهايي كمتر از قيمت خواهد بود
زيرا  .اختار رقابت كامل در بازار رقابت انحصاري نيز قيمت با متوسط هزينه كل برابر مي گرددمانند س )٢

 .به صفر مي رسد آازادي ورود و خروج سود اقتصادي بنگاههاي فعال در اين ساختار بر اثر در اين بازار
ادل مي رسد كه بلند مدت در جايي به تع در بازار رقابت انحصاري، برخالف رقابت كامل ، بنگاه در )٣

به بيان ديگر در تعادل بلندمدت . كمتر از سطحي است كه متوسط هزينه كل را به حد اقل مي رساند  توليد آن
بلكه اين . منحني تقاضا مماس نيست  منحني متوسط هزينه كل با) مينيمم(نقطه حد اقل  بنگاه رقابتي انحصاري

صورت  )سمت از منحني كه داراي شيب نزولي است در آن ق( تماس در سمت چپ منحني متوسط هزينه كل 
 در اين شرايط گفته مي شود  )سمت چپ نمودار 7-11(مي گيرد 

  

١١٦ نمودار
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در سطحي توليد مي كند ) سمت راست  7-11نمودار ( اما در بنگاه رقابتي كامل  .با مازاد ظرفيت مواجه استبنگاه 

  .شرايط را توليد همراه با كارايي مي نامند د در اينتولي. كه هزينه متوسط كل را به حد اقل مي رساند

  چندجانبه انحصار
. است كه در آن تعداد محدودي فروشنده به عرضه محصوالتي مشابه يا همانند مي پردازند يچند جانبه بازار انحصار

 )ي خاورميانهمثال كشور ها(مثال بازار نفت خام يك بازار انحصار چند جانبه است كه در آن كشور هاي محدودي 
نمونه هاي انحصار چند جانبه در ايران مي توان به  از  .انحصار توليد بخش عمده نفت خام جهان را در اختيار دارند

صنعت خودروسازي اشاره كرد كه بخش عمده بازار خودرو در ايران در انحصار چند شركت انگشت شمار مانند ايران 
، وسايل و لوزام خانگي،خدمات بيمه اي ازديگر نمونه هاي بازار انحصار صنعت حمل و نقل هوايي. و سايپاست خودرو

  .چند جانبه در اقتصاد ايران است
در واكنش يا دست  فعاليت دارند آنها رفتارشان را بنگاهها از آنجا كه در بازار انحصار چند جانبه گروه كوچكي از

كم با در نظرداشت رفتار ساير رقبا 
ر مثال اگر به طو .تنظيم مي كنند

دو شركت هواپيمايي در يك مسير 
فعاليت داشته  بيروت -مثال تهران

باشند و يكي از آنها قيمت بليط 
دهد شركت  خود را كاهش هاي

ديگر نيز بايد تصميم بگيرد كه با 
همان قيمت هاي قبلي ادامه دهد يا 
او نيز قيمت بليط هايش را كاهش 

 ٧ ١١ ارنمود
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تنظيم شود گفته مي شود ميان اين دو بنگاه  به رفتار بنگاه رقيب نگاه با توجههرگاه در كسب و كاري راهبرد يك ب. دهد
همكاري  دو گزينه آنها از ميان بنگاههاي معدود بازاري با به هر حال در .تعامل يا كنش و واكنش راهبردي وجود دارد

با همديگر عمل  صريح يا ضمني هرگاه بنگاهها بدون هرگونه توافق. يكي را برگزينند با يكديگر بايد و عدم همكاري
 .معموال نتيجه فقدان همكاري ميان بنگاهها جنگ قيمت است . كنند گفته مي شود ميان بنگاهها همكاري وجود ندارد

نوعي سازش يا تباني عمل كنند گفته مي شود رفتار  از سوي ديگر هرگاه در ساختار انحصار چند جانبه بنگاهها با
يا قيمت آن /باني و سازش به حالتي اطالق مي شود كه درآن دو يا چند بنگاه مقدار محصول وت. بنگاهها همكارانه است

اگر ميان  .كنند يريم گيرا تعيين ، بازار ها را ميان خود تقسيم يا درموارد مرتبط ديگري به صورت مشترك تصم
ايبند و وفادار نيز بمانند اين بنگاهها و بنگاهها به آن سازش پ) مانند كارتل(بنگاهها تباني و سازش كامل صورت گيرد 

در اين صورت شرايط تعادل و حداكثر . مي توانند درست مانند انحصار كامل با توليد كمتر سود بيشتري بدست آورند 
  )8-11نمودار ( شرايط و نتايج مشابه با انحصار كامل خواهد بود سازي سود در ساختار انحصار چند جانبه داراي

يا شرايطي  اوقات انگيزه هاي شخصي و منفعت طلبي باعث مي شود بنگاهها به مفاد تباني پايبند نمانند اما بسياري از
ممكن است آنها رفتار و  در اين شرايط. مانع از دست يابي بنگاه ها به توافق و تباني شود) مانند مقررات دولتي (

د مدل رهبري قيمت، مدل كرنو و مهم تر و جالب در پيش گيرند كه در قالب مدلهاي ديگري مانن يراهبردهاي ديگر
براي آشنايي بيشتر با اين مباحث . تر و جذاب تر و پركاربردتر از همه در نظريه بازيها قابل تحليل و مطالعه است

  .به متون اقتصاد خرد و نظريه بازيها مراجعه كنند خوانندگان عالقه مند مي توانند
متقابل بنگاهها  يدر وابستگ ،يرقابت كامل ، انحصار كامل ، و رقابت انحصار يار هان بازار با بازيا ن تفاوتيمهم تر
م ير تصميد هر بنگاه نه تنها تحت تاثيتول  مت و مقداريق ،ن معناست كه سوديمتقابل به ا يوابستگ. گر نهفته استيبه همد

نه يبا هز ييدرآمد نها يشود كه شرط برابر يآوراديالزم است  .شود ين ميير بنگاهها تعياز سا يرير پذيبنگاه بلكه با تاث
  .است  بازارها ريز مانند سايدر بازار انحصار چند جانبه ن يد تعادلين مقدار تولييحد اكثر شدن سود و تع يبرا يينها

  :فصل يازدهم خالصه
انحصار . انحصار كامل ساختاري است كه از بسياري جهات درست در مقابل بازار رقابت كامل قرار مي گيرد

ن يا خدمت جانشيآن كاال  يا خدمت باشد و برايك فروشنده كاال يابد كه در بازار تنها ي يتحقق م يكامل زمان
  .وجود نداشته باشد يكينزد
 يورود بنگاهها يا دشواريرد عبارت است از عدم امكان يشود انحصار شكل بگ يكه باعث م ين عامليتر ياصل
محصول تسلط  د آنيو حياتي براي تول يديكل يك بنگاه واحد بر منبع يا منابع نكهيل ايب به بازار به دليرق

 .ك بنگاه واگذار كرده استيا يك فرد ي به ك محصول رايا فروش ي/ديتول ياز انحصاريامت دارد؛دولت
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 يدر صورت) نه كمتريد با هزيتول(محصول  د و فروش يكيكه كارايي در تول ن معنا استيبه ا يعيانحصار طب
  ك بنگاه به عرضه آن محصول بپردازديابد كه تنها ي يتحقق م
بنگاه رقابتي قيمت پذير است و بنگاه انحصاري : بازار رقابت كامل و انحصار كامل در آن است كه  يتفاوتها

 ين خط افقيا. است يافق يبه صورت خط با آن روبروست يك بنگاه رقابتيكه  ييتقاضا يقيمت گذار؛ منحن
كامال با كشش است؛ در ) يبنگاه رقابت يتقاضا( ين منحني، اياال در بازار است؛ محصول بنگاه رقابتمت كيهمان ق
  است يب نزوليش يدارا يبنگاه انحصار يتقاضا يط انحصار كامل منحنيشرا

سود يك بنگاه انحصاري در آن سطحي از قيمت و مقدار به حد اكثر خواهد رسيد كه درآمد نهايي بنگاه با هزينه 
  .نهايي آن مساوي گردد
به عالوه در . آمد ينهايي تحقق بدست م نهايي و درآمد برابري هزينه د از شرطينه توليدر بنگاه رقابتي سطح به

اما در بنگاه انحصاري زماني سود به . بنگاه رقابتي الزم بود كه درآمد نهايي و قيمت و درآمد متوسط نيز برابر باشد
  .زينه نهايي و درآمد نهايي باهمديگر برابر باشندحد اكثر مي رسد كه منحني ه

گر در يبا همد ييو درآمد نها يينه نهايهز يها يكه منحن شود ين مييتع يين بازار در جايد در ايتول يمقدار تعادل
  .برابر باشد) ديمقدار تول( يمحور افق

نه كل و ياگر كمتر از متوسط هزكند  يباشد بنگاه سود م) ATC(نه متوسط كل يهز يمت بزرگتر از منحنياگر ق
مت ياما اگر ق. دهد يد را ادامه مينه ثابت است و بنگاه تولير باشد ضرر كمتر از هزينه متغيبزرگتر از متوسط هز

از ادامه  ين نقطه ضرر ناشيدر ا. تفاوت است يل بيد و تعطيبنگاه ادامه تول ير باشد براينه متغيبرابر متوسط هز
را ضرر يكند ز يل مير باشد بنگاه تعطينه متغيمت كمتر از متوسط هزياما اگر ق. برابر است نه ثابتيد با هزيتول
  .نه ثابت استيشتر از هزيد بيتول

ممكن است صفر باشد و ممكن است بنگاه سود  يصفر است اما در انحصار يدر بازار رقابت سود اقتصاد سود
  كند

 شود اما در ين مييتع) رينه متوسط متغيهز يمم منحنينيم(  مت در حد اقل ممكنيمت در بازار رقابت كامل قيق
  .شتر استينه متوسط حتما بيهز يمم منحنينيد از ميمت بايانحصار كامل ق

  م كرديرقابت انحصاري و انحصار چند جانبه تقس ن رقابت كامل و انحصار رامي توان به دو دستهينابيبازارهاي ب
  .مي پردازند) نه همگن(بنگاه به عرضه محصوالتي مشابه  عداد زياديكه درآن ت رقابت انحصاري بازاري است
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با هم ديگر رقابت مي كنند،  جلب گروهي از مشتريان مشترك توليد كننده در بازار كه برسر  زيادي وجود شمار
 ين خصوصيات بازار رقابت انحصاريناهمگن بود كاالي توليدي مهمتر آزادي ورود وخروج توليد كنندگان ،

  .تاس
تعيين سطح بهينه توليد و حداكثر سازي سود، در بنگاههايي كه در بازاري با ساختار رقابت انحصاري فعاليت مي 

  كنند بسيار شبيه به ساختار انحصار كامل است
بيشتر از  در حالت تعادل، قيمت در اين بازار: ويژگي زيراست تعادل بلند مدت بازار رقابت انحصاري داراي سه

ي است؛ در بازار رقابت انحصاري نيز قيمت با متوسط هزينه كل برابر مي گردد؛ در بازار رقابت هزينه نهاي
كمتر از سطحي  بلند مدت در جايي به تعادل مي رسد كه توليد آن انحصاري، برخالف رقابت كامل ، بنگاه در

  است كه متوسط هزينه كل را به حد اقل مي رساند
ازار است كه در آن تعداد محدودي فروشنده به عرضه محصوالتي مشابه يا چند جانبه ساختاري از ب انحصار

  .همانند مي پردازند
ط و رفتار ين كرد بلكه بسته به شراييتع توان ينم ين و مشخصيبازار انحصار چند جانبه قاعده مع رفتار يبرا

در واكنش يا  رفتارشان را ت دارند كهفعالي بنگاهها ن بازار گروه ازيدر ا .شود يم ميب رفتار آنها تنظيرق يبنگاهها
به  يطيبه به انحصار كامل و در شرايش يطيدست كم با در نظرداشت رفتار ساير رقبا تنظيم مي شود كه در شرا

  .كتر استيرقابت نزد

  سواالت فصل يازدهم
  بازار انحصار كامل چه نوع بازاري است؟ ويژگيهاي آن را توضيح دهيد؟ – 1
  ل شكل گيري انحصار چيست؟ريشه ها و عوام – 2
  آيا منحني تقاضا براي كاالي توليدي يك نگاه رقابتي در يك بنگاه انحصاري يكسان است؟ توضيح دهيد؟ – 3
  چرا منحني درآمد نهايي يك بنگاه انحصاري هميشه پايين تر از منحني تقاضاي آن بنگاه است؟ – 4
  دار به حداكثر مي رسد؟سود يك بنگاه انحصاري در چه سطحي از قيمت و مق – 5
  بازار رقابت انحصاري چه شرايط و خصوصياتي دارد؟ – 6
  رفتار بنگاه فعال در بازار رقابت انحصاري شبيه به كدام يك از ساختارها با انحصار كامل يا رقابت كامل؟ – 7
  بازاري با ساختار انحصار چند جانبه را توضيح دهيد؟ – 8
  بنگاه فعال در بازار انحصار چند جانبه الگويي مشخص تعيين كرد؟ آيا مي توان براي رفتار يك – 9
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  بخش سوم
  اقتصادكالن
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  فصل دوازدهم
  حسابهاي ملي و چند شاخص مهم اقتصاد كالن

  
ورزش مي  از دنياي مالل آور و خسته كننده اقتصاد بيرون مي آييم و به جهان پرهيجان و جذاب براي يك لحظه كوتاه

نيد در پايان يك مسابقه مهم ملي فوتبال پاي تلويزيون نشسته ايد و به تحليل وتفسير كارشناسان ورزشي فرض ك .رويم
ت يعملكرد و كيف -1: ازدو زاويه تحليل و تفسير مي كنند  معموال كارشناسان، بازي را. در باره بازي گوش مي دهيد

. به تنهايي بررسي مي شود ها وقوت هاي هر فرد دراين صورت تكنيك ها، ضعف. بازي هر فوتباليست به صورت فردي
  .عملكرد و كيفيت بازي كل تيم به صورت مجموع  -2

در جهان . نقش تحليل انفرادي و نقش تحليل كلي :دراينجا مي بينيد كه كارشناس ورزشي دو نقش را برعهده دارد
از زوايه خرد به رفتار بنگاه ها و بازار ها نگاه مي  يك بار او. اقتصاد نيز اقتصاد دان مي تواند هر دو نقش را برعهده گيرد

در نگاه دوم جزييات برجسته نيست و صرفا . از دور به اقتصاد نگاه مي كند  كند و يكبار از زاويه كلي و كالن يعني
  ..سيماي كلي اقتصاد مورد تحليل و بررسي قرار مي گيرد
چرا قيمت رايانه .مسكن در شهرهاي بزرگ بيشترو گرانتر است  در نگاه اولي، اقتصاددان مي خواهد بداند چرا اجاره

  ...و .ارزانتر مي شود ها علي رغم بهبود كيفيت و سرعت هرسال
. كار نداردواما وقتي اقتصاددان از پشت عينك اقتصاد كالن به اقتصاد مي نگرد ديگر با بنگاه و فرد و شركت منفرد سر

در يك كشور  بيشتر از نرخ بيكاري -ايران مثال  -در يك كشور را نرخ بيكاريدراين جا او در پي آن است كه بداند چ
است؛ آثار افزايش قيمت نفت در جهان بر اقتصاد كشور چيست؟ نرخ بهينه سود بانكي چيست؟  )سويسمثال(ديگر

  داليل وجود نرخ باالي تورم چيست؟
نرخ سود وشناسايي عواقب و پيامد هاي آنها و ارايه شناسايي ميزان و محدوده مسايلي مانند بيكاري، تورم، و تعيين 

 براي شناخت ميزان و .جزء مباحث اقتصاد كالن است ت آنها همه و همهيراهكار ها و راهبرد هايي براي مهار و مدير
و ( كارشناس اقتصاد كالن  مهار و مديريت آنها و نظارت برعملكرد كل اقتصاد محدوده و حجم و دامنه اين مسايل و

از اطالعات و داده هايي استفاده مي كند كه با استفاده از فنون و روشهاي حسابداري ملي گردآوري ، ) ياستگذران س
  .مرتب ، دسته بندي و در قالب شاخص هاي كمي و قابل اندازه گيري گزارش و منتشر مي شود

  حسابداري ملي
براي ارايه ) مثال يك سال(وره مالي فعاليت هاي اقتصادي يك كشور طي يك د بررسي جامع ، منظم و كمي

مجموعه ارقام و  يمل ين حسابهايبنابرا .چارچوبي براي پيش بيني ، برنامه ريزي و نظارت حسابداري ملي ناميده مي شود
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ك كشور ياقتصاد  ينيش بيل، و پي، تحليابيارز يزان از انها براياستگذارن و برنامه رياقتصاددانان ، س است كه يآمار
  .كنند يه ماستفاد

  ملي هايتاريخچه حساب
اما تالشهاي رسمي براي برآورد و ارايه حسابهاي ملي در برخي . به قرن هفدهم باز مي گردد ايدة برآورد درآمد ملي

و سپس وقوع  ينخست دهه س يو سالها 1929ركود بزرگ سال «. ميالدي صورت گرفت 1930از كشورها در دهه 
ن كشور ها مطالعات و اقدامات گسترده ير جنگ باعث شد كه ايدرگ يكشورها يدوم و ضرورت بازساز يجنگ جهان

 يانتشار آرا.  63»به عمل آورند يمنظم ومستمر درآمد مل يريبه منظور اندازه گ يمل يه نظام حسابهاينه تهيرا در زم يا
 يت حسابهايالن اهمدر سطح ك ياستگذاريس ولزوم يدخالت دولت در امور اقتصاد ن ضروتييه و تبيتوج نز دريك
نخستين جزوه مدون و منظم اما بسيار موجز و مختصر در باره برخي از حسابها  1953در سال  .را آشكارتر ساخت يمل

در . 64آغاز گرديد 1968از سال  ملي هايعصر مدرن حساب با اين حال، .ي ملي به همت سازمان ملل متحد انتشار يافت
نظام حسابهاي ملي، مطالعاتي در  "ارشناسان از كشورهاي مختلف تحت عنوان اين سال حاصل مطالعات عده اي از ك

ي ملي در هامنتشر شد و از آن به بعد به عنوان مرجع ، مبنا و الگو براي كار حساب از سوي دفتر آمار سازمان ملل "روشها
فزاينده بازار و  يدگيچين، پتحول درساختار و ماهيت اقتصاد كشورها و جها. بسياري كشورها مورد استفاده قراگرفت

متشكل از  يگسترش روابط اقتصادي و تعامل با محيط زيست وساير مالحظات سبب گرديد تا كار گروه ابزارها،
سازمان ملل، اتحاديه اروپا، صندوق بين المللي پول، بانك جهاني و سازمان همكاري اقتصادي وتوسعه به طور مشترك 

در . 66منتشر كنند 1993، در سال  93 -نظام حسابهاي ملي (65SNA93)نوان تحت ع روزآمدتر و كاملتري نسخه
  .مي كنند حال حاضر اكثر قريب به اتفاق كشورهاي جهان از جمله ايران از اين نظام پيروي

دراين سال با تاسيس بانك مركزي، كار . هجري شمسي بر مي گردد 1339رسمي در ايران به سال  ملي هايآغاز حساب
تا قبل از اين دوره برآوردهاي انجام شده در زمينه حسابهاي ملي . لي در ايران به اين بانك محول گرديدمحاسبات م

بانك مركزي با كار منظم و  1339پس از سال . ايران به صورت مقطعي و بر اساس نياز هاي خاص صورت گرفته است

                                                            

 ۴ص ) ١٣٧٣(حسابهاي ملي –بانك مرکزي  ٦٣

  ۵و ۴ص ) ١٣٧٣(و  ٣۴و  ٣٣ص ) ١٣۶٠(حسابهاي ملي –بانک مرکزي - ٦٤

65 ‐ System of National Accounts 

پايگاه بخش آمار سازمان ملل  مراجعه کنيد به براي آشنايي تفصيلي با تاريخچه، متدلوژي، واژه شناسي و داده هاي حسابهاي ملي کشورهاي جهان -  ٦٦

 http://unstats.un.org/unsd/sna1993/introduction.asp: با آدرس
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در سال . اي ملي را تدوين و منتشر كرده استچندين مجموعه حاوي آمار ، ارقام و شاخصهاي مربوط به حسابه پيگير
هر سال گزارش اقتصادي و در پايان هر سه ماه  هاي اخير بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران به طور منظم در پايان

 يدر حال حاضر در كنار بانك مركز .نيز نماگرهاي اقتصادي مشتمل برحسابهاي ملي ايران را منتشر كرده است
  است يمحاسبه و برآورد آمار و اطالعات كشور در سطح مل  يرسم منبع  و يز متولينران يمركزآمار ا

  اهداف و كاربرد نظام حسابهاي ملي
وجود چنين . است عملكرد اقتصاد هدف اصلي حسابهاي ملي تامين چارچوب حسابداري براي تحليل و ارزيابي

از اين چارچوب و اطالعات فراهم شده . رانه استپيش شرط هر سياستگذاري و تصميم گيري آگاهانه و مدب يچارچوب
 بر اساس آن براي

  عملكرد اقتصاد؛ يابيشناخت و ارز-1
  بررسي و تحليل هاي كالن اقتصادي؛-2
  سياستگذاري و تصميم گيريهاي اقتصادي؛-3
  .مقايسه اقتصادي كشورهاي جهان استفاده مي شود-4

  67توليد ناخالص داخلي
يك اقتصاد  رفتار و عملكرد و بررسي و ضعيت يابيام حسابهاي ملي شناخت و ارزيكي اهداف و كاربرد هاي نظ

ت و عملكرد يك اقتصاد اندازه گيري توان يك كشور در توليد يوضع يابيمهمترين معيار براي شناخت و ارز. است
ي و رفاه يك همانگونه كه براي بررسي سطح زندگ. كاالها و خدمات و ميزان درآمد افراد ساكن در يك كشوراست

درآمد آنها را باهم مقايسه مي كنيم در سطح يك  فرد يا يك خانواده و مقايسه عملكرد آنها از لحاظ اقتصادي معموال
درآمد همه آحاد و افراد ساكن در يك كشور به عنوان بهترين مقياس و مالك اندازه  درآمد كل كشور و كشور نيز

اقتصاد دانان از  كشور براي اندازه گيري ميزان درآمد يك. رح استمط گيري عملكرد اقتصاد و سطح رفاه جامعه

ن يمفهوم توليد ناخالص داخلي به عنوان يكي از مهمتر. استفاده مي كنند  )GDP( يمفهومي به نام توليد ناخالص داخل
 بيش از هر اد كالناقتص مهمترين مفهوم  دارد و به عنوان يار مهميجايگاه بس ي ملي دراقتصاد كالنهاسنجه هاي حساب-

  .مورد دقت و پيگيري اقتصاددانان و سياست گذاران است مفهوم ديگري

                                                            

67 Gross Domestic Production (GDP) 
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)GDP يد ناخالص داخليف توليتعر )  
داخل مرز (د شده در يتول يينها تمام كاالها و خدمات يارزش بازار 68برآورد  عبارت است از يد ناخالص داخليتول
  .نيمع ك دورة زمانييك كشور در ي) ييايجغراف

 ير مختصرا اشاره ميكند كه در ز يرا القا م يصطالحات به كار رفته در تعريف توليد ناخالص داخلي هركدام مفادا
 .شود
براي اندازه گيري هريك از  در هر اقتصاد دهها و بل صد ها نوع كاال و خدمت توليد مي شود كه  ... :ارزش بازاري...

اقتصاد دانان، براي سادگي محاسبه و يكسان . استفاده مي شود... ر، ليتر، ومتفاوتي مانند كيلو، مت يرياندازه گ يواحدها
بازار هر كاال و خدمت را در نظر جاري سازي واحد اندازه گيري ، در محاسبه توليد ناخالص داخلي يك كشور قيمت 

زعفران در توليد برابر قيمت يك كيلو سيب باشد سهم يك كيلو  1000مثال اگر قيمت يك كيلو زعفران  .مي گيرند
  .ناخالص ملي هزار برابر يك كيلو سيب است

منظور از تمام كاالها و خدمات كل كاالها و خدماتي است كه به صورت قانوني توليد و ...: تمام كاالها و خدمات...
رفته در نظر گ) مانند غذا، لباس، و مسكن(در توليد ناخالص داخلي هم كاالهاي ملموس و محسوس . فروخته مي شود

محصوالت كشاورزي ، صنايع ، ). مانند معاينه پزشك، مشاوره روانشناس و حقوقدان( نامحسوس مي شود هم خدمات
همه و همه در توليد ناخالص  حتي معادل اجاره بهاي منازل شخصي-محصوالت و فرآورده هاي پتروشيمي و مسكن

 ييدر كشورها-، مشروبات الكلي69ني مانند مواد مخدراما كاالها و خدمات قاچاق و غير قانو. داخلي محاسبه مي شوند
مانند خريد و فروش غير قانوني دارو و لوازم بهداشتي درماني در (ارزش افزوده معامالت بازار سياه  -كه ممنوع باشد

به همين صورت محاسبه قيمت بازاري كاالها و  .محاسبه نمي شوندتوليد ناخالص داخلي در ) بازار الله زار تهران
در توليد  -مانند كار زنان خانه دار –تعيين قيمت بازاري براي آنها دشوار است  خدماتي كه در بازار عرضه نمي شود و

  .حساب نمي شوند ناخالص داخلي
كاالي .  اقتصاد توليد مي شوند يا كاالي نهايي اند يا كاالي واسطه كاالهايي كه دريك ...:كاالها و خدمات نهايي...

ي است كه يكاالي نهايي كاال). مانند آرد(است كه از آن براي توليد كاالهاي ديگر استفاده مي شود واسطه كااليي
مثال شير توليد شده در كارخانه پگاه دارند قابليت دوگانه  بسياري از كاالهاالبته ). مانند نان (مستقيما به مصرف مي رسد 

در اين صورت اين . توليد بستني استفاده شود ين شير برايرسد كاالي نهايي است اما ممكن است ا وقتي به مصرف مي

                                                            

 .گنجاندن واژه برآورد در تعريف ناظر بر آن است توليد ناخالص داخلي براساس تخمين و برآورد بدست مي آيد نه سرشماري - ٦٨

در اقتصاد عير رسمي و  آن مراحل قانوني را طي نکرده و) يا واردات و صادرات(مراد از قاچاق در اقتصاد هرکااليي است که توليد و توزيع  - ٦٩
  .زير زميني مورد مبادله قرار مي گيرد
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بازار كاالها و
 خدمات

 بنگاهها  خانوارها

بازار نهاده هاي
 توليد

ر كاالها وخدمات از يمقاد يبجا يد ناخالص داخلياز آنجا كه در محاسبه تول .شير كاالي واسطه محسوب مي شود
كاال  يممكن است برخ ن معنا كهيبد. ديآ يش ميبنام احتساب مضاعف پ يشود مشكل يآنها استفاده م يارزش بازار

. شنهاد شده استيدو روش پ) و اجتناب از احتساب مضاعف( ن مشكل يبراي رفع ا  .خدمات دوبار محاسبه شوند ها و
وقتي  مثال در مورد شير. توليد ناخالص داخلي منظور شود تنها كاالها و خدمات نهايي در محاسبه روش اول ان است كه

مفهومي به نام  روش دوم استفاده از. نجانده شده استقيمت بستني را محاسبه مي كنيد قيمت شير در قيمت بستني گ
  .اين مفهوم را در ادامه اين فصل بيشتر توضيح خواهيم داد .ارزش افزوده است

گنجانده مي شود كه در  GDPتنها آن دسته از كاالها و خدمات در محاسبه ...: دورة زماني معين توليد شده در...
توليد شده در  1384كه در سال  يبراي مثال ارزش آپارتمان. توليد شده باشند دوره زماني معيني مانند يك سال مالي

 1384توليد شده و در سال  1380ارزش آپارتماني كه كه درسال  اما. گنجانده مي شود 1384سال توليد ناخالص داخلي 
تي بابت كارمزد و تنها هزينه هاي پرداخ. آورده نمي شود 1384سال به فروش مي رسد در توليد ناخالص داخلي 

  .محاسبه مي شود 1384سال  GDPكمسيون بنگاه امالك و اداره ثبت در 
 كاال ها و خدماتي را در بر مي گيرد كه در داخل مرز جغرافيايي يك توليد ناخالص داخلي تمام...: در يك كشور...

  .ارجي مقيم آن كشور صورت بگيردچه اينكه توليد بدست شهروندان آن كشور يا بدست اتباع خ. كشور توليد مي شود
اما كاالها و . عربي جزء توليد ناخالص داخلي ايران به حساب نمي آيد توليدات شهروندان ايراني مقيم امارات متحده

. خدماتي كه توسط خارجيان مقيم جزيره كيش صورت مي گيرد جزء توليد ناخالص داخلي ايران محسوب مي شود
ناخالص بنابراين در محاسبه توليد 

داخلي مليت و تابعيت افراد و بنگاهها 
آنچه در محاسبه توليد . مالك نيست

ناخالص داخلي اهميت دارد محل توليد 
  .مليت توليد كننده است نه

  GDPروش اندازه گيري 
 يمتعدد ياقتصاددانان از روش ها

 يد ناخالص داخليتول يرياندازه گ يبرا
جه ين روشها نتيو ا. كنند ياستفاده م

ش از انكه به شرح ياما پ .دارد يكساني

١٢١نمودار
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توان از  يم يد ناخالص داخليتول يرياندازه گ يت روش هاين ماهييتب يشود كه برا يم ياد آوري مين روشها بپردازيا
 يرا درنظر م يار ساده و بدويك اقتصاد بسيان ين جريح ايتوض يبرا. د و درآمد استفاده كرديان مدور تولينمودار جر

  .ميريگ
وجود تنها دو بازار  وجود ندارد و يه گذاريا سرماي، پس انداز  يدولت ، تجارت خارج ن اقتصاديم درايكن يم فرض

خانوارها و  انيمبادالت م ن نمودار تماميا .دارد و عامالن اقتصادي تنها در دو گروه بنگاه ها و خانوارها خالصه شده اند
ق ين مخارج ازطريا خرند؛ يخانوارها كاالها و خدمات را از بنگاهها م ن اقتصاديدرا كشد؛ ير ميو بنگاهها را به تصو

 پرداختن دستمزد كارگران، ياز خانوار ها را برا يافتيابد؛ درعوض بنگاهها پول در ي يان ميوخدمات جر بازار كاالها
ن يدرا. ابد ي يان ميد جريعوامل تول ق بازارين درآمد ها از طريكنند؛ ا ياستفاده م هيسود سرما ن و امالك،ياجاره زم

حال با توجه  .شود يوسته از خانوار ها به بنگاهها وسپس از بنگاهها به خانوار ها دست به دست مياقتصاد، پول به طور پ
  :روش محاسبه كرد را از دو يبه اين نمودار مي توان توليد ناخالص داخل

  70روش مخارج -2روش جريان توليد  -1
عدة ديگري تبديل به درآمد مي شود و درآمد آنها نيز صرف مخارج  در يك اقتصاد براي اي مخارج عده از آنجا كه

ناگفته پيداست . نتيجه مشابه خواهد بود  به هريك از اين روشها كه محاسبه كنيم را يمي شود پس توليد ناخالص داخل
ار ييك اقتصاد واقعي بس. اقعي استكه تصوير يك اقتصاد در قالب نمودار جريان مدور ساده سازي بيش از حد دنياي و

براي مثال، در دنياي واقعي دولت نيز وجود دارد و در بيشتر اقتصاد هاي دنيا نقش بسيار مهمي ايفا . ده تر از ان استيپيچ
كشورها از جمله در ايران بخش اعظم از توليد ناخالص داخلي توسط دولت صورت مي گيرد و بخش  يدر برخ .ميكند

هم چنين در دنياي واقعي خانوار ها تمام درآمد هاي خود را . و خدمات توسط دولت خريداري مي شود اعظم كاال ها
آنها بخشي قابل توجهي از درآمد هاي خود را براي استفاده در آينده پس انداز و سرمايه . صرف مخارج شان نمي كنند

  .گذاري مي كنند

  يتوليد ناخالص داخلي اسمي و واقع
ه بدليل متفاوت بودن واحدهاي اندازه گيري كاالها و خدمات توليدي در يك كشور، از واحدي به ياد داريم ك

  .آن استفاده كرديم) ارزش ريالي(مشترك يعني قيمت بازاري 
درست همانگونه . در طول زمان ثابت نيست و تغيير مي كند  قيمت هاي بازاري  اما همانطور كه مي دانيد به دليل تورم

چيزي با چوب گزي از جنس خمير يا كش نمي تواند معياري دقيق باشد اندازه گيري عملكرد يك  يريكه اندازه گ

                                                            

 . ديگري به نام روش درآمدي به عنوان يك روش مجزا مطرح شده است که ما در اين کتاب مستقال به آن نمي پردازيمروش  ٧٠
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د كه يريرا در نظر بگ يك اقتصاد فرضينمونه  يبرا. اقتصاد با يك معيار متغير كار مقايسه را دشوار و غير دقيق مي سازد
با . دهد ينشان م يدو سال متوال يمت را برايد و قير توليمقاد 1-12جدول . شود يد ميك كاال توليدر آن صرفا 
  .ميكن يرا محاسبه م يد ناخالص داخليد و رشد توليرشد تول ن جدولياستفاده از ا

  متيق  ديمقدار تول  
  20  10  سال اول

  30  15  سال دوم
 ١ ١٢ جدول

م و يده ينشان م P2و  P1مت آنها را با عالمت يو ق Q2و   Q1ب با نماد يسال اول و دوم را به ترت ديمقدار تول
  .ميآور يرا بدست م يد ناخالص داخليد و رشد توليرشد تول بين ترتيبه ا

  :ديرشد تول
− −

= × =
2 1 15 10

100 50
1 10

Q Q

Q
 

  :)GDP( يد ناخالص داخليو رشد تول
− × − ×

= × =
×
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100 125
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P Q
  

م يم چه بسا نتوانيبسنج يجار يمت هايك اقتصاد را با قيملكرد د اگر عيكن يمشاهده م ين مثال فرضيهمانگونه در ا
 50 ين اقتصاد فرضيد در ايكه مقدار توليد درحاليكن يرا چنانكه مشاهده ميز. مياز اقتصاد را نشان ده ير واقعيتصو

تفاوت  نيل ايدل .دهد يدرصد رشد را نشان م 125 يجار يمت هايبه ق يد ناخالص داخليدرصد رشد داشته است تول
اما اگر در همين مثال فرضي، از قيمت هاي ثابت استفاده كنيم يعني بجاي ضرب مقادير . مت ها استير قييد در تغيشد

، خواهيم )گويا قيمت ها تغيير نكرده اند(سال دوم در قيمت جاري سال دوم، آن را در قيمت هاي سال اول ضرب كنيم 
  :داشت

50100
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10201030
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با رشد واقعي توليد برابر است و لذا استفاده از اين شاخص گمراه  GDPت مالحظه مي كنيد كه رشد در اين صور
  .كننده نيست، زيرا در اين حالت ما اثر افزايش قيمت ها را حذف كرديم

اندازه  به عنوان معيارارزش پولي بنابر اين تغيير قيمت ها يكي از مشكالتي است كه اقتصاددانان در هنگام استفاده از 
قيمت هاي ثابت استفاده مي  براي حل اين معضل اقتصاددانان از. گيري عملكرد و فعاليت هاي اقتصادي با آن روبرو يند
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واقعي براي اندازه گيري  يبه شاخص يابيحذف عنصر افزايش قيمت براي دست فلسفه استفاده از قيمت هاي ثابت  .كنند
ز اين معيار است كه مي توان به ميزان حقيقي تغيير و تحول در توليد ناخالص زيرا با استفاده ا. كميت در اقتصاد است

و خدمات به قيمت  مي توان به ارزش كاالها به عبارت ديگر با استفاده از توليد ناخالص داخلي حقيقي .داخلي پي برد
توليد ناخالص  .پي برد) دكه به طور قراردادي آن را به عنوان سال پايه انتخاب مي كنن( يك سال معين در گذشته 

قيمت يكي از سالهاي قبلي تثبيت و تعيين شده  توليدات فعلي برحسب قيمتي كه براساس با ارزيابي داخلي حقيقي،
براي مثال . مقدار توليد خدمات و كاال ها در يك كشور چه قدر تغيير كرده است نشان مي دهد كه رويهمرفته است،

مقادير توليد و قيمت هاي . يد كه تنها دو كاالي گندم و پارچه درآن توليد مي شوديك اقتصاد فرضي را در نظر بگير
براي محاسبه توليد . آورده شده است 2-12درجدول  1383و  1382،  1381هريك از اين دو كاال براي سالهاي 

  .ناخالص داخلي اين اقتصاد فرضي مقادير اين دو كاال را در قيمت هاي آنها ضرب مي كنيم
مقدار گندم   سال

  يك كيلو
قيمت گندم هر 

  كيلو
مقدار پارچه 

  يك متر
قيمت پارچه 

  هر متر
  2000  50  ريال 1000  100  1381

1382  150  2000  100  3000  

1383  200  3000  150  4000  
 ٢ ١٢ جدول

مي توانيم توليد ناخالص داخلي اسمي  آمده است اكنون 3-12در جدول با استفاده از داده هاي اين اقتصاد فرضي كه
  .را محاسبه كنيم يو واقع

  
  
  

  

  

  محاسبه توليد ناخالص داخلي اسمي
  ريال20000=ريال  2000×متر پارچه 50+ريال  1000× كيلو گندم 100  1381

  ريال 600000=ريال  3000× متر پارچه 100+ريال  2000× كيلو گندم 150  1382

  ريال 1200000=ريال  4000×متر پارچه 150+ يالر 3000× كيلو گندم 200  1383

جدو
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  )1381براساس قيمت هاي سال (محاسبه توليد ناخالص داخلي حقيقي 
  ريال200000=ريال  2000×متر پارچه 50+ريال  1000× كيلو گندم 100  1381

  ريال 350000=ريال  2000× متر پارچه 100+ريال  1000× كيلو گندم 150  1382

  ريال 500000=ريال  2000×متر پارچه 150+ ريال 1000× كيلو گندم 200  1383
 ٤ ١٢ جدول

  
  ل توليد ناخالص داخلييب تعديمحاسبه ضر

  )ريال200000/200000(× 100=100  1381

  )ريال350000/600000(× 100=171  1382

  )ريال500000/1200000(× 100=240  1383
 ٥ ١٢ جدول

 كيلو گندم توليد و به قيمت 100در اين اقتصاد فرضي  1381در سال  مشاهده مي كنيد 2-12همانگونه كه در جدول 
وليد ت جمع اين دو رقم .ريال فروخته مي شود 2000به قيمت  پارچه توليد و هر متر متر50فروخته و  ريال 1000هركيلو 

در سطرهاي دوم و سوم اين جدول توليد ناخالص داخلي براي . ناخالص داخلي اسمي اين اقتصاد را تشكيل مي دهد
برابر  1383ريال است و براي سال  600000برابر  1382اين شاخص براي سال . محاسبه شده است 1383و  1382سالهاي 

بخشي از افزايش در توليد ناخالص اسمي به خاطر . باشد مي 1381بر سال  6برابر و  3است كه به ترتيب  1200000
اما . از افزايش در قيمت هاي اين كاالها نشات مي گيرد يبخشي ديگر. افزايش در مقدار توليد گندم و پارچه است 

. كنيماستفاده مي  يبدور از تاثير تغيرات قيمت از توليد ناخالص داخلي واقع توليد ناخالص داخلي  براي اندازه گيري
سپس . براي خنثي كردن اثر قيمت در توليد ناخالص داخلي ابتدا يك سال معين را به عنوان سال پايه در نظر مي گيريم 

ب، ين ترتيبه ا .سال پايه محاسبه مي كنيم يمت هايدر هر سال را براساس ق) در اين مثال گندم و پارچه ( ارزش كاالها 
  .ميزان تغيير آنها را با همديگر مقايسه كنيم مي توانيم مقادير توليد در هر سال و

را به عنوان سال پايه در نظر گرفته و توليدات ساير سالها را براساس آن ارزيابي كرده  1381ما سال  4-12در جدول 
مقا دير كاال ها برحسب  1383و 1382اما براي سال . براي سال پايه هميشه قيمت هاي اسمي و حقيقي عين هم اند .ايم
  .محاسبه شده اند 1381ميت هاي سال ق

در سال  200000با توجه به ثابت بودن قيمت ها و پس از محاسبه توليد ناخالص و مشاهده افزايش اين شاخص از 
 در مقدار) رشد (ريال در مي يابيم كه اين افزايش بر اثر تغيير 1383و  1382 يها در سال 500000و 350000به  1381
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 يم توليد ناخالص واقعييتوليد ناخالص داخلي سخن بگو يم از افزايش واقعيهرگاه و هرجا بخواه در نتيجه .توليد است
م آن را به صورت درصد ياقتصاد باش يم و هرگاه در پي اندازه گيري رشد واقعيرا در نظر مي گير) مت ثابتيا به قي(

ك كشور بر اثر يزان رشد اقتصاد ياهده شد مچنانكه مش .مياندازه گيري مي كن يتغيير در توليد ناخالص داخلي واقع
ك كشور بر يزان رشد اقتصاد يم. دهند ينشان م يقيحق يد ناخالص داخليرا با تول) ديش مقدار توليافزا( يقيرشد حق

زان يدهد اما م ينشان م  ياسم يد ناخالص داخليمت ها را شاخص توليو رشد ق) ديش مقدار توليافزا( يقياثر رشد حق
ب يبه نام ضر يبيرا با استفاده از ضر) ديش مقدار تولينه افزا(مت ها يش قيك اقتصاد صرفا بر اثر افزاي يرشد اسم

 يقيد حقيبه تول يد اسمياز نسبت تول يد ناخالص داخليل توليب تعديضر. دهند ينشان م يد ناخالص داخليل توليتعد
را  1382و  1381 يسالها يران برايا يداخل د ناخالصيل توليب تعديضر 5-12جدول . ديآ يضرب در صد بدست م

 )ه در نظر گرفته شده استيكه به عنوان سال پا( 1381د در سال يكن ين جدول مشاهده ميچنانكه در ا. دهد ينشان م
اما در  100ل برابر است با يب تعديجه ضريبوده است در نت  الير 200000ز ين يد اسميال و تولير 200000 يقيد حقيتول

ل يب تعديجه ضريال در نتير 600000برابراست با  يد اسميال و تولير 350000برابر است با  يقيد حقيتول 1382سال 
توان  يش داشته است ميدر صد افزا 71،  1381سه با سال يب در مقاين ضرياز آنجا كه ا. در صد 171برابر است با 

و ساده  يك اقتصاد فرضين مثال يه خواطر داشت اد بيالبته با .ش داشته استيدر صد افزا71مت ها يگفت كه سطح ق
  .شود ياستفاده م تري چدهيپ يمت ها از روش هايمحاسبه ق يدر عمل برا. است يا

هر قدر . رانشان مي دهد 1340-80ايران در سالهاي  يو اسم ياز مسير توليد ناخالص داخلي واقع يزير تصوير نمودار
  .خواهند داشت يشتريالف بن دو شاخص اختينرخ تورم باالتر باشد ا

 

 ٢ ١٢ نمودار
  يجار يمت هايبه ق يد ناخالص داخليو تول 76توليد ناخالص داخلي ايران به قيمت هاي ثابت سال  2-12 نمودار

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

13
40

13
43

13
46

13
49

13
52

13
55

13
58

13
61

13
64

13
67

13
70

13
73

13
76

13
79

13
82

  توليد ناخالص داخلي به

 1367قيمت هاي ثابت سال 

 توليد ناخالص داخلي به

ت هاي جاريقيم



 

 163اسحاق علوي    سيد .................... .....................................................................................كليات علم اقتصاد                  

نترنتي بانك مركزي يداده هاي اين نمودار از پايگاه ا.  1382تا سال  1340نمودار توليد ناخالص داخلي ايران از سال 
  .71جمهوري اسالمي ايران برگرفته شده است

  محاسبه توليد ناخالص داخلي از روش جريان توليد
و خدمات در نهايت توسط  اين كاالها .در يك اقتصاد هر سال كاالهاي متفاوت و خدمات متنوعي توليد مي شود

زه گيري ارزش توليدات يك اقتصاد استوار روش توليد براساس اندا. و مصرف مي شود مصرف كنندگان خريداري
براي انجام اين مهم هر سال بايد اطالعات مربوط به ارزش توليدات بنگاههاي توليدي را جمع آوري كرد و با . است

موارد  يالبته در برخ. دست يافت يينها يدات كاالهايبه خالص ارزش تول يير نهايحذف كاالهاي واسطه اي و غ
رهايي از دشواري تشخيص كاالهاي  يمعموال برا. ستيسر نيم يبه سادگ يير نهاياز غ يينها يك كااليص و تفكيتشخ

  .شود يبه نام ارزش افزوده استفاده م يگرياجتناب از احتساب مضاعف از روش دنهايي از غير نهايي و نيز 

  ارزش افزوده
به حدي كه برخي ازآن به عنوان يك روش . ملي است هايار مهم و پايه اي در حسابيارزش افزوده يكي از مفاهيم بس

دات يتول براي محاسبه جريان توليد اقتصاددانان تنها ارزش افزوده .مستقل در محاسبه توليد ناخالص داخلي نام مي برند
  :بر اساس تعريف ارزش افزوده عبارت است از. را باهمديگر جمع مي كنند 

. ارزش كاال ها و خدمات توليد شده و هزينه هاي مواد و كاالهاي واسطه اي به كار رفته در توليد آنها تفاضل ميان
ستانده . استفاده مي شود "ستانده منهاي داده= ارزش افزوده ": زوده يك كاال يا خدمت از فرمول براي محاسبه ارزش اف
) يا واسطه يكاالها( يكاالها و خدمات توليد شده و داده عبارت است از ارزش كاالها و خدمات عبارت است از ارزش

كه از 
بنگاههاي 

ديگر براي 
توليد آن 
كاال و 

خدمت 
خريداري 

                                                            

71 - http://www.cbi.ir/publications/NationalAccounts.asp  

 اين جا صفر در نظر گر فته مي شود براي ساده سازي ارزش داده در  - ٧٢

  ارزش افزوده در مراحل مختلف توليد نان
  ارزش افزوده  ارزش داده  ارزش ستانده  توليد مراحل
  3000  72ريال 0  ريال 3000  گندم
  2000  3000  5000  آرد
  3000  5000  8000  نان

  8000  8000  16000  جمع
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 ٣ ١٢نمودار

  .شده است
  .توليد نان حاصل از يك كيلو گندم را نشان مي دهد ارزش افزوده در دول زير روش مراحل محاسبهج

ست با قيمت كاالي نهايي يعني نان، در جدول باال مشاهده مي كنيد كه ارزش افزوده مراحل مختلف توليد برابر ا
طريق جمع ارزش افزوده هاي بخش هاي و چه از ... بنابراين چه از طريق جمع ارزش بازاري كاالها و خدمات نهايي

   .محاسبه صورت گيرد، نتيجه واحدي دارد... مختلف 
  .دهد يفوق را نشان م ارقام ارزش افزوده در جدول يش نمودارير نماير زيتصو

  د نانيارزش افزوده مراحل مختلف تول 6-12جدول 
  

اگر همين روش را براي ساير كاال ها و خدمات نهايي به 
م در حقيقت ارزش افزوده تمامي فعاليت هاي كار ببري

معموال براي آساني در  .اقتصادي را بدست مي آوريم
و هم سنخ  آمارگيري و گزارش دهي فعاليتهاي مشابه

در يك گروه قرار مي دهند و بدين ترتيب   اقتصادي را
كل فعاليت هاي اقتصادي يك كشور در چند دسته يا 

دسته بندي  لگويا. بخش معين طبقه بندي مي گردد
اقتصادي طبقه  فعاليت ها به گروه ها و بخش هاي معين

با . بندي هاي پيشنهادي از سوي بخش آمار سازمان ملل است
تعداد و تنوع . تعداد بخش ها و گروه ها را تعيين مي كنند اين حال كشورها به تناسب شرايط وتنوع فعاليت هاي خود

در ايران به صورت كلي فعاليت هاي اقتصادي به چند بخش نفت، . زياد است اقتصاد هاي برزگ و صنعتي بخش ها در
ايران براساس ارزش  يتوليد ناخالص مل 7-12جدول  .تقسيم مي شود كشاورزي ، صنايع و معادن، ساختمان و خدمات

  .را نشان مي دهد 1382افزوده بخش هاي مختلف اقتصادي در سال 
اما چنانكه در . راي اندازه گيري عملكرد اقتصادي كشورها كاربرد زيادي داردامروزه معيار توليد ناخالص داخلي ب

جدول باال مشاهده مي كنيد در كنار شاخص توليد ناخالص داخلي معموال موسسات و مراكز متولي حسابهاي ملي در 
ياي ديگري توان توليدي و هر كشور چند آماره يا معيار ديگري را نيز  براي ارائه تصوير دقيق تر ، جامعتر، كه از زوا

اين شاخص ها با افزودن يا كاستن اقالم و گروه هاي . قدرت درآمدي يك اقتصاد رانشان مي دهد، استفاده مي كنند
  خاصي بر توليد ناخالص داخلي به دست مي آيد
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يتهايبا روش جمع كردن ارزش افزوده فعال 1382 سال يناخالص مل) درآمد(محاسبه توليد 
  1376ثابت  يمتهايق به ياقتصاد

 53345 يگروه كشاورز

 44493 گروه نفت

 89339 گروه صنايع و معادن

 196559  گروه خدمات

 4727 يكارمزد احتساب:كسر ميشود

 379009 73)عوامل(به قيمت پايه يتوليد ناخالص داخل

 3249− خالص درآمد عوامل توليد از خارج

 4151 غير مستقيم يخالص مالياتها

 20328 يه رابطه مبادله بازرگاننتيج

 400240 74به قيمت بازار يناخالص مل) درآمد ( توليد 

 53447 ثابت ياستهالك سرمايه ها: كسر ميشود

 4151 غير مستقيم يخالص مالياتها

 342642 يدرآمد مل

 ٦ ١٢ جدول

  :محاسبه آنها آشنا مي شويم هندازه آنها مرور و با نحودر اينجا پنج آماره از اين شاخص ها را به ترتيب ا

                                                            

. کنددر برخي از کشورها دولت از برخي کاالها ماليات غير مستقيم يا ماليات بر فروش دريافت مي کند و به برخي از کاالها يارانه پرداخت مي  ٧٣
ستقيم را به قيمت عوامل کاالها اضافه کنيم قيمت اگر از قيمت عوامل کاال يارانه را کم کنيم قيمت بازاري آن کاال بدست مي آيد و اگر ماليات غير م

 بازاري کاال بدست مي آيد

 .همان 74
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  پيشنهادي اداره آمار سازمان ملل تغييرات برخي ديگر از

  در اصطال حات به صورت زير است 

  اصطالح جديد  اصطالح قديم

  درآمد ناخالص ملي  توليد ناخالص ملي 

  درآمد ناخالص ملي سرانه  توليد ناخالص ملي سرانه

  ارج نهايي خانوارهامخ  مصرف خصوصي

  مخارج مصرفي نهايي دولتي  مصرف عمومي دولتي

گ

  (GNP)٧٥ناخالص ملي  توليد
يك  اتباع  د شده توسطيتول ييكاالها و خدمات نها يتمام ٧٦از برآورد ارزش توليد ناخالص ملي عبارت است

