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درس

سه پرسش اصلی اقتصاد

 در هر فرایندی در اقتصاد به سه پرسش اصلی اقتصاد پاسخ داده می شود تا کاال یا خدماتی به دست مصرف کننده برسد: »چه چیزی«، »چگونه« 
و »برای چه کسی« تولید می شود.

»الگوی مرز امکانات تولید«، در واقع ابزاری برای تمرین تخصیص منابع با توجه به اهداف اقتصادی است. اما پرسشی دیگر وجود دارد که با آن 
الگو پاسخ داده نمی شود. آن پرسش این است: »چه کسانی در میدان تخصیص منابع، نقش آفرینی می کنند؟« در مورد این نقش آفرینان سه پرسش 

فوق را می توان پرسید و بازیگران این نقش ها پاسخ هایی می دهند.

بنگاه و خانوار در اقتصاد

 »خانوارها« و »بنگاه ها« دو گروه از مهم ترین تصمیم گیرندگان و بازیگران در اقتصاد هستند )در اینجا با نقش دولت و نقش واردات و صادرات 
کاری نداریم(.

مشارکت »خانوارها« در اقتصاد به دو حالت صورت می پذیرد: 
1. »خانوارها« کاالها و خدمات مورد نیاز خود را از »کسب و کارها یا همان بنگاه ها« خریداری می کنند.

2. »خانوارها« منابع تولید را در اختیار »کسب و کارها یا همان بنگاه ها« قرار می دهند؛ یعنی »خانوارها« زمین، نیروی کار، سرمایه و کارآفرینی را 
برای تولید کاالها و خدمات به »بنگاه ها« ارائه می کنند.

جریان چرخشی ساده

 رابطۀ داد و ستد در اقتصاد به این صورت شکل می گیرد که »خانوارها« کاال و خدمات را از »بنگاه ها« خریداری می کنند و »بنگاه ها« منابع تولید 
را از »خانوارها« اجاره یا خریداری می کنند. 

 الگوی زیر جریان چرخشی داد و ستد میان »خانوارها« و »بنگاه ها« را نشان می دهد: 

5 2

5
بازار چیست و چگونه عمل می کند؟
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شکل ساده تر این الگو به صورت زیر است:

آنچه از این تصاویر می توان فهمید:
1. رابطۀ داد و ستد میان بنگاه ها و خانوارها در »بازار« روی می دهد.

پرسش: بازار چیست؟
پاسخ: »منظور از بازار، مجموعه خریداران و فروشندگان چیزی در هر جای ممکن است.«

دقت کنید که منظور از بازار الزاماً جایی واقعی و با مراجعۀ حضوری نیست؛ بازار می تواند به صورت مجازی و غیرحضوری نیز باشد مثل بازاری 
که در اینترنت وجود دارد.

2. در بازار محصوالت )کاالها و خدمات( »خانوارها« خریدار هستند و »بنگاه ها« فروشنده. در نتیجه در بازار محصوالت، خانوارها بابت محصوالت پول 
پرداخت می کنند و کاال و خدمات دریافت می کنند. این پول دریافتی توسط بنگاه ها با عبور از بازار کاال و خدمات، درآمد بنگاه ها محسوب می شود.

3. در بازار منابع یا عوامل تولید، »خانوارها« فروشنده هستند و »بنگاه ها« خریدار. در نتیجه در بازار منابع یا عوامل تولید، خانوارها بابت ارائۀ هر 
عامل یا منبع تولیدی پول دریافت می کنند و در ازای آن منابع تولید خود را به بنگاه ها واگذار می کنند. بنگاه ها در برابر هر منبع تولیدی دریافتی 

از جانب خانوارها طبق جدول زیر پرداخت انجام می دهند:
علت پرداختعنوان

دریافتی خانوارها بابت فروش نیروی کاردستمزد

دریافتی خانوارها بابت اجارءه منابع طبیعیاجاره

دریافتی خانوارها بابت سرمایهسود

4. تحلیل مسیر شمارءه یک: در بازار عوامل تولید، »بنگاه ها« عوامل تولید را از »خانوارها« می گیرند.
5. تحلیل مسیر شمارءه دو: در بازار عوامل تولید، »بنگاه ها« بابت عوامل تولیدی که از خانوارها می گیرند به آن ها در برابر نیروی کار، »دستمزد«، 

در برابر منابع طبیعی، »اجاره« و در برابر سرمایه، »سود« پرداخت می کنند.
دقت کنید که مسیرهای شمارءه یک و دو در بازار عوامل تولید روی می دهد.

6. تحلیل مسیر شمارءه سه: در بازار محصوالت )کاال و خدمات(، »بنگاه ها« کاال و خدمات مورد نیاز »خانوارها« را تولید و عرضه می کنند.
7. تحلیل مسیر شمارءه چهار: در بازار محصوالت )کاال و خدمات(، »خانوارها« کاالها و خدمات را از »بنگاه ها« خریداری می کنند.

دقت کنید که مسیرهای شمارءه سه و چهار در بازار محصوالت )بازار کاال و خدمات( روی می دهد.
پرسش: خانوارها وجه مورد نیاز برای خرید محصوالت را چگونه تهیه می کنند؟

پاسخ: از طریق درآمدی که در مسیر شمارءه دو به دست آورده اند.

بررسی بازار کاال و خدمات

 ابتدا تعریف دقیق تری از بازار را یاد بگیریم: »به مجموعۀ خریداران )تقاضاکنندگان( و فروشندگان )عرضه کنندگان( هر چیزی در هر جایی »بازار« 
گفته می شود. بنابراین بازار دو بخش دارد: »تقاضاکنندگان« و »عرضه کنندگان«.

