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ارائـهٔ طرح هـا و اصـوالً تبییـن
جهت گیـری اقتصاد اسلام در راسـتای
حفـظ منافـع محرومیـن و   گسـترش
مبارزه اسلام
مشـارکت عمومی آنـان و
ٔ
بـا زرانـدوزان   ،بزرگ تریـن هدیـه
و بشـارت آزادی انسـان از اسـارت
فقـر و تهی دسـتی به   شـمار مـی رود
و  بیـان ایـن حقیقـت کـه صاحبـان مـال
و   منـال در حکومت اسلام هیـچ امتیاز
و   برتـری ای از ایـن جهـت بـر فقـرا
ندارنـد و ابـداً اولویتـی بـه آنـان تعلق
نخواهـد گرفـت  ،مسـلم راه شـکوفایی
و  پـرورش اسـتعداد های خفتـه و
شـده پابرهنـگان را فراهـم
سـرکوب
ٔ
می کنـد .
امام خمینی (رحمة ال ّٰله علیه)

کلیۀ حقوق مادی و معنوی این کتاب متع ّلق به سازمان پژوهش و برنامه ریزی
آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن
به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه هاي مجازی ،نمایش ،اقتباس،
تلخیص ،تبدیل ،ترجمه ،عکس برداری ،نقاشی ،تهیة فیلم و تکثیر به هر شکل و
نوع ،بدون کسب مج ّوز ممنوع است و متخ ّلفان تحت پیگرد قانونی قرار میگیرند.
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مطالعه آزاد است و مورد
در این کتاب ،مواردی که در پیرابند٭ قرار گرفته برای
ٔ
ارزشیابی قرار نمی گیرد.
دانش آموز عزیز
علم اقتصاد بخشی از دانش بشری است که در طول دو قرن اخیر اهمیت زیادی یافته است .این
رشته شاخه ای از علوم اجتماعی است ّاما بین رشته های مختلف این علوم ،جایگاه ویژه ای دارد .دلیل
این امر نیز اهمیت یافتن روزافزون مسائل و موضوعات اقتصادی در زندگی بشر امروزی است ،برای
مثال ،امروزه در سطح بین المللی ،کشور هایی شناخته شده و مطرح هستند که اقتصادی قوی دارند .از
سوی دیگر در قرون اخیر با تغییرات سریع ف ّناوری و تحوالتی که در ساختار اقتصادی جوامع به وقوع
پیوسته ،علم اقتصاد نیز به طور دائم پیچیده تر شده است .یکی از دالیل اهمیت این موضوع ،عنایت
مقام معظم رهبری است .ایشان مهم ترین مسئله هر سال را با یک شعار به منظور توجه و هدایت جامعه به
اطالع عموم می رسانند .طی چند سال اخیر ،معظم له موضوعات اقتصادی را شعار سال اعالم فرمودند
و با تأکید بر اقتصاد مقاومتی و دهه عدالت و پیشرفت ،فضای جدیدی را رقم زدند .سعی مؤلفان این
کتاب این بوده است که مفاهیم و اصطالحاتی از مباحث اقتصادی را به شما دانش آموز عزیز معرفی
زمینه الزم درک مسائل و مباحث اقتصادی را فراهم آورند؛ بنابراین ،کتاب حاضر
کنند و به این وسیلهٔ ،
جامعه امروزی در
مجموعه مفیدی از اطالعات الزم را برای درک مسائل واقعی اقتصادی مطرح در
ٔ
ٔ
اختیار شما قرار می دهد.
به منظور یادگیری هر چه بهتر مباحث مطرح شده و درک بهتر آنها ،هر فصل کتاب با یک سؤال
انگیزاننده آغاز شده است .در عین حال در هر فصل نیز فعالیت ها و پرسش هایی را گنجانده ایم.
امیدواریم با انجام دادن این فعالیت ها و تمرین ها مطالب را بهتر بیاموزید و آموخته ها را در
زندگی خود به کار گیرید.
گروه اقتصاد

دفتر تألیف کتاب  های درسی عمومی و متوسطه نظری
واژه مصوب فرهنگستان به جای کادر
٭ ٔ

بخش 1

آشنایی با اقتصاد

7

فصـل ا ّول
اقتصاد چیست؟
چرا علم اقتصاد را می آموزیم؟
انسان 1به عنوان جانشین خدا روی زمین اهداف ،برنامه  ها و مأموریت هایی از جمله آبادانی
زمین و رفع نیاز های خود ،خانواده و دیگران را دارد .رفع این نیاز ها از طریق منابع و امکاناتی است
که خداوند در اختیار انسان گذاشته است .در این تصویر بسیار ساده از حیات انسان با دو مفهوم یعنی
«نیاز های انسان» و «منابع و امکانات» روبه رو می شویم.
دانش اقتصاد کمک می کند انسان برای رفع نیاز ها ،از منابع و امکانات به نحو صحیح و بهینه
استفاده ،و بهترین ها را انتخاب کند.

نیاز های انسان

نیاز های انسان محرک فعالیت و تالش او است؛ به عبارت دیگر ،انسان به دنبال احساس نیاز
تصمیم می گیرد که آن نیاز را برطرف سازد و بعد از رفع نیاز ،احساس رضایت می کند.
نیاز های انسان مراتبی دارد .به طور طبیعی اولین مرتبه از نیاز های اولیه زندگی ،مادی است؛
1ــ وقتی از انسان نام می بریم،فقط به فرد توجه نداریم؛ بلکه عالوه بر تک تک افراد ،همه هویت های جمعی هر انسان مثل خانواده،
گروه ،اجتماع ،جامعه ،ملت و امت نیز مدنظر است.
8

نیاز به غذا که با آن رفع گرسنگی کند ،آب سالم که رفع تشنگی کند ،سرپناهی که در آن از گزند سرما،
گرما و درندگان مصون بماند و نیاز به امنیت از نیاز های اولیه انسان به شمار می رود .نیاز های انسان به
نیاز های مادی محدود نمی شود بلکه نیاز های عاطفی ،روحی ،نیاز به علم ،هنر ،فرهنگ ،دین و اخالق،
نیاز به ارتباط و تعامل با انسان ها و … از جمله نیاز هایی است که بدون رفع آنها انسان به کمال خود
نخواهد رسید.
انسان موجودی کمال جو است؛ به همین دلیل با برآورده شدن پاره ای از نیاز هایش ،احساس
بی نیازی به او دست نمی دهد؛ بلکه نیاز های تازه ای در او شکل می گیرد.اگر انسان در نیاز های مادی
و حیوانی خود متوقف شود ،کمال جویی به نوعی سیری ناپذیری تبدیل می شود؛ مثل انسان تشنه ای که
تشنگی خود را با آب دریا برطرف کند که در این صورت تشنه تر خواهد شد.
همچنین اگر انسان در رفع نیاز های طبیعی خود ،مراتب نیاز ها را به خوبی طی نکند و در یک
مرتبه متوقف بماند به خلق نیاز های کاذب برای خود اقدام می کند تا حس کمال جویی خود را سیراب
کند .پیگیری نیاز های کاذب و یا زیاده روی در رفع نیاز های مادی ،موجب توقف و یا انحطاط انسان
می شود.
نیاز های اولیه انسان

امنیت

بهداشت و درمان

مسکن

آموزش

پوشاک

خوراک

و…

فعالیت 1-1

فهرستی از نیاز های مادی و غیرمادی انسان ها ارائه کنید.

منابع و امکانات

خداوند منابع ،امکانات و ثروت های طبیعی و انسانی را به امانت در اختیار جانشین خود قرار
داده است تا با رفع نیاز های خود و همنوعانش ،مأموریتی را که دارد به جا آورد.
نکته مهم می توان اشاره کرد:
در این باره به دو ٔ
نکته ّاول اینکه منابع و امکانات در دسترس انسان ،محدود است .زمینهای کشاورزی ،ذخایر معدنی،
ٔ
منابع طبیعی ،سرمایه و نیروی کاری که در اختیار جامعه قرار دارد ــ هر قدر هم که زیاد باشد ــ محدود است.
9

حتی ممکن است زمین های کشاورزی نسبتاً زیادی در اختیار جامعه باشد ولی زمین های مرغوبی که
بازدهی خوبی دارند ،و یا زمین هایی که نزدیک به محلّ زندگی و تجمع انسان ها قرار دارند محدود
کره زمین ــ به دلیل ناشناخته بودن بسیاری از این ذخایر
است .ذخایر معدنی با وجود فراوان بودن در ٔ
و نیز محدود بودن دانش فنی بشرــ محدود است .عالوه بر این استفاده بی رویه از منابع در قرن گذشته،
محدودیت های بیشتری را برای بشر فراهم کرده است؛ بنابراین استفاده از منابع باید با حفظ و صیانت
از آنها و رعایت عدالت بین نسلی همراه باشد.

قطعه زمینی که قسمتی از آن قابل کشت و قسمت های دیگر آن غیر قابل کشت است.

دومین نکته این است که حتی اگر مشکل «کمبود منابع» نداشتیم و داشته های بشر نامحدود باشد،

انسان در بهره برداری از این منابع ،محدودیت دارد؛ به عبارت دیگر این منابع و امکانات برای انسان،

هم امکان مصارف متعددی دارد و هم با روش های مختلفی می تواند از آنها استفاده کند؛ به طور مثال

تهیه غذا در آن
زمین های کشاورزی را هم می توان برای تولید پوشاک به زیر کشت پنبه برد و هم برای ٔ

گندم کاشت .روش های کشت و آبیاری هم گونه گون است .انسان به دلیل محدودیت هایش ،نمی تواند
همه آنچه را می خواهد هم زمان و همیشه داشته باشد؛ در نتیجه باید انتخاب کند.

این دو محدودیت وضعیتی ایجاد می کند که اقتصاددان ها به آن «کمیابی» می گویند.

فعالیت 1-2

پول ماهانه یکی از امکاناتی است که ممکن است والدین در اختیار شما قرار
دهند .گزینه  های خود را از مصارف متعدد آن فهرست ،و بحث کنید که انتخاب های
شما با انتخاب های دیگران چه تفاوتی دارد؟
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مسئله اقتصادی

از مطالب گفته شده می توان این گونه نتیجه گیری کرد:
1ــ نیاز ها و خواسته  های انسان ،گوناگون و نامحدود است.
2ــ انسان در بهره برداری از منابع و امکانات موجود محدودیت دارد و منابع و امکانات موجود
نیز محدود است (کمیابی).
3ــ انسان ها باید با بهترین روش ،و در بهترین محل استفاده ،انتخاب بهینه ای را از منابع و امکانات
به عمل آورند و بیشترین منافع را برای خود و جامعه تأمین کنند .بدین ترتیب ،انسان با یکی از مهم ترین
مسائل زندگی و موضوع اصلی علم اقتصاد ،یعنی انتخاب روبه رو می شود .دانش اقتصاد کمک می کند
بهترین ها را انتخاب کنیم .اینکه چه چیزی ،با چه روشی ،توسط چه کسی و برای چه کسی ،چه زمانی،
چه مکانی و به چه مقداری تولید یا مصرف شود ،فهرستی از انتخاب های روزمره همه ما است که با کمک
دانش اقتصاد به پاسخ آنها می اندیشیم.
پرسش هایی از این قبیل را می توان در یک پرسش اساسی خالصه کرد:
« بهترین استفاده از منابع و امکانات کدام است؟ »
به یقین ،مالک «بهترین بودن» این است که با استفاده از این منابع بتوان بیشترین میزان منافع

(مانند تولید) را به دست آورد و سطح باالتری از رفاه را برای انسان فراهم کرد.
فعالیت 1-3

فهرستی از انتخاب های ِ
عرصه زندگی فردی ،خانوادگی،
پیش روی خود را در
ٔ
اقتصادی و اجتماعی تهیه ،و در مورد روش انتخاب خود ،گفت وگو کنید.

