بخش 2
تولید و بازار
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فصل 1
تولید
آىا منابع و امکانات موجود در طبىعت به طور مستقىم مورد
استفاده قرار مى گىرد؟
همان گونه که قبال ً گفتىم ،انسان نىازهاى متعدد و نامحدود خود را با مصرف کاالها
و خدمات رفع مى کند؛ براى مثال ،نىاز به غذا با مصرف مواد غذاىى و نىاز به پوشاک با
خرىدن و مورد استفاده قرار دادن انواع لباس برآورده مى شود .نىاز انسان به دانستن نىز
از طرىق خرىدن و خواندن کتاب هاى مختلف ىا ساىر وساىل اطالع رسانى برآورده مى شود.
استفاده ما قرار مى گىرند ،با استفاده از منابع
بسىارى از کاالها و خدماتى که مورد
ٔ
و امکاناتى که در طبىعت موجود بوده و در دسترس ما قرار گرفته است ،تهىه مى شوند.
براى اىن که بتوانىم کاال و خدمات موردنىاز خود را با استفاده از منابع و امکانات
موجود تهىه کنىم ،به کار و تالش نىاز دارىم؛ به عبارت دىگر ،اىن منابع به گونه اى که هستند
استفاده ما قرار گىرند و نىازهاىمان را برطرف کنند بلکه باىد با ىک سلسله
نمى توانند مورد
ٔ
اقدامات ،آن ها را به کاالهاى موردنىاز خود تبدىل کنىم .اىن سلسله اقدامات که براى تبدىل
منابع به کاالهاى موردنىاز صورت مى گىرد ،همان «تولىد» است.
از طرىق فعالىت هاى تولىدى ،کاالها و خدمات موردنىاز جوامع بشرى تهىه مى شود.
محصوالت کشاورزى ،محصوالت صنعتى و خدمات نهاىى ،همه و همه حاصل فعالىت هاى
تولىدى اند.
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فعالىت 1ــ2

آماده مصرف شود  ،چه مراحلی را باید طی کند؟ این مراحل را
برای این که یک کاال
ٔ

فهرست کنید .
    تولىدکنندگان

عرصه اقتصاد
تعداد زىادى از مؤسسات گوناگون به صورت گسترده به فعالىت در
ٔ
ــ اعم از تولىد ،توزىع ،خرىد و فروش ــ مشغول اند .عالوه بر اىن مؤسسات ،افراد زىادى
نىز به صورت مستقل و به تنهاىى به فعالىت هاى مختلف مشغول اند.
نحوه فعالىت اىن مؤسسات و افراد متوجه مى شوىم که
نتىجه
ٔ
با بررسى وضعىت و ٔ
همه آن ها ــ ىعنى محصولى که تولىد و عرضه مى کنند ــ تماماً توسط خانوارها
فعالىت ٔ
به مصرف نمى رسد .در واقع ،تعدادى از مؤسسات و افراد ،کاالها و خدمات موردنىاز
مردم را تهىه مى کنند و به بىان دقىق تر ،محصوالت آن ها به صورت مستقىم به مصرف مردم
مى رسدّ ،اما محصوالت ساىر مؤسسات اىن گونه نىست .اىن محصوالت توسط مؤسساتى
که کاالها و خدمات موردنىاز مردم را تهىه مى کنند ،خرىدارى مى شوند و در جرىان تولىد
کاالها و خدمات مصرفى مردم مورد استفاده قرار مى گىرند؛ در واقع ،اىن محصوالت به
صورت غىرمستقىم بر مصرف مردم اثر مى گذارند.
فعالىت دو گروه تولىدکنندگانى که محصوالتشان به صورت مستقىم و غىرمستقىم
به مصرف مردم مى رسد ،به نوعى مکمل هم است؛ از اىن رو ،بىن اىن دو گروه ارتباط نزدىکى
نحوه اىن ارتباط به مثال زىر توجه کنىد:
وجود دارد .براى روشن شدن موضوع و ٔ
مؤسسه تولىدى اقدام به بهره بردارى از معادن آهن مى کند .اىن مؤسسه سنگ آهن
ىک
ٔ
اولىه فرآورى ،به مجتمع فوالدسازى عرضه مى کند.
طى
مرحله ٔ
ٔ
تولىدى خود را بعد از ّ
مجتمع سنگ آهن خرىدارى شده را به محصوالت فوالدى ،از جمله ورق فوالدى ،تبدىل
کارخانه اتومبىل سازى خرىدارى مى کند
مى کند .ورق هاى فوالدى تولىد شده در مجتمع را
ٔ
بدنه اتومبىل را تهىه مى کند .در نهاىت ،اتومبىل به بازار
و با استفاده از آن ها قطعات مختلف ٔ
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عرضه مى شود و در اختىار مصرف کنندگان قرار مى گىرد.
همان طور که مى بىنىد ،در اىن مثال ،تولىدات در مراحل اولىه توسط مردم خرىدارى
نمى شوند؛ در واقع ،مردم نه سنگ آهن مصرف مى کنند و نه با ورق فوالدى کارى دارند.
اىن محصوالت اگرچه به صورت مستقىم مورد مصرف مردم قرار نمى گىرند ّاما چون در
جرىان تولىد اتومبىل ــ که مورد نىاز مردم است ــ به مصرف مى رسند ،مى گوىىم به صورت
غىرمستقىم در مصرف مردم مؤثرند.
فعالىت  2ــ2

پنج نوع کاالی واسطه ای را نام ببرید .
انگىزۀ تولىدکنندگان

در مثالى که ذکر شد ،اگر تولىدکنندگان سنگ آهن ىا ورق هاى فوالدى به هر دلىل
عرضه اتومبىل موردنىاز مردم نىز با
دچار مشکل شوند و از کار دست بکشند ،تولىد و
ٔ
اشکال مواجه مى شود .اگر صاحبان کارخانه هاى اتومبىل سازى کار را تعطىل کنند،
مردم ــ ىعنى مصرف کنندگان اتومبىل ــ دچار مشکل خواهند شد.
اگر نانواىان ،خواربارفروشان ،رانندگان تاکسى ،فروشندگان لوازم التحرىر ،عکاسان
روزمره جامعه مختل مى شود.
و … تصمىم بگىرند که از کار دست بکشند ،زندگى
ٔ
حال اىن سؤال مطرح مى شود که چرا معموال ً اىن وضعىت دشوار پىش نمى آىد؟
به عبارت دىگر ،چرا صاحبان اىن مشاغل نه تنها کار را تعطىل نمى کنند بلکه با جدىت
هرچه بىش تر به فعالىت خود ادامه مى دهند و در نتىجه ،مصرف کنندگان دچار کمبود و
دشوارى هاى حاصل از آن نمى شوند؟
انگىزه بسىارى از تولىدکنندگان کاالها و خدمات ،در انجام فعالىت هاى
بى تردىد
ٔ
روزمره خود ،خدمت به همنوعان است که به نوعى «عبادت» تلقى مى شود و ارزش بسىارى
ٔ
راننده تاکسى در پاىان ىک روز تالش مى تواند با رضاىت خاطر
دارد؛ بدىن ترتىب ،ىک
ٔ
ناشى از ىک روز خدمت به همشهرىان و همنوعان خود به خانه برود ىا ىک خواربارفروش،
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از اىن که کاالى موردنىاز مردم را تهىه کرده و در اختىارشان قرار داده است ،احساس
رضاىت خاطر خواهد کرد .همىن مسئله در مورد مشاغل دىگر نىز صادق است.
انگىزه خدمت به همنوعان به تنهاىى جواب مسئله نىست .تولىدکنندگان با
با اىن حال،
ٔ
ارائه خدمات خود به جامعه ،کسب درآمد مى کنند .ممکن است صاحبان برخى از مشاغل،
ٔ
ارائه خدمات خود چندان اعتنا نکنند و بىش تر به رضاى
به درآمد کسب شده از طرىق ٔ
خداوند و رسىدن به آرامش روحى توجه داشته باشند .ىا اىن که درآمد حاصل در مقابل
همه مشاغل ىا افراد اىن
ارزش خدماتشان به جامعه بسىار ناچىز باشدّ ،اما بى تردىد براى ٔ
انگىزه خدمت به هم نوع بدون چشم داشت
گونه نىست .حتى در بعضى جوامع ممکن است
ٔ
مادى بسىار ضعىف باشد؛ بدىن جهت ،مى گوىىم تولىدکنندگان با هدف کسب درآمد و سود
عرضه کاالها و خدمات موردنىاز مردم مى پردازند.
به تولىد و
ٔ
فعالىت 3ــ2

انگیزه های تولیدکنندگان از تولید چیست؟ در مورد انگیزه های تولیدکنندگانی که
می شناسید  ،بحث کنید .
     هزینه  ،درآمد و سود