 در بازار کاال و خدمات، تقاضاکنندگان همان »خانوارها« هستند و عرضه کنندگان همان »بنگاه ها« هستند.
 در بازار عوامل تولید، تقاضاکنندگان همان »بنگاه ها« هستند و عرضه کنندگان همان »خانوارها« هستند.

 وقتی در تعریف فوق قید »هر جایی« آمده است به این معناست که بازار در هر کجا می تواند باشد )به صورت واقعی یا به صورت مجازی( که 
در بخش قبل توضیح دادیم.

ابتدا به »خریداران یا تقاضاکنندگان و فرایند تصمیم گیری آن ها« و سپس به »فروشندگان یا عرضه کنندگان و فرایند تصمیم گیری آن ها« خواهیم پرداخت.



51

اقــتــصــــاد

درس                       5
فصــــل                   2

خریداران یا تقاضاکنندگان و فرایند تصمیم گیری آن ها

 بر فرایند تصمیم گیری خریداران یا تقاضاکنندگان »قانون تقاضا« حاکم است.
 قانون تقاضا: مقدار تقاضا از یک کاال با قیمت آن رابطه ای عکس دارد به این معنی که:

 با افزایش قیمت، مقدار تقاضا کاهش می یابد.

 با کاهش قیمت، مقدار تقاضا افزایش می یابد.
پرسش: آیا بر فرایند تصمیم گیری خریداران فقط قیمت اثرگذار است؟

پاسخ: خیر! عوامل دیگری نیز دخیل هستند.
عوامل تأثیرگذار در تصمیم خریداران در مورد خرید کاالها یا خدمات، عبارت اند از:

1. قیمت کاال: مهم ترین عامل است که توضیح دادیم.
2. درآمد: شما اگر درآمدتان افزایش یابد آنچه در گذشته با درآمد کم نمی توانستید بخرید، اکنون متناسب با افزایش درآمدتان و قیمت آن 
کاالها و خدمات می توانید تهیه کنید )قدرت انتخاب میان کاالهای پست و مرغوب ممکن می شود. به طور مثال قدرت انتخاب بین خرید برنج 

معمولی و برنج مرغوب با افزایش درآمد ممکن می شود.( 
دقت کنید که »تقاضا برای یک کاالی نرمال به صورت مثبت با درآمد ارتباط دارد؛ افزایش در درآمد سبب افزایش در تقاضا در هر قیمت 

می شود.« وقتی درآمد شما باال برود سبب افزایش در تقاضا می شود حتی اگر قیمت افزایش یافته باشد.
درنتیجه: برخالف قانون تقاضا که مطابق با آن، تغییر قیمت کاال باعث حرکت روی منحنی می شود، در اینجا تغییر درآمد باعث انتقال منحنی خواهد شد.

3. سلیقه: گاهی ممکن است قیمت یک کاال پایین باشد ولی شکل و رنگ و اندازءه آن کاال با سلیقۀ شما هماهنگ نباشد.
4. قیمت سایر کاالها: شاید کاالیی که شما می خواهید خریداری کنید همراه با کاالی دیگری مصرف می شود در نتیجه افزایش قیمت یکی و کاهش قیمت 
دیگری و یا افزایش قیمت هر دو و یا هر حالت دیگری در خرید آن مؤثر است )کاالهای مکمل: قند و چای(. از طرف دیگر برخی کاالها می توانند جایگزین 

کاالی دیگر باشند که در این صورت افزایش قیمت یکی شما را به خرید کاالی دیگر سوق می دهد )کاالهای جانشین: گوشت قرمز و گوشت سفید(.
5. انتظارات: گاهی خریداران به دلیل شرایط اجتماعی یا شنیدن شایعه ای انتظار دارند که قیمت فالن کاال افزایش یابد، درنتیجه برای خرید آن 

تعجیل خواهند داشت و یا بالعکس انتظار دارند که در آینده قیمت آن کاال پایین بیاید در نتیجه آن را با محدودیت می خرند.

مفاهیم مرتبط با جدول تقاضا و نمودار تقاضا

1. خریداران، خانوارهایی هستند که تقاضاکنندءه کاالها و خدمات هستند.
2. خریداران، نسبت به مشاهدءه تغییر شرایط بازار تصمیمات متفاوتی می گیرند.

3. جدول خرید یا جدول تقاضای فرضی گوشت قرمز را نگاه کنید و ببینید با افزایش قیمت، مقدار تقاضا چه تغییری می کند.

مقدار تقاضای گوشت قرمز قیمت گوشت قرمز

1001200

1501000

200800

250600

300400

350200

4000

4. رابطءه معکوس: بین قیمت کاال و مقدار خرید آن از طرف خریداران، رابطۀ معکوس وجود دارد، به این معنی که با افزایش قیمت، میزان خرید 
کاهش و با کاهش قیمت، مقدار خرید افزایش می یابد.

5. علت کاهش مقدار خرید در اثر افزایش قیمت این است که: خریداران نیازشان را با مصرف کاالهای مشابه )که قیمت آن ها افزایش نیافته 
است( برآورده می کنند.
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با افزایش قیمت گوشت قرمز، مصرف کننده نیاز خود را با خرید گوشت سفید تأمین می کند.

6. روش نمایش چگونگی رفتار اقتصادی خانوارها: با منحنی تقاضا نشان داده می شود.
7. ویژگی منحنی تقاضا: منحنی تقاضا، یک منحنی نزولی است.

8. مفهوم نزولی بودن: نزولی بودن منحنی تقاضا به این معنی است که:1( با افزایش قیمت، مقدار تقاضا کاهش می یابد.2( با کاهش قیمت، مقدار 
تقاضا افزایش می یابد. 