مسئله انتخاب

خداوند انسان ها را به گونه ای آفریده است که به حکم فطرت و سرشت خود در هر انتخابی به دنبال
بیشترین منافع و کمترین هزینه و ضرر هستند؛ به عبارت دیگر در هر انتخابی منافع و هزینه  های آن را مورد
توجه قرار می دهیم و چنانچه منافع آن از هزینه  ها بیشتر باشد ،انتخاب می کنیم و در غیر این صورت از آن
صرف نظر می کنیم .البته چه بسا ممکن است در تشخیص دقیق منافع و هزینه  ها اشتباه کرده ،و انتخاب
نادرستی داشته باشیم ،اما در مورد «روش انتخاب» (هزینه ــ فایده) هیچ گاه اشتباه نمی کنیم.
برخی انسان ها عقالنیت محدود دارند؛ به طور مثال منافع را صرفاً در منافع مادی و حیوانی
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خالصه می کنند و یا صرفاً نگاهی کوتاه مدت دارند؛ گاهی در تعیین فهرست کامل هزینه  ها و ضرر ها و
میزان آنها خطا میکنند .تولیدکنندهای که از کیفیت محصول خود میکاهد ،فروشندهای که کم فروشی ،و
یا از بی اطالعی مشتری سوء استفاده می کند ،تخریب و برداشت بی رویه از جنگل و آب های زیرزمینی،
فردی که آخرت خود را خرج دنیایش می کند ،و … همه برای کسب منفعت ،به این انتخاب ها دست
می زنند؛ اما منفعتی کم ،موقتی و کوتاه مدت را با منافع زیاد ،دائمی و بلندمدت جایگزین کرده اند؛ به
عبارت دیگر «عقالنی» رفتار نکرده اند.
فعالیت 1-4

در مثالهای یاد شده ،بحث کنید چرا اگر فرد یا جامعهای به دنبال منافع واقعی و
درست خود باشد ،انتخابهای کوتاهمدتی نمیکند؟ کشورهای موفق چگونه انتخابهایی
کرده اند؟

هزینه فرصت

قانون حیات انسانی این است که هر انتخابی مستلزم از دست دادن انتخاب یا انتخاب های دیگری
است؛ به عبارت دیگر افراد و جوامع با هر انتخابی« ،بده ــ بستان» می کنند؛ چیزی را انتخاب می کنند و
چیز هایی را از دست می دهند .همیشه با انتخاب اینکه زمین ،زمان ،پول و سایر امکانات خود را صرف چه
چیزی کنند ،یک فرصت انتخاب به دست می آورند و ده ها انتخاب ممکن دیگر خود را از دست می دهند.
انسان ها و جوامع ،همیشه بهترین و برترین گزینه خود را از نظر منافع ،انتخاب می کنند و
با این انتخاب ،بهترین «گزینه بعدی» خود را از دست می دهند؛ به عنوان مثال ،شخصی که زمین
کشاورزی دارد قبل از زراعت به این می اندیشد که در زمین خود چه محصولی را بکارد .او فهرستی
از محصوالت را در ذهن خود دارد و با محاسبه منافع فروش آنها در پایان کار ،و مشورت ها و
مطالعه  هایی که انجام می دهد ،گزینه  های خود را از باال به پایین مرتب می کند .سرانجام بهترین انتخاب
خود را انجام می دهد .او هرچند هنوز به زراعت اقدام نکرده و ظاهر ًا هزینه ای نکرده است اما با
انتخاب خود ،یک هزینه مهم کرده ،و در فهرست خود ،منافع مورد انتظار از دومین انتخاب خوب
خود را از دست داده است؛ به طور مثال با انتخاب کاشتن گندم ،منافع کاشتن توت فرنگی را دیگر در
آن سال نخواهد داشت .فراموش نکنید که او نمی توانست همزمان هر دو را انتخاب کند و به ناچار باید
از فهرست خود یکی را انتخاب می کرد .مقدار منافع از دست داده گزینه دوم ،هزینه فرصت انتخاب
گزینه اول (گندم) است .اقتصاددانان به این هزینه مهم «هزینه فرصت» می گویند که برخی در محاسبات
هزینه ــ فایده لحاظ نمی کنند.
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فعالیت 1-5

شکل زیر ،نشان می دهد که از زمین چه استفاده  هایی می توان به عمل آورد .محل
خالی را با پیشنهاد خود پر کنید .همچنین با در نظر گرفتن اولویت های شهر خود ،آنها
را به ترتیب شماره گذاری کنید و هزینه فرصت انتخاب خود را تعیین کنید.

؟

13

  تعریف علم اقتصاد

درباره چگونگی انتخاب و تصمیم گیری انسان در زندگی
با توجه به آنچه گفته شد ،علم اقتصاد
ٔ
اقتصادی خویش مطالعه می کند و به نوعی «علم انتخاب » است .تصمیماتی که انسان در مورد مسائل
اقتصادی می گیرد ،عمدتاً در نیاز ها و خواسته های نامحدود او ریشه دارد و باید از طریق به کارگیری
منابع و امکانات محدود و در دسترس ،عملی شوند؛ پس می توان علم اقتصاد را به این صورت تعریف
کرد:
رابطه بین منابع و عوامل تولید کمیاب (که موارد استفاده
«علم اقتصاد ،علم انتخاب است و
ٔ
ارائه بهترین انتخاب ها ،رفتار های
مختلف دارند) و نیازهای نامحدود بشر را مطالعه و بررسی می کند و با ٔ
فردی و جمعی انسان را مدیریت می کند».
نکته مهم است که عبارت است از« :نامحدود بودن نیاز ها»،
این تعریف دقیقاً در
برگیرنده سه ٔ
ٔ
«کمیابی منابع» و «امکان مصارف متعدد منابع»؛ از این رو ،می توان گفت «هدف علم اقتصاد ،راهنمایی
انسان برای بهترین انتخاب و به کارگیری بهترین روش به منظور استفاده از منابع و امکانات خویش
است».
از آنجا که تغییر در اطالعات ،انگیزه  ها ،توانایی ها ،توزیع برابر یا نابرابر فرصت ها ،انتخاب ها و
تصمیمات دیگران و… در انتخاب های انسان تأثیر دارد،علم اقتصاد خود را به مطالعه این موارد نیز
موظف می داند.

درباره چه موضوعاتی بحث می کند؟
علم اقتصاد
ٔ

در هر یک از علوم بشری ،دانشمندان با استفاده از روش ها و آزمایش های مرتبط و مناسب
درباره مواد
درباره موضوعات و مسائل خاصی مطالعه می کنند؛ مثال ً در علم شیمی ،شیمی دان ها
ٔ
ٔ
مختلف و تأثیر آنها بر یکدیگر مطالعه می کنند؛ زیست شناس ها در مورد وضعیت گونه های مختلف
جانداران مطالعه می کنند.
دانشمندان علوم اقتصادی هم موضوعات اقتصادی مانند تولید ،مصرف ،توزیع ،تجارت ،قیمت،
رشد و پیشرفت ،فقر ،مالیات و … را با روشهای علمیمورد مطالعه قرار میدهند .دانش اقتصاد با دقت
درباره انواع منافع و هزینه  ها کمک میکند انسانها ،سازمانها و کشورها در استفاده از منابع و امکاناتشان
ٔ
«اندیشه اقتصادی» است .با گسترش و
بهترینها را انتخاب کنند.نتیجه این تالش فکری ،پدید آمدن
ٔ
اندیشه اقتصادی بشر نیز تکامل بیشتری یافت و با عنوان «علم اقتصاد» در
پیشرفت تمدن بشری،
ٔ
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جایگاه یکی از مهم ترین دانش های بشری و علوم دانشگاهی قرار گرفت.
درباره موضوعات معینی با روش های خاصی بحث می کند و
علم اقتصاد مانند هر علم دیگری
ٔ
برای پاسخ گویی به پرسش های مشخصی طراحی شده است.
برخی از سؤاالت و دغدغه  هایی که اقتصاددانان به آنها می پردازند ،عبارت است از:
ــ چگونه مردم در مورد خریدن یا نخریدن یک کاال تصمیم می گیرند؟ چگونه مقدار کاالیی را
که باید بخرند ،تعیین می کنند؟
درباره تولید یا میزان تولید هر کاال تصمیم می گیرند؟
ــ چگونه تولیدکنندگان
ٔ
ــ چرا قیمت بعضی کاال ها افزایش می یابد ّاما قیمت بعضی ثابت می ماند یا حتی کاهش می یابد؟
چرا گاهی تورم افزایش بیشتری می یابد؟
ــ چرا بعضی مؤسسات تولیدی به سودهای سرشار دست می یابند ّاما بعضی دیگر ضرر می کنند
و حتی ورشکسته می شوند؟
ــ چرا در بعضی کشورها ،تولید ،زیاد و در بعضی کم است؟ چرا رشد اقتصادی بعضی کشورها
با ثبات و بعضی دیگر بی ثبات است؟
ــ آثار و پیامد های انتخاب نسل فعلی ﴿در مصرف بی رویه انرژی یا تخریب محیط زیست﴾ بر
انتخاب ها و رفاه نسل بعدی چیست؟
ــ انتخاب های ملت ها و کشور ها بر زندگی آنها و فرزندانشان چه تأثیری داشته است؟
محدوده مطالعات اقتصادی قرار می گیرد.
این پرسش ها و بسیاری از پرسش های مشابه دیگر در
ٔ
البته همه این مسئله  ها و موضوعات ،ابعاد اجتماعی ،فرهنگی ،تاریخی ،روان شناختی ،حقوقی
و سیاسی و… هم دارد و صرفاً اقتصادی نیست .اقتصاددانان با همکاری دانشمندان رشته  های
مختلف تالش می کنند تا برای هر یک از این پرسش ها ،پاسخ مناسب و منطقی ارائه کنند.
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فعالیت 1-6

برخی موضوعات مورد بحث علم اقتصاد به طور درهم در جدول زیر آمده است.
طبق نمونه آنها را پیدا کنید و در جای مناسب بنویسید.
ارز
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اهمیت علم اقتصاد
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رشته اقتصاد در
امروزه علم اقتصاد جایگاه واالیی بین
مجموعه دانش و معارف بشری داردٔ .
ٔ
رشته تحصیلی مهم مورد توجه است و جزء انتخاب های
معتبرترین دانشگاه های جهان به عنوان یک ٔ
اول دانش آموزان نخبه و مستعد برای ورود به دانشگاه به شمار می رود؛ چرا که هم عمق علمی زیادی
دارد و هم به دلیل نیاز مؤسسات دولتی و نیز شرکت ها و مؤسسات خصوصی به خدمات و مطالعات
رشته اقتصاد با تخصص های
اقتصاد دانان از بازار کار خوبی برخوردار است .در این دانشگاه هأ ،
برجسته اقتصادی،
گوناگون و متنوع تدریس می شود .دانشگاه ها سعی می کنند با تربیت کارشناسان
ٔ
اعتبار علمی خود را در مقایسه با سایر دانشگاه ها افزایش بدهند.
رشته اقتصاد و گرایش های مختلف آن منتشر ،و
همچنین ،امروزه نشریات علمی فراوانی در ٔ
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مقاالت علمی بسیار زیادی در این عرصه نوشته می شود؛ اینها بدین معناست که در جهان امروز اهمیت
علم اقتصاد و متخصصان این رشته روزبه روز بیشتر مورد توجه قرار می گیرد.