  ).ك ساليمعمو ال (كشور در يك دوره زماني معين 
جزء توليد ناخالص ملي آن كشور به شمار  اي خارجيان مقيم يك كشوردرآمده وجود كلمه اتباع در تعريف به دليل
درآمدهاي مهندسان روسي در نيروگاه هسته اي بوشهر با آنكه بخشي از توليد ناخالص داخلي ايران است  مثال. نمي رود

بايد در توليد  يدرآمد هاي بازرگانان ايراني در امارات متحده عرب برعكس، .اما جزءتوليد ناخالص ملي ايران نيست

در . شود يآشكار م GNPو  GDPان دو شاخص ين جا تفاوت مياز هم. ناخالص ملي ايران ثبت و گزارش گردد

GDP مطرح است اما در  ييايجغراف يمزرهاGNP است كه همانگونه كه در آمار  يادآوريقابل  .تيت و تابعيمل
شود به دليل گسترش  يم سوي مراكز بين المللي مشاهده و آمار هاي منتشره از رانيا يمل هاينظام حساب ديجد يها

فرايند يكپارچگي اقتصادي بين الملي و دشواري هاي ثبت و گزارش درآمد اتباع مقيم خارج برخي از اصطالحات 
 هايمربوط به نظام حساب

به پيشنهاد اداره آمار  SNAملي
سازمان ملل ، بانك جهاني، 

و سازمان  صندوق بين المللي پول
كاريهاي اقتصادي و توسعه در هم

 از  به تدريج استفاده 1993سال 
ناخالص ملي   شاخص توليد

)GNP(  در بسياري كشورها
كمرنگ يا حتي كنار گذاشته 

آن از  به جاي و. شده است
ناخالص ملي  اصطالح درآمد
    .٧٧استفاده مي شود

                                                            

75 Gross National Product 

زيرا آنچه در عمل به صورت آمار حسابداري ملي ساالنه گزارش . شايد مناسب تر آن است که در ابتداي اين تعريف کلمه برآورد نيز افزوده شود - 76

  .است جمع آوري اطالعات کامل نيست بلکه برآورد علمي از آمار و اطالعات مربوط به شاخص هامي شود محاسبه دقيق و 

  پايگاه انترنتي بانک جهاني به آدرس  منبع - ٧٧
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  .منهاي استهالك ملي) دتولي(با مجموع درآمد  د خالص ملي برابر استيتول: توليد خالص ملي
اگر  .درآمد ملي عبارت است از مجموع درآمد هاي شهروندان يك كشور از راه توليد كاالها و خدمات :درآمد ملي

  .به آن اضافه كنيم درآمد ملي بدست مي آيد ها را ماليات هاي غير مستقيم را كسر و يارانه توليد خالص ملي از
درآمد ملي سود توزيع  اگراز .از كل درآمدي كه به خانوار ها مي رسد درآمد شخصي عبارت است: درآمد شخصي

بهره  وكمك هاي دولت درقالب پرداخت ها انتقالي و حق بيمه را كسر و نشده شركت ها، ماليات بر درآمد شركت ها،
  .دريافتي از دولت را اضافه كنيد درآمد شخصي بدست مي آيد

  ):خالصيا درآمد شخصي (درآمد شخصي قابل تصرف 
در  مستقيم ماليات هاي كليه ديون دولتي مانند درآمد شخصي قابل تصرف درآمدهاي كه پس از تاديه و پرداخت

  .تصوير زير روابط ميان شاخصهاي مهم و معروف حسابهاي ملي را نشان مي دهد. خانوار ها باقي مي ماند اختيار

  

  محاسبه توليد ناخالص داخلي از روش مخارج
 يدهاي، خريه گذاريمصرف و سرما يك كشور براياست كه در  يمركب از كاال ها و خدمات يص داخلد ناخاليتول

از منظر مخارج اقتصاد دانان كل كاالها و خدمات توليد شده را  اما،. شود يد مير كشورها توليدولت و صادرات به سا
، مخارج دولت، و خالص  يه گذاريرمامصرف، س  اين مؤلفه ها عبارتند از .اند در چهار گروه دسته بندي كرده

                                                                                                                                                                                                     

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/DATASTATISTICS/٠,,contentMDK:٢٠٤٥١٥٠٣~menuPK:٦٤١٣٣١٥٦
~pagePK:٦٤١٣٣١٥٠~piPK:٦٤١٣٣١٧٥~theSitePK:٢٣٩٤١٩,٠٠.html 

ص ملي
توليد ناخال

 

ص داخلي
توليد ناخال

 
منهاي استالك

  

=
صمل

توليدخال
 استهالك

ص ملي 
توليد خال

منهاي مالياتهاي غير مستقيم
  

  =
درآمد ملي

درآمد ملي
 

منهاي سود و ماليات بر درآمد شركتها عالوه پرداختهاي انتقالي
 

=
درآمدشخصي

مالياتهاي غير مستقيم

درآمد شخصي
 

منهاي ماليات مستقيم
  

=
درآمد قابل تصرف شخصي

م ي ي ق ت س م ت  ا ي ل ا  م

ص ملي
توليد ناخال

ص درآمد عوامل توليد از خارج =
خال

 +
G

DP 
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نيز  Y، نماد  Y=C+I+G+NX). را براي آنها به كار مي برند C  ،I،G  ،(NX ينماد ها بيكه به ترت(صادرات
  .نشان دهنده كل كاالها و خدمات توليد شده است

  .معادله باال يك اتحاد رياضي است كه هميشه برقرار است

  مصرف خصوصي
منظور از مصرف . تشكيل مي دهد (C) خالص داخلي از نگاه مخارج را مصرف خصوصيمهمترين بخش توليد نا

هزينه هاي مصرفي براي ) كه از الف -نه دولت–يعني هزينه هاي مصرفي مردم . دراينجا مصرف خصوصي است
في خوانده مي دوام كه اصطالحا كاالهاي مصربي كاالي هاي  )ب... كاالهاي با دوام مانند خودرو، تلويزيون، يخچال و

  .تشكيل مي شود...مصارف خدماتي مانند تفريح، بهداشت ، آموزش و) شوند مانند غذا و ج
 يزانيمتفاوت است وبه م ياندازه مخارج دولت مختلف يدر كشورها. دومين گروه مصرف دولتي است:مخارج دولتي 
  .دارد يكنند بستگ يفا ميش اقتصاد نقكه دولتها در ا

زيرا بسياري از خدمات دولت مانند تامين . با پيچيدگي هاي خاصي همراه است ر توليد مليمحاسبه نقش دولت د
قيمت  تلويزيوني و غيره را نمي توان به آساني در بازار امنيت، ارائه خدمات رايگاني مانند آموزش، پخش برنامه هاي

ي خريد غذا براي سربازان خرج مي كند ي كه دولت برايپولها. اما محاسبه مخارج دولت نسبتا آسان است. گذاري كرد
شامل هزينه هاي مصرفي دولت و هزينه تشكيل سرمايه دولتي  مخارج دولتي .را به راحتي مي توان ثبت و گزارش كرد

  .است

هزينه هاي مصرفي دولتي تمام . كه هريك به ترتيب در قالب بودجه هاي جاري و عمراني دولت گزارش مي شود
به طور كلي . امل نهادها، موسسات ، وزارتخانه ها، ادارات سازمانهاي دولتي را در بر مي گيردخريدهاي بخش دولتي ش

هرخريد و هزينه اي كه ازسوي دولت براي كاال يا خد مت توليد شده در سال مالي مورد استفاده در محاسبه توليد 
  .مي گنجد GDPناخالص داخلي انجام گيرد در 
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  )سرمايه گذاري(تشكيل سرمايه خالص 
ها در دنياي واقعي شهروندان كشور. يكي ديگر از اجزاي توليد ناخالص داخلي به روش مخارج سرمايه گذاري است

بلكه برحسب ميران درآمد بخشي از درآمدهاي خودرا براي مصرف درآينده پس . خود را هزينه نمي كنند تمام درآمد
  افزايش و گسترش -2  .جبران ظرفيت از دست رفته براثر استهالك -1.معموال سرمايه گذاري به منظور . انداز مي كنند

سرمايه هاي ثابت شامل ماشين آالت، ) الف: شامل دو جزء است سرمايه گذاري. شود يظرفيت توليد درآينده انجام م
 يه گذاريانبار به سرما ير در موجودييتغ .انبار  ير در موجودييتغ) ب...) سدها تونل ها و راهها و جاده ها،( ساختمان 

 يينها يد كاالهايولت يبرا يواسطه ا يه و كاالهايه و تدارك مواد اوليته يد كنندگان برايكه تول شود ياطالق م ييها
ن نوع سر يز در شمار ايفروشندگان ن يآمادة فروش در انبار ها يكاالها يرات موجوديين تغيهم چن. دهند يانجام م

  .است يگذار هيما
 يشود منها ير كشورها صادر ميكه به سا يارزش كاالها و خدمات خالص صادرات عبارت است از :خالص صادرات

ش از صادرات باشد خالص ياگر واردات ب. شود ين كشور وارد ميگر به ايد ياز كشورها كه يارزش كاالها و خدمات
به  يش از هر زمانيا بيدن يكه اقتصاد ها در جهان امروز. ر آن صورت مثبت خواهد بوديو در غ يصادرات كشور منف

ت ياهم يد ناخالص داخليتول ن قسمت ازيا. ده استيداد و ستد كاال فراهم گرد ينه هايگر وابسته شده است وزميهمد
 .افته استي يشتريب

 1382لي ايران در سالناخالص م) هزينه(توليد 
ص داخلي ايران در سال 

درآمد ناخال
1382

  

ص داخلي ايران در سال 
توليد ناخال

1382
  

 ارقام به ميليارد ريال  1376اقالم هزينه به قيمت هاي ثابت 

 202082 هزينه هاي مصرفي خصوصي

 43581 هزينه هاي مصرفي دولتي

 133855 تشكيل سرمايه ثابت ناخالص

 15114 ير در موجودي انبارتغي

 13077− خالص صادرات كاالها و خدمات

 1606 اشتباهات آماري

 383160 ناخالص داخلي) توليد( هزينه

 20328 نتيجه رابطه مبادله بازرگاني

 3249− خالص درآمد عوامل توليد از خارج

 400240 ناخالص ملي به قيمت بازار) توليد ( هزينه 

 53447 استهالك سرمايه هاي ثابت:كسرميشود

 4151 خالص مالياتهاي غيرمستقيم

 342642 درآمد ملي

جدو
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1382  
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  خالصه
براي ارايه چارچوبي ) مثال يك سال(جامع ، منظم و كمي فعاليت هاي اقتصادي يك كشور طي يك دوره مالي  بررسي

  .براي پيش بيني ، برنامه ريزي و نظارت حسابداري ملي ناميده مي شود
تصادي؛ شناخت و ارزيابي عملكرد اقتصاد؛ بررسي و تحليل هاي كالن اق:اهداف و كاربردهاي حسابهاي ملي عبارتند از

  .سياستگذاري و تصميم گيريهاي اقتصادي؛ مقايسه اقتصادي كشورهاي جهان
اقتصاددانان براي درك و ارزيابي بهتر عملكرد اقتصاد و بررسي و مقايسه اقتصادها از مفاهيمي مانند توليد ناخالص 

  .استفاده مي كنند.. داخلي، توليد ناخالص ملي، درآمد ملي و
داخل مرز (رت است از  مجموع ارزش بازاري تمام كاالها و خدمات نهايي توليد شده در توليد ناخالص داخلي عبا

  .يك كشور در يك دورة زماني معين) جغرافيايي
محاسبه و اندازه گيري توليد ناخالص داخلي براساس قيمت هاي موجود بازار را توليد ناخالص داخلي اسمي يا توليد 

توليد ناخالص داخلي را با دو روش جريان توليد و روش مخارج محاسبه . نامند ناخالص داخلي به قيمت هاي جاري مي
  .كرد

توليد ناخالص ملي عبارت است از مجموع ارزش تمامي كاالها و خدمات نهايي توليد شده توسط  اتباع يك كشور در 
  ).معمو ال يك سال(يك دوره زماني معين 

  .ملي منهاي استهالك) وليدت(توليد خالص ملي برابر است با مجموع درآمد 
اگر از توليد . درآمد ملي عبارت است از مجموع درآمد هاي شهروندان يك كشور از راه توليد كاالها و خدمات

  .خالص ملي ماليات هاي غير مستقيم را كسر و يارانه ها را به آن اضافه كنيم درآمد ملي بدست مي آيد
اگراز درآمد ملي سود توزيع نشده شركت ها، . خانوار ها مي رسددرآمد شخصي عبارت است از كل درآمدي كه به 

ماليات بر درآمد شركت ها، حق بيمه را كسر و وكمك هاي دولت درقالب پرداخت ها انتقالي و بهره دريافتي از دولت 
  .را اضافه كنيد درآمد شخصي بدست مي آيد

يه ديون دولتي مانند ماليات هاي مستقيم در درآمد شخصي قابل تصرف درآمدهاي كه پس از تاديه و پرداخت كل
  .اختيار خانوار ها باقي مي ماند

اقتصاد دانان محل مصرف كل كاالها و خدمات توليد شده را در چهار گروه مصرف، سرمايه گذاري ، مخارج دولت، 
  .ام مي برندو خالص صادرات دسته بندي كرده و ازآنها به عنوان اجزا يا مؤلفه هاي توليد ناخالص داخلي ن
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شاخص توليد ناخالص داخلي به رغم داشتن محاسن زياد برخي كاستي ها و محدوديت هايي دارد كه باعث مي شود 
  .اين شاخص نتواند رابطه جنبه هاي كيفي و بعضا كمي سطح زندگي شهروندان را به طور دقيق نشان دهد 

ن اقتصاد زير زميني، كه توسط دولت ثبت و گزارش از قلم انداخت: مهم ترين محدوديت هاي اين شاخص عبارتند از
نمي شود؛ از قلم اند اختن پيامد هاي جانبي برخي از فعاليت هاي اقتصادي؛ اندازه گيري تنها ارزش آن دسته از 
اقتصادي كه در بازار مورد مبادله قرار مي گيرد و بي توجهي به فعاليتهاي زنان خانه دار و توليدات خود مصرفي 

 .ان و روستاييانكشاورز
اقتصاددانان براي براي نشان دادن از روند قيمت ها ، تورم ، قدرت خريد پول ملي، تنظيم و تغييرات هزينه زندگي 

عمده فروشي كاالها ) بهاي( ؛ شاخص قيمت )CPI(خانوار ها از شاخصهايي مانند شاخص قيمت مصرف كنندگان  

)WPI( ؛ شاخص قيمت توليد گنندگانPPI)(اخص ضمني ؛ و ش)78تعديل كننده GN استفاده مي كنند.  

  سواالت فصل دوازدهم
  حسابداري ملي را تعريف كنيد؟ – 1
  ايده برآورد درآمد ملي به چه قرني باز مي گردد؟ حسابداري ملي در ايران در چه تاريخي آغاز شده است؟ – 2
  نام ببريد؟ هدف اصلي حسابداري ملي چيست؟ چهار كاربرد نظام حسابهاي ملي را – 3
  توليد ناخالص داخلي را تعريف كنيد و اصطالحات مهم به كار رفته در آن تعريف را شرح دهيد؟ – 4
  كاربرد نمودار جريان مدور توليد و درآمد چيست؟ – 5
  تفاوت ميان دو شاخص توليد ناخالص داخلي اسمي و توليد ناخالص داخلي واقعي را بيان كنيد؟ – 6
  وده را تعريف كنيد؟مفهوم ارزش افز – 7
  :مفاهيم زير را توضيح دهيد – 8

  درآمد شخصي قابل تصرف) درآمد شخصي د) درآمد ملي ج) توليد ناخالص ملي ب) الف
  مولفه هاي توليد ناخالص داخلي در يك اقتصاد را نام ببريد؟ – 9

  برخي از كاستي ها و محدوديت هاي شاخص توليد ناخالص داخلي را شرح دهيد؟ – 10
شاخص قيمت مصرف كننده، شاخص، شاخص قيمت عمده فروشي كاالها و شاخص قيمت توليد كننده و شاخص تعديل كننده  – 11

GNP را تعريف كنيد؟  

                                                            

78 GNP Deflator  



 

 173اسحاق علوي    سيد .................... .....................................................................................كليات علم اقتصاد                  

  
  ضميمه فصل دوازدهم

  مالحظات
در  از يك طرف .در اغاز فصل اشاره شد كه توليد ناخالص داخلي بسيار مهم و پر كاربرد در اقتصاد است ) الف 
توليد ناخالص داخلي نشان مي دهد . به عنوان راهنماي اقتصاد دانان و مديران و سياستگذاران عمل مي كنددت مكوتاه 

در بلند مدت هم به عنوان چراغ راهنمايي است بر اينكه ايا اقتصاد به اندازه . كه آيا اقتصاد در حال ركود است يا خير
ي را براي شهروندان به همراه آورد و از سوي ديگر اشتغال كافي رشد دارد كه بتواند از يك سو سطح زندگي بهتر

با وجود اين محاسن شاخص توليد ناخالص داخلي كاستي ها و . كافي براي جمعيت در حال رشد فراهم كند 
تواند به طور  ين شاخص نمين رو اياز ا. رد يگ يرا در بر نم ياقتصاد يت هايفعال از يبرخ دارد و ييت هايمحدود

را به اختصار  تين محدودياز ا يبرخ. شهروندان را نشان دهد  يسطح زندگ يو بعضا كم يفيك يبطه جنبه هاق رايدق
  :ميشمار يبرم
كند كه در بازار  يم يريرا اندازه گ ياقتصاد يت هايتنها ارزش ان نوع فعال يا داخلي يد ناخالص مليمعموال تول -1

جهان سوم  ياز شهروندان در كشورها يقابل توجه يبخش ياقتصاد يتهاين صورت فعاليدرا .رديگ يمورد مبادله قرار م
د يشود در تول ينم يداريان كه در برابر پول خرييو روستا كشاورزان يدات خود مصرفيمانند زنان خانه دار و تول

  .شود يگنجانده نم يناخالص داخل
است كه توسط دولت ثبت و  ياقتصاد يتهايلاز فعا يمجموعه ا ينير زمي، منظور از اقتصاد زينير زمياقتصاد ز -2

  .است ينير زمياز اقتصاد ز يينمونه ها... اه، قاچاق و يمبادالت بازار س. شود يگزارش نم
 يت هاياز فعال يبرخ يجانب يامد هاياز قلم اند اختن پ يد ناخالص داخليشاخص تول يها يگر از كاستيد يكي -3

محاسبه و به عنوان شاخص رفاه مردم  GDPو فرودگاهها در  ييمايهواپ ياشركت ه يت هايمثال فعال. است ياقتصاد
 يدر نظر گرفته نم آنها يو صوت يطيست محيز يها يتها مانند آلودگين فعاليا ياما اثر ات جنب. شود يدرنظر گرفته م

  .شود
ا و معيار هاي سطح زندگي و اما اين ها بخشي از نشانه ه .در اين فصل با اندازه گيري توليد و درآمد آشنا شديم )ب

رفاه مردم زماني كامل مي گردد كه از روند قيمت ها ، تورم ،  ايتصويري واقعي از اين شاخصها . رفاه يك جامعه است
اقتصاد دانان براي اندازه گيري . تغييرات هزينه زندگي خانوار ها آگاهي داشته باشيم قدرت خريد پول ملي ، تنظيم و

و شاخص  GNP يي، شاخص تورم زدا يمت خرده فروشير شاخص قينظ ييارها و شاخص هايعر ها از مين متغيا
  .ميكن يم ين سه شاخص را به طور اجمال معرفين جا ايدر ا. د كننده استفاده مي كننديتول يمتيق
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  ؛)CPI( 79شاخص قيمت مصرف كنندگان  )الف
متون به عنوان شاخص  يو در برخ  يت مصرفكاالها وخدما يبه نام شاخص بها از متون ين شاخص كه در برخيا
سنجش نرخ  يك نماگر مهم برايمت و به عنوان يق ين شاخص هاياز مهمتر يكي« شود ياد مي يمت خرده فروشيق

 يت اقتصادين وضعييجهت تع يزان اقتصاديبرنامه ر يمهم برا يكشور و از ابزار ها يد پول داخليتورم و قدرت خر
ار سنجش ين شاخص معيا. باشد يم يو مال يپول ياست هاين سييجهت تع ييو راهنمامختلف  يكشور در زمانها

  81»رسد  ين به مصرف ميشهرنش ياست كه توسط خانوارها 80ياز كاالها و خدمات ينيمت تعداد ثابت و معيرات قييتغ
 يم يريازه گمختلف اند يتوسط مصرف كننده را در سالها يك سبد كاال و خدمات مصرفيد ينه خرين شاخص هزيا

  :شود يف مير تعريكند و به صورت ز

× 100 = كننده مت مصرفيشاخص ق
  يمت سال جاريك سبد كاال به قيد ينه خريهز

  هيمت سال پايد همان سبد كاال به قينه خريهز

سال ن سبد كاال در يد اينه خريباشد و هز الير 120000 1384ك سبد كاال در سال يد ينه خريبه عنوان مثال اگرهز

  .شود ين صورت محاسبه ميبه ا CPIم شاخص يريه درنظر بگيرا به عنوان سال پا 1383ال و سال ير 100000، 1383

  × 100 = 120 =كننده  مت مصرفيشاخص ق
120000  
100000  

ن روش شاخص يتوان به هم يم اما ميك سبد كاال را در نظر گرفته ايصرفا  يسادگ ين مثال ما برايهرچند در ا. 
مت مصرف كننده برابر ين مثال شاخص قيدر ا. ز محاسبه كرديك سبد كاال نيش از يب يمت مصرف كننده را برايق

در  20 1383نسبت به سال  1384 مت كاال ها و خدمات در سالين قيانگين است كه ميمفهوم ان ا  كه ٪120است با 
  .ش داشته استيصد افزا

  .دهد يچند سال مختلف نشان م يرا برا صرفي در مناطق شهريشاخص كل بهاي كاالها و خدمات م ريجدول ز

  شاخص كل بهاي كاالها و خدمات مصرفي
  )1376=100( در مناطق شهري

                                                            

79 Consumer Price index 

 .قلم از کاال و خدمت از سبد مصرفي خانوارهاي شهري جهت محاسبه اين شاخص در نظر گرفته مي شود ٣١٠درحال حاضر در ايران تعداد - ٨٠

 ١۴۶ص  ١٣٨٢بانک مرکزي ، گزارش اقتصادي و ترازنامه سال  81
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  درصد ميانگين سال سال
 تغيير ساالنه

1365 8/8 7/23 

1370 4/22 7/20 

1375 2/85 2/23 

1379 7/159 6/12 

1380 9/177 4/11 

1381 0/206 8/15 

1382 2/238 6/15 

1383 5/274 2/15 

 ٨ ١٢ جدول

  :ران به آدرسيمركز آمار ا ينترنتيگاه ايبه نقل از پا 1382سال  يران سالنامه اماريمأخذ مركز آمار ا

www.sci.org.ir 

  )82WPI(كاالها  يعمده فروش) يبها( مت يشاخص ق) ب
اندازه ) د گنندگان و فروشندگان دست اوليتول(  يدر مرحله عمده فروش مت كاالها رايرات قيين شاخص نشانگر تغيا
كاال ها را  يعمده فروش يشرفته جهان محاسبه شاخص بهايپ يگذشته اغلب كشور ها يسالها يدر ط .كند يم يريگ

 يتفاوتها يل برخيران به دليدر ا يول. ندينما يد كننده استفاده ميتول يآن از شاخص بها يمتوقف نموده و به جا
به  يبانك مركز يعمده فروش يشاخص بها يزمان يز حفظ سريد كننده و نيتول يشاخص مذكور با شاخص بها

 .83باشد يقلم م 1026ن شاخص يدهد تعداد اقالم مشمول ا ين شاخص ادامه ميمحاسبه ا

  ؛)(PPI 84شاخص قيمت توليد گنندگان) ب

                                                            

82 Whole sale price index 

 ١٤٧بانک مرکزي همان ص  ٨٣

84 Producer price Index 
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د يجد يها يمت است كه باتوجه به توسعه تئورياع شاخص قاز انو يكي«د كنندگان يتول)  يا بهاي(مت يشاخص ق
 يكاربرد آن در حسابها يل آنكه از نظر مفهوميو هم به دل ينماگر مهم اقتصاد كياستفاده از آن هم به عنوان  ياقتصاد

 مت كاالها در مراحليرات قييتغ ن شاخصيدر محاسبه ا .85»افته استي يژه ايمت ويشود اه يدتر واقع ميمف يمل
 يمورد محاسبه قرار م يمهم اقتصاد يودر بخشها) و ساخته شده  يواسطه ا يه، كاالهايمواد اول(د يند توليمختلف فرا

كاالها  يعمده فروش يدر ان است كه شاخص بها يعمده فروش ين شاخص با شاخص بهايا يتفاوت اساس. رديگ
ن يبنابرا. دينما يم يريرند اندازه گيگ يستدقرار ممورد دادو يرا كه در بازار عمده فروش ييمت كاالهايرات قييتغ
د كننده به مصرف كنندگان يما از تولي، پوشاك، كه مستقي، كفاشييكوچك مانند نانوا يبنگاهها ياز كاالها ياريبس
 يدر شاخص بها مانند گاز، آب، برق و ارتباطات يخدمات ياز بخشها يت برخين فعاليشود و هم چن يفروخته م يينها

د ير توليمقاد تمام( كشور  ياقتصاد يتهايدكننده كل فعاليمت توليكه شاخص قيدر حال. شود  يمحاسبه نم يه فروشعمد
مهم در  ياز بخشها يكيكه  يواردات يمت كاالهايبرعكس ق .دهد يرا مورد پوشش قرار م) يداخل يشده در بنگاهها

  .شود يوارد نم د كنندهيتول يكاالهاست در شاخص بها يعمده فروش يشاخص بها

  

                                                            

 .بانک مرکزي همان ٨٥

 ٧ ١٢ نمودار
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289 =100×89/2  
1095717  

379009  
ران يدر ا

در حال 
حاضر سال 

به  1376
عنوان سال 

ه در يپا
محاسبات 

در  100از  يچون شاخص ضمن.  100 ه همواره برابراست بايدر سال پا GDP يشاخص ضمن  .شود يدر نظر گرفته م
درصد  189ن مدت يمت ها در ايه سطح قتوان گفت ك يافته است لذا ميش يافزا 1382در سال  289به  1376سال 
  .دهد ينشان م 1383تا  1379دوره  يمت رابرايق ير متوسط شاخصهايير درصد تغيجدول ز .ش داشته استيافزا
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  زدهميفصل س

  مصرف و سرمايه گذاري كل

  
جهان نشان مي  يمشاهده مسير حركت و تجربه اقتصادها .هر اقتصادي در معرض انواع فراز ها و نشيب ها قرار دارد

فعاليت هاي اقتصادي در  .دهد كه شايد در تاريخ نتوان اقتصادي را يافت كه از اين نشيب و فراز ها بدور و مصون باشد
است كه اقتصاددانان از آن به عنوان نوسانات اقتصادي يا سيكل هاي كسب و كار ياد  ييك كشور شاهد فراز وفرودهاي

 .دراين شرايط توليد كاالها و خدمات افزايش مي يابد. ا رو به پيشرفت و رشد هستندبه طور معمول اقتصاد ه. مي كنند
اما برخي از سالها به دليل برخي از دشواري ها و و معضالت، اقتصاد رشد كمتري را تجربه مي كند يا اصال از رشد 

ابد و درآمد ملي نيز كاهش مي در اين صورت بيكاري افزايش مي يابد توليد ناخالص داخلي كاهش مي ي.  بازمي ماند
. قرار دارد مي شود اقتصاد در حال ركود اقتصاد با افزايش بيكاري و كاهش درآمد ها مواجه است گفته  زماني كه. يابد

باشد درآن صورت گفته مي شود اقتصاد دچار ركود شديد يا بحران  شديد باال و كاهش درآمد اما اگر ميزان بيكاري
حال پرسش اين  .است رسالت هاي اصلي علم اقتصاد حل بحران و رفع ركود يكي از كاري براي ارائه راه .شده است

ميان اقتصاد دانان  و اقعيت اين است كه. مي توان آن را به كار بست اين راهكار چيست و با كدامين ساز و كار كه است
پيشنهاد مي كردند متفاوت  صاد دانان كالسيكچاره اي كه اقت .بر سر اين راه حل اتفاق نظر و اجماع وجود نداشته است

اقتصاد دانان كالسيك براين عقيده بودند كه اصال چيزي به نام  مثال. نز و پيروان او پيچده اند يك است از نسخه اي كه
نان آنها براساس گفته يكي از اقتصاد دا. بحران در اقتصاد بروز نمي كندتا علم اقتصاد به فكر راه چاره براي آن باشد

يا به . معتقد بودند هر عرضه اي را ه خود را در بازار باز كرده تقاضاي خود را مي يابد 88كالسيك به نام ژان باتيست سه
اما معضالت ناشي از افزايش شديد بيكاري و كاهش توليد در . را مي آفريند عبارت دقيقتر هر عرضه تقاضا ي خود

و به بحران  از مرز ركود گذشت) دهه هاي سوم و چهارم(  زين قرن بيستمدهه هاي آغا دراقتصاد هاي بزرگ و پيشرفته 
پيش بيني كالسيك ها مبني بر  .بحراني كه در كشورهاي درگير به بحران كبير مشهور گرديد. مسلم و فراگير مبدل شد

توليد كنندگان  يبرااين امر . بي تقاضا ماندند عدم وقوع بحران نادرست از آب درآمد وبسياري از كاالهاي عرضه شده
نادرستي نظريه هاي اقتصادي اقتصادانان كالسيك  .كار بيكاري شديد را در پي آورد يروين يو خسارت و برا يدلسرد

انتشار . اما ناتواني و درماندگي علم اقتصاد ديري نپاييد. و ضعف علم اقتصاد در حل و رفع بحران دامن زد به شايبه عجز

                                                            

٨٨ - Jean Baptiste Say  در کتاب خود . مند شد که پس از مطالعه کتاب ثروت ملل به اقتصاد سياسي عالقه) ١٨٣٢- ١٧٦٧(اقتصاد دان فرانسوي

به نام رساله اي در باب اقتصاد سياسي منتشر کرد  نظريه اي مطرح کرد که مطابق آن، عرضه کل کاالهايي اقتصادي حتما و  ١٨٠٣که به سال 
 Britanica Concise Encyclopedai (2005). هميشه تقاضاي خود را مي آفريند
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جان مينارد كينز غبار ياس و سرخورگي را از رخسار  ره و اشتغال اثر معروف و دوران سازكتاب تئوري عمومي پول به
كرد كه در  نز ادعا و استدالليك. را احيا كرد اقتصاد علم او با ارايه راهكارهاي خود باور و اعتماد به. اقتصاددانان زدود

و توليد در اقتصاد رخ مي دهد دل بستن  گذاريزمانهايي كه بحران كاهش درآمد و در نتيجه كاهش تقاضا و سرمايه 
در اين شرايط نبايد دولت دست روي دست بگذارد و  .است يبه ساز و كار تعادل خود كار اقتصاد ساده انگار

دولت بايد دست به كار شود و با . اقتصاد را به سامان برساند كه دست نامريي و ساز و كار خودكار وضع منتظربماند
از اينجا بود كه بحث در  .در اختيار دارد تقاضا را در سراسر اقتصاد براي كاال ها و خدمات افزايش دهد ابزار هايي كه

كل در اقتصاد رواج و رونق مضاعف پيدا  يت تقاضايريمد ياست هايباره تقاضا و به عبارت دقيقتر تقاضاي كل و س
مالحظه . يك اقتصاد در يك دوره زماني معين در تقاضاي كل عبارت است از مجموع مخارج برنامه ريزي شده. كرد

كلي مصرف خصوصي، مخارج  شد كه كل مخارج صورت گرفته در يك اقتصاد را معموال در قالب چهار عنوان
از مصرف  گر تقاضاي كل عبارت استيدولتي، سرمايه گذاري، و خالص صادرات طبقه بندي مي كنند به عبارت د

. كل مجموع چهار بخش فوق است يپس تقاضا .صادرات و مخارج دولتيبخش خصوصي، سرمايه گذاري، خالص 
 يكسانيجة يبه نت د و درآمديا تولياز روش مخارج  GDPمحاسبه  ين گفته شد درچرخه اقتصادياما چنانكه در فصل پش

تقاضاي  را در نظر بگيريد به صورت حتم در يكي از اجزاي) Y(رسد، لذا هر ريالي كه در توليد ناخالص داخلي  يم
  .ملي رابطة زير برقرار است) درآمد(و توليد  ميان اجزاي تقاضاي كل. گنجانده شده است كل

Y=C+I+G+NX  
شه با سمت يهم ل فوقين معنا كه سمت چپ معادله به همان دليكه به صور ت جبري اين رابطه يك اتحاد است؛ به ا

در مخارج  يشيافزا مثال يبرا. د صادق باشديشه بايهمك معادله آن است كه يالزمه اتحاد بودن  راست آن برابراست

 1383سال  يد ناخالص داخليكل در تول ير ارقام و تقاضايجدول ز .منجر شود GDPش يد به افزايلزوما با G يدولت
    .دهد يآن را نشان م يك بخشهايبه تفك

  

  به قيمتهاي ثابت به قيمتهاي جاري توليد ناخالص داخلي

 GDPدرصد   ارقام GDPدرصد   ارقام  

  48  221273  5/45  640266 مصرف خصوصي  .1

  10  44468  4/11  160218 مصرف دولتي  .2

  29  144360  6/28  401766 سرمايه گذاري  .3

  4  -25375  3  43855 خالص صادرات كاالها و خدمات  .4

  6  19609  11  159926  89تغيير درموجودي انبار   .5

                                                            

 شامل اشتباهات آماري است ٨٩
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به قيمتهاي جاري را نشان  1383در توليد ناخالص داخلي در سال  GDPسهم هر يك از اجزاي  13 – 2در نمودار 
خالص  ٪4سهم سرمايه گذاري  ٪32سهم مصرف دولتي  ٪10سهم مصرفي خصوصي،  ٪48سال در اين . مي دهد

  .سهم تغيير در موجودي انبار است ٪6صادرات كاالها و خدمات و 
اقتصاد بسته عبارت است از اقتصادي كه با دنياي . در اين فصل ما براي سادگي فرض مي كنيم كه اقتصاد بسته است 

بنابر اين در چنين اقتصادي . بلكه هيچ گونه دادستد مالي ، پولي ، كااليي و خدماتي نداردبيرون تعامل و تجارت و 
البته در دنياي واقعي امروز، شايد كمتر اقتصادي را بتوان يافت كه از . جايي براي طرح خالص صادرات باقي نمي ماند
و  فرضي بد ليل فقدان داد و ستد يعني واردات اما در اين اقتصاد بسته. داد و ستد باجهان خارج بدور و بي نياز باشد

  .در اين صورت مي توان اتحاد باال را به صورت زير نوشت. صادرات با جهان خارج خالص صادرات برابر صفراست 

Y=C+I+G 

در اين فصل مي  .جمع مصرف، سرمايه گذاري و مخارج دولتي براساس اين معادله توليد ناخالص داخلي برابر است با
  .دو جزء نخست تقاضاي كل يعني مصرف و سرمايه گذاري آشنا شويم  م باكوشي

  مصرف
 يك دوره زمانيدر  يا خدمات نهايي هامصرفي خانوارها براي كاال مصرف عبارت است از مخارج

آن بخش از درآمد قابل تصرف كه به مصرف نرسيده باشد پس انداز الزم به يادآوري است كه . نيمع
  .خوانده مي شود

 جدول. توليد ناخالص داخلي است مهمترين جزء) باال ينمودار ها(ران ياز جمله درا(رف در تمام اقتصاد هاي دنيا مص
نخست آنكه رفتار مصرفي براي فهم و : بررسي و مطالعه روند مصرف در يك كشور از دو جهت حايز اهميت است

ثانيا نقش رفتار مصرفي در . وتاه مدت بسيار اهميت داردفراز و فرود ها يا به تعبير اقتصادي آن ادوار تجاري در ك درك
تغييرات مصرف با اثر گذاري بر روي  .تضمين و تداوم رشد اقتصادي يك اقتصاد در بلند مدت بسيار حياتي است

   .تقاضاي كل معموال بر ميزان توليد و اشتغال اثر مي گذارد
از سوي  معروف به بحران بزرگ يزمان ركود بزرگ اقتصاد سازكار تاثير و تاثر مصرف و توليد ملي نخستين بار در

سابقه  يد و بيشد يكاريكا را فراگرفت بيو آمر يياروپا ين ركود بزرگ كه كشور هايان ايدر جر. نز مطرح گرديديك
عاجز ن معضل يبرون رفت از ا يبرا يه راه حليك از ارايكالس اقتصاد دانان. درآورد ياز پا را ن كشورهاياقتصاد ا يا

كا باز يورشكسته اروپا و امر يبه گل نشتة اقتصاد ها ياز كارفروبسته كشت يبازار گره يينامر و يبيدست غ. مانده بودند
مقوله تقاضا در  نزيش از كيچنانكه اشاره شد پ .مؤثر يفقدان تقاضا: ديد يگر ميد يشه بحران را در جاينز رياما ك. نكرد

د يرا به اقتصاد پد يو نقش آن در حل و رفع ركود نگاه تازه ا موثر يطرح تقاضا .شد يمت پنداشته مياه ياقتصاد ب
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د دولت دست ياز ركود با ييرها يگفت برا ينز ميك .شود ياد ميآورد كه امروزه از آن به عنوان اقتصاد طرف تقاضا 
ش دهد و يرا افزا درآمد شهروندانكار  يرويو استخدام ن يير بنايز يها يه گذاريسرما يبه مداخله بزند و با راه انداز

ن مولفه در ين و مهمتريم بزرگتريدين فصل ديا يچنانكه در ابتدا گريد ياز سو .ديجاد نمايتقاضا ا  ن رهگذرياز ا
  .است مصرف كل كل يتقاضا

 مي تواند براي سرمايه گذاري در كاالهاي -يعني پس انداز شده است-كه مصرف نشده است اما مقداري از درآمد 
سرمايه و سرمايه گذاري در مقام محرك اصلي رشد يك اقتصاد در بلند  .و تشكيل سرمايه به كار گرفته شود سرمايه اي

ن رو مناسب در ياز ا. است يدوام و خدمات مصرف يبادوام، كاالهاي ب يشامل كاالها نيزمصرف   .مدت عمل مي كند
  .ميم مرتبط با آن آشنا شويبا مصرف و مفاه نجايا

  طه ميان مصرف درآمد و پس اندازراب
و هم چنين  كه درآمد مهمترين عامل اثرگذار بر مقدار و ميزان مصرف دهد يجهان نشان م ياقتصاد كشورها يبررس

خانوارهاي مرفه و ثروتمند هم بيشتر مصرف مي كنند و هم پس انداز  در يك اقتصاد، .پس انداز در يك جامعه است
بي ترديد تنگدستان چيزي براي پس انداز ندارند و درآمد ناچيز شان . كم درآمد دارند بيشتري نسبت به خانوارهاي 

بحث رفتار مصرفي يك كشور را با استفاده از روش . شايد نتواند حتي نياز هاي مصرفي روزانه آنها را برآورده سازد
كه ابتدا رفتار هاي اقتصادي انسانها اين است  روش بررسي و تحليل در اقتصاد كالن .شناسي اقتصاد كالن پي مي گيريم

و عملكرد كل  سپس با جمع كردن كل خانوار ها رفتار اقتصادي. مورد مطالعه قرار مي دهيم را در سطح فرد يا خانوار
خانوار ها و  يابتدا رفتار مصرف يعني. ن منطق صادق است يز ايدر مقوله مصرف ن .و مطالعه مي كنيم ياقتصاد را بررس

و  ير فنيا به تعبيبه كل اقتصاد  يم آن رفتار مصرفيسپس با تعم. ميكن ين رفتار را مطالعه ميرگذار بر ايعوامل تاث
  .ميكن يم يك اقتصاد را بررسيتر تابع مصرف  يتخصص

بود و معتقد بود اين ركود بدليل كمبود تقاضاي موثر ايجاد  30به ياد آوريم كه مساله كنيز تبيين ركود بزرگ دهه 
لذا بايد از . از طرفي مصرف بزرگترين جزء تقاضاي كل است. تنها راه برون رفت از آن تحريك تقاضاستشده و 

چيزي تغيير كند تا  حال بايد ببينيم مصرف كل تابع چه عاملي است، يعني چه. طريق افزايش آن تقاضا را افزايش داد
زايش درآمد قابل تصرف يك خانوار باعث افزايش كينز بر اين باوراست كه اف. مصرف كل نيز به تبع آن تغيير يابد

اما وي معتقد است كه . لذا مصرف به صورت مستقيم با درآمد قابل تصرف ارتباط دارد. مصرف آن خانواده مي شود
مشاهدات و نيز مطالعات روانشناختي حاكي از آن است كه خانواده تمام درآمد اضافي را مصرف نمي كند، بلكه 
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اما در مقابل افزايش يك واحد درآمد قابل تصرف چقدر به . صرف و بخشي را پس انداز مي كندبخشي از آن را م

  90(MPC)براي تبيين اين مساله كنيز مفهومي را به نام ميل نهايي به مصرف . مصرف اين خانواده افزوده مي شود
براساس تعريف دقيق . قابل تصرفتغييرات در درآمد  در قبال اين مفهوم در واقع بياني است از واكنش مصرف كننده

ميل نهايي  درآمد قابل تصرف وييك واحد فرد به ازاء افزايش ميل نهايي به مصرف عبارت است از مصرف اضافي 
 افزايش يابد) مثال هزار تومان (به مصرف نشان مي دهد كه اگر درآمد قابل تصرف مصرف گنندگان يك واحد پولي 

  :مي شودچه مقدار بر مصرف آنها افزدوه 
  

  =ل نهايي به مصرفيم
  تغيير در مصرف

  تغييردر درآمد قابل تصرف به اندازه يك واحد پولي
  

  يان جبريو به ب

C∆ 
MPC=  

I∆ 
  

در اين مثال عددي، آمار و ارقام . براي توضيح بيشتر مفهوم ميل نهايي به مصرف از يك مثال عددي استفاده مي كنيم
 1-12ستون الف و ب در جدول . صرف براي يك كشور فرضي را در نظر مي گيريممربوط به مصرف و درآمد قابل ت

 1380تا سال  1375مصرف و درآمد قابل تصرف را براي اين كشور فرضي براي سالهاي  به ترتيب داده هاي مربوط به
  .كرداين دو ستون مي توان تابع مصرف رابراي اين كشور فرضي استخراج  با استفاد ه از. نشان مي دهد

  در يك اقتصاد فرضيقابل تصرف مصرف و درآمد 

  رديف
  

  د  ج  ب  الف

  ميل نهايي به مصرف  مصرف  درآمد قابل تصرف  سال

1  1375  32000000  27000000    

2  1376  36000000  30000000  0.7  

3  1377  40000000  33000000  0.7  

4  1378  48000000  39000000  0.7  

                                                            

90  .Marginal propensity to consume. 
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5  1379  52000000  42000000  0.7  

6  1380  56000000  45000000  0.7  
 ٢ ١٣ جدول

    .منحني تابع مصرف را نشان مي دهد تصوير زير نمودار

 

 مصرف تابع منحني  ٣ ١٣ نمودار

به  ييل نهايش هم به ميافزا نيزان ايم. ابدي يش ميش درآمد قابل تصرف مصرف افزايدهد كه با افزا ين تابع نشان ميا
 يبه مصرف اضافه م/. 7ك واحد درآمد قابل تصرف يش يبا افزا يعني. است/. 7دارد كه در مثال فوق  يمصرف بستگ

ن در سطح يهم چن. شود يب تابع مصرف نشان داده ميتوسط ش) 3-13نمودار (ن مفهوم در نمودار تابع مصرف يا. شود
  .رات درآمد قابل تصرف استييرات آن مستقل از تغييدارد كه مقدار و تغمصرف وجود  يصفر مقدار يدرآمد

از درآمد قابل  يز تابعين بخش نيشود، و ا يكه مصرف نماست از درآمد  ياز آنجا كه پس انداز عبارت از بخش

  .شود يمطرح م )MPS91(به پس انداز  ييل نهايبه نام م يز مفهومين جا نيتصرف است، لذا در ا
اگر دقت كنيم . نديك واحد درآمد قابل تصرف را ميل نهايي به پس انداز گويش يافزا يانداز به ازا ش پسيافزا

 مي دانيم .رابطه ميان ميل نهايي به پس انداز و ميل نهايي به مصرف مانند رابطه ميان يك چيز و تصوير آن در آيينه است
ريال درآمد اضافي ميان مصرف نهايي و پس انداز  درنتيجه هر .ا پس اندازيشود  يا مصرف ميدرآمد قابل تصرف 

. بنابراين هميشه جمع ميل نهايي به پس انداز و ميل نهايي به مصرف بايد برابر با يك گردد. شود ينهايي تقسيم م
  براساس اين قضيه

                                                            

91 Marginal Propensity to Save 
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  ميل نهايي به پس انداز=1-ميل نهاي به مصرف 
  به بيان نمادين

MPS=1‐MPC 

  .باشد 3/0ميل نهايي به پس انداز بايداست،  7/0ميل نهايي به مصرف  بنابراين در مثال قبلي كه
  عوامل مؤثر بر مصرف

ه داده است در زمان ركود دولت يارا به مصرف ييل نهاينز با توجه به تابع مصرف و مفهوم ميكه ك يه ايبراساس نظر
ا درصورت وقوع آن يوع ركود شود ك مصرف مانع از وقيت تقاضا و تحريريمد ياست هايس يريتواند با به كارگ يم

  .را برطرف سازد

 :درآمد قابل تصرف
 .يكي از عواملي كه بر مقدار مصرف نقش دارد و كينز بر آن تاكيد كرد، درآمد جاري قابل تصرف است

مصرف در  حهم مشاهدات روزمره و هم بررسي هاي اماري نشان مي دهد كه درآمد قابل تصرف در تعيين سط
عامل  گانهيبه عنوان درآمد قابل تصرف جاري نز يدر تابع مصرف ك .ميت بااليي برخوردار استاز اه يك كشور

لتون يم. ه بود ين نظريدر ا ييصه هاياز وجود نق ياز مطالعات حاك ياما برخ. شده بود يموثر بر مصر ف معرف
. ست ين كننده مصرف نييل تععام ييبه تنها يكه درآمد جاربرنده نوبل نشان داد  ييكايدمن اقتصاددان آمريفر

ن رو او ادعا كرد كه آنچه سطح مصرف را ياز ا. دارد ينده بستگيفرد در آ يبلكه مصرف به چشم انداز درآمد
نشان داد كه افراد در رفتار مصرفي  د منيفر يمطالعات و بررسي هاي تجرب  . فرد است يميكند درآمد دا ين مييتع

د محاسبه قرار نمي دهند بلكه آنها درآمد جاري و درآمد دايمي هر دو را به خود تنها درآمد جاري شان را مور
مثال افرادي كه به دليل ارتقاي شغلي يا راه انداختن كسب و كاري با چشم اندازي بلند . 92دقت لحاظ مي كنند

 بهه ك اما افرادي. مدت درآمد بيشتري كسب مي كنند بخش قابل توجهي از اين درآمد را مصرف مي كنند 
يا بخش اعظم اين درآمد را مصرف نمي كنند بلكه بخش  نصيب شان مي شود تمام يدرآمد خوب صورت موقت

 .اعظم آن را پس انداز مي كنند
 يل به مصرف نميش درآمد تبديمنتها كل افزا. ابدي يش ميز افزايجامعه مصرف كل ن ش درآمدين با افزايبنابرا
شود به  يل به مصرف ميش درآمد تبدياز افزا ينكه چه بخشياما ا. شود يماز آن پس انداز  يبلكه مقدار. شود 

 .دارد يبه مصرف بستگ ييل نهايم

                                                            

92 The Concise Encyclopdia of Economics Avialable at www.econlib.org  



 

 187اسحاق علوي    سيد .................... .....................................................................................كليات علم اقتصاد                  

 ثروت

بودند  يگر، ركود بزرگ اقتصادير ديا به تعبيبحران  ريدرگ يغرب يكه اقتصاد ها 1930هاي دهه در سال 
 را و بخصوص يسانات كوتاه مدت اقتصادد تا نويكوش اشتغال، بهره و پول يه عمومينز با انتشار كتاب نظريك

كل  يدر كمبود تقاضا يشه ركود و كسادين بود كه رينز ايك يام اصليپ. ن كنديمعضل ركود بزرگ را تب
جاد و يدر جهت ا ياستگذاريد دولت با سيه كرد كه باينز توصين رو كياز ا. كاالها و خدمات نهفته است يبرا
 يدياز كل يكياز آنجا كه مصرف . از وقوع آن اقدام كند يريشگيا پيرفع ركود  يكل برا يش تقاضايافزا
ش درآمد قابل تصرف يكرد كه دولت با افزا ينز استدالل ميرود ك يكل به شمار م يتقاضا ين مولفه هايتر
 .ك كنديكل را تحر يتواند تقاضا يم

يكي از عوامل مهم اثر گذار در تعيين در كنار درآمد، ثروت نيز  نشان دادند 93يگريد ينز اقتصاد دانانيبعد از ك
هم . افراد و خانوارهاي كه ثروت بيشتري دارند ميل نهايي به مصرف بزرگتري دارند   .مقدار و ميزان مصرف است

. خود را حفظ كنند چنين در صورت قطع درآمد خانوارهاي داراي ثروت مي توانند از ثروت خود سطح مصرف
 .چنين توانايي برخوردار نيستنددرحاليكه افراد فاقد ثروت از 

  

  :سرمايه گذاري
 يه گذاريا پس از مصرف سرمايدن يشتر اقتصادهايدر ب. دومين مولفه عمده تقاضاي كل سرمايه گذاري است

مشاهده  2-13و  1-13 يو نمودار ها 1-13چنانكه در جدول . دهد  يل ميكل را تشك ين بخش بزرگ تقاضايدوم
دهد  يرا به خوداختصاص م يد ناخالص داخليتول درصد از 30ك به ينزد يه گذاريسرما رانيم در اقتصاد ايكن يم

 social(سرمايه گذاري اجتماعي  سرمايه گذاري به مفهوم عام كلمه يعني كل.  investment(  انواع
ايه سرمايه گذاري مانند سرمايه گذاري خارجي، سرمايه گذاري دولتي و سرمايه گذاري هاي نا ملموس در سرم

نيست بلكه تنها سرمايه  به مفهوم عام آن مورد بحث اما در اقتصاد كالن سرمايه گذاري. انساني را در برمي گيرد
  .زيكي را در بر مي گيرديگذاري هاي ملموس و ف

سات، ماشين يساختمان و تجيهزات، تاس(در اقتصاد كالن به مفهوم افزودن موجودي سرمايه  يه گذاريسرما
ان يد مين رو باياز هم. است )كسالي(ن يمع يك دوره زمانيك كشور در ياقتصاد  در) انبار يجودو مو... آالت،

                                                            