9. روش رسم نمودار تقاضا: با توجه به جدول می توان نمودار تقاضا را رسم کرد که در زیر می بینید:

همان طور که مشاهده می کنید، با افزایش قیمت گوشت قرمز، میزان تقاضا برای خرید آن کاهش یافته است.
10. شیب منحنی تقاضا: شیب منحنی تقاضا نشان دهندءه درجۀ حساسیت مقدار تقاضای فرد نسبت به قیمت است. بر اساس همین شیب و همین 

درجۀ حساسیت، کاالها به دو دستۀ ضروری و تجملی تقسیم می شوند.
اگر شیب منحنی تقاضا زیاد باشد؛ یعنی عکس العمل مصرف کننده در برابر قیمت، کم است که اصطالحاً می گوییم کشش قیمتی تقاضا کم است 

و به آن کاالی ضروری می گوییم.
کاالی لوکس بر عکس این حالت است. یعنی شیب کم است، واکنش مصرف کننده به افزایش قیمت زیاد و کشش قیمتی کاالی لوکس زیاد است. 

11. قیمت به عنوان ابزاری برای مدیریت مصرف: سیاست گذاران معموالً تالش می کنند از دو راه، مقدار تقاضا و مصرف سیگار را کم کنند:
1( از راه آگاه سازی مردم به زیان های کشیدن سیگار

2( با باال بردن قیمت سیگار از طریق وضع مالیات برآن

مسئله
با توجه به نمودار به پرسش های زیر پاسخ دهید.

الف( وقتی قیمت کاال 400 واحد است، میزان تقاضای خانوارها چقدر است؟
ب( در صورتی که قیمت کاالها از 350 واحد به 150 واحد برسد، میزان افزایش تقاضا چقدر است؟
پ( در صورتی که قیمت 300 واحد باشد، میزان پرداختی تقاضاکنندگان چند واحد خواهد بود؟

در  تغییری  چه  این صورت  در  یابد،  افزایش  تقاضاکنندگان  درآمد  میزان  در صورتی که  ت( 
منحنی تقاضا روی خواهد داد؟

در  تغییری  چه  صورت  این  در  یابد،  کاهش  تقاضاکنندگان  درآمد  میزان  در صورتی که  ث( 
منحنی تقاضا روی خواهد داد؟ 

ج( فرض کنید که کاالی مورد نظر در این مسئله کاالی عادی نبود بلکه جزء کاالهای پست 
بود. در این صورت اگر درآمد افزایش می یافت، رفتار تقاضاکنندگان به چه صورت بود و نمودار 

آن چه تغییری می کرد؟
پاسخ: 

الف: وقتی قیمت 400 است، مقدار تقاضا که در محور افقی باید آن را جست وجو کنید، صفر خواهد بود. پس میزان تقاضا با این قیمت، 
صفر خواهد بود.

ب: در قیمت 350 میزان تقاضا 200 است. در قیمت 150 میزان تقاضا 1000 است. پس میزان افزایش تقاضا تفاضل این دو عدد است، 
یعنی: 800 واحد.

پ: وقتی قیمت 300 واحد است، میزان تقاضا 400 است. پس میزان پرداختی تقاضاکنندگان )خانوارها( ضرب این دو عدد خواهد بود، یعنی: 120000 واحد.
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ت: با افزایش درآمد، میزان خریداران یا تقاضاکنندگان باال خواهد رفت در نتیجه منحنی به سمت راست و باال حرکت خواهد کرد.

 
ث: با کاهش درآمد، میزان خریداران یا تقاضاکنندگان پایین خواهد آمد در نتیجه منحنی به سمت پایین و چپ حرکت خواهد کرد.

 
ج: هنگامی که کاالی مورد نظر جزء کاالهای پست باشد، وقتی درآمد باال می رود تقاضاکنندگان به دنبال کاالی مرغوب تر می روند در نتیجه 
تقاضا برای این کاال کاهش می یابد، پس منحنی به سمت چپ و پایین حرکت می کند )دقت کنید که اگر درآمد کاهش یابد، تقاضاکنندگان 

رغبت بیشتری به کاالی پست خواهند داشت در نتیجه منحنی به سمت راست و باال حرکت می کند(.

فروشندگان یا عرضه کنندگان و فرایند تصمیم گیری آن ها

 بر فرایند تصمیم گیری فروشندگان یا عرضه کنندگان یا همان بنگاه ها »قانون عرضه« حاکم است.
 قانون عرضه: مقدار عرضه از یک کاال با قیمت آن رابطه ای مستقیم دارد به این معنی که:

 با افزایش قیمت، مقدار عرضه افزایش می یابد.
 با کاهش قیمت، مقدار عرضه کاهش می یابد.

پرسش: آیا بر فرایند تصمیم گیری فروشندگان فقط قیمت اثرگذار است؟
پاسخ: خیر! عوامل دیگری نیز دخیل هستند:

عوامل تأثیرگذار در تصمیم فروشندگان در مورد فروش کاالها یا خدمات، عبارت اند از:

1. قیمت کاال: )مهم ترین عامل( که توضیح دادیم.
2. هزینه های تولید: 

 وقتی هزینه های تولید بیشتر شود )با فرض اینکه قیمت را افزایش نخواهد داد(، میزان عرضۀ بنگاه کاهش خواهد یافت.
 وقتی هزینه های تولید کمتر شود )با فرض ثابت بودن قیمت( میزان عرضۀ بنگاه افزایش خواهد یافت.

 هزینه های تولید به دو عامل بستگی دارد:
1( افزایش یا کاهش قیمت هزینه های تولید )مثالً قیمت شیر که مواد اولیۀ بستنی است، افزایش یابد.( 2( ابداعات و اختراعات معموالً موجب 
کاهش هزینه ها می شوند در نتیجه اثر مثبتی بر تولید و عرضه دارند )خرید دستگاه تمام اتوماتیک برای تولید و بسته بندی بستنی، با کاهش تعداد 

کارگران، هزینه های حقوق را کاهش می دهد(.