اقتصاد و آموزه های اسالمی

دین اسالم به عنوان دینی کامل در پی سعادت واقعی و کامل انسان هاست و دنیا و آخرت را
همراه با هم مورد توجه قرار می دهد1؛ به عبارت دیگر با اینکه ارتقای معنوی انسان و خداگونه شدن
او را ّمدنظر قرار داده است و تالش می کند انسان را از اسیر مادیات شدن و دل بستن به دنیا بر هاند،
بی اعتنایی به مسائل دنیوی و اقتصادی را قبول ندارد و به دست آوردن آخرت را در گروی از دست
دادن و کنار گذاشتن دنیا نمی بیند .از ویژگی های مهم اسالم این است که عبادت را صرفاً به رابطه فرد
با خدا محدود نمی کند و به همه ارتباطات و پیوند های افراد با یکدیگر (از جمله روابط اقتصادی) هم
رنگ عبادت می زند .اسالم در دسترس نبودن معاش را خطری می داند که اعتقادات انسان را تهدید
می کند .2از نظر اسالم ،تالش برای رفع فقر و رسیدن به رفاه و توانگری مادی پسندیده است .فردی که
برای ارتقای سطح زندگی خانواده یا همنوعانش می کوشد ،همانند کسی که در راه خدا جهاد می کند،
شایسته تقدیر است3؛ بدین ترتیب از نظر اسالم ،اقتصاد در زندگی فرد اهمیت ویژه ای دارد؛ اما عقل انسان
ٔ
را به تنهایی برای موفقیت و رسیدن به هدف کافی نمیداند .دلیل فرستادن پیامبران و فلسفه ارائه دین هم
همین است؛ به همین دلیل با در نظر گرفتن سعادت بشر و نیازهای واقعی آن ،اهداف ،برنامه  ها ،قوانین و
روشهایی را معرفی میکند تا انسانها با هزینه کمتر به پیشرفت و سعادت برسند .قرآن تأکید میکند که
رفع همه مشکالت انسان (حتی مشکالت و نیازهای مادی وی) در گروی عمل به آموزههای الهی است.
پیامبران الهی مبارزه با ظالمان ،استثمارگران و سوء استفاده کنندگان از انسان را که در عرصه اقتصادی
بیشتر مشاهده میشود در سرلوحه برنامه  های خود داشتند و تالش برای رفع محرومیتها ،برخورداری از
فرصتها ،و حفظ کرامت انسانی را وظیفه خود میدانستند.
تمامیآنچه اسالم در قالب تأکید بر اخالق و احکام اقتصادی ارائه کرده ،چراغ راه و تکمیل کننده
فرایندی است که عقالنیت اقتصادی برای رسیدن به اهداف خود بدان ها نیازمند است.
عالوه بر این ،یکی از علتهای توجه اسالم به اقتصاد  ،اهمیت روزافزون مسائل اقتصادی در
آیه .)201
1ــ ربنا اتنا فی الدنیا حسنه و فی االخره حسنه (قرآن کریم؛
سوره بقرهٔ ،
ٔ

2ــ من ال معاش له ،ال معاد له (بحاراالنوار؛ جلد  ،5ص .)295

3ــ الکاد علی عیاله ،کالمجاهد فی سبیل الله (بحاراالنوار؛ جلد   ،96ص.)324
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همه جنبههای زندگی فرد ،خانواده و جامعه
اجتماع و حیات جمعی انسانها ،و تأثیر عوامل اقتصادی بر ٔ
ــ اعم از اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی ــ است .کشوری که وضعیت اقتصادی آن نابسامان باشد و
بقیه کشور های دنیا در مسیر پیشرفتی همه     جانبه حرکت کند ،بسیار آسیب پذیر ،و از نظر
نتواند پابه پای ٔ
اجتماعی و سیاسی به بحران های گسترده دچار می شود .چنین جامعه ای نمی تواند با اتکا به فرهنگ
شدت تحت تأثیر اقتصاد های مهاجم قرار می گیرد؛ از
آینده خویش را تعیین کند و به ّ
ملی خود ،مسیر ٔ
این رو ،جامعه اسالمی برای حفظ هویت و استقالل سیاسی و فرهنگی خود ،باید به رشد و پیشرفت
اقتصادی به مثابه یکی از مهم ترین ابزار ها در این مسیر توجه کند.

چند مفهوم ّاولیه

1ــ کاال :شیئی با ارزش اقتصادی و بازاری است که برای تأمین نیاز یا خواسته ای تولید
می شود؛ مثال ً انسان نیاز به غذا را از طریق مصرف محصوالت غذایی برطرف می کند .لوازم التحریر،
لباس ،دارو ،اسباب بازی ،پارچه ،انواع میوه و … همه کاال هستند؛ برای به دست آوردن این کاال ها
باید به تولیدکنندگان و عرضه کنندگان آنها پول بپردازیم.کاال مفهومی اقتصادی است بنابراین اشیایی که
در بازار خرید و فروش نمی شود ،کاال به شمار نمی رود.

وسیله آن نیاز ها یا خواسته  هایش
2ــ خدمات :آنچه انسان در مقابل پول خریداری می کند و به ٔ
را برطرف می سازد و غیرملموس و غیرفیزیکی است ،خدمات نام دارد؛ برای مثال ،انسان به دانستن
نیاز دارد و برای رفع این نیاز باید به مؤسسات آموزشی مراجعه ،و با پرداخت پول یا مالیات ،آموزش
مورد نیاز خود را خریداری کند .در این مثال ،او کاالی ملموسی را خریداری نکردهّ ،اما در برابر پولی
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که پرداخت کرده ،ما به ازای ناملموسی را دریافت کرده و بر دانسته های خود افزوده است .خدماتی که
معلمان ،پزشکان،رانندگان و مشاوران حقوقی ارائه می کنند نیز از این نوع است.

فعالیت 1-7

استفاده
چند نمونه از کاال ها و خدماتی را فهرست کنید که در طول یک ماه مورد
ٔ
خانواده شما قرار می گیرد.
ٔ
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3ــ کاال های مصرفی و واسطه ای :کاال هایی که در بازار عرضه می شود و به فروش
می رسد ،ممکن است توسط مصرف کنندگان نهایی خریداری شود و به مصرف برسد که به آنها «کاالی
ادامه فرایند تولید و تبدیل آنها به کاال های
مصرفی» می گوییم؛ ّاما هرگاه تولیدکنندگان دیگری برای ٔ
مختلف دیگر ،آنها را خریداری کنند و مورد استفاده قرار دهند ،آنها را کاالی واسطه ای می نامیم؛ به
عبارت دیگر برخی کاال ها و یا خدمات ،هر چند خروجی یک کارخانه یا بنگاه تولیدی استّ ،اما هنوز
در فرایند تولید و تکمیل است و در بنگاه تولیدی دیگری به عنوان ورودی بکار برده می شود؛ برای
مثال گوجه فرنگی ای که خانوار ها تهیه می کنند و به مصرف می رسانند« ،کاالی مصرفی» استّ ،اما
وقتی همان گوجه فرنگی توسط کارخانه ها خریداری می شود و برای تولید کاال های دیگر مثل رب
گوجه فرنگی به کار می رود« ،کاالی واسطه ای» نام دارد.

فعالیت 1-8

پنج مورد کاالی واسطه ای نام ببرید.

4ــ کاال های بادوام و بی دوام :برخی کاال ها ،خودشان مصرف نمی شوند بلکه در طول
زمان ،خدمات آنها مورد مصرف قرار می گیرد؛ مثل اتومبیل و یخچال؛ به این کاال ها ،در اقتصاد ،
«کاالی بادوام» گویند .در غیر این صورت ،کاالها بی دوام اند ،مثل نان و مواد غذایی .کاالهای با دوام
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  وسیله بنگاه های تولیدی
با یک بار مصرف ،تمام نمی شوند .اگر کاال های بادوام در فرایند تولید و به
ٔ
به کار گرفته شوند« ،کاالی سرمایه ای» نامیده می شوند.
5ــ کاالی سرمایه ای :به کاال های بادوامی که در فرایند تولید از سوی نیروی انسانی به کار
گرفته می شود،کاالی سرمایه ای گویند .یخچال در منزل ،کاالی بادوام مصرفی و یخچال در مغازه
بستنی فروشی ،کاالی سرمایه ای است .تراکتور ،ماشین آالت کارخانه  ها و ابزار تولیدی ،مثال های
دیگر کاالی سرمایه ای است.
  6ــ کاالی ضروری و تجملی :کاال های تولیدی یا برای تأمین نیاز های اولیه (مانند خوراک،
پوشاک و مسکن) یا برای تأمین نیاز های کم اهمیت تر (مانند نورافشان 1و فرش های گران قیمت)
مصرف می شود .مصرف کننده ،میزان اهمیت کاال را با حساسیت خود نسبت به قیمت نشان می دهد.
اگر فردی به رغم تغییر زیاد قیمت کاال در بازار ،مصرف آن را تغییر ندهد به اصطالح اقتصادی «کاالی
ضروری» است ﴿مثل نمک و دارو﴾ و اگر فرد با کوچک ترین تغییر در قیمت ،مصرف کاالیی را تغییر
دهد ،اصطالحاً آن کاال« ،کاالی تجملی» نام دارد .با این تعریف مشاهده می شود که ضروری یا تجملی
بودن کاال مفهومی اقتصادی است و از فردی به فرد دیگر  ،از زمانی به زمان دیگر و از جامعه ای به
جامعه دیگر متفاوت خواهد بود.

عرصه اقتصاد
بازیگران و فعاالن
ٔ

عرصه اقتصاد ،افراد ،خانوارها ،سازمانها و مؤسسات ،دولتها و حتی مؤسسات بینالمللی یا
در
ٔ
چند ملیتی ،فعالیت میکنند .هر یک از اینها ،نقش و وظیفهای دارند .افراد ،خانواده  ها یا شرکتها ،انواع
مؤسسات انتفاعی یا غیرانتفاعی ،خیریه  ها ،و… در تولید محصوالت و یا مصرف آنها و مبادله با یکدیگر
نقش ایفا میکنند ،اینها «بازیگران خرد» اقتصاد هستند .به دولت که برای ایجاد نظم و انضباط و نظارت بر
عملکرد اقتصاد یا تأمین برخی نیازهای عمومی (مثل دفاع نظامی) فعالیت میکند« ،بازیگر کالن» میگویند.
اگر در بررسی خود از سطح جامعه فراتر برویم و صحنه بین المللی و جهانی را در نظر بگیریم،
مالحظه می کنیم که کشور ها (بازیگران کالن) با یکدیگر روابط و مبادالت مختلف تجاری و اقتصادی
دارند و البته در سطح جهان نیز نهاد هایی نیاز است که با کمک آنها روابط اقتصادی بین کشور ها بیشتر
همه طرف های درگیر در تجارت جهانی حفظ شود .در نتیجه سازمان های اقتصادی
رونق بگیرد و حقوق ٔ
واژه مصوب فرهنگستان به جای لوستر
1ــ ٔ
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بین المللی و جهانی یا منطقه ای هم مورد نیازند.
برای اقتصاددانان مهم است چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی ،توانایی و قابلیت های
بازیگران به خوبی رشد کرده؛ تقسیم کار درست و تعامل ،همکاری و هم افزایی بیشتر بین آنها شکل
گرفته باشد و فعالیت های یکدیگر را خنثی نکنند؛ بدین ترتیب مثل یک گروه موفق عمل می کنند.
پرسش

1ــ منظور از داشتن «قابلیت مصارف متعدد» منابع و امکانات چیست؟
2ــ چرا افراد باید در میان خواسته های خود به انتخاب دست بزنند؟
3ــ  اقتصاد چیست؟ دیدگاه اسالم نسبت به اقتصاد چگونه است؟
4ــ بین وضعیت اقتصادی و استقالل فرهنگی ــ سیاسی جامعه چه ارتباطی است؟
  5ــ زمانی داشتن تلفن همراه کاالیی تجملی بود .اساسی و ضروری بودن تلفن همراه یا
تجملی بودن آن  ،چگونه تعیین می شود؟
هزینه فرصت بیانگر چه چیزی است؟ این اصل چگونه درتصمیم گیری درست به
   6ــ ٔ
ما کمک می کند؟
7ــ فعاالن اقتصادی خرد ،کالن و بین المللی را نام ببرید.
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فصـل دوم