 : ک به . ر  Modiglianiو  Ando مانند - ٩٣

Hildegart A. Ahumada (2002) Wealth Effects in the Consumption Function of an Emerging Economy: Argentina 1980‐
2000 p. 1 
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 يه هايسرما اگر شمامثال . ل شديك قايتفك در حسابهاي ملي يه گذاريو سرما يشخص يها يه گذاريسرما
 يبرا يشخص يه گذارياسرم خريداري كنيد يگرياز فرد د را) ن آالت يماش  مانند ساختمان ، كارخانه ،(موجود 

ه يت سرمايافزوده نشده و تنها مالك يزيه در اقتصاد چيسرما يكيزيصورت گرفته است اما چون بر حجم فشما 
برعكس احداث  .ر نكرده استييكل تغ يه گذاريسرما يمل يمنتقل شده است در حسابها يگريد يبه فردموجود 

ل يبه عنوان تشك يمل يدر ارقام حسابهاو دهد  يش ميارا افز يه مليسرما يموجودشما د توسط يساختمان جد
  .شود يه ثبت و گزارش ميسرما

نخست آنكه بدليل بزرگي آثار سرمايه گذاري . جهت مورد توجه است  سرمايه گذاري در اقتصاد كالن از چند
كه به مفهوم  -يتقاضاي كل مي شود دوم آنكه سرمايه گذارغالبا تغييرات آن موجب تغيير  مخارج و هزينه ها در

...) ماشين االت و ،تجيهزات ،ساختمان(موجودي سرمايه  زيكي يايواقعي آن در اقتصاد كالن همانا افزودن برحجم ف
گر بر ظرفيت توليدي كشور مي يد يكند و از سو يموجود را جبران م يه هايكسو استهالك سرماياز  -است

 يشتر براينه اشتغال بيبه نوبه خود زم يو رشد اقتصاد. م مي آوردافزايد و در بلند مدت موجبات رشد اقتصاد را فراه
به بيان ساده   .دهد يت پاسخ مياز رشد جمع يناش يش تقاضايكند و به افزا ين ميكار موجود و بالقوه را تام يروين

ه مدت در تحليل كوتا .بلند مدت سرمايه گذاري بر توليد ملي اثر مي گذارد كوتاه مدت و چه در تر، چه در
در بلند . بر تقاضاي كل اثر مي گذارد و تغييرات تقاضاي كل بر توليد و درآمد ملي اثر مي گذارد سرمايه گذاري

در نتيجه توان و امكانات . ظرفيت بالقوه اقتصاد را توسعه مي بخشد زيكييسرمايه گذاري با تشكيل سرمايه ف مدت
  .توليدي كشور و به تبع آن عرضه كل افزايش مي يابد

  سرمايه گذاري عوامل مؤثر بر
صورت مي گيرد؟  يه گذاريچرا سرما: ميكن يسوال آغاز م كيرا با طرح  يه گذاريعوامل مؤثر بر سرما يبررس

ن رو بنگاهها زماني اقدام به سرمايه گذاري مي كنند كه ياز ا. كسب سود است  يه گذاريهدف بنگاهها از سرما
  .آن باشد مايه گذاري بيشتر از هزينه هايسرناشي انتظار داشته باشند درآمد 

  نرخ سود انتظاري
نزخ سود انتظاري است، كه آن از مقايسه پيش بيني درآمدها و هزينه عمده مؤثر بر سرمايه گذاري يكي از عوامل 

  .هاي سرمايه گذاري بدست مي آيد
اشد اين سرمايه گذاري درآمد زماني يك بنگاه اقدام به سرمايه گذاري مي كند كه انتظار داشته ب: هادرآمد

درآمد بيشتر در يك بنگاه منوط است به فروش  تحققاگر ساير عوامل ثابت فرض شود . بيشتري عايد او مي كند
بنابراين يك بنگاه مي تواند با توجه به قيمت هاي جاري بازار و ميزان تقاضا درآمدهاي ناشي از  .محصوالت بيشتر
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بيشتر باشد، مطلوبتر است ) درآمدهاي انتظاري(هرچه درآمدهاي پيش بيني شده . يدسرمايه گذاري را پيش بيني نما
اما تصميم گيري دقيق مستلزم اين است كه . يعني سرمايه گذاري با درآمدهاي انتظاري ارتباط مستقيم شداد

  .درآمدهاي انتظاري با هزينه هاي ناشي از سرمايه گذاري مقايسه شود
اگر با فرض ثبات ساير عوامل . عيين ميزان سرمايه گذاري هزينه سرمايه گذاري استعامل دوم در ت: هاهزينه 

اگر هزينه هاي سرمايه گذاري زياد . هزينه هاي سرمايه گذاري پايين باشد ميزان سرمايه گذاري افزايش مي يابد
  .ي شودباشد سود آوري سرمايه گذاري كاهش مي يابد و در نتيجه از ميزان سرمايه گذاري كاسته م

بنابراين بنگاه با توجه به قيمت هاي عوامل توليد هزينه هاي سرمايه گذاري را پيش بيني مي كند و مي تواند با 
هرچه نرخ سود انتظاري پروژه باالتر . مقايسه آن با درآمدهاي انتظاري ميزان سودآوري اين پروژه را بررسي كند

زايش مي يابد، يعني رابطه سرمايه گذاري و نرخ سود انتظاري باشد، با فرض ثبات ساير شرايط سرمايه گذاري اف
  .مثبت است

  هزينه فرصت سرمايه
مجموع هزينه هاي آشكار و پنهان است و از در فصل هزينه ها گفته شد كه آنچه براي اقتصاددانان اهميت دارد، 

يعني درآمدهاي ناشي از  جمله هزينه هاي پنهان هزينه فرصت بكارگيري سرمايه در اين سرمايه گذاري است،
بديهي است كه هزينه فرصت سرمايه براي افراد ). غير از سرمايه گذاري در پروژه فعلي(سرمايه در ساير موارد 
به استعدادها و قابليتشان در بكارگيري سرمايه، هزينه هاي فرصت سرمايه افراد با توجه . مختلف يكسان نيست
حتي كسي كه اصال توانايي  –هزينه فرصت براي تمامي افراد جامعه اما دست كم يك . برايشان متفاوت است

وجود دارد و آن حداقل هزينه فرصت سرمايه است كه در نظام ربوي نرخ  –بكارگيري مستقيم سرمايه را ندارد 
ناشي از بنابراين نرخ بهره بعنوان معياري در مقابل سرمايه گذار وجود دارد، او نرخ سود انتظاري . بهره بانكي است

بانكي مقايسه مي كند، در صورتيكه نرخ سود انتظاري ناشي از سرمايه گذاري بطور سرمايه گذاري را با نرخ بهره 
معناداري باالتر از نرخ بانك باشد، وي اقدام به سرمايه گذاري خواهد كرد، اما اگر نرخ سود انتظاري اختالف 

اما ارتباط ميان . وي تمايلي براي سرمايه گذاري نخواهد داشتمعناداري نداشته باشد، با فرض ثبات ساير شرايط 
فرض كنيد نرخ بهره بانكي افزايش يابد، بديهي است كه . گذاري و هزينه فرصت سرمايه چگونه استسرمايه 

تعدادي از پروژه هاي سرمايه گذاري كه وقتي نرخ بهره بانكي افزايش نيافته بود، اقتصادي تلقي مي شد، در 
يعني سرمايه گذاري كل با فرض ثبات ساير شرايط كاهش مي يابد و بر عكس با . ديد حذف مي شوندوضعيت ج

بنابراين سرمايه گذاري با نرخ بهره بانكي ارتباط . كاهش نرخ بهره بانكي، پروژه هاي بيشتري اقتصادي خواهد شد
  .منفي دارد
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  :منحني تقاضاي سرمايه گذاري
  .نمايش دادتقاضاي سرمايه گذاري  منحنيمي توان در قالب را  سرمايه گذاريرابطه ميان نرخ بهره و تقاضاي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

. تصوير فوق منحني تقاضاي سرمايه گذاري براي يك اقتصاد فرضي را با فرض ثبات ساير شرايط نشان مي دهد
در نتيجه با . في استچنĤنكه مشاهده مي كنيد رابطه ميان نرخ بهره و تقاضا براي سرمايه گذاري يك رابطة من

افزايش نرخ بهره تقاضا براي سرمايه گذاري كاهش مي يابد و با كاهش نرخ بهره تقاضا براي سرمايه گذاري 
  .است كه نرخ بهره صفر باشد يزمان يه گذاريزان سرماين ميباالتر .افزايش مي يابد

  يه گذاريسرما يعوامل موثر برجابجايي منحني تقاضا
كه مطرح  يحال پرسش .ر تعيين ميزان و سطح مخارج سرمايه گذاري نقش و دخالت دارندعوامل ديگري نيز د

به لحاظ نموداري چگونه مي توان نمايش داد؟ آثار تغيير در عواملي مانند  است اين است اثر يا آثار اين عوامل را
و مقدار ماليات در جابجايي نرخ  و ساير عوامل مانند و انتظارت ،يسطح درآمد ملي يا توليد داخلي، نرخ بازده

براي مثال افزايش سطح درآمد ملي با عث جابجايي منحني تقاضاي  .ابدي يمنحني تقاضاي سرمايه گذاري ظهور م
خوشبيني نسبت به آينده اقتصاد و انتظارات مثبت نيز مانند درآمد  .سرمايه گذاري به سمت راست و باال مي گردد

درحاليكه بدبيني و عدم اطمينان نسبت به . ه سمت باال و راست جابجا مي كندمنحني تقاضاي سرمايه گذاري را ب
 .آينده و عملكرد اقتصاد منحني تقاضاي سرمايه گذاري را به سمت چپ و پايين جابجا خواهد كرد

١٣٤نمودار
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ي به سمت راست و اثر تغيير در درآمد و انتظارات را به صورت جابجايي منحني تقاضاي سرمايه گذار باال در منحني
. رود يكل به شمار م ين مولفه تقاضايدر كنار مصرف مهمتر يه گذاريسرما يبه طور كل .يا چپ مشاهد ه مي كنيد

  .نه ها و انتظاراتيعبارتند از درآمد ، هز يه گذارين عوامل موثر برسرمايمهمتر

  خالصه
كلي مصرف خصوصي، مخارج دولتي،  نكل مخارج صورت گرفته در يك اقتصاد را معموال در قالب چهار عنوا

 يل ميرا تشك كل يتقاضا ين چهار مورد مولفه هايا. سرمايه گذاري، و خالص صادرات طبقه بندي مي كنند 
  .ديمطرح و اثبات گرد نزيمصرف در ازاله ركود توسط ك ينقش و اثرگذار تياهم. دهد

  .نيمع يك دوره زمانيدر  مات نهاييمصرفي خانوارها براي كاالها يا خد مصرف عبارت است از مخارج
د آورد كه امروزه از يرا به اقتصاد پد يو نقش آن در حل و رفع ركود نگاه تازه ا  موثر يبا طرح مفهوم تقاضا نزيك

  .شود ياد ميآن به عنوان اقتصاد طرف تقاضا 
 .آن بخش از درآمد قابل تصرف كه به مصرف نرسيده باشد پس انداز خوانده مي شود

 .كه افراد با دريافت يك واحد پولي بيشتر مصرف مي كنند ينهايي به مصرف عبارت است از آن مقدار ميل
آن بخش از درآمد اضافي است كه  ك واحد درآمد قابل تصرفيش يافزا يش پس انداز به ازايميل نهايي به افزا

  .براي پس انذاز اختصاص مي يابد

١٣٥نمودار
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 درآمد جاري قابل تصرف ، ثروت و ساير عوامل: عبارتند از ن مقدار مصرف نقش دارندييكه در تع يعوامل

در اقتصاد كالن به مفهوم افزودن برحجم  يه گذاريسرما. دومين مولفه عمده تقاضاي كل سرمايه گذاري است
  .است اقتصاد در...) ساختمان و تجيهزات مانند ماشين االت، رايانه و(موجودي سرمايه  زيكي يايف

 .هزينه ها و انتظارات درآمد،: سرمايه گذاري عبارتند از عوامل عمده مؤثر بر
 .تقاضاي سرمايه گذاري ناميده مي شود را منحني رابطه ميان نرخ بهره و تقاضاي سرمايه گذاري

نرخ و مقدار ماليات و  و و انتظارت ،يسطح درآمد ملي يا توليد داخلي، نرخ بازده مانند يك از عوامليهرگاه هر
  .شود يتقاضا جابجا م ير كند منحنيير عوامل تغيسا

  سواالت فصل سيزدهم
  تقاضاي كل را تعريف كنيد و مولفه هاي تشكيل دهنده آن را نام ببريد؟ – 1
  مصرف را تعريف كنيد و اهميت نقش مصرف را در ازاله ركود از ديد كينز توضيح دهيد؟ – 2
يد؟ تقاضاي موثر چه نقشي در رفع و يا پيشگيري از اقتصاد طرف تقاضا از چه زماني و توسط چه كسي مطرح گرد – 3

  بروز ركود دارد؟
  آن بخش از درآمد قابل تصرف كه به مصرف نرسيده باشد چه ناميده مي شود؟ – 4
  ميل نهايي به مصرف و ميل نهايي به پس انداز را توضيح دهيد؟ – 5
  عوامل تعيين كننده مقدار مصرف را نام ببريد؟ – 6
  يه گذاري در اقتصاد كالن را تعريف كنيد؟مفهوم سرما – 7
  عوامل عمده تاثيرگذار بر مقدار سرمايه گذاري در يك اقتصاد توضيح دهيد؟ – 8
  منحني تقاضاي سرمايه گذاري را تعريف كنيد و عوامل جابجايي منحني تقاضاي كل را نام ببريد؟ – 9
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  فصل چهاردهم
  پول و بانك

  
و تصور كار و كسب و  نان جايگاه مهمي برخوردار است كه تصور دنياي بدون پولزندگي امروز بشر از چ پول در

پول به عنصر بسيار مهم و حياتي و  در عصر حاضر. به نظر مي رسد دشوار -اگر نگوييم ناممكن -تجارت بدون آن 
ي عملكرد اقتصاد، تحليل ارزياب اندازه گيري فعاليت ها وامروزه . تفكيك ناپذير از زندگي انسان امروزي بدل شده است

وجود پديده جادويي و شگفت انگيز پول كار مبادالت را تسهيل مي . پول امكان پذير نيست در غياب... نوسانات و
پولي كه براي خريد نان به نانوا مي دهيم ممكن است توسط نانوا به بقال محل داده شود و بقال محل ان پول را  .كند

گردش پول  به همين ترتيب. روش آن را براي خريد گوشت از قصابي به مصرف برساندصرف خريد ميوه كند و ميوه ف
  .آساني و روانتر شدن چرخه توليد و تجارت مي گردد از فردي به فردي ديگر باعث

پول در تمام عرصه هاي حيات و فعاليت هاي اقتصادي  با اين وصف و به رغم حضور سايه وار و همراهي هميشگي
چيست؟ چگونه كار مي كند؟ و چه مسير تاريخي و تكاملي را ) پول(كه اين پديده خود پرسيده ايم كمتر زماني از
در بخش نخست اين فصل تالش مي كنيم با ارايه تصوير اجمالي از مفهوم و چيستي پول نحوه كار كرد . پيموده است

نزديك و يك نهاد و تبيين عملكرد بخش دوم فصل را به معرفي  .آن را توضيح دهيم و با انوا ع آن آشنا شويم 
  اختصاص مي دهيم –بانك -پول خويشاوند با

  پول و چيستي آن
بلكه پول پديده اي مصنوعي و  مي دانيم كه پول چيزي نيست كه از زمين سبز شود يا بر شاخهاي در ختان برويد

 ةپديد خلق و اختراع اين .ست بدون ترديد يكي از جالب ترين شاهكارهاي اختراعات دست بشر ا و -ساخته دست بشر
. نمي توان به فرد يا تمدن خاصي نسبت داد -اتعبرخالف بر بسياري از مصنوعات و اخترا -ز و جادويي رايشگفت انگ

اقوام و ملل مختلف در طول تاريخ است كه در طي زمان خوبي  تجربه ها ي تكوين و تكامل پديده پول مرهون و مولود
ي مختلف پول را برمال ساخته و انسان را به سوي استفاده از بهترين ، كم هزينه ترين وسبك ها و كاستي هاي گونه ها

  .رهنمون شده است ترين نوع آن

  :آن يپول و كاركردها تعريف
 هر چيزي كه در جامعه به عنوان واسطه مبادله و وسيله اي براي پرداخت قيمت كا ال ها و خدمات پول عبارت است از

عمد ه دارد و به لطف همين كاركرد ها از ساير  پول يك نوع دارايي است كه در اقتصاد سه كار كرد.شدپذيرفته شده با
  :اين كاركرد ها عبارتند از. مي شود  دارايي ها متمايز
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  ..سوم ذخيره ارزش. دوم واحد سنجش و معياري براي محاسبه. اول و اسطه مبادله

  پول يشرح كاركرد ها
  واسطه مبادله
 مثال. فروشنده به ازاي ارايه يك كاال يا خدمت از خريد ار دريافت كند واسطه مبادله خوانده مي شود  ههرچيزي ك

و در مقابل آن  كنيد به مغازه دار پول مي دهيد التحرير مراجعه مي ملواز وقتي براي خريد يك عدد خودكار به مغازه
  .خودكار مي گيريد

  واحد شمارش
به بيان دقيقتر پول  .آن است كه قيمت همه كاالها بر اساس آن تعريف و بيان مي شودپول  ييكي ديگر از كاركردها

قيمت  وزن ها را با كيلوگرم اندازه مي گيريم درست همانگونه كه. چوب گزي است براي اندازه گيري و بيان قيمت ها
زيرا مثال و قتي . ها مقدور نيستدر غياب پول در اقتصاد ارايه تصويري روشن از قيمت . ها را با پول بيان مي كنيم

بگويند كه قيمت صد كيلو گندم برابر است با يك گوسفند ممكن است كه باز هم بپرسيد قيمت يك گوسفند چقدر 
متر پارچه بازهم شايد شما نتوانيد تصوير روشني از قيمت هيچ  20وقتي بگويند قيمت يك گوسفند برابر است با . است

اما وقتي در جامعه پول وجود دارد آنگاه سنجش قيمت همه كاال ها بر اساس اين معيار  .باشيد يك از اين كاال ها داشته
  .واحد صورت خواهد گرفت

  ذخيره ارزش
خريد كاالها و (مي توان قدرت خريد فعلي را براي استفاده   سومين كاركرد پول آن است كه با نگهداري پول

هرچند . طح قيمتها پول يكي از ابزار هاي مناسب براي ذخيره ارزش استبا فرض ثبات س. به آينده منتقل كرد) خدمات
، طال و ساختمان نيز مي توان قدرت خريد حال را براي مصرف در  با دارايي هايي مانند اوراق بهادار، سهام شركتها

از نقدينگي در علم منظور  .قابليت نقدينگي و پذيرش عمومي برخوردار است پول از باالترين آينده نگهداري كرد اما
هيچ . اوال پول را براي هر خريد و مبادله اي مي پذيرند. اقتصاد سهولت تبديل يك دارايي به واسطه اي براي مبادله است

كه پول را پشت  نمي خواهد گاه در حين پرداخت وجه نقد به فردي، فروشگاهي، يا بانك و موسسه گيرنده از شما
در هرجا پذيرش ندارد ثانيا تنها پس  در حاليكه چك يا ورق قرضه و سهام اوال .رايه دهيدنويسي كنيد و شناسنامه معتبر ا

بهترين و مناسب ترين وسيله  پول مطلقا با اين وصف، نمي توان ادعا كرد كه. از احراز هويت فرد حامل آنرا مي پذيرند
پديده تورم  ك است اقتصادي كه ازنخست آنكه در جهان امروز بسيار اند زيرا،. براي حفظ و ذخيره ارزش است
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ط نگهداري پول يشرا يثانيا در برخ. باشد در امان) افزايش سطح عمومي قيمتها و درنتيجه كاهش قدرت خريد پول(
  ..نقد به دليل هزينه فرصت رفتاري غير اقتصادي است

  پول يخيمراحل تار
  :ع تقسيم كردبه صورت كلي پول را مي توان بر اساس معيار ارزش ذاتي به دو نو

  پول كااليي -1
داراي ارزش ذاتي  اين نوع پول خود چه آنكه به عنوان پول مورد استفاده قرارگيرد يا نگيرد خود به عنوان يك كاال

از نمونه هاي پول كااليي است كه در ... پوست، الماس سيگار و مس، اهن، طال ، نقره، روغن زيتون، چهارپايان،. است
اين كاالها صرف نظر از  .ملتهاي مختلف از آنها به عنوان پول يا و اسطه مبادله استفاده كرده اندطول تاريخ جوامع و 

و  ينفسه همان ارزش ذات يبه عالوه ف. كار برد آنها به عنوان واسطه اي براي مبادله، خود داراي ارزش ذاتي بوده اند
ط و جوامع ازآنها به عنوان واسطه مبادله استفاده يشرا يدر برخ يول. آنها در جوامع مورد نظر بوده است ييارزش كاال
تقسيم به اجزاي كوچك  مثال چهار پايان قابل .هريك از اين پول ها معايب و محاسن خود را داشته اند. شده است

ويژگيهاي  در ميان همه پولهاي كااليي... سيگار در برابر آب و اتش ايمن نيست و. الماس حالتپذيري ندارد. نيست
كاربرد و مقبوليت  اين دوفلز نحصر به فرد طال و نقره باعث شده است كه در طول تاريخ و در ميان اقوام و ملل مختلفم

پول كااليي عمدتا در اين  به طوريكه از آغاز قرن نوزدهم ميالدي. ساير كاالها داشته باشند بيشتر و كاربرد طوالني تر از
اين است كه نياز به تضمين ارزش آن از سوي بانك  مزيت طال و نقره. تخالصه مي شده اس) طال و نقره( دو فلز 

اما نقص عمده . عرضه و تقاضا براي طال و نقره تعيين مي شود و از طريق سازو كار حجم پول در بازار .مركزي نيست
 يگر، كشف ناگهانپولهاي فلزي اين است كه از يكسو استخراج آنها از معادن با دشواريهايي همراه است و از سوي دي

  .مي شود عرضه پول و سقوط قيمت آن معادن جديد باعث افزايش سريع در

  پول اعتباري-2
با . ارزش ذاتي است و براساس دستور دولت ارزش اعتباري دارد اين نوع پول فاقد. استنوع ديگر پول پول اعتباري 

 اسكناس ها و سكه هاي فلزي موجود. قرار مي گيرداين حال امروز در تمام كشورهاي جهان پول اعتباري مورد استفاده 
به رغم كارگشايي بسيار باال و كاربرد هاي فراوان  پول امروزي. نمونه هاي پول اعتباري است در دست مردم بارزترين

امروزه يك اشكال بسيار پركاربرد پول، پول تحريري يا ثبتي است كه مولود سپرده هاي ديداري . ارزش ذاتي ندارد
  .كهاستبان
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، امروز فرم هاي ديگر پول نظير چك بانكي و كارتهاي اعتباري و سپرده هاي ديداري اسكناسها ،در كنار مسكوكات
پيشرفت فنĤوري روز بروز ميزان استفاده از اسكناس و پولهاي كاغذي كمتر و  با. نيز رواج و كاربرد فروان يافته اند

به تدريج نياز به حمل و استفاده از اسكناس و مسكوكات را كمتر مي  حسابهاي اعتباري و الكترونيكي. كمتر مي شود
براي مثال امروز براي خريد بليط قطار هاي مسافري رجا الزم نيست شما حتما به نمايندگي هاي آن شركت  .سازد

شركت و داشتن نترنتي اين يكافيست با مراجعه به پايگاه ا. مراجعه كنيد و در ازاي در يافت بليط پول نقد بپردازيد
  بليط هاي مورد نظر را در منزل خريداري كنيد يكارت اعتبار

  گيري پول اندازه
و نقش آن بر متغير هايي مانند اشتغال، تورم، رشد اقتصادي،  با توجه به اهميت و جايگاه بس مهم پول در يك اقتصاد

. اده مي شودفاي تاثير گذاري بر متغير هاي فوق استامروزه از پول به عنوان يكي از ابزار هاي بسيار مهم بر... نرخ بهره و
بدين جهت . گيري ، كنترل و اطالع از حجم پول موجود در يك اقتصاداست از ابزار سياست پولي اندازه هاستفاد الزمه

  :مرور و معرفي نماييم حجم پول در يك اقتصاد را اجزاي مهم تشكيل دهنده الزم است در اينجا

  )M1(پول معامالتي  -1
مي  هر چيزي كه در عمل به عنوان وسطه اي براي پرداخت نقش ايفا براساس تعريف محدود پول عبارت است از

اي  عبارت است از هر چيزي كه عمال به عنوان واسطه -مولفه حجم پول است  كه مهم ترين–پس پول معامالتي . كند

 از اسكناسها و به شمار مي روند عبارتند M1تي يا كه امروزه جز پول معامال ياقالم.. مبادله قرار مي گيرد براي
يا به تعبير فني و تخصصي  حسابهاي جاري به اضافه نگه داري مي شود،) در دست مردم(كه خارج از بانك  مسكوكات

  .سپرده هاي ديداري مردم نزد بانكها يا موسسات مالي و اعتباري

  )M2(شبه پول يا پول دارايي  -2
پول معامالتي مانند  كينزد يها عبارت است از جايگزين يي كه بر اساس تعريف وسيعتر از پولشبه پول يا پول دارا

كه به آنها ) كوتاه مدت و بلند مدت(سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز و سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار 
شوند كه مانند اسكناس و مسكوك اين اقالم از آن جهت شبه پول ناميده مي . مي شود حسابهاي غير ديداري نيز اطالق

يعني شما نمي توانيد به ازاي خريد يك دستگاه تلويزيون از فروشگاه از حساب . برخوردار نيستند از نقدينگي بااليي

) M1+M2( جمع پول معامالتي و شبه پول  .پس انداز قرض الحسنه خود در بانك صادرات چك صادر كنيد
  شود يان مير بيدهد و با اتحاد زحجم نقدينگي يك كشور را تشكيل مي 

  كه درآن شبه پول+ پول= ينگيحجم نقد
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اسكناس و مسكوك دردست = حجم پول 
  مردم يداريد يسپرده ها+اشخاص 
 يسپرده ها+قرض الحسنه پس انداز يسپرده ها= شبه پول

  متفرقه يسپرده ها+مدت دار يه گذاريسرما
 ران رايب پول و شبه پول در اير تركيجداول ز

  .دهد ينشان م 1383تا  1381 يسالها يبرا
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  رانيا ينبع بانك مركزم

١٤١جدول

٣ ١٤ جدول
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و رشد نقدينگي را براي سالهاي ) شامل پول معامالتي و شبه پول(آمار و ار قام مربوط به حجم پول  2 – 14جدول 
 جدول مشاهده مي كنيد حجم نقدينگي كشور جمهوري اسالمي ايران در سال چنانكه در. نشان مي دهد 1383تا  1379
ميليارد ريال آن پول معامالتي يعني مسكوكات، 4/252645ميليارد ريال بوده است كه از اين وجه مبلغ 5/685697 1383

 .شكيل مي داده استآن را شبه پول ت ميليارد ريال 433052/ 1و مبلغ ) حسابهاي جاري(اسكناس و سپرده هاي ديداري 
ان دو يجه گرفت كه از ميتوان نت ير ميز 3 – 14در )  1382مثال سال ( ينگينقد يبراساس آمار و ارقام مربوط به اجزا

ش از چهار برابر سهم اسكناس و يب يداريد يسهم سپرده ها)  يداريد ياسكناس و مسكوك و سپرده ها(جز پول 
ن برابر سهم يچند يه گذاريسرما يسپردها يز سپرده هايشبه پول ن ياان اجزياز م .مسكوك در دست اشخاص است

  .ر اجزاستيسا
در صد تغيير . حجم پول يك كشور مانند بسياري ديگر از متغير هاي اقتصادي از سالي به سالي ديگر تغيير مي كند

از پديده هايي است كه  رشد حجم نقدينگي يكي  .حجم نقدينگي از يك سال به سال ديگر را رشد نقدينگي مي نامند
مي بينيم كه رشد جحم  4-14در جدول . اقتصاد دانان و متوليان امور پولي و اقتصاد كشور به د قت ان را دنبال مي كنند

  .94بوده است 2/30، 1383 نقدينگي ايران در سال
  نشان مي دهد 1383تا  1379رشد نقدينگي و دو مولفه ان يعني پول و شبه پول را از سال ) 1-14(نمودار 

 

 ١ ١٤ نمودار

  4-14، جدول  منبع داده ها

                                                            

 http://www.cbi.ir .: ادرس" ١٣٨٣خالصه تحوالت اقتصادي آشور سال " پايگاه اينترنتي بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايرانمنبع  ٩٤
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  بانك و پيدايش آن
ك نهاد بسيار نزديك به پول به نام بانك يدر اينجا مي كوشيم با  .تا اينجا با پول، انواع و كاركرد هاي آن آشنا شديم

وايتي بسيار گذرا از چگونگي شكل گيري و تكامل پديده شرح كار كرد ها و كرامت هاي بانك را با ر .آشنا شويم
در تعيين و تنظيم حجم و  بانك مركزي وظايف بانك و بانكداري آغاز مي كنيم و با تبيين نقش و جايگاه بانك و

  .اقتصاد به پايان مي بريم  عرضه پول در
زرگري هايي مي رساند كه در انگلستان ن در صفحه تاريخ ما را به صرافي ها و يپيگيري رد پاي پديده بانكداري نو

مردم و خصوصا مسافران طال . و زرگري نقش امانتداران را نيز ايفا مي كردند قرون شانزده و هفده در كنار كار صرافي
مي سپردند و در قبال آن رسيد در يافت مي كردند و پس از مراجعه و  هاي خود را براي مراقبت و نگهداري نزد آنان

آنها پس مي گرفتند و در قبال اين عمل كارمزد اندكي به صرافان و امانتداران مي   رائه رسيد طالي خود را ازمطالبه و ا
 پس از مدتي زرگران .در اين سازكار عين طال ها تا مراجعه صاحبان آنها نزد صرافان و زرگران نگهداري مي شد. دادند

) هم وزن و هم عيار( گذاران مهم است اين است كه طاليي معادلو صرافان متوجه شدند كه آنچه براي مشتريان و امانت
بنابراين صرافان . براي آنها تفاوت نمي كرد كه آن طال مال خود آنها باشد يا نباشد. در يافت كنند با طالي امانتي خود

امانتگذاران يكباره  در زمان درخواست،طالهاي امانتي فوري به رغم لزوم باز پرداخت  كه به تجربه دريافته بودند كه
نگهداري همه طال ها در انبار يا صندوق بخشي از آن را  لذا مناسب ديدند كه بجاي. سراغ طال هاي خود نمي آيند

ارمغان اين تجربه براي صرافان و زرگران آن بود . وام يا تجارت كنند و از اين طريق سود به چنگ آورند صرف اعطاي
ود در مقابل صاحبان طال برآيند و هم مي توانند از عهده تعهدات يي از طالهاي امانتي كه آنان پي بردند با نگهداري جز

بنابراين، نهاد مذكور از طرفي پاسخگوي نياز . هم با بكارگيري مازاد آن در وام دهي، سود خوبي را بدست آورند
ند و هم پاسخگوي نياز آنهايي كساني است كه مي خواهند دارايي خود را با خيالي آسوده در محلي امن نگهداري كن

و البته با اين كشف جديد اين نهاد به كار . است كه نيازمند پولند و مي خواهند براي كار و فعاليت خود پول قرض كنند
لذا به سرعت از حرفه رونق فوق العاده اي يافت و اين نهاد در سطوح ملي در . و كسبي پرسود نيز بدل مي شد

 نخستين بانكها در كشورهايي مانند .افت و كم كم زمينه ساز نظام بانكداري جديد شدكشورهاي مختلف گسترش ي
 پاي بانك و نظام بانكي .، تاسيس گرديدند) بانك انگلستان(انگلستان  و) بانك سوئد(، سوئد ) بانك امستردام(هلند 

  .ار و ضروري در اقتصاد كشورها بدل گرديدرفته رفته، به ساير كشور ها نيز باز شد و اين نهاد به يكي از اركان تاثير گذ
بانك  .و تخصصي است امروز همه كشور هاي جهان نظام بانكي متشكل از يك بانك مركزي و چندين بانك تجاري

مركزي كار چاپ و نشر اسكناس و مسكوك، كنترل و تعيين حجم پول در اقتصاد، و نظارت بر عملكرد و هدايت 
در جهان امروز از  بانك مركزي .برعهده دارد -با استفاده از ابزار هاي معين و مشخص -فعاليت هاي ساير بانكها را 
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. 95بزرگ بشر درطول تاريخ قراداده اند عسه اختراشمار عده اي آنرا در  چنان اهميت و جايگاهي برخودار است كه
يا به  -نظام بانكي در پولسازي اين اهميت و اعتبار را وامدار همان ظرفيت وقدرت بانك و بانك مركزي و نظام بانكي

جالب در بانكداري به  بنابراين شايسته است به سازو كار اين شاهكار پر راز ورمز. خلق پول در اقتصاد است -تعبير رايج 
  .مياختصار اشاره كن

  ساز و كار خلق پول در نظام بانكي
فرض  .نك و بانكداري در آن باز نشده استدر ابتدا براي سادگي اقتصادي را در نظربگيريد كه هنوز پاي پديده با

بنابراين عرضه پول در اين اقتصاد برابر است با . است واحد پولي 1000  كنيد كه كل مقدار پول موجود در اين اقتصاد
نخستين بانك كشور به منظور نگهداري سپرده هاي  يك شخص، يا دولت، كنيد كه به همت حال فرض .هزار ريال

اين بانك تمام سپرده هاي . با مراجعه به بانك و افتتاح حساب، سپرده نزد بانك مي گذارند افراد. دمردم تاسيس مي شو
 .مردم را نگه مي دارد و پس از مراجعه سپرده گذار يا در قبال صدور چك از حساب مشتري پول او را باز مي گرداند

ابتدا فرض كنيد در اين . بانك ناميده مي شود ذخايرسپرده هايي كه بانك از مردم دريافت كرده و آنرا وام نداده است 
در نظام بانكي صد   خيره نگهداري مي شود بنا براين گفته مي شود كهذافراد در بانك به عنوان  تمام سپرده هاي  اقتصاد

وطرفه بانكها براي نگهداري حسابهاي خود معموال از تراز نامه يا دفتر داري د  .در صد ذخيره قانوني حكفرما است
در تراز  .تراز نامه عبارت است از سياهه اي كه وضعيت مالي بانك را در لحظه تنظيم نشان مي دهد. استفاد ه مي كنند

 انواع ذخاير ، اسكناس، .آن در سمت چپ ثبت مي شود  ينامه، دارايي هاي بانك در طرف راست و بدهي ها
سپرده . دارايي هاي يك بانك ثبت مي شود و ثيقه ها در رديفمسكوك ، اموال منقول و غير منقول ، اسناد دريافتي و 

بدهي هاي بانك را تشكيل مي ... ها ي اشخاص نزد بانك ، بدهي به بانك مركزي وسرمايه صاحبان سهام بانك و
  وضعيت مالي نخستين بانك فرضي را نشان مي دهد تراز نامه زير. دهند

  تراز نامه بانك اول
  بدهي ها  دارايي ها

  1000  سپرده ها  1000  خيرهذ
 ٥ ١٤ جدول

 :تراز نامه بانك فرضي اول

  

                                                            

 Samuelson, (2001) p 541راجرز ويل ، به نقل از  ٩٥
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بانك نگهداري مي ذخيره اي كه در گاو صندوق  واحد پولي 1000در اين تراز نامه دارايي بانك عبارت است از مبلغ 
دسته ) حساب جاري(كه به صورت سپرده ديداري  است واحد پولي 1000در طرف ديگر، بدهي اين بانك نيز  .شود

و بدهي هاي بانك كامال  چنانكه مشاهده مي كنيد دارايي ها .چكي از سوي بانك در اختيار مشتري قرار داده شده است
حجم پول در اين اقتصاد فرضي در  خيره نگهداري مي شودذها به صورت  از آنجا كه در اين بانك كل سپرده. ترازند

در اين اقتصاد پولِ موجود در  تفاوت ميان حالت پيش و پس از گشايش بانك در اين است كه. تغييري ابجاد نشده است
ن و مسوالن بانكدارا مدتي و براثر تجربه پس از. از اسكناس و مسكوك به سپرده ديداري بدل شده است دست مردم

بنا   .سپرده گذاران يكباره براي برداشت پولهاي خود به بانك مراجعه نمي كنند  متوجه مي شوند كه معموال همه بانك
خاك  ذخيره موجود عاطل و باطل بال استفاده مانده در گاو صندوق واحد پولي 1000 الزم نيست كه همه بر اين
پاسخگويي در صورت  ان با نگهداري در صدي از اين پول براي امكانآنان به اين فكر مي افتند كه مي تو. بخورد

ز ين يديبخشي ديگر از آن را به صورت وام در اختيار ديگران قرار داد و در مقابل عوا مراجعه احتمالي سپرده گذار
اين  اگر .است يك بنگاه اقتصاديرا بانك خود يد است؛ زيس بانك كسب عوايتاس يزة اساسيدر واقع انگ-كسب كرد 

بانك مي تواند با خيال  آمار و احتماالت حالت را به فرض وجود تعداد زيادي سپرده گذار گسترش دهيم برپايه قوانين
 از اين روش در اقتصاد و. راحت بخش اعظم سپرده ها را وام دهد و تنها جزيي از سپرده ها را نزد خود نگهدارد

نسبت كل سپرده هايي كه يك بانك به عنوان  .ياد مي شود جزيي يا نبسي نظام بانكداري با ذخيره به عنوان بانكداري
مقررات  -1. ميزان اين نسبت با توجه به دو عامل تعيين مي شود. ناميده مي شودنسبت ذخيره ذخيره نگه مي دارد 
ر دست آن بانك مركزي براي تضمين امكان بازپرداخت سپرده هاي مردم از يك سو و جهت د دولتي كه بر اساس

مي سازد در صد  سياست پولي از طريق هدايت و كنترل عمليات بانكي بانكها را موظف اعمالداشتن ابزاري براي 
سياست بانكي كه براساس آن ممكن است  -2. معيني از سپرده ها را به عنوان ذخيره قانوني نزد بانك مركزي نگه دارند

ورت مراجعه سپرده گذاران در صدي از سپرده ها را به عنوان ذخيره خود بانكها براي اطمينان از توان پاسخگويي در ص
در اينجا فرض مي كنيم بانك ذخيره   .اين ذخيره اصطالحا ذخيره اضافي خوانده مي شود. نزد خود نگه مي دارند

ه عنوان بانك ده درصد سپرده ها را ب براين اساس. در صد باشد 10اضافي نگه نمي دارد و نسبت ذخيره قانوني نيز 
ذخيره نزد 

بانك 
 يمركز

 نگه مي
دارد و 

  تراز نامه بانك اول
  بدهي ها  دارايي ها

  1000  سپرده ها  100  )قانوني(ذخيره 

      900  وام
جدو
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  .تراز نامه زير وضعيت فعلي بانك را نشان مي دهد. مابقي آن را به عنوان وام در اختيار مشتري مي گذارد

ه در حساب بانك در گفتني است كه وام هميش. دخيره قانوني و وام: در وضعيت جديد بانك دو نوع دارايي دارد
براساس اين تراز نامه در مقدار . رديف دارايي هاي بانك و در حساب مشتري در رديف بدهي هاي او ثبت مي شود

 .دارايي ها و بدهي هاي اين بانك هيچ تغييري ايجاد نشده است اما حجم پول در گردش در كشور افزايش يافته است
اسكناس و مسكوك در دست مردم واحد پول  900و مبلغ ) چك(ه ديداري ريال پول به صورت سپردواحد اكنون مبلغ 
مثال فوق نمونه كوچكي از فرايند  .واحد پول 1900=900+1000جمع عرضه پول در اين حالت برابر است با . قرار دارد

ر همين جا متوقف نمي اما اين فرايند د. خلق پول يا به تعبير بهتر فرايند افزايش عرضه پول در ساز و كار بانكداري است
شود و مشتري گيرنده وام از بانك اول  مثال فرض كنيد كه در كنار بانك فرضي اول بانك ديگري نيز تاسيس. شود
تراز نامه بانك دوم نيز  .مي سپارد به صورت سپرده با افتتاح حساب جاري در بانك دوم دريافتي را وامواحد پول  900

  .به اين شكل خوهد بود
  ه بانك دومتراز نام

  بدهي ها  دارايي ها

  900  سپرده ها  900  ذخيره
  ٧ ١٤ جدول

نگه مي  يآنرا به عنوان ذخيره نزد بانك مركزواحد پول  90اين بانك مبلغ  در صد، 10نرخ ذخيره قانوني  با فرض
سرانجام، اگر گيرنده وام از بانك . ر خواهد دادرا به صورت وام در اختيار مشتريان قراواحد پول  810دارد و و مبلغ 

 10را در بانك سوم به عنوان سپرده بسپارد و نرخ سپرده قانوني در اين بانك نيز  وام دريافتيواحد پول  810دوم مبلغ 
لغ از سپرده مذكور به عنوان ذخيره قانوني ، مب واحد پول 810 پس از نگهداري درصد باشد آنگاه بانك سوم مي تواند

تراز نامه بانك سوم در اين وضعيت به صورت زير . آن را به صورت وام در اختيار متقاضيان بگذاردواحد پول  729
  .خواهد بود

  ترازنامه بانك سوم
  بدهي ها  دارايي ها

  810  سپرده ها  ريال 810  ذخيره

      729  وام
  ٨ ١٤ جدول
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اين زنجيره . ا افتتاح هر حسابي تازه و سپرده گذاري جديد عرضه پول بيشتر خواهد شدب جدول باالنشان مي دهند كه
و ظرفيت سازو كار بانكي يك كشور  تا كجا پيش خواهد رفت ؟ توان اما اين سلسله. به همين ترتيب ادامه خواهد يافت
برابراست   در مثال باال نسبت ذخيره .تعيين مي كند  ضريب فزاينده پولي در آن اقتصاد در ايجاد و گسترش حجم پول را

بر پايه اين ضريب،  . .10پس ضريب فزاينده پولي در اين اقتصاد برابر است با . درصد 10ذخيره قانوني يعني  با نرخ
  .خواهد بودواحد پول  10000حداكثر توان افرينش پول در نظام بانكي فرضي فوق 

ارقام مربوط به خلق پول در هريك از بانك هاي فوق را و در نهايت  ر، كهيند سرانجام به جدول زيفرا نيبا ادامه ا
  .ميابي ينشان مي دهد، دست م مجموع حجم پول را در اين اقتصاد فرضي

لذا اقتصاد دانان با استفاده از روش هاي . اما بديهي است كه ارقام نجومي بانكها را نمي توان بدين ترتيب محاسبه كرد
درحالت ساده فرضي مذكور ضريب فزاينده پولي عبارت است از مقدار . تي دست يافته اند رياضي به فرمول محاسبا

نرخ سپرده قانوني به (ضريب فزاينده عكس نسبت سپرده ها . پولي كه نظام بانكي به ازاي هر ريال ذخيره ايجاد مي كند

  :داشت نشان دهيم خواهيم Rاگر نسبت سپرده ها را با . است) اضافه نرخ سپرده اضافي
  جدول فرايند خلق پول در يك نظام بانكي فرضي

  يذخيره قانون  وام جديد سپرده جديد  بانك

  100  900 1000  اول

  90  810 900  دوم

  81  729 810  سوم

  9/72  1/656 729 بانك چهارم

  61/65  49/590 1/656 بانك پنجم

  05/59  44/531 49/590 بانك ششم.