مفاهیم مرتبط با جدول عرضه و نمودار عرضه

1. دقت کنید که انگیزءه هر عرضه کننده از تولید یا عرضۀ کاال »کسب سود« است.
2. فروشندگان همان عرضه کنندگان یا همان بنگاه ها هستند.



54

اقــتــصــــاد

فصــــل                   2
درس                       5

3. جدول فروش یا جدول عرضۀ فرضی گوشت قرمز را نگاه کنید و ببینید با افزایش قیمت، مقدار عرضه چه تغییری می کند.
مقدار عرضه )به کیلو(قیمت )به ریال(

1000

150200

200400

250600

300800

3501000

4001200

4. رابطءه مستقیم: بین قیمت کاال و مقدار تولید و عرضۀ آن توسط تولیدکنندگان، رابطۀ مستقیم وجود دارد؛ یعنی با افزایش قیمت، مقدار تولید و 
عرضه افزایش و با کاهش قیمت، مقدار تولید و عرضه کاهش می یابد.

5. علت افزایش تولید و عرضه در اثر افزایش قیمت این است که: 1( افزایش قیمت به  معنای کسب سود بیشتر و در نتیجه تشویق تولیدکنندگان 
به افزایش تولید و عرضۀ کاال است. 2( افزایش قیمت، تولیدکنندگان جدید را با امید کسب سود به فعالیت و تولید کاال تشویق می کند.

6. روش نمایش چگونگی رفتار اقتصادی بنگاه ها: با منحنی عرضه نشان داده می شود.
7. ویژگی منحنی عرضه: منحنی عرضه، یک منحنی صعودی است.

8. مفهوم صعودی بودن: صعودی بودن منحنی عرضه به این معنی است که: 1( با افزایش قیمت، مقدار عرضه افزایش می یابد.2( با کاهش 
قیمت، مقدار عرضه کاهش می یابد.

9. روش رسم نمودار عرضه: با توجه به جدول می توان نمودار عرضه را رسم کرد که در زیر می بینید:
همان طور که مشاهده می کنید، با افزایش قیمت گوشت قرمز، میزان عرضه برای تولید و فروش آن 

افزایش یافته است.
به  نسبت  تولیدکننده  نشان دهندءه درجۀ حساسیت  منحنی عرضه  منحنی عرضه: شیب  شیب   .10
قیمت است. اگر تولید کننده ای به دلیل مدیریت ضعیف یا فرسوده  بودن تجهیزات نتواند با افزایش 
قیمت، تولید خود را افزایش دهد، منحنی عرضه اش با شیب بیشتر است و اصطالحاً می گوییم کشش 

قیمتی عرضه پایین است.

مسئله
با توجه به نمودار به پرسش های زیر پاسخ دهید. 

الف( وقتی قیمت کاال 100 واحد است، میزان عرضءه بنگاه ها چقدر است؟
ب( در صورتی که قیمت کاالها از 350 واحد به 150 واحد برسد، میزان کاهش عرضه 

چقدر است؟
پ( در صورتی که قیمت 300 واحد باشد، میزان دریافتی بنگاه ها چند واحد خواهد بود؟
ت( در صورتی که هزینه های تولید افزایش یابد، در این صورت چه تغییری در منحنی 

عرضه روی خواهد داد؟
تغییری در منحنی  این صورت چه  یابد، در  تولید کاهش  ث( در صورتی که هزینه های 

عرضه روی خواهد داد؟
پاسخ: 

الف: وقتی قیمت 100 است، مقدار عرضه که در محور افقی باید آن را جست وجو کنید، صفر خواهد بود. پس میزان عرضه با این قیمت، 
توسط بنگاه ها صفر است.

ب: در قیمت 350 میزان عرضه 1000 است. در قیمت 150 میزان عرضه 200 است. پس میزان کاهش عرضه از تفاضل این دو عدد به 
دست می آید، یعنی: 800 واحد.

پ: وقتی قیمت 300 واحد است، میزان عرضه 800 است. پس میزان دریافتی عرضه کنندگان )بنگاه ها( ضرب این دو عدد خواهد بود، یعنی: 
240000 واحد.
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پرسش های تستی 
)سراسری 83، با تغییر( 153. در رابطه با انگیزه های رفتار اقتصادی مصرف کنندگان، کدام مورد نادرست است؟ 

2 قیمت کاال 1 درآمد  
4 سلیقۀ مصرف کنندگان 3 قیمت های عوامل تولید  

)سراسری 75( 154. بین تقاضا و قیمت یک رابطءه ............... برقرار است و منحنی آن همواره به جز موارد استثنایی از چپ به راست ............... است.  
4 مستقیم - صعودى 3 مستقیم - نزولی  2 معکوس - صعودى  1 معکوس - نزولی 

)خارج از کشور 91( 155. نزولی بودن منحنی تقاضا به این معنا است که با ............... مقدار تقاضا ............... یافته و در مقابل، با ............... مقدار تقاضا ............... می یابد.  
2 ثبات قیمت - افزایش - کاهش قیمت - کاهش 1 افزایش قیمت - کاهش - کاهش قیمت - افزایش 

4 کاهش قیمت - کاهش - افزایش قیمت - افزایش 3 افزایش قیمت - افزایش - کاهش قیمت - کاهش 
)سراسری 74( 156. اصوالً بین عرضءه یک کاال و قیمت آن چه رابطه اى وجود دارد؟ 

4 افزایشی 3 کاهشی  2 معکوس  1 مستقیم 
)سراسری 77( 157. منحنی عرضه براى یک کاالى عادى را در نظر بگیرید؛ این منحنی چگونه است؟ 