تولید
آیا منابع و امکانات طبیعت به طور مستقیم مورد استفاده قرار می گیرد؟

انسان قدرت خلق اشیا را ندارد؛ اما می تواند آگا هانه و با برنامه ریزی و تالش خود در مواد،
و محیط پیرامون خود تغییر ایجاد و تولید کند .در نتیجه برخالف حیوانات ،انسان ها در طول تاریخ
به طور روز افزونی مصنوعات و محصوالت مختلفی تولید کرده و تمدن ها ساخته اند.
تهیه کاال و خدمات مورد نیاز خود با استفاده از منابع و امکانات ،به کار و تالش نیاز
انسان برای ٔ
استفاده ما قرار گیرد و نیاز هایمان
دارد؛ به عبارت دیگر ،این منابع به گونه ای که هست نمی تواند مورد
ٔ
را برطرف کند؛ بلکه باید با برخی اقدامات و ایجاد ارزش مصرفی و مبادالتی ،به کاال ها و خدماتی تبدیل
شود که می تواند نیاز های ما را برآورده کند.این سلسله اقدامات همان «تولید» است.
از طریق فعالیتهای تولیدی ،کاالها و خدمات مورد نیاز افراد و جوامع تهیه می شود .محصوالت
کشاورزی ،محصوالت صنعتی و فناوریها و محصوالت دانش بنیان ،حتی فکر و نوآوریها ،همه و همه
حاصل فعالیتهای تولیدی است.
فعالیت 2-1

آماده مصرف شود ،چه مراحلی را باید طی کند؟ این مراحل
برای اینکه هر کاالیی ٔ
را فهرست کنید.
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    تولیدکنندگان

همه فعاالن اقتصادی به نوعی تولید کننده محصول (کاال یا خدمات) هستند؛ به عنوان مثال کشاورزان
و صنعتگران ،کاال تولید میکنند .تعمیرکاران ،رانندگان ،کارکنان دولت ،مشاوران و متخصصان ،بانکها،
بیمه  ها و زنان خانهدار خدمات تولید میکنند .تولیدکنندگان با فعالیت خود ،ارزش افزوده ایجاد میکنند.
تولید و رسیدن به محصول چندگونه است.
انسان محصول آماده طبیعت را مستقیماً برداشت می کند بدون اینکه کاری روی آن انجام دهد؛
مثل بهره برداری از علف مراتع ،چوب جنگل ها ،معادن و یا ماهی دریا ها .این اقدام را ،که موجب
مالکیت فرد می شود« ،حیازت» می نامند .بدون این ،اولین تولید انسان ممکن نبوده است؛ به طور مثال
اولین انسانی که گندم کاشت ،بذر گندم را از گندم های خودروی وحشی به دست آورده بود .در نوع
اول تولید ،انسان با در اختیار داشتن منابع و محصوالت طبیعی ،و همچنین با کار خود و استفاده از
ابزار ،منابع طبیعی را به تولید می رساند؛ مثل زراعت ،باغبانی و پرورش ماهی .به این نوع از تولید
«احیا» می گویند.
نوع دوم از تولید ،که «صنعت» نام دارد از ترکیب و تبدیل مواد حیازت شده و یا محصوالت
به دست آمده از احیای منابع طبیعی و ایجاد ارزش مصرفی یا مبادالتی در آنها به دست می آید؛ مثل

صنایع غذایی ،پوشاک ،پتروشیمی و…
نوع سوم تولید ،تولید محصوالتی است که محسوس و ملموس نیست و به عبارت امروزین
«محصوالت نرم» به شمار می رود .به این دسته از تولیدات هم ،که قبال ً توضیح داده شد« ،خدمات» می گویند.
برای روشن شدن موضوع و چگونگی این ارتباط به این مثال توجه کنید:

مؤسسه تولیدی به بهره برداری از معادن آهن اقدام می کند (استخراج سنگ آهن) .مؤسسه
یک
ٔ

اولیه فراوری به نرمه سنگ آهن و سپس به گندلک (آهن اسفنجی) تبدیل،
دوم سنگ    آهن را در
مرحله ٔ
ٔ

و آن را به مجتمع فوالدسازی عرضه می کند .مؤسسه سوم گندله  ها را به محصوالت فوالدی از جمله

کارخانه اتومبیل سازی خریداری می کند و با استفاده
ورق فوالدی ،تبدیل می کند .ورق های فوالدی را
ٔ

بدنه اتومبیل را تهیه می کند .در نهایت ،اتومبیل به بازار عرضه می شود و در
از آنها قطعات مختلف ٔ

اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد.
در مثال فوق مراحل تولید را می بینید .در هر مرحله بر ارزش محصول ،افزوده می شود .هر
مؤسسه ای بر روی محصول مؤسسه قبلی کار ،و «ارزش افزوده» ایجاد می کند.
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انگیزۀ تولیدکنندگان

نانوایان ،خواربارفروشان ،رانندگان تاکسی و صنعتگران ،روزانه به کار و تولید مشغول هستند
و نیاز های مشتریان خود را تأمین می کنند .انگیزه آنان از تولید چیست؟
انگیزه بسیاری از تولیدکنندگان کاال ها و خدمات ،برطرف کردن نیاز های خود و
بی تردید
ٔ
خانواده و تأمین منافع شخصی است .با رشد بیشتر عقلی ،افراد به منافع ملی و اجتماعی نیز می اندیشند
روزمره خود،
و اهداف واالتری را نیز دنبال می کنند .بنابراین انگیزه بیشتر انسان ها در فعالیت های
ٔ
کسب روزی حالل ،خدمت به همنوعان و آبادانی و موفقیت کشور است که «عبادت» تلقی می شود و
راننده تاکسی در پایان یک روز تالش می تواند با رضایت خاطر ناشی
ارزش بسیاری دارد؛ بدین ترتیب،
ٔ
از یک روز خدمت به همشهریان و همنوعان خود به خانه برود یا خواربارفروش از اینکه کاالی مورد
نیاز مردم را تهیه کرده و در اختیارشان قرار داده است ،احساس رضایت خاطر خواهد کرد.
در نتیجه ،مجموعه ای از انگیزه  های شخصی و خانوادگی مثل کسب درآمد و انگیزه  های
انسانی و ملی در تداوم و توسعه تولید دخیل است.
دسته عمده «انتفاعی» و
تولیدکنندگان و مؤسسات اقتصادی براساس انگیزه  های خود به دو ٔ
«غیرانتفاعی» تقسیم می شوند.
فعالیت 2-2

در مورد انگیزه های تولیدکنندگانی که می شناسید ﴿مدرسه سازان و نانوای محله
و …﴾ بحث کنید.

    

عوامل تولید

تولیدکنندگان برای انجام فعالیت های تولیدی خویش به ورودی های مختلفی نظیر نیروی کار،
مواد اولیه ،تجهیزات و سایر ملزومات نیازمندند که به آنها «نهاده  های تولید» یا «عوامل تولید» می گویند.
مؤسسه
بدیهی است که تولیدکنندگان کاال های مختلف به نهاده  های متفاوتی نیاز دارند؛ برای مثال ،یک
ٔ
تولید محصوالت کشاورزی ،به زمین کشاورزی ،نیروی کار ،آب ،کود ،انبار و سردخانه نیاز دارد؛
مؤسسه تولید محصوالت صنعتی به نیروی کار ،ماشین آالت ،مواد اولیه و نظایر آن
در حالی که یک
ٔ
نیازمند است.
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دسته اصلی منابع طبیعی ،عوامل انسانی و سرمایه
به طورکلی ،عوامل تولید را می توان به سه ٔ
تقسیم کرد.
1ــ منابع طبیعی :در جریان تولید کاال ها و خدمات از امکانات و منابعی استفاده می کنیم
که خداوند از طریق طبیعت در اختیار ما قرار داده است .در فعالیت های کشاورزی ،زمین و در
فعالیت های صیادی ،دریا مورد بهره برداری قرار می گیرد .در فعالیت های صنعتی نیز از مواد
همه این عناصر جزء منابع طبیعی شناخته
خامی استفاده می شود که از معادن استخراج می شودٔ .
می شود .اقتصاددانان این مجموعه را با عنوان «زمین» معرفی می کنند.
2ــ سرمایه :انسان برای بهره برداری از منابع طبیعی عالوه بر کار به سرمایه نیز نیازمند است.
«سرمایه مالی» (پولی که
«سرمایه فیزیکی» (ابزار ،تجهیزات و ماشین آالت تولید) و
دسته
ٔ
ٔ
سرمایه به دو ٔ
به صورت منابع مالی وارد تولید شده است) تقسیم می شود.
به کاالهای بادوام سرمایهای که در جریان تولید به کار گرفته می شود« ،سرمایه فیزیکی» می گویند.
تراکتور برای کشاورز و کامیون برای شرکت های حمل و نقل ،سرمایه فیزیکی است .کاال های
سرمایه ای در طول زمان بادوام است و خدمات آنها در جریان تولید مورد استفاده قرار می گیرد و
تولیدکننده با آنها ارزش افزوده ایجاد می کند.
اجاره سرمایه  های فیزیکی ،زمین و یا پرداخت دستمزد به عوامل
سرمایه مالی صرف خرید یا
ٔ
سرمایه مالی مستقیماً در تولید نقش ندارد بلکه با تبدیل به عوامل تولید دیگر
انسانی می شود .دقت کنید
ٔ
به تولید کمک می کند.
 3ــ عوامل انسانی :تولید و فراهم آوردن محصوالت مورد نیاز با استفاده از منابع طبیعی،
نیازمند کار و تالش انسان است؛ به عبارت دیگر تا تالش انسان نباشد ،منابع بیکران و با ارزش طبیعت
امکان استفاده پیدا نمی کند؛ به همین دلیل ،نقش عوامل انسانی در جریان تولید بی بدیل و بسیار مهم
است.
عوامل مولد انسانی شامل نیروی کار (کارگر ساده) ،کارفرما (صاحب کسب و کار و محصول)،
مدیر ،متخصص و کارآفرین 1است .گاهی از متخصصان به عنوان «سرمایه انسانی» یاد می شود.2
اگر چه هر یک از عوامل تولید در جای خود دارای اهمیت است و نقش و تأثیر هیچ یک را
نمی توان انکار کرد ،اما انسان نسبت به سایر عوامل تولید از اهمیت خاصی برخوردار است و به عنوان
1ــ کارآفرین ،نوآور و خطر پذیر است .در هر کسب و کاری نوآوری ضرب در خطرپذیری ،میزان کارآفرینی را نشان می دهد.
2ــ سرمایه  های اجتماعی (شامل اخالق ،وفای به عهد ،صداقت ،احترام به قانون و…) و سرمایه معنوی (مثل دین و اعتقادات) هم
از دیگر انواع سرمایه به شمار می رود که مورد توجه اقتصاددانان است.
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وظیفه ترکیب سایر عوامل تولید را نیز برعهده دارد .همچنین
برترین عامل تولید به شمار می رود؛ زیرا
ٔ
گذشته انسان ها است.
سرمایه فیزیکی (یا ابزار تولید) در واقع حاصل کار
ٔ

سازمان تولید

«سازمان تولید» جایگاه و نقش هر یک از عوامل تولید را تعیین می کند .بحث سازمان تولید در
واقع پاسخ به این سؤال است که تولیدکننده و صاحب اصلی محصول تولیدی چه کسی است؟ در این
زمینه دو حالت را می توان در نظر گرفت:
گاهی سازمان تولید ،مشارکتی است و همه عوامل تولید صاحب محصول هستند .در این
صورت همه با هم در فرایند تولید مشارکت می کنند و محصول یا ارزش محصول به طور مساوی و یا با
نسبتی تقسیم می شود که به توافق رسیده اند؛ برای مثال صاحبان زمین ،بذر ،تراکتور و نیروی کار همه
با هم ،یک واحد تعاونی کشت و صنعت راه اندازی می کنند و به تولید گندم می پردازند و عواید را نیز
بین خود تقسیم می کنند؛ مثل سازمان ها و شرکت های تعاونی و سهامی.
گاهی هم مالکیت کسب و کار تولیدی متعلق به یک نفر است؛ مثال ً صاحب سرمایه یا زمین به
تنهایی مسئولیت تولید را برعهده می گیرد در این صورت تمام منافع ،خطر(ریسک) و هزینه  های تولید
بر عهده صاحب تولید است و سایر عوامل تولید ،دستمزد یا اجاره می گیرند؛ مثل شرکت های شخصی.