  14/53  30/478 44/531 بانك هفتم

  83/47  47/430 30/478 بانك هشتم

  05/43  42/387 47/430  بانك نهم

  74/38  68/384 42/387 بانك دهم

  32/651  90/5861 22/6513 جمع ده بانك اول

·  · ·  ·  

·  · ·  ·  

·  · ·  ·  

  68/348  10/3138 78/3486 جمع بانكهاي باقيمانده

  1000  9000 10000  جمع كل
  ٩ ١٤ جدول
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 يكه نرخ سپرده اضاف يبا فرض قبل. ميزان خلق پول توسط بانكها مبتني است بر نسبت سپرده 96بر اساس اين فرمول
. خواهد بود 20درصد باشد انگاه ضريب فزاينده  5 يماند لذا اگر نرخ سپرده قانون يم يباق يفقط سپرده قانون  صفراست،

 يدر حالت خاص اگر نرخ سپرده قانون. خواهد بود  5در صد باشد آنگاه ضريب فزاينده برابر  20بت ذخيره ها اگر نس

  .در اين نظام خلق پول وجود ندارد. ، ضريب فزاينده پولي نيز يك خواهد بود)R=1(صد در صد 

  ير ربويو غ يربو يبانكدار ياساس يتفاوتها

تغيير سيستم بانكداري و حذف ربا مورد   سالمي و استقرار جمهوري اسالمي،پيروزي انقالب ا چنانكه اشاره شد با
و ابالغ آن به بانكها،  1362توجه قرار گرفت كه پس از تصويب اليحه قانوني عمليات بانكي بدون ربا در سال 

نجا يدر ا. گذاشته شد اجرابه اين قانون در ايران  1363دستورالعملها و آئين نامه هاي اجرايي تهيه و از اول فروردين ماه 
  .ميكن يبدون ربا را مرور م يبر ربا و بانكدار يمتبن يبانكدار ياساس يتفاوتها به اختصار

ا به ي ياقتصاد يپروژه ها ين ماليتام. دارد ين مالياز به تامين يكوچك و بزرگ اقتصاد يتهايشبرد فعاليدر و اقع پ
، كه يمال يموسسات و واسطه ها يا از سوي ه گذاريسرما يها د و شركتافرا ياز سو ايها  يه گذاريگر سرمايعبارت د

ار بنگاهها و ين وجوه را در اختيرا ا) آنان  يپس انداز ها(ز وجوه مازاد بر مصرف روز مره مردم يو تجه يبا جمع آور
ن ين و مهم تريگترردر تمام كشور ها نهاد بانك به عنوان بز. رديگ يدهد، صورت م يه گذار قرار ميسرما يشركت ها
مردم و  يجذب انواع سپرده ها ينظام بانك يت هاين نقش ها ومسئولياز مهم تر يكين يبنابرا. كند يعمل م يواسطه مال
و هم  يا ربوي يه داريسرما يهم نظام بانكدار  .است ياقتصاد يت ها و پروژه هايار فعالين سپرده ها در اختيقرار دادن ا
ان بانك و سپرده يت رابطه ميماه ن نقش ويا يفايا ياما چگونگ. كنند  يفا مين نقش را ايا همبدون رب ينظام بانكدار

 يده ميكه مصارف بانك نام(ان بانك يو بانك مشتر) شود ياد ميمنابع بانك  عنوانكه اصطالحا از آن به ( گذاران 
  .گر تفاوت دارديدر دونظام از همد) شود

در قالب انواع سپرده ها مانند  مردم را) يپس انداز ها(بانكها وجوه مازاد  يربو يداردر نظام بانك منابع بانك در طرف
. كند يم ياز آنها به صورت قرض جمع آور ، سپرده پس انداز كوتاه مدت و سپرده بلند مدت) يجار( يداريسپرده د

رنده يكند و قرض گ يك ميملت رندهيبه قرض گ از مال خود را ينيمقدار مع قرض آن است كه قرض دهنده«منظور از 

                                                            

 د کالن و بانکداري مراجعه کنيدآشنايي تفصيلي با اين ضريب و چگونگي محاسبه آن به متون اقتصا يبرا - ٩٦

ضريب فزاينده 
  =پولي

1

R
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ن يان سپرده گذار و بانك رابطه داينرو مياز ا. 97»ديث مقدار و جنس و وصف مسترد نمايموظف است مثل آن راز ح
 يبخش تواند هر لحظه كه اراده كند يازآنجا كه دارنده حساب م يجار يمعموال در سپرده ها  .شود يون برقرار ميومد

اما در قبال . رد يگ يچ گونه بهره به آن تعلق نميه افت كنديق صدور چك مطالبه و دريا تمام سپرده خود را از طري
قرض بودن  تيل ماهيبه دل يربو يدر بانكدار. بانك ملزم به پرداخت بهره است و بلندمدت كوتاه مدت يسپرده ها

 يورشكستگ يحت( يطيراسپرده ها سپرده گذران حق دخالت در امور بانك را ندارند و بانك موظف است تحت هر ش
ن نظام يدر ا. را به سپرده گذار بپردازد) بهره يعني(مهلت مقرر ، اصل پول و فرع آن  يپس از انقضا )و انحالل بانك

ن يتام انيدر جر در طرف مصارف بانك. توام است  )ربا(ز و جذب سپرده ها توسط بانك با پرداخت بهره يعمل تجه
 ينيافت نرخ معيرا در قبال در  يالت بانكيگر تسهيا به عبارت دي معموال بانك وام ياداقتص يت هايپروژها و فعال يمال

به  ن و معمواليرا در مدت مع يافتيشوند اصل و فرع وام در يان متعهد ميدهد و مشر يان قرار ميار مشرياز بهره در اخت
صادق ) يمشتر(ون يو مد) بانك(ن يابطه داز همان رين جا نيدر ا. ا ساالنه به بانك بازگردانديصورت اقساط ماهانه 

ن شده درچارچوب عقد قرض ييش تعيو از پ ين همراه با مازاد قطعياصل د) پرداخت ( هيتاد ندين فراياست و چون درا
  .توام است) ربا(افت بهره يبانك با در يز از سويالت نيوام و تسه يعمل اعطا همراه است

  يرربويغ يبانكدار

مردم در قالب انواع سپرده ها و به كار  يز پس انداز هايجذب و تجه يربو يبدون ربا مانند بانكدار يدر نظام بانكدار
  .دهد يل مين رسالت بانك ها را تشكيمهم تر ياقتصاد يت هايآنها در چرخه فعال يانداز
شامل قرض الحسنه (سنه مردم را در قالب انواع سپرده ها مانند سپرده قرض الح يز بانكها پس انداز هاين نظام نيدر ا
قرض  يهر چند در سپرده ها. كنند يمدت دار جذب م يه گذاريسرما يو سپرده ها) ، قرض الحسنه پس اندازيجار

سپرده گذار و بانك صدق كند اما از آنجا كه پرداخت و  ون بر رابطهين ومديالحسنه ممكن است عنوان رابطه دا
اما در سپرده . ابدي ينجا ربا تحقق نميست در اين نيمازاد بر اصل د يزين مشروط ومنوط به پرداخت چين ديافت ايدر
رد بلكه سپرده گذار بانك را به عنوان يگ يمدت دار بانك وجوه سپرده گذار را به عنوان قرض نم يه گذاريسرما يها
ا يها را تعهد  ز پرداخت اصل سپردهيند و بانك نيگز يش بر ميپس انداز ها يه گذاريك خود در سرمايا شريل يوك
ان سپرده ين رابطه ميبنابرا .رديگ ين شده را به عنوان بهره به گردن نمييتع يپرداخت رقم قطع كند و مازاد برآن يمه ميب

جه عمل جذب سپرده ها در قالب هر دو نوع سپرده يدر نت .ونين و مديل و موكل است نه دايگذار و بانك رابطه وك
  .دار بدون ربا است مدت ياره گذيقرض الحسنه و سرما يگذار

ك سپرده گذاران ، وجوه جذب شده را يا شريل يز بانك به عنوان وكيالت نيوام و تسه يدر طرف مصارف و اعطا
ك، مزارعه، جعاله ، يمانند مشاركت ، مضاربه، اجاره به شرط تمل يدر قالب انواع قراداد ها و عقود مجاز و مباح شرع

وجوه را پس از  يدهد و سود واقع يقرار م يالت بانكيان تسهيان و متقاضيار مشترياخت در...م ويمستق يه گذاريسرما

                                                            

 قانون مدني ايران ٤٨٤ماده - ٩٧
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 ياعطا ن عمليبنابرا .كند يم ميتقس) سپرده گذاران(وجوه  صاحبان انيم افت سهم سود بانكيكسر كارمزد و در
  98. ز بدون ربا خواهد بوديالت بانكها نيتسه

  خالصه
 امعه به عنوان واسطه مبادله و وسيله اي براي پرداخت قيمت كا ال ها و خدماتهر چيزي كه در ج پول عبارت است از
  .پذيرفته شده باشد

دوم واحد سنجش و معياري براي . اول و اسطه مبادله :عمد ه دارد پول يك نوع دارايي است كه در اقتصاد سه كار كرد
  .سوم ذخيره ارزش. محاسبه

 .تقسيم كرد يو اعتبار ييكاال ي به دو نوعپول را مي توان بر اساس معيار ارزش ذات
 :شود يل مير تشكيز يحجم پول در يك اقتصاد از اجزا

 به اضافه نگه داري مي شود،) در دست مردم(كه خارج از بانك  مسكوكات اسكناسها و يعني )M1(پول معامالتي  -
 .مردم نزد بانكها يا موسسات مالي و اعتباري حسابهاي جاري
پول معامالتي مانند سپرده هاي قرض الحسنه  كينزد يها كه عبارت است از جايگزين )M2(ل دارايي شبه پول يا پو

 كه به آنها حسابهاي غير ديداري نيز اطالق) كوتاه مدت و بلند مدت(پس انداز و سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار 
  .مي شود

  را تشكيل مي دهد حجم نقدينگي يك كشور) M1+M2( جمع پول معامالتي و شبه پول 
بانك مركزي كار چاپ . و تخصصي است ك كشور متشكل از يك بانك مركزي و چندين بانك تجاريينظام بانكي 

و نشر اسكناس و مسكوك، كنترل و تعيين حجم پول در اقتصاد، و نظارت بر عملكرد و هدايت فعاليت هاي ساير بانكها 
 .برعهده دارد -با استفاده از ابزار هاي معين و مشخص -را 

 .شود ين مييو نسبت سپرده تع ينده پوليب فزايبا توجه به ضر يك نظام پوليخلق پول در
 يدر نظام پول يه پوليپا ياجزا .ك كشور استيدر  ينگيرات حجم نقديينده دو منبع مهم در تغيب فزايو ضر يه پوليپا
 و مطالبات ياز بخش دولت يلبات بانك مركز، خالص مطايبانك مركز يخارج يها ييران عبارتند از خالص دارايا

 يك قرن قبل باز ميران به يبانك در ا يس رسمينه طرح تاسيشيپ.  يو تخصص يتجار ير بانكهاياز سا يبانك مركز
در و بانك ملي ايران اعطا شد به سال  10حق نشر اسكناس به مدت  يمل يب شورايبا تصو 1310 درسال. گردد

، 1339سال  كشور در يو بانك يتصويب قانون پول با.ن اسكناس بانك ملي ايران انتشار يافتنخستي 1311فروردين ماه 
 يكليه امور مربوط به چاپ اسكناس و ضرب سكه و پشتوانه آن به بانك مركزو  ايران تشكيل شد يبانك مركز

                                                            

صديقي نجات اهللا، بانكداري بدون ربا ترجمه اآبر مهدي پور  – ١: براي شناخت بيشتر تفاوتهاي نظام بانكي ربوي و غيرربوي مراجعه آنيد به.  ٩٨
ي در اسالم نظريه و عمل ترجمه يداهللا دادگر و سيد اسحاق علوي، ميلز، تامين مال –مرسلي  – ٢؛  ١٣٦١عطاآبادي، تهران، انتشارات سروش، 

  .انتشارات دانشگاه مفيد
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سامان و چند  ات ، ملت، رفاه،تجاري و مانند بانك سپه ، ملي ، صادر ياز بانكها يمجموعه ا سيبا تاس .واگذار گرديد
 .ران شكل گرفتيا يو صنعت و معدن نظام بانك بانك تخصصي مانند بانك مسكن، كشاورزي،

تغيير سيستم بانكداري و حذف ربا مورد توجه  پس از پيروزي انقالب اسالمي و استقرار حاكميت جمهوري اسالمي،
و ابالغ آن به بانكها، اين قانون در ايران  1362ن ربا در سال تصويب اليحه قانوني عمليات بانكي بدو و باقرار گرفت 

 .مورد اجرا گذاشته شد
 دو به يتوان به طور كل يم ن ابزارها رايا. دهد يانجام م يمتفاوت يابزارهاكنترل عرضه پول را با استفاده  يبانك مركز
سبب تغيير  يپول از طريق مكانيزم بسط يپول  يكم يابزارها .نمود يطبقه بند يفيك يو ابزار ها يكم يگروه ابزارها

 –عمليات بازار باز  -3ينسبت سپرده قانون -2يسود بانك يها نرخ -1ن ابزار ها عبارتند از يا. شوند يدرحجم پول م
 ياوراق مشاركت بانك مركز

به سمت اعتبارات  يجهت دهدر  يبانك مركز يو نظارت يياجرا يت هايارات و صالحيبه اخت يفيك يابزار ها
در مورد  ياعتبارات بانك يو منظور كردن اولويت در امر اعطا ياعتبار يايجاد محدوديتهاو مورد نظر  يبخشها
  .شود ياطالق م يخاص اقتصاد يبخشها
قرض بودن سپرده ها  تيل ماهيبه دل يربو ين است كه در بانكداريدر ا ير ربويو غ يربو يبانكدار ن تفاوتيمهمتر

و انحالل  يورشكستگ يحت( يطيدخالت در امور بانك را ندارند و بانك موظف است تحت هر شراسپرده گذران حق 
 ينظام بانكدار اما در. را به سپرده گذار بپردازد) بهره يعني(مهلت مقرر ، اصل پول و فرع آن  يپس از انقضا )بانك

 يو عمدتا بر مبنا يه گذاريسرماقرض الحسنه و  يز و جذب سپرد در قالب انواع سپرده هايعمل تجه بدون ربا
  .شود يان انجام ميمشاركت سپرده گذار و بانك در سود و ز

  :سواالت فصل چهاردهم
  پول را تعريف كنيد و كاركردهاي پول را شرح دهيد؟ – 1
  مراحل تاريخي پول را بيان كنيد؟ – 2
  مولفه هاي اصلي تشكيل دهنده حجم را نام ببريد؟ – 3
  ي و تكامل پديده بانك را مشروحا توضيح دهيد؟چگونگي شكل گير – 4
  ترازنامه چيست؟ چه اقالمي در سمت راست و چه اقالمي در سمت چپ ترازنامه ثبت مي شود؟ – 5
  نسبت ذخيره چيست و با توجه به كدام عوامل تعيين مي شود؟ – 6
  هيد؟با استفاده از يك جدل فرايند خلق پول را در يك نظام بانكي فرضي نشان د – 7
باشد ضريب فزاينده پولي   ٪25ضريب فزاينده پولي چيست؟ به فرض اگر نسبت ذخيره ها در يك نظام بانكي  – 8

  چه مقدار خواهد بود؟
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  فصل پانزدهم
  شه ها و پيامد هايمفهوم ، ر: تورم 

  
در اين فصل مي كوشيم با جنبه ديگري از مباحث پول  پس از آشنايي با پول ، و بيان نحوه خلق و كنترل حجم پول

ارزش است كه در قالب قدرت  يدار  ول هرچند خود معياري براي سنجش ارزش كاالهاست اما خود نيزپ. آشنا شويم
. و ارزش آن بسته به عواملي چند كاهش يا افزايش پيدا مي كند شود ير مييكند و دستخوش تغ يد آن ظهور ميخر

ول يك كشور به صورت پ )قدرت خريد(ارزش ار سنجش ارزش ساير كاالهاست كاهشيازآنجا كه پول خود مع
با . تنزل قيمت ها تجلي مي يابد افزايش ارزش پول با برعكس ،. يا اصطالحا تورم نمود پيدا مي كندقيمت ها افزايش 

جدي به دنبال ندارد معموال كمتر ضرورتي  اي نادر است و رويداد آن پيامد تنزل قيمت ها پديده توجه به اينكه پديده
مقال ديگري است و از اين رو مجال و فضاي بيشتري را به  اما بحث تورم .احساس مي شودبراي گنجاندن آن در متون 

نظر به  .خود اختصاص داده و از ديرباز به عنوان يكي از مشغله هاي ذهني و عملي سياستگذاران و كارشناسان بوده است
ي با ريشه ها و پيامد هاي آن و آشنايآن انواع  ،تورمم به طرح و تبين مفهوم ن فصلياهيمت اين موضوع در ا

  .ميپرداز يم

  تعريف و مفهوم تورم
وقتي سطح عمومي قيمتها افزايش مي يابد گفته مي . در هر اقتصادي قيمت كاالها دچار تغييرات و نوسان مي شود

ايشي تورم است افز بلكه آن. اما هر افزايشي در قيمت ها را نمي توان تورم ناميد. شود كه در آن اقتصاد تورم وجود دارد
كاال ها و خدمات مورد مصرف  يعني بدون تغيير مهمي در كميت و كيفيت. كه اوال ميانگين سطح قيمت ها افزايش يابد

به آن افزايشي در قيمت ها تورم اطالق  ثانيا .افراد ناچارباشند پول بيشتري بپردازند و بدون افزايش در رفاه و مطلوبيت،
يعني اگر وضعيت اقتصادي را بحال خود رها كنيم و ابزار هايي را براي مهار و كنترل تورم . مي شود كه خود افزا باشد

 .و حتي ممكن است بر ميزان تورم افزوده شود. به كار نبنديم تورم به طور پيوسته و مداوم به حالت خود باقي بماند
اما  .يك دوره داراي تغييرات مثبت باشد بنابراين تنها در وضعيتي تورم وجود دارد كه سطح قيمت ها در طي زمان يا

اگر حالت خود افزايي و تداوم يا استمرار افزايش قيمت ها و جود نداشته باشد و قيمت به هر دليلي فقط يكبار افزايش 
  .ناميده مي شودبلكه اين وضعيت اصطالحا شوك . يابد درآن صورت تورم وجود ندارد

  انواع تورم
ده بدور مانده و ين پديب ايآس افت كه ازيتوان  يرا م يع است و در جهان كمتر اقتصاديش شايكم و ب يده ايتورم پد

ن يو هم. زان شدت و نرخ تورم است يدارد م يت فوق العاده ايمنتها آنچه اهم. ده باشدينچش م آن رايطعم نامال چگاهيه
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 يقرار م يمتفاوت يدر گروهها اظ تورمت آنها را از لحيسازد و وضع يز ميگرمتمايمساله است كه كشورها را از همد
  .دهد

  :99كرده اند ياقتصاددانان تورم را برحسب پايين بودن يا باال بودن نرخ آن به چند دسته طبقه بند
  تورم خزنده) 1
  تورم شتابان) 2
  تورم تازنده) 3

معموال تورم  .ود داردزماني كه قيمت ها به كندي و با ماليمت رو به افزايش است گفته مي شود كه تورم خزنده وج
  .در گروه تورم خزنده دسته بندي مي شود در صد 10كمتر از  نرخ ساليانه هاي با

اما . زماني مي توان يك تورم را تورم شتابان ناميد كه از مرحله تك رقمي فراتر رفته و به نرخ دو رقمي رسيده باشد
گفته مي شود تورم  رقمي در مي گذرد دواي تورم از زماني كه افسار قيمت ها از دست متوليان خارج مي شود نرخ ه

  .طوفاني و تازنده به جان اقتصاد افتاده است

  اندازه گيري تورم
 مانند بسياري ديگر از پديده ها در اقتصاد ،اقتصاد دانان براي اندازه گيري ميزان رشد يا افزايش سطح عمومي قيمتها

قدرت   معيارهايي است كه از آنها مي توان براي انداز ه گيري ن شاخصهااي. كرده اند  معيار ها و شاخصهايي را تعريف
فشار هاي  خريد پول ملي ، تنظيم حجم پول در جريان ، اندازه گيري تغييرات هزينه زندگي خانوار ها، تشخيص سير

 يثابت و بررسو دنياي خارج ، محاسبه درآمد ملي به قيمت  تورمي ، تشخيص شرايط مبادله بخشهايي مختلف توليدي
معروفترين شاخصهاي اندازه گيري رشد قيمتها در .. به كار گرفت  اوضاع عمومي اقتصاد كشور تورم در يك اقتصاد

  :يك اقتصاد عبارتند از 

  ؛)CPI( 100شاخص قيمت مصرف كننده  )1

  ؛)(PPI 101شاخص قيمت توليد گنندگان) 2

 GNP 102شاخص تعديل كننده) 3

                                                            

 . البته اين طبقه بندي منحصر به فرد و جامع نيست و مي توان طبقه بندي هاي ديگري نيز براي تورم ارايه کرد ٩٩

100 Consumer Price index 

101 Producer price Index 

102 GNP Deflator  
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امد يجادتورم و پيعلل ا ينجا به برسيم و در ايفصل دوازدهم مروركرد در شاخصها را اين تعريف و نحوه محاسبه كه
مفهوم سطح قيمت ها و نرخ تورم با همديگر  شود كه يادآوريش از آن الزم است يمنتها پ. م يكن يآن بسنده م يها

 درصد رم برابر است بااما نرخ تو. شاخص هاي اندازه گيري قيمت سطح قميت ها را نشان مي دهد. تفاوت دارند
  :استخراج تورم از شاخصهاي قيمت بدين صورت استنحوه  .رات سطح قيمت ها ي يكسال نسبت به سال قبل آنيتغي

100×  
  سطح قيمت سال جاري-سطح قيمت سال قبل

  نرخ تورم= 
 سطح قيمت سال قبل

برابر  1382متها در سال يمتوسط سطح قران يا ياسالم يجمهور يبانك مركز يشره از سوتمثال براساس آمارمن يبرا
 ين صورن بدست ميبد 1383سال  يبراساس فرمول باال نرخ تورم برا.  103بوده است 5/274برابر  1383و درسال  2/238
  ديآ

2/15 =100×  
2/238 -5/274  

  نرخ تورم= 
2/238  

  علل تورم
ه از دير باز اقتصاد دانان در پي يافتن پاسخ ريشه تورم در چيست و اين كه تورم چرا به وجود مي آيد پرسشي است ك

  .به طور كلي اقتصاددانان بر نقش عوامل زير در پيدايش تورم تاكيد مي ورزند. آن بوده اند

  فشار تقاضا) 1
نيروهاي  هر گاه تعادل ميان تقاضا و عرضه به هم مي خورد. يكي از عوامل موثر بر تورم تغيير در تقاضاي كل است 

براي مثال وقتي تقاضا در اقتصاد بيشتر از . ار دست به كار شده و اقتصاد را به سمت تعادل پيش مي راندخود كار باز
  .عرضه باشد قيمت ها به سرعت رو به افزايش مي نهند تا نقطه اي كه تعادل و تساوي تقاضا و عرضه ايجاد شود

بنابراين ريشه هاي تورم را بايد . اقتصاد استپس يكي از عوامل افزايش سطح عمومي قيمت ها افزايش تقاضا در يك  
 افزايش جمعيت ، دراقتصاد ايران. عوامل بسياري در افزايش تقاضا نقش دارد. در علل افزايش تقاضا جستجو نمائيم

ان سه ير رابطه مينمودار ز .ش تقاضا مي توان بر شمرديافزا از داليل اصلي افزايش درآمد وافزايش حجم نقدينگي را
  .دهد يد را نشان مي، تورم و تولينگيحجم نقد ريمتغ
  

                                                            

 www.cbi.irبه آدرس بانک مرکزي اداره آمار هاي اقتصادي  ج ازاستخرا ١٠٣
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  142ص  1383 ينامه بانك مركز منبع تراز
شود كه تقاضا براي  باعث مي افزايش درآمد نيز   .دو برابر شده است گذشته جمعيت ايران حدودا در طي نيم قرن

از . ابت باشد قيمت ها رو به افزايش مي گذارنددر صورتي كه عرضه كاالها و خدمات ث. كاالها و خدمات افزايش يابد
 اقتصاد كالن، عواملي مانند افزايش سرمايه گذاري ، افزايش مخارج دولتي و صادرات مي توانند در افزايش تقاضا منظر

ل نيز در افزايش قيمت ها دخي در اقتصاد باال رفتن درآمد اسمي مردم به دليل افزايش حجم نقدينگي. نقش داشته باشند
 تبييناز طريق رابطه اي معروف به رابطه مقداري پول  قيمتها سطح عمومي  سازكار تاثير گذاري حجم نقدينگي بر. است

  :براساس اين رابطه . مي شود
  

P.y=M.V  كه در آنP  ،سطح عمومي قيمت هاy  ،حجم مبادالتM  حجم نقدينگي وV  سرعت گردش پول
  .است

  براساس اين نظريه كه يكي از. في به نام تئوري مقداري پول در اقتصاد استاين رابطة بيان جبري نظريه معرو
در اقتصادكالن است ميان افزايش حجم نقدينگي و سطح عمومي قيمت ها رابطه مستقيم وجود  ترين نظريات اساسي
  :شود حجم نقدينگي در اقتصاد با اتحاد زير بيان مي ميچنانكه در فصل چهاردهم مشاهده كرد .دارد
  

 حجم نقدينگي× سرعت گردش پول =قيمتهاسطح عمومي  ×   حجم معامالت

١٥١نمودار
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  كه درآن
  

  
  

ه يپا ياجزا. رديگ يسرچشمه م ينده پوليب فزايو ضر يه پولياز دو منبع به نام پا ينگيا كاهش حجم نقديش يافزا
از بخش  ي، خالص مطالبات بانك مركزيبانك مركز يخارج يها ييران عبارتند از خالص دارايا يدر نظام پول يپول
  .يو تخصص يتجار يانكهار بياز سا يبانك مركز و مطالبات يدولت
  
  
  
  

 يش كسريو افزا يارز يش درآمد هايتوان به افزا يمؤثر است م ينگيش حجم نقديكه در افزا ياز عوامل نيبنابرا
دهد  يم ين مخارج خود ارز را به بانك مركزيتام ي، دولت برا يارز يش درآمد هايبا افزا رايز. بودجه دولت نام برد

 .دهد يش ميخالص دارائيهاي خارجي سيستم بانكي افزا بين ترتيكند و بد يافت ميدر ) الير(و درقبال آن پول نقد 
 يزمان. بودجه دولت و مؤسسات و شركتهاي وابسته به دولت است  يكسر ينگيش نقديگر از عوامل مهم افزايد يكي

خالص بدهي بخش   جهير نتزند و د يم يشود و دست به استقراض از بانك مركز يبودجه مواجه م يكه دولت با كسر
شود حجم نقدينگي افزايش يافته و نتيجتاً سطح  ين عوامل سبب ميا يهردو. ابد ي يش ميدولتي به سيستم بانكي افزا

اين افزايشها در دارائيهاي خارجي يا بدهي بخش دولتي بصورت مداوم صورت  چنانچه . يابد قيمتها افزايش   عمومي
  .پيوندد ميگيرد تورم در اقتصاد بوقوع 

افزايش قيمت كاالها و خدمات در  در باره انتظارات يا پيش بيني تقاضاكنندگان از ديگر عوامل پيدايش و ادامه تورم
تقاضاي آيندة خود را براي خريد كاالها و  مردم يابد كه قيمتها در آينده افزايش مياگر پيش بيني شود . استآينده 

اين رفتار كه  مي شود زماني سبب تورمين امر لبته اا .نمايند احتكار كاال ميو  ديخرخدمات جلو انداخته و اقدام به 
  .استمرار داشته باشد نيز هاي بعد همچنان در دوره

 سپرده هاي متفرقه+سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار+س اندازسپرده هاي قرض الحسنه پ= شبه پول

 سپرده هاي ديداري+اسكناس و مسكوك دردست اشخاص =حجم پول

 شبه پول+پول=حجم نقدينگي

١٥١جدول
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  )عرضه كاهش(نه يهز فشاراز  ناشيتورم 
توليدكنندگان و عرضه  دليلي اگربه هر . از علل تورم محسوب شود نيزكاهش مداوم عرضة كاالها و خدمات 

كاهش عرضه كاالها . پديده افزايش قيمتها بروز خواهد كردرا كاهش دهند گان كاالها و خدمات توليد و عرضه كنند
سياستهاي ارزي، سياستهاي بازرگاني خارجي و . دكردر دو بخش خارجي و داخلي طبقه بندي  را مي توان و خدمات

براي مثال چنانچه . باشند ر داخل كشور ميدر افزايش يا كاهش عرضه كاالهاي خارجي د  گمركي ابزارهاي مهمي
شود كه از  اين سياست سبب مي. سياست كاهش ارزش پول ملي اجرا شود واردات گران و صادرات پر سود خواهد شد

. عرضه كاالهاي وارداتي كاسته شود و از طرفي با افزايش صادرات كاال، حجم عرضه كاال در داخل كشور نيز كم شود
و  هاعرضه كاالمي تواند بر  ي و بازرگاني و گمركي و اعمال محدوديتهاي مختلف در اين زمينها سياستهاي تعرفه

هزينه توليد ش يافزاطور كلي هر عاملي كه ، به عرضه كاالها و خدمات داخلي  از لحاظ. اثر بگذاردخدمات در كشور 
منجر خواهد تورم آن به  و به تبعخدمات  كاهش عرضة كاالها و را در پي داشته باشد بهيا كاهش سود توليد كنندگان 

ش يافزا ،يش بهره وريش از افزايب يكار، به مقدار يرويش دستمزد نيافزا نه عباتند ازيش هزياز عوامل افزا يبرخ. شد
مت تمام شده يد و قينه توليشود هز ين عوامل باعث ميك از ايش هريافزا . يو واردات يداخل يديتول يمت نهاده هايق

  .ابديش يمت آنها افزايجه قيو در نت يديا و خدمات تولكاال ه
منطقة  تنگتر شدنبزرگ شدن دولت در اقتصاد  .عوامل كاهش عرضه در اقتصاد است ديگر از بزرگ شدن دولت اثر

كه دولت و مؤسسات وابسته به آن در فعاليتهاي اقتصادي شركت  زماني. را در پي دارد فعاليت بخش خصوصي 
از  .تنگ مي شودفعاليتهاي بخش خصوصي  ه برعرص برخوداري دولت از اقتدار و امكانات بيشتر به جهكنند با تو مي

عنوان يك بخش ناكارا از لحاظ اقتصادي ه بخش دولتي ب در نتيجه. انگيزه سود در بخش دولتي ضعيف است طرفي
ه تداوم آن منجر به پديدة تورم كمي شود اين جايگزيني تدريجي سبب تضعيف بخش عرضة اقتصاد  .شود  شناخته مي

  .گردد در اقتصاد مي

  پيامدهاي اقتصادي تورم
تورم يكي از ماموريت  اتفاق نظر دارند كه مهار بدون ترديد تمام مديران بانك مركزي كشور هاي دنيا براين نكته

ابساماني هاي در هر كشور تبعات ، مشكالت و ن -بسته به شدت و ضعف آن -پديده تورم. هاي اصلي آنان است
البته بايد يادآور شد كه و قتي ما از تورم صحبت مي كنيم منظور ما از تورم  .بسياري را بر يك اقتصاد تحميل مي كند

در واقع افزايش قميتها به صورت نسبي صورت . آن نيست كه قيمت همه كاال ها همزمان و با نرخ يكسان افزايش يابد
يا حتي ممكن . ايش شديد و قيمت برخي ديگر از كاال ها افزايش اندك دارنديعني قيمت برخي كاال افز. مي گيرد

نخست آنكه . در افزايش قيمت كاالها دو پيامد مسلم و قطعي دارد ياين ناهمگون. است اصال افزايش نداشته باشند 
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پاياني دهه هفتاد و  تورم در سالهاي .توزيع ثروت و درآمد را به نفع عده اي و به ضرر عده اي ديگر به هم مي زند
در نتيجه . ي مانند زمين و امال ك چند برابر شوديسالهاي آغازين دهه هشتاد هجري شمسي سبب شد قيمت ثروت ها

. ميليون تومان معامله مي گرديد 30 1383پنج ميليون تومان ارزش داشت در سال  1370در سال  عنوان مثال، ملكي كه به
بنا به فرض . به نسبت امالك به شدت افت كرد يدار بانك مدت يها مثال سپرده يهاي برخالف اين، ارزش دارايي

 يبه ارزش پنج ميليون تومان بوده اند و آنرا به ازا يدار بانك مدت يها سپرده يدارا 1370اگرافرادي در همان سال 
 هاي حاصل از آن حتي افت كل سپرده و سوديتوانند با در در يكرده باشند اكنون نم يداريسود معيني خر افتيدر

  .يك دانگ از ملك باال را خريداري كنند
آسيب تورم به كارايي اقتصادي به  .كارايي اقتصادي لطمه وارد كند  ممكن است به عالوه بر اثر باز توزيعي، تورم

و  هااالبازاري ك اگر قيمت در تورم پايين. قيمت ها و عاليم قيمتي بروز ميكند) غير واقعي ساختن(صورت انحراف 
 يا تقاضا براي آن كاال يا خدمت/عرضه و درك مي كند كه شرايط خدمات افزايش يابد هم فروشنده و هم خريدار

تفكيك و تشخيص ميان تغيير قيمت هاي نسبي و عمومي  اما اگر تورم در اقتصاد وجود داشته باشد .تغيير كرده است
شود و  يت ميباالست هدا يجه تورم مواجه با سودآوريكه در نت ييت هايجه منابع به سمت فعاليدر نت. دشوار مي شود

  .شود ينه منحرف ميص بهيص منابع از تخصيلذا تخص

  نرخ مطلوب تورم
سياستگذاران و متوليان امور اقتصادي هر كشور تحقق سه هدف عمده مربوط به اقتصاد كالن دريك كشوررا در 

. ه هدف عبارتند از رشد اقتصادي، اشتغال كامل و ثبات قيمت هاصدر اولويت هاي اقتصادي خود قرار مي دهنداين س
اما واقعا ثبات قيمت ها به چه .   .اين كتاب خواهيم پرداخت بحث رشد سريع و اشتغال كامل در جايي ديگري در به

ورم نسبتا ت كارشناسان اقتصاد كالن بر مزاياي يبرخ معناست و روند مطلوب قيمت ها در بلند مدت بايد چگونه باشد؟
 استدالل اين گروه  .ن باورند كه نرخ صفر نرخ بهينه تورم استيگر برايبرخي د. د دارنديقيمت ها تاك يپايين وثبات نسب

اين است كه مردم براي داشتن تصوير روشن و قابل پيش بيني از آينده براي برنامه ريزي و سرمايه گذاري الزم است با 
برخي ديگر از اقتصاد دانان براين باورند كه تورم صفر در يك اقتصاد ركود  .واجه باشندتورم بسيار پايين يا حتي صفر م
دليل اين امر نيز اين است كه براساس فرض تورم صفر سطح متوسط دسمتزدها بايد ثابت . و بيكاري را تشديد مي كند

 و اين امر. هش بدست مي آيدثبات سطح متوسط دستمزدها از متوسط دسمتزدهاي رو به افزايش و رو به كا. باشد
اما مطالعات نشان ميدهد كه .زماني تحقق مي يابد كه برخي از دسمتزدها كاهش يابند و برخي ديگر افزايش يابند 

كاهش  نسبت به چسپندگي دسمتزدها به اين معناست كه افراد. معموال دستمزد ها نسبت به كاهش چسپندگي دارند
در مقايسه با  -از زوايه اقتصاد كالن مدلول اين تحليل اين است كه تورم صفر . نددستمزدهايشان مقاومت نشان مي ده
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 به عبارت ديگر،. توليد همراه است درصد با سطح باالتر ي از بيكاري پايدار و سطح كمتري از 4 -3تورم با نرخهاي 
  .وردتورم صفر نيز مانند نرخهاي باالي تورم ناكارايي در تخصيص منابع به بار خواهد آ

خالصه آن كه هرچند هيچ نرخي به طور معين و مشخص به عنوان يگانه نرخ مطلوب و بهينه تورم مورد اتفاق 
اقتصادادانان قرار ندارد اما تقريبا غالب اقتصاد دانان براين نكته اتفاق دارند كه افزايش پيش بيني پذير و ماليم در سطح 

  .قتصادي فراهم مي كندبراي رشد سالم ا يمناسب يفضا عمومي قيمت ها

  خالصه
 .وقتي سطح عمومي قيمتها افزايش مي يابد گفته مي شود كه در آن اقتصاد تورم وجود دارد

به آن افزايشي در قيمت ها تورم اطالق مي  افزايشي تورم است كه اوال ميانگين سطح قيمت ها افزايش يابد، ثانيا آن
  .ره داراي تغييرات مثبت باشدشود كه خود افزا باشد و در طي زمان يا يك دو

كه  زماني كه قيمت ها به كندي و با ماليمت رو به افزايش است گفته مي شود كه تورم خزنده وجود دارد ؛زماني تورم
شود؛زماني كه  يده مياز مرحله تك رقمي فراتر رفته و به نرخ دو رقمي يا حتي سه رقمي رسيده باشد تورم شتابان نام

  .تازنده است گفته مي شود تورم ه رقمي در مي گذردنرخ هاي تورم از س

؛ )CPI( 104شاخص قيمت مصرف كننده  )1: معروفترين شاخصهاي اندازه گيري رشد قيمتها در يك اقتصاد عبارتند از 

 GNP 106شاخص تعديل كننده) 3؛ )(PPI 105شاخص قيمت توليد گنندگان) 2

 .نه يش هزيافزا ش تورم عبارتند از فشار تقاضا ويداين عوامل پيمهمتر
در صورتي كه عرضه كاالها و خدمات ثابت باشد عواملي مانند افزايش سرمايه گذاري ، افزايش مخارج دولتي و 

 .شود) تورم (مت ها يش قيمنجر به افزا افزايش تقاضا صادرات مي توانند با
  .ايش قيمت ها دخيل استنيز در افز در اقتصاد باال رفتن درآمد اسمي مردم به دليل افزايش حجم نقدينگي

سياستهاي ارزي، . ش تورم استيدايز از عوامل پين اهش مداوم عرضة كاالها و خدمات در دو بخش خارجي و داخليك
ر در عرضه كاال و خدمات در بخش يياز عوامل تغ افزايش صادرات كاال،، سياستهاي بازرگاني خارجي و گمركي 

  .باشد يم يو داخل يخارج

                                                            

104 Consumer Price index 

105 Producer price Index 

106 GNP Deflator  
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ن يمهمتر. را متناسب با اندازه تورم بر يك اقتصاد تحميل مي كند ير تبعات ، مشكالت و نابساماني هايتورم در هر كشو
انحراف در  شيدايق پياز از طر ييكارآ دن بهيب رسيتوزيع ثروت و درآمد و اس ن عواقب عبارتند از به هم خوردنيا
 نه منابعيص بهيمتها و انحراف در تخصيق

تنزل (نرخ تورم منفي  هفتاد سال گذشته اقتصاد ايران تنها سه بار يدهد كه در ط ينشان م راناي يخ اقتصاديتار يبررس
ر سالها يسا ين تورم برايانگيم .را تجربه كرده است%+) 5/110 (و يك بار نرخ تورم سه رقمي )  -%0/17تا  ) ( قيمت ها
 .درصد بوده است 25كمتر از 

تفاده از سياست هاي پولي، مالي و درآمدي است، كه موجب كنترل تقاضا و مهمترين راهكارهاي مقابله با تورم اس
  .هزينه هاي توليد مي شود

  سواالت فصل پانزدهم
  تورم چيست؟ آيا هر افزايشي در قيمت ها را مي توان تورم ناميد؟ – 1
  بر اساس معيار ميزان شدت و نرخ تورم يك دسته بندي از تورم ارائه دهيد؟ – 2
  رين شاخصهاي اندازه گيري رشد قيمتها در يك اقتصاد را نام ببريد؟معروف ت – 3
  آيا دو مفهوم سطح قيمت ها و نرخ تورم به يك معناست توضيح دهيد؟ – 4
  دو عامل اصلي پيدايش تورم را نام ببريد و چگونگي دخالت آنها درايجاد تورم را توضيح دهيد؟ – 5
  ؟مفاد نظريه مقداري پول را توضيح دهيد – 6
  توضيح دهيد چگونه افزايش درآمدهاي ارزي و افزايش كسري بودجه دولت باعث تشديد تورم مي شود؟ – 7
  پيامدهاي زيانبار تورم بر توزيع درآمد و ثروت و انحراف قيمت ها را شرح دهيد؟ – 8
  آيا مي توان نرخي را به عنوان يگانه نرخ مطلوب و بهينه براي تورم تعيين كرد؟ – 9
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  فصل شانزدهم
  امدهايف ، انواع و پيتعر ،يكاريب

  
خود  يش رويافته پيتوسعه  يدرحال توسعه و هم اقتصاد ها يكه امروز هم اقتصاد ها ار مهميبس ياز چالشها يكي

هنگفت بر  ينه هايل هزيتحم يافته و صنعتيتوسعه  يدر كشورها يكاريامد بيپ حد اقل. است يكاريدارند معضل ب
در حال توسعه  يدر كشور ها يكاريامد بياما پ .است ين اجتماعيو تام يكاريب يمه هايدر قالب پرداخت بدوش دولت 

 يشت الزم برايو فقدان درآمد و مع يكاريب از يناش يهايها و گرفتار يجه تن دادن به نابسامانيفقر و در نت ديتشد
را بدنبال  يو اقتصاد يانواع مفاسد اجتماع جامعه در فقر و فقدان درآمد. است يگذران امور و مخارج روزمره زندگ

 .اندازنديجامعه را به خطر ب ييو شكوفا ييايپو يان هايتواند بن يدارد و م
 يت هايدر حال توسعه در صدر اولو يشتر كشور هايكاران در بيكاهش از تعداد ب يو تالش برا يكاريمعضل ب
ر يدر حال توسعه است و هم دامنگ ير كشور هاياست كه هم دامنگ ييبال مطلق يكاريب. هر كشور قرار دارد ياقتصاد

ده يد پديافزا يدر حال توسعه م يدر كشورها يكارياما آنچه بر وخامت معضل ب. افته يبه اصطالح توسعه  يكشور ها
  .و مشاغل كاذب است  پنهان يكاريو ب يبه نام كم كار يگرينابهنجار د يها

كاران، انواع يو ب يكاريب يريسنجش و اندازه گ يار هايمع, يكاريب ف مرتبط با اشتغال ويم و تعارين فصل با مفاهيدر ا
 يران مرور ميرا در اقتصاد ا يكاريت اشتغال و بيوضع انيم و در پايشو يآشنا م يكاريب يامدهايو تبعات و پ يكاريب

  .ميكن

  يكاريف كار و بيتعر
صورت پذيرد و ) نقدي ويا غيرنقدي(كه به منظوركسب درآمد ) يفكري و يا بدن(هاي اقتصادي  آن دسته ازفعاليت

  107.شود ي خدمات باشد، كار محسوب مي هدف آن توليد كاال يا ارائه

اشتغال به كار نتوانند  يبرا يل و آمادگيتما كار جامعه به رغم يروياز ن يشود كه بخش ياطالق م يبه حالت يكاريب
شوند كه در تالش  يده ميكار ناميب يافراد تنها يكاريب در آمار و ارقام مربوط به. ا كار دست و پا كننديخود شغل  يبرا

حاضر به كار كردن  يا تنبليل يكه به طور دلخواه و از سر تما ياما افراد .خود باشند  يافتن شغل براي يو تكاپو برا
  .رنديگ يكار قرار نم يروير ا آنها اساسا در زمره نيشوند ز يدرنظر گرفته نم يكارينباشند در آمار ب

                                                            

  کليه تعاريف اين قسمت از مرکز آمار ايران و به نقل از سالنامه هاي آماري سالهاي مختلف و پايگاه اينترنتي اين مرکز به نشاني  ١٠٧

www.sci.org.ir اخذ شده است  
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  يكاريب يرياندازه گ
  :م كرديتوان ابتدا به دو گروه تقس يك كشور را ميت يجمع يبه طور كل

 ياقتصاد ت فعاليجمع

ش از مراجعه مامور يكه در هفت روز پ) كه قابليت و توان كار داشته باشند تر ساله و بيش10(تمام افراد در سن كار 
و يا از قابليت مشاركت برخوردار ) شاغل(توليد كاالها و خدمات مشاركت داشتند طبق تعريف كار، در  يسرشمار

  .شوند ، جمعيت فعال از نظر اقتصادي محسوب مي)بيكار(اند  بوده
است كه حد اقل به  يشاغل كس .شود يم ميكاران تقسين و بيت فعال خود به دو دسته شاغليجمع فين تعريبراساس ا

ساله و  10تمام افراد  رانيج در ايف رايبراساس تعر. افت دستمزد و حقوق اشتغال داشته باشديدر ياز مشاغل به ازا يكي
ي مرجع، طبق تعريف كار، حداقل يك ساعت كار كرده و يا بنا به داليلي موقتاً كار را ترك  تر كه در طول هفته بيش

  .شوند بگيران و خوداشتغاالن مي حقوقشامل دو گروه مزد و   طور عمده شوند كه به كرده باشند، شاغل محسوب مي

  اشتغال ناقص
ي مرجع،  تمام شاغالن مزدبگير يا خود اشتغالي است كه در هفته) شاغل پاره وقت (افراد داراي اشتغال ناقص شامل 

ر تر، قرا ركود كاري، پيدا نكردن كار با ساعت بيش(حاضر در سركار يا غايب موقت از كار بوده، و به داليل اقتصادي 
ي مرجع  براي انجام كار اضافي در هفته  ساعت كار كرده، خواهان و آماده 44كمتر از ...) غير كاري و  داشتن در فصل

  .هستند
كه شاغل محسوب  قتركسانييان دقيكار باشد به ب يكار كردن داشته باشد، در جستجو يياست كه توانا يكار كسيب

همچنين كساني هم كه . شوند محسوب مي) كار جوياي(اند، بيكار بودهكار  شوند و در هفت روز گذشته درجستجوي نمي
اند، چنانچه درجستجوي كار ديگر باشند  در هفت روز گذشته به اقتضاي فصل و ماهيت فصلي كار خود بيكار بوده

منظور از بيكار فردي است كه در هفت روز گذشته، همزمان داراي سه . شوند بيكار جوياي كار محسوب مي
  :يت زير باشدخصوص

  )مزدبگير يا خود اشتغالي نباشندشاغل فاقد كار -1
 )براي اشتغال مزدبگيري يا خود اشتغالي(آماده براي كار -2
  ).باشند  بگيري و يا خود اشتغالي به عمل آورده اقدامات مشخصي را به منظور جستجوي اشتغال مزد(جوياي كار -3
و معمول  سن مجاز ير و باالين افراد زيبنابرا .نديآ يكار به شمار نم يرويكه در زمره ن يافراد -ر فعاليت غيجمع -2
ل يان كه تمام وقت مشغول به تحصيدانشجو نيران و هم چنيپ  تگان وسمانند كودكان ، دانش آموزان، باز نش كار يبرا
  .شوند يك كشور شناخته نميكار  يرويزنان خانه دار به عنوان ن اند،
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 يمثال براساس آمارها .100ضرب در ) شاغل و بيكار(ست از جمعيت بيكار به كل جمعيت فعال عبارت ا: نرخ بيكاري
ت فعال ينفر آن جمع 21014000ان ين مينفر بوده است كه از ا 66680ران يت ايكل جمع 1382در سال  يبانك مركز

  .درصد گزارش شده است 2/12ن سال يز در اين يكارينرخ ب. بوده اند
ن نسبت در يا. (100ضرب در  تيبه كل جمع) شاغل و بيكار(عبارت است از جمعيت فعال : ت يلفعا ينسبت عموم

  )بوده است 5/31 1382سال 
مدت بيكاري، مدت زماني است كه فرد به طور پيوسته و مختوم به زمان آمارگيري مطابق تعريف، : مدت بيكاري

  .است بيكار بوده 
  .شود يتحت عنوان بيكاري طوالني مدت تعريف م تر باشد سال و بيش اگر مدت بيكاري يك: طوالني مدت بيكاري

  يكاريانواع ب
  .م كردير تقسيرا به چند دسته ز يكاريتوان ب يم يكاريده بياز پد يل اقتصاديبر اساس تحل

 108يا برخوردي ياصطكاك يكاريب
 مشاغل يريا انعطاف پذيك اقتصاد پويدر . برخوردار است يكم سابقه ا يياياز پو  امروز يو رقابت مدرن ياقتصاد ها

ت يموقع يز مدام در جستجويافراد شاغل ن. رود  ين مياز ب يگريجاد و مشاغل ديا يهر روز مشاغل تازه ا. باالست 
اگر اقتصاد در حالت اشتغال كامل قرار داشته باشد  يحت .دست و پا كنند يبهتر يعالقه مندند فرصت شغل برتر و بهتر

دانند و با ترك  يآنرا همخوان با انتظارات وتوقعات خود نم يايو مزا سته خوديرا شا يكار كه يراداف بازهم هستند
 ديافتن شغل جدين و يممكن است در فاصله ترك شغل پش ن افراديا .نديآ يافتن شغل تازه برميشغل خود در صدد 

افتن يند تا زمان يا يبر م يافتن كاري يكاپول در تيكه پس از فراغت از تحص يانين دانشجويهم چن. كار بماننديب يمدت
  .نامند يم ياصطكاك يكاريرا ب يكارين نوع بياصطالحا ا شوند يكار شمرده ميشغل ب

                                                            

108 Frictional unemployment 

 منبع تعاريف 

Mankiw2001 p 299 
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 109يساختار يكاريب
كار در بازار كار به  يروين يان عرضه و تقاضايد كه تناسب و تطابق ميآ يد ميدر اقتصاد پد يزمان يساختار يكاريب

نداشته باشد  يجامعه همخوان يشغل ياز هايكار با ن يرويت و مهارت نيكه مكان ، قابل يگر زمانيد به عبارت. هم بخورد
كار  يروياز ن ينوع يتقاضا برا د كهيآ يش ميپ يفقدان تناسب و تطابق هنگام .كند يبروز و ظهور م يساختار يكاريب

ت يكار به همان وضع يرويعرضه ن كهيدر حالابد يكار كاهش  يروياز ن يگر يد ينوع يبرا يابد و تقاضايش يافزا
ش يت و افزايرشد جمع رانيدر ا شتريمثال، دو سه دهه پ. د مطابق سازديط جديبماند و نتواند خود را با شرا يسابق باق

علوم  يرشته ها رو درين ياديسبب شد تعداد ز يو بهداشت يك سو و كمبود كادر درمانياز  يتوقعات و سطح زندگ
 ليفارغ التحص انين گروه از دانشجويكه ا يل شوند اما زمانيوم مرتبط با آن در دانشگاه ها مشغول به تحصو عل يپزشك

از فارغ  يرين امر سبب شد عده كثيافت و ايبه خصوص در شهرها كاهش  يپزشكان عموم يشدند تقاضا برا
 يب. آورند  يطه تخصص خود روير از حا به مشاغل خارج و بدويكار بمانند يب يعلوم پزشك يالن دانشكده هايالتحص
 يسنت يجوامع از اقتصاد ها در گذار. است  يديو كل ياز عوامل اصل يكي يدر هر كشور  يساختار يكاريد بيترد
، و يصنتع يزه، كشاورزيد انبوه و مكانيبر صنعت، تول يبه اقتصاد مبتن يدست يو كارگاهها ي، دامداريبر كشاورز يمبتن

ان ييروستا .چشند يرا م يكاريب از افراد طعم تلخ ياريبس ييبر دانا ين مرحله به مرحله اقتصاد مبتنياز ان انتقال يهم چن
كاران يل بيكار و به خيو عمدتا خودكار از كار ب يصنتع ين و دستگاههايان استادكار با ورود ماشيكشاورز و شهر

  .شوند يافزوده م

 110يادوار يكاريب
 يادوار يكاريب. ن استييكار پا يروين يتقاضا برا يد كه سطح عموميآ يود مبه وج يزمان يادوار يكاريب

ش يدر حال افزا يد ناخالص داخليكه تول يزمان. ابدي يش ميا افزايدر اقتصاد كاهش  يهمسو با ركود و كساد
 يكاريخ بابد بر نري يد و به تبع آن مخارج كل كاهش ميكه سطح تول يزمان. ابدي يكاهش م يادوار يكارياست ب

در نظر گرفت  يادوار يكارير مجموعه بيتوان آنرا به عنوان ز يكه م يكارياز ب يگريگونه د. شود يافزوده م
 يكند كه آن اقتصاد وابستگ يك اقتصاد بروز ميدر  يزمان ين الملليب يكاريب .است ين الملليب يكاريمعروف به ب

د يبه تول ين و ژاپن كه نسبت تجارت خارجيمانند چ ييها مثال كشور. ن الملل داشته باشديبه اقتصاد ب يديشد

                                                            

109 Structural unemployment 

110 Cyclical unemployment 
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كه باعث شود  يدر اقتصاد جهان يگريا عامل ديباالست در صورت بروز ركود  در ان كشور ها يناخالص داخل
  .را در آن كشور ها باال خواهد برد يكاريابد نرخ بيآنها كاهش  يصادرات يكاالها يبرا يتقاضا

  111يفصل يكاريب
و  يكشاورز مانند ياقتصاد يت هاياز فعال يبرخ –مثال زمستان –سال  ياز فصل ها يم در برخيدان يچنانكه م

كار يب يخاص ين مشاغل در فصل هايافراد شا غل در ا. شود يا كند ميمتوقف  يو ساختمان ساز يانا باغدارياح
 .معروف است يفصل يكاريبه عنوان ب يكارين نوع بيا. شوند يم

  112پنهان  يكاريب
كار استفاده  يروين يواقع يها ييت ها و تواناياز تمام ظرف افتهيدرحال توسعه و كمتر توسعه  يدر اكثر كشور ها
به صورت  يخصوص يچه در كارخانه ها و شركت ها يدولت چه در ادارات يمثال عده ا. رديگ يكامل صورت نم

 .شبرد كار ندارديدر پ ير معنادار و معتنا بهخود را سرگرم كرده اند اما حضور آنها اث يشاغلند و به نحو يرسم
 يمانند دست فروش ير رسميكاذب و غ مشاغل يبرخ. پنهان وجود دارد يكاريب ن نوع مشاغليشود در ا يگفته م

  .شمارند يپنهان م يكاريازنوع ب كارانيز جز بير ا ن... و يوكوپن فروش
نسبت  يمنظور از بهره ور. ف كرديز تعرين يبودن بهره ور نييبه نام پا يگريه ديتوان از زاو يپنهان را م يكاريب

 يرويك ساعت وقت نيمثال (كار يروياگر كل ستانده را بر مقدار نهاده ن .است)نهاده به محصول(داده به ستانده 
محصول  يشتريكه بتوان با همان نهاده سابق مقدار ب يزمان. ديآ يكار بدست م يروين يم بهره وريم كنيتقس) كار
پنهان وجود دارد بهره  يكاريكه ب ييدر كشورها .افته استيش يافزا يشود بهره ور يد كرد اصطالحا گفته ميولت

مثال (كار  يرويك نيكه ) يديا كار مفي(د ين معنا كه همان مقدار توليبه ا .ن استييار پايكار بس يروين يور
كار بهره  يرويك نيد را يدهد همان مقدار تول يك هفته انجام مي يدر ط افتهيكمتر توسعه  يدر كشورها )كارمند
  .دهد يك روز انجام ميدر  يور ژاپن
ن يتوان از نسبت ارزش افزوده به تعداد شاغل يك بخش از اقتصاد ميكار در يروين يبهره ور يرياندازه گ يبرا

ن يتعداد كل شاغلبه  يد ناخالص داخليكار از نسبت تول يروين يدر سطح كل بهره ور. آن بخش استفاده نمود
  .ديآ يبدست م

  .دهد يرا نشان م 1383تا  1381 يران در سال هايا كار يروين يزان بهره ورير برآورد ميجدول ز

                                                            

111 Seasonal Unemployment 

112 Underemployment 
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  97ص  1383سال  يتراز نامه و گزار ش اقتصاد يبانك مركز: منبع 

  

  114يعيطب يكاريو نرخ ب 113اشتغال كامل
ا الزم و ممكن است ين سوال در ذهن شما خطور كند كه آيد ايشا ميو انواع آن آشنا شد يكارياكنون كه با ب

م يران يمكررا در اقتصاد كالن از اشتغال كامل سخن م يوقت گريان ديفعال جامعه شاغل باشند؟ به ب يرويهمه ن
و  فعال جامعه شاغل باشند يرويآن است كه صد در صد ن يا اشتغال كامل به معنايآ ست؟يمنظور از اشتغال كامل چ

 يكاريها مانند ب يكارياز ب يم بروز برخيدياما چنانكه در باال د .كار نباشديل و قادر به كار بيما يچ فرديه
ت يتحقق اشتغال كامل به صورت اشتغال صد در صد جمع ن روياز ا. ر استيدر هر اقتصاد اجتناب ناپذ ياصطكاك

ن در صد محدود به عنوان نرخ يلذا ا .است يعيطب يكاريب ين وجود درصد محدوديبنابر ا. ستير نيفعال امكان پذ
 شود يجه هرگاه در اقتصاد از اشتغال كامل سخن گفته ميدر نت. رفته شده استيهر اقتصاد پذ در يعيطب يكاريب

ط و يچقدر است بسته به شرا يعيطب يكارينكه نرخ بياما ا .شود يم يدر آن مفروض تلق يعيطب يكاريوجود ب
در نظر  يعيطب يكاريمختلف به عنوان نرخ ب يدر كشورها يكاريب درصد 6تا  4ان يمان معموال مر زيتحوالت و متغ

استگذاران و اقتصاد دانان يو دغدغه س يه نگرانيآن ما يعيدر حد نرخ طب يكاريلذا و جود ب. 115گرفته شده است
  .نبوده است

                                                            

113 Full Employment 

114 Natural rate of unemployment 

115 Samuelson 2001 

١٦١جدول
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  يكاريب يامدهايعواقب و پ
ر ا وجود ياست ز يك معضل اقتصادي يكاريب  .يو معضل اجتماعاست و هم مشكل  ياقتصاد هم معضل يكاريب
 يروين يعنيد يتول و ارزشمند ياز منابع اصل يكي) عدم استفاده و عاطل و باطل ماندن(هدر رفتن  يبه معنا يكاريب

را  ياز كاالها و خدمات يابد مثل آن است كه كشور بخشي يش ميك كشور افزايدر  يكاريكه ب يزمان .كار است
  .است انداخته د كند بدست خود دوريتوانست تول يكار ميكار ب يروين نيكه ا
 يمزمن را نم يكاريب يو روان يانسان ينه هايار هنگفت است اما هزيد بسيبدون ترد يكاريب ياقتصاد ينه هايهز