تولىدکنندگان براى تولىد محصوالت خود ــ اعم از کاالها ىا خدمات مختلف ــ به
ناچار باىد مقدارى پول هزىنه کنند .آن ها باىد محلى را به عنوان کارگاه ،مغازه ىا دفترکار
خرىدارى ىا اجاره کنند ،ماشىن آالت و لوازم موردنىاز دىگر و نىز مقدارى مواد اولىه را
بخرند و تعدادى کارگر و کارمند را نىز به استخدام خود درآورند .مبالغى را که تولىدکنندگان
براى تولىد صرف مى کنند« ،هزىنه هاى تولىد» مى نامند.
تولىدکنندگان در مقابل ،با فروش محصوالت خود مقدارى پول به دست مى آورند
که آن را «درآمد» مى نامىم .اگر مىزان درآمد از هزىنه بىش تر باشد ،مى گوىىم تولىدکننده از
فعالىت خود سود برده است .بدىهى است مىزان سود برابر با تفاوت درآمد و هزىنه است؛
دوره زمانى معىن ــ مثال ً ىک سال ــ براى
براى مثال ،اگر تولىدکننده اى در طول ىک ٔ
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فعالىت هاى تولىدى خود ده مىلىون رىال هزىنه کرده باشد و کاالهاى تولىد شده را به مبلغ
دوازده مىلىون رىال بفروشد ،مى گوىىم دو مىلىون رىال سود برده است.
البته ممکن است در شراىط خاصى تولىدکننده نه تنها سود به دست نىاورد بلکه متحمل
زىان نىز بشود؛ ىعنى ،درآمدهاى به دست آمده از هزىنه هاى تولىد کم تر باشد.
تولىدکنندگان تالش مى کنند از وضعىت زىان دورى کنند .آن ها براى اىن کار باىد تا
حد ممکن هزىنه هاى تولىد را کاهش دهند؛ مثالً ،از استخدام نىروى کار غىرالزم بپرهىزند،
ّ
در مصرف مواد اولىه صرفه جوىى کنند و جلوى رىخت و پاش ها را بگىرند.
تولىدکننده اى که در مثال قبل از او ىاد کردىم ،ممکن است بتواند با صرفه جوىى و
د ّقت خاص خود ،هزىنه هاى تولىد را از سطح ده مىلىون رىال به نه مىلىون رىال کاهش دهد؛
بدون آن که از مىزان تولىد بکاهد؛ به اىن ترتىب ،او با صرفه جوىى در مصرف مواد اولىه
و جلوگىرى از اتالف و رىخت و پاش ،ىک مىلىون رىال به سود خود اضافه کرده است.
از سوى دىگر ،تولىدکنندگان براى به دست آوردن سود بىش تر ىا جلوگىرى از زىان
باىد درآمد خود را افزاىش دهند .دست ىابى به اىن هدف در صورتى مىسر مى شود که آن ها
براى محصوالتشان بازار خوبى فراهم کنند و کاالهاىشان را با قىمت مناسب بفروشند.
تولىدکننده موردنظر ما ،با تالش خود مى تواند مىزان درآمد حاصل از فروش را از دوازده
ٔ
مىلىون رىال در سال به دوازده و نىم مىلىون رىال افزاىش دهد و بدىن ترتىب ،نىم مىلىون
رىال به سود خود اضافه کند.
البته بعضى تولىدکنندگان به جاى کسب سود در کوتاه مدت به فکر سود در سال هاى
آىنده اند .اىن گروه ممکن است کاالهاىشان را با قىمتى پاىىن تر عرضه کنند .در اىن حالت ،اگر
چه درآمد تولىدکنندگان کم تر است و سود کم ترى عاىد آن ها مى شود ّاما مشترىان بىش ترى
را جذب مى کنند و به اىن وسىله ،اعتبارى به دست مى آورند .ممکن است تولىدکنندگان
عرضه کاالهاىى با کىفىت بهتر
به جاى صرفه جوىى در هزىنه هاى تولىد ،سعى در تهىه و
ٔ
داشته باشند .در اىن حالت ،اگر چه سود امروز آن ها کم تر مى شود ّاما اعتماد مشترىان
ساىه اىن جلب اعتماد ،در سال هاى آىنده مى توانند مقدار بىش ترى
را جلب مى کنند و در ٔ
کاال تولىد کنند و به فروش برسانند؛ اىن کار براى ساىر تولىدکنندگان مىسر نخواهد بود.
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انگىزه کسب سود بىش تر در آىنده ،از
همان طور که مى بىنىد ،در اىن وضعىت تولىدکننده با
ٔ
بخشى از سود فعلى صرف نظر مى کند.
فعالىت  4ــ2

یک واحد تولیدی را در نظر بگیرید :
الف ــ تحقیق کنید این واحد تولیدی چه هزینه هایی دارد .
ب ــ به نظر شما  ،چگونه می توان سود این واحد تولیدی را افزایش داد؟
عوامل تولىد

تولىدکنندگان براى انجام فعالىت هاى تولىدى خوىش به عوامل مختلفى نظىر نىروى
کار ،مواد اولىه ،تجهىزات و ساىر ملزومات نىازمندند .بدىهى است که نىازهاى تولىدکنندگان
مؤسسه تولىد محصوالت کشاورزى،
کاالهاى مختلف ،با هم متفاوت است؛ براى مثال ،ىک
ٔ
مؤسسه
به زمىن کشاورزى ،نىروى کار ،آب ،کود ،انبار و سردخانه نىاز دارد؛ در حالى که ىک
ٔ
تولىد محصوالت صنعتى ،به نىروى کار ،ماشىن آالت ،مواد اولىه و نظاىر آن نىازمند است.
عمده تولىدکنندگان کاال و خدمات مختلف را مى توان به سه
به طورکلى ،نىازهاى
ٔ
دسته اصلى منابع طبىعى ،نىروى انسانى و سرماىه تقسىم کرد.
ٔ
1ــ منابع طبىعى :در جرىان تولىد کاالها و خدمات از امکانات و منابعى که خداوند  
از طریق طبىعت در اختىار ما قرار داده است ،استفاده مى کنىم .در فعالىت هاى کشاورزى،
زمىن و در فعالىت هاى صىادى ،درىا مورد بهره بردارى قرار مى گىرد .در فعالىت هاى صنعتى
همه اىن عناصر جزء
نىز از مواد خامى که از معادن استخراج مى شود ،استفاده مى کنىمٔ .
منابع طبىعى شناخته مى شوند .گاه اىن مجموعه با عنوان «زمىن» معرفى مى شود ّاما همان
مفهوم منابع طبىعى را ّمدنظر دارد.
2ــ نىروى انسانى :تولىد و فراهم آوردن محصوالت موردنىاز با استفاده از منابع
طبىعى ،نىازمند کار و تالش انسان است؛ به عبارت دىگر ،تا تالش انسان نباشد ،منابع
بى کران و با ارزش طبىعت قابلىت استفاده پىدا نمى کنند؛ به همىن دلىل ،نقش نىروى انسانى
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در جرىان تولىد بسىارمهم است.
اگر چه هر ىک از عوامل تولىد در جاى خود داراى اهمىت اند و نقش و تأثىر هىچ ىک
را نمى توان انکار کرد اما نىروى انسانى ىا منابع انسانى نسبت به ساىر عوامل تولىد از اهمىت
وظىفه ترکىب
خاصى برخوردار است و به عنوان برترىن عامل تولىد محسوب مى شود؛ زىرا
ٔ
ساىر عوامل تولىد را نىز برعهده دارد.
دهنده هر جامعه اند ،رفتارهاى اقتصادى هر ىک از
از آن جا که افراد ،تشکىل
ٔ
آن ها ــ چه مثبت و چه منفى ــ بر متغىرهاى کالن جامعه نىز تأثىر مى گذارند و به همىن
توسعه اقتصادى
ترتىب ،عملکرد آن ها ــ خواه تولىد کننده باشند و خواه مصرف کننده ــ بر
ٔ
جامعه مؤثر است.
فعالىت  5ــ2

توجه  :ظرفیت تولید برق نیروگاه شهید رجایی (بزرگ ترین نیروگاه حرارتی برق
ایران) در حال حاضر  1500مگاوات (= یک میلیون وات) است .
1ــ با فرض این که جمعیت ایران  60میلیون نفر و هرخانوار شامل  4نفر باشد ،در
صورتی که هر خانواریک المپ  100اضافی را خاموش کند :
الف) چند مگاوات برق صرفه جویی می شود؟
ب) میزان صرفه جویی را با میزان تولید نیروگاه شهید رجایی مقایسه کنید .
2ــ به نظر شما ،اعضای هر خانواده با رعایت چه مواردی میتوانند در کاهش هزینههای
کشور مؤثر باشند؟
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اتاق کنترل نیروگاه برق

نیروی انسانی نیمه ماهر

نیروی انسانی ساده

نیروی انسانی ماهر

استفاده تولىدکنندگان قرار مى گىرد .در
نىروى انسانى در رده هاى مختلف مورد
ٔ
بعضى از فعالىت هاى تولىدى کارگر ساده موردنىاز است؛ در بعضى فعالىت هاى دىگر باىد
از نىروى انسانى آموزش دىده و ماهر استفاده شود؛ زىرا انجام پاره اى فعالىت ها مستلزم
درجات بسىار باالى تخصص و دانش فنى است.
نىروى انسانى را با توجه به تجربىات و مهارت هاىى که دارد ىا تحصىالت و دوره هاى
آموزشى اى که گذرانده است ،مى توان به نىروى انسانى ساده ،نىروى انسانى نىمه ماهر و نىروى
انسانى ماهر ىا متخصص طبقه بندى کرد .از نىروى انسانى به عنوان عامل کار نىز ىاد مى شود.
3ــ سرماىه :انسان براى بهره بردارى از منابع طبىعى به ابزار و تجهىزات نىازمند
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گذشته انسان هاست.
است .اىن ابزار و تجهىزات در واقع حاصل کار
ٔ
عامل سرماىه ،کاالهاى سرماىه اى اند که در طول زمان بادوام بوده و خدمات حاصله
تهىه
از آن ها در جرىان تولىد مورد استفاده قرار مى گىرد؛ بدىن ترتىب ،تولىدکنندگان با ٔ
ماشىن آالت و ملزومات و … جرىان تولىد را شکل مى دهند .به کاالهاى بادوامى که در
جرىان تولىد به کار گرفته مى شود« ،سرماىه» مى گوىند؛ به اىن ترتىب ،منابع طبىعى ،نىروى
انسانى و سرماىه در مجموع «عوامل تولىد» را تشکىل مى دهند.
همان طور که گفتىم ،تولىدکنندگان هزىنه هاىى را متقبّل مى شوند .اىن هزىنه ها در واقع
همان پولى است که براى خرىد عوامل تولىد به صاحبان آن ها مى پردازند؛ براى مثال ،زمىن
را در اختىار مى گىرند تا در آن به فعالىت کشاورزى بپردازند ىا از معادن آن بهره بردارى
کنند .در مقابل ،به صاحب زمىن ــ که ممکن است ىک شخص خاص ىا دولت به عنوان
نماىنده کل جامعه باشد ــ «اجاره» مى پردازند ىا نىروى انسانى را به کار مى گىرند تا بتوانند از
ٔ
منابع طبىعى بهره بردارى کنند و به تولىد کاالها و خدمات بپردازند و در مقابل ،به کارگران و
کارمندان خود «مزد» ىا «حقوق» مى پردازند .آن ها هم چنىن ،از سرماىه براى فعالىت تولىدى
خود استفاده مى کنند و قىمت سرماىه را نىز به صاحبان آن مى پردازند؛ زىرا صاحب سرماىه در
مؤسسه تولىدى شرىک باشد.
سرماىه خود ،توقع دارد در عاىدى
مقابل در اختىار قرار دادن
ٔ
ٔ
پرسش