نیروی انسانی ساده

نیروی انسانی نیمه ماهر

نیروی انسانی ماهر (سرمایه انسانی)

بدین ترتیب ،انواع سازمان های تولیدی به سازمان های تعاونی ،خصوصی ،سهامی خاص و
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سهامی عام تقسیم می شود .بدیهی است توزیع درآمد بین عوامل تولید در هرصورت باید عادالنه و
بر اساس میزان مشارکت آنها در تولید و قبول خطر باشد.
دقت کنید در اقتصاد اسالمی عوامل انسانی هم می تواند «صاحب تولید» شود و هم می تواند
دستمزد بگیرد و در سود و زیان شریک نشود .در واقع به دلیل اهمیت انسان،دو انتخاب به وی داده
شده است؛ اما صاحب سرمایه مالی یا به صورت قرض الحسنه در تولید مشارکت می کند و اجر الهی
و اجتماعی می برد و یا به عنوان صاحب کار در سود و زیان شریک می شود؛ به عبارت دیگر سرمایه
مالی (پول) نمی تواند مانند سرمایه فیزیکی (تراکتور) اجاره بگیرد؛ چرا که ربا محسوب می شود و ربا
در اسالم حرام است.

هزینه تولید

تولیدکنندگان برای تولید محصوالت خود ــ اعم از کاال ها یا خدمات ــ به ناچار باید هزینه کنند.
آنها باید محلی را به عنوان کارگاه ،مغازه یا دفترکار و همچنین ماشین آالت و سایر ابزار ها و سرمایه  های
فیزیکی را خریداری یا اجاره کنند و نیز مواد اولیه را بخرند و تعدادی کارگر و کارمند را نیز به استخدام
خود در آورند .مبالغی را که تولیدکنندگان برای تولید ،صرف می کنند« ،هزینه های مستقیم تولید»
می نامند؛ برای مثال تولیدکننده گندم تا قبل از رسیدن به عایدی و خرمن ،هزینه هایی را متقبّل می شود.
این هزینه ها در واقع همان پول هایی است که برای خرید یا اجاره عوامل تولید به صاحبان آنها می پردازد؛
زمین را در اختیار می گیرد تا در آن به فعالیت کشاورزی بپردازد .در مقابل به صاحب زمین ،که ممکن
نماینده کل جامعه ــ باشد« ،اجاره» می پردازد و یا نیروی
است یک شخص خاص یا دولت ــ به عنوان
ٔ
انسانی را به کار می گیرد و در مقابل به کارگران و کارمندان خود «مزد» یا «حقوق» می پردازد .همچنین
از سرمایه فیزیکی (تراکتور یا گاوآهن و گاو) برای فعالیت تولیدی خود استفاده می کند و قیمت یا اجاره
همه محصول و سود و زیان هر
ابزار تولید را نیز به صاحبان آن می پردازند؛ بدین ترتیب در پایان تولیدٔ ،
چه باشد به صاحب کار (یا صاحب کاران) می رسد.
فعالیت 2-3

1ــ به رساله عملیه مرجع تقلید خود مراجعه ،و تحقیق کنید آیا
الف) عامل انسانی می تواند در زیان شریک شود.
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ب) ابزار تولید می تواند در محصول و عایدی نهایی شریک شود؟
2ــ به سیاست اول از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مراجعه کنید و بر اساس
مطالب این درس راهکار هایی را پیشنهاد دهید.

درآمد و سود

تولیدکنندگان با فروش محصوالت خود درآمد به دست می آورند .اگر میزان درآمد از هزینه
بیشتر باشد ،می گوییم تولیدکننده از فعالیت خود سود برده است .بدیهی است میزان سود برابر است
با تفاوت درآمد و هزینه:
کل محصول × قیمت = درآمد
هزینه  های مستقیم  -درآمد = سود حسابداری

دوره زمانی معین ــ مثال ً یک سال ــ برای فعالیت های
برای مثال ،اگر تولیدکننده ای در طول یک ٔ

تولیدی خود ده میلیون ریال هزینه کرده باشد و کاال های تولید شده را دوازده میلیون ریال بفروشد،

می گوییم دو میلیون ریال سود برده است.
اگر تولیدکننده ،خودش مغازه یا ابزار تولید داشته باشد و یا خودش کار کند به این عوامل تولید
هزینه ای در ظاهر پرداخت نمی کند .هرچند تولیدکننده برای زمین یا تراکتور خود به ظاهر هزینه ای
نپرداخته در واقع هزینه ای کرده است؛ چرا که می توانست آنها را به دیگری اجاره دهد و کسب درآمد
کند؛ بنابراین نمی توان هزینه کل را بدون اینها محاسبه کرد .اقتصاددانان این هزینه غیرمستقیم را «هزینه
فرصت» 1می نامند و هزینه  های تولید را شامل هزینه  های مستقیم و هزینه  های فرصت می دانند.
هزینه  های مستقیم و غیرمستقیم  -درآمد = سود اقتصادی (سود ویژه)

2

فعالیت 2-4

اظهارنامه مالیاتی را بررسی ،و به طور فرضی تکمیل کنید.
یک فرم
ٔ

اگر درآمدهای به دست آمده از هزینههای تولید کمتر باشد ،تولید کننده دچار ضرر و زیان میشود.
بنابراین تالش می کند با افزایش درآمد و کاهش هزینه  ها از وضعیت زیان ،دوری کند .تولیدکننده ای که در

1ــ در مورد چگونگی محاسبه هزینه فرصت مثال می زنیم .اگر صاحب زمین در استفاده از زمین خود پنج انتخاب داشته باشد که
هریک میزانی از عایدی را به وی می رساند قطع ًا وی بیشترین عایدی را اتنخاب می کند و زمین خود را به آن کار تخصیص می دهد .با این
انتخاب وی دومین عایدی را از دست داده است .به میزان عایدی انتخاب دوم« ،هزینه فرصت» می گویند .شخصی که تصمیم گرفته با تراکتور
خود کار کند ،دومین انتخاب (مثل اجاره دادن آن) را از دست داده است؛ بنابراین مبلغ اجاره تراکتور ،هزینه فرصت وی محسوب می شود.
2ــ در تکمیل فرم اظهارنامه مالیاتی ،تولیدکنندگان سود ویژه خود را درج می کنند.
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مثال قبل از او یاد شد ،ممکن است بتواند با صرفه جویی و افزایش بهره وری( 1مثل پرهیز از استخدام
نیروی کار غیرالزم یا صرفه جویی در مصرف مواد اولیه و انرژی و یا جلوگیری از ریخت و پاش ها)،
هزینه های تولید را از سطح ده میلیون ریال به نه میلیون ریال کاهش دهد؛ بدون اینکه از میزان تولید
بکاهد؛ به این ترتیب ،او ،یک میلیون ریال به سود خود اضافه کرده است.
از سوی دیگر ،میتواند با بازاریابی برای محصوالت خود ،بازار خوبی فراهم کند و کاالهایش
تولیدکننده مورد نظر ما با تالش خود می تواند میزان درآمد
را با قیمت مناسب بفروشد .دراین صورت
ٔ
حاصل از فروش را از دوازده میلیون ریال در سال به دوازده و نیم میلیون ریال افزایش دهد و بدین ترتیب،
نیم    میلیون ریال به سود خود اضافه کند.
فعالیت 2-5

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

پرسش

1ــ تولید را تعریف کنید.
2ــ سود چیست و چگونه محاسبه می شود؟
3ــ تولیدکنندگان برای جلوگیری از ضرر های کوتاه مدت یا بلند مدت خود چه اقداماتی انجام
می دهند؟
4ــ عوامل تولید را نام ببرید.
 5ــ آیا می توان یکی از عوامل تولید را از دیگر عوامل مهم تر دانست؟ چرا؟
  6ــ پولی که تولیدکنندگان برای خرید عوامل تولید می پردازند با چه عنوان هایی نصیب صاحبان
عوامل تولید می شود؟
 7ــ هر کسب و کاری به چند صورت می تواند سازماندهی شود؟ توضیح دهید.
1ــ بهره وری یعنی به دست آوردن بیشترین خروجی با کمترین ورودی .دو تولید کننده که عوامل تولید یکسانی دارند ،آنکه محصول
بیشتری داشته باشد ،بهره وری بیشتری داشته است.
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فصـل سوم
بازار
آیا می دانید بازار چگونه شکل می گیرد؟
تفاوت انسانها در تواناییها موجب میشود که انسان به تنهایی قادر به تأمین همه نیازهای خود
نباشد و نیازمند تعاون و همکاری با دیگران باشد .از سوی دیگر هر فرد در تولیدی تخصص مییابد و در
اجتماع با یکدیگر تقسیم کار میکند؛ بنابراین ،مبادله ،معامله ،خرید و فروش و تجارت مطرح میشود .در
دسته «عرضه کننده» (تولیدکننده) و «تقاضا کننده» ( مصرف کننده )
نتیجه افراد اجتماع را میتوان در دو ٔ
در نظر گرفت .تعامل خوب بین این دو و تجارت سالم و عادالنه ،موجب شکل گیری منافع دو سویه و
بهبود زندگی همه می شود.
چگونگی تصمیم گیری و اقدام هر یک از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و نیز واکنش آنها
نسبت به تغییرات وضعیت اقتصادی با عنوان «رفتار اقتصادی» شناخته می شود.

   بررسی رفتار اقتصادی مصرف کنندگان

مصرف کنندگان کاال می خرند ،و به عبارت دیگر تقاضا می کنند .تصمیم آنها در مورد مصرف کاال از
سلیقه خودشان ،تبلیغات و قیمت سایر کاال ها تأثیر می پذیرد .با فرض ثابت
عواملی مانند قیمت کاال ،درآمدٔ ،
بودن همه این عوامل جز قیمت کاال ،با افزایش قیمت یک کاال ،میزان مصرف یا خرید آن از سوی
مصرف کنندگان غالباً کاهش می یابد .در مقابل با کاهش قیمت کاال ،مقدار خرید آن افزایش می یابد؛
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رابطه معکوس دارد.
وسیله مصرف کنندگان با هم
ٔ
به عبارت دیگر ،قیمت یک کاال و مقدار خرید آن به ٔ
این مثال به تقاضا برای گوشت قرمز مربوط است:
جدول 1
قیمت (به هزار ریال) مقدار تقاضا (به کیلو)
100

1200

150

1000

200

800

250

600

300

400

350

200

400

0

جدول  ،1مقدار خرید گوشت قرمز را به ازای قیمت های مختلف نشان می دهد .این اطالعات را می توان
دهنده چگونگی رفتار اقتصادی مصرف کنندگان است
به صورت نمودار هم نشان داد .منحنی تقاضا ،که نشان ٔ
در نمودار  1و با استفاده از اطالعات جدول  1رسم شده است.
قیمت (به هزار ریال)
400
350
300
250
200

منحنی تقاضا

150
100

D

مقدار تقاضا (به کیلو)

1200

1000

نمودار 1
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800

600

400

200

0

نزولی بودن منحنی تقاضا به این معناست که با افزایش قیمت یک کاال ،مقدار تقاضای آن کاهش
1
می یابد و در مقابل با کاهش قیمت ،مقدار تقاضا افزایش می یابد.
فعالیت 3-1

رابطه قیمت و
قیمت یک کاالی خاص را در ماه های متفاوت سال یادداشت ،و
ٔ
مقدار تقاضای آن را بررسی کنید.
تحقیق کنید چرا کاالیی در گذشته و یا در جامعه ای ،تجملّی و در زمانی و مکانی
دیگر ضروری به شمار رفته است؟

بررسی رفتار اقتصادی تولیدکنندگان

تصمیم تولیدکنندگان در مورد میزان تولید کاال از عواملی چون سطح قیمت آن کاال ،هزینه های
تولید (قیمت های عوامل تولید) و پیش بینی تولید کنندگان در مورد رونق یا رکود بازار تأثیر می پذیرد.
با بررسی رفتار تولیدکنندگان بهاین واقعیت پیمی بریم که با افزایش قیمت یک کاال میزان تولید و
عرضه آن افزایش می یابد؛ زیرا افزایش قیمت به معنای کسب منفعت بیشتر است و این امر تولیدکنندگان
ٔ
را تشویق می کند که بر میزان فعالیت خویش بیفزایند .همچنین ،سبب می شود که تولیدکنندگان جدید نیز
وارد میدان شوند و با امید به کسب سود به فعالیت بپردازند .در نتیجه تولید و عرضه کاال افزایش مییابد.
عرضه گوشت قرمز به ازای قیمت های مختلف نشان داده شده است .این
در جدول  ،2مقدار
ٔ
دهنده چگونگی رفتار اقتصادی
اطالعات را می توان به شکل نمودار نیز نشان داد .منحنی عرضه نشان ٔ
تولیدکنندگان است .این منحنی در نمودار  2و با استفاده از اطالعات جدول  2رسم شده است.