بد و آنها را از لحاظ ايدرآمد افراد و خانوار ها كاهش  شود يباعث م يكاريب .ان كرديتوان در قالب ارقام و اعداد ب
 انيرا در م يديو نا ام يسرخوردگ در هر جامعه يكاريتداوم ب .قه قرار دهديدر مض يزندگ يحتاج ضرورين مايتام
كند كه بدنبال خود انواع  يد ميجاد و تشديكند و عقده حقارت ا يد ميآنها تشد يو خانواده ها كارانيب

د يشد يهايها، و نابهنجار دهد فشار، تنش يش ميت ها را افزايمحروم. آورد يرا به وجود م ياجتماع يهايناهنجار
مهم توسعه  يشاخص ها ياندازد و وحت يسالمت جامعه را به خطر م, كند يل ميرا بر جامعه تحم يو روان يروح

اساس  د بريدر هر جامعه را با يكاريب يشه هايهرچند ر: يكاريب يشه هاير .دهد يرا كاهش م يد به زندگيمانند ام
اقتصاد به عنوان  يل كرد اما در اغلب موارد ركود و كساديد تحليحاكم بر آن جامعه با يت اقتصاديط و وضعيشرا
همسو و هماهنگ باهم حركت  پا و پابه يو ركود اقتصاد يكاريب .شود يم يتلق يكارين عوامل بياز مهمتر يكي
 اقتصاد و يبا ظهور ركود و كساد. است يكارينرخ بش يافزا امد هر ركود در اقتصاديپ نيدردناك تر .كنند يم

  .كنند ياز كار اخراج م كار خود را يروياز ن يكار دارند و بخش يرويبه ن ياز كمتريد بنگاهها نيكاهش تول
  ()116قانون اوكان
د يتول دو درصد كاهش در يكا نشان داد كه به ازايبه نام اوكان با مطالعه آمار و ارقام اقتصاد آمر ياقتصاد دان

جه قانون اوكان ين نتيد مهم تريشا. شود يآن كشور افزوده م يكاريك در صد بر نرخ بيهر كشور  يناخالص داخل
ابد و يخود كاهش  117د از سطح بالقوهينبا يد ناخالص داخليتول يكارينرخ ب شياز افزا يريشگيپ يبرا ن است كهيا
ك كشور دو درصد ي يواقع يد ناخالص داخليتول است الزم يكاريك در صد كاهش در نرخ بيجاد يا ينكه برايا
 .ابديبا القوه آن كشور رشد  يد ناخالص داخليشتر از توليب

                                                            

116 Okan Law 

 )Mankiw 2000(را توليد باالقوه مي نامند  اشتغال کامل تيد در وضعيتول  ١١٧
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  :خالصه
صورت ) نقدي ويا غيرنقدي(كه به منظوركسب درآمد ) فكري و يا بدني(هاي اقتصادي  آن دسته ازفعاليت

 .شود ب ميي خدمات باشد، كار محسو پذيرد و هدف آن توليد كاال يا ارائه
اشتغال به كار  يبرا يل و آمادگيتما كار جامعه به رغم يروياز ن يشود كه بخش ياطالق م يبه حالت يكاريب

ل به كاركردن نباشند در آمار يكه به طور دلخواه ما ياما افراد. ا كار دست و پا كننديخود شغل  ينتوانند برا
  رنديگ يكار قرار نم يرويزمره ن ر ا آنها اساسا دريشوند ز يدرنظر گرفته نم يكاريب

طبق تعريف كار،  يش از مراجعه مامور سرشماريكه در هفت روز پ) تر ساله و بيش10(تمام افراد در سن كار 
، جمعيت )بيكار(اند  و يا از قابليت مشاركت برخوردار بوده) شاغل(در توليد كاالها و خدمات مشاركت داشتند 

  .شوند فعال از نظر اقتصادي محسوب مي
از  يكياست كه حد اقل به  يشاغل كس .شود يم ميكاران تقسين و بيشاغل ت فعال خود به دو گروهيجمع

ساله و  10تمام افراد  رانيج در ايف رايبراساس تعر. افت دستمزد و حقوق اشتغال داشته باشديدر يمشاغل به ازا
كار كرده و يا بنا به داليلي موقتاً كار را  ي مرجع، طبق تعريف كار، حداقل يك ساعت تر كه در طول هفته بيش

  .شوند ترك كرده باشند، شاغل محسوب مي
ي  تمام شاغالن مزدبگير يا خود اشتغالي است كه در هفته) شاغل پاره وقت (افراد داراي اشتغال ناقص شامل 

  .رجع هستندي م براي انجام كار اضافي در هفته  ساعت كار كرده، خواهان و آماده 44مرجع كمتر از 

ده ينام ياصطكاك يكاريمشغول شوند ب يگريخود را ترك گفته اند تا به كار د يكه شغل قبل يافراد يكاريب
 .شود يم
كار در بازار  يروين يان عرضه و تقاضايد كه تناسب و تطابق ميآ يد ميدر اقتصاد پد يزمان يساختار يكاريب

 .كار به هم بخورد
 يادوار يكاريب. ن استييكار پا يروين يتقاضا برا يد كه سطح عموميآ يم به وجود يزمان يادوار يكاريب

  .ابدي يش ميا افزايدر اقتصاد كاهش  يهمسو با ركود و كساد
ا يسال متوقف  ياز فصل ها يكه در برخ... و ي، باغداريمانند كشاورز يافراد شاغل در مشاغل خاص يكاريب

 .ستمعروف ا يفصل يكاريشود به عنوان ب يكند م
 كارانير ا جز ب... و يوكوپن فروش يمانند دست فروش ير رسميكاذب و غ مشاغل ين برخياقتصاددانان شاغل

  .شمارند يپنهان م يكاريازنوع ب
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 يدر كشورها يكاريب درصد 6تا  4ان ير زمان معموال ميط و تحوالت و متغيبسته به شرا :يكاريب يعينرخ طب
  .شود يدر نظر گرفته م يعيطب يكاريمختلف به عنوان نرخ ب

به صورت هدررفتن و عاطل  يكاريب يامد اقتصاديپ) الف: امد واضح دارديك كشور دو نوع پيدر  يكاريب
نبود درآمد و  كه در شكل يكاريب ياجتماع ينه هايهز )كار ب يروين يعنيد يتول ياز منابع اصل يكيماندن 

را بر اجتماع  ينيسنگ ينه هايهز يجسم يو روح ينروا يها يماريت و بي، محروميسواديجه بيفقر و در نت
  .كند يل ميتحم

اوكان نشان  ن اساسيبر هم. شود يشناخته م يكارين عامل بياقتصاد به عنوان مهمتر يمعموال ركود و كساد
آن  يكاريك در صد بر نرخ بيهر كشور  يد ناخالص داخليدو درصد كاهش در تول يداده است كه به ازا

  شود يكشور افزوده م
د يتول الزم است يكاريك در صد كاهش در نرخ بيجاد يا يبرا يبرا ن است كهيجه قانون اوكان اين نتيمهم تر

 .ابديباالقوه آن كشور رشد  يد ناخالص داخليشتر از توليك كشور دو درصد بي يواقع يناخالص داخل

  فصل شانزدهم سواالت
  :مفاهيم زير را تعريف كنيد – 1

  شاغل) جمعيت فعال د) اري جبيك) كار ب) الف
  انواع بيكاري را نام برده و هر يك را تعريف كنيد؟ – 2
  نرخ بيكاري طبيعي چيست؟ – 3
  بيكاري در يك اقتصاد چه پيامدهايي دارد توضيح دهيد؟ – 4
  مهمترين عامل پيدايش بيكاري چيست؟ – 5

  كان را توضيح دهيد، مهمترين نتيجه اين قانون چيست؟اوقانون  – 6
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  فصل هفدهم
  كل تقاضا و عرضه

  
مانند  -كالنِ علم اقتصاد تحليل و بررسي و پيش بيني عملكرد رفتارها و روند هاي كالن و كلي رسالت شاخه اقتصاد

از  اقتصاد دانان براي اين كار. اقتصاد يك كشور يا مجموعه اي از كشورهاست  و نوسانات -قيمتها توليد كل ، سطح
  . .است الگو در نمودار زير آورده شده تصوير اين .كنند استفاده مي ام الگوي عرضه و تقاضا كلالگويي به ن
  منحني عرضه و تقاضاي كل 1-17 نمودار

  
  
  
  
  
  

  
  
  

محور افقي مقدار كل محصول يابه بيان  در .اين نمودار عرضه و تقاضاي كل محصوالت را در كل اقتصاد نشان ميدهد 
سطح . محور عمودي سطح عمومي قيمت ها را نشان مي دهد .اخلي يك كشور رسم شده استديگر توليد ناخالص د

. بدست مي آوريم  –كننده   شاخص بهاي مصرف مثال–عمومي قيمت ها را با استفاده از شاخصهاي سنجش قيمت 
  :تمشاهده مي كنيد الگوي عرضه و تقاضا از تركيب دو منحني تشكيل شده اس چنĤنكه در نمودار باال

منحني تقاضا منحني اي . نشان مي دهند  AD118منحني تقاضاي كل، كه شيب نزولي دارد و آنرا معموال با حروف ) 1
و  براي كاالها ان رايخارج يو خالص تقاضا دولت خانوارها، بنگاهها) توان و تمايل به خريد ( است كه كل تقاضاي

اي كل رابطه ميان سطح عمومي قيمت ها و مقدار تقاضاي تقاض. به ازاي سطوح مختلف قيمت ها نشان مي دهد خدمات

                                                            

118 Aggregate Demand 

١٧١نمودار
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چه مقدار كاال و  به عبارت ديگر منحني تقاضاي كل نشان مي دهد كه در قيمت هاي مختلف. كل را نشان مي دهد 
  .خدمات توسط بخشهاي مختلف اقتصادي يك كشور تقاضا مي شود

  

  .مشخص مي كنند  AS119ر ا با عالمت اختصاري وآن منحني منحني عرضه كل ، كه داراي شيب صعودي است،) 2
مختلف قيمت حاضرند آنرا توليد كنند و  سطوح عرضه كل عبارت است از مقدار كاالها وخدماتي كه بنگاهها در

وخدمات عرضه شده در يك اقتصاد را نشان  مقدرا كاالها منحني عرضه كل رابطه ميان قيمت هاي مختلف و  .بفروشند
  .مي دهد

 در حالت تعادل .ي كه اين دو منحني همديگر را قطع مي كنند گفته مي شود اقتصاد در تعادل قرار دارددر نقطه ا
 120از آن وضعيت رضايت در سطحي قرار دارد كه هم تقاضا كنندگان و هم عرضه كنندگان قيمت كاال ها و خدمات

  .دارند

  منحني تقاضاي كل

  چرا منحني تقاضاي كل نزولي است؟
بطور كاهش يابد  اگر قيمتها به هر دليلي معناي اين امر اين است كه. قاضاي كل شيب نزولي داردگفتيم منحني ت

ميان قيمت و ) رابطه معكوس (اما چرا چنين رابطه  .تقاضاي عمومي براي كاالها و خدمات افزايش مي يابدمتوسط كل 
  تقاضاي كل وجود دارد؟

مخارج دولتي و خالص   مصرف، سرمايه گذاري،: عبارتند ازدر فصل سيزدهم گفتيم كه مولفه هاي تقاضاي كل 
  .صادرات

Y=C+I+G+NX 

سه جز ديگر . ثابت است براي تسهيل در امر تحليل در اينجا فرض مي كنيم كه مخارج دولتي به دليل سياستگذاري
 .ستگي داردتقاضاي كل يعني مصرف ، سرمايه گذاري و خالص صادرات به شرايط اقتصادي خصوصا سطح قيمت ها ب

بر مقدار كاالها وخدمات تقاضا شده براي  تاثير سطح قيمت ها براي پي بردن به دليل نزولي بودن منحني تقاضاي كل
  .مصرف ، سرمايه گذاري و خالص صادرات را بررسي مي كنيم 

                                                            

119 Aggregate Supply 

 .بلکه منظور اين است که برنامه هاي هردو در اين نقطه يکسان است. مفهوم رضايت در اينجا بار ارزشي ندارد  - ١٢٠
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  ميزان مصرف رابطه ميان سطح قيمت ها و
با . فرض كنيد قيمت ها كاهش مي يابد .اثر مي گذارد مصرف كل در سطح قيمت ها بر مقدار تغييري به طور كلي هر

پول به عنوان يكي از اجزاي ثروت  ش حقيقيزتغييري نمي كند اما ار  كاهش قيمت ها هرچند ارزش اسمي پول
كاهشي در سطح عمومي قيمت ها موجب مي  بنا براين .درنتيجه قدرت خريد پول باال مي رود .خانوارها افزايش مي يابد

اين اثر اصطالحا  .وار ها احساس ثروتمندي بيشتر نموده و بر مقدار تقاضاي خود از كاال ها و خدمات بيا افزايندشود خان
  .اثر ثروت ناميده مي شود

  رابطه سطح عمومي قيمت ها و سرمايه گذاري
اضا پاسخ دهند د به اضافه تقيجه بنگاهها بايدهد در نت يش ميزان مصرف كل را افزايم يمت ها از طرفيكاهش سطح ق

گر، اگر يه ديا از زاوي. ابدي يش ميافزا يه گذاريزان سرمايم) كاهش نرخ بهره(نه يل كاهش هزيگر به دلياز طرف د
با پولي كمتر مخارج و  خانوار ها در مقايسه با وضعيت قبلي سطح قميت و افزايش قدرت خريد پول م ، كاهشيبنگر

آنها مي توانند اين مقدار پول . در نتيجه مقداري از پولهاي آنها اضافه مي ماند. مي كنند نيخريدهاي روزمره خود را تام
 در بانكخود دهند يا اينكه به سپرده هاي پس انداز در اختيار افراد قرار اضافه را براي تامين مالي سرمايه گذاري 

به  .بيشتري در اختيار مشتريان خود قرار دهندو اعتبارات  بĤنكها با استفاده از اين پس اندازها مي توانند وامها. بيافزايند
مازاد خود به بازار  يه پول هايارا يشتر مردم برايو افزايش رجوع ب پول اضافه عرضه در بازار وجود آمدن هرحال، با به

ه در نتيجه سطح سرماي كاهش يافتن نرخهاي بهره هزينه سرمايه گذاري پايين مي آيد و. پول نرخ بهره كاهش مي يابد 
تقاضاي  كاالها و خدمات توسط بنگاهها و به تبع آن با افزايش سرمايه گذاري تقاضا براي   .مي يابد گذاري افزايش

  .اين اثر به عنوان اثر نرخ بهره معروف است .كل افزايش مي يابد

  رابطه سطح عمومي قيمت ها و خالص صادرات
باعث مي شود كاالهاي ساخت داخل در مقايسه با  كشوركاهش قيمتها در داخل  .يابد قيمتها كاهش فرض كنيد سطح

در نتيجه مردم ترجيح مي دهند  .به عبارتي واردات گران و صادرات ارزانتر مي شود. كاالي ساخت خارج ارزانتر شود
تقاضاي خارجيان از كاالهاي داخلي   از سويي ديگر. به جاي كاالهاي خارجي از كاالهاي داخلي بيشتر مصرف كنند

  .121براي كاالها و خدمات داخلي افزايش مي يابد بنابراين تقاضاي كل .بيشتر مي شود نيز

                                                            

يي آنها  ثبات ساير شرايط هميشه مفروض در نظر گرفته مي شود و اين توجه شود که در بررسي عوامل مؤثر بر تقاضا و عرضه کل و جابحا- ١٢١
 .فرض در تمامي تحليل ها مؤکدا محفوظ است
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يعني افزايش سطح عمومي قيمت ها باعث مي . نيز صادق است عكس اين قضايا مبرهن است كه در هر سه مورد فوق
  .شود تقاضاي كل كاهش يابد

و   سطح قميت و مقدار تقاضاي كل براي كاالها بدين ترتيب مشاهده مي كنيم كه در هريك از سه مورد باال ميان
  .خدمات رابطه عكس وجود دارد

  عوامل موثر بر انتقال منحني تقاضاي كل
افزايش / كاهش قيمت باعث مي شود تقاضا كل كاهش/ در موارد باال فرض مي كرديم قيمت ثابت نيست و افزايش 

مورد  مت عوامل ديگري بر تعيين مقدار كاال ها و خدماتعالوه بر قي .حال فرض مي كنيم قيمت ها ثابت باشد .يابد
  .هرگاه يكي از اين عوامل تغيير كنند منحني تقاضا جابجا مي شود .تقاضا در يك اقتصاد نقش دارد

يكي از اجزاي تقاضاي كل مانند مصرف ، سرمايه گذاري،  هر تغييري در-بافرض ثابت بودن قيمتها -به طور كلي 
در اينجا مكانسيم جابجايي منحني . منحني تقاضاي كل جابجا شود باعث مي شود ارج دولتيخالص صادرات يا مخ

  .تقاضا به دليل تغييرات در هريك از اجزاي تقاضاي كل را به اجمال بررسي مي كنيم

  جابجايي منحني تقاضاي كل به دليل تغيير مصرف
اين . پوشش تمام خانوارهاي ايراني گسترش دهد  براي تامين اجتماعي برنامه فرض كنيد دولت ايران تصميم بگيرد

پس انداز براي ايام بازنشستگي و و دوران پيري كاهش مي دهد بنا براين  تصميم بدون ترديد دغدغه مردم را نسبت به
در نتيجه ميزان مصرف در كشور افزيش خواهد . از درآمد جاري شان را پس انداز خواهند كرد  مردم مقدار كمتري

برعكس فرض كنيد . با افزايش در مقدار مصرف منحني تقاضاي كل به سمت راست و باال منتقل خواهد شد .يافت 
اقتصاد  سطح مصرف در -بافرض ثبات قيمت ها -اين امر سبب مي شود. نرخ ماليات بر درآمد را افزايش دهد  دولت

  .كاهش يابد و تقاضاي كل به سمت چپ و پايين جابجا شود

  تغييرات سرمايه گذاري جابجايي ناشي از
منحني تقاضاي كل را نيز جابجا خواهد  تغيير كند سطح سرمايه گذاري هر چيزي كه باعث شود با فرض ثبات قيمتها

فرض كنيد مجلس براي تشويق سرمايه گذاري در كشور نرخ سود بانكي را كاهش دهد اين امر سبب مي شود . كرد
سياست مالياتي نيز مي تواند بر تقاضاي كل از رهگذر سرمايه گذاري اثر  .سطح سرمايه گذاري در كشور افزايش يابد

مثال وقتي دولتها تخفيفهاي مالياتي را براي سرمايه گذاري داخلي اعالم مي كنند در سرمايه گذاران رغبت  .بگذارد
ت توسط بنگاهها افزايش با افزايش سرمايه گذاري تقاضا براي كاالها و خدما. بيشتري به سرمايه گذاري ايجاد مي شود

كل از  ييكي ديگر از متغير هاي موثر در جابجايي تقاضا .مي يابد و منحني تقاضاي كل به سمت راست جابحا مي شود
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اين امر . در كوتاه مدت كاهش مي يابد  نرخ بهره با افزايش عرضه پول .طريق افزايش سرمايه گذاري عرضه پول است
. كاهش در هزينه هاي استقراض موجب تحريك سرمايه گذاري مي شود. هش يابد كا استقراض باعث مي شود هزينه

  .در نتيجه منحني تقاضاي كل به سمت راست جابجا مي شود

  مخارج دولتي  جابجايي منحني تقاضا بر اثر
 .است منحني تقاضاي كل را جابجا كنند از طريق مخارج دولتي با آن كه سياستگذاران مي توانند مستقيم ترين راهي

در اين . پرداخت عيدي و بن هاي خريد كاال به كارمندان را لغو كند  ات دولت تصميم بگيرديمجلس يا ه فرض كنيد
. منحني تقاضاي كل به سمت چپ جابجا مي شود  صورت چون مقدار كاال ها و خدمات تقاضا شده كاهش مي يابد

چون مقدار   پايتخت از تهران شهر جديدي احداث كند گيرد به منطور انتقالببرعكس فرضا اگر دولت ايران تصميم 
افزايش مي يابد منحني تقاضاي كل  تختير پاييدولت بر اثر تغ ينه هايش هزيل افزايو خدمات به دل تقاضا براي كاالها

  .به سمت راست و باال جابجا مي شود اقتصاد ايران

  جابجايي منحني تقاضا براثر تغيير در خالص صادرات
تغيير در خالص صادرات گردد منحني تقاضاي كل را نيز  عاملي كه منجر به تها در كشوري ثابت باشد هروقتي قيم

با فرض ثبات ساير شرايط از جمله ميزان واردات، براي مثال وقتي قيمت نفت خام افزايش مي يابد  .جابجا مي كند
شود منحني تقاضاي كل در كشور هاي اين امر باعث مي  يابد،مي خالص صادرات كشور هاي عضو اوپك افزايش 

  .عضو به سمت راست و باال جابجا شود
هر عاملي كه باعث تغيير در يكي از مولفه هاي تقاضاي كل گردد منحني  -به فرض ثبات قيمت ها –به طور خالصه 

  .تقاضاي كل را نيز جابجا خواهد كرد

  منحني عرضه كل
به  .نشان مي دهد كل مقدار كاال ها و خدمات عرضه شده را و منحني عرضه كل رابطه ميان سطح عمومي قيمت ها

لند چه يما بافرض ثبات ساير متغيرهاي موثر بنگاها بيان ديگر عرضه كل نشان مي دهد كه در سطوح مختلف قيمت
  .توليد و عرضه كنند مقدار كاالها و خدمات

 ي عرضه كل به افق زماني مورد تحليلمنحن برخالف منحني تقاضاي كل كه هميشه شيب نزولي دارد شيب و شكل
كامال عمودي است در حاليكه در كوتاه مدت اين منحني شيب صعودي  در بلند مدت منحني عرضه كل. بستگي دارد

اقتصاد از رفتار بلند مدت آن  رفتار كوتاه مدت و چگونگي انحراف كوتاه مدت اقتصادي براي درك نوسانات  .دارد
  .كل بلند مدت و هم منحني عرضه كل كوتاه مدت را بررسي نماييمالزم است هم منحني عرضه 
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  منحني عرضه كل در بلند مدت
در هر اقتصاد تابعي است  كل در بلند مدت توليد .در اينجا همان توليد كل كاالها و خدمات است منظور از عرضه كل

و  فاده از آن نهاده هاي توليد به كاالهااز عرضه نيروي كار، سرمايه و منابع طبيعي و هم چنين دانش فني كه با است
 .خدمات تبديل مي شود

  :ك يدگاه كالسيد -1: دگاه متفاوت وجود دارديدو د در مورد عرضه كل در بلند مدت
بلند مدت تغييرات عرضه كل به تغييرات عوامل فوق  ك در افق زمانيياقتصاد دانان موسوم به كالس دگاهيبر اساس د

قيمت نمي تواند روي هيچ يك از عوامل  بستگي دارد و )ار، سرمايه و منابع طبيعي و دانش فنيك يرويعرضه ن(الذكر 
تفاوت دستمزد  يعني. ستند ين يكارگران دچار توهم پول كار، يرويعنوان مثال، در مورد عرضه ن را بهيز. فوق اثر بگذارد

ش يمت ها افزايب اگر قين ترتيبد .دهند  يشان مو اكنش نقيمت ها ر ييدر قبال تغ و كنند يرا در ك م يقيو حق ياسم
لذا تغييرات قيمت بر عرضه كل   .ماند يآنها ثابت م يقيكه دستمزد حق يكنند طور يمطالبه م يشتريابد آنها دستمزد بي

نظريه اقتصادكالن كالسيك براين . است يعمود در بلند مدت عرضه كل يجه منحنيدر نت .نيز اثري نخواهد داشت
است و تغييرات آنها نمي تواند متغير هاي متغير هاي اسمي  توار است كه متغيير هاي حقيقي اقتصاد مستقل ازفرض اس

  بنابراين. حقيقي را تحت تاثير قراردهد
. در بحث عرضه كل نيز توليد، كه يك متغير حقيقي است، مستقل است از سطوح قيمت ، كه يك متغير اسمي است

السيك معتقدند كه مطالعات طرفداران مكتب اقتصادي ك
اقتصاد در افق زماني بلند مدت بر اعتبار اصل استقالل متغير 
. هاي حقيقي اقتصاد از متغير هاي اسمي صحه مي گذارد

اما زماني كه رفتار اقتصاد را دردوره زماني كوتاه مدت 
مانند دوره يكساله مورد مطالعه قرارد مي دهيم اين اصل 

  .ندارد اعتبار

 ينزيك يدر حالت حد  :ينزيمكتب ك اهد گيد -2
ش در يرا افزا يمزد اسمتش در دسيكارگران افزا ن معنا كهيبه ا. اند  يكارگران كامال دچار توهم پول

ت سبب ين وضعيا .پندارند يم يقيحق دستمزد
ش در دستمزد ها يشود بنگاهها بدون افزا يم
 يمنحن يجه و قتيدر نت .ش دهنديافزا مات رااستخدام كرده عرضه كل كاال ها و خد يشتريكار ب يروين

  .دارد  يافقكامال عرضه كل حالت  يم منحنيكن يمت را در صفحه مختصات رسم ميق ريعرضه كل و متغ

 ٢ ١٧نمودار
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١٧٥نمودار

  

 
 
 
 

  
  
  
  

  ينزيمنحني عرضه كل در حالت ك نمودار
ن يدر ا. وف استمعر ينزيك يوجود دارد كه به حالت عموم يگريحالت د ينزيك يك و حديان دو حالت كالسيم

ن حالت يا. (ب مثبت دارديبلكه ش ياست و نه به طور كامل عمود يعرضه كل نه به طور كامل افق يب منحنيحالت ش
ابد اما ي يش ميز افزايمت ها دسمتزد كارگران نيش قين حالت با افزايدر ا) است  يكيه عرضه كل كوتاه مدت كالسيشب
   .را ثابت نگه دارد يقيمزد حقست كه بتواند دستين يش به حدين افزايا
  يعرضه كل در حالت عموم يمودار منحنن

عوامل موثر بر جابجايي منحي عرضه كل 
  بلند مدت

منحني عرضه كل بلند مدت بيانگر پيش بيني 
سطح توليد و عرضه كاالها و خدمات بر اساس 

اين  اصطالحا. نظريه اقتصاد كالن كالسيكهاست
يد بالقوه يا توليد در تول ،سطح توليد را در اقتصاد

اين  از 122برخي . شرايط اشتغال كامل نيز مي نامند
. سطح توليد به عنوان نرخ طبيعي توليد نام مي برند

 .توليد در شرايطي است كه نرخ بيكاري در شرايط طبيعي و عادي خود قرار دارد زيرا اين سطح از توليد نشان دهنده

                                                            

122 Mankiw 2001 p 713  

١٧٤مودارن
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 .يا سطح طبيعي توليد را تغيير دهد باعث جابجايي منحني عرضه كل مي گرددكه نرخ  بنابراين هر تغييري در اقتصاد
نيروي كار، دانش فني و منابع طبيعي  به سرمايه،) توليد ناخالص داخلي( توليد  الگوي كالسيكها ازآنجا كه براساس

 شا ها و ريشه هاي تغييررا براساس يكي از سر من بستگي دارد جا دارد كه تحليل وريشه يابي جابجايي منحني عرضه كل
  .دسته بندي كنيم

  جابجايي عرضه كل به دليل سرمايه
كاهش يافته و به تبع /افزايش  بهره وري كاهش در حجم سرمايه يك كشور ممكن است/ با هر تغييري مانند افزايش 

چپ /راست كاهش يابد و در نتيجه منحي عرضه كل بلند مدت به سمت/آن مقدار عرضه كاالها و خدمات افزايش
در مورد سرمايه انساني صادق و جاري  زيكي و چهيسرمايه ف اين تحليل و منطق چه در باره گفتني است كه .جابجا شود

افزايش يابد و چه اينكه سطح و مدارج تحصيالت  )مثال رايانه ها(به طور مثال چه اينكه تعداد ماشين آالت . است 
صورت توان و ظرفيت اقتصاد براي توليد كاال ها و خدمات بيشترخواهد شهروندان در يك كشور باال رود در هر دو 

  .در نتيجه هر كدام از آنها باعث خواهد شد كه منحني عرضه كل به سمت راست جابجا شود. شد

  منحني عرضه كل از رهگذر نيروي كار ييجابجا
شد آن كشور بخشي  در كشور اندونزي سببمعروف به سونامي  در يا لرزه اي يا به عبارت دقيقتر در پي زلزله ويرانگر

اين امر باعث شد عرضه محصوالت كشاورزي . از دست بدهد )خصوصا در بخش كشاورزي ( كار خود را ياز نيرو
با تعميم اين قضيه مي توان استنتاج كرد كه كاهش نيروي كار در يك اقتصاد باعث مي شود . درآن كشور كاهش يابد 

 .به سمت چپ جابجا شود كاهش يابد و در نتيجه منحني عرضه كل بلند مدت ضه شدهمقدار كاال ها وخدمات عر
اين رويداد . و رشد جمعيت افزايش يافت برعكس به عنوان مثال ديگر در ايران در سالهاي اول انقالب نرخ زاد و ولد

اين افزايش در تعداد  تاثير .تعداد نيروي كار در ايران افزايش يابد) حدود دودهه پس از(باعث گرديد در بلند مدت 
  .قابل مشاهد است  منحني عرضه كل بلند مدت اقتصاد ايران به سمت راست به روشني در انتقال نيروي كار ايران اينك

  موقعيت منحني عرضه كل و رابطه آن با دانش فني
بسي بيشتر  هاي امروزيقدرت توليدي اقتصاد   است كه باعث شده مهم ترين دليلي است بي ترديد پيشرفت دانش فني
كه كشور ها بتوانند با  رايانه ها و تكنولوژيهاي پيشرفته باعث شده است اختراغ  براي مثال. از اقتصاد نسلهاي پيشين باشد

منحني عرضه  انتقال يكنند و اين به معنا خدمات بيشتر ي توليد و همان مقدار نيروي كار، سرمايه، و منابع طبيعي كاالها
  .ت به سمت راست استكل بلند مد
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  موقعيت منحني عرضه كل و رابطه آن با منابع طبيعي
آن كشور رابطه  از جمله معادن، زمين و آب و هواي سطح توليد كاال ها و خدمات در هر اقتصاد با منابع طبيعي

برعكس  .منحني عرضه كل بلند مدت به سمت راست منتقل مي شود كشف ذخاير و معادن جديد  با. تنگاتنگي دارد
منحني عرضه كل بلند مدت به  باعث مي شود يمتوال يها تغييري در وضعيت جوي يك كشور مانند بروز خشكسالي

  .سمت چپ جابجا شود

  منحني عرضه كل كوتاه مدت
نقل جمله معروف  با  هايزيكن .منحني عرضه كل بلند مدت عمودي است كها معتقدنديگفته شد كالس چنĤنكه پيشتر

د يتاك ل كوتاه مدتيبر تحل لذا ت ندارديكنند كه بلند مدت اهم يادعا م  123» ميبلند مدت ما همه مرد ه ادر «نز كه يك
داراي  م پرداختيال به آن خواهيل كه ذيمنحني عرضه كل كوتاه مدت به دال رند كهيپذ يز ميكها نيكالس  .ورزند  يم

  .شيب صعودي است
  
  
  
  
  
  
  
  

در افق زماني كوتاه  يعني. ميان عرضه كل و سطح قيمت ها رابطه مثبت وجود دارد براساس اين نمودار در كوتاه مدت
و خدمات افزايش مي يابد و  افزايشي در سطح عمومي قيمت ها معموال مقدار عرضه كاال ها با مدت يك ساله يا دوساله

ب يعرضه كل ش يمنحن بين ترتيبد. با تنزل سطح عمومي قيمت ها مقدار عرضه كاال ها و خدمات كاهش مي يابد
  .كند يدا ميپ يصعود

                                                            

123‐Skousen Mark The Making of Modern Economics: The Lives and Ideas of the Great Thinkers p 348  

١٧٦نمودار
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ن رابطه و يبراي توجيه ا اما فلسفه اين رابطه مثبت ميان عرضه كل كوتاه مدت و سطح عمومي قيمت ها چيست؟
  :124طرح شده است ليصعودي بودن شيب منحني عرضه كل كوتاه مدت سه نظريه بد

  )ديجد يكهايكالس(برداشت  يا خطايه توهم ينظر -1
  )ها ينزيك(چسپندگي دستمزدها  نظريه -2
  )ديجد يهاينزيك(نظريه چسپندگي قيمت ها  -3

طرف  رقابت ناقص بازار سبب مي شود كه .از اين نظريه ها نوعي از فقدان رقابت كامل در بازار است جانمايه هر يك
از اين نظريات در جزييات با آنكه هريك  .عرضه اقتصاد در كوتاه مدت رفتاري متفاوت از رفتار بلند مدت داشته باشد

زماني  كه وجه اشتراك ميان اين سه نظريه اين است .باهمديگر تفاوت دارند اما هر سه نظريه آبشخور مشترك دارند
طبيعي توليد انحراف پيدا مي كند كه سطح عمومي  سطح توليد در بلندمدت يا سطح كوتاه مدت از مقدار توليد در

از حد مورد انتظار  يعني هرگاه سطح عمومي قميت ها .پيش بيني مردم منحرف شودقيمت ها از سطح مورد انتظار و 
توليد به سطحي  با تنزل قيمت ها به زير سطح مورد انتظار،. فراتر مي رود ميزان توليد از سطح طبيعي فزونتر مي شود

  .ط مي دهيمهريك از اين نظريات را اندكي بس در اينجا .نرخ طبيعي آن سقوط مي كند پايين تر از

  نظريه توهم يا خطاي برداشت
در تلقي  نظريه خطاي عرضه كنندگان اولين رويكرد براي توجيه صعودي بودن شيب منحني عرضه كل كوتاه مدت

هرگونه تغييري در سطح عمومي قيمت ها ممكن است در  براساس اين نظريه .شرايط تغيير قيمت است واستنباط از
. ندگان گمراه شده درك و تحليل درستي از بازار محصوالت خود نداشته باشندكوتاه مدت موجب شود عرضه كن

براي مثال،  -عرضه كنند گان. قيمت ها به سطح نازلتر از حد مورد انتظار كاهش يابد سطح عمومي فرض كنيد
ت آنها باور كنند كه تنها قيمت محصوال با مشاهده كاهش در قيمت محصوالت خود ممكن است اشتباها-شاليكاران 

قيمت بسياري از اقالم كااليي  در اين شرايط، آنها پيش از آنكه متوجه شوند كه. كاهش يافته است) قيمت هاي نسبي(
چه  مشاهده اين وضعيت با.كنند كه تنها قيمت برنج در بازار كاهش يافته است يتصور م در بازار كاهش يافته ديگر نيز

كاشت برنج پايين است و لذا با كاهش عرضه برنج در فصل ) سود آوري(اش بسا آنها اينگونه استنباط كنند كه پاد
  .آينده نسبت به آن واكنش نشان دهد

كاهش  يعني با .اين قضيه را مي توان در همه عرضه كنند گان و از جمله عرضه كنندگان نيروي كار نيز تسري داد
مت كاالهاي مورد نياز خود پي برند متوجه سطح عمومي قيمت ها ممكن است كارگران پيش از آنكه به كاهش قي

                                                            

124- Mankiw Peinciples of Economics , 2 nd ED. Hartcourt College Publishers 2001 P761. 
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لذا با . در نتيجه آنها ممكن است به اين توهم بيافتند كه دستمزد آنها كمتر شده است .مزدهاي خود شوندتكاهش در دس
كاهش عرضه نيروي كار سبب  بدين ترتيب ،  .كاستن از عرضه نيروي كار نسبت به اين حادثه واكنش نشان دهند

جه انتقال يد و در نتيكار سبب كاهش در تول يرويكار به سمت چپ و كاهش عرضه ن يرويعرضه ن جابجايي منحني
تاييد ت ها و عرضه كل كوتاه مدت يان سطح قمين وجود رابطه مثبت ميبنابر ا .شود يعرضه كل به سمت چپ م يمنح
  .شود يم

  نظريه چسپندگي دستمزدها
 .ست "مزدهاتنظريه چسپندگي دس"حني عرضه كل در كوتاه مدت من دومين رويكرد براي توجيه صعودي بودن شيب
منحني عرضه كل كوتاه مدت آن است كه دستمزد هاي اسمي در كوتاه  اين نظريه مدعي است كه فلسفه صعودي بودن

ريشه اين  .با شرايط تازه تطبيق دهند خود را يعني به كندي مي توانند -دارند مدت چسپندگي و انعطاف ناپذيري
معموال . و بنگاهها نسبت داد تاحدي به نوع قراردادها ميان كارگران و كارفرمايان مي توان كندي در تطبيق را ومت ومقا

 و بيشتر از آن يكسال  توافق مي شود براي دوره هاي مزد و حقوق اسمي معين و ثابتتاين قرار داد ها كه در آن بر دس
  .منعقد مي شود

صورت  توافق  و ثابتي ميان كارگر و كار فرما بر سر دستمزد معين ه قيمت هاي انتظاريبراي مثال فرض كنيد با توجه ب

) W(مزد اسمي تنشان مي دهند كاهش يابد و دس  Pاگر سطح عمومي قيمت ها كه معموال آن را با نماد  .گرفته است

 كارفرما براي پرداخت يو آمادگ يبه سطح باالتر از برنامه ريز )W/P(دستمزد حقيقي  طبق قرار داد تغيير نكند آنگاه
 هزينه هاي توليد در يك بنگاه را تشكيل مي دهد پرداختبخش بزرگي از پرداخت دستمزد ها  وچون .افزايش مي يابد

افزايش هزينه هاي بنگاه كارفرما را وادار مي  .دستمزد حقيقي باالتر به معناي افزايش در هزينه هاي حقيقي بنگاه است
به . كمتر  استخدام نيروي كار كمتر نيز مترادف است با توليد و عرضه كل. ار كمتري استخدام كندنيروي ك كند كه

كاهش در سطح قيمت  مزدها نمي توانند خود را بالفاصله با سطح قيمت ها تطبيق دهند ،تطور خالصه ، ازآنجا كه دس
وادار  ا را به كاستن از عرضه كاالها و خدماتها از سودآوري استخدام نيروي كار و توليد مي كاهد و اين امر بنگاهه

  .مي سازد

  نظريه چسپندگي قيمت ها
بودن شيب منحني عرضه كل در كوتاه مدت نظريه اي موسوم به تئوري قيمت هاي  يصعود سومين نظريه براي توجيه

را با تغييرات  مزدهاي اسمي در طي زمان به كندي خودتنده مدعي بود كه دسبمزدهاي چستنظريه دس .نده استبچس
نده مدعي است كه قيمت هاي برخي از كاال ها و خدمات نيز بسطح قيمت ها تطبيق مي دهد اما نظريه قيمت هاي چس
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دليل اين كندي آن است كه تطبيق قيمت هاي برخي از كاال  .تطبيق ميدهد اقتصادي شرايط متغير به آهستگي خود را با
معموال بنگاهها قيمت كاال ها و خدمات را براساس شرايط اقتصادي   .است هها و خدمات با شرايط جديد مستلزم هزين

يا به صورت كاتالوگ در اختيار توزيع كنندگان و مشتريان  اين قيمت ها. موجود و مورد انتظار تعيين و اعالم مي كنند 
ير هر يك از اينها در تغي. روي پاكت ها و كارتن هاي حاوي كاال چاپ مي شود قرار مي گيرد يا به صورت برچسب

تغيير  )انقباض پولي(فرض كنيد ناگهان شرايط اقتصاد به دليل كم شدن عرضه پول   .مستلزم هزينه است كوتاه مدت
 نندگان باكدر اين شرايط هرچند ممكن است برخي از عرضه  .ابديكند و بر اثر اين حادثه سطح عمومي قيمت ها تنزل 

ت خود را به سرعت تعديل كنند اما ممكن است بسيار ي از بنگاهها به داليل رواني توجه به شرايط تازه قيمت محصوال
عرضه خواهد  يفروش و سودآور ازميزان باال بودن قيمت محصوالت آنها .به اين كار نشان ندهند  و هزينه ها رغبتي

كاهش دهند  تخدام نيروي كار راو به تبع آن، اس توليد كاهش در ميزان فروش بنگاهها را وادار خواهد كرد كه. كاست 
كاهشي غير منتظره در سطح  كندي تطبيق قيمت ها با شرايط متغير در كوتاه مدت، هر گونه  خالصه آنكه به دليل. 

قيمت هاي فراتر از حد مطلوب از . برخي از بنگاهها را فراتر از حد مطلوب نگه مي دارد  محصوالت قيمت ،قيمت ها
  .توليد و عرضه كاالها وخدمات وادار مي كند اهها را به كاستن ازميزان فروش كاسته و بنگ

  عوامل موثر بر انتقال منحني عرضه كل كوتاه مدت
. عوامل موثر بر انتقال منحني عرضه كل كوتاه مدت همان عوامل موثر بر انتقال منحني عرضه كل بلند مدت است 

اين عامل در . را نيز به آن عوامل اضافه كنيم "اي مورد انتظارسطح قيمت ه "منتها در اين جا بايد عامل ديگري به نام
 .از آن نشات مي گيرد چسپندگي قيمت ها، و چسپندگي دستمزدها توهم و خطاي استنباط، واقع همان عاملي است كه

ني م سرمايه، دانش فني و منابع طبيعي باعث مي شد كه منحجكاهش در نيروي كار، ح/ درست همانگونه كه افزايش 
همان منطق در مورد منحني عرضه كل كو تاه مدت نيز صادق  جابجا شود چپ/ عرضه كل بلند مدت به سمت راست

از سطح قيمت ها تعيين مي  آنانهم چنين از انجا كه تلقي هاي مردم ، دستمزدها و قيمت ها براساس انتظارات  .است
به طور كلي هر . ها منحني عرضه را جابجا مي كند در مورد سطح قيمت آنانانتظارات و پيش بيني  شود تغيير در

ش داده و منحني عرضه كوتاه يافزا/كاهش در سطح قيمت هاي انتظاري عرضه كاال ها وخدمات را كاهش/افزايش
مزدها وقتي مردم انتظار تندگي دسببه طور مثال براساس نظريه چس .ا خواهد كردجراست جاب/مدت را به سمت چپ

دستمزدهاي باال . دكرد ندستمزدها ي بااليي تعيين ومطالبه خواهكارگران مت ها افزايش خواهد يافت داشته باشند كه قي
  .مقدار كمتري كاال وخدمت توليد و عرضه خواهند كرد در نتيجه بنگاهها. هزينه هاي توليد را افزايش خواهد داد

  تعادل و نوسانات اقتصادي
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  .ندمدت در اقتصاد را نشان مي دهدو ضعيت تعادل بل 7-17نمودار 
در نتيجه تقاطع منحني عرضه كل و منحني تقاضاي كل توليد تعادلي و سطح  نكه د راين نمودار مشاهده مي كنيداچن

نقطه الف كه منحني عرضه كل كوتاهمدت نيز از اين نقطه عبور مي كند، نقطه تعادل . قيمت هاي تعادلي تعيين مي شود
يعني  .مزدها، قيمت ها و تصور مردم از چشم انداز اقتصاد همه با تعادل بلند مدت وفق يافته اندتسبنابراين ، د .است

چشم انداز ها به گونه اي تصور مردم از زماني كه اقتصاد در حالت تعادل بلند مدت قرار دارد دستمزدها، قيمت ها و 
كل كوتاه مدت و بلند مدت را در يك نقطه قطع  منحني عرضه كل منحني تقاضاي افته اند كهي يتعديل شده و سازگار

  .مي كند

  اثر جابجايي منحني تقاضاي كل
نسبت  و مردم اعتماد خود را اقتصاد را فراگيرد  ينيناگهان موجي از بدب -سياسي يا اقتصادي –فرض كنيد به هر دليلي 
عمده خود را  يد هايخارج خود بكاهند و خرخانوار ها از م. ر دهند ييخود را تغ يوبرنامه ها به اقتصاد از دست بدهند

ت باعث ين وضعيا .كار شان بكاهند يرويه و استخدام نيهزات، و مواد اوليد تجياندازند و بنگاهها از خرير بيبه تاخ
ن خانوارها و بنگاهها يشيپ يمتيدر همان سطوح ق  يعني. ابد يكاهش  خدمات كاالها و يكل برا يخواهد شد تقاضا

 يمنحن ديكن يمشاهده م 6-17جه چنانكه در نمودار يدر نت .خواهند كرد يداريخر يو خدمات كمتر هاكاال مقدار

م اثر يتوان يم ن نموداريدر ا  .جابجا خواهد شد  ، AD2ت يموقع به سمت چپ، AD1ت يكل از موقع يتقاضا
ه عرضه كل كوتاه ياول ينحندر امتداد م كل يتقاضا يدر كوتاه مدت منحن .ميكن يكل را بررس يكاهش در تقاضا

ز از يزان محصول نيم  همزمان با انتقال اقتصاد از نقطه الف به نقطه ب. شود يمدت از نقطه الف به نقطه ب جابجا م

از  يد حاكيكاهش در سطح تول .ابدي يكاهش م p2به   p1مت ها از يق يو سطح عموم  Q2به سطح  Q1سطح
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 يروياز ن يبنگاهها بخش يت ركوديد و فروش بر اثر وضعيتول  با كاهش .داردآن است كه اقتصاد در حالت ركود قرار 
كه باعث  ينيبدب بين ترتيبد .ن بخش از ماجرا در نمودار نشان داده نشده استيا -كنند يكار خود را اخراج م

  .شود يت ميد و تقوييخود تا يبه خود ده بوديكل گرد يدر تقاضا  ييجابجا
آن  يامد هايا حداقل كاستن از پيراه رفع آن  ديگرد يمستول يركود بر اقتصاد هيسا يقتن است كه ويحال پرسش ا

 ن اقداماتيا. شنهاد كرده انديكل پ يش تقاضايافزا يرا برا ين مشكل اقداماتيرفع ا ياقتصاد دانان برا ست؟يچ
 كل را به فصل يانها بر تقاضا ياست ها و سازوكار اثرگذاريانواع س يشرح و بررس .شود يده مياست نامياصطالحا س

  .ميگذار يوا م  - ياستگذاريبحث س -يبعد
ج اقتصاد به حالت يو به تدر ذوب خواهد شد ركود يخهايبا مرور زمان،  استگذاران ،يبدون اقدام س ين حال، حتيبا ا

  .باز خواهد گشت -مت هاياز ق يگر ياما با سطح د-تعادل 
مت يسطح ق ، كل يقاضال كاهش در تين صورت كه به دليبد

د يجد يت هايجه با درك واقعيابد و در نتي يها كاهش م
مت يسطح ق ق خواهند داد ويط تازه تطبيخود را با شراانتظارات 

مت يكاهش در سطح ق. افتيخواهد  ز كاهشين يانتظار يها
عرضه  ير داده و منحنييمت ها را تغيمورد انتظار دستمزد وق يها

جابجا )  AS2 به AS1از (سمت راست كل كوتاه مدت را به 
  .خواهد كرد

) AD2(كل  يد تقاضايجد يمنحن محل تقاطع –ج به سمت نقطه ج يبه تدر اقتصاد  ل انتظارات به مرور زمانيبا تعد
 .خود بازخواهد گشت يعيدوباره به سطح طب د و عرضهيتول د، نقطه ج ،يتعادل بلند مدت جد در .ك خواهد شدينزد -

)   P3نقطه ( يمت ها به اندازه كافيكل را كاهش داده است، اما سطح ق يتقاضا ينيموج بدب هرچند بين ترتيبد
مت يسطح ق كل بر يتقاضا ييجابجا در بلند مدت ن،يبنابرا. كند  يكل را خنث يتقاضا يتا اثر انتقال منحن افتهيكاهش 

كل  يدر تقاضا يياثر بلند مدت جابجا گر ،يان ديبه ب .ندارد يريزان محصول اصال تاثيها به طور كامل اثر دارد اما بر م
  ).ديثبات سطح تول( يقياست نه حق) مت هايكاهش در سطح ق( ياسم يرييتغ

  جابجايي منحني عرضه كل
ناگهان رويداد غير مترقبه اي مانند  فرض كنيد، حال. تصور كنيد كه اقتصاد در حالت تعادل بلندمدت قرار داشته باشد

افزايش يابد  )كشاورزان و باغداران   مثال(يرات نامطلوب جوي باعث شود كه هزينه هاي توليد بنگاهها سيل يا تغي
در نتيجه  .از ميزان توليد و عرضه كاال ها و خدمات خواهند كاست هاي پشين بنگاهها در همان سطح قيمت معموال

 ٨ ١٧ نمودار
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منتقل  ) AS2به   AS1از (به سمت چپ  مشاهد ه مي كنيم منحني عرضه كل كوتاه مدت 8-17چنĤنكه در نمودار 
البته بسته به نوع حادثه منحني عرضه كل بلندمدت نيز ممكن است جابجا شود اما در اين جا براي سادگي (خواهد شد 

با انتقال منحني عرضه كل كوتاه مدت به سمت چپ ، در كوتاه مدت  ) .تحليل فرض مي كنيم كه اين اتفاق رخ ندهد
بدين ترتيب ، توليد اقتصاد  .حركت خواهد كرد )به نقطه ب  از نقطه الف( ي تقاضاي كل نهمان منح اقتصاد در امتداد

ركود  وضعيت كه در اين  .افزايش خواهد يافت  p2به  p1  كاهش و قيمت ها از سطح  Q2به سطح  Q1از سطح 
گفته مي شود اقتصاد در حالت  تهمزمان بر اقتصاد حاكم اس )افزايش سطح قيمت ها( و تورم ) كاهش سطح توليد( 

 .قرار دارد  "توركود" 125تورم توام با ركود
از اين وضعيت فرا   سياستگذاران چه راههايي برا ي رهايي ن گردابي گرفتار آيدياقتصاد در چنگ چن اما زماني كه

اد سرانجام به خودي نخستين راه ان باشد كه دست روي دست بگذارند و منتظر بمانند كه اقتص شايد روي خود دارند؟
دستمزدها و قيمت ها وانتظارات با شرايط جديد منحني  و تعديل با گذشت زمان .مرحله ركود را پشت سر بگذارد خود

باز خواهد گشت، سطح قيمت ها كاهش خواهد يافت و توليد به سطح  AS1بار ديگر به سمت  عرضه كل كوتاه مدت
  .طبيعي خود خواهد رسيد

با اتخاذ تدابيري براي انتقال منحني تقاضاي  و متوليان امور سياست مالي و پولي سياستگذاران ت كهراه ديگر آن اس
مي  8-17نمودار  چنĤنكه در .بخشي از آثار جابجايي منحني عرضه كل كوتاه مدت را خنثي كنند به سمت راست كل

بينيد در اين راهكار بر اثر سياست 
پيشنهادي منحني تقاضاي  هاي

دقيقا  -  AD2به  AD1كل از 
از كاهش  به اندازه اي كه بتواند

توليد بر اثر جابجايي منحني 
جابجا  -جلوگيري كند عرضه كل
اقتصاد از  نقطه تعادل  .مي شود