1ــ تولید چیست ؟
همه محصوالت تولید شده به صورت مستقیم به مصرف می رسند ؟ چرا؟
2ــ آیا ٔ
3ــ سود چیست و چگونه محاسبه می شود؟
4ــ تولیدکنندگان برای جلوگیری از ضرر چه اقداماتی انجام می دهند؟
شیوه کاری را
   5ــ تولیدکنندگانی که به فکر کسب سود بلندمدت اند ،معمو ًال کدام
ٔ
دنبال می کنند؟
  6ــ عوامل تولید را نام ببرید .
7ــ آیا می توان یکی از عوامل تولید را مهم تر از دیگر عوامل دانست؟ چرا؟
  8ــ پولی که تولیدکنندگان برای خرید عوامل تولید می پردازند  ،با چه عنوان هایی
نصیب خانواده ها می شود؟
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فصل 2
بازار
آىا مى دانىد قىمت کاالهاى مختلف در بازار چگونه
تعىىن مى شود؟
انسان براى رفع نىازهاى خود ،ناگزىر از مصرف بعضى کاالها و خدمات است.
هر ىک از اىن کاالها ىا خدمات موردنىاز توسط تعدادى بنگاه تولىد مى شود و سپس
مصرف کنندگان آن ها را خرىدارى مى کنند و به مصرف مى رسانند؛ از اىن رو ،براى هر
کاال مى توان دو گروه «تولىدکننده» و «مصرف کننده» در نظر گرفت .تولىدکنندگان با هدف
به دست آوردن سود ،به تولىد کاالها مى پردازند و مصرف کنندگان نىز براى رفع نىاز خود،
کاالها را خرىدارى مى کنند.
نحوه تصمىم گىرى و اقدام تولىدکنندگان ومصرف کنندگان و نىز واکنش آن ها نسبت
ٔ
به تغىىرات وضعىت اقتصادى ،با عنوان «رفتار اقتصادى» شناخته مى شود.
  بررسى رفتار اقتصادی مصرف کنندگان

انگىزه مصرف کنندگان از خرىد کاالها ،رفع نىاز است .تصمىم آن ها در مورد خرىد کاال ،از
ٔ
درباره
سلىقه خودشان و قىمت ساىر کاالها تأثىر مى پذىرد .در زىر
عواملى مانند قىمت کاال ،درآمدٔ ،
ٔ
مهم ترىن عامل ،ىعنى قىمت کاال و تأثىر آن بر رفتار اقتصادى مصرف کنندگان سخن مى گوىىم.
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تجربه نشان مى دهد که با افزاىش قىمت ىک کاال ،مىزان مصرف ىا خرىد آن از سوى
مصرف کنندگان کاهش مى ىابد .در مقابل ،با کاهش قىمت کاال مقدار خرىد آن افزاىش
وسىله مصرف کنندگان ،با هم
مى ىابد؛ به عبارت دىگر ،قىمت ىک کاال و مقدار خرىد آن به ٔ
رابطه معکوس دارند .دلىل اىن امر آن است که با افزاىش قىمت ،مصرف کنندگان سعى
ٔ
مى کنند نىازشان را با مصرف کاالهاى مشابه ــ که قىمت آن ها افزاىش نىافته است ــ برآورده
کنند؛ مثالً ،در صورتى که قىمت گوشت قرمز افزاىش ىابد ،مصرف کنندگان اىن کاال ،نىاز
خود را از طرىق خرىد گوشت سفىد برطرف خواهند کرد؛ بدىن ترتىب ،مصرف کاالىى که
قىمت آن افزاىش ىافته است ،کم مى شود .عالوه بر اىن ،مى توان گفت با افزاىش قىمت هرکاال
انگىزه بىش ترى براى صرفه جوىى در مصرف آن خواهند داشت .اىن عامل
مصرف کنندگان
ٔ
نىز مى تواند خرىد کاال را کاهش دهد .مثال زىر مربوط به تقاضا براى گوشت قرمز است:
جدول 1
قىمت (به رىال)
100
150
200
250
300
350
400

مقدار خرىد (به کىلو)
1200
1000
800
600
400
200
ــ
قىمت (به رىال)
400
350
300
250
200

منحنى تقاضا

150
100

D

مقدار تقاضا (به کىلو)
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1200

1000

نمودار 2

800

600

400

200

0

جدول  ،1مقدار خرىد گوشت قرمز را به ازاى قىمت هاى مختلف نشان مى دهد .اىن
دهنده چگونگى رفتار
اطالعات را مى توان به صورت نمودار نشان داد .منحنى تقاضا که نشان ٔ
اقتصادى مصرف کنندگان است ،در نمودار  2و با استفاده از اطالعات جدول  1رسم شده است.
نزولى بودن منحنى تقاضا ،به اىن معناست که با افزاىش قىمت ،مقدار تقاضا کاهش
ىافته و در مقابل ،با کاهش قىمت ،مقدار تقاضا افزاىش مى ىابد.
فعالىت  6ــ2

رابطه قیمت و مقدار
قیمت یک کاالی خاص را در ماههای متفاوت سال یادداشت کنید و
ٔ
تقاضای آن را بررسی کنید .

بررسى رفتار اقتصادی تولىدکنندگان

انگىزه تولىدکنندگان از تولىد ىک کاال ،کسب سود است .تصمىم تولىدکنندگان
ٔ
در مورد مىزان تولىد ىک کاال ،از عواملى چون سطح قىمت آن کاال ،هزىنه هاى تولىد و
درباره مهم ترىن
پىش بىنى تولىد کنندگان در مورد رونق ىا رکود بازار متأثر مى شود .در زىر
ٔ
اىن عوامل ،ىعنى قىمت کاال و تأثىر آن بر مىزان تولىد ،بحث مى کنىم.
با بررسى رفتار تولىدکنندگان ،به اىن حقىقت پى مى برىم که با افزاىش قىمت ىک
عرضه آن افزاىش مى ىابد؛ زىرا افزاىش قىمت به معناى کسب سود
کاال مىزان تولىد و
ٔ
بىش تر است و اىن امر تولىدکنندگان را تشوىق مى کند که بر مىزان فعالىت خوىش بىفزاىند.
هم چنىن ،سبب مى شود که تولىدکنندگان جدىد نىز وارد مىدان شوند و با امىد به کسب سود
به فعالىت بپردازند.
عرضه گوشت قرمز به ازاى قىمت هاى مختلف نشان داده شده
در جدول  ،2مقدار
ٔ
دهنده
است .اىن اطالعات را مى توان به شکل نمودار نىز نشان داد .منحنى عرضه نشان ٔ
چگونگى رفتار اقتصادى تولىدکنندگان است .اىن منحنى در نمودار  3و با استفاده از
اطالعات جدول  2رسم شده است.
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جدول 2
قىمت (به رىال)

مقدار عرضه (به کىلو)

100

0

150

200

200

400

250

600

300

800

350

1000

400

1200

منحن

قىمت (به رىال)

S

ىع
رض

ه

400
350
300
250
200
150
100

مقدار عرضه (به کىلو)

1200

1000

800

600

400

200

0

نمودار 3

عرضـه
صعودى بودن منحنى عرضه به اىن معناست که با افزاىش قىـمت ،مقدار
ٔ
گوشت قرمز افزاىش خواهد ىافت و در مقابل ،با کاهش قىمت ،عرضه نىز کاهش مى ىابد.
  تعادل و قىمت تعادلى

رفتار اقتصادى تولىدکنندگان و مصرف کنندگان باىد با ىکدىگر هماهنگ باشد .اگر
تولىدکنندگان بىش تر از مقدار خرىد مصرف کنندگان ،گوشت قرمز تولىد کنند ،موفق به
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فروش آن مقدار اضافى نخواهند شد .هم چنىن ،اگر مصرف کنندگان بخواهند به مقدارى
بىش تر از آن چه تولىدکنندگان عرضه کرده اند ،گوشت قرمز خرىدارى کنند ،دچار مشکل
خواهند شد.
عاملى که اىن هماهنگى و تعادل را اىجاد مى کند ،قىمت کاالست .براى بررسى اىن
مسئله ،دو جدول  1و  2را در کنار هم بررسى مى کنىم .جدول  3ترکىب اىن دو جدول
است .همان طور که در جدول  3مشاهده مى کنىد ،در سطح قىمت  250رىال ،بىن عرضه
و تقاضا برابرى اىجاد شده است؛ زىرا مصرف کنندگان در اىن سطح قىمت ،فقط 600
واحد گوشت قرمز خرىدارى مى کنند .از سوى دىگر ،تولىدکنندگان هم به همىن مىزان
گوشت قرمز تولىد و عرضه کرده اند؛ به عبارت دىگر ،نه تولىدکنندگان براى به فروش رساندن
کاالهاى خود با مشکل روبه رو شده و نه خرىداران به دلىل کمبود کاال ،به ناچار از خرىد
آن منصرف مى شوند.
جدول 3

قىمت (به رىال)

مقدار تقاضا (به کىلو) مقدار عرضه (به کىلو)

100

1200

0

150

1000

200

200

800

400

250

600

600

300

400

800

350

200

1000

400

0

1200

با بررسى جدول  3متوجه مى شوىم که در سطوح دىگر قىمت ،بىن عرضه و تقاضا
تعادل وجود ندارد؛ مثالً ،در سطح قىمت  200رىال ،مصرف کنندگان ماىل به خرىد 800
واحد کاالىند؛ در حالى که تولىدکنندگان فقط  400واحد کاال تولىد و عرضه مى کنند.
در اىن حالت ،مى گوىىم که در بازار آن کاال ،کمبود عرضه وجود دارد؛ زىرا گروهى از
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مصرف کنندگان موفق به خرىد کاالى موردنظر خود نمى شوند .هم چنىن در سطح قىمت
 300رىال ،مصرف کنندگان ماىل به خرىد  400واحد کاالىند؛ در حالى که تولىدکنندگان 800
واحد کاال تولىد و عرضه مى کنند .در اىن حالت ،مى گوىىم که در بازار آن کاال ،مازاد عرضه
وجود دارد؛ زىرا گروهى از تولىدکنندگان براى محصوالت خود خرىدار پىدا نمى کنند.
بنابراىن ،در سطح قىمت پاىىن تر از  250رىال ،در بازار با کمبود عرضه روبه رو
مى شوىم؛ زىرا به دلىل ارزان بودن کاال ،تقاضا براى آن زىاد است؛ در حالى که تولىدکنندگان
عرضه آن کم مى شود.
انگىزه کافى ندارند؛ در نتىجه ،تولىد و
براى تولىد آن کاال به آن مقدار،
ٔ
ٔ
هم چنىن در سطح قىمت باالتر از  250رىال ،در بازار با مازاد عرضه روبه رو مى شوىم؛
زىرا به دلىل گران بودن کاال ،تولىدکنندگان که به دنبال کسب سود بىش ترند ،به تولىد بىش تر
مى پردازند؛ در حالى که مصرف کنندگان به خرىد و مصرف اىن کاالى گران به آن مقدار
تماىل نشان نمى دهند .اىن وضعىت در نمودار  4نشان داده شده است.
عرضه