1ــ شیب منحنی تقاضا نشان دهنده میزان حساسیت مقدار تقاضای فرد نسبت به قیمت است .براساس شیب و همین درجه حساسیت،
کاالها به دو دسته ضروری و تجملی تقسیم می شود .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 که به آن ،کاالی ضروری می گوییم .کاالی لوکس برعکس این حالت است.
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جدول 2
قیمت (به هزار ریال) مقدار عرضه (به کیلو)
100

0

150

200

200

400

250

600

300

800

350

1000

400

1200

عرضـه گوشت قرمز
صعودی بودن منحنی عرضه به این معناست که با افزایش قیمت ،مقدار
ٔ
افزایش خواهد یافت و در مقابل با کاهش قیمت ،عرضه آن نیز کاهش می یابد.1
منحن

قیمت (به هزار ریال)

S

یع

ر
ضه

400
350
300
250
200
150
100

مقدار عرضه (به کیلو)

  تعادل و قیمت تعادلی

1200

1000

800

600

400

200

0

نمودار 2

مواجهه تقاضاکننده و عرضه کننده« ،بازار» را شکل می دهد .رفتار اقتصادی تولیدکنندگان و
مصرف کنندگان باید هماهنگ باشد .در یک قیمت مشخص و ثابت ،اگر تولیدکنندگان بیشتر از مقدار
تقاضای مصرف کنندگان ،گوشت قرمز تولید کنند به فروش آن مقدار اضافی موفق نخواهند شد (مازاد
1ــ شیب منحنی عرضه نشان دهنده درجه حساسیت تولیدکننده نسبت به 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 اصطالح ًا می گوییم کشش
قیمتی عرضه پایین است.
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عرضه یا کمبود تقاضا) .همچنین ،اگر مصرف کنندگان بخواهند به مقداری بیشتر از آنچه تولیدکنندگان
عرضه کرده اند ،گوشت قرمز خریداری کنند ،دچار مشکل خواهند شد (مازاد تقاضا یا کمبود عرضه).
عاملی که این هماهنگی را ایجاد ،و عرضه و تقاضا را مساوی هم می کند ،قیمت کاالست .برای
بررسی این مسئله ،دو جدول  1و  2را در کنار هم بررسی می کنیم .جدول  3ترکیب این دو جدول
است .همان طور که در جدول  3مشاهده می کنید در سطح قیمت  250هزار ریال ،بین عرضه و تقاضا
برابری ایجاد شده است؛ زیرا مصرف کنندگان در این سطح قیمت ،فقط  600واحد گوشت قرمز
خریداری می کنند .از سوی دیگر ،تولیدکنندگان هم به همین میزان گوشت قرمز تولید و عرضه کرده اند؛
به عبارت دیگر ،نه تولیدکنندگان برای به فروش رساندن کاال های خود با مشکل روبه رو شده اند و نه
خریداران با کمبود کاال برای خرید مواجه می شوند.
جدول 3
قیمت (به هزار ریال) مقدار تقاضا (به کیلو) مقدار عرضه (به کیلو)
100

1200

0

150

1000

200

200

800

400

250

600

600

300

400

800

350

200

1000

400

0

1200

با بررسی جدول  3متوجه می شویم که در سطوح دیگر قیمت ،بین عرضه و تقاضا تعادل وجود
ندارد؛ مثال ً در سطح قیمت  200هزار ریال ،مصرف کنندگان به خرید  800واحد کاال مایل هستند؛ در
حالی که تولیدکنندگان فقط  400واحد کاال تولید و عرضه می کنند .در این حالت ،می گوییم که در
بازار آن کاال ،کمبود عرضه وجود دارد؛ زیرا گروهی از مصرف کنندگان به خرید کاالی موردنظر خود
موفق نمی شوند .همچنین در سطح قیمت  300هزار ریال ،مصرف کنندگان مایل به خرید  400واحد
کاال هستند در حالی که تولیدکنندگان  800واحد کاال تولید و عرضه می کنند .در این حالت ،می گوییم
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که در بازار آن کاال ،مازاد عرضه وجود دارد؛ زیرا گروهی از تولیدکنندگان برای محصوالت خود
خریدار پیدا نمی کنند.
بنابراین در سطح قیمت کمتر از  250هزار ریال در بازار با کمبود عرضه روبه رو می شویم؛ زیرا
به دلیل ارزان بودن کاال ،تقاضا برای آن زیاد است؛ در حالی که تولیدکنندگان برای تولید آن کاال به آن
عرضه آن کم می شود .همچنین در سطح قیمت بیش از
انگیزه کافی ندارند؛ در نتیجه ،تولید و
مقدار،
ٔ
ٔ
 250هزار ریال در بازار با مازاد عرضه روبه رو می شویم؛ زیرا به دلیل گران بودن کاال ،تولیدکنندگان،
که به دنبال کسب سود بیشترند به تولید بیشتر می پردازند؛ در حالی که مصرف کنندگان به خرید و مصرف
این کاالی گران به آن مقدار تمایل نشان نمی دهند .این وضعیت در نمودار    3نشان داده شده است.
سطح قیمت  250هزار ریال را ،که به ازای آن مقدار عرضه و تقاضا با هم برابر می شود« ،قیمت
تعادلی» می گویند؛ زیرا بازار با این قیمت به تعادل و ثبات می رسد و در آن کمبود یا مازاد مشاهده
نمی شود.

عرضه S

مازاد عرضه

تقاضا D

کمبود عرضه

قیمت (به هزار ریال)
400
350
300
250
200
150

1200

1000

800

600

100

400

200

0

مقدار عرضه و تقاضا(به کیلو)
نمودار 3

حال این پرسش مطرح می شود« :اگر در بازار ،کمبود یا مازاد باشد ،چه اتفاقی خواهد افتاد؟»
برای پاسخ دادن به این پرسش ،ابتدا وضعیت کمبود را مطالعه می کنیم.
در این بازار گروهی از مصرف کنندگان به خرید کاالی مورد نیاز خود موفق نخواهند شد.
این گروه برای خرید کاال حاضرند مبلغ بیشتری بپردازند و این امر سبب افزایش قیمت کاال می شود.
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افزایش قیمت باعث می شود که از یک سو ،تولیدکنندگان به تولید رغبت بیشتری نشان دهند و از سوی
دیگر ،مصرف کنندگان از مصرف خود بکاهند؛ پس در حالت کمبود ،قیمت زیاد می شود .این افزایش
فاصله عرضه و تقاضا از بین برود و تعادل در بازار برقرار شود؛
قیمت تا سطحی ادامه می یابد که درآن،
ٔ
این سطح قیمت همان قیمت تعادلی است.
در مقابل در وضعیت مازاد عرضه ،چون گروهی از تولیدکنندگان موفق نمی شوند کاالیشان را
بفروشند ،حاضر خواهند بود آن را با قیمتی کمتر به فروش برسانند؛ در نتیجه ،قیمت کم می شود .با
کم شدن قیمت از یک سو مصرف کنندگان ،مقدار خرید خود را افزایش می دهند و از سوی دیگر،
تولیدکنندگان از مقدار تولید می کاهند؛ پس در حالت وجود مازاد عرضه ،قیمت کاهش می یابد .این
فاصله عرضه و تقاضا از بین برود و در بازار تعادل
کاهش قیمت تا سطحی ادامه می یابد که در آن،
ٔ
برقرار شود .همان طور که می بینید ،باز هم به همان سطح قیمت تعادلی می رسیم که موجب برابر شدن
مقدار عرضه و تقاضا می شود.
هرگاه در بازار ،قیمت در سطح قیمت تعادلی نباشد ،عواملی آن را به سمت قیمت تعادلی
می کشانند؛ مشروط بر اینکه عوامل بیرونی مثل قیمت گذاری دولت مانع این تعدیل نشود.
فعالیت 3-2

جدول زیر را کامل کنید .آن گاه منحنی های عرضه و تقاضا را در یک دستگاه
نقطه تعادل را مشخص کنید.
مختصات رسم کرده و ٔ
قیمت (به ریال)

مقدار تقاضا (به کیلو) مقدار عرضه (به کیلو)

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

200

50

50

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ
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در مباحث اقتصادی وقتی از بازار کاالی خاصی سخن می گوییم ،منظور ارتباط خریداران و
فروشندگان آن کاال است و نه ضرورتاً ،مکان خاصی که به اصطالح «بازار» نامیده می شود.

انواع بازار

در بازار هر محصول ،گاه تعداد فروشندگان و خریداران به قدری زیاد است که حضور و رفتار
هر یک از عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان به نسبت کل بازار بسیار کوچک خواهد بود و در عمل،
هیچ یک از طرفین به تنهایی در شکل گیری قیمت تأثیرگذار و به عبارت دیگر «قیمت گذار» نیستند.
در این صورت بازار را به اصطالح «بازار رقابتی» می نامند .بازار محصوالتی چون ماکارونی معموال ً
رقابتی است.
گاه به دالیل طبیعی ،اقتصادی ،قانونی و یا حتی غیرقانونی ،تعداد فروشنده یا خریدار به یک یا

فروشنده منحصر به فرد
چند نفر محدود می شود .این وضعیت را «انحصار» می گوییم و تولیدکننده یا
ٔ

را «انحصارگر در فروش» و خریدار یا تقاضاکننده منحصر به فرد را «انحصارگر در خرید» می نامیم.
انحصارگر« ،قیمت گذار» است و خریداران در بازار انحصاری قیمت پذیرند .در کشور ما
شرکت توانیر به دلیل طبیعی و شرکت های خودرویی به دالیل قانونی انحصارگر در فروش کاالی خود
به شمار می روند .شرکت پخش و پاالیش فراورده  های نفتی از یک سو تنها خریدار و از سوی دیگر
تنها فروشنده محصوالت نفتی است.
انحصارگر غیرقانونی معموال ً با افزایش قیمت خود به مشتریان و رفاه جامعه ضرر می زند؛
بنابراین دولت باید مانع شکل گیری آن و تبانی برخی از تولیدکنندگان شود.اما انحصار طبیعی و قانونی
مشروط به مواظبت و مقررات گذاری صحیح دولت می تواند برای مصرف کننده سودمند باشد.
برخی دیگر از انواع بازار ها را هم می توان در قالب حراجی ها دید که به دو صورت مزایده و
مناقصه مشاهده می شود .فروشندگان آثار هنری در نمایشگاه ها و حراجی ها ،مزایده و خریداران عمده
کاال و خدمات (مثل خرید های دولتی) مناقصه برگزار می کنند.
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پرسش

1ــ تولیدکنندگان و مصرف کنندگان هنگام افزایش قیمت یک کاالی معین ،چه رفتاری از خود
نشان می دهند؟
2ــ عوامل مؤثر بر تصمیم مصرف کنندگان را در خرید هر کاال نام ببرید.
3ــ عوامل مؤثر بر تصمیم تولید کنندگان را در عرضه هر کاال نام ببرید.
4ــ بازار چیست و چه زمانی شکل می گیرد؟
  5ــ بازار در چه شرایطی دچار مازاد عرضه ،و در چه شرایطی دچار کمبود عرضه می شود؟
  6ــ هنگامی که بازار دچار کمبود عرضه است ،چگونه می تواند به حالت تعادلی برسد؟
   7ــ بین بازار انحصاری و بازار رقابتی چه تفاوتی است؟
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فصـل چهارم