 نقطه الف مستقيما به نقطه ج
در نتيجه توليد در  .منتقل مي شود

سطح طبيعي خود باقي مي مانند 

                                                            

125 Stagflation 

١٠ ١٧ نمودار
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تورم بيشتر  فتآ از بالي ركود به يعني در اين وضعيت اقتصاد براي نجات  .يابدافزايش مي  p3 به p1اما قيمت ها از 
  .تن مي دهد

  :خالصه

و  مت هايد كل ، سطح قيمانند تول يكالن و كل يو روندها و عملكرد رفتارها يل و بررسيتحل ياقتصاددانان برا
 يب دو منحنين الگو از تركيا. فاده مي كننداست به نام الگوي عرضه و تقاضا كل ييك كشور از الگوينوسانات اقتصاد 

  .شود يل ميكل و عرضه كل تشك يتقاضا
چه مقدار كاال و خدمات توسط بخشهاي مختلف اقتصادي  منحني تقاضاي كل نشان مي دهد كه در قيمت هاي مختلف

خدمات در  مختلف چه مقدار كاال و يمت هايدهد كه در ق يعرضه كل نشان م يمنحن .يك كشور تقاضا مي شود
  .عرضه كل ، كه داراي شيب صعودي است يو منحن يب نزوليش يكل دارا يتقاضا يمنحن. شود يك كشور عرضه مي

قيمت  در حالت تعادل .در نقطه اي كه اين دو منحني همديگر را قطع مي كنند گفته مي شود اقتصاد در تعادل قرار دارد
  .از آن وضعيت رضايت دارند ا كنندگان و هم عرضه كنندگاندر سطحي قرار دارد كه هم تقاض كاال ها و خدمات

 .مخارج دولتي و خالص صادرات  مصرف، سرمايه گذاري،: مولفه هاي تقاضاي كل عبارتند از
/ كاهش  و خالص صادرات ي، مخارج دولتيه گذاريدر مصرف، سرما شود يمت باعث ميكاهش در ق/شيهر افزا

به اين . و خدمات رابطه عكس وجود دارد  قميت و مقدار تقاضاي كل براي كاالهان ميان سطح يبنابر ا. ابديش يافزا
  .داليل منحني تقاضاي كل شيب نزولي دارد

هر -بافرض ثابت بودن قيمتها -به طور كلي .ك اقتصاد نقش دارديكل در  يبر تقاضا زيعالوه بر قيمت عوامل ديگري ن
 باعث مي شود ف ، سرمايه گذاري، خالص صادرات يا مخارج دولتييكي از اجزاي تقاضاي كل مانند مصر تغييري در

  .منحني تقاضاي كل جابجا شود
كامال عمودي  در بلند مدت منحني عرضه كل. بستگي دارد منحني عرضه كل به افق زماني مورد تحليل شيب و شكل

  است در حاليكه در كوتاه مدت اين منحني شيب صعودي دارد
 در بلند مدت عرضه كل يكها منحنيدگاه كالسيبر اساس د: دگاه وجود دارديدو د د مدتدر مورد عرضه كل در بلن

متغير هاي  نظريه اقتصادكالن كالسيكها براين فرض استوار است كه متغيير هاي حقيقي اقتصاد مستقل از. است يعمود
ل وجود ي، به دلينزيد گاه كياساس درا تحت تاثير قراردهد ؛ بر اسمي است و تغييرات آنها نمي تواند متغير هاي حقيقي

  .است-يزينيك يدرحالت حد- يافق عرضه كل كامال يدر كارگران منحن يتوهم پول
در . معروف است ينزيك يوجود دارد كه به حالت عموم يگريحالت د ينزيك يك و حديكالس يان دو حالت حديم
  .ب مثبت دارديبلكه ش يطور كامل عموداست و نه به  يعرضه كل نه به طور كامل افق يب منحنين حالت شيا
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در هر اقتصاد تابعي است از عرضه نيروي كار، سرمايه و منابع طبيعي و هم چنين دانش فني كه با  كل در بلند مدت توليد
ر ييز تغين موارد عرضه كل نيك از اير هرييطبعا با تغ. و خدمات تبديل مي شود استفاده از آن نهاده هاي توليد به كاالها

  .چپ جابجا شود/ه منحي عرضه كل بلند مدت به سمت راستيكاهش سرما/ شيمثال با افزا يبرا. كند يم
ن يبراي توجيه ا.منحني عرضه كل كوتاه مدت داراي شيب صعودي است  رند كهيپذ يز ميكها نيدركوتاه مدت كالس

 يا خطايه توهم ينظر -1:است طرح شده  ليرابطه و صعودي بودن شيب منحني عرضه كل كوتاه مدت سه نظريه بد
 يهاينزيك(نظريه چسپندگي قيمت ها  -3) ها ينزيك(نظريه چسپندگي دستمزدها  -2) ديجد يكهايكالس(برداشت 

  )ديجد
منتها . عوامل موثر بر انتقال منحني عرضه كل كوتاه مدت همان عوامل موثر بر انتقال منحني عرضه كل بلند مدت است 

اين عامل در واقع . را نيز به آن عوامل اضافه كنيم "سطح قيمت هاي مورد انتظار "يگري به نامدر اين جا بايد عامل د
 .از آن نشات مي گيرد چسپندگي قيمت ها، و چسپندگي دستمزدها توهم و خطاي استنباط، همان عاملي است كه

طبيعي باعث مي شد كه منحني كاهش در نيروي كار، جحم سرمايه، دانش فني و منابع / درست همانگونه كه افزايش 
همان منطق در مورد منحني عرضه كل كو تاه مدت نيز صادق  جابجا شود چپ/ عرضه كل بلند مدت به سمت راست

  .است

  سواالت فصل هفدهم
  اقتصاددانان براي تحليل و بررسي رفتارها و روندهاي كالن و كلي يك اقتصاد از چه الگويي استفاده مي كنند؟ – 1
  عرضه كل و منحني تقاضاي كل را تعريف كنيد؟معني  – 2
  چرا منحني تقاضاي كل شيب نزولي دارد؟ – 3
  چه تغييراتي باعث مي شود منحني عرضه كل جابجا شود؟ – 4
  شيب و شكل منحني عرضه كل به چه چيزي بستگي دارد؟ شيب منحني عرضه كل در بلند مدت و كوتاه مدت را بررسي كنيد؟ – 5
  يشفرض دو مكتب كالسيكها و كينزي ها درباره منحني عرضه كل را توضيح دهيد؟ديدگاه و پ – 6
  توليد كل در يك اقتصاد تابع چيست؟ – 7
يه اين روابط سه جدر كوتاه مدت كالسيكها نيز مي پذيرند كه منحني عرضه كل كوتاه مدت داراي شيب صعودي است و براي تو – 8

  تفصيل شرح دهيد؟نظريه مطرح شده است اين نظريات را به 
  عوامل موثر بر انتقال منحني عرضه كل كوتاه مدت و بلند مدت را توضيح دهيد؟ –9
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  جدهميفصل ه
  ياقتصاد ياست هايس

  
. حالت تعادل يا وضعيت مطلوب نباشد شه درياقتصاد، مانند بسياري از پديده هاي اجتماعي ديگر، ممكن است هم

در  عيده شايك پدين عدم تعادل يبنابرا .نامند  يمطلوب را نوسانات اقتصادي م خروج اقتصاد از وضعيت اقتصاد دانان
زماني كه اقتصاد از حالت تعادل خارج مي شود چه بايد كرد؟ در ميان اقتصاددانان  ن استياما پرسش ا .اقتصاد است 

وجود ندارد و اقتصاد  لت دولتنخست آنكه براي باز گرداندن اقتصاد به حالت تعادل نيازي به دخا. دو نظر وجود دارد
به تعادل بازخواهد گشت اما ديدگاه دوم معتقد است كه نمي توان به سازكار  به خودي خود توسط عملكرد نظام بازار

در اقتصاد دخالت  عنوان باال ترين مظهر اراده جمعي جامعه لذا الزم است دولت به. خودكار نظام بازار اطمينان كرد 
 .ستن راهها و راهكارهايي اقتصاد را به حالت تعادل برگرداندكند و با به كار ب

و هم چنين بسته به گرايش  شه داشته باشديعرضه كل يا تقاضاي كل ر در بسته به اينكه نابساماني و عدم تعادل در اقتصاد
ا ي يكيرايج تر از  اقتصاددانان و سياستگذران از راهكار ها يا به تعبير به يكي از مكاتب اقتصاد كالن  وتعلق خاطر

  .از سياست هاي اقتصادي استفاده مي كنند يبيترك
كه سياستگذاران و متوليان براي بازگرداندن اقتصاد به  و تد بيري است ساز كار ياقتصاد ياست هايسمنظور از 

  .به كار مي بندند ت مطلوب و مورد نظريوضع
عبارتند از  ياهداف اقتصاد. ادي به كار گرفته مي شودبراي رسيدن به اهداف اقتص يسياست هاي اقتصاد نيبنابر ا

  ...اشتغال كامل، ثبات قيمت ها، رشد اقتصادي ثبات نرخ ارز و
  ...مالي، پولي، ارزي و هاي مهمترين و معروفترين سياست هاي اقتصادي عبارتند از سياست

  سياست مالي
 تغيير در هزينه هاي دولتي و يا تغيير در نرخ ماليات نظير ياز سياستي كه از طريق ابزار هاي عبارت است ياست ماليس

تغيير در هزينه  گاهانه دولت در جهتآگر هر اقدام يبه عبارت د .گذارد يبر تقاضاي كل در اقتصاد اثر م بر درآمد،
ده ينام ياست ماليتغيير در پرداختهاي انتقالي و كمكهاي بال عوض س هاي جاري و عمراني ، تغيير در ماليات مستقيم و

  .شود يم
و رشد اقتصادي را تحت تاثير قرار مي دهد اما پيش از  هرچند در بلند مدت سياست مالي پس انداز، سرمايه گذاري،

اثر سياست مالي در مصرف خانوارها و بنگاهها براي كاالها و خدمات ظهور و بروز  -در كوتاه مدت  -همه و ابتداء
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فزايش يا كاهش مخارج و هزينه هاي دولتي يا تغيير نرخ ماليات تقاضاي كل را تغيير سياستگذاران مي توانند با ا .ابدي يم
  .دهند

زماني كه . سياست مالي انقباضيو  سياست مالي انبساطي. سياست مالي به دو دسته تقسيم مي شود يبه طور كل
زماني كه اقتصاد در  .ه مي شوداقتصاد در وضعيت كسادي و ركودي قرار داشته باشد از سياست مالي انبساطي استفاد

اما سياست مالي . اشتغال كامل قرار ندارد از اين سياست به منظور گسترش فعاليت هاي اقتصادي به كار گرفته مي شود 
انقباضي زماني به كار گرفته مي شود كه دولت بخواهد از تورم ناشي از بهره برداري اضافي از منابع توليد جلوگيري 

سياست مالي به عنوان يكي از . را مهار كند -بخصوص رونق هاي مقطعي و حباب وار–نق اقتصاد كند يا سرعت رو
اقتصاد  اقتصاد دانان پيش از كينز كه از آنها به نام. زاده نوآوري كينز در علم اقتصاد است مولفه هاي مهم اقتصاد كالن
شردند و دولت را از هرگونه دخالت در امور بر آزادي فعاليت هاي اقتصادي پاي مي ف دانان كالسيك ياد مي شود

و در ) 1929(بحران كبير اقتصادي در غرب  با پيش آمدن ركود بي سابقه معروف به .برحذر مي داشتند ياقتصاد
كينز نسخه شفا بخش توسل به سياست مالي را پيش نهاد  از حل بحران و رفع ركود، ماندگي سياستگذاران و اقتصادانان

كه اقتصاد هاي غربي بحران كبير را پشت گذارده به تدريج به شرايط عادي  ن نسخه زماني پيچيده شدهرچند اي. كرد
سالهاي  نوسانات اقتصادي در باز مي گشتند اما موفقيت ها و دستاورد هاي اجراي اين سياست در زمينه كاستن از دامنه

يت ر به خصوص بعد از جنگ جهاني دوم جايگاه و اهميبعد از بحران كب
نمودار  .آن را به عنوان جزيي از ابزار هاي تثبيت اقتصاد كالن تحكيم كرد

ت يش و پس از تثبيپ يك اقتصاد فرضي يرا برا ينوسانات اقتصاد 18-1
. ت دامنه نوسانات بزرگتر استيد قبل از تثبينيب يچنانكه م. دهد  ينشان م

گسترده  يكاريب با يد و گاهين اقتصاد با تورم شديا يگر، گاهيبه عبارت د
ت كننده حاصل يثب يابزار ها ت كه با استفاده ازياما پس از تثب. مواجه است 
  .موده استيرا پ ياقتصاد روند نسبتا با ثباتن نوسانات محدود تر و كوچكتر شده و يدامنه ا  شده است

د در مسير رسيدن به اشتغال اقتصا منظور از تثبيت اقتصادي محدودسازي دامنه و حجم نوسانات اقتصادي و قراردادن
و  اقتصادي تحقق مي يابد تثبيت اقتصاد كالن گاهي به مدد نهادهاي مالي و مالياتي تعبيه شده در درون نظام .كامل است

آن دسته از نهاد هاي مالي و مالياتي كه با . نهاد هاي بروني مانند قوه مجريه يا مقننه به دست مي آيد با دخالت گاهي
مهار و محدودسازي نوسانات اقتصادي به فرايند تثبيت اقتصادي كمك مي كند اصطالحا تثبيت كننده جلوگيري يا 

را هر گاه يز. ت كننده خود كار است يتثب ياز ابزار ها يكي ياتيبه طور مثال نظام مال .هاي خود كار ناميده مي شود
و متناسب  يات بر درآمد تصاعديكه نرخ مال هبا فرض اينكابد و ي يدرآمد مردم كاهش م شود ياقتصاد دچار ركود م

 ١٨١ نمودار



 

 246اسحاق علوي    سيد .................... .....................................................................................كليات علم اقتصاد                  

گر ، كاهش يد يياز سو  .ابدي يتوسط دولت به صورت خود كار كاهش م يافتيدر يات هايبا درآمد افراد است مال
 ز مانندين يمخارج دولت .شود يم يكل و مانع از گسترش نوسانات اقتصاد يش تقاضايمنجر به افزا بر درآمدات يمال
كه  ييدر كشورها. ابدي يش ميافزا يكاريو ركود ب يش كساديدايرا با پيز. كند يخود كار عمل م يات كننده هيتثب
 ينگونه پرداخت هايا .كند يمه پرداخت ميب كارانيفعال وجود دارد دولت به ب ين اجتماعيو تام يكاريب يمه هايب

ا ي. گردد ياقتصاد باز م از دست رفته به جه اندك اندك رمق و رونقيدر نت ،دهد يش ميكل را افزا يتقاضا يانتقال
از  يريا جلو گياما زماني كه احساس شود تثبيت كننده هاي خودكار از مهار  .شود يدست كم دامنه ركود محدود تر م

 يدولت يا مجلس با قانونگذاري به سمت سياست هاي اقتصادي مانند سياست مالي اراد  نوسانات اقتصادي عاجز است
گستره و شدت  كه يمثال ، زمان ربه طو .اين سياست ها تثبيت كننده هاي اختياري ناميده مي شود.  روي مي اورند
به اندازه اي است با تثبيت كننده هاي خودكار رفع نمي شود و ممكن است بتدريج اقتصاد به سمت  يركود اقتصاد

 يريكنند از تدوام ركود و شكل گ يالش مت يزان مخارج دولتيم ير عامدانه و ارادييدولتها با تغ بحران پيش رود،
پرداخت  يا حتي ياتيت كامل ماليا معافيل يمانند تقل( يشركت ياتهاينرخ مال ير ارادييتغ. كنند يريجلوگ يبحران اقتصاد

 يارياخت ياست ماليس ينمونه ها از يكيكل  يك تقاضايو تحر يه گذاريق سرمايتشو يبرا )الت يارانه ها و تسهي
  .است

  و كار اثر گذاري سياست ماليساز 
را دست  يفرض كنيد دولت جمهوري اسالمي ايران براي حل مشكل ركود اقتصادي اجراي يك سياست مالي انبساط

با افزايش هزينه ها و . هزينه جاري خود مي افزايد ميليارد تومان بر 1000عنوان مثال،  در اين راستا دولت به  .مي گيرد
در وهله اول  .ل افزايش مي يابد و منحني تقاضاي كل به سمت راست جابجا مي شودخريد هاي دولت تقاضاي ك

اما اين تصور بر . ال خواهد بود ير  ارديليم 1000ش در عرضه كل دقيقا به اندازه يافزاتصور شود كه ممكن است 
  :دارد يستگب اثر زيرا ميزان اثر گذاري سياست مالي بر منحني تقاضاي كل به دو. ستيواقعيت منطبق ن

  126ضريب فزايندهاثر  -1
د در آن ضرب شود يبا) ر در مخارج دولتييمانند تغ(ر در مخارج يياست كه تغ ينده عدديب فزايمنظور از ضر

ب يضر  ،ياست ماليدر بحث س .ديبدست آ) در مخارج( ريين تغيدر درآمد كل بر اثر ا ا كاهشيش يزان افزايتا م
در مخارج  كاهش/شيك واحد افزاي بر اثر يد ناخالص داخليدر تول كاهش/شيزان افزاياست كه م يبيضر ندهيفزا
ش در مخارج يال افزايهر ر يعني. نده مخارج بزرگتر از واحد است يب فزايمعموال ضر. دهد يرا نشان م يدولت

                                                            

126 Multiplier Effecft 
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كمك ك مثال ساده يش از ين افزايا ليدرك دل يبرا .ابديش يك واحد افزايش از يشود درآمد ب يباعث م يدولت
مخارج  يكاريجاد رونق در اقتصاد و كاهش بيا يدولت برا د چنانكه در سطور فوق اشاره شديفرض كن. ميريگ يم

نه يهز يادارت دولت يد برايجد ياحداث ساختمانها آنرا در قالب ش دهد ويارد تومان افزايليخود را به مبلغ هزار م
 ييل نهايباتوجه به م(ز يآنها ن. رديصورت گ... و  بنا و كارگر كارمانيپ يق قراداد با تعدادين كار طبعا از طريا. كند 

 يخوراك و پوشاك به مغازه دازان م ديخر يگر را برايد ياز درآمد خود را پس انداز و بخش يبخش) به مصرف
ب ين ترتيبه هم. كنند  يگر را مصرف ميد ياز درآمد خود را پس انداز و بخش يبخش زيمغازه داران ن  .پردازند
جه يدر نت. شود ياقتصاد دست بدست م د و در چرخهيآ يگر در ميك گروه به صورت درآمد گروه ديمخارج 
زان ينكه مياما ا .دهد يش ميال افزايارد ريش از هزارمليرا ب يدولت درآمد مل ش در مخارجيافزا اليارد ريليهزار م
به اندازه  يش مخارج دولتيجه افزاينت در مثال اگر ، يبرا .دارد ينده بستگيب فزايضر به اندازه ش چه قدر استيافزا
 2برابر  رانينده مخارج در ايب فزايابد ضريش يافزا ارد تومانيليدو هزار م به اندازه يدرآمد مل ارد تومان،يليم هزار
 .است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

است يك سيدولت  .دارد قرار AD1كل در حالت  يتقاضا يدر ابتدا منحن ديكن يمشاهده م 2-18چنانكه در نمودار 
كاالها و  يكل برا ياگر تقاضا. را به اجرا گذارد ه است )  يال به مخارج دولتيارد ريمل 1000 شيافزا( يانبساط

 يجابجا م AD2به سمت باال و راست به اندازه  يتقاضا يمنحن ابديش يافزا اليارد ريليقا به اندازه هزار ميخدمات دق
 يلذا منحن. ابدي يش ميال افزايارد ريمل 1000ش از يكل ب ينده در اقتصاد تقاضايب فزايل اثر ضرياما به دل  .شود

  .ابدي يانتقال م AD3كل به  يتقاضا

١٨٢ نمودار
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  127اثر جايگزيني-2
ش تقاضا يبا افزا. دهد يش ميپول را افزا يكاالها و خدمات تقاضا برا يكل برا يش در تقاضايگر، افزايد ياز سو

جه سطح يش و در نتيافزا يه گذارينه سرمايشود هز يش در نرخ بهره باعث ميافزا. ابدي يش مينرخ بهره افزا پول يبرا
و كاهش درآمد و به تبع آن كاهش  يكاريش بيافزا يه گذاريكاهش در سطح سرما. ابديكاهش  يه گذاريسرما
كل ، كه در  يش در تقاضايافزااز  يبخش ندين فرايل ايسرانجام به دل .دارد يكاالها و خدمات را در پ يكل برا يتقاضا

در .  شود ياد مي ينيگزيند به عنوان اثر جاين فرايا از. شود يم يد آمده بود، خنثيپد يمال ياست انبساطيس ياثر اجرا
باعث خواهد شد كه اثر خريد هاي دولت برمنحني تقاضاي كل كمتر از حالت  -اگر وجود داشته باشد –اثر  نيا جه،ينت
  .نشان داده شده است 3 – 18ند در نمودار ين فرايا يهندس انيب. باشد يقبل

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 يانبساط ياست ماليك سي يبا اجرا. بوده است AD1در  كل يتقاضا يدهد كه ابتدا منحنينشان م 3-18نمودار 

 جابجا شده) AD2(كل به سمت راست و باال  يتقاضا يافته و به منحنيش يكاالهاو خدمات افزا يكل برا يتقاضا
د يپد يمال ياست انبساطيس يكل، كه در اثر اجرا يش در تقاضاياز افزا يبخش  ينيگزيل اثر جايسرانجام به دل .است

  .شود يجابجا م)  AD3(ن ييبه سمت چپ و پا AD2از  كل يتقاضا يشود و منحن يم يخنث آمده بود،

  تغيير در ماليات
 براي مثال وقتي دولت .بردرآمد سطح ماليات مخارج دولتيدر كنار سطح  يكي ديگر از ابزار هاي مهم سياست مالي

افراد و خانوار ها نيز بخشي  .نرخ ماليات بر درآمد را كاهش دهد پول بيشتري در اختيار افراد و خانوار ها باقي مي ماند
                                                            

127 Crowding‐out Effet 

١٨٣نمودار
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 كاهش ماليات از آنجا كه .و خدمات مي كند  و مابقي آن را صرف خريد كاالها از درآمد اضافي را پس انداز مي كنند
نجر مي شود به افزايش درآمد و افزايش درآمد خريد بيشتر كاال ها و خدمات را در پي دارد كاهش ماليات بر درآمد م
به همين  .توسط دولت باعث افزايش در تقاضاي كل و جابجايي منحني تقاضاي كل به سمت راست مي شودبر درآمد 

باعث كاهش درآمدها و كاهش در مصرف شده  بردرآمد فزايش مالياتطريق اجراي يك سياست مالي انقباضي مانند ا
  .منحني تقاضاي كل را به سمت چپ جابجا مي كند

 زماني كه. بستگي دارد ينيگزيجا اثر اندازه انتقال منحني تقاضاي كل بر اثر تغيير مالياتها نيز به اثر ضريب فزاينده و
افزايش  .درآمدها و سود بنگاهها نيز افزايش مي يابد افزايش يابدرا كاهش مي دهد تا مصرف  بردرآمد دولت ماليات

درآمد هاي باالتر معموال  در عين حال .درآمد و سود بنگاهها نيز به نوبه خود دوباره با عث افزايش در مصرف مي گردد
 نرخهاي بهره باالتر .دنرخ بهره را افزايش مي ده و اين امر نيز به نوبه خود. با تقاضاي بيشتري براي پول همراه است

 نيو ا .باعث كاهش در سرمايه گذاري مي شود افزايش در هزينه هاي استقراض. استقراض را افزايش مي دهد هزينه
  .فرايند همان اثر جايگزيني است

  سياست پولي
و  .يردسياست پولي از طريق تغيير در حجم پول ، تغيير در رشد آن و يا شرايط اعطاي تسهيالت مالي صورت مي گ

  .ار بانك مركزي استيشاه كليد هر نوع تغيير در حجم پول در اخت
  . سياست پولي انقباضيو  سياست پولي انبساطي: سياست پولي نيز مانند سياست مالي به دو نوع تقسيم مي شود

سياست پولي   .سياست پولي انبساطي براي مقابله با ركود و يا مهار بيكاري و افزايش اشتغال به كار گرفته مي شود
  .يا برطرف ساختن شكاف تورمي به كار گرفته مي شود مهار تورم براي انقباضي

  سياست پولي مكانيسم اثر گذاري
 - 3اثر نرخ بهره  -2 اثر ثروت -1. م شيب منحني تقاضاي كل به سه دليل نزولي استيديچنانكه در فصل هفدهم د

  .مت ها و خالص صادراتيرابطه ق
امل، تنها عاملي كه بانك مركزي به صورت كامال مستقيم مي تواند از طريق بازار پول بر آن تاثير در ميان اين سه ع

 بر ياثر گذاري سياست پول فهم نحوه براي .بگذارد و در واقع از اين طريق اعمال سياست پولي كند، نرخ بهره است
بر اساس نظريه نحوه شكل گيري نرخ بهره  در اينجا به صورت مبسوط تر بهاز طريق تغييرات نرخ بهره  تقاضاي كل

  .معروف است رجحان نقدينگياين نظريه به نام نظريه . مي پردازيم كينز 



 

 250اسحاق علوي    سيد .................... .....................................................................................كليات علم اقتصاد                  

  نظريه رجحان نقدينگي
عرضه و  و نقش نحوه شكل گيري و تعيين نرخ بهره ،ابتدا توسط كينز مطرح گرديدكه نظريه رجحان نقدينگي 

  .مي دهدنرخ بهره را نشان  تقاضاي پول در تعيين

پول  ينز سه نوع تقاضا برايك د گاهياز د .ن تقاضاي پول استيينظريه رجحان نقدينگي تب اساس
  :وجود دارد
هرچه  يعني. شود يم يپول كه از نقش پول به عنوان واسطه مبادله ناش يبرا يمعامالت يتقاضا -1

ن يمت ها ايش قين با افزايهم چن. شتر استيپول نقد ب ينگهدار يآنها برا يشر باشد تقاضايمعامالت افراد ب
  .ابدي يش ميپول افزا ينوع تقاضا برا

 يتقاضا .شود يم ينشده ناش ينيش بيپ ينه هايبه هز ييپاسخگو زهيپول از انگ يبرا ياطياحت يتقاضا -2
شتر باشد پول ين معنا كه هر چه درآمد افراد بيزان درآمد افراد است؛ به اياز م يپول خود تابع يبرا ياطياحت
 .كنند يم ينشده نگهدار ينيش بيپ ينه هايهز يبرا يشترينقد ب

ن تقاضا افراد يدر ا .رديگ ينشات م ييزه سود جويدر واقع از انگكه  پول يبرا يبورس باز يتقاضا -3
ا يش يكنند و با شكار فرصت ها مانند افزا يدهند پول نقد نگهدار يح مياوراق بهادار ترج ينگهدار يبجا

مانند نرخ ( يهرچند عوامل متعدد .سود بدست آورند ،ا سهامي مانند سكه از كاال ها يمت برخيكاهش ق
...) بهره، سطح قيمت ها و
 يدر تعيين مقدار تقاضا

اثر  پول يبورس بازانه برا
  هينز با ارايك گذارد اما يم

نظريه رجحان نقدينگي بر 
نرخ بهره به عنوان 
مهمترين عامل در تعيين 

به  مقدار تقاضاي پول
تاكيد  يزه بورس بازيانگ
براساس اين  .ورزد يم

نظريه ميان نرخ بهره و 
نرخ بهره مردم ترجيح مي دهند پول كمتري به  يعني با افزايش. تقاضا براي پول رابطه معكوس برقرار است

١٨٤نمودار
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زيرا نگهداشتن پول به صورت نقد مستلزم آن است كه فرد از دريافت بهره پول  .صورت نقد نگهدارند
اگر اين . افراد با مشاهده نرخ بهره باال پول كمتر ي تقاضا مي كنند به دليل اين هزينه فرصت، .وم شودمحر

به  پول يبرا م كه شيب منحني تقاضايرابطه ميان پول و نرخ بهره را در نمودار هندسي نشان دهيم مي بين

 ).4-18نمودار ( نزولي است (MD)انگيزه بورس بازي 

به  128.برقرار استبه انگيزه بورس بازي  پول يان نرخ بهره و تقاضا برايدهد كه رابطه معكوس م ين نمودار نشان ميا
ساير . ابدي يش ميپول افزا يابد و با كاهش آن تقاضا براي يپول كاهش م يش نرخ بهره تقاضا برايكه با افزا ين معنيا

اضاي مبادالتي پول را تحت تاثير قرار مي دهد و عوامل تاثيرگذار بر تقاضاي پول از جمله سطح عمومي قيمت ها كه تق
  .مي شود.............. درآمد كه تقاضاي احتياطي پول را متاثر مي سازد، موجب جابجايي منحني تقاضاي پول در نمودار 

  تعادل در بازار پول
عرضه پول توسط بانك  يمچنانكه مي دان. شود يل مياز دو مؤلفه عرضه و تقاضا تشك يز مانند هر بازاريبازار پول ن

كه مستقل از متغير هاي  آن را به عنوان يك متغير برونزا خود يل هايدر تحل يسادگ يما برا .مركزي تعيين مي شود

نشان مي MS ونماد منحني عرضه عمودي با 5-18در نمودار  عرضه پول برونزا را .ميريگ ياقتصادي است در نظر م
  دهيم

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  4ـ18نمودار 

                                                            

  .خوانندگان تيزبين به فرض ثبات سايرعوامل تاثيرگذار بر تقاضاي پول توجه دارند.  ١٢٨

E 
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بنابراين   .س نظريه رجحان نقدينگي نرخ بهره به عنوان عامل ايجاد توازن ميان عرضه وتقاضاي پول عمل مي كندبراسا

در نمودار  Eنقطه ( به توازن مي رسند مقدار تقاضاي پول دقيقا با عرضه آن نرخ بهره تعادلي وجود دارد كه در آن يك
  .)4ـ18

مي خواهيم بيبينم پيامد و تبعات اين نظريه بر تقاضاي كل  اكنون يپس از آشنايي اجمالي با نظريه رجحان نقدينگ
در فصل هفدهم ديديم كه يكي از عوامل نزولي بودن شيب منحني تقاضا وجود اثر نرخ . براي كاالها و خدمات چيست

تقاضا  اافزايش سطح قيمت ه. نرخ بهره سطح قيمت هاست  نيييكي از عوامل موثر بر تع گر ،ياز طرف د .بهره است
افزايش نرخ بهره مقدار تقاضاي  .نرخ بهره را افزايش مي دهد پول يش تقاضا برايافزا. براي پول را افزايش مي دهد 

زير افزايش نرخ بهره باعث مي شود هزينه سرمايه گذاري افزايش يابد و . و خدمات را كاهش مي دهد ها كل كاال
با كاهش سرمايه گذاري ميزان و سطح بيكاري افزايش . ي كاهش يابد رغبت وتمايل سرمايه گذاران براي سرمايه گذار

  .درنتيجه تقاضا براي كاال ها و خدمات كاهش مي يابد. و درآمد كاهش مي يابد 

  تغيير در عرضه پول
در كشور  در جهت كاستن از نرخ تورم يپول ياست انقباضيك سي يبه منظور اجرا 129يد با نك مركزيفرض كن

كاهش  MS2به  MS1توسط مردم حجم پول در گردش از  د اوراق قرضهيخر با. دينما ار اوراق قرضهاقدام به انتش
  .ابدي يم

  
  
  
  
  
  
  

                                                            

ها به دليل آنکه نظريه کينز در چارچوب نظام ربوي ارائه شده است مت. سازکار اين سياست ها در نظام غيير ربوي با نظام ربوي تفاوتهايي دارد - ١٢٩
 .ارائه مي شود) نظام ربوي(و از سوي ديگر اين کتاب نيز جنبه مقدماتي دارد  مطالب اين کتاب در همان چارچوب اقتصاد مبتني بر بهره 

١٨٥نمودار
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جه تقاضا يو درآمد و در نت يه گذاريش بهره سطح سرمايبا افزا. دهد  يش ميكاهش در عرضه پول نرخ بهره را افزا
از (ن ييكل در بازار كاالها به سمت چپ و پا يتقاضا يب منحنين ترتيبد. ابد ي يكاالها و خدمات كاهش م يبرا

AD1  بهAD2 (شود  يجابجا م) 7-18نمودار(  
  
  
  
  
  
  

را  يانبساط ياست پوليك سيجاد اشتغال يمنظور ا فرضا به ياگر بانك مركز يعني. ز صادق است يه نين قضيعكس ا
 ي، درآمد وتقاضا يه گذاريهش نرخ بهره، سرمابا كا .ابدي يش و نرخ بهره كاهش ميبه اجرا بگذارد عرضه پول افزا

 يب مين ترتيبد. شود يجابجا م) AD3به  AD1از (ز به سمت راستيكل ن يتقاضا يابد و منحني يش ميكل افزا
  .گذارد يكل اثر م ياز رهگذر نرخ بهره بر تقاضا ياست پوليم كه سينيب

  ياقتصاد ياست هاير سيسا
اوضاع و  يمقتضا از ويبرحسب ن يگريد ياقتصاد ياست هاياستگذاران از سيسو پولي  ياست ماليعالوه بر دو س

  :م يشمار ياز آنها را بدون شرح و بسط برم ين برخيكنند كه عناو يز استفاده مين احوال
كاهش  است كه دولت جهت ير و اقداماتيمجموعه تداب ياست درآمديمنظور از س: ياست درآمديس -1
نظارت بر دستمزدها و قيمت ها يا متقاعد كردن عامالن اقتصادي، بكار مي  از طريق متهايا كنترل سطح قي

دولت . است برشمرد ين سياز ا ييتوان نمونه ها يا مذاكره برسر دستمزدها را مين سقف دستمزدها ييتع .گيرد
مهم . كند تالش مي كند تا رهبران كارگران و اتحاديه ها را براي تثبيت دستمزدها و قيمت ها متقاعد و ترغيب

 .است ير پولياست مهار تورم از طرق غين سين هدف ايتر
 يت نرخ ارز صورت ميا تقويل يت، تنزيكه به منظور تثب آن دسته از اقدامات دولت :ياست ارزيس -2
 از يريشگي، پيداخل يمال ي، حفظ ثبات بازار هايل حساب جاريتعد .شود يده مينام يارز ياست هايرد سيگ

از  يخارج يه گذاري، جلب سرمايمختلف خارج ياز شوكها يآثار ناش يحد اقل ساز و يارز يبحران ها
 .مهمترين اهدافي است كه با اجراي سياست ارزي تعقيب مي شود

AD1AD2
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 يق هاياستگذاران مانند وضع تعرفه، اعالم تشويدولت و س هر اقدام آگاهانه :يتجار ياست هايس -3
ا گسترش صادرات، كاهش واردات يق يتشو. شود يشناخته م يناست بازرگاينها به عنوان سير ايو نظ يصادرات

ا كاهش آن از مهمترين اهداف سياست هاي تجاري ي اتراز پرداخته ياز كسر يريشگيو پ ا، بهبود تراز پرداخته
 .است

  خالصه
 زماني كه اقتصاد از. شود يده ميدر اقتصاد نوسانات اقتصادي نام) تعادل(خروج اقتصاد از وضعيت مطلوب 

شه يعرضه كل يا تقاضاي كل ر در حالت تعادل خارج مي شود بسته به اينكه نابساماني و عدم تعادل در اقتصاد
اقتصاددانان و سياستگذران  به يكي از مكاتب اقتصاد كالن  و هم چنين بسته به گرايش وتعلق خاطر داشته باشد

  .از سياست هاي اقتصادي استفاده مي كنند يبيا تركي يكياز 
كه سياستگذاران و متوليان براي بازگرداندن اقتصاد به  و تد بيري است ساز كار ياقتصاد ياست هايظور از سمن

به كار ...دن به اهداف اقتصادي مانند اشتغال كامل، ثبات قيمت ها، رشد اقتصادي ثبات نرخ ارز ويو رس تعادل
  .بندند يم

  ...سياست مالي، پولي، ارزي و مهمترين و معروفترين سياست هاي اقتصادي عبارتند از
تغيير در  تغيير در هزينه هاي جاري و عمراني ، تغيير در ماليات مستقيم و هر اقدام اگاهانه دولت در جهت

  .شود  يده مينام ياست ماليپرداختهاي انتقالي و كمكهاي بال عوض س
  .انقباضي سياست مالي انبساطي و سياست مالي. سياست مالي به دو دسته تقسيم مي شود

منظور از تثبيت اقتصادي محدودسازي دامنه  .شود ياستفاده م يت اقتصاديجهت اعاده تعادل و تثب ياست ماليس
  .اقتصاد در مسير رسيدن به اشتغال كامل است و حجم نوسانات اقتصادي و قراردادن

اقتصادي تحقق مي  متثبيت اقتصاد كالن گاهي به مدد نهادهاي مالي و مالياتي تعبيه شده در درون نظا
نهاد هاي بروني مانند قوه مجريه يا مقننه به دست مي آيد  با دخالت و گاهي) خود كار  يت كننده هايتثب(يابد

  ).يارياخت يت كننده هايتثب(
سياست پولي از طريق تغيير در حجم پول ، تغيير در رشد آن و يا شرايط اعطاي تسهيالت مالي صورت مي 

  .شود يم ميز به دو دسته سياست پولي انبساطي و سياست پولي انقباضي تقسين ياست پوليس. گيرد
  .سياست پولي انبساطي براي مقابله با ركود و يا مهار بيكاري و افزايش اشتغال به كار گرفته مي شود

  .يا برطرف ساختن شكاف تورمي به كار گرفته مي شود مهار تورم براي سياست پولي انقباضي
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و غيرمستقيم ) بر شرايط بازار ير مبتنيغ(مستقيم  يدو نوع ابزار سياست پولران يدر ا يپول سياست يدر اجرا
سقف ) ب يسود بانك يها كنترل نرخ) مانند الف مستقيم يابزارها .شود ياستفاده م) بر شرايط بازار يمبتن(

سپرده ويژه و  يمركز اوراق مشاركت بانك، ينسبت سپرده قانون) مانند الف غيرمستقيم يابزارها ياعتبار
  يبانكها نزد بانك مركز

و  متهايا كنترل سطح قيكاهش  است كه دولت جهت ير و اقداماتيمجموعه تداب ياست درآمديمنظور از س
  .كنند يدستمزدها اتخاذ م

 يارز ياست هايرد سيگ يت نرخ ارز صورت ميا تقويل يت، تنزيكه به منظور تثب آن دسته از اقدامات دولت
  .شود يم دهينام

نها به عنوان ير ايو نظ يصادرات يق هاياستگذاران مانند وضع تعرفه، اعالم تشويدولت و س هر اقدام آگاهانه
  شود يشناخته م ياست بازرگانيس

  سواالت فصل هجدهم
  نوسانات اقتصادي چيست؟ – 1
  سياست هاي اقتصادي را تعريف كنيد و مهمترين سياستهاي اقتصادي را نام ببريد؟ – 2
  سياست مالي را تعريف كنيد و انواع آن را توضيح دهيد؟ – 3
  سياست مالي به چه منظور به كار گرفته مي شود؟ – 4
  تفاوت ميان تثبيت كننده هاي خودكار و تثبيت كننده هاي اختياري را بيان كنيد؟ – 5
  قباضي را توضيح دهيد؟مكانيسم اثرگذاري سياست پولي و اهداف سياست پولي انبساطي و سياست پولي ان – 6
  دو ابزار سياست پولي مورد استفاده در اقتصاد ايران را نام ببريد؟ – 7
  منظور از سياست هاي درآمدي و سياست هاي ارزي چيست؟ – 8
 سياست هاي بازرگاني را تعريف كنيد؟ – 9
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  بخش چهارم
  توسعهاقتصاد  و ن الملليب: اقتصاد 
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  فصل نوزدهم
  للاقتصاد بين الم

  
 .تاكنون در مباحث و تحليل هاي خود در باره اقتصاد كالن عمدتا تعامل و داد و ستد ميان كشور ها را ناديده مي گرفتيم

سخن مي گفتيم براي رعايت سادگي در كار تحليل فرض مي كرديم كه با ... مثال زماني كه در باره بيكاري و تورم و
اما امروزه به لحاظ اقتصادي هيچ  .جهان تعامل ندارد كه باديگر اقتصاد هاي اقتصادي. اقتصاد بسته سر وكار داريم يك

وقتي زنگ ركود اقتصادي يا بحران مالي  .ستير كشورها نيو ملتي تافته جدابافته و جزيره مجزا و منزوي از سا كشور
وز دنياي اقتصاد جهاني جهان امر  .لرزاند يدر كشوري به صدا در مي آيد پژواك آن كشورها و قاره هاي ديگر را م

 سرنوشت اقتصادي تجاري و سياست هاي تحوالت شگفت انگيز و ژرف در عرصه ارتباطات ، حمل ونقل .است
وند هاي يبيشتر تقابل ها و تعامل هاي بين المللي امروز با توجه به منافع و پ .كشورها را به هم ديگر گره زده است

يافتن بازار هاي  –كشور ها امروز بر سر يافتن و توسعه نفوذ اقتصادي  هماوردي و رقابت. اقتصادي صورت مي گيرد
به قول معروف شايد از ابتداي تاريخ تاكنون سرزمين هاي از دست رفته براي دولتها مايه . تعريف مي شود –بيشتر 

. لتها خواهد بودم يياسر شكستگ ياما از امروز به بعد فتح يا از دست دادن بازار ها شاخص سربلند سرشكستگي بود
آثار تنش هاي نظامي و . هر ملت در هرجاي جهان برجاي بگذارد نوسانات اقتصاد بين الملل مي تواند اثر عظيمي بر

بحران مالي در جنوب شرق  .مي تواند چرخ صنايع چين ، اتحاديه اروپا و آمريكا را كند تر سازد سياسي در خاورميانه
  .متزلزل كندكل جهان را  يمال يا بازار هايآس

ن يكشورها صرفا با تام يخارج ياز اقتصاد كالن بدون در نظر گرفتن تعامالت و روابط اقتصاد يلين رو هر تحلياز ا
براي رسيدن به تحليل واقعي تر و عيني تر الزم است فرض بسته بودن   .ر استيه پذيل توجيتحل يو آسان يهدف سادگ

  .بپردازيم -كه در آن يك اقتصاد با ساير اقتصاد هاي جهان تعامل دارد -ز اقتصاد با اقتصاد را كنار بگذاريم و به
استفاده  ينيمع يرهايكشور ها از متغ ين الملليو دادو ستد ب زان و اندازه تعامليم سنجش و گزارش ياقتصاد دانان برا

  .متغير ها عبارتند از واردات ، صادرات و تراز پرداخت ها   نياز ا يبرخ. كنند يم
جريان بين المللي كاال را تجارت مي . است يمورد مطالعه و بررس يالملل نين الملل مبادالت بيدر اقتصاد ب يطوركل به

شعبه ديگري از اقتصاد بين الملل، كه مباحث مربوط به جريان و عبور  .نامند و به همين عنوان مورد مطالعه قرار مي دهند
  .عنوان ماليه بين الملل معروف است و مرور بين المللي سرمايه مي پر دازد، به
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  تجارت بين الملل
در بسياري از كشور  .تجارت بين الملل به مقوله داد و ستد كاال ها و خدمات ميان ملتها و كشورهاي جهان مي پردازد

  .ايفا مي كندتوليد ناخالص داخلي نقش بسزايي در ها تجارت خارجي 
راه ابريشم و مبادالتي كه در طول قرنهاي  .دارد يار طوالنيپيشينه اي بس  ميان ملتها ستد يا داد و تجارت بين الملل

چين،  مصر باستان، يو در شكوفايي تمدنهاي غن متمادي ميان كشور هاي مختلف با عبور از اين راه صورت مي گرفت
ت اقتصادي، اجتماعي و روز به روز بر اهمي  در قرون اخير .ايران، هند و روم نقش بسزايي ايفاكرد گواه اين مدعاست

شكل گيري  و ارتباطات، صنعتي شدن ، ظهور وسايل مدرن حمل و نقل ، .سياسي تجارت بين الملل افزوده شده است
به  ده پر آوازه جهاني شدن اطالعات و رسانه ها، كه به زعم بسياري جهان رايپد ر شدنيشركت هاي فرامليتي، و فراگ

  .ك به نوبه خود اهميت تجارت بين الملل را فزون و فزونتر ساخته استدهكده كوچكي تبديل كرده است، هري
در  .چگونگي شكل گيري جريان مبادله كاال ميان سرزمين هاي دور از هم است تجارت بين الملل روايت تاريخ

تنها  للواحد هاي جغرافيايي سياسي به نام دولت و كشور شكل نگرفته بود تجارت بين الم  روزگاران گذشته كه هنوز
كاال ها به صورتي كه در  به داد و ستد ميان دو منطقه يا سرزمين دور تعبير شود؛ داد و ستد و نقل وانتقاالت مي توانست

  .جهان مدرن از آن به عنوان تجارت بين الملل نام برده مي شود
ر وراي تجارت يا داد ستد نهفته د ذهن خطور كند اين است كه فلسفه يا توجيه اقتصادي بهاما پرسشي كه ممكن است 

كشورها چيست؟ چرا ملتها با همديگر تجارت مي كنند؟ داليل متعددي رامي توان به عنوان دليل اقتصادي  ميان ملتها و
  :براي تجارت بر شمرد

يكي از داليل تجارت ممكن است تفاوت در امكانات و : شرايط توليد تنوع در امكانات و -1
مثال برخي از كشورها از نعمت خداداي ذخاير عظيم انرژي برخودارند در . اشداستعدادهاي توليد ي كشور ها ب

  .حاليكه برخي ديگر كشور ها زمين هاي خوب و مساعد براي كشاورزي دارند
يكي ديگر از داليل تجارت ميان كشور ها : اختالف سليقه ها و ذايقه هاي مردمان كشور هاي مختلف -2

از امكانات و شرايط مساوي براي  رض كنيد دو جامعه الف و ب هردوف مثال. اختالف ميان ساليق آنهاست
. توليد سبزيجات برخوردارند اما جامعه الف عادت به استفاده از فلفل و جامعه ب شايق به خوردن كاهو باشد

 .در اين صورت نيز مبادله صورت خواهد گرفت .كشور الف كاهو صادر و فلفل وارد خواهد كرد
هزينه  بدون ترديد برجسته ترين دليل تجارت ميان كشور ها اختالف در:اي توليدتفاوت در هزينه ه -3

صرفه جويي فزاينده به مقياس حاكم  مثال در بسياري از فرايند هاي توليد محصوالت صنعتي .هاي توليد است
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توليد  زيرا هزينه هاي ثابت .يعني با افزايش حجم توليد هزينه متوسط توليد محصول كاهش مي يابد. است 
 .توسعه و بخش اعظم تجهيزات بر تعداد محصول سرشكن مي شود محصول مانند هزينه هاي تحقيق و

تقسيم كار ميان كشور  بر اين باورند كه تجارت آزاد به طور كلي بسياري از اقتصاد دانان كالسيك و معاصر
و تنوع  ه امكانات توليدتجارت آزاد ميان كشور ها به هر كشور امكان ميدهد ك. ها را گسترش مي دهد

  .رود يو بدين ترتيب سطح زندگي ملتها باال م مصرف خودراگسترش دهد

  نظريه هاي تجارت بين الملل
سودمندي تجارت ميان  تجارت و در دفاع از يالگو يريشكل گ  ياقتصاد دانان متعددي كوشيده اند در باب چگونگ

ريه در باب سودمندي تجارت را آدام اسميت باطرح نظريه مزيت مطلق نخستين نظ .ملتها توجيه و مبناي نظري ارايه دهند
 براساس نظريه مطلق هر كشور مي تواند از منافع تجارت بهره مند شود مشروط برآن كه. ارايه كرد در تجارت بين الملل

توليد پارچه  ن درپاكستا و د ايران در توليد پستهيكن فرض .كااليي را توليد وصادر كند كه در آن مزيت مطلق دارد
تنها دو كاالي  ن دو كشوريتنها دو كشور ايران و پاكستان را در نظر بگيريم و فرض كنيم در ا اگر. مزيت مطلق دارد

ايران تمام امكانات خود را صرف توليد پسته و پاكستان   ت مطلق اگريه مزيبر اساس نظر. پارچه توليد مي شود پسته و
گسترش خواهد  جهان فرضي هم توليد پارچه و هم توليد پسته در اين ديد پارچه نماتمام نيروي خود را صرف تولي

  .يافت
بر اساس اين نظريه حتي اگر  .پس از اسميت دويد ريكاردو نظريه ديگري به نام نظريه مزيت نسبي را مطرح كرد

هريك از كشور ها بايد به  در اين شرايط. كشوري در هردو كاال مزيت مطلق دارد بازهم جا براي تجارت وجود دارد
مزيت نسبي عبارت گر، يان ديبه ب .ديگر مزيت نسبي دارد يتوليد و صدور كااليي بپردازد كه در آن در مقايسه با كاال

به اين مفهوم كه هر . ارزانتر ينسب يي با هزينه نسبي كمتر و قيمتهااست از توانايي يك كشور در توليد و صدور كاال
خاصي مزيت نسبي دارد، در توليد و صادرات آن كاال تخصص پيدا خواهد كرد و در مقابل،  كشوري كه در كاالي

 كاالهايي را كه در آنها مزيت نسبي ندارد از ساير كشورها وارد خواهد نمود تا نياز تقاضا كنندگان را پاسخگو باشد
حال،  با اين. مزيت مطلق است يران دارايد پاكستان هم در توليد برنج و هم در توليد پارچه نسبت به ايمثال فرض كن
بر اساس نظريه . ران صادق است يا ياست و عكس آن برا يشتريت بيمز يداراپارچه نسبت به برنج د يپاكستان در تول

د مازاد يران توليآنگاه ا. تخصص يابدبرنج د يتخصص و تمركز و پاكستان در تولپارچه مزيت نسبي ايران بايد در توليد 
  .است وارد كند) ياز داخليد مازاد بر نيتول يكه دارا(را از پاكستان برنج از خود از يخود را به پاكستان صادر و ناز يبر ن
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  نظريه هكشر اوهلين
تجارت و سودمندي آن نظريه اي است كه به نام  يالگو يريشكل گ يسومين نظريه معروف در توجيه چگونگ

اين نظريه مدعي است  .نان معروف اقتصاد بين الملل نامگذاري شده استطراحان آن هكشر و اوهلين دوتن از اقتصاددا
به عبارت ديگر هر كشور  .ميان كشور ها برخورداري آنها از عوامل و نهاده هاي توليد است عامل موثر در تجارت كه

تر از ساير كشور نهاد ه هاي الزم براي توليد آن كاال در آن كشور بيش كاال يي را توليد و صادر مي كند كه وفور
و دو كشور ژاپن و هند را در نظر بگيريم هند به توليد فرش خواهد  مثال اگر دو كاالي رايانه و فرش دستبافت .هاست

 اما رايانه. پرداخت زيرا نهاده الزم براي فرش دستبافت نيروي انساني است و هند از اين نظر بسيار غني تر از ژاپن است 
رايانه مبادرت و  به توليد لذا ژاپن كه سرمايه بيشتر دارد. ستگاها يي سرمايه بر توليد مي شودمعموال با روبات ها و د