2 از چپ به راست نزولی  1 از راست به چپ مساوى  
4 از چپ به راست صعودى 3 از راست به چپ صعودى  

)سراسری 96، با تغییر( 158. پاسخ درست و کامل سه سؤال زیر در کدام گزینه، مطرح شده است؟ 
الف( در بازار محصوالت، بنگاه ها به خانوارها چه چیزی ارائه می کنند؟

ب( در رابطه با عواملی که تصمیم مصرف کنندگان در خرید کاال از آن ها تأثیر می پذیرد، کدام نادرست است؟
پ( تجربه نشان می دهد که با افزایش قیمت کاال:

1 الف( درآمد ب( قیمت کاال پ( میزان مصرف و خرید آن از سوی تولیدکنندگان افزایش می یابد.
2 الف( کاال و خدمات ب( سلیقۀ دیگران پ( میزان مصرف یا خرید آن از سوی مصرف کنندگان کاهش می یابد.

3 الف( کاال و خدمات ب( درآمد پ( میزان مصرف یا خرید آن از سوی مصرف کنندگان افزایش می یابد.
4 الف( درآمد ب( قیمت سایر کاالها پ( غالب مصرف کنندگان در الگوی مصرف خود تغییری ایجاد نخواهند کرد.

)سراسری 95، با تغییر( 159. کدام گزینه بیانگر پاسخ درست و کامل دو پرسش زیر است؟ 
الف( خانوارها زمین، نیروی کار و سرمایه و کارآفرینی را برای »...............« ارائه می دهند. 

ب( در رابطه با واقعیت، کدام مورد نادرست است؟
1 الف( تولید کاالها و خدمات ب( عاملی که هماهنگی و تعادل را در »بازار« ایجاد می کند »میزان تولید یک کاال« است.

2 الف( تقاضاکنندگان ب( اگر تقاضاکنندگان بخواهند به مقدار بیشتر از آنچه »عرضه کنندگان« عرضه کرده اند کاال خریداری کنند، مقدور نخواهد بود.
3 الف( تقاضاکنندگان ب( اگر »عرضه کنندگان« بیشتر از مقدار خرید »تقاضاکنندگان« کاال تولید کنند موفق به فروش آن مقدار اضافی نخواهند شد.

4 الف( تولید کاالها و خدمات ب( رفتار اقتصادی »عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان« باید با یکدیگر هماهنگ باشد و گرنه دچار مشکل خواهند شد.
)سراسری 93( 160. کدام گزینه بیانگر پاسخ درست و کامل پرسش های زیر است؟ 

الف( در اقتصاد، »بنگاه« همان چیزی است که مردم معموالً آن را به عنوان یک »...............« می شناسند. 
ب( مبادالت در بازار ممکن است حضوری و حقیقی نباشد یعنی می تواند به صورت »...............« باشد.

پ( تجربه نشان می دهد که با کاهش قیمت یک کاال: ............... 
ت( »قیمت یک کاال« و »میزان« تولید و عرضءه آن از سوی »تولیدکنندگان« باهم: ............... 

ث( در رابطه با »واقعیت« کدام عبارت نادرست است؟
1 الف( کسب و کار ب( مجازی و در اینترنت پ( میزان خرید آن »افزایش«؛ ولی میزان مصرف آن »کاهش« می یابد. ت( رابطۀ »تنگاتنگ« دارند. ث( 
»تولیدکنندگان« با هدف به  دست  آوردن »سود« به تولید کاال می پردازند و »مصرف کنندگان« نیز برای رفع »نیازهای خود« کاالها و خدمات را خریداری می نمایند.

2 الف( تولیدکننده ب( غیرحضوری و در محل توزیع پ( میزان خرید آن »کاهش«؛ ولی میزان مصرف آن »افزایش« می یابد. ت( رابطۀ »متقابل« دارند. ث( 
هر یک از کاالها و خدمات مورد نیاز مردم توسط تعدادی از »بنگاه های تولیدی« تولید می شود.

3 الف( تولیدکننده ب( غیرحضوری و در محل توزیع پ( میزان مصرف یا خرید آن از سوی »تولیدکنندگان« کاهش می یابد. ت( رابطۀ معکوس دارند. ث( 
انسان برای رفع نیازهای خود ناگزیر از مصرف بعضی از »کاالها و خدمات« است.

4 الف( کسب و کار ب( مجازی و در اینترنت پ( میزان مصرف یا خرید آن از سوی »مصرف کنندگان« افزایش می یابد. ت( رابطۀ »مستقیم« دارند. ث( اگر 
در بازار، قیمت کاالیی در حال »افزایش« باشد، می گوییم به دلیل »کمبود«؛ یعنی »فزونی عرضه بر تقاضا« قیمت به سمت »قیمت تعادلی« پیش می رود.



اقتصــاد    10

169

باشد.    143 باشد و می تواند مجازی و غیرحضوری  بازار، مجموعءه خریداران و فروشندگان چیزی در هر جای ممکن است که می تواند حقیقی  از  منظور 
»دستمزد« به خانوارها تعلق می گیرد به این دلیل که خانوارها »نیروی کار« خود را به بنگاه ها می فروشند.

از طریق درآمدی که در مسیر شمارءه دو به دست آورده اند یعنی از طریق درآمدی که در فروش یا اجارءه عوامل تولید به بنگاه ها از آن ها دریافت کرده اند.   144
الف: در بازار کاال و خدمات، تقاضاکنندگان همان »خانوارها« هستند و عرضه کنندگان همان »بنگاه ها« هستند. / ب: در بازار عوامل تولید، تقاضاکنندگان    145

همان »بنگاه ها« هستند و عرضه کنندگان همان »خانوارها« هستند. 
1. قیمت کاال )مهم ترین عامل است.( 2. درآمد 3. سلیقه ۴. قیمت سایر کاالها 5. انتظارات   146
کاالی لوکس، کاالی ضروری به حساب نمی آید و احتماالً افزایش قیمت آن کاال تأثیری بر خرید عموم مردم نخواهد داشت.    147
تأثیر افزایش درآمد بر خرید کاالهای معمولی: باعث می شود که میزان تقاضا باال برود در نتیجه منحنی به سمت راست و باال حرکت می کند.   148

تأثیر افزایش درآمد بر خرید کاالهای پست: باعث می شود که میزان تقاضا برای کاالی پست پایین تر بیاید و خریداران به سمت کاالهای معمولی بروند پس 
منحنی به سمت چپ و پایین حرکت می کند.

خانوارها کاالها و خدمات را از بنگاه ها خریداری می کنند یا بنگاه ها منابع را از خانوارها اجاره یا خریداری می کنند و رابطءه داد و ستد شکل می گیرد.   149
قیمتی را که به ازای آن، مقدار عرضه و مقدار تقاضا با هم برابر می شوند، قیمت تعادلی می گویند. هر چه قیمت کاال از سطح قیمت تعادلی بیشتر شود،    150

به دلیل گران  بودن کاال، مقدار تقاضا، کاهش و مقدار عرضءه کاال، افزایش می یابد. در این حالت می گوییم: »در بازار آن کاال، مازاد عرضه وجود دارد؛ زیرا 
گروهی از عرضه کنندگان برای محصوالت خود خریدار پیدا نمی کنند.« از طرف دیگر هر چه قیمت کاال از سطح تعادلی کمتر شود، به دلیل ارزان  بودن کاال، 
مقدار تقاضا، افزایش و مقدار عرضءه کاال، کاهش می یابد. در این حالت می گوییم: »در بازار آن کاال، مازاد تقاضا وجود دارد؛ زیرا گروهی از تقاضا کنندگان موفق 

به خرید کاالی مورد نظر خود نمی شوند.«
به مجموعءه خریداران )تقاضاکنندگان( و فروشندگان )عرضه کنندگان( هر چیزی در هر جایی »بازار« گفته می شود. رفتار عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان    151

در بازار در مقابل هم صورت می گیرد و باید با هم هماهنگ باشد یعنی عرضه و تقاضا باید با یکدیگر در تعادل باشند. وقتی مقدار تقاضا بیشتر از عرضه باشد، 
قیمت کاال باال می رود و فروشندگان تالش می کنند کاالی بیشتری را در بازار عرضه کنند و ورود کاالی بیشتر مقدار عرضه را بیشتر می کند و این باعث 

تعادل در بازار می شود. 
وقتی قیمت محصول ۴0000 تومان اعالم شود میزان تقاضا به 30 کیلوگرم می رسد، در حالی که در قیمت 30000 تومان که قیمت تعادلی است، میزان    152

تقاضا ۴0 کیلوگرم بوده است. پس 10 کیلوگرم کاهش تقاضا داریم )یا می توانیم بگوییم 10 کیلوگرم مازاد عرضه داریم(. در صورتی که شرکت قیمت را به 30000 
تومان برساند به وضع تعادلی برمی گردیم. 

 عوامل تأثیرگذار در تصمیم مصرف کننده برای خرید کاال: 1. قیمت کاال )مهم ترین( 2. درآمد 3. سلیقه ۴. قیمت سایر کاالها   153
)صفحۀ 49 کتاب دریس(  

 بین قیمت کاال و مقدار تقاضای آن رابطءه معکوس وجود دارد. با افزایش قیمت، میزان خرید کاهش و با کاهش قیمت، مقدار خرید افزایش    154
)صفحۀ 48 کتاب دریس( می یابد. منحنی تقاضا منحنی نزولی است. 

  نزولی  بودن منحنی تقاضا به این معنا است که با افزایش قیمت، مقدار تقاضا کاهش و با کاهش قیمت، مقدار تقاضا افزایش می یابد.   155
)صفحۀ 48 کتاب دریس(  

  بین قیمت یک کاال و مقدار عرضءه آن توسط تولیدکنندگان رابطءه مستقیم وجود دارد؛ یعنی با افزایش قیمت، مقدار عرضه افزایش و با    156
)صفحۀ 50 کتاب دریس( کاهش قیمت، مقدار عرضه کاهش می یابد. 

 بین قیمت یک کاال و مقدار عرضءه آن رابطءه مستقیم وجود دارد؛ در نتیجه منحنی عرضه از چپ به راست صعودی است.   157
)صفحۀ 50 کتاب دریس(  

 الف: در بازار محصوالت، بنگاه ها به خانوارها کاال و خدمات ارائه می کنند. / ب: تصمیم آن ها در مورد خرید کاال از عواملی مانند1. قیمت    158
کاال 2. درآمد 3. سلیقءه مصرف کننده، نه دیگران ۴. قیمت سایر کاالها، تأثیر می پذیرد. / پ: رابطءه بین تقاضا و قیمت یک کاال، رابطه ای غیرمستقیم است.
)صفحات 46 تا 49 کتاب دریس(  

 الف: خانوارها زمین، نیروی کار و سرمایه و کارآفرینی را برای »تولید کاالها و خدمات« ارائه می دهند. / ب: قیمت کاال ایجادکنندءه هماهنگی    159
)صفحات 46 و 51 کتاب دریس( و تعادل در بازار است. 