مازاد عرضه

تقاضا

کمبود عرضه

قىمت (به رىال)
400
350
300
250
200
150

1200

مقدار عرضه و تقاضا(به کىلو)

1000

800

600

مقدار تقاضا

نمودار 4

100

400

200

0

مقدار عرضه

سطح قىمت  250رىال را که به ازاى آن مقدار عرضه و تقاضا با هم برابر مى شوند،
«قىمت تعادلى» مى گوىند؛ زىرا بازار با اىن قىمت به تعادل مى رسد و در آن کمبود ىا مازاد
مشاهده نمى شود.
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حال اىن پرسش مطرح مى شود« :اگر در بازار کمبود ىا مازاد وجود داشته باشد،
در هر صورت ،چه اتفاقى خواهد افتاد؟» براى پاسخ دادن به اىن پرسش ،ابتدا وضعىت
کمبود را مطالعه مى کنىم.
در بازار هنگامى کمبود اتفاق مى افتد که قىمت از سطح قىمت تعادلى پاىىن تر باشد.
در نتىجه ،گروهى از مصرف کنندگان موفق به خرىد کاالى موردنىاز خود نخواهند شد .اىن
گروه ،براى خرىد کاال حاضرند مبلغ باالترى بپردازند و اىن امر سبب افزاىش قىمت کاال
مى شود .باال رفتن قىمت باعث مى شود که از ىک سو ،تولىدکنندگان رغبت بىش ترى به
تولىد نشان دهند و از سوى دىگر ،مصرف کنندگان از مصرف خود بکاهند؛ پس در حالت
فاصله بىن عرضه و تقاضا کاهش مى ىابد .اىن افزاىش قىمت
کمبود ،قىمت باال مى رود و
ٔ
فاصله بىن عرضه و تقاضا از بىن برود و تعادل در بازار
تا سطحى ادامه مى ىابد که درآن،
ٔ
برقرار شود؛ اىن سطح قىمت همان قىمت تعادلى است.
وقتى که در بازار قىمت از سطح قىمت تعادلى باالتر برود ،مازاد عرضه به وجود
مى آىد؛ بدىن ترتىب که چون گروهى از تولىدکنندگان موفق نمى شوند کاالىشان را بفروشند،
حاضر خواهند بود آن را با قىمتى پاىىن تر به فروش برسانند؛ در نتىجه ،قىمت پاىىن مى آىد.
با پاىىن آمدن قىمت ،از ىک سو مصرف کنندگان مقدار خرىد خود را افزاىش مى دهند
و از سوى دىگر ،تولىدکنندگان از مقدار تولىد مى کاهند؛ پس ،در حالت وجود مازاد عرضه،
فاصله بىن مىزان عرضه و تقاضا کم تر مى شود .اىن کاهش قىمت
قىمت کاهش مى ىابد و
ٔ
فاصله بىن عرضه و تقاضا از بىن برود و در بازار تعادل
تا سطحى ادامه مى ىابد که در آن،
ٔ
برقرار شود .همان طور که مى بىنىد ،باز هم به همان سطح قىمت تعادلى که موجب برابر شدن
مقدار عرضه و تقاضا مى شود ،مى رسىم.
به طورکلّى ،هرگاه در بازار ،قىمت در سطح قىمت تعادلى نباشد ،عواملى آن را به
سمت قىمت تعادلى مى کشانند؛ بدىن ترتىب ،اگر در بازار قىمت کاالىى در حال افزاىش
باشد ،مى گوىىم به دلىل کمبود (ىعنى فزونى تقاضا بر عرضه) ،قىمت به سمت قىمت تعادلى
پىش مى رود .برعکس ،اگر قىمت کاالىى در حال کاهش باشد ،مى گوىىم به دلىل وجود
مازاد (ىعنى فزونى عرضه بر تقاضا) ،قىمت به سمت قىمت تعادلى پىش مى رود.
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فعالىت  7ــ2

جدول زیر را کامل کنید  .آن گاه بر روی منحنی عرضه و تقاضایی که در یک دستگاه
نقطه تعادل را مشخص کنید .
مختصات رسم می کنید ٔ ،
قىمت (به رىال)

مقدار تقاضا (به کىلو) مقدار عرضه (به کىلو)

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

200

50

50

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

بازار چىست؟

در مباحث اقتصادى وقتى از بازار ىک کاالى خاص سخن مى گوىىم ،منظور ارتباط
نحوه رفتار و عکس العمل آن ها نسبت به تغىىر
ٔ
مجموعه خرىداران و فروشندگان آن کاال و ٔ
عوامل اقتصادى است و نه ضرورتاً ،مکان خاصى که به اصطالح «بازار» نامىده مى شود؛
از اىن رو ،وقتى ــ براى مثال ــ بازار کاالىى مثل روغن نباتى را مطالعه مى کنىم ،در واقع،
وضعىت خرىداران و فروشندگان اىن کاال و نىز منطقى را که بر رفتارشان حاکم است ،مورد
توجه قرار مى دهىم .هم چنىن سعى دارىم درىابىم که تغىىرات در اىن بازار ،چه تغىىرى در
قىمت و مقدار کاال اىجاد مى کند.
رقابت و انحصار

وقتى بازار ىک کاالى خاص را بررسى و مطالعه مى کنىم ،ممکن است شاهد اىن
وضعىت باشىم که تعدادى تولىدکننده ىا فروشنده در بازار حضور دارند و هر ىک مى کوشند
کاالى خود را به فروش برسانند و مشترىان بىش ترى را به سوى خود جذب کنند .بى تردىد
هر ىک از اىن فروشندگان که بتواند کاالى بىش ترى بفروشد و مشترىان بىش ترى را جذب
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کند ،به همان نسبت عرصه را بر ساىرىن تنگ خواهد کرد؛ در واقع ،اىن فروشنده توانسته
است مشترىان فروشندگان دىگر را به سوى خود جلب کند.
در چنىن وضعىتى ،اىن فروشندگان رقىب هم خواهند بود؛ به عبارت دىگر ،در بازار
بىن فروشندگان رقابت حاکم است و چنىن بازارى ،بازار رقابتى نامىده مى شود .ممکن
است در مورد کاالىى دىگر وضعىت به اىن شکل باشد که در بازار فقط ىک تولىدکننده ىا
فروشنده حضور داشته باشد و رقىبى در مقابل او فعالىت نکند؛ در اىن صورت ،اگر فردى
فروشنده منحصر به فرد آن برود.
بخواهد آن کاال را تهىه کند ،باىد به سراغ تولىدکننده ىا
ٔ
فروشنده منحصر به فرد را که رقىبى
اىن وضعىت را «انحصار» مى گوىىم و تولىدکننده ىا
ٔ
ندارد« ،انحصارگر» مى نامىم.
نقطه مقابل هم اند .در وضعىت رقابت ،خرىداران قدرت
پس رقابت و انحصار دو ٔ
انتخاب دارند و مى توانند به سراغ هر ىک از فروشندگان بروند ّاما در وضعىت انحصار
مجبورند به سراغ انحصارگر بروند؛ زىرا امکان دىگرى براىشان وجود ندارد.
حال سؤال اىن است« :تأثىر هر ىک از اىن دو وضعىت بر بازار چىست؟» مسلماً،
وقتى که چند تولىدکننده در بازار با هم به رقابت مى پردازند ،هر ىک سعى مى کنند از ىک
سو ،با بهبود بخشىدن به کىفىت محصول خود و از سوى دىگر ،با پاىىن آوردن قىمت،
مشترىان بىش ترى را به خود جلب کنند و از بازار سهم بىش ترى به دست آورند؛ در نتىجه،
مصرف کنندگان مى توانند کاالىى با کىفىت مناسب تر و قىمت نسبتاً پاىىن تر تهىه کنند.
از طرفى ،اگر در بازار فقط ىک تولىدکننده باشد ،تالش براى بهبود کىفىت چندان
ضرورتى ندارد .هم چنىن ،انحصارگر مجبور نمى شود که قىمت کاال را پاىىن بىاورد تا ساىر
رقبا را از مىدان به در کند؛ چون ،اصال ً رقىبى وجود ندارد.
در
مقاىسه بىن دو وضعىت رقابت و انحصار ،مى توان گفت که رقابت بىن تولىدکنندگان
ٔ
به نفع مصرف کنندگان است.
ممکن است تولىدکنندگانى که با هم رقابت مى کنند ،تصمىم بگىرند که با هم کنار بىاىند
و دست از رقابت بردارند؛ در اىن صورت ،آن ها از شراىط بهترى برخوردار خواهند شد؛
چون دىگر مجبور نمى شوند که کاالىشان را با قىمت پاىىن بفروشند؛ به همىن دلىل ،همکارى
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تولىدکنندگان و عدم رقابت بىن آن ها به ضرر مصرف کنندگان تمام مى شود.
هر چه تعداد تولىدکنندگان در بازار زىادتر باشد ،اتحاد و همکارى بىن آن ها کم تر
تولىدکننده رقىب مى توانند دور هم جمع شوند و تصمىم بگىرند که به جاى
مى شود؛ مثالً ،سه
ٔ
رقابت ،با هم متحد شوند تا با افزاىش قىمت سود بىش ترى ببرند ّاما امکان متحد شدن صد
تولىدکننده رقىب بسىار کم است؛ به همىن دلىل ،هر قدر تعداد تولىدکنندگان زىادتر و رقابت
ٔ
فشرده تر باشد ،منافع بىش ترى نصىب مصرف کنندگان مى شود.
فروشنده انحصارگر ىا چند
همان طور که ممکن است در بازار با ىک تولىدکننده ىا
ٔ
فروشنده رقىب روبه رو شوىم ،ممکن است در طرف خرىدار نىز چنىن وضعىتى
تولىدکننده و
ٔ
حاکم باشد؛ ىعنى ،در بازار کاالىى خاص ،فقط ىک خرىدار وجود داشته باشد ىا اىن که
چند خرىدار با هم رقابت کنند؛ پس ،وضعىت رقابت و انحصار همان گونه که در طرف
فروشنده وجود دارد ،در طرف خرىدار نىز مى تواند وجود داشته باشد؛ مثل کاالهاىى که
دولت تنها خرىدار آن هاست.
در اىن جا نىز وجود رقابت بىن خرىداران به نفع فروشندگان است؛ در حالى که
وضعىت انحصارى خرىدار باعث مى شود که فروشندگان مجبور شوند کاالهاى خود را با
قىمتى که خرىدار انحصارگر تعىىن مى کند ،به او بفروشند.
پرسش