ز در يكند و ژاپن ن يد خود را به ژاپن صادر ميابد و مازاد تولي يد فرش تخصص ميلذا هند در تول. ديتمركز خواهد ورز
  .كند يمد خود را به هند صادر يشود و مازاد تول يانه متخصص ميد رايتول

جديدي در باب تجارت بين الملل مطرح شده كه به دليل نوع رسالت مقدماتي اين  عالوه بر اين سه نظريه نظريه هاي
  .كتاب از ذكر آنها خود داري مي كنيم

  ن الملليدر اقتصاد ب يديچند اصطالح كل
براي  معروفترين شاخص .ي شوداقتصاد باز ناميده م هر كشوري كه به تجارت بين المللي مبادرت مي ورزداقتصاد 
 .اقتصاد يك كشور نسبت صادرات يا واردات آن كشور به توليد ناخالص داخلي آن كشور است ودنبباز ميزان سنجش

 .صادرات عبارت است از كاال ها و خدماتي كه در داخل يك كشور توليد مي شود و در خارج به فروش مي رسد
دماتي كه در خارج از كشور توليد مي شود و در بازار داخلي به مصرف مي است از كاال ها و خ واردات نيز عبارت

  .رسد
  .دهد يرا نشان م 1384تا  -1381 يسالها يران برايت واردات و صادرات اير وضعيز جدول

  )رون داليليارقام به م( 1381-84 يسال ها يران برايجدول واردات و صادرات ا

 يتراز بازگان  وردات كاالها   ت كاالكل صادرا
 )يرنفتيوغ ينفت(

 سال

6201  22036  28237  1381  
4430  29561  33991  1382 

5653  38199  43852  1383 

19043  40969  600012  1384 

 ١ ١٨جدول

  1383سه ماه چهارم سال  43شماره  ياقتصاد ينماگرها ياستخراج از بانك مركز
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خالص صادرات يا به عبارت  .به دست مي آيد درات كسر كنيم خالص صادراتوقتي ارزش واردات را از ارزش صا
اگر خالص صادرات عددي مثبت باشد ، . ديگر تفاضل صادرات و واردات يك كشور را تراز بازرگاني آن كشور نامند

د بيشتر است از به اين معنا كه ارزش كاالها و خدماتي كه اين كشور به خارج مي فروش. صادرات بيشتر از واردات است
گفته مي شود كه اين كشور مازاد تراز  در اين صورت. از خارجيان مي خرد اين كشور ارزش كاالها وخدماتي كه

اگر خالص صادرات عددي منفي باشد به اين معناست كه كاالها و خدماتي كه اين كشور ازخارج  .دارد يبازرگان
در اين صورت گفته مي شود كه اين . ور به خارجيان فروخته استخريد ه بيشتر از كاالها و خدماتي است كه اين كش

اگر خالص صادرات صفر باشد يعني ميزان واردات و صادرات دقيقا باهم برابر باشد  .دارد يكشور كسري تراز بازرگان
  .در اين صورت گفته مي شود حساب بازرگاني كشور در حالت تراز قراردارد

ميزان صادرات و  تعيين كننده موثرترين عوامل از بازرگاني يك كشور اثر دارد اماهرچند عوامل زيادي در تعيين تر
  :عبارتند از  واردات و تراز بازرگاني يك كشور

 و عاليق مصرف كننده گان در خريد كاالهاي ساخت داخل و خارج؛ ساليق )١

 قيمت كاال ها در داخل و خارج؛ )٢

 نرخ ارز ؛ )٣

 درآمد مصرف كنندگان داخلي و خارجي؛ )٤

 زينه هاي حمل و نقل كاال از يك كشور به كشور ديگر؛ و سرانجامه )٥

است كه  يآن دسته راهكار ها و اقدامات يتجار ياست هايمنظور از س. دولتها يسياست هاي تجار )٦
از رهگذر  يداخل د كنندگانيت از توليا حمايبازرگاني مانند بهبود  يبه اهداف مشخص يبابيدست يدولت برا

ن و يقوان يك سرياست ها در قالب ين سيا معموال. بندند  يكاهش واردات به كار م ايش صادرات يافزا
ه يسهم و يو گمرك يدولت ها با وضع موانع تعرفه ا. كند يدا مينمود پ يتيو اقدامات حما يمقررات تجار

 يم يادراتز صيارانه ها و جواي يبر عكس آنها با اعطا. توانند حجم واردات را كاهش دهند يواردات م يبند
ه يل تعرفه ها و اجازه دادن به سرمايا تقليحذف ( يتجار يآزاد ساز .توانند صادرات را رونق بخشند 

 .نه واردات وصادرات استيدولت در زم ياست هايس يگر نمونه هايد از) يخارج يهايگذار
 .نيز تغيير كند تغييردر هريك از متغير هاي باال درطول زمان باعث مي شود تراز بارزگاني يك كشور 
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  ماليه بين الملل
به اختصار مطالبي بيان ركن اول اقتصاد بين الملل يعني تجارت بين الملل را در مورد  ن فصليدر بخش اول ا

تجارت بين الملل به مبادالت و داد و ستد كاالها و خدمات ميان كشور ها مي پرداخت بخش دوم اين . شد
  .مي دهيمفصل را به ماليه بين الملل اختصاص 

با متغيير هايي مانند واردات و صادرات و تراز بازرگاني به عنوان شاخص هاي اندازه  در تجارت بين الملل
اما در صادرات و واردات  .و خدمات در كشورها آشنا شديم هاكاال) صدور و ورود(گيري مقادير عبور 

از آنجا كه در كشور هاي مختلف   .دارد و خدمات متغير بسيار مهم ديگري نيز به نام قيمت ها وجود هاكاال
از پولهاي مختلف انجام  تجارت و داد و ستد در روز گار معاصر با استفاده پولهاي مختلفي در گردش است لذا

قيمت پول يك  ارز عبارت است از .شود يدان مياز اين جاست كه متغيري جديد به نام ارز وارد م  .مي گيرد
قيمت پول ملي يك كشور  .چگونه تعيين مي شود ا قيمت يك پول به پول ديگرام .كشور به پول كشور ديگر

جايي است كه در آن پولهاي ملي كشور هاي  بازار ارز. به پول ملي كشور ديگر در بازار ارز تعيين مي شود
درست همانگونه كه قيمت هاي داخلي از طريق مكانيسم بازار عرضه  .مختلف با همديگر مبادله مي شود

تعامل ميان عرضه كنند گان و  كاالها و خدمات را تنظيم مي كند در سطح بين المللي نيزنرخ ازر ياضاوتق
  .تقاضا كنندگان واردات و صادرات را تنظيم مي كند

  نرخ ارز اسمي
مثال اگر   .به پول كشور ديگر مبادله مي شود پول يك كشور عبارت است از نرخي كه درآناسمي ارز  نرخ

ريال  67 را بخريد مي توانيد با مراجعه به بانك يا صرافي با پرداخت هر) واحد پول ژاپن ( ين  شما بخواهيد
يك  ديخر ياگر نرخ ارز تغيير كند مثال الزم باشد برا  .ال استير 67 دراينجا نرخ اسمي ين. يك ين بخريد

ش يران افزايدر بازار ا) اليرن و ينرخ مبادلة (ريال پرداخت كند در اين صورت گفته مي شود نرخ ارز 70ين 
يك ين خريد در اين صورت گفته   الير 65با  اگر اين تغيير به صورت عكس باشد يعني مثال بتوان .يافته است

كشورهاي مختلف پولهاي  مي دانيم. ران كاهش يافته استيدر بازار ا) الين و رينرخ مبادلة (مي شود نرخ ارز
مثال ارزش ريال  .كشور در برابر پولهاي ساير كشورها يكسان نيست پول ملي يك ارزش. ملي مختلف دارند

لذا مي توان گفت براي پول  .متفاوت است ايران در برابر يورو ، دالر امريكا، دالر كانادا، يوان چين، روپيه هند
ال اما اقتصاد دانان براي سادگي تحليل و بررسي نرخ ارز معمو .هر كشور نرخهاي ارز مختلف وجود دارد

درست همانگونه كه شاخص  .شاخصي را در نظر مي گيرند كه نشاهنده ميانگين نرخهاي مختلف ارز است
قيمت مصرف كننده قيمت هاي كاالهاي مختلف در يك كشور را به معيار واحد براي سنجش قيمت ها تبديل 
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بين المللي پول ملي ارزش  نرخهاي مختلف ارز را به مقياس واحدي براي سنجش مي كند شاخص نرخ ارز نيز
  .يك كشور تبديل مي كند

  نرخ ارز حقيقي
و خدمات  و خدمات يك كشور را با كاالها نرخ حقيقي ارز عبارت از نرخي است كه در آن مي توان كاالها

ريال باشد و قيمت يك كيلو  18000ايراني  فرض كنيد كه قيمت يك كيلو زيتون. كشور ديگر مبادله كرد
ن صورت يدراين صورت نرخ ارز حقيقي ليره تركيه به ريال بد. ليره تركيه باشد  4000000زيتون تركيه 

از نرخ ارز اسمي براي تبديل هردو قيمت به پول واحد استفاده  براي محاسبه اين نرخ ابتدا بايد. ديآ يبدست م
 .از فرمول زير استفاده مي شود براي محاسبه نرخ ارز حقيقي .كنيم

  = نرخ ارز حقيقي
 قيمت هاي داخلي× ارز اسمي  نرخ

 قيمت هاي خارجي

 

ليره تركيه باشد دراين نرخ حقيقي ارز براي زيتون با  200نرخ اسمي ارز هر ريال ايران برابر  اگر براساس
 .توجه به فرمول باال چنين خواهد بود

  

9/0 =  
200 ×18000  

4000000  
  

ن است كه اگر قرار باشد ين عدد ايمفاد ا.  9/0برابر است با هيره تركيال در برابر لير يقيجه نرخ ارز حقيدر نت
تون يلو زيك كيه يتون تركيگرم ز 900هر  يد به ازايبا  ران مبادله كنديتون ايه را با زيتون تركيدار، زيخر
  .بپردازد يرانيا

 .بنابراين نرخ ارز حقيقي به نرخ ارز اسمي و و قيمت كاال در دو كشور بستگي دارد
حقيقي يكي از عوامل اصلي رقم زننده  ن است كه نرخ ارزيت ايواقع دارد؟ يمتياه چه يقيخ ارز حقنر  اما

ه ارزان تر يتون تركينكه بداند زيا يتون برايك مصرف كننده زي. ميان كشورهاست ميزان واردات و صادرات
  .كند ياستفاده م يقياز نرخ ارز حق يرانيتون ايا زياست 
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 .رنديگ يمت ها در نظر ميق يك كاال سطح عموميمت يق يبه جا يقين نرخ ارز حقييتع ياقتصاد دانان برا
مت مصرف كننده استفاده يمانند شاخص ق يمتيق يآنها از شاخص ها يقينرخ ارز حق يرياندازه گ يبرا يعني
  :ديآ يبدست م ريز ير هايره با استفاده از متغيال و ليان دو پول مانند ريم يقين نرخ ارز حقيبنابرا .كنند يم

ان يم) e(يو نرخ ارز اسم (*P)يخارج يسبد كاال يمتيشاخص ق ، (p)يرانيا يسبد كاال يمتيشاخص ق
  نيان نماديو به ب. دو كشور يپولها

 )P*  )P/exn/ يقينرخ ازر حق=(
دالر خريد يك  سي سال پيش براي .نرخ ارز نيز مانند بسياري از متغيرهاي اقتصادي در طول زمان نوسان دارد

  .شايد كمتر يك دهم مقدار ريالي كه اكنون الزم است كافي بود
  .سال گذشته نشان مي دهد 4براي  جدول روبرو نرخ برابري دالر به ريال را در بازار آزاد

  
  
  
  
  
  

  1383سه ماه چهارم سال  43شماره  ياقتصاد ينماگر ها يبانك مركز: منبع 
شود نرخ ارز تغيير كند؟ اقتصاددانان الگوهاي متعددي براي  اما پرسش اين است كه چه عواملي باعث مي
هريك از اين الگوها ناظر به يك يا چند عامل از عوامل موثر . تببيين و توجيه داليل تغيير نرخ ارز ارايه داده اند

سياسي  تحوالت با توجه به سياست هاي پولي، در بازار نرخ ارز در كوتاه مدت تغييرات. بر تعيين نرخ ارز است
باتوجه را مي توان  نرخ ارزتغييرات اما در بلند مدت  .و تغيير در انتظارات و پيش بيني هاي مردم تعيين مي شود

و به ) در كشورهاي مختلف قدرت خريد ييا به عبارت ديگر برابر(به قيمت هاي نسبي كاال ها و خدمات 
  .دكرين يبان كشورها تيتجارت آزاد م يشرط برقرار
براساس اين اصل . اصلي به نام قانون يگانگي يا مشابهت قيمت ها مبتني است ابري قدرت خريد برنظريه بر

در غير اين صورت زمينه استفاده نشده براي كسب سود به  .قيمت هر كااليي بايد در همه جا يكسان باشد
 در ايران...) فت و دارو و مانند پارچه، مواد خوراكي، ن(سبدي از كاالها  مثال فرض كنيد خريد  .يدآوجود مي 

ر گا. افغاني هزينه داشته باشد 5000خريد همين سبد از كاال در افغانستان . هزار تومان هزينه داشته باشد  شصت

 ٢ ١٨جدول
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 ١٨٦نمودار

تومان باشد دراين صورت هزينه خريد همان سبد كاال در  20نرخ ارز ميان اين دو واحد پولي از قرار هر افغاني 
دو  آزادي تجارت ميان اين با توجه به قيمت هاي نسبي و فرض وجود. د شدافغاني خواه 3000افغانستان 

فروش آن در بازار هاي  انتظار مي رود عده اي زيادي از دو طرف مرز اقدام به خريد كاال از ايران و كشور
نظر گرفتن  با در. نتيجه اين امر افزايش واردات از ايران و تقاضا براي ريال ايران خواهد بود .كنند افغانستان

در نتيجه  .قانون عرضه و تقاضا با افزايش تقاضا براي ريال ايران قيمت آن به نسبت افغاني افرايش خواهد يافت
تفاوت در هزينه خريد و كسب  سرانجام. براي خريد يك هزار ريال ايراني مقدار بيشتري پول افغاني الزم است

كمتر و كمتر مي شود و با فرض ثبات قيمت هاي نسبي  به تدريج سبد واحد در دو كشور سود از فروش همان
اما بايد به  .ريال مي رسد 120افغاني به  كيواحد پول ملي هر دو كشور از قرار  در هر كشور ارزش برابري

خاطر داشت كه به دليل وجود انواع موانع و عوامل بر سر راه تجارت ميان كشور و ديگر عوامل اثر گذار 
  .ميان كشور ها تنها تقريبي از نرخهاي ارز ميان كشور هاست نه تعيين كننده نرخ دقيق ارزبرابري قدرت خريد 

  پرداختها تراز
تراز پرداختها . گردد يبه نام تراز پرداختها ثبت م يان دو كشور در حسابيداد و ستد و مبادله م هر گونه

تراز پرداختها . جهان يور هار كشيك كشور با ساي ياقتصاد معامالت يعبارت است از ثبت منظم تمام
تراز پرداختها از دو حساب به  يبه صورت كل .دهد يش ميك كشور را نماي يت منابع و مصارف ارزيوضع

معامالت كاالها و  يدر حساب جار .شود يل ميه تشكيا حساب سرماي يو حساب مال ينام حساب جار
،  يمعامالت تجار يدر حساب جار. شود يه ثبت ميان ورود و خروج سرمايه جريخدمات و در حساب سرما

مربوط به جاري از حساب  يگريبخش د. شود يثبت م يمال يا و كمكهايمانند هدا يانتقال يو پرداختها
مه يد و فروش خدمات است، مانند خدمات حمل و نقل، بيخر ييمنظور از تجارت نامر. است ييتجارت نامر

  ... ل وي، آموزش و تحصيو جهانگرد يو مهندس يفن
 خالص انتقاالت عبارت است از تفاضل

بال  يكمكها( يانتقال يافتها و پرداختهايدر
ك يمردم و دولت  يو شخص يدولت) عوض

  .گريكشور به مردم و دولت كشور د
ان ورود و خروج يه جريدر حساب سرما

مثال  يبرا. شود يه ثبت و گزارش ميسرما
از  ك كشور در خارجياتباع  يه گذاريسرما
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د اوراق قرضه و يا خرين و احداث كارخانه يد خانه ، زميخر .شود يه گزارش ميكشور در حساب سرماان 
از ورود  يينمونه ها يخارج يافت وام از موسسات و بانكهايو در يك كشور توسط اتباع خارجيسهام 
د سهام و اوراق ي، خريبه كشورها و اتباع خارج  دولت يوام از سو يبرعكس، اعطا. ك كشور انديه به يسرما

  .ديآ يه از كشور به شمار ميتوسط اتباع داخل، خروج سرما يقرضه خارج
ر يدر جدول ز  .ديكن يرا مشاهده م 1379-83 يسالها يران برايا يب تراز حسابجاريترك در نمودار باال

  .ديكن يتراز پرداختها را مشاهده م يساختار كل
 يحساب جار-1

 يتراز بازرگان  

 تراز خدمات  

 خالص انتقاالت  

 هيخالص حساب سرما-2
 ير رسميرات ذخاييتغ-3

  ٣ ١٨جدول
تا  1381 يسالها يران را برايا. ا. كشور ج يحساب جار يا تراز پراداختهايموازنه  ير نمونه و اقعيجدول ز

  .دهد ينشان م 1384
  
  
  
  
  

تا  1381 يسالها يران را برايا. ا. كشور ج هيحساب سرما يراداختهاا تراز پيموازنه  ير نمونه و اقعيجدول ز
  .دهد ينشان م 1384

  
  
  
 

  

١٨٤جدول
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  خالصه
ل و يدال ن كننده عوامل ،ييتب يه هاينظر تجارت بين الملل كه درآن)الف :ن الملل دو شعبه داردياقتصاد ب

ماليه بين ) ب .شود يم يداد و ستد كاال ها و خدمات ميان ملتها و كشورهاي جهان بررس يزه هايانگ
ه مورد كاوش قرار يان سرمايجر مانند ارز و ييرهايمربوط رفتار متغ يه هاين الملل نظريه بيدر مال: الملل

  .رديگ يم
شرايط توليد،اختالف سليقه ها و ذايقه  تنوع در امكانات و: تجارت عبارتند از يريل شكل گيدال نيمهتمر

 .در هزينه هاي توليد هاي مردمان كشور هاي مختلف،تفاوت
پس از او . ن الملل را آدام اسميت باطرح نظريه مزيت مطلق ارايه كردينخستين نظريه در باب تجارت ب

 .دويد ريكاردو نظريه ديگري به نام نظريه مزيت نسبي را مطرح كرد
آن  كشوري كه در كاالي خاصي مزيت نسبي دارد، در توليد و صادرات هر يت نسبيه مزيبراساس نظر

كاال تخصص پيدا خواهد كرد و در مقابل، كاالهايي را كه در آنها مزيت نسبي ندارد از ساير كشورها 
 .وارد خواهد نمود

هر كشور كاال يي را توليد و  نظريه مدعي است كه نيا. ه هكشر اوهلين است يه مهم نظرين نظريسوم
  .در آن كشور بيشتر از ساير كشور هاستنهاد ه هاي الزم براي توليد آن كاال  صادر مي كند كه وفور

همانگونه كه قيمت هاي داخلي از طريق  .قيمت پول يك كشور به پول كشور ديگر ارز عبارت است از
تعامل  كاالها و خدمات را تنظيم مي كند در سطح بين المللي نيزنرخ ازر يمكانيسم بازار عرضه وتقاضا

  .ت و صادرات را تنظيم مي كندميان عرضه كنند گان و تقاضا كنندگان واردا
. جهان ير كشور هايك كشور با ساي ياقتصاد معامالت يتراز پرداختها عبارت است از ثبت منظم تمام
 .شود يل ميه تشكيا حساب سرماي يو حساب مال يتراز پرداختها از دو حساب به نام حساب جار

 يه ثبت ميان ورود و خروج سرمايه جريمعامالت كاالها و خدمات و در حساب سرما يدر حساب جار
. شود يثبت م يمال يا و كمكهايمانند هدا يانتقال ي، و پرداختها يمعامالت تجار يدر حساب جار. شود

 .شود يه ثبت و گزارش ميان ورود و خروج سرمايه جريدر حساب سرما
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  الف مهيضم
  ن الملليب ينظام پول

ن يب يك نظام پوليادله كاالها و خدمات مشاركت كنند الزم است موثر درمبگونه اي نكه كشورها بتوانند به آ يبرا
 ين الملليب يپول هاي نظامهر يك از  يخياز نظر تار. ل كنديرا تسه ياقتصاد يوجود داشته باشد تا داد ستدها يالملل
  .سازد يز ميمتما يكديگر بوده اندكه آنها را از يهايژگيمشخصات و و يدارا

تا  يالديم 1880ن نظام از سال يا. بوده است ين الملليب يدر گذشته استاندارد طال ين الملليب ين نظام پوليبرجسته تر
  .بوده است ين الملليل مبادالت بينه ساز تسهيزم يالديم 1914
شدند كه به  يثابت نگهداشته و سپس آماده م يمت طال را برحسب پول مليهر كشور، ق ين نظام مقامات پوليدر ا
كرد كه عرضه  يطال، هر كشور را موظف م يستم واحد پوليس. مت بپردازندير مقدار طال، در آن قد و فروش هيخر

ن يبنابرا. گردد يم يآن كشور نگهدار ير طال محدود كند كه در بانك مركزياز ذخا معينيب يخود را به ضر يپول مل
كه ورود و خروج طال  ين نظام در حاليدر ا .شد يت ميكشور حما ير طاليله ذخايبه و س يافته داخليپول انتشار 

در نظام . د و فروش كنديمت ثابت خريهر كشور موظف بود كه آن را باق يگرفت ، بانك مركز يآزادانه صورت م
ب ين ترتيز معادل طال بود و به ايد پول هركشور نيگرد يم يتلق ين الملليك پول بيكه طال به مثابه  يمزبور در حال
ن ين نرخ ارز در ايبنا برا .شدي ن مييآنها برحسب طال تع يمتهايله ثابت نگهداشتن قيا به وسهمه پوله يارزش خارج

  .شد يف مين و تعرييطال تع ينظام پول ژهيط ويط با توجه به شرايشرا
 جنگ زده و يكشورها ين امر بدهكاريا يل اصليدال. دياول فروپاش يطال با شروع جنگ جهان ينظام واحد پول

 ين كشور به سويا ياز طرف آلمان بود كه منجر به فرار طال و ثروتها يكا و پرداخت غرامت جنگيه آمرران شده بيو
كا يآمر يو تراز پرداختها يران شده بعداز جنگ باكسريو يكشورها ين امر باعث شد تراز پرداختهايا. شد يكا ميآمر

است آزادانه صادرات و واردات طال به هم ين زده سبحرا ينده طال از كشورهايل فرار فزايبه دل .با مازاد روبروگردد
قطع شدو عمال  يرابطه طال با پول مل. دياز كشورها مانند انگلستان اعمال گرد ياريخورد و قانون منع فروش طال در بس

  .طال را رها كردند يستم واحد پوليكا سير از آمرياز كشورها غ ياريبس
 يكه جنگ جهان يمنحرف شد تا زمان ين الملليب يك نظام جامع پولي ليدوم توجهات از تشك يبا ظهور جنگ جهان

برگزار  1944ر در سال يوهام شايودز واقع در نو در برتن  ين الملليك كنفرانس بيشد  يك ميان خود نزديدوم به پا
پشتوانه طال از  يتوانستند به جا يكشورها م .ديان دالر و طال نسبت ثابت برقرار گريبراساس نظام برتن ودز م. ديگرد
االت متحده متعهد شد كه در يا يدر عوض بانك مركز. كنند يخود را به صورت دالر نگهدار ين المللير بيذخا
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نظام برتن  1971تا  1946ن نظام از سال يا . 130ك اونس طال بدهديدالر  35صورت مراجعه كشورها به آنها در برابر هر 
ل ياالت متحده به تنزيل اقدام ايبدل 1971اما در سال . حاكم بود يصاد جهاندر اقت يارز ياستگذاريودز بر عرصه سو 
  .ديپاشوفر يبه كل 1973د و تا سال يمواجه گرد ين نظام با چالش جديمت دالر ايق

 يثابت رو يم ارزيرژ يگر به سويد ياريشناور و بس يم ارزيرژ ياز كشور ها به سو ينظام برتن ودز برخ يبا فروپاش
 يثابت استفاده م يم ارزياز انواع رژ يكيدر حال توسعه از  يدرصد كشورها 87 ،1975مثال در سال  يبرا. آوردند
 يهايژگياز و يشتر برخيب ييآشنا يبرا. آوردند يم شناور رويبه سمت رژ يشتريشتر و بيب يج كشورهايبه تدر. كردند

  ميكن يم يرا معرف يارز يم هايرژ يو گونه ها
  يارز يم هايرژ
  ثابت يم ارزيرژ
شود كه نرخ  يموظف م يمانند بانك مركز يمركز يك نهاد پولياست كه درآن،  يميثابت رژ يم ارزيرژ
ثابت  يم نرخ برابرين رژيمعموال در ا. دياعالم و نظارت نما يا چند پول خارجيك يرا با  يپول داخل يبرابر

 يم تيبراساس قانون تثب يم ارزين رژينرخ ارز در ا .استيمهم دن ياز ارزها يا سبديبا پول واحد مانند دالر و 
ت يبا آن تثب يكه نرخ برابر يرا با پول خارج يموظف است پول داخل ياست و بانك مركزيشود نه براساس س

  .ر دهدييكند كه قانون آن را تغ ير مييتغ ين نرخ زمانيا. شده است، معاوضه كند

  ت شده خزندهيتثب يم ارزيرژ
را در اطراف  يرات كوچكييكند و تغ ين ميپول خود مع يبرا يك ارزش برابري يك مركزبان مين رژيدر ا

  .داند يمجاز م)ك درصد يمثال (آن 

  م شناور آزاديرژ
ت نرخ يت و تثبيريدر جهت مد يگونه تالشچيه ين اقتصادياست كه در آن مسئول يميم شناور آزاد رژيرژ

 ياست پوليا اعمال سير نرخ بهره ييق تغيك از طريستماتيز به طور سا باال بردن ارين ييپا يا دخالت برايارز و 
  .دهند يانجام نم

ن نظام نرخ ارز يدر ا. كند يه اعمال نميان سرمايرا بر جر يچ گونه كنترليه يحت ين بانك مركزيگذشته از ا
  .شود ين مييارز تعبازار  يم عرضه و تقاضايبراساس مكانس

  ت شدهيريمد يم ارزيرژ

                                                            

130 Krugman, Paul R. and Maurice Obstfeld. 2003. Internatinal Economics: Theory and Policy p546 
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نرخ . مداخله در نرخ ارز وجود ندارد يبرا ين شده اييش تعيا قواعد از پيدستور العمل  يم ارزيرژ نيدر ا
نوسانات نرخ ارز وجود  يز براين نيمع يمحدوده ا. وجود ندارد ين شده اييش تعيا نرخ هدف از پي يبرابر
ا سودمند ي يكه مداخله ضرور ص دهديشود اما هرگاه دولت تشخ ين ميينرخ ارز براساس قواعد بازار تع. دارد

  .كند ياست اقدام به مداخله م

  مه بيضم
  ين الملليب يو اقتصاد يمال يسازمانها و نهاد ها با ييآشنا

در صدد برآمدند تا به منظور  كايآمر يبه سردمدار فاتح يدوم كشورها يجنگ جهان افتنيان يهمزمان با پا
را  يو اقتصاد ي، تجار يپول ياز نظام و نهادها  يجموعه اخود بر جهان م يو رهبر حفظ و تداوم نقش برتر

 730 كه كا ،يآمر در ينام شهر كه به 131برتن وودز ينها عبارت بود ند از نظام پولين ايبارز تر .كنند يراه انداز
  .ديگرد ين در آن گرد هم آمده بود ند، نامگذاريكشور متفق 44تمام  ئت ازيه

، بانك ) IMF132(پول  ين الملليمانند صندوق ب ين الملليمعروف ب يان كنفرانس نهادهين در ايهم چن

. م 1995، كه در سال  GATT134)(  تعرفه و تجارت موسوم به گات يو شالوده موافقت نامه عموم 133 يجهان

. س شدير نام داد، تاسييتغ) WTO135( يبه سازمان تجارت جهان  اراتيت ها و اختيفعال ف حوزهيبا باز تعر
  ميكن يم ين نهاد ها را به اختصار معرفياز ا يرخنجا بيدر ا

  يبانك جهان

و  يبازساز يبرا ين الملليبانك ب( است متشكل از پنج سازمان  يسازمان يگروه بانك جهان •

و اژانس  138(IDA)ن المللي، اانجمن توسعه ب 137(IFC)ين الملليب ي، موسسه مال 136(IBRD)توسعه
                                                            

131 ‐Bretton Woods 

132 ‐International Monetary Fund 

133  - World Bank 

134 ‐General Agreement on Tariffs and Trade 

135  - World Trade Organization 

136  -  International Bank for Reconstruction and Development 

137 ‐ International Finance Corporation 

138 ‐ International Development Association 
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ه يحل منازعات سرما يبرا ين الملليو مر كز ب 139(MIGA)ينيچند جانبه تضم يه گذاريسرما

س شد و اهداف آن مبارزه با يتاس برتن وودز كنفرانس يموافقت نامه ها يكه بر مبنا)  140(ICSID)يگذار
در حال توسعه اعالم  يدر كشورها ين الملليب يها يه گذاريق سرمايمردم و تشو يفقر، بهبود سطح زندگ

ن يا .كند يه ميبه كشور ها ارا يفن يو كمكها بالعوض، يدمدت ، كمك هابلن ين بانك وام هايا .شده است
 يعمران يپروژه ها ين ماليت كرد عمدتا در خدمت تامياعالم موجود 1945سازمان كه رسما در دسامبر سال 

اعطا  يدرحال توسعه وام يبه كشورها 1950ت كرده است وتا اواخر دهه يفعال يياروپا يكشورها يوبازساز
  .ن بانك در واشنگتن استيمقر ا .141ه استنكرد

  پول ين الملليصندوق ب
ن يارز و تراز پرداخت ها و هم چن يق نظارت بر نرخهاياز طر ين الملليب ينظارت بر نظام مال يز با ادعاين نهاد نيا
ل ي، تسهيلت ماي، كمك به تثب يپول يهايت همكاريتقو يتالش برا يمتقاض يبه كشور ها يو مال يفن يه كمكهايارا

ن سازمان يمقر ا. س شد يدر كنفرانس برتن وودز تاس يد ار اقتصاديجاد اشتغال و رشد پاي، كمك به اين الملليتجارت ب
 يهردو از سو يپول و بانك جهان ين الملليصندوق ب .ز در واشنگتن استيت دارد نيكشور جهان در آن عضو 184كه 

ج اصول اقتصاد يكا ، ترويمانند آمر يغرب يكشورها يومال يم منافع اقتصادن و تداويتضم يمنتقدان به عنوان ابزار ها
خود متهم  يمساعدت ها يو مشروط ساز يالت ساختاريل تعديكشورها با تحم يت مليده گرقتن حاكميناد برال،ينئول

از  يد پاره ايتشدپول در  ين الملليو صندوق ب يبانك جهان ياستهاياز منتقدان ادعا كرده اند كه س يبرخ .شده است
  .142دز كمك كرده استيا يماريگسترش ب از جمله يو اقتصاد ياجتماع يهاينابسامان

  تجارت يسازمان جهان
 يمقررات حل و فصل منازعات تجار ياست كه كار وضع و سامانده ين المللينهاد ب كيتجارت  يسازمان جهان

مذاكرات دور  يدر پ 1995سال ژانويه خ اول ين در تارن سازمايچنانكه اشاره شد ا. عضو را بر عهده دارد يكشورها
 س استيكشور عضو دارد و مقر آن در سو 149كه هم اكنون  ن سازمانيا. س شديتاس )1994-1986(اروگوئه  يتجار

 يبزرگتر و به خاطر پاره ا يو مدافع منافع قدرتها تجارت آزاد جهانيگسترش  ياز چند نهاد متول يكيعمدتا به عنوان 
                                                            

139 ‐ Multilateral Investment Guarantee Agency 

140 International Centre for Settlement of Investment Disputes 

 ٣٢٠ص  کيت–کلي - ١٤١

142 ‐ http://en.wikipedia.org/wiki/World_bank 
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 يجهان يا مخالف هژمونيطرف  يب يت كشورهايرش عضويز خصوصا در مورد پذيض آميرفتار ها و مقررات تبع از
  .143مواجه بوده است يساز يمكررا با انتقادها، اعتراضها و تظاهرات مخالفان جهان ابر قدرتها

  مه جيضم
  شدن يجهان

است  يك دهه و انديش از يب .است  شدن يجهان ن الملل مقولهياهو در اقتصاد بيگر ازموضوعات مطرح و پرهيد يكي

ذهن و  ناگوار آن يامد هايمثبت و پ يحركت و گسترش آن، رهĤوردها ي، سمت سوييو چرا يستين مقوله ، چيكه ا

ه در ياول ياز پرسشها يارين حال بسيبا ا. سندگان را به خود معطوف و مشغول داشته استياز محققان و نو ياريزبان بس

پاسخ  يآن ب يامدهايو فرجام و پ شدن، دامنه شمول و مراحل و محرك ها، مضار و منافع يت جهانيو ماه يستيباره چ

ه نعمت و بركت دانسته و به يده و آن را مايشدن را بزرگتر و برجسته تر د يابعاد مثبت جهان يهرچند برخ.مانده است

ه فالكت يآن كمر به مذمت آن بسته و آن را ما يمنف يامد هايها و پ گر با اشاره به جنبهيد يبرخ. دفاع از آن برخاسته اند

  .د قلمداد كرده اندياستعمار جد يطرح ها و توطئه ها يو استثمار و قالب نو برا

ض يكسره و بدون تبعيرا  ين الملليو مبادالت ب يمطلوب فن آورانه و اطالعات يشرفت هايشتر پيشدن ب ين جهانيمدافع

 براليل يه داريف متفكران مخالف سرمايط عمدتا از شدن كه ين جهانيمخالف  .كنند يمشدن ثبت  يجهان يبه پا

ممالك  يش پايپ يز و داميتوطئه آم يو مبارك بلكه پروژه ا يرفتنيك پروسه پذيشدن را نه  يجهان. شوند  يل ميتشك

و صندوق  يمانند بانك جهان ين الملليب ين باروند كه نهادهاياز منتقدان بر ا ياريبس  .دانند يعقب مانده و جهان سوم م

االت متحده يخصوصا ا يتعو صن يغرب ياست در دست كشورها يابزار يپول و سازمان جارت جهان ين الملليب

ن منافع و خواسته يو در جهت تام ئق و ساليق آنشدن بر اساس عال يند جهانيت فرايريت و مديكا جهت هدايآمر

  144.مذكور يكشورها

                                                            

  :به . ک. زمان جهاني تجارت، صندوق بين المللي پول و بانک جهابي ربراي آشنايي تفصيلي با نهادهاي بين المللي مانند سا ١٤٣

  سازمان هاي بين المللي ترجمه حسين شريفي نشر ميزان  )١٣٨۴( -کيت کلي - ١

 :دايره االمعارف ويکي پيديا به ادرس  - ٢

http://en.wikipedia.org/wiki/Bretton_Woods_system  

اين کتاب است و خوانندگان عالقه مند می توانند برای بررسی تفصيلی اين پديده به منابع بررسی مقوله جهانی سازی خارج از حوصله .  ١٤٤
  .زير مراجعه کنند

جهانی سازی چالشها و راهکار ها ترجمه دکتر سيد هادی عربی، سيد اسحاق علوی و عليرضا لشگری ، انتشارات پژوهشگاه حوزه و . ١
  دانشگاه
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  زدهمسواالت فصل نو
اقتصاد بين الملل بر دو شاخه تجارت بين الملل و ماليه بين الملل تقسيم مي شود با اهم موضوعات مورد بررسي در هر يك از اين دو  – 1

  شعبه را توضيح دهيد؟
  مهمترين داليل شكل گيري تجارت ميان كشورها را توضيح دهيد؟ – 2
  ديد؟ مفاد اين نظريه چيست؟نظريه مزيت مطلق توسط كدام اقتصاددان مطرح گر – 3
  نظريه مزيت نسبي را توضيح دهيد؟ – 4
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  مستيبفصل 
  توسعه و رشد اقتصادي

  

  
 ميان افراد، خانوارها و طبقات دارا و نادار، ثروتمند و غني از لحاظ برخورداري يا محروميت از مواهب اقتصادي فاصله

حال ، تا پيش از انقالب  با اين. انساني از آن رنج برده است و دردي است كه از دير باز جوامع بشري و امكانات زندگي
 يول. ملتها به طور عموم تفاوتهاي فاحش و چشمگيري وجود نداشته است صنعتي در وضعيت اقتصادي و سطح زندگي

ي شكاف ميان كشورهاي جهان از لحاظ برخوردار و تا كنون و به خصوص در قرن بيستم ميالدي پس از انقالب صنعتي
غارت سرمايه ها و منابع  از مواهب و تنعمات مادي و پيشرفت سطح رفاه زندگي در سايه دستاوردهاي انقالب صنعتي و

رايش تازه اي ميان كشورها به وجود آورده و آنها را به طور كلي به دو گروه توسعه آ كشورهاي ضعيف مستعمراتي
ش و مرزبندي باعث شده است بحث توسعه اقتصادي به يكي از وجود اين آراي .يافته و درحال توسعه تقسيم كرده است

به خصوص در محافل سياسي و علمي كشور هايي قرار گيرد كه در دسته بندي باال در -مباحث كليدي در علم اقتصاد 
 و تفاوتهاي معضالت و عمق و گستره مباحث توسعه به عمق، تعدد ، تنوع. بدل شود –گروه دوم جاي مي گيرند 

با وجود اين در اين فصل مي كوشيم شكل گيري و تكوين . توسعه نيافتگي و درمان و عالج آنها وابسته است يدردها
ماهيت و چيستي آن ، شاخصهاي سنجش توسعه يافتگي و چرخه اهداف ، منابع، راهبردها ونهاد هاي قوام  اقتصاد توسعه

  .بخش فرايند توسعه را به طور گذرا مرور كنيم

  توسعهظهور اقتصاد 
، ) ربع چهارم اين قرن(نخستين نظريه هاي علمي در باره رشد و پيشرفت اقتصادي ملت ها و جوامع در قرن هفدهم 

از زمان انتشار كتاب ثروت ملل آدام اسميت تا جنگ جهاني دوم براي مدت  .طرح و تدوين گرديد هيجدهم و نوزدهم
ال مبتني بر اقتصاد آزاد، به عنوان بخشي از اقتصاد كالسيك و اقتصاد توسعه، در چارچوب سرمايه داري ليبر سال 150

مرز بندي مشخص مباحث مربوط به اقتصاد توسعه و ساير مباحث كالن  تا اين مرحله  . 145ك به شمار مي آمدينئوكالس
استقالل  همراه با رهايي و در جهان تعادل و نظمي تازه تولدجنگ جهاني دوم و  باپايان. اقتصادي شكل نگرفته بود

از يوغ اسارت چپاولگرانه استعمارگران شدت و عمق شكاف فقر و رفاه ميان كشور ها   بسياري از كشورهاي مستعمره
كشورهاي پيشرفته آن زمان براي  اقتصاددانان الگوها ، نظريات و نسخه هايي كه. بيش از پيش برجسته تر و برمالتر شد

                                                            

  ٢٠دانشگاه مفيد ص  علوي نظر پور و اسالم وتوسعه اقتصادي ترجمه )١٣٨٣.(ع.چپرا م -  ١٤٥
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كشورهاي توسعه نيافته  د پيچده بودند با امكانات ، معضالت و موقعيتبهبود و پيشرفت شرايط اقتصادي كشورهاي خو
و نظريات تازه اي كه با  بنابر اين بايد طرحي از نو افكنده مي شد .نداشت و تازه استقالل يافته همخوني و همخواني

در . زه مي شدكشورهاي مذكور قرابت داشت طرح و تئوري و شرايط اقتصادي ، اجتماعي فرهنگي و اقليمي موقعيت
شرايط اقتصادي كشورهاي توسعه نيافته و طرح نظريه ها و ديدگاههايي براي رفع و رجوع  مطالعه و بررسي نتيجه

كانون توجه بسياري از اقتصاد دانان و  اين كشورها وجهه همت و مشكالت اقتصادي معضالت و حل و فصل
كتاب ها ، مقاله ها،  در قالب(حجم عظيمي از ادبيات  اين تالش ، توجه وتمركز در نتيجه. پژوهشگران قرار گرفت

و رفته  شكل گرفت متفاوت و متنوع تخصصي در باره مباحث توسعه پديد آمد، مكاتب و رويكردهاي.. ) رساله ها و
 هرچند عوامل و .مجزا با هويتي مستقل در كنار ديگر شاخه هاي علم اقتصاد سر برآورد رفته اقتصاد توسعه به شاخه اي

استقالل آفرين و هويت بخش براي اقتصاد توسعه نقش داشته  در تسريع و تشديد تالشهاي شرايط فوق به طور كلي
برخي از  مناسب است از اين رو. است اما نقش برخي از عوامل در اين راستا برجستگي واثر گذاري بيشتري داشته است 

  .دهيم  اين عوامل را به طور جزيي تر توضيح

 مار و ظهور كشورهاي مستقلپايان استع
رو به افول نهاده بود و ملتها وكشورها در چهار گوشه  عصر استعمار در سالهاي مقارن با پايان جنگ جهاني دوم،

ملتهايي كه به تازگي شاهد استقالل را به اغوش كشيده بودند بي صبرانه و . رهايي مي يافتند  دنيا از اين بند سياه
مردم خود  و كسب موقعيت خود در خانواده بين المللي و تامين رفاه و افزايش سطح زندگياعاده  مشتاقانه بدنبال

عتر محروميت را برطرف و كمبود ها و عقب ماندگي هاي اجتماعي و اقتصادي يآنها مي خواستند هرچه سر. بودند 
  .شان را جبران كنند

و ناسيو  هم از امواج و احساسات ملي گرايانهمل اسي و استقالل طلبانه اين كشورها خوديمبارزات و تالشهاي س
آنها تداوم و بقاي اين استقالل را . ناليستي به پيش رفته و آزادي و استقالل سياسي را براي آنها به ارمغان آورده بود

و از اين رهگذر مي توانستند از دستاوردهاي سياسي خود پاسداري  .در خود كفايي و استقالل اقتصادي مي ديدند
بيش از پيش براي رسيدن به راهكارهايي كه بتواند آنها را در  لذا سياستگذران و سياستمدران در اين كشور ها. دكنن

اما . كار يافتن اين راهكار بر عهده اقتصاد دانان بود طبعا. تالش و توجه كردند پيش برد اين اهداف ياري رساند
تند يا فته ها و اندوخته هاي نظري و تجربي كشورهاي غربي آنها در چنته داش آنچه. دست اقتصاد دانان خالي بود 

كه بسياري از  مطالعه و مقايسه شرايط اقتصادي كشورهاي توسعه يافته و كشورهاي توسعه نيافته نشان داد .بود
. توسعه نيست در حال اقتصادي كشورهاي  تحليلهاي اقتصادي باب حال و متناسب با شرايط و مدلها و نظريات
مشاهده شكست و ناكامي ديدگاه هاي كالسيك و نيوكالسيك در گرهگشايي از معضالت اقتصادي  براينعالوه 
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موفقيت  يا تعديل عدم تعادلهاي اقتصادي از يك سو ورفع غرب و بسته شدن دست نامريي خود كار بازار در 
مروج  و نظريات مدافع و بازار راهبردهاي سوسياليستي و كينزي از سوي ديگر ترديدها در باره توانايي نيروي هاي

آن را بيش از پيش قوت بخشيد و جهانشمولي و درستي ديدگاهها كالسيك از جمله فرض اشتغال كامل بر اساس 
  .نظم خود كار بازار را زير سوال برد 

 جنگ سرد
ه يسرما شرق و سمِياليمتخاصم سوس رقابت هاي دو اردوگاه با اغاز جنگ سرد، جهان به آوردگاه كشمكش ها و

و از طريق تغذيه مالي ،  تبليغات هريك از دو رقيب مي كوشيد با انواع شعار ها وترفند ها و .داري غرب بدل شد
و سياه نمايي حال و فرجام  -.كه به هيچ يك از اين دو اردوگاه نپيوسته بودند-كشورهاي بيطرف  فكري و فرهنگي

 اردوگاه سرمايه داري غرب در اين ميان .يار گيري كنند يافتهزندگي در اردوگاه رقيب از ميان كشورهاي توسعه ن
به سردمداري اياالت متحده امريكا سرمست از پيروزي در جنگ جهاني دوم در جستجوي گسترش سلطه و 

گسترده تر ي را در حمايت و  هراسان از گسترش و پيشروي كمونيسم كاروزار تبليغاتي سيادت هرچه بيشتر خود و
حتي شكل گيري و رواج  .محور اين تبليغات شعار توسعه بود. براه انداخت  و ارزشهاي سرمايه داري دفاع از اصول

افته و برجسته تر شدن مرزبندي ميان اين دو ابداع و ارمغان ييافته وتوسعه ن هيافتن گروه بندي ملتها به دو گروه توسع
به جهانيان اعالم شد و از آن پس با بوق وكرنا  جمهوري ترومن امريكاييان است كه در سخنراني افتتاحيه رياست

تحت عنوان  يدر كتاب و طرح برخي نظريات مربوط به رشد مانند مراحل رشد رستو 146 .ترويج و تبليغ گرديد
 .نيز در همين چارچوب قابل تحليل است يستير كمونيغ يه ايانيب:  يمراحل رشد اقتصاد

مهم و  يمسايل، ظهور اقتصاد توسعه بود كه امروز به يكي از شاخه ها وبه طور كلي برآيند اين رويداد ها، شرايط 
 .147جذاب در علم اقتصاد بدل شده است

  و مالكهاي سنجش آن توسعه اقتصاديماهيت 
كار دشواري  -مانند بسياري ديگر از مفاهيم در علوم انساني و اجتماعي -از توسعه و همه پذير ارايه تعريف جامع

 ،ز يك سو از تفاوت نگرش ها و رويكرد هاي صاحب نظران ومكاتب مختلف نسبت به انساناين دشواري ا. است
از سوي ديگر تطبيق و پياده سازي نظريات و راهبردهاي . ت مي گيرد، سعادت و هدف غايي آنها نشاخوشبختي ،جامعه

يزي از قلم افتاده و يا عنصر و توسعه و ناكامي آن نظريات در تحقق اهداف و آرمانهاي مورد نظر نشان داده است كه چ

                                                            

  ١۴نگاهي نو به مفاهيم توسعه ترجمه فريده فرهي، ص  )١٣٧٧(استوا گوستاوو به نقل از ولفانگ زانکس -  ١٤٦

عربي سيد هادي و لشکري، توسعه در آيينه : عالقمند مي توانند براي توضيحات بيشتر در باره پيدايش اقتصاد توسعه مراجعه کنند به خوانندگان -  ١٤٧
  ٢۴- ١٨تحوالت صص 
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بدين  ديدگاههاي متعددي در باره چيستي توسعه مطرح شده و از اين رو .مولفه مهمي مورد غلفت قرار گرفته است
ز طي يدر باره نظريات توسعه تعريف اين مفهوم ن با گذشت زمان و گسترش مطالعات علمي و تجربي و ميداني ترتيب

  .148است مراحلي تحول و تكامل يافته

  توسعه به مثابه رشد اقتصادي
آغازين ظهور توسعه به عنوان يك رشته مستقل و با مشاهده و مطالعه الگوهاي موجود  يدر سالها اقتصادانان

فرايند توسعه را داراي يك مسير خطي و  و تعميم نتايج و تجربيات آن كشورها به سايركشورها) كشورهاي توسعه يافته(
نظريه هاي  از .بر اين اساس هركشور خواهان توسعه بايد از اين مسير و مراحل عبور كند .ستند چند مرحله اي مي دان

با  براساس اين نظريه توسعه يك مسير خطي است كه همه كشورها. نظريه مراحل رشد رستو بود اين باب در پيشرو
  :اين مراحل عبارت اند ا ز. پيمودن آن مي توانند به توسعه دست يابند

  مرحله مصرف انبوه -5مرحله بلوغ اقتصادي  -4 مرحله جهش -3مرحله ماقبل خيز  -2 له سنتيمرح-1
محوريت رشد ان قدر مورد بزرگنمايي و غلو  ت وياهم. رشد اقتصادي به عنوان موتور محركه توسعه قلمداد مي شد 

به عنوان مترادف به كار مي  كه برخي گمان كردند توسعه همان رشد اقتصادي است و اين دو مفهوم را قرار گرفت
اقتصادي ، پيشرفت اقتصاد و توسعه اقتصادي را واژه هايي مي داند كه صرفا دامنه تنوع  رشدآرتور لوئيس  مثالً .بردند

  .149بيان را براي اقتصاد دانان گسترش مي دهد
و در  ياً رشد اقتصادپيشرفته عموم يافزايش درآمد در كشورها«: گويد يمديسون درباره اصطالح رشد و توسعه م

  . »150شود يده مينام يتوسعه يافته توسعه اقتصاددر حال  يكشورها
ل به يخواند توسعه را عمدتا برحسب ن يتوسعه م يدهه هاي شصت و هفتاد ميالدي را دهه ها سازمان ملل كه يحت"

 1960و 1950 يدر دهه هاتوسعه  به هر روي ، 151"كرد يف ميتعر يد ناخالص مليدر صد تول 9هدف نرخ رشد ساالنه 
و فرض بر اين بود كه پيشرفت سريع در رشد  در نظر گرفته مي شد يتقريباً هميشه به عنوان يك پديده اقتصاد يالديم

عايد توده ها خواهد شد يا شرايط  يكل و سرانه، يا تدريجاً به شكل مشاغل و ساير امكانات اقتصاد يتوليد ناخالص مل
به تعبير ساده عبارت » رشد اقتصادي« .آوردخواهد  فراهمرشد را  يو اجتماع يتر منافع اقتصاد توزيع گسترده يالزم برا

در سطح كالن، افزايش توليد . در يك سال خاص در مقايسه با مقدار آن در سال پايه) كشور(است از افزايش توليد 

                                                            

  ۵٣- ٢۴توسعه در آينه تحوالت، صص  عربي و لشکري: براي توضيحات بيشتر در باره تحوالت مفهوم توسعه مراجعه کنيد به-  ١٤٨

  .٨ص ; )١٣٧٠; نشر نى; تهران(; ١ج ; اقتصاد رشد و توسعه; باغيان مرتضى قره ١٤٩

  ٨ص ; همان  ١٥٠

  ٢١ص  ١٣٧٨تودارو مايکل توسعه اقتصادي در جهان سوم ترجمه دکتر فرجادي تهران موسسه عالي پژوهش در برنامه ريزي و توسعه  -  ١٥١
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ت مقدار آن در يك سال پايه، رشد به نسب نظردر سال مورد ) GDP(يا توليد ناخالص داخلي ) GNP(ناخالص ملي 
  .شود اقتصادي محسوب مي