 الف: در اقتصاد »بنگاه« همان چیزی است که مردم معموالً آن را به عنوان یک »کسب و کار« می شناسند. / ب: مبادالت در بازار ممکن    160
است حضوری و حقیقی نباشد یعنی می تواند به صورت »مجازی و در اینترنت« باشد. / پ: رابطءه بین تقاضا و قیمت یک کاال رابطه ای غیرمستقیم است. / ت: 
رابطءه بین عرضه و قیمت یک کاال، رابطه ای مستقیم است. / ث: اگر قیمت کاالیی در حال »افزایش« باشد، به دلیل »مازاد« )فزونی عرضه بر تقاضا( قیمت 
)صفحات 46 تا 51 کتاب دریس( به سمت قیمت تعادلی پیش می رود. 

)صفحۀ 51 کتاب دریس(   161  قیمت کاال، ایجادکنندءه هماهنگی و تعادل در بازار است. 
 محل برخورد دو منحنی تقاضا و عرضه نقطه ای است که مقدار تقاضا و عرضه با هم برابر است و بیانگر قیمت تعادلی و مقدار تعادلی است.   162

)صفحۀ 51 کتاب دریس(  
 در منحنی، محلی که مقدار تقاضا و عرضه در آن با هم برابرند نمایانگر نقطءه تعادلی است؛ بنابراین گزینءه »2« درست است.   163

)صفحۀ 51 کتاب دریس(  
 هنگامی که در بازار، »کمبود« اتفاق می افتد و قیمت از سطح »قیمت تعادلی« پایین تر باشد، تقاضا بر عرضه پیشی می گیرد؛ در نتیجه با افزایش    164

)صفحۀ 51 کتاب دریس( قیمت ها، عرضه افزایش و تقاضا کاهش می یابد که فاصلءه بین عرضه و تقاضا از بین برود و تعادل برقرار شود. 
)صفحۀ 51 کتاب دریس(   165  در زمان کمبود عرضه )پیشی  گرفتن تقاضا از عرضه( با »افزایش مقدار قیمت ها« تقاضا کاهش و عرضه افزایش می یابد. 
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 این اتفاق موقعی پدید می آید که در بازار، قیمت از سطح قیمت تعادلی باالتر باشد؛ یعنی عرضه نسبت به تقاضا بیشتر است؛ در نتیجه با    166
)صفحۀ 51 کتاب دریس( کاهش قیمت ها عرضه کاهش و تقاضا افزایش می یابد تا فاصلءه بین عرضه و تقاضا کاهش یابد و به تعادل برسیم. 

 هنگام وجود مازاد عرضه در بازار، مقدار عرضه از مقدار تقاضا بیشتر است و گروهی از تولیدکنندگان موفق به فروش کاالیشان نشده    167
و حاضر خواهند بود آن را با قیمت پایین تری به فروش برسانند؛ در نتیجه قیمت پایین آمده و فاصلءه تقاضا و عرضه کاهش یافته و قیمت ها به سطح تعادلی 
)صفحۀ 51 کتاب دریس( نزدیک می شود. گزینءه »2« مربوط به »کمبود عرضه« یا همان »بازار تقاضا« است. 

 الف: منابع و امکانات موجود جهان قابلیت های مصرفی متعددی دارند؛ بدین معنا که از آن ها می توان برای رفع نیازهای مختلف و متنوع    168
استفاده کرد. / ب: وقتی که در بازار، قیمت از سطح قیمت تعادلی باالتر برود، مازاد عرضه به  وجود می آید و گروهی از تولید کنندگان موفق به فروش کاالی 
خود نشده و حاضر خواهند بود آن را با قیمتی پایین تر به فروش برسانند؛ در نتیجه قیمت پایین می آید و با کاهش قیمت، مقدار خرید مصرف کنندگان افزایش 
)صفحات 24 و 51 کتاب دریس( و مقدار تولید تولیدکنندگان کاهش می یابد تا زمانی  که تعادل در بازار برقرار شود.  

 الف: رابطءه قیمت کاال و خرید آن توسط تقاضا کنندگان رابطه ای »معکوس« است. با همین بخش، پاسخ مشخص شد. / ب: با افزایش    169
درآمد، تقاضاکنندگان به جای خرید کاالهای پست به سمت خرید کاالهای معمولی می روند این باعث می شود که میزان تقاضای کاالهای پست کمتر شود. / پ: 
با افزایش قیمت یک کاال، میزان مصرف و تقاضای کاالهای مکمل آن کاال باال می رود. / ت: سیاست گذاران از طریق افزایش قیمت و آگاه سازی از مضرات، سعی 
می کنند میزان مصرف برخی کاالها را کاهش دهند. / ث: هرگاه در بازار، قیمت در سطح قیمت تعادلی نباشد، عواملی آن را به سمت قیمت تعادلی می کشاند.
)ترکییب لک درس(  

)صفحۀ 50 کتاب دریس(   170  عوامل مؤثر در میزان تولید کاال: 1. قیمت کاال )مهم ترین( 2. هزینه های تولید  
 عرضه کنندگان در زمان افزایش قیمت، با افزایش تولید، سود بیشتری می توانند کسب کنند.    171

بررسی سایر گزینه ها: گزینه های »1« و »2«: اصالً با افزایش قیمت، مصرف بیشتر نمی شود. پس این عبارت به تقاضاکننده مربوط نیست. / گزینءه »۴«: این 
)صفحات 48 و 50 کتاب دریس( عبارت در مورد عرضه کنندگان نیست بلکه مربوط به تقاضا کننده است. 

 منحنی عرضه از چپ به راست، صعودی است؛ یعنی با افزایش قیمت، میزان عرضه و انگیزءه تولیدکننده برای تولید افزایش می یابد.   172
بررسی سایر گزینه ها: گزینءه »1«: با افزایش قیمت کاال، مصرف کاالهای مشابه »افزایش« می یابد. / گزینءه »3«: به علت افزایش قیمت عرضه افزایش می یابد. 
)صفحات 48 تا 51 کتاب دریس( / گزینءه »۴«: چون منحنی صعودی است سطح قیمت باال می رود سپس بازار دچار مازاد عرضه خواهد شد. 