آشنایی با شاخص های اقتصادی
چگونه می توانیم میزان فعالیت های اقتصادی را در سطح جامعه اندازه گیری
کنیم؟

پزشکان برای درمان بیمار نیازمند معاینه ،بررسی برخی شاخص های حیاتی و گاه استفاده از
نتایج متخصصان آزمایشگاهی هستند .اقتصاددانان نیز برای بررسی وضعیت موجود و اندازه گیری
فعالیت های اقتصادی و همچنین مطالعه روند تغییرات و یا نتایج سیاست های اقتصادی ،نیازمند
استفاده از آمار و شاخص های اقتصادی هستند .سنجه  ها و شاخص های اقتصادی بسیار مهم است؛
زیرا هرگونه اشتباه در اندازه گیری آنها موجب اشتباه در تشخیص بیماری اقتصادی و یا روند بهبود
می شود.
آمار های اقتصادی در سطوح چهارگانه خرد (یعنی سطح خانوار یا شرکت ها و مؤسسات
تولیدی) ،شهری ،منطقه ای و کالن (ملی و بین المللی) ارائه می شود.
ارائه شاخص های گوناگون به
حسابداری ملی شاخه ای از مطالعات اقتصادی است که با ٔ
بررسی و اندازه گیری میزان فعالیت های اقتصادی در سطح ملّی می پردازد؛ مثالً ،میزان تولید کاال و
خدمات ،صادرات ،واردات ،مصرف و پس انداز کل کشور ،حجم نقدینگی 1و سطح عمومی قیمت ها و
سایر متغیر های کالن را در جامعه محاسبه می کند .بررسی و اندازه گیری های مرکز آمار ،سازمان مدیریت
و برنامه ریزی و یا بانک مرکزی ،تصویری روشن از اقتصاد و روند تغییرات آن و رفاه مردم ارائه می کند.
1ــ در فصل پول معرفی خواهد شد.
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به همین دلیل ،می توان گفت آمار های اقتصادی و حسابداری ملّی اهمیت بسیاری دارد.
فعالیت 4-1

گاهی در جنگ اقتصادی ارائه آمار های غلط ،ذهنیت نادرست در بین مردم
ایجاد می کند و یا موجب اشتباه محاسباتی در بین مسئوالن و نخبگان می شود.مثال هایی
را ارائه کنید.

   تولید کل و اندازه گیری آن

مطالعه آن می پردازد ،میزان ّ
کل تولید کاال و
یکی از مهم ترین متغیر هایی که حسابداری ملّی به
ٔ
خدمات در جامعه یا «تولید کل» است .اینکه جامعه ای در طول یک سال چه مقدار کاال و خدمت تولید
دهنده قدرت و توان اقتصادی آن جامعه ،سطح رفاه و درآمد
می کند ،اهمیت زیادی دارد؛ زیرا نشان ٔ
اعضای آن ،میزان پس انداز و سرمایه گذاری و در نهایت ،امکان پیشرفت آن جامعه در آینده است.
در حسابداری ملّی فقط آن دسته از فعالیت های تولیدی (اعم از تولید کاال یا خدمات) در
محاسبه و سنجش منظور می شود که دارای سه شرط زیر باشد:
1ــ از بازار عبور کند؛ یعنی تولیدکننده ،آنها را در مقابل دریافت پول به مصرف کننده تحویل
دهد؛ پس اگر فردی برای تعمیر لوازم خانگی خود به تعمیرکار پول بپردازد ،فعالیت تولیدی صورت
گرفته است و ارزش آن محاسبه می شود؛ ّاما اگر خودش آنها را تعمیر کند ،محاسبه ای انجام نمی گیرد.
با این شرط ،فعالیت تولیدی زنان در مزرعه ها در تولید کل کشور محاسبه می شود ولی فعالیت تولیدی
آنان در خانه و کاال ها و خدماتی که به صورت غذا ،بهداشت و تربیت فرزندان تولید می کنند در تولید کل
کشور محاسبه نمی شود!
2ــ فعالیت هایی  که به تولید کاال یا خدمات «نهایی» منتهی شود؛ به عبارت دیگر ،کاال هایی را که
تولیدکنندگان تولید ،و به بازار عرضه می کنند یا توسط مصرف کنندگان خریداری می شود و به مصرف
می رسد (کاال های نهایی)،یا سایر تولیدکنندگان آنها را خریداری می کنند و برای تولید کاال های دیگر
مورد استفاده قرار می دهند (کاال های واسطه ای).
محاسبه تولید ّ
کل
از آنجا که ارزش کاال های واسطه ای در درون کاال های نهایی است در
ٔ
محاسبه ارزش کاال های واسطه ای صرف نظر ،و فقط کاال های نهایی را محاسبه کنیم؛
جامعه باید از
ٔ
در غیر این صورت ،ارزش کاال های واسطه ای در واقع دوبار محاسبه شده است؛ یک بار به صورت
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بخشی از ارزش کاال های نهایی و یک بار هم به صورت مستقل.
3ــ قانونی و مجاز باشد؛ فعالیت های غیرقانونی نظیر قاچاق و مانند آن ِ
جزء تولید کشور محاسبه
محاسبه
نمی شود؛ زیرا از یک سو از این فعالیت ها اطالع دقیقی در دست نیست و از سوی دیگر،
ٔ
آنها نوعی مشروعیت دادن به آنها تلقی می شود.
فعالیت 4-2

منطقه شما چه نوع فعالیت هایی انجام می شود که درحسابداری ملّی محاسبه
در
ٔ
نمی شود؟ علت های آن را به بحث بگذارید.

تولید ناخالص م ّلی و داخلی

در اندازه گیری تولید هر کشور ،براساس اینکه برای تحلیل گر اقتصادی مرز های داخلی آن کشور
مهم باشد یا ملت آن ،شاخص تولید را به دو دسته داخلی و ملی تقسیم می کنند .به این معنا که اگر مثال ً
محاسبه «تولید داخلی» باشد باید تمام خدمات و کاال های تولید شده در داخل کشور در طول یک
هدف،
ٔ
سال ــ چه تولید مردم خود آن کشور و چه تولید خارجیهای مقیم آن کشور ــ محاسبه شود .بر این اساس،
محاسبه «تولید
تولید آن گروه از مردم کشور ،که در خارج اقامت دارند ،محاسبه نمی شود؛ ّاما اگر منظور
ٔ
همه خدمات و کاال هایی که مردم هر کشور در طول یک سال ــ چه در داخل کشور
ملّی» باشد ،باید ارزش ٔ
و چه خارج از کشور  ــ تولید کرده اند ،محاسبه شود .بدیهی است در اینجا تولید خارجی ها در داخل
مرز های هر کشور هر چند در تولید داخلی آن کشور محاسبه
می شود اما در تولید ملی کشور محاسبه نمی شود.
این دو شاخص مهم را بدین   صورت تعریف می کنیم:
«تولید ناخالص ملّی ،ارزش پولی تمام کاال ها و خدمات
نهایی است که در طول یک سال ،توسط یک ملت تولید
شده است».
«تولید ناخالص داخلی ،ارزش پولی تمام کاال ها و
محدوده
خدمات نهایی است که در طول یک سال ،داخل
ٔ
مرز های جغرافیایی کشور تولید می شود».
اما در حسابداری ملّی همهٔ
«تولید گونه های مختلفی دارد؛ ّ
اینگونهها با یک ترازو و یک معیار سنجیده می شود؛ پول».
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تولید ناخالص ملّی به اختصار « 1»GNPو تولید ناخالص داخلی به اختصار «  2»GDPنامیده
می شود و هر دو از مهم ترین شاخص های اقتصادی است که میزان زیاد آنها ،بیانگر قدرت اقتصادی
همه عوامل تولید خود است .در برخی
و تولیدی بیشتر و بهره وری باالتر آن کشور و
استفاده بهینه از ٔ
ٔ
درجه پیشرفت هر ملت و سطح زندگی اعضای آن نیز استفاده می شود.
موارد از این دو شاخص به عنوان ٔ
همان طور که می بینید ،دو شاخص تولید ناخالص ملّی و تولید ناخالص داخلی در تعریف با هم
تفاوت دارند ّاما در عمل ،جز در مورد برخی کشور ها ،که نیروی کار و سرمایه های زیادی از آنها در
خارج از مرز هایشان کار می کنند (مثل لبنان که تولید ملی آن بیشتر از تولید داخلی است) یا در کشور
خود حضور چشمگیری از تولیدکنندگان چند ملیتی دارند (مثل هنگ کنگ) ،تفاوت فاحشی با هم
ندارند و بنابراین در کشور هایی مثل ایران به جای یکدیگر به کار می روند.
ممکن است سؤال کنید خالص و یا ناخالص بودن تولید ملی و داخلی ناشی از چیست؟ برای
پاسخ به این سؤال باید مفهوم استهالک را بشناسیم.

استهالک

بخشی از سرمایه های هر کشور از قبیل ماشین آالت ،ساختمان ها ،راه ها و نظایر آن ،که در
فعالیت های تولیدی مورد استفاده قرار می گیرد ،به مرور زمان فرسوده می شود و از بین می رود؛
بنابراین ،باید بخشی از تولیدات کشور را صرف جبران این فرسودگی ،یعنی تعمیر یا جایگزینی آنها

3

1

4

2

 Gross National Productــ1

 Gross Domestic Productــ2
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کنیم؛ به بیان دیگر از ّ
کل تولید جامعه در طول یک سال باید قسمتی را به هزینه های جایگزینی سرمایه های
فرسوده شده اختصاص دهیم؛ به عنوان مثال اگر به طور متوسط عمر مفید سرمایه  های فیزیکی کشور
 20سال باشد ،ساالنه می باید معادل  ٪5ارزش آن سرمایه را به عنوان استهالک در نظر بگیریم و از
تولید کم کنیم.
بدین ترتیب ،اگر ّ
کل تولیدات جامعه را اندازه گیری کرده باشیم ،آن را «تولید ناخالص»
نامیم؛اما اگر هزینه های استهالک را از تولیدات ناخالص کسر کنیم ،آن را «تولید خالص» می نامیم؛
می
ّ
به عبارت دیگر:
هزینه استهالک  ــ تولید ناخالص ملّی (یا داخلی) = تولید خالص ملّی (یا داخلی)
ٔ
فعالیت 4-3

فرض کنید در کشور ما ،کاال های زیر در مدت یک سال تولید شده است .با توجه
به رقم این تولیدات ،تولید ناخالص و خالص داخلی کشور را محاسبه کنید:
مواد غذایی  40تن از قرار هر کیلو  200،000ریال
ّ
ماشین آالت  350دستگاه از قرار هر دستگاه  20,000,000ریال
پوشاک  5000عدد از قرار هر عدد  200,000ریال
خدمات ارائه شده  400,000,000ریال
استهالک در هر سال  50,000,000ریال

درآمد م ّلی

با فرض اینکه هر تولید ملی (یا داخلی) ،درآمدی را برای تولیدکنندگان آن و عوامل تولید ملی
(یا داخلی) ایجاد کرده است ،می توان درآمد ملی (یا داخلی﴾ را نیز ،که دقیقاً معادل تولید است به عنوان
شاخص های کالن اقتصادی مورد استفاده قرار داد.