1ــ تولیدکنندگان و مصرفکنندگان هنگام افزایش قیمت یک کاالی معین  ،چه رفتاری
از خود نشان میدهند؟
2ــ عوامل مؤثر بر تصمیم مصرف کنندگان را در خرید یک کاال نام ببرید .
انگیزه مصرف کننده در خرید یک کاال چیست؟
3ــ
ٔ
انگیزه تولیدکننده در تولید یک کاال چیست؟
4ــ
ٔ
   5ــ بازار در چه شرایطی دچار مازاد عرضه و در چه شرایطی دچار کمبود عرضه میشود؟
   6ــ هنگامی که بازار دچار کمبود عرضه است  ،چگونه می تواند به حالت تعادلی برسد؟
   7ــ بین بازار انحصاری و بازار رقابتی چه تفاوتی وجود دارد؟
 8ــ مزایای بازار رقابتی نسبت به بازار انحصاری چیست؟
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بخش 3
مدیریت کالن اقتصادی
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فصل 1
دولت و اقتصاد
آىا دولت باىد در اقتصاد دخالت کند؟
مقدمه

اداره امور اىن جوامع
از زمان شکل گىرى نخستىن تمدن هاى بشرى ،نىاز به نهادى که ٔ
را به عهده بگىرد ،احساس مى شد؛ بنابراىن ،به تدرىج نخستىن دولت ها به وجود آمدند .از
آن زمان تاکنون ،نهاد دولت مسىرى طوالنى و پرفراز و نشىب را پشت سر گذاشته است.
ماهىت اىن نهاد و مىزان قدرت آن در جوامع مختلف ،متفاوت بوده ّاما با گذشت زمان و
تکامل جوامع و به وىژه دست ىابى به ف ّناورى هاى نوىن و پىشرفت هاى سرىع در تسخىر طبىعت
محدوده اقتدار دولت نىز وسىع تر شده است؛ به طورى که در
و کشف قوانىن حاکم بر آن،
ٔ
عصر ما ،انسان ها وجود و حضور دولت را بسىار بىش تر از اعصار گذشته احساس مى کنند.
با شکل گىرى امپراتورى هاى بزرگ و گسترش
حوزه اقتدار دولت ها تشکىالت
ٔ
دولتى پىچىده تر شد و اىن نهاد در جوامع بشرى نقش مهم تر و جدى ترى را به عهده گرفت.
با وجود اىن ،دولت ها ــ چه بزرگ و چه کوچک ــ در دوران گذشته وظاىف محدود و
نسبتاً مشخصى داشتند که شامل حفظ نظم جامعه و مقابله با تجاوز دشمنان بود.
محدوده اقتصاد جامعه نىز نفوذ کردند و روابط
با گذشت زمان ،دولت ها به تدرىج به
ٔ
مالى خود را با شهروندان ،پىچىده تر کردند؛ اىن روابط به دو شکل اعمال مى شد :اخذ
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مالىات و خراج از مردم و هزىنه کردن اىن مالىات ها به صورت هاى مختلف؛ از جمله :پرداخت
حقوق کارکنان کشورى و لشکرى و ساىر هزىنه هاى جارى دولت .به عالوه ،دولت ها در
مواقع قحطى و گرانى نىز به اقدامات خاصى دست مى زدند.
با اىن حال ،نقش اقتصادى دولت ها در زمان هاى گذشته در مقاىسه با امروز بسىار
کمرنگ و محدود به موارد خاص و حالت هاى استثناىى بوده است؛ به اىن ترتىب ،دولت ها
بىش تر حافظان نظم و امنىت و مدافع ملت ها در مقابل دشمنان داخلى و خارجى بودند و
براى تأمىن هزىنه هاى مربوط به اىن فعالىت ها ،به جمع آورى مالىات اقدام مى کردندّ .اما
درعرصه اقتصاد فعالىت بسىار گسترده اى دارند و حضورشان را دراقتصاد
امروزه دولت ها
ٔ
جامعه نمى توان نادىده گرفت .آن ها عالوه بر حفظ نظم و امنىت ،وظاىفى نظىر هداىت جامعه
توسعه اقتصادى ،اىجاد اشتغال ،مقابله با تورم و حفظ ثبات اقتصادى و
در مسىر رشد و
ٔ
نظاىر آن را نىز برعهده گرفته اند.
فعالىت  1ــ3

1ــ در مورد ضرورت تشکیل دولت در جامعه گفت وگو کنید .
2ــ نقش اقتصادی دولت را در جوامع گذشته و امروز مقایسه کنید .
  نقش اقتصادی دولت

جامعه امروزى ،دولت چه نقشى در اقتصاد دارد؟
در
ٔ
عرصه اقتصاد جامعه چىست؟
و هدفش از حضور در
ٔ
اهداف اقتصادى دولت را مى توان به صورت زىر دسته بندى کرد:
همه
1ــ اشتغال کامل :اشتغال کامل به وضعىتى اطالق مى شود که در جامعه ٔ
جوىندگان شغل ،داراى شغلى مناسب باشند و بىکارى وجود نداشته باشد .در جوامع
امروزى ،مـعموال ً مشکل بـىکارى وجود دارد و در بـعضى جوامع ــ بـه وىژه جـوامع در
جـدى اقتـصادى ،اجتـماعى
حـال تـوسعه ــ اىـن مشـکل گـاه بـه ىـک مشـکل حـاد و ّ
تـبدىـل مـى شود.
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به دلىل آثار ِ
سوء اقتصادى ،اجتماعى و فرهنگى بىکارى ،معموال ً دولت ها براى مقابله
با اىن مشکل و مهار آن بسىار تالش مى کنند.
عرصه اقتصاد ،اىجاد اشتغال
بدىن ترتىب ،مى توان گفت ىکى از اهداف دولت در
ٔ
کامل و مبارزه با بىکارى است .براى تحقق اىن هدف ،دولت ها مى کوشند شراىط رونق
اقتصادى را فراهم آورند .در چنىن شراىطى ،فعالىت هاى تولىدى گسترش مى ىابند و تماىل
تولىدکنندگان به استخدام نىروى کار جدىد بىش تر مى شود .اىن به معناى اىجاد فرصت هاى
شغلى جدىد و رسىدن به  اشتغال کامل است.
فعالىت  2ــ3

منطقه محل زندگی خود تحقیق کنید .
در مورد علل بیکاری در شهر یا
ٔ

عرصه اقتصاد ،جلوگىرى از افزاىش
2ــ ثبات قىمت ها :هدف دىگر دولت در
ٔ
بى روىه و نوسانات قىمت هاست .در شراىط تورم باال ،قىمت کاالها و خدمات به سرعت
افزاىش مى ىابد و اقتصاد کشور دچار اختالل مى شود .هم چنىن ،به دلىل افزاىش قىمت
کاالها و خدمات ،افراد کم درآمد جامعه براى تأمىن کاالهاى موردنىاز خود با مشکالت
جدى روبه رو مى شوند؛ در نتىجه ،سطح رفاه عمومى کاهش مى ىابد.
ّ
روىه
در اىن شراىط ،تالش دولت بر اىن است که تا ّ
حد ممکن از افزاىش مداوم و بى ٔ
قىمت ها جلوگىرى کرده و با اتخاذ سىاست هاى مناسب ،تورم را مهار و رشد قىمت ها را
تثبىت کند.
فعالىت  3ــ3

برای مبارزه با تورم  ،چه راه هایی وجود دارد؟ در این باره بررسی کنید .

فاصله چشم گىرى که از نظر سطح زندگى
3ــ رشد و توسعۀ اقتصادى :به دلىل
ٔ
توسعه
و امکانات بىن جوامع توسعه ىافته و در حال توسعه پدىد آمده است ،دست ىابى به
ٔ
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اقتصادى و طّى مراحل پىشرفت براى کشورهاى در حال توسعه ،به گونه اى که به کاهش
فاصله مذکور منتهى شود ،هدف مهمى است .سىاست هاى اعمالى از سوى دولت در
ٔ
اقتصاد ،اىن هدف مهم را نىز تحت تأثىر قرار مى دهد.
سىاست هاى اقتصادى دولت مى تواند حرکت جامعه را به سمت توسعه کُند سازد ىا
تجربه توسعه در کشورهاى پىشرفته نىز نشان مى دهد
برعکس بر سرعت آن بىفزاىد .بررسى ٔ
که دولت ها در حرکت اىن گونه جوامع به سمت توسعه ىافتگى تأثىر بسزاىى داشته اند.
امروزه در اکثر کشورهاى در حال توسعه ،دولت ها با جدىت تمام از طرح هاى توسعه
توسعه بىش تر ،برنامه رىزى و سىاست گذارى
سخن مى گوىند و براى دست ىابى به رشد و
ٔ
عرصه اقتصاد کشورها وارد مى شوند.
مى کنند و با اىن هدف و آرمان به
ٔ
4ــ بهبود وضع توزىع درآمد :مقابله با فقر و ارتقاى سطح زندگى اقشار کم درآمد
و فقىر جامعه همواره ىکى از اهداف مهم و مورد توجه دولت ها در جوامع مختلف بوده است.
از ىک سو ،مصلحان اجتماعى و معلمان اخالق بر ضرورت حماىت و کمک
اقشار ثروتمند به فقرا و افراد کم درآمد تأکىد کرده اند و از سوى دىگر ،نهضت هاى
اجتماعى ــ سىاسى بزرگ با شعار تالش براى بهبود زندگى فقرا شکل گرفته و گسترش
ىافته اند.
از دىدگاه اقتصاددانان رفع فقر و حماىت از اقشار کم درآمد ،راهى براى گسترش
توسعه اقتصادى و افزاىش سرعت روند توسعه ىافتگى جامعه است؛ زىرا فقر گسترده
ٔ
جانبه جوامع باشد.
مى تواند مانعى بر سر راه
توسعه همه ٔ
ٔ
در اىن زمىنه دولت ها ،با توجه به ضرورت مقابله با فقر ،معموال ً به طراحى و اجراى
سىاست هاىى مى پردازند که بتواند ابعاد فقر را در جامعه محدود کند .بنابر آن چه گفتىم،
عرصه اقتصاد جامعه تلقى کرد.
اىن هدف را نىز مى توان ىکى از اهداف دولت در
ٔ
منظور از دخالت دولت چىست؟