از شاخصهايي استفاده مي شد كه درحقيقت شاخص سنجش  در همين راستا حتي براي سنجش ميزان توسعه كشورها
  .152يكي از اين شاخصها شاخص درآمد سرانه بود.. رشد اقتصادي بود

  رشد همراه با توزيع درآمد
د و توسعه زماني پديدار گشت كه عده اي از كشورها توانستند نرخهاي بااليي از رشد نارسايي باور به يگانگي رش

ديگر  مردم در بسياري از زمينه ها هم چنان بدون تغيير ماند و شاخصهاي اقتصادي را تجربه كنند اما هنوز سطح زندگي
دستاورد هاي رشد  ه نام توزيع عادالنهب –اين امر باعث شد اقتصاد دانان پارامتر ديگري . توسعه يافتگي بهبود نيافت

  .را بر تعريف توسعه اقتصادي بيافزايند -اقتصادي 
. 153باز تعريف شد يو بيكار يكاهش يا از بين بردن فقر، نابرابر به عنوان يتوسعه اقتصاد سالهاي دهه هفتاد ميالديدر 

بدين ترتيب تنها در . شد به توسعه بدل مربوط در ادبيات ، مباحث و محافل يشعار عمومبه يك و توزيع مجدد رشد 
گفته مي شد كه توسعه صورت گرفته  يك دوره يدر ط يو بيكار يسه پديده فقر، نابرابر در -كاهش–صورت بهبود 

حتي اگر درآمد سرانه در سايه رشد باالي –معضالت  است اما در صورت عدم تغيير يا وخامت يك يا دوتا يا همه اين
 )مانند دكتر محبوب الحق(اقتصاددانان  برخي از بنابراين . 154توسعه تحقق نيافته است –ر رسيده باشد اقتصادي به دو براب

نسبت به توسعه، رشد توليد ناخالص ملي را شرط الزم و نه شرط  ضرورت تغيير نگرش ابعاد كيفي توسعه و با تاكيد بر
  .وم متفاوت اما مرتبط باهم در نظر گرفته شدقالب دو مفه دربدين ترتيب توسعه و رشد  .155كافي توسعه دانستند

  توسعه به مثابه مفهوم فرا اقتصادي
يعني افزايش انباشت سرمايه از راه وارد كردن سرمايه . توسعه مفهومي كامال اقتصادي تلقي مي شد  بيش از چهار دهه

ر غير اقتصادي مورد غفلت قرار از اين رو بسياري از پارامتر هاي اثرگذا 156از خارج يا نرخ باالي پس انداز داخلي

                                                            

  آيد به جمعيت آن به دست مي) خالص داخليتوليد نا(مد ملي يك آشور آدرامد سرانه از تقسيم در -  ١٥٢

153 Nafziger  Wayne “From Seers to Sen: The Meaning of Economic Development” p 1 

   ٢٣ص  فرجادي موسسسه عالي پژوهش در برنامه ريزي وتوسعه غالم علي ترجمه )١٣٧٨(تودارو مايکل  -  ١٥٤

  ٣۵توسعه در ايينه تحوالت ص  عربي: به نقل از ١٥٥

156 Stiglitz Joseph E Towards a New Paradigm for Development: Strategies, Policies, and Processes Prebisch 
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 روشن ساخت كه عوامل غير اقتصادي شاخصهاي كمي اقتصادي و عدم تحقق توسعه بهبود چشمگير برخي از. گرفتند
اين امر سبب شد برخي از اقتصادانان وانديشمندان   .هستند كه در توسعه نقش دارند اما از قلم افتاده اند ديگري نيز

فرايندي تمام  "و در يك بازنگري در تعريف توسعه آنرا  157ي توسعه را كوته بيني بنامند تمركز بر راهبرد اقتصاد
قلمداد 158"باخارج  و روابط آن جامعه  جامعه و بيداري و آگاهي عيارچند وجهي و در برگيرنده تمام ابعاد زندگي يك

 .كنند
و تغيير  يبيشتر از رشد اقتصاد يزم چيزمستلمفهومي است فراتر و  توسعه براساس اين بازنگري و تحول در تعريف،

تغيير كمي در قالب رشد اقتصادي نمود مي يابد اما تغيير كيفي در . بدل گشت  كمي و كيفي در زندگي بشر مثبت
و طول عمر ) كاهش انزوا ، پريشاني احساس اعتماد به نفس (سالمت جسمي و نشاط روحي و آرامش و تعادل رواني 

 و تثبيت روابط سالم و هنجارمند انساني، اجتماعي و خانوادگي و گسترش افقهاي انتخاب انسانو تحكيم  افراد جامعه
در زمينه سرمايه . اين نگره، توجه به توسعه سرمايه انساني در كنار سرمايه اجتماعي را در پي داشته است  .تبلور مي يابد

در  .و زيستگاه او مورد توجه قرار گرفته است در زندگي عمومي  انساني ريشه كني فقر، آموزش بهداشت ، مشاركت
سرمنشا  .مردم به همديگر به عنوان پيش شرط تقسيم كار وتخصص شمرده مي شود زمينه سرمايه اجتماعي وجود اعتماد

 يناش ياجتماع يا هنجارهاي،  يمذهب يتواند از اعتقادات و ارزش ها يكه م پاي بندي مردم به هنجارهاست اين اعتماد
يكي ديگر از پارامتر هاي مهم در توسعه يافتگي به مفهوم فرابعدي آن توجه به . رديشه گي، ر يا قواعد رفتاريادها از نه

ديگر رفتار، ارزش ها و روشهاي غربيان   بر اساس مفهوم فرابعدي توسعه. و روحيات انسانها مي باشد و كرامت، حرمت
توسعه هر ملت و جامعه با توجه به ارزشها، رسوم ، فرهنگ، سنت ها و بلكه . مايه و معيار پيشرفت وتوسعه يافتگي نيست
  .تاريخ همان مردم تعريف وسنجيده مي شود

  توسعه پايدار
 .به آثار جانبي توسعه و ماندگاري و دوام دستاوردهاي آن است يكي از نكات مهم در تحوالت مفهوم توسعه، توجه

با  شه در پي حد اكثر سازي منفعت ومطلوبيت خويشيان غربي ، كه همبراساس نگرش حاكم براقتصاد سرمايه داري انس
اين امر سبب شد .  جدي و جبران ناپذيري را بر محيط زيست وارد كرده است توليد و مصرف انبوه است، آسيب هاي

نسبت به جهان را  درآورند و برخي از سياسمتداران و دانشمندان در دهه هفتاد ميالدي نخستين زنگ خطر را به صدا
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از اين رو توجه و سازگار ي با محيط . تخريب محيط زيست و نابودي منابع زيستي و و تجديد ناپذير هشدار دهند
  .عنوان بخشي انفكاك ناپذير از توسعه درآمده است  زيست به
به پايان مي تكامل و تطور مفهوم توسعه را با معرفي تازه ترين و معروف ترين ديدگاه در باره چيستي توسعه  معرفي

آمارتياسن اقتصاد دانان معروف هندي كه شهرت و مقبوليت اين نظريه در باب توسعه جايزه نوبل در  رسانيم؛ ديدگاه
 .به ارمغان آورد 1998اقتصاد را براي اين اقتصاد دان در سال 

ن به تحقق بخشيدن آزادي هدف غايي زندگي و تالش اقتصادي و هم چنين كارآترين راه رسيد از ديگاه آمارتياسن
ت يفقدان آزادي، محدود. فايق آمدن بر محروميت نكته كليدي در توسعه است  "او مي گويد. به رفاه عمومي است 

جهالت، زندگي اقتصادي ناپايدار، بيكاري، تهديد وتخريب محيط زيست و فقدان  مانند گرسنگي ، قحطي، ييها
فرصت هاي اجتماعي و   آزادي مبادله، قرارداد كار،. ر بر ميگيردرا د... بهداشت و درمان و دسترسي به آب سالم،

اسن يتآمار از ديدگاه. 159امنيت تنها هدف توسعه يا مولفه هاي شكل دهنده توسعه نيست بلكه ابزار و وسايل توسعه است
نساني و هاي فيزيكي، ا هاي توليدي اعم از ظرفيت وسعه اقتصادي عبارت است از رشد همراه با افزايش ظرفيتت

توسعه، حد، مرز و سقف . تواند صرفاً در بخشي از آن اتفاق بيافتد توسعه، امري فراگير در جامعه است و نمي. اجتماعي
 .160اي كيفي است و هيچ محدوديتي ندارد مشخصي ندارد بلكه به دليل وابستگي آن به انسان، پديده

  توسعه يشاخصها
با چه مقياس و معيارهايي مي توان ادازه توسعه يافتگي يك كشور را  توسعه اقتصادي چگونه اندازه گيري مي شود؟

نشان داد؟ اين بحث نيز تقريبا از ابتداي شكل گيري شاخه اقتصاد توسعه مطرح شده است و همانطور كه مفهوم توسعه 
توسعه و رشد چنانكه اشاره شد، ابتدا . در طول زمان تغيير و تحول يافته، شاخص هاي توسعه نيز متحول شده است

متخصصان توسعه ضمنا چنين فرض مي كردند كه هرگاه در  60و تا اواسط دهه  1950يكسان دانسته شد، در خالل دهه 
اقتصاد توليد ملي سرانه افزايش يابد، رفاه همگان افزايش خواهد يافت، يا بتدريج منافع حاصل از رشد نصيب همگان 

اور را تقويت كرد كه در رشد اقتصادي شرط الزم براي توسعه است و نه بهر حال واقعيات بتدريج اين ب. خواهد شد
به عبارت روشنتر افزايش توليد ملي سرانه شرط الزم براي بهبود سطح زندگي و وضعيت زندگي مردم يك . شرط كافي

. رار گرفتاز اين رو شاخص هايي در مورد نحوه توزيع منافع حاصل از رشد مورد توجه ق. كشور است، نه شرط كافي

                                                            

١٥٩ Nafziger  Wayne “From Seers to Sen: The Meaning of Economic Development” p 8 available at 
www.? ??/.com  

160 Sen, Amartya K. (2099) Development as Freedom. New York: Alfred A. Knopf. 
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. شاخص هاي توزيع درآمد و نيز شاخص هاي مربوط به وضعيت فقر و فقرا در اين زمينه مورد توجه قرار گرفت
چنانكه در تحوالت مربوط به مفهوم توسعه نيز اشاره شد، بتدريج نگاه به توسعه تغيير كرد و توسعه يافتگي پديده اي 

ز برخي از به همين ترتيب در مورد شاخص ها ني. ر و كار نداردچند بعدي تلقي شد كه صرفا با عوامل اقتصادي س
زاويه درآمد سرانه بررسي  محققان مساله فقر را تنها محدود به بعد اقتصادي آن ندانستند و لذا بجاي اينكه فقر را فقط از

شاخص هاي كنند و ياس طح زندگي مردم را بر اساس شاخص هاي صرفا اقتصادي اندازه گيري كنند، تعدادي از 

شناخته مي شود، اين شاخص ها  (social Indicators)اجتماعي مطرح شد كه بعنوان نماگرهاي اجتماعي 
سازمان ملل متحد نيز هرساله در گزارش توسعه انساني آنها را گزارش مي . ساالنه توسط بانك جهاني ارائه مي شود

  .كند

  معيارهاي رشد اقتصادي) الف
  GNPشاخص  )1

اي بررسي و مقايسه رشد اقتصادي كشورها معموال از شاخص توليد ناخالص ملي اقتصاددانان بر

(GNP) بر اساس اين معيار انتقادي كه بتواند به نرخ رشد بااليي از . استفاده مي كنندGNP  برسد در
البته شاخص توليد ناخالص ملي رشد يك اقتصاد به صورت كلي . نيل به توسعه نزديك تر و موفق تر است

  .ف نظر از اينكه هر شهروند چه مقدار از اين رشد بهره مند شده است را اندازه گيري مي كنندو صر
  شاخص درآمد سرانه – 2

اين شاخص از تقسيم درآمد ملي يك كشور به جمعيت آن كشور به دست مي آيد بر اساس اين شاخص 
  :كشورها به چند گروه درآمدي زير تقسيم مي شوند

  )دالر و كمتر 735كشورهايي با درآمد سرانه (يين كشورهايي با درآمد پا
و ) دالر 736 – 2935(اين گروه خود به دو دسته درآمد متوسط پايين : كشورهايي با درآمد متوسط

  .تقسيم مي شود) دالر 2935 – 9075(متوسط باال 
  161)دالر 9076درآمد سرانه باالتر از (كشورهايي با درآمد باال 
آمد سرانه از قيمت هاي محلي كشورها محاسبه مي شود و معموال سطح قيمت به دليل اينكه شاخص در

محصوالت و خدمات در كشورهاي مختلف جهان يكسان نيست براي يكسان سازي آنها و امكان مقايسه 
برنامه شاخص برابري قدرت خريد شاخص هاي كشورهاي مختلف با يكديگر معموال از شاخص ديگري 

                                                            

161 . world bank world development imdicators 2004 CD – Rom. 
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خص با استفاده از حاصل ضرب مقدار توليد كاالهاي مختلف در هر كشور و اين شا. استفاده مي شود
  .قيمت هاي جهاني آن كاالها و پس از انجام تعديالت الزم بدست مي آيد

اين شاخص هاي فوق به رغم آن . نحوه توزيع مواهب رشد: شاخص هاي كاهش فقر و نابرابري) ب
ت مي دهد و امكان مقايسه درآمد سرانه ميان تصوير كلي از وضعيت درآمد سرانه كشورها را بدس

كشورها را فراهم مي كند هنوز نمي تواند چگونگي و وضعيت توزيع درآمد و ميزان كاهش فقر و 
بنابراين براي اينكه بتوان پي برد كه در يك اقتصاد چه مقدار يك اقتصاد را اندازه گيري كند،  نابرابري در

شد اقتصادي به چه ميزاني به كاهش فقر و نابرابري كمك كرده از درآمد نصيب چه كسي مي شود و ر
مهمترين شاخصهاي اندازه گيري چگونگي توزيع درآمد : است شاخصهايي ديگري تعريف و ارائه گرديد
  :عبارت است از منحني لورنز و ضريب جسيني

  :منحني لورنز
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  

  1-20نمودار 
  
  
  
  
  

٢٠٣نمودار

٢٠١نمودار

٢٠٢نمودار
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بين در صد دريافت كنندگان درآمد و درصد كل درآمدي كه به آنان مي رسد را  واقعي منحني لورنز رابطه كمي
سپس محورهاي افقي و عمودي را در  .تمام افراد جامعه به ده گروه درآمدي تقسيم مي شوند  در ابتدا. نشان مي دهد

چنانكه  .منطبق است از گروههاي دهگانه درآمدي يكه هريك با يك .اين نمودار به ده قسمت مساوي تقسيم مي كنيم
در صد از درآمد كل كل كشور را دريافت مي كنند يا  20در صد جمعيت تنها  40 مثال در نقطه الف در نمودارمي بينيد

اگر منحني لورنز  .درصد از كل درآمد اقتصاد را در يافت مي كنند 50درصد از جمعيت كل كشور تنها  70در نقطه ب 
ه باشد درجه برابري در توزيع درآمد به حد كمال مي رسد يعني درآمد كامال به طور قرار داست) خط نيمساز(روي قطر 

دراينجا هرچه منحني لورنز از قطر دور تر مي شود درجه نابرابري . مساوي ميان گروههاي درآمدي تقسيم مي شود
. افراطي ترين خود مي رسد  در اگر منحني لورنز كامال برخط افقي منطبق شود درجه نابرابري .بيشتر و بيشتر مي شود
لذا در كشورهايي كه درجه نابرابري بسيار شديد است  .مي كند درآمد ملي را يك فرددريافت دراين وضعيت تمام

اما در كشورهاي كه درجه نابربري كمتر و يا  2-20نمودار  مانند. منحني لورنز خميده تر و به خط افقي نزديكتر است
با محاسبه نسبت  .سمت راست 3-20نمودار . نزديك تراست) قطر(ط برابري كامل اندك است منحني لورنز به خ

 بين قطر و مساحت ناحيه

مثلث پايين و سمت راست كه منحني لورنز در آن  و مساحت كل) ناحيه سايه زده 4 -20در نمودار ( منحني لورنز
كه  معروف است 162نسبت به نام ضريب جيني اين. كشور را نشان داد  رسم شده براحتي مي توان درجه نابرابري در يك

  .بسته به درجه برابري در كشورها تغيير مي كند) نابرابري كامل( يك برابري كامل تا(صفر  از
  

                                                            

  .آماردان اياتاليايي که براي بار اول اين نسبت را تدوين کرد -  ١٦٢

٢٠٤نمودار
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در مناطق  ع درآمديتوز ينابرابر ير شاخصهايجدول ز

. دهد يرا نشان م 1383-78 يسالها يران برايا يشهر
ع درآمد در يت توزيعوض( ينيب جين جدول ضريبراساس ا

بهتر از دوسال قبل بوده  1383ران در سال يا) يمناطق شهر
كم درآمد و درآمد  ين سهم خانوارهايهم چن. است

ن حال هنوز يبا ا. متوسط هر سال بهتر از سال قبل بوده است
رند يگ يال قرار مبا يت كه در گروه درآمديدرصد جمع 20به  يدرصد درآمد در مناطق شهر 47ش از ي، ب1383تا سال 

  .تعلق دارد

  1- 20جدول 
 1383سال  يتراز نامه و گزارش اقتصاد يمنبع بانك مركز

  ماهيت فقر و شاخصهاي اندازه گيري آن
هرچند شاخصهاي سنجش چگونگي توزيع درآمد در چه نابرابري در توزيع درآمد را نشان مي دهد اما نمي توان به 

  براي اندازه گيري وضعيت فقر نخست الزم است بدانيم فقر چيست؟. اشدصورت روشن بازگو كنند وضعيت فقر ب
گفته مي شود فقر محروميت از رفاه  .ه يك تعريف عيني از پديده فقر كاري بس دشوار استئواقعيت اين است كه ارا

ت مادي ، به طور مرسوم، فقر به معناي محرومي. اما محروميت چيست؟ و چگونه مي توان آن را اندازه گرفت. است
تر به فقر به عنوان يك پديده چند بعدي اما در يك تعريف جامع . تعريف مي شده استفقدان درآمد، مصرف پايين 

  163 .نگريسته مي شود

                                                            

163 . sobbotina , Beyond Economic growth: intradution to susfainable development 2004 P 33. 



 

 285اسحاق علوي    سيد .................... .....................................................................................كليات علم اقتصاد                  

از اين رو اقتصاددانان كوشيده اند براي اندازه گيري توسعه يافتگي به جاي شاخصهاي تك بعدي از شاخص هاي چند 
  .بعدي استفاده كنند

  اي چند بعدي اجتماعيشاخص ه)ج
به بعد از سوي سازمان  1990است كه از سال  164معروف ترين شاخص چند بعدي اجتماعي شاخص توسعه انساني

اين شاخص تركيبي است از چند شاخص اجتماعي مختلف كه عمدتا دستاوردهاي كشورهاي . ملل منتشر مي شود
عمر طوالني و سالم )  1: ا مقايسه و اندازه گيري مي كنندمختلف در زمينه بهبود سه بعد اساسي توسعه انساني زير ر

ميزان دسترسي به آموزش كه از تركيب با ) 2كه با شاخص اميد به زندگي در ابتداي تولد اندازه گيري مي شود 
سطح زندگي ) 3. شاخص نرخ با سوادي بزرگساالن و تعداد دانش آموزان مشغول به تحصيل اندازه گيري مي شود

  165.بدست مي آيد) يا شاخص برابري قدرت خريد(ول كه از شاخص درآمد سرانه قابل قب

  166چرخه توسعه
مفهومي چند بعدي و پويا مبدل  همان طور كه اشاره شد توسعه بر اساس نگرشها و نظريه هاي تكامل يافته تر به

فرايند توسعه زماني در . نيست امكان پذير  بدون توجه به همه زوايا و ابعاد آن دستيبابي به اين پديده .شده است 
يك جامعه آغاز مي شود و تكامل مي يابد كه از يك سو افقي روشني از اهداف دستيافتني و واقع گرايانه ترسيم 

و ظرفيت و توانمندي  اجتماعي –و براي رسيدن به اين اهداف ، با توجه به شرايط ، امكانات اقتصادي  شده باشد
مطالعات نشان مي دهد . طراحي و به كارگرفته شود  راهبردهايي كارآمد و سازگاركارگزاران و نهادهاي جامعه 

با برقراري سازگاري ميان تمام مولفه  توشه خود كرده اند و ره  و همه جانبه را نگاه جامع نگر كه تنها جوامعي كه
  .ست يابنداين مسير را با موفقيت بپيمايند و به توسعه د و مي توانند توسعه توانسته اند هاي

                                                            

164 . Human Development Jnoly. 

  به: ك. ص ربراي نحوه محاسبه و آشنايي بيشتر با اين شاخ.  ١٦٥

UNDP , Human Development Report 2005. 

صنعتي آشورهاي در حال رشد موسسه - راهنماي رشد شتابان توسعه اقتصادي: ، چرخه توسعه اين بحث عمدتا با اقتباس از مباحث شريف النسبي ١٦٦
  تهيه شده است ١٣٧۵خدمات فرهنگي رسا 
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ها و  راهربد 

 اه سياستها

هدف
ها

 منابع 

نهاد ها و سازمانها

توسع

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مهمترين
مولفه ها و 

قوام  اركان
دو جانبه و چند  وابستگي و بهم پيوستگي .بخش توسعه عبارتند از اهداف، منابع، راهبردها و نهادها وسازمان ها

يا غفلت در كاركرد  شبيه مي سازد كه وجود خلل) 4-20نمودار (چرخه اي  جانبه اين اركان و عناصر، توسعه را به
و تحقق توسعه را تا ساليان زيادي به تاخير  با اختالل مواجه سازد يك از آنها مي تواند شاكله كل سيستم راهر

ابد و پس از آن ي يكبار تحقق مي يست كه براين يند خطيند توسعه فرايد توجه داشت كه فرايبه عالوه با .بياندازد
د اهداف، منابع، يند همواره باين فرآيو درا. تكامل الهمواره در ح و ياست جار ينديرسد، بلكه فرآ يان ميبه پا

شرفت و يوسازگار شود و همگام با پ گر هماهنگيكديف و با يط باز تعريراهبردها ، و نهادها مجددا بر اساس شرا
  )4- 20نمودار ( .ش روديتحوالت جامعه به پ

  اهداف كلي توسعه) الف 
از سوي ديگر  . .يك جامعه شكل مي گيرد جمعي و آگاهانه تالش كوشش و اصوال توسعه فرايندي است كه درنتيجه

برنامه براي بنا براين براي رسيدن به توسعه پيش از تالش و كوشش . است رفتاري هدفمند  و كوشش آگاهانه فعاليت
  .ريزي و سياستگذاري بايد اهداف كلي توسعه تدوين و تعريف شود
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روابط ، روشها و  اين تحول مستلزم حركت از. است در جامعهده مثبت و سازنهدف كلي توسعه از ايجاد تحول 
به سمت روشها و ..در عرصه هاي توليد، بهداشت، تعليم و تربيت، تغذيه ، محيط زيست، و سازوكارهاي قديمي و ناكارا

  .167راهكارهاي بهتر و كاراتر و علمي تر است 
  :يد عبارتند ازشاخص ترين اهدافي كه بايد از رهگذر فرايند توسعه بدست ا

 اقتصادي–و محروميت هاي اجتماعي  فقركاهش و رفع  )1

 افزايش رفاه عمومي )2

اقتصادي،  -اجتماعي) يا ايجاد تعادل ( گسترش عدالت اجتماعي و كاستن از شكاف و نابرابري هاي )3
 و بخشي منطقه اي طبقاتي و

  رزشهاي انساني،تحكيم روابط و ا رواني-معنوي -تعالي اخالقي ذهني، -ارتقاي سطح فكري )4
كرامت ، عزت نفس و استقالل سياسي ، ، اقتصادي و فرهنگي در سطح فردي اجتماعي و  احيا و حفظ )5

 ملي ،

رسيدن به تمام  .به طور كلي هر برنامه و راهبرد و سياست توسعه اي بايد اهداف فوق را نصب العين خود قرار دهد
ا مي توان اهداف فوق را در فاز ها و مراحل برنامه هاي مختلف لذ. اهداف فوق در يك مرحله شايد امكان پذير نباشد

انتخاب و تعيين هر يك از اين اهداف و اولويت ها بايد متناسب با ساير اركان توسعه يعني امكانات، . در نظر گرفت 
  .راهبردها و نهادها صورت بگيرد

  منابع و امكانات) ب
  .سياست ها جهت تحقق اهداف توسعه منابع و امكانات است  تيفقيكي ديگر از اركان كليدي و تعيين كننده در مو

  عبارتند از عمده ترين منابع
  ..آب ، موقعيت جغرافيايي و زمين، منابع طبيعي مانند معادن، جنگلها،) الف

  هيسرما) ب
 .دنديورز يم ديتاك يكيزيه فيوسرما يعيمنابع طب مت و نقشيات توسعه ابتدا اقتصاد دانان بر اهينظر ر تكامليس در

ند يفرا در سطح برابر قرار دارند يكيزيه فيو سرما يعيكه از لحاظ منابع طب يين بود كه كشورهايدگاه اين ديالزمه ا
منابع و  يكه از فراوان ييكه كشورها يداد كه حت اما تجربه كشورها نشان. كنند ير توسعه تجربه ميرا در مس يكساني

                                                            

١٦٧ Stiglitz Joseph E Towards a New Paradigm for Development: Strategies, Policies, and Processes Prebisch 
Lecture, October 20, 2098 p. 2. 
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را يز .شرفت نكرده بودنديكسان پيبرابر برخوردار بودند به طور ) و پول د نياز توليدطبيعي مورمانند ( يكيزيه فيسرما
 افتنيت يت دارد فعلير توسعه اهميمس يبه اهداف توسعه وهموارساز يابيل دستيآنچه در مورد منابع و نقش آن در تسه

ت يبدون قابل يمنابع در كشور يفراوانو گرنه صرف . ن منابع استياز ا يبهره بردار ياز توان و تكنولوژ يو برخوردار
منابع سرشار نفت  يدارا يمثال اگر كشور يبرا .ند توسعه كمك كنديتواند به فرا يت باالفعل استفاده از آن نميو ظرف

ار نداشته يش آن را در اختيكشف وا ستخراج و پردازش و پاال يبرا) هيا سرماي يدانش فن(الزم  ييتوانا يوگاز باشد ول
كه در توسعه  يگريدعامل ن يبنابر ا. شبرد اهداف توسعه استفاده كندين منابع در جهت در جهت پيتواند از ا يمباشد ن
به  يين دانش، و تواناياز ا. ن منابع بودياز ا يت بهره برداري، مهارت و قابلييشرفت از نظر دور مانده بود دانش، توانايو پ
  .شود ياد مي يه انسانيسرما نام

برابر را در تفاوت  يكيزيه فيانباشت سرما يدارا يز علت تفاوت در آهنگ توسعه كشورهاين يجربمطالعات ت
ت بود از تحصيالت ، مهارت، عبار يه انسانين عناصر سرمايمهمتر. ص داده بودنديآنها تشخ يه انسانيسطح سرما
 برنامه ها و را در صدر) ماهر يانسان يرويت نيآموزش و ترب( يه انسانين رو كشورها توسعه سرماياز ا. تخصص

افت، سهم يگسترش  يآموزش يت هايظرف كشورها ياريدر بس. خود قرار دادند يو توسعه ا ياقتصاد ياستهايس
الت يل فارغ التحصالن دانشگاهها و مراكز تحصين حال، خيبا ا. دا كرديش پيآموزش و پژوهش در بودجه ها افزا

. نديبازگشا يافتگياز كار فروبسته توسعه ن يش ببرند و گرهياز پ يريچشمگ كشورها نتوانستند كار ياريدر بس يعال
هرچند شرط –) يه انسانيسرما(ماهر  يانسان يرويو ن يكيزيه فيسرما ينشان داد كه وجود و فراوان يمطالعات بعد

 يق فضاو تحق يريه، شكل گين دو سرمايمكمل ا. ستندين يشرفت و توسعه است اما الزاما شرط كافيالزم پ
الزم شامل اعتماد متقابل، رعايت هنجار ها و ارزشهاي گروهي و نهادي، وجدان كاري  ياجتماعي و بسترنهاد

اد ي يه اجتماعيبود كه از آن به عنوان سرما.. كاله برداري ها ، تقلب و  روحيه كارآفريني و پاك بود ن جامعه از
 .شود يم

 يها يروين بود كه چرا نيآن پرسش ا. مهم درتوسعه پاسخ داده شد ياز پرسشها يكيبه  يه اجتماعيسرما با طرح
در حال  يكه در كشورها يكنند نسبت به زمان يت ميفعاليافته توسعه  يدر كشورها يماهر و متخصص وقت يانسان

 يتماعه اجيا وجود سرماين پرش در وفور يدارند؟ پاسخ ا يت به مراتب باالتريو خالق يكنند بهروه ور يتوسعه كار م
  .نهفته است

  استهايراهبردها و س) ج
انتخاب راه و  توسعه از مقوالتي است كه درآن .رسيدن به هر هدف مستلزم پيمودن راهي است به سوي آن هدف

  كافي و كارشناسي الزم راه، و راهبرد با دقت اگر اين و. دقيق ، درست و مناسب بسيار كليدي و حياتي است راهكاري
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در برخي . ها ، منابع و امكانات به هدر رود زييرانجامد ؛ همه تالش ها ، برنامه يبسا اين راه به بيراهه بانتخاب نشود چه 
به  .بسيار هنگفت باشد و فرصتهاي از دست رفته هيچگاه باز نگردد هزينه اشتباه و انتخاب نادرست موارد ممكن است

 .بلكه به فرجامي وخيم تر و نابساماني شديد تري منتهي شود نه تنها وضع موجود را به وضع مطلوب نرساند اين معنا كه
حجم و عمق و گستردگي معضلي كه در اهداف توسعه رفع و  شناسايي و انتخاب راه درست ابتداء منوط است به درك

اجتماعي و فرهنگي ، اقليمي و موقعيت –حل ان معضل منظور شده است ثانيا به شناخت شرايط اقتصادي 
 .انساني و سازماني آن جامعه و توانمندي و ثالثا بر قابليت ها، مهارت ها ظرفيت و امكانات طبيعي و ي وژئواكونوميك

هم   .به تناسب قامت و قابليت خود آن كشور بريده و دوخته شود  توسعه هر كشوري بايد قباي سياستگذاري بنابراين
توسعه در مراحل مختلف راهبردها سلسله عه مثال اهداف ن كشور ها مي توانند به تناسب و اقتضاي ساير عناصر توسيچن

  .و سياستهايي متفاوتي اتخاذ كنند
ممكن است راهبردي در يك يا چند   .بنابر اين در فرايند توسعه راهبرد و سياست جهانشمول و فراگير وجود ندارد

  .اما در كشور ها ي ديگر نتيجه مطلوب را بدست ندهد كشور با موفقيت همراه باشد

  168انواع راهبردهاي توسعه
شمندان مطرح شده است كه عموما معطوف به انتخاب محور ين انديب يبه توسعه و تحقق آن مباحث يابيدست يبرا

 ين آنها را به صورت گذرا بر ميكه معروفتر بدست آمده است يمتفاوت ين مباحث الگوهايند ايبرآ از.توسعه است
  :ميشمار
 بازار محور يالگو)الف

ن نقش يكمتر ياقتصاد يت هايفعال يت و ساماندهيشود كه دولت در هدا ياطالق م ييبازار محور به الگو يالگو
. شود ين مييبازار تع سمين الگو عرضه و تقاضا در مكانيدر ا. رديگ يرا به عهده م)  يپول يمحدود به استفاده از ابزارها(

تمامي قيمت ها از . چرخد يافراد م يشخص يزه هاير مدار انگص منابع بيد و تخصيتول يت هاين راهبرد چرخ فعاليدر ا
و نظام قيمت ها نقش اساسي در تخصيص منابع ايفا مي كند شود  ين مييسم بازار تعينرخ بهره و ارز بر اساس مكانجمله 

ي هدف اين است كه از طريق برقرار .شود يت رقابت كامل محدود ميان و تشكل برهم زننده وضعيو قدرت هر جر
از آنجا كه تخصيص بهينه منابع در بازار رقابتي توام با كارآيي . نظام بازار رقابتي تخصيص بهينه منابع صورت پذيرد

  .است، لذا بهره وري افزايش يافته و موجب افزايش توليد و درآمد سرانه خواهد شد
  :عبارتند از ين استراتژياهداف درا

                                                            

  شده است اين قسمت با اقتباس از گرفين کيث؟؟؟؟؟؟ تکميل -  ١٦٨
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جه يمت ها و در نتيق يق آزادسازيص منابع از طريتخص ينه سازيكار، بهجاد ثبات بازار و اقتصاد به صورت خود يا
  ه گذاريد نرخ پس انداز و سرمايه و تشدياستفاده از سرما يين كارايد و درآمد سرانه در جامعه، تضميش توليافزا
  :تجارت محور يالگو) ب
نه منابع يص بهيدر تخص يشخص يزه هايانگ بازار محور بر شالوده بازار آزاد و و نقش يمانند استراتژ ين استراتژيا

 يبه عنوان موتور محرك رشد در جامعه مطرح م يخارج يه گذارين راهبرد تجارت و سرمايمنتها در ا. جامعه است
بازار  يت بااليتوانند با استفاده از ظرف يم افتهيتوسعه ن ين است كه كشورهاين راهبرد ايا يه حاميه نظريجانما. شود
 يه فشار رقابت خارجيدر سا. د و صادرات و كسب درآمد كنندياقدام به گسترش تول يت نسبيه بر مزيو تك يجهان
 يابد و رشد باثبات و بلند مدت در جامعه شكل مي يش ميز افزاين ير صادراتيغ ينه هايدر زم يحت يد داخليتول ييكارا
  .رديگ

 شود يگذارده مر به اجرا يز يتجارت محور در قالب راهبرد ها يالگو معموال

 توسعه صادرات •

  )مانند گاز، نفت خام و معادن(صادرات مواد اوليه ) الف
  كاال هاي نهايي،) ب
  در بيشتر كشورهاي جنوب شرق اسيا اين راهبرد را به كارگرفتند: كاالهاي واسطه و قطعات ) ج
ن توليد و صادرات برخي كشور ها مانند امارات متحده عربي به دليل به صرفه نبود: صادرات مجدد) د

 صادارت مجدد به كشور هاي همجوار را دست گرفتند استراتژي واردات كاال از ساير كشورها و داخلي

  
  :صنعت محور  يالگو) ج

د ين راهبرد تاكيدر ا. است يدات كارخانه ايژه در توليبه و يشد اقتصادرن راهبرد حصول حداكثر يدر ا يمحور اساس
ن راستا يدر ا.رديگ يت قرار ميدر اولو يصنعت محور توسعه صنعت يبر اساس الگو. نداردبرنظام اقتصاد آزاد وجود 

،  يمان ، خودروسازي، س ذوب آهن ين و مادر مانند كارخانه هايع سنگيس و احداث صنايكشورها تاس يبرخ
 يو كارخانه ها يفمصر يينها يع مربوط به كاالهايمانند صنا ع سبكيت صنايگر تقويد يبرخ.... شگاه نفت ويپاال

  .دهند يخود قرار م يكوچك را در راهبرد توسعه اقتصاد
در . رود يز به كار مين يو خدمات يديتول ياز كار و كسب ها يمجموعه ا ياوقات اصطالح صنعت برا ياريالبته بس

ع يب، صنان چهارچويدر ا. ع كوچك و متوسط قابل اشاره استيگ و صنارع بزيت صناين ارتباط دو راهبرد تقويا
شود كه معموال تعداد كارمندان آن  يگفته م...) و ي، خدماتيديتول( يا به بنگاهها)جهان يشتر كشورهايدر ب(گ ربز
 100كمتر از  يدارا يديتول يو بنگاهها .باشد يه هنگفتيآن مستلزم سرما يباشد و راه انداز) نفر 100ش از يمثال ب(اد يز
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در اين الگو معموال استراتژي جايگزيني واردات تعقيب شده  .شود يالق مع كوچك و متوسط اطيصنا نفر كارمند
است، لذا همواره اين كشورها با هدف تشويق و گسترش توليد صنعتي داخلي، موانع و محدوديت هايي را بر واردات 

ي به سمت اما تجارب حاكي از آن است كه اگر در مدت زمان مشخص و تعيين شده اي اين استراتژ. وضع كرده اند
  .توسعه صادرات حركت نكند، توفيق قابل قبولي در اجراي اين الگو نخواهد بود

 :محور يكشاورز يالگو  ) د
ن يبه زعم طرفداران ا .است يبرحصول حداكثر رشد در بخش كشاورز يم و اساسيه مستقين راهبرد تكيدر ا

ش يده و از افزايجامعه گرد يشتيو مع ييغذا يش عرضه مواد اصليباعث افزا يراهبرد رشد بخش كشاورز
 يم يع وابسته به كشاورزيس صناينه در تاسيجاد زميباعث ا ين رشد كشاورزيهم چن. كند يم يريدستمزدها جلوگ

ن راهبرد يان ايد حاميبه عالوه از د. كند  يز كمك ميجاد اشتغال نيع به اين صنايگر كاربربودن ايد ياز سو.گردد
  .ابد ي يتحقق م يبا سهولت نسب ين استراتژيدر ا ييبه هدف فقرزدا يابيدست

 يجه كشاورزيدر نت. كنند  يم يت در روستا زندگياز جمع يروبه توسعه بخش بزرگ ياز كشور ها ياريدر بس
 يو درمان يت بهداشتيگر با بهبود وضعيد ياز سو. دهد يكار را به خود اختصاص م يروين سهم اشتغال نيشتريب
در  يمل ييدن به خود كفاين رسين و تداوم اشتغال و هم چنيتام. ت مواجه بوده انديجمع ن كشورها با رشديشتر ايب

از كشور ها  يبوده است كه برخ يزه ايانگ يدات كشاورزيدر تول يت نسبيبه عالوه وجود مز ييمواد غذا
را به عنوان  يورزتوسعه كشا يبه توسعه الگو يابيدست يو تالش هدفمند برا يزيه برنامه ريخصوصا در مراحل اول

  .شوند يم مير تقسيمحور به دو گروه ز يكشاورز يطرفداران الگو .ننديراهبرد توسعه خود بر گز

ش يپ يآنها مانع اصل .دنديد يد مينهاد تول يدر ساختار اجتماع شه مشكالت رايكه ر يگروه •
آن  يو بهره بردار تيريدر مد ييو ناكارا يت اراضيمالك در ينابرابر رابخش كشاورزي توسعه  يرو
 .به اجرا گذارده اند) رانيمانند ا يدر كشورها(را  ين معضل اصالحات ارضيحل ا يبرا  و دنديد يم

در . دنديد يم يسنت يد و استمرار روشهايتول يشه مشكالت را در ساختار فنيگر ريد يگروه •
اصالح شده  ياز بذر هاون و استفاده يزاسيطرح مكان ياده سازيپ د،يتول يروشها ين راستا نوسازيا
 .شده است  يكه به انقالب سبز معروف شده است به عنوان عالج معضل معرف... و

  ع محوريتوز يالگو) ه
فاصله و  توسعه ياز الگوها يتوسعه در برخ ير شاخص هايو غفلت از سا يد بر مقوله رشد اقتصاديتاك
ع قبل از رشد در يت توزين رو محورياز ا .را به همراه داشته است يو اقتصاد ياجتماع يها ينابرابر

 يات هايسم ماليق مكانيع منافع رشد از طريز بر راهبرد توزين يبرخ .توسعه مطرح شده است يراهبردها



 

 292اسحاق علوي    سيد .................... .....................................................................................كليات علم اقتصاد                  

مانند آموزش ، ( يخدمات عمومارائه ان اقشار كم درآمد تر در قالب يدر م ع منافع رشديو توز يتصاعد
 .ورزند يد ميبالعوض تا ك ياارانه ها و كمك هيو پرداخت ) بهداشت 
همگان مورد توجه قرار  يبرا.. مانند غذا، مسكن و ياساس ياز هاين نيتوسعه تام ياز راهبردها يدر برخ

 .گرفته است
  )متمركز(برنامه محور  يالگو) و

بازار به  اقتصاد پارادايم .به اجرا گذشته شد كشور هاي اتحاد جماهير شوري سابق الگوي متمركز و سوسيالسيتي در
درجاتي از تمركز در اغلب كشورهاي دنيا ديده مي  در حال حاضر  .معناي آزادي مطلق بازار نيز هنوز تحقق نيافته است

هم . نتوان يافت كه كامال متمركز باشد يهرچند اين تمركز در برخي كشور ها شديد است اما شايد هيچ اقتصاد. شود 
  .كه كامال بازاري باشد چنين هيچ نمونه اي نمي توان سراغ كرد

مطابق الگوي برنامه اي متمركز كه در شوروي سابق اجرا شد، ابتدا كل واحدهاي توليدي ولي در الگوي تعديل شده 
تقريبا كاركرد آزاد نظام بازار در تخصيص منابع و . واحدهاي توليدي متوسط و بزرگ در تملك دولت قرار گرفت

ر كلي حذف شد و هدايت اقتصاد بر اساس برنامه ريزي متمركز و تفصيلي بر اساس تثبيت اقتصاد و توزيع درآمد به طو
هدف اين است كه با تعيين دقيق و درست اهداف و اولويت . اولويت هاي سياستي نهاد برنامه ريزي جايگزين آن شد

پذيرد و كارآيي اقتصادي ها، و با توجه به منابع و امكانات تخصيص بهينه منابع از طريق برنامه ريزي متمركز صورت 
  .تامين شود

  سازمانها و نهادها) د
نهادها ، سازمان ها ، انجمن ها ، تشكلها،  .سازمان ها و نهادها هستندچهارمين ركن مهم در توسعه يك كشور 

ر گاه نهادها و سازمانها ديمت، نقش و جاياه. حكم بازوان اجرايي رادارندتوسعه ند يسازمانهاي غير دولتي در فرا
كه به  ييبه عنوان سازمان ها و گروهها ن نهاد ها خود،يم ايشو يشود كه متوجه م يدوچندان م يپروسه توسعه زمان

بخشند ، هم هدف  يم شرفت چارچوب منظم و ساختار هدفمند و شفافيپ يبرا يجمع يها و تعامل ها تالش
ك جامعه را، كه ي ينهادهاي از مهمترين برخد بتوان يشا يكل نگاهك يدر . آن رو هم و كار گزاهستند توسعه 
ر يبه صورت ز   آنها ست، يايتعامل مثبت ، همسو، هدفمند ، سازگار و و پو اورد توسعه ره يدارين و پايتكو

  :برشمرد

  يو خصوص ياعم از دولت يبانكها و موسسات پول 

و حرفه  ي، مراكز فن، دانشگاهها ينظام آموزش عموم[يانسان يروينان و نيت كارآفريترب يسازمان ها 
  ...]و
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  ...و يفرهنگ ،ياقتصاد ،ياجتماع يم سازيمراكز تصم 

ع ، ارزان و در دسترس يمستقل ، مقتدر، قانونمند، كارا، سر يينهاد قضا[ يمراكز حل و فصل دعاو 
  ]عموم

  يمراكز قانونگذار 

  يمال يبازارها 

  ...]مه ، بهداشت وي، ب ياجتماع يت هايحما[  ياجتماع يرساختهايجاد و اداره زيمتكفل ا ينهادها 

  يل و روابط خارجيمتكفل و مرتبط با مسا ينهاد ها 

  يجمع يرسانه ها 

  )NGO( ير دولتيغ يسازمانها 

  ]يكاربرد يموسسات پژوهش[ يمراكز توسعه تكنولوژ 

  ...و يضمانت توسعه صنعت يصندوق ها 

  يو اطالعات يو، تخصص يموسسات خدمات فن 

  يو بازرگان ي، كشاورزيصنعت يتشكلها:  يموسسات صادرات 

  يو اطالع رسان يابيمراكز بازار 

  و توسعه استاندارد يفيمراكز كنترل ك 
زماني فرايند توسعه مي تواند در يك كشور شكل بگيرد كه با نگاهي همه جانبه اهداف توسعه و مراحل آن 

اتخاذ  داف و امكانات و ظرفيت نهادهابا توجه به اه راهبردها و سياست ها متناسب با امكانات و شرايط آرايش يابد
است ها و امكانات، يو اولويت ها ، راهبردها و س با اهداف وهمسو نهاد ها و مجريان توسعه همگام شود و باالخره

ت و يكشور از ظرف يو اجتماع يست مگر آن كه نظام اقتصادير نسين امر ميو ا. سازماندهي و باز آرايي شوند
اگر اين تعامل  . .ديط كشور فراهم نماياز ها و شراير نهاد ها و سازمان ها را متناسب با نييد و تغجايا يت الزم برايقابل

عناصر چهارگانه برقرار شود آنگاه مي توان گفت كه حركت به سمت توسعه  و هماهنگي و سازگاري ميان اين
  .پايدار و متوازن آغاز شده است

  خالصه
اه زندگي آنها را به طور كلي به دو گروه توسعه يافته و درحال توسعه سطح رف تفاوت ميان كشورهاي جهان در

  .تقسيم كرده است



 

 294اسحاق علوي    سيد .................... .....................................................................................كليات علم اقتصاد                  

، ) ربع چهارم اين قرن(نخستين نظريه هاي علمي در باره رشد و پيشرفت اقتصادي ملت ها و جوامع در قرن هفدهم 
  .طرح و تدوين گرديد هيجدهم و نوزدهم

شرايط اقتصادي كشورهاي توسعه نيافته و طرح   از كشورهاي مستعمرهاستقالل بسياري  وجنگ جهاني دوم  باپايان
حاصل تامالت  توجه قرار گرفت، اين كشورها مورد مشكالت اقتصادي نظريه ها و ديدگاههايي براي حل و فصل

  .ن باب به عنوان شعبه اقتصاد توسعه ابراز وجود كرديه ها در ايو مطالعات و نظر
است با رشد  يشد توسعه اقتصاد مساو يابتدا تصور م ..لي تحول و تكامل يافته استتعريف مفهوم توسعه طي مراح

و  يكاهش يا از بين بردن فقر، نابرابر به عنوان يتوسعه اقتصاد سالهاي دهه هفتاد ميالديدر سپس . اقتصادي
ن فرايندي تمام توسعه به عنوا گر ،يبازنگري د در. باز تعريف شد رشد همراه با توزيع درآمد يعني يبيكار

باخارج  و روابط آن جامعه  جامعه و بيداري و آگاهي عيارچند وجهي و در برگيرنده تمام ابعاد زندگي يك
كمي و كيفي در زندگي  و تغيير مثبت يبيشتر از رشد اقتصاد يمستلزم چيزو  توسعه به مثابه مفهوم فرا اقتصادي(

  .ف شديتعر)  بشر
لت و جامعه با توجه به ارزشها، رسوم ، فرهنگ، سنت ها و تاريخ همان مردم در مفهوم فرابعدي، توسعه هر م

و به آثار جانبي توسعه بر محيط زيست و ماندگاري و دوام دستاوردهاي آن تحت عنوان تعريف وسنجيده مي شود 
  .شود يتوسعه پايدار توجه م
شاخص مانند  ياز شاخص ها يافتگيظ توسعه سه كشور ها از لحايزان و مقايم يرياندازه گ ياقتصادانان توسعه برا

  .كنند ياستفاده م] ضريب جيني منحني لورنز و[ ع درآمد يتوز يسنجش چگونگ ي، شاخص هادرآمد سرانه
واقعي بين در صد دريافت كنندگان درآمد و درصد كل درآمدي كه به آنان مي رسد را  منحني لورنز رابطه كمي

 ينيب جيضر .ديآ يبدست م ينيب جيمنحني لورنز ضر بين قطر و حت ناحيهبا محاسبه نسبت مسا. نشان مي دهد
  دهد يكشور را نشان م تغيير مي كند درجه نابرابري در يك) نابرابري كامل( يك برابري كامل تا(صفر  كه از

ن ابعاد يان ايماز تعامل . ابعاد و اركان متعدد يا و دارايبر اساس نظريه هاي تكامل يافته تر، توسعه مفهومي است پو
توسعه ، منابع، راهبردها و نهادها  اهداف: ن اركان عبارتند از يا. رديگ يبه نام چرخه توسعه شكل م ياركان چرخه ا
  .وسازمان ها

  .سرمايه اجتماعي و يه انساني، رما يكيه فزيه ، شامل سرمايمنابع طبيعي ، سرما: عبارتند از  عمده ترين منابع
 وسعه عبارتند از راهبرد بازار محور ، راهبرد تجارت محور، راهبرد صنعت محور راهبردت ين راهبردهايمهمتر

 )متمركز(ع محور و راهبرد برنامه محور يمحور، راهبرد توز يكشاورز
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مراكز  يانسان يروينان و نيت كارآفريترب يسازمان ها يتوسعه عبارتنداز بانكها و موسسات پول ين نهادهايمهمتر
 ينهادها يمال يبازارها ي، مراكز قانونگذاري، مراكز حل و فصل دعاو يفرهنگ ياقتصاد يتماعاج يم سازيتصم

  ...و ير دولتيغ ي، سازمانهايجمع ي، رسانه هايروابط خارج مرتبط با ينهاد ها ياجتماع يرساختهايمتكفل ز
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  مهمترين شاخصهاي اندازه گيري وضعيت كشورها از منظر توسعه يافتگي را نام ببريد؟ – 4
  جيني و تفاوت هاي آنها را توضيح دهيد؟ كاربرد در منحني لورنز و منحني – 5
  مهمترين اركان تشكيل دهنده چرخه توسعه چيست؟ – 6
  :ويژگيها و اهداف هر يك از راهبردهاي توسعه اي زير را بررسي كنيد – 7

راهبرد ) راهبرد كشاورزي محور ه) راهبرد صنعت محور د) راهبرد تجارت محور ج) راهبرد بازار محور ب) الف
  راهبرد برنامه محور) حور وتوزيع م
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 مادسیج
 

 نینو یریادگیبه  یپنجره ا ،جیمادس

 

مفهوم  اشاره  نیا در باشد. یم رانیدهکده علم و دانش ا یبه معنا یو در مفهوم بوم ییدانا فتهیش یبه معنا madsageمخفف کلمه  جیمادس

 باشد. ی( مرانیاقوام ا نیاز اول یکیکشورمان( و ماد ) یبایز یاز روستاها یکی) جیبه دو کلمه س

در  ،هرچه راحت تر جامعه بزرگ علمی ایران یو دسترس یعلم شرفتیبا هدف بهبود پ( IRESNET) جیمادس یژوهشپ -شیشبکه آموز 

دانش آموخته رشته  یرضا محمود یارشد جناب آقا ینامه کارشناس انیاز طرح پا جیمادس هی.  هسته اولفضای مجازی ایجاد شده است

باشد، بر گرفته  یمهر البرز م یمعاون دانشگاه مجاز یدکتر عباد یاستاد گرانقدر جناب آقا  ییکه با راهنما تهراندانشگاه  یآموزش تیریمد

 . شده است

 

 

 

 
 

رانپژوهشی ای –شبکه آموزشی   
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