دربرگیرنده مجموع درآمد هایی است که در طول سال نصیب ملت می شود .این
درآمد ملّی
ٔ

درآمد ها عبارت است از :درآمد حقوق بگیران (دستمزد ها) ،درآمد صاحبان سرمایه (قیمت خدمات

سرمایه) ،درآمد صاحبان امالک و مستغالت (اجاره) ،درآمد صاحبان مشاغل آزاد و سودی که نصیب
شرکت ها و مؤسسه ها می شود.
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محاسبه تولید کلّ جامعه
ٔ

چگونه می توان تولیدات ّ
کل جامعه را که در گستره کشور و چه بسا کره زمین پخش است،
محاسبه کرد؟ اینکه کجا و در چه موقعیتی تولیدات را ببینیم و اندازه گیری کنیم ،موجب می شود تا
روش های مختلفی برای محاسبه تولید کل کشور داشته باشیم.
گاهی ارزش پولی تولیدات نهایی را آنجا که به خانوار فروخته می شود ،جمع می زنیم و تولید کل
را به دست می آوریم (چه به دست فروشنده نگاه کنیم و چه به دست مصرف کننده﴾ .بدیهی است در این
محاسبه،نگران اندازه گیری تولیدات واسطه ای و مواد اولیه نیستیم؛ چرا که ارزش پولی همه آنها را در
محاسبه کاال ها و خدمات نهایی خودبه خود اندازه گیری کرده ایم .به این روش «روش هزینه» می گویند.
در روش دوم با علم به اینکه هر آنچه در کشور تولید شده و درآمدی کسب شده نهایتاً بین عوامل
تولید تقسیم شده است ،با جمع زدن همه اجزای آن ﴿مزد ها،سود ها ،اجاره  ها﴾ ،درآمد همه بازیگران و
فعاالن اقتصادی داخلی یا ملی ،تولید کل را محاسبه می کنیم .این روش را «روش درآمدی» می نامند.
در روش سوم یا «روش ارزش افزوده» ،مجموع ارزش افزوده هایی که در مراحل مختلف تولید
در بخش های مختلف اقتصادی ایجاد می شوند را با هم جمع زده و تولید کل را محاسبه می کنند.
بدیهی است هر سه روش ،جواب یکسانی به ما خواهد داد .از این رو برای جلوگیری از اشتباه،
متولیان حسابداری ملی کشور حداقل با دو روش محاسبه ،و نتایج را با هم مقایسه می کنند.
فعالیت 4-4

گاهی رشد تولید از طریق افزایش تولیدات صنعتی موجب تخریب محیط زیست
می شود .به همین دلیل اقتصاددانان با کسر تخریب های زیست محیطی از کل تولیدات،
 GDPسبز را محاسبه می کنند .در این خصوص بحث کنید.

شاخص های نسبی

گاهی شاخص های مطلق ،تصویر خوبی از واقعیت ارائه نمی کند و باید از شاخص های نسبی
استفاده کرد؛ مثال ً اگر مسابقه وزنه برداری بین فیل و مورچه برگزار شود و به عدد مطلق وزنه ای که هر
یک بلند می کنند توجه کنیم ،قطعاً فیل همیشه برنده است؛ اما اگر رکورد آنها را به تناسب وزن آنها
مقایسه کنیم (تقسیم وزنه به وزن آنها) ،در این صورت مورچه برنده می شود! به همین دلیل ،اغلب در
مطالعات آماری و برای دستیابی به تصویر دقیق تر و واقعی تر می باید از شاخص های نسبی استفاده کنیم.
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از آنجا که تولید ملی ،حجم و بزرگی اقتصاد را نشان می دهد ،معموال ً برای مقایسه عملکرد دو
کشور (مثال ً میزان صادرات آنها) متغیر های مورد مقایسه را بر تولید ملی تقسیم می کنند تا شاخص
نسبی ساخته شود؛ به عبارت واضح تر ،اگر صادرات مالزی  50میلیارد دالر و صادرات جیبوتی 5
میلیارد دالر باشد ،نمی توان بسادگی چنین نظر داد که صادرات مالزی  10برابر جیبوتی است! با تقسیم
اندازه صادرات به حجم کل اقتصاد هر یک ﴿تولید ملی آنها﴾ چه بسا به طور نسبی ،کشور جیبوتی را در
ٔ
زمینه صادرات موفق تر از مالزی نشان دهد.
گاهی هم عامل مورد توجه در حجم اقتصاد ،جمعیت است .برای مقایسه بهتر بین دو کشور
و یا یک کشور در طول زمان ،درآمد (یا تولید) ملی را به جمعیت آن کشور تقسیم می کنند و شاخص
نسبی با نام شاخص «درآمد سرانه» می سازند .با توجه به تفاوت چشمگیر جمعیت کشور های مختلف،
محاسبه شاخص ها به صورت سرانه ــ که سهم متوسط هر فرد جامعه در میزان تولید یا درآمد آن جامعه
ٔ
مقایسه سطح زندگی و رفاه افراد جوامع مختلف باشد.
است ــ می تواند معیار بهتری برای
ٔ

محاسبه تولید کل

دهنده تولید ّ
کل جامعه ــ اعم از تولید ناخالص ملّی ،تولید ناخالص داخلی
شاخص های نشان ٔ
و … ــ برحسب واحد پول سنجیده می شود؛ زیرا نمی توان مثال ً دو تن سیب ،بیست تن گندم و 1000
جلد کتاب را با هم جمع کرد؛ ّاما می توان ارزش آنها را برحسب پول محاسبه و حاصل جمع آنها را
معلوم کرد؛ بدین ترتیب ،می توان میزان تولید جامعه را در سال های مختلف با هم مقایسه کرد؛ مثال ً ممکن
طی سه سال پی درپی به ترتیب  1100 ، 1000و   1250هزار میلیارد ریال باشد.
است میزان تولید کل در ّ
با توجه به این ارقام آیا تولید ّ
کل این کشور در طول سه سال گذشته افزایش یافته است؟ پاسخ
این است که هر چند این ارقام ظاهر ًا افزایش نشان می دهد ،نمی توان آن را حتماً به حساب افزایش
تولید ّ
کل کشور گذاشت .ارقام محاسبه شده برای هر سال در اصل حاصل ضرب مقدار کاال های تولید
شده در قیمت همان سال واحد آن کاال هاست .بنابراین ممکن است افزایش مشاهده شده صرفاً ناشی
از افزایش قیمت ها طی این سه سال باشد.
پس ،افزایش از  1000ریال به  1100ریال ممکن است به دلیل افزایش مقدار تولید یا افزایش
قیمت کاال یا هر دوی آنها باشد؛ به عبارت دیگر ،اگر جامعه دچار تورم باشد ،مقدار تولید ّ
کل محاسبه
شده هر سال حتی اگر محصوالت تولیدی افزایش نداشته باشد ،رقم بزرگ تری را نشان می دهد.
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به جدول زیر توجه کنید.
کاال

مقدار
تولید در
سال1394

قیمت
در سال
1394

جدول 1

مقدار تولید قیمت در سال مقدار تولید قیمت در سال
1396
درسال 1396
1395
در سال
1395

سیب

 3000کیلو

100

3000

150

3200

120

لوح فشرده

 2000عدد

200

1500

220

2500

150

فرض کنید در کشوری فقط دو کاال (سیب و لوح فشرده) تولید می شود .برای محاسبه تولید
کل ﴿داخلی یا ملی﴾ در سال  1394مقدار تولید را در قیمت های آنها ضرب ،و مجموع ارزش پولی آن
را محاسبه می کنیم:
واحد پولی (100×3000)+(200×2000) =700.000
حال همین محاسبه را برای سال 1395نیز انجام می دهیم:
واحد پولی (150×3000)+(220×1500)=780.000
به ظاهر تولید کل 80.000 ،واحد افزایش یافته است؛ اما نگاهی به ارقام نشان می دهد تولید

سیب نسبت به سال قبل ثابت مانده و تولید لوح فشرده کمتر شده است .در نتیجه انتظار می رفت که

بگوییم تولید کل در مجموع کاهش یافته است؛ اما محاسبه این گونه نشان نداد؛ علت چه بود؟
چون در محاسبه تولید ملی ارزش پولی آنها را با هم جمع زدی م به دلیل افزایش قیمتی که در هر
دو محصول پدید آمده بود ،خروجی محاسبه ،افزایش نشان داد در حالی که اقتصاد طی یکسال گذشته
تولید کمتری داشته است.
برای برطرف شدن این مشکل ،اقتصاددانان سال معینی را به عنوان «سال پایه» انتخاب می کنند
و ارزش تولیدات هر سال را برحسب قیمت کاال ها و خدمات در سال پایه (نه سال جاری) محاسبه
دهنده
می کنند؛ بدین ترتیب ،اثر تغییرات قیمت در
ٔ
محاسبه تولید کل از بین می رود و تغییرات فقط نشان ٔ
تغییر میزان تولید کاال ها و خدمات خواهد بود.
در این مثال ،اگر سال  1394را سال پایه در نظر بگیریم ،تولیدات سال 1395را می باید براساس
قیمت های سال  1394ارزش گذاری کنیم .در این صورت تولید کل معادل می شود با
واحدپولی (100×3000)+(200×1500)=600.000
بر این اساس ،تولیدکل در سال دوم به قیمت جاری برابر با  780000و به قیمت ثابت (با در نظر
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او ل به عنوان سال پایه) ،برابر با  60.000واحد پولی است که به درستی کاهش تولید کل
گرفتن سال ّ
کشور را نشان می دهد.
فعالیت 4-5

در جدول ،1تولید کل سال  1396را به قیمت های جاری و ثابت محاسبه کنید.
محاسبه سایر
محاسبه تولید جامعه منحصر نیست بلکه اقتصاددانان در
این دقت و توجه ،فقط به
ٔ
ٔ
شاخص های اقتصادی مثل میزان صادرات ،واردات ،مصرف و … نیز به جای متغیر های با قیمت های
جاری (متغیر های اسمی) از متغیر های با قیمت ثابت (متغیر های واقعی یا حقیقی) استفاده می کنند و
به همه سیاست گذاران ،ا هالی رسانه  و مردم توصیه می کنند که همیشه و به ویژه وقتی پای مقایسه ای در
میان است ،همه متغیر های اقتصادی را به قیمت های ثابت محاسبه و در تحلیل ها وارد کنند؛ چرا که
استفاده از متغیر های اسمی به جای متغیر های واقعی بسیار غلط انداز است؛ مثال ً اگر در رسانه اعالم
شد که صادرات کشور  %20افزایش داشته است این اعالم چندان معنادار نیست؛ چرا که معلوم نیست
افزایش در وزن و حجم بوده است و یا افزایش به قیمتهای جاری یا به قیمتهای ثابت سال پایه .چه بسا اگر
مثال ً تورم جهانی  30درصد بوده ،و صادرات اسمی  20درصد افزایش یافته باشد در واقع صادرات
واقعی 10درصد کاهش هم یافته است!
همچنین است حقوق و دستمزد ها و میزان سود بانکی یا سود های سهام در بازار سرمایه که باید
آنها را به قیمت های ثابت ﴿تورم در رفته = واقعی﴾ مورد استفاده قرار داد؛ به طور مثال ،اگر دستمزد
کارکنان دولت  ٪10افزایش یابد و در همان زمان تورم  ٪10باشد ،در واقع قدرت خرید واقعی آنان
تغییری نکرده است و یا اگر در همان حالت بانک ها به سپرده  های مردم  ٪12سود اسمی بپردازند در
واقع بعد از کسر تورم  ٪2سود واقعی داشته ایم.
فعالیت 4-6

به وبگاه مرکز آمار ایران یا سالنامه آماری در کتابخانه عمومی شهر خود مراجعه ،و
فهرستی از آمار های اقتصادی تأثیرگذار در زندگی روزمره خودتان را تهیه کنید.
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پرسش

1ــ دلیل اهمیت آمار و اطالعات و حسابداری ملّی را بیان کنید.
2ــ فعالیت تولیدی چیست؟
3ــ چرا در اندازه گیری تولید ّ
کل جامعه ،ارزش کاال های واسطه ای محاسبه نمی شود؟
محاسبه فعالیت های تولیدی در حسابداری ملّی چه شرایطی الزم است؟
4ــ برای
ٔ
محاسبه
5ــ چند روش برای محاسبه تولید کل وجود دارد؟ روش ارزش افزوده را در
ٔ
ارزش کل تولیدات جامعه شرح دهید.
محاسبه متغیر های اقتصادی ،چه
6ــ برای جلوگیری از اشتباه ناشی از افزایش قیمت در
ٔ
باید کرد؟
7ــ چرا درآمد سرانه کشور ها بهتر می تواند توان تولید و یا رفاهی آنها را نشان دهد؟
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