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سه سوال اساسی : نتایج انتخابهای افراد 1
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نتیجۀانتخابهایافرادیکجامعه

منابعمحدودخواستههاینامحدود

انتخاب

کمیابی

چگونه تولید 
می شود؟

برای که تولید 
می شود؟

چه تولید
می شود؟ 4



نتیجۀانتخابهایافرادجامعهچیست؟

. نتیجۀانتخابهایافرادیکجامعهشکلگیریاقتصاددرهرجامعهاست❑

.  نتیجۀاینانتخابهامیزانتولیدودرآمدودرنهایتبهرهمندییارفاهجامعهراتعیینمیکنند❑

:ایننتیجهرامیتوانددرسهسؤالخالصهکرد❑

چهکاالهاوخدماتیدریکجامعهتولیدمیشود؟❑

اینکاالهاوخدماتچگونهتولیدمیشوند؟❑

(چهکسیآنهارامصرفمیکند؟)کاالهاوخدماتبرایکهتولیدمیشود؟❑

. پاسخبهاینسوالهابستگیبهسیستمیداردکهدراقتصادحاکماست❑

نظامهایاقتصادی 5



چهکاالهاوخدماتیدریکجامعهتولیدمیشود؟

توسطایدهتحلیلهزینهوفبرمبنای... مانندنیازبهغذا،لباس،مسکن،درمان،آموزش،ونیازهایطبیعیبخشبزرگیازتولیداتجامعهدرپاسخبه❑
.  تولیدکنندگانومصرفکنندگاهشکلمیگیرد

عراتوضیحاینسرمایهگذاریهارشدبلندمدتجوام. تحلیلهزینهوفایدهدرجوامعمیتوانددرحوزۀسرمایهگذاریبرایتولیداتآیندههماستفادهشود❑
.میدهد

رانوصادراتنفتای. )کاالیخاصیراتولیدکردودرازایصادراتآنکاالهایدیگرراواردکردنیازدیگرجوامعدرجوامعامروزمیتوانبانگاهیبه❑
(وارداتکاالهایازدیگرکشورها

نظیمگریدربازارها،اینسیاستهاشاملسیاستهایمالکیتعواملتولید،ت. تولیدکاالهارامتاثرمیکندقوانینحاکمبرجامعهوسیاستهایاقتصادیدولت❑
.هستند... مالیاتها،یارانهها،تولیدمستقیمبرخیکاالها،سرمایهگذاریدرفعالیتهاییکهتولیدومبادلهراآسانمیکنند،و

.میشودیاصسیاستهایدولتانگیزۀبنگاههارادرتولیدومصرفکاالهاوخدماتمتاثرمیکندومنجربهتولیدبیشتریاکمترازکاالهاوخدماتخ❑
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اینکاالهاوخدماتچگونهتولیدمیشوند؟

.  تولیدکاالهاوخدماتازطریقترکیبکردنمواداولیهتوسطعواملتولیدحاصلمیشود❑

.  میگویندتکنولوژیتولیدفرایندتبدیلمواداولیهبهمحصولرادراصطالحاقتصادی❑

.تکنولوژیتولیدکاالهاوخدماتتعیینمیکندکهازچهعواملیوبهچهمیزانیوچگونهاستفادهشود❑

والتکشاورزیبسیاریازمحص. جوامعامروزیباصرفهزینهدرتحقیقاتونوآوری،فرایندتولیدبسیاریازکاالهارابهتر،سریعتروکارآمدترکردهاند❑
صادهایراقتودکهدرطولتاریخباروشهایسادهوبااستفادهازنیرویکارانسانهاوابزارهایاولیهتولیدمیشدند،امروزهتوسطماشینآالتمدرن

.  مدرنباکنترلکامپیوترهاانجاممیشود

برخیازدولتهامعمواًلدرتولید. بازارهایعواملتولیدراهممشابهبازارهایکاالهاوخدماتمتاثرمیکندقوانینجامعهوسیاستهایاقتصادیدولت❑
.  خدماتمانندخدماتآموزشیوبهداشتیبهطورمستقیمواردمیشوند
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کاالهاوخدماتبرایچهکسیتولیدمیشود؟

افرادیکههایتبه،