 این سؤال دقیقاً برعکس سؤال قبل است. منحنی عرضه از راست به چپ، نزولی است و با کاهش قیمت، انگیزءه تولیدکنندگان برای تولید    173
)صفحات 48 تا 51 کتاب دریس( کاهش و تقاضای مصرف کنندگان برای خرید افزایش می یابد. 

 الف: قسمت »الف« گزینءه »1« و »2« درست  است. رفتار عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان در بازار در مقابل هم صورت می گیرد و باید    174
نسبت به هم هماهنگ باشد. / ب: در وضعیت کمبود عرضه گروهی از مصرف کنندگان کاالی مورد نیاز خود را پیدا نمی کنند. / پ: مصرف کننده میزان اهمیت 
کاال را با حساسیت به قیمت کاال نشان می دهد. در کاالهای ضروری این حساسیت باالست و در کاالهای تجملی این حساسیت پایین است. / ت: تابلوی نقاشی 
)صفحات 48 تا 51 کتاب دریس( یک نقاش معروف، کاالی تجملی است. 

 هنگامی که در بازار نه مازاد عرضه و نه کمبود عرضه داشته باشیم )میزان عرضءه کاال و میزان تقاضای آن کاال با هم برابر باشد(، می توانیم    175
)صفحۀ 51 کتاب دریس( بگوییم به نقطءه تعادلی رسیده ایم. 

 زمانی که قیمت کاال از قیمت تعادلی بیشتر باشد، میزان عرضه افزایش و میزان تقاضا کاهش می یابد؛ بنابراین در این حالت با »مازاد    176
)صفحۀ 51 کتاب دریس( عرضه« و »کمبود تقاضا« مواجه هستیم. 

)صفحۀ 51 کتاب دریس(   177  هر چه قیمت کاال از سطح تعادلی کمتر شود، به دلیل ارزان بودن کاال، مقدار تقاضا افزایش و مقدار عرضه کاهش می یابد. 
 بررسی سایر گزینه ها: رد گزینءه »۴«: با وجود کمبود عرضه گروهی از مصرف کنندگان  حاضرند مبلغ باالتری برای کاالی مورد نیاز خود    178

بپردازند؛ در نتیجه سطح عمومی قیمت ها افزایش می یابد. / رد گزینءه »3«: همواره چه در حالت مازاد عرضه و چه در حالت کمبود، فاصلءه بین عرضه و تقاضا 
)صفحۀ 51 کتاب دریس( کاهش می یابد. / رد گزینءه »2«: در حالت کمبود، انگیزءه مصرف کنندگان برای صرفه جویی افزایش می یابد. 

 همواره چه در حالت مازاد عرضه و چه در حالت کمبود عرضه، فاصلءه بین عرضه و تقاضا کاهش می یابد و این افزایش قیمت در حالت    179
)صفحۀ 51 کتاب دریس( کمبود عرضه تا جایی ادامه می یابد که تقاضا و عرضه با هم برابر شوند؛ به عبارت دیگر در بازار به تعادل برسیم. 

 با بیشتر  شدن قیمت کاال از سطح قیمت تعادلی، مقدار تقاضا کاهش و مقدار عرضه افزایش می یابد؛ در نتیجه در بازار آن کاال، مازاد عرضه    180
)صفحۀ 51 کتاب دریس( وجود دارد و گروهی از تولیدکنندگان برای محصوالت خود خریدار پیدا نمی کنند. 

 با وجود وضعیت مازاد در بازار، گروهی از عرضه کنندگان موفق به فروش کاالی خود نمی شوند و حاضر خواهند بود آن کاال را با قیمتی    181
)صفحۀ 51 کتاب دریس( پایین تر به فروش برسانند. با پایین آمدن قیمت، عرضه کنندگان از مقدار تولید خود می کاهند؛ در نتیجه مقدار عرضه کاهش می یابد. 

 زمانی که در بازار »مازاد عرضه« وجود دارد، کاهش قیمت و درنتیجه کاهش عرضه و افزایش تقاضا، تا سطحی ادامه می یابد که فاصلءه بین    182
)صفحۀ 51 کتاب دریس( عرضه و تقاضا از بین برود و در بازار تعادل برقرار شود.  

 در زمان مازاد عرضه، قیمت ها به سمت قیمت های تعادلی پیش می رود و کاهش قیمت تا سطحی ادامه پیدا می کند که فاصلءه بین تقاضا و    183
)صفحۀ 51 کتاب دریس( عرضه از بین برود. 

 الف: عامل ایجادکنندءه هماهنگی در بازار »قیمت کاال« است. / ب: در زمان کمبود عرضه، تولیدکنندگان قیمت کاال را باال می برند و قیمت ها    184
به سطح تعادلی نزدیک می شود. / پ: در صورت وجود کمبود عرضه در بازار، با افزایش سطح قیمت ها، تولیدکننده ترغیب به تولید کاال می شود و با وجود 
)صفحۀ 51 کتاب دریس( مازاد عرضه، با کاهش قیمت کاالها، مصرف کننده را ترغیب به خرید کاال می کنند. 

 تقاضای مردم برای خرید خودروی شخصی باالتر می رود و به دلیل کمبود عرضه در این بازار، گروهی از مصرف کنندگان موفق به خرید    185
خودرو نشده و حاضرند مبلغ بیشتری بپردازند و این امر سبب افزایش قیمت کاال می شود؛ پس از ایام نوروز، کاهش تقاضا روی می دهد و تولیدکنندگان تا 
)صفحۀ 51 کتاب دریس( زمانی که بازار به تعادل برسد با کاهش قیمت، مردم را ترغیب به خرید می کنند. 