عرصه اقتصاد را در دو محور عمده مى توان بررسى کرد:
فعالىت هاى دولت در
ٔ
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عرضه کاالها و خدمات
1ــ
ٔ
2ــ وضع قوانىن و سىاست گذارى در اقتصاد.
1ــ عرضۀ کاالها و خدمات :دولت مى تواند با سرماىه گذارى ،در بازار بعضى از
کاالها و خدمات وارد شود و به تولىد ،عرضه و فروش آن ها بپردازد .دراىن زمىنه ،دولت
با تأسىس شرکت ها و مؤسسات مختلف که به نام شرکت هاى دولتى شناخته مى شوند ،اقدام
به فعالىت مى کند.
عرضه بعضى کاالها باشد و بهره بردارى از
ممکن است دولت ماىل به تولىد و
ٔ
برخى منابع و معادن را خود عهده دار شود؛ براى مثال ،کشف ،استخراج ،تصفىه و توزىع
فرآورده هاى نفتى را به عهده بگىرد و با تأسىس ىک شرکت ،اىن فعالىت ها را انجام دهد؛
به اىن ترتىب ،دولت با عرضه و فروش فرآورده ها ،درآمد کسب مى کند.
هم چنىن ممکن است در برخى زمىنه ها مردم و به عبارت دىگر« ،بخش خصوصى»
حاضر به سرماىه گذارى نشوند .دلىل اىن کار نىز مى تواند عدم اطمىنان از سودآورى ،نىاز
اولىه بسىار زىاد ىا عوامل دىگر باشد .در اىن حالت ،دولت ناچار به سرماىه گذارى
به
سرماىه ٔ
ٔ
در اىن زمىنه مى شود و کاالها و خدمات موردنىاز مردم را عرضه مى کند .بعضى از شاخه هاى
اولىه بسىار زىادى نىاز دارند ــ نظىر تولىد فوالد ــ از اىن نوع اند.
صنعت که به
سرماىه ٔ
ٔ
عالوه بر اىن ،ممکن است در بعضى شراىط خاص ،دولت به ناچار برخى مؤسسات
عرضه بعضى کاالها
تولىدى و تجارى را تحت پوشش بگىرد و بدىن ترتىب ،در بازار تولىد و
ٔ
و خدمات درگىر شود .اىن وضعىت به دلىل بروز جنگ تحمىلى در کشور ما اتفاق افتاد و
اداره برخى واحدهاى صنعتى و تولىدى را به عهده گرفت.
دولت به ناچار مالکىت و ٔ
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2ــ وضع قوانىن و سىاست گذارى در اقتصاد :دولت براى هداىت اقتصاد
عرصه فعالىت هاى
در مسىر مطلوب و موردنظر خود و با هدف اىجاد نظم و انضباط در
ٔ
اقتصادى جامعه ،قوانىنى را وضع کرده و سىاست هاىى را براى اجرا در کشور طراحى
مى کند؛ براى مثال ،جهت جلوگىرى از واردات کاالهاى خاص به کشور ،قوانىنى را وضع
و اجرا مى کند ىا براى تشوىق تولىدکنندگان به فعالىت بىش تر و تولىد برخى کاالها ،امتىازات
و امکاناتى را در نظر مى گىرد.
آىنده اقتصاد و مشخص کردن اهداف
به طورکلى ،دولت با در نظر گرفتن تصوىرى از ٔ
آن ،مى کوشد فعالىت هاى اقتصادى جامعه را به سمت و سوى موردنظر خود هداىت کند.
روىه
هدف هاىى نظىر کاهش مصرف گراىى ،محدود ساختن واردات و مصرف بى ٔ
کاالهاى وارداتى ،برنامه رىزى در جهت به کارگىرى ف ّناورى هاى نوىن ،افزاىش فعالىت هاى
تولىدى و سرماىه گذارى در مناطق محروم کشور را مى توان از طرىق طراحى و اجراى
سىاست هاى مناسب دنبال کرد.
اختالف نظر بىن اقتصاددانان دربارۀ نقش دولت در اقتصاد

عرصه اقتصاد بىن اقتصاددانان اتفاق نظرى وجود
درباره نقش و وظاىف دولت در
ٔ
ٔ
عرصه اقتصاد فعالىت کند؛ زىرا بدون
ندارد .گروهى معتقدند دولت باىد به طور جدى در
ٔ
حضور دولت و نقش قوى آن ،اقتصاد کشور نمى تواند در مسىر درست و مناسب پىش برود.
عرصه اقتصاد وارد شود و دخالت کند؛ زىرا
در مقابل ،گروهى دىگر معتقدند دولت نباىد در
ٔ
با دخالت دولت وضعىت اقتصاد بهتر نمى شود؛ به عبارتى ،آن ها معتقد به اقتصاد آزادند.
بدىن ترتىب ،مى توان دو گروه فکرى را از هم باز شناخت :ىکى ،مدافعان نقش قوى
و پررنگ دولت در اقتصاد که اقتصاد آزاد بدون حضور قوى دولت را فاقد کارآىى مى دانند
جدى دولت در اقتصادند.
و دىگرى ،طرفداران اقتصاد آزاد که مخالف حضور و نقش ّ
حال تفاوت دىدگاه اىن دو گروه را در دو محور اشاره شده ،بررسى مى کنىم:
1ــ عرضۀ کاالها و خدمات :طرفداران اقتصاد آزاد معتقدند اگر دولت در اىن
حوزه وارد شود و تصدى کارخانه ها ،معادن و صناىع را در دست خود بگىرد ،نمى تواند
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آن ها را به صورت کارآمد اداره کند .آن ها مى گوىند بخش خصوصى به روشى بسىار بهتر
اداره اىن فعالىت ها برآىد.
عهده ٔ
و با مدىرىت کارآمدتر مى تواند از ٔ
طرفداران اقتصاد آزاد ،شواهد فراوانى را از مدىرىت ناکارآمد دولتى در کشورهاى
مختلف ارائه مى کنند و مى گوىند اگر بخش خصوصى در اىن حوزه ها جاىگزىن دولت بشود،
اىن فعالىت ها به صورت سودآور اداره شده و در نهاىت ،جامعه از آن منتفع خواهد شد.
در مقابل ،طرفداران حضور دولت در اقتصاد مى گوىند که بخش خصوصى در
تجربه کافى براى تصدى فعالىت ندارد و به همىن دلىل ،الزم است
کشورهاى در حال توسعه ٔ
از حماىت دولت برخوردار باشد .از سوى دىگر ،با توجه به اهمىت بعضى از حوزه هاى
فعالىت در اقتصاد ،آن ها مى گوىند بخش خصوصى به دلىل توجه به سود خود ،شاىد
صالحىت الزم را براى تصدى چنىن فعالىت هاىى نداشته باشد.
2ــ وضع قوانىن و سىاست گذارى در اقتصاد :طرفداران اقتصاد آزاد مى گوىند
براى وضع قوانىن و سىاست گذارى در اقتصاد ،باىد اطالعات کافى از اقتصاد و جنبه هاى
مختلف آن داشت .دولت در صورتى مى تواند در اىن عرصه موفق باشد که اطالعات روشن و
دقىقى از اقتصاد کشور داشته باشد که معموال ً چنىن نىست .اگر قانون گذارى بدون اطالعات
الزم انجام بگىرد ،ممکن است به جاى آثار مثبت ،شاهد آثار منفى باشىم ،به عبارت دىگر،
دولت به جاى اىن که اقتصاد را در مسىر درست هداىت کند ،آن را به بىراهه خواهد برد.
همان طورى که مى بىنىد ،اختالف نظر بىن اىن دو گروه جدى است وهر کدام دالىل
متعددى در دفاع از باورهاى خود ارائه مى کنند.
در حال حاضر ،بسىارى از اقتصاددانان به ترکىب اىن دو دىدگاه و دست ىابى به ترکىبى
بهىنه از دولت ــ بازار رأى مى دهند؛ به گونه اى که دولت در بعضى عرصه هاى محدود از
اقتصاد فعالىت کند و در عىن حال ،بخش خصوصى و بازار نىز بتواند بدون محدودىت به
گسترش ابعاد فعالىت هاى خود بپردازد.
در سال هاى اخىر در کشور ما توجه جدى سىاست گذاران به ضرورت افزاىش توان
و اقتدار بخش خصوصى جلب شده است .دولت ملزم شده است که با واگذارى بخش مهم
عرصه اقتصاد به بخش خصوصى که در چارچوب سىاست هاى
از فعالىت هاى خود در
ٔ
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اجراى اصل  44قانون اساسى مطرح شده است ،سهم خود را در اقتصاد کاهش بدهد و
موجبات تقوىت بخش خصوصى در اقتصاد کشور را فراهم سازد؛ اىن به معناى حرکت
در مسىر دست ىابى به ترکىب بهىنه از حضور دولت و مشارکت بخش خصوصى است.
فعالىت  4ــ3

یک واحد دولتی را که تولید کنند ٔه کاال یا خدمتی است  ،نام ببرید  .در مورد علل دولتی
بودن این واحد در کالس گفت و گو کنید .
پرسش

1ــ اهداف اقتصادی دولت را فهرست کنید .
2ــ چرا دولت ها برای تثبیت قیمت ها تالش می کنند؟
توسعه اقتصادی به اختصار توضیح دهید .
3ــ نقش دولت را در رشد و
ٔ
4ــ چرا مقابله با فقر یکی از هدف های مهم دولت هاست؟
توسعه اقتصادی را تجزیه و تحلیل کنید .
نحوه توزیع درآمد بر
ٔ
  5ــ تأثیر ٔ
  6ــ دولت فعالیت های خود را در اقتصاد به چه صورت هایی انجام می دهد؟
7ــ دولت چگونه از طریق وضع قوانین و سیاست گذاری می  تواند در اقتصاد
دخالت کند؟
زمینه اقتصاد طراحی کند؟
 8ــ دولت چه وقت می تواند قوانینی درست و کارآمد در
ٔ
9ــ تفاوت دو دیدگاه مخالفان و موافقان دخالت دولت در اقتصاد را به اختصار شرح
دهید .

61

فصل 2
اقتصاد و قانون اساسى جمهوری اسالمى اىران

مسائل اقتصادى در قانون اساسى کشورمان چه جاىگاهى دارند؟
قانون اساسى در هر کشورى چارچوب کلى نظام اقتصادى ،اجتماعى و سىاسى آن
کلىه قوانىن و ضوابط در آن جامعه براساس روح حاکم بر قانون اساسى
را معلوم مى سازدٔ .
تدوىن مى شود؛ بدىن ترتىب ،نوع نگاه ىک جامعه به اقتصاد و قوانىن حاکم بر آن ،در اصول
اقتصادى قانون اساسى آن کشور جلوه گر مى شود.
قانون اساسى جمهورى اسالمى اىران که در سال  1358تدوىن شده است ،در شراىطى
جانبه آنان در
مطرح شد که انقالب شکوهمند اسالمى با پاىمردى بى نظىر مردم و حماىت همه ٔ
پاىه تعالىم اسالمى فراهم شده
بهمن  1357به پىروزى رسىده و مقدمات تأسىس حکومتى بر ٔ
بود .خواست عمومى مردم ،از ىک سو ،بر چىده شدن روابط غلط اقتصادى در دوران
پاىه اصول انسان ساز
رژىم سابق و از سوى دىگر ،طراحى نظام اقتصادى ــ اجتماعى بر ٔ
ِ
خواست مردم تدوىن شد.
اسالم بود .قانون اساسى با رعاىت هر دو
فصل چهارم قانون اساسى جمهورى اسالمى اىران که شامل اصل چهل و سوم
تا پنجاهم مى شود ،با عنوان اقتصاد و امور مالى به مسائل اقتصادى کشور پرداخته و
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چارچوب کلى نظام اقتصادى مطلوب خود را ترسىم کرده است .در اىن جا محورهاى کلى و
وىژگى هاى اساسى نظام اقتصادى کشور را از دىد قانون اساسى مورد توجه قرار مى دهىم:
اقتصاد وسىله است نه هدف

از آن جا که در ادىان الهى از عدم دل بستگى به تعلقات دنىاىى و در نظر گرفتن آخرت
بحث مى کنند ،ممکن است اىن طور به نظر برسد که اقتصاد اسالمى به رشد اقتصادى و باال
بردن سطح رفاه مردم توجهى ندارد .از سوى دىگر ،طبعاً باىد نظام اقتصادى که رىشه در
زده غربى داشته باشد.
تعالىم اسالمى دارد ،تفاوتى اساسى با اقتصاد مصرف گرا و مصرف ٔ
مقدمه قانون اساسى آمده است:
در
ٔ
«در تحکىم بنىان هاى اقتصادى ،اصل ،رفع نىازهاى انسان در جرىان رشد و تکامل
اوست نه هم چون دىگر نظام هاى اقتصادى تمرکز و تکاثر ثروت و سودجوىى؛ زىرا که در
مکاتب مادى ،اقتصاد خود هدف است و بدىن جهت در مراحل رشد ،اقتصاد عامل تخرىب
و فساد و تباهى مى شود ولى در اسالم ،اقتصاد وسىله است و از وسىله انتظارى جز کاراىى
بهتر در راه وصول به هدف ،نمى توان داشت».
بدىن ترتىب مى توان گفت قانون اساسى مسىرى را براى رشد و تعالى روحى و معنوى
انسان در نظر گرفته است که در آن ،اقتصاد به عنوان وسىله اى به کار گرفته مى شود تا
جامعه انسانى هدف نىست بلکه
انسان را به مقصد برساند .رفاه و برخوردارى مادى براى
ٔ
باىد وسىله اى براى رشد خالقىت انسان باشد.
استقالل اقتصادی و رهاىى از وابستگى

آن چه در سال هاى پاىانى عمر رژىم پهلوى ،موجبات نگرانى بسىارى از نخبگان اىران
دوست و طالب سرافرازى و سربلندى کشورمان را فراهم ساخته بود ،اىن بود که کشورمان
در طول اىن سال ها با وجود برخوردارى از درآمدهاى عظىم نفت ،به جاى اىن که در مسىر
توسعه و دست ىابى به اقتصادى توانمند و متکى به خود حرکت کند ،به طور مداوم در مسىر
وابستگى هر چه بىش تر به قدرت هاى بزرگ حرکت مى کرد و مىزان وابستگى و اتکا به خارج
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مدام بىش تر و بىش تر مى شد .آرزوى اىن افراد اىن بود که اىران بتواند در مسىر رهاىى از
وابستگى حرکت کند ،روى پاى خود باىستد و با اتکا به تواناىى هاى خود به سطح باالى
دانش و ف ّناورى دست پىدا کند.
وابسته سابق ،مقدمات
با پىروزى انقالب اسالمى و برچىده شدن پاىه هاى حکومت
ٔ
اندىشه
عرصه اقتصاد و صنعت آغاز شد .در تدوىن قانون اساسى نىز
اىن حرکت جدى در
ٔ
ٔ
دست ىابى به استقالل اقتصادى و رهاىى از منجالب وابستگى مورد توجه قرار گرفت .در
نکته محورى ،تأمىن استقالل اقتصادى ،جلوگىرى
اصل چهل و سوم قانون اساسى بر چهار ٔ
سلطه بىگانگان ،خودکفاىى و رهاىى از وابستگى ،تأکىد شده است.
از ٔ
استقالل اقتصادی چىست؟

عرصه
مفهوم استقالل اقتصادى با استقالل سىاسى متفاوت است .اگر ىک کشور در
ٔ
سىاست به کشور دىگرى وابسته نباشد و بتواند بدون اعمال نفوذ کشورهاى قدرتمند براى
مسائل خود تصمىم گىرى کند ،مى گوىىم اىن کشور داراى «استقالل سىاسى» است؛ به
عبارت دىگر ،عدم وابستگى سىاسى را معادل استقالل سىاسى مى دانىم.
درباره استقالل اقتصادى نمى توان عدم وابستگى اقتصادى را معادل استقالل
اما
ٔ
همه کشورها به گونه اى به هم دىگر وابستگى اقتصادى
اقتصادى دانست .در جهان امروزٔ ،
دارند؛ هر کشورى از نظر اقتصادى به کشورهاى دىگر وابسته است و در عىن حال ،بعضى
کشورهاى دىگر هم به آن کشورها وابستگى دارند؛ براى مثال ،ىک کشور مواد خام معدنى
صادر مى کند و مشترىان اىن کاال به آن کشور وابستگى دارند و در مقابلِ ،
خود آن کشور
فروشنده ماشىن آالت
ماشىن آالت صنعتى از خارج مى خرد و در نتىجه ،به کشورهاى
ٔ
وابسته است.
اما اىن وابستگى اقتصادى مى تواند داراى مراتب باشد؛ براى مثال ،ىک کشور ممکن
است شدت وابستگى خود به واردات بعضى کاالها را کاهش بدهد و اگر نتواند آن کاال را
از خارج تهىه کند ،دچار مشکل نىز نشود؛ در اىن صورت ،اىن کشور از وابستگى فاصله
مى گىرد و به استقالل اقتصادى نزدىک مى شود.
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ممکن است ىک کشور به درآمدهاى ناشى از صادرات ىک ىا چند کاال وابسته باشد و
اگر بازار آن کاالها دچار بحران بشود ،اقتصاد آن کشور مختل مى شود .اىن گونه کشورها
را کشورهاى «تک محصولى» مى نامىم که به طبع ،از وضعىت استقالل اقتصادى به دورند.
بدىن ترتىب ،اگر کشورى منابع تأمىن کاالهاى وارداتى ىا بازارهاى فروش کاالهاىش
را متنوع کند ىا از وضعىت تک محصولى فاصله بگىرد ىا اىن که امکان تأمىن بعضى نىازها
را در داخل فراهم کند ،به وضعىت استقالل اقتصادى نزدىک مى شود.
کشور ما در گذشته به شدت به درآمدهاى نفتى وابسته بود و کشورى تک محصولى
به شمار مى رفت .در سال هاى بعد از پىروزى انقالب اسالمى دولت تالش کرد تا منابع
حد امکان متنوع بشود و وابستگى به درآمدهاى نفتى کاهش بىابد .هر
درآمدى کشور تا ّ
چند هنوز هم اقتصاد ما وابستگى به درآمدهاى نفتى دارد اما مىزان درآمد ناشى از صادرات
غىرنفتى به سرعت افزاىش ىافته است؛ به عبارت دىگر ،درآمدهاى صادراتى کشور متنوع تر
شده و از وضعىت تک محصولى فاصله گرفته است.
عرصه علم و ف ّناورى ،سعى شده است توان فنى
از سوى دىگر ،با تالش فراوان در
ٔ
کشور افزاىش ىابد و امکان تأمىن نىازهاى صناىع کشور در داخل فراهم بشود؛ براى مثال،
در سال هاى اول بعد از پىروزى انقالب که ناگهان کشور ما با مشکل تحرىم اقتصادى روبه رو
شد ،حتى براى تولىد توپ پالستىکى هم ف ّناورى الزم را در اختىار نداشت و بدون کمک
متخصصان خارجى تولىد آن مىسر نبود؛ اما اىنک کشور ما با کمال افتخار در دانش هوا
ماهواره امىد و قراردادن آن در مدار
و فضا ،پىشرفت هاى چشم گىرى داشته و ساخت
ٔ
با ف ّناورى کامال ً بومى ،نشان اىن است که کشور ما در مسىر قطع وابستگى به قدرت هاى
بزرگ و رسىدن به
مرحله استقالل اقتصادى ،حرکت جدى اى داشته است.
ٔ
تالش برای رىشه کن کردن فقر

تالش براى رىشه کن کردن فقر و تأمىن زندگى انسانى براى اقشار فقىر و کم درآمد
جامعه جزء تعالىم اساسى ادىان الهى و در رأس آن ها دىن مبىن اسالم است .از سوى دىگر،
به اعتقاد بسىارى از اقتصاددانان ،وجود فقر گسترده در جوامع در حال توسعه ،خود به
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توسعه اقتصادى عمل مى کند.
عنوان مانعى بر سر راه دست ىابى به
ٔ
قانون اساسى جمهورى اسالمى در اصل چهل و سوم بر رىشه کن کردن فقر و
همه افراد جامعه تأکىد کرده است.
محرومىت و تأمىن نىازهاى اساسى ٔ
  توجه به شأن و منزلت انسان

اىن امر که در جامعه اى روابط اقتصادى به گونه اى تنظىم شود که فقر وجود نداشته
همه مردم در رفاه زندگى کنند ،به طبع خىلى با ارزش است و آرزوى بسىارى از
باشد و ٔ
مصلحان اجتماعى در گذشته و حال بوده است؛ با اىن حال ،شاىد اىن هم به تنهاىى کافى
نباشد .آن چه حتى از رفع فقر هم مهم تر است ،روش اىن کار است .آىا روش هاى رسىدگى
به شراىط زندگى فقرا ،براساس حفظ شأن و منزلت انسانى آن ها طراحى شده است؟
انسان اشرف مخلوقات و جانشىن خداوند بر روى زمىن است؛ پس ،اىن که صرفاً
براى انسان رفاه فراهم شود ،کافى نىست .باىد براى حفظ شأن و منزلت انسانى او ،شراىطى
براىش فراهم شود تا با شکوفا شدن استعدادهاىش دىگر نىازمند کمک کسى نباشد .باىد براى
او فرصت آموزش فراهم شود تا بتواند استعدادهاى خود را بپرورد .باىد براى انسان هاىى
که تواناىى کار کردن دارند ،سرماىه و فرصت شغلى آبرومندانه فراهم شود ،نه اىن که با توزىع
کمک هاى بالعوض ،فقر از جامعه به طور موقت رىشه کن شود.
در اىن رابطه قانون اساسى در اصل چهل و سوم به حفظ آزادگى انسان ،تأمىن
نىازهاى اساسى براى همه ،تأمىن شراىط و امکانات کار براى همه ،قرار دادن وساىل کار
در اختىار کسانى که قادر به کارند ولى وساىل کار ندارند ،و تأمىن امکانات براى افراد
جامعه به گونه اى که بتوانند عالوه بر تالش شغلى ،فرصت و توان کافى براى خودسازى
معنوى ،سىاسى و اجتماعى و شرکت فعال در رهبرى کشور و افزاىش مهارت و ابتکار
داشته باشند ،تأکىد کرده است.
مشروع بودن مالکىت در عىن مبارزه با ثروت اندوزی حرام
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در هر جامعه اى ممکن است گروهى پىدا شوند که با استفاده از بعضى فرصت ها،

از ثروت هاى ملى سوء استفاده کنند و با روش هاى غىرقانونى ،به ثروت هاى گزاف دست
بىابند .به طبع ،باىد از اىن گونه ثروت اندوزى ها جلوگىرى شود؛ زىرا موجب تضىىع حقوق
ساىر مردم مى شود .از سوى دىگر ،همواره قوانىن و سىاست هاى جارى کشور باىد به
گونه اى باشد که مشکلى براى آن گروه از فعاالن اقتصادى که با رعاىت قوانىن و با حفظ
منافع جامعه به کار و تالش ،تولىد و سرماىه گذارى مى پردازند ،اىجاد نشود و حتى چنىن
افرادى را باىد تشوىق هم کرد؛ زىرا با فعالىت هاىشان ،موجبات رشد و شکوفاىى اقتصادى
جامعه را فراهم مى سازند.
حال اگر مقابله با کسانى که با سوء استفاده از روابط و پارتى بازى و کارهاى غىرقانونى
ثروت اندوزى مى کنند ،به گونه اى باشد که حتى عرصه را براى گروه دوم که رفتار سالمى
دارند ،تنگ کند ،اىنان به ناچار به اىن نتىجه مى رسند که فضاى عمومى کشور براى فعالىتشان
مناسب نىست و بهتر است سرماىه هاىشان را به کشور دىگرى ببرند .هم چنىن ،اگر به خاطر
حماىت و تشوىق گروه دوم ،نظارت جدى بر فعالىت هاى ثروت اندوزى صورت نگىرد ،گروه
اول که اعمال غىرقانونى انجام مى دهند ،با آسودگى و آرامش به اعمال خود ادامه مى دهند؛
پس باىد بدون افراط و تفرىط ،در اىن عرصه اقدام شود.
در ابتداى پىروزى انقالب اسالمى ،هر دو گروه صاحبان ثروت و فعاالن اقتصادى
جامعه ما وجود داشتند؛ ىک گروه ،با استفاده از روابط قوى با دربار و هىئت حاکم با
در
ٔ
غارت اموال عمومى ثروت هاى گزاف به دست آورده بودند و گروه دىگر ،با فعالىت سالم
خود ،به دنبال خلق ثروت بودند .اىن نکته در اىام تدوىن قانون اساسى مورد توجه بود؛ به
همىن دلىل ،براساس اصول  47و  49قانون اساسى ،ضمن محترم شمردن مالکىت مشروع
که با رعاىت قوانىن کشور اىجاد مى شود ،بر مبارزه با ثروت اندوزى از روش هاى غىرقانونى
و نامشروع و بازگرداندن ثروت هاى ناشى از اىن گونه اعمال ،تأکىد شده است.
اىجاد شکوفاىى اقتصادی در تمام مناطق و رفع تبعىض بىن آن ها

کشورهاى در حال توسعه معموال ً با اىن مسئله روبه روىند که ىک ىا چند منطقه از کل  
کشور با سرماىه گذارى دولتى و سرماىه گذارى از طرف بخش خصوصى ،رشد سرىعى پىدا
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مى کند ولى ساىر مناطق کشور عقب مى مانند؛ در نتىجه ،اىن مناطق رشد ىافته به صورت
جزىره در دل کشور توسعه نىافته شکل مى گىرند .چنىن وضعىتى باعث مى شود که از
ىک سو ،مناطق محروم از دستاوردهاى رشد اقتصادى بهره اى نبرند و از سوى دىگر،
رشد اقتصادى اىن جزىره ها قابل دوام نباشد.
جامعه ما هم به شدت با اىن معضل مواجه بود .مظاهر
در دوران تدوىن قانون اساسى،
ٔ
رشد و توسعه در کشور منحصر ًا در مرکز و شهرهاى بزرگ خالصه شده بود و در ساىر
مناطق چندان رشدى وجود نداشت .بسىارى از روستاهاى کشور راه ارتباطى مناسب
و نىز دسترسى به آب بهداشتى و برق نداشتند .اىن وضعىت باعث مى شد که فعالىت هاى
کشاورزى در روستاها تعطىل شده و همه به شهرها مهاجرت کنند.
قانون اساسى جمهورى اسالمى اىران در اصل  48بر اىن نکته تأکىد کرده است که
نباىد تبعىضى بىن مناطق مختلف کشور وجود داشته باشد .دولت باىد سعى کند موجبات
رشد و شکوفاىى تمام مناطق کشور را فراهم بىاورد و با توجه مضاعف به مناطق محروم،
بکوشد نابرابرى بىن مناطق را کاهش دهد و از بىن ببرد.
توسعه پاىدار و حفظ محىط زىست

در سال هاى بعد از جنگ جهانى دوم ،کشورهاى در حال توسعه تالش جدى
براى رسىدن به رشد و شکوفاىى را آغاز کردند ،اما در اکثر اىن کشورها ،پىشرفت هاى
مختصرى ــ آن هم به بهاى تخرىب شدىد محىط زىست ــ اتفاق افتاد .بررسى اىن تجربىات،
اکثر محققان و اقتصاددانان را به اىن نتىجه رساند که باىد جرىان توسعه و رشد اقتصاد
در کشور به گونه اى سازماندهى شود که آسىبى به محىط زىست وارد نشود؛ زىرا اگر
رشد اقتصادى به همراه تخرىب محىط زىست باشد ،امکان تداوم رشد در سال هاى بعد از
توسعه پاىدار وجود نخواهد داشت .اصل
بىن مى رود و به عبارتى ،امکان دست ىابى به
ٔ
پنجاهم قانون اساسى ،حفاظت محىط زىست را وظىفه اى عمومى مى داند و بر ممنوعىت
فعالىت هاى اقتصادى که تخرىب غىرقابل جبران محىط زىست را به همراه داشته باشند و
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توسعه پاىدار را از کشور بگىرند ،تأکىد کرده است.
در نتىجه ،امکان
ٔ
پرسش

1ــ کدام یک از اصول قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به مسائل اقتصادی با
عنوان اقتصاد و امور مالی پرداخته است؟
2ــ ویژگیهای اساسی نظام اقتصادی کشور را از دیدگاه قانون اساسی فهرست کنید .
3ــ تفاوت تعالیم اقتصادی اسالم را با اقتصاد مصرف گرا و مصرف زده غرب شرح
دهید .
4ــ در اصل چهل و سوم قانون اساسی برای رسیدن به استقالل اقتصادی بر چه نکات
محوری تأکید شده است؟
  5ــ در خصوص توجه به شأن و منزلت انسان در اصل چهل و سوم قانون اساسی بر
چه نکاتی تأکید شده است؟
  6ــ قانون اساسی مشروع بودن مالکیت را چگونه مورد توجه قرار داده است؟
7ــ قانون اساسی برای رفع تبعیض بین مناطق کشور ،دولت را به چه کارهایی مکلف
کرده است؟
توسعه پایدار چه تدبیری اندیشیده
  8ــ در قانون اساسی به منظور حفظ محیطزیست و
ٔ
شده است؟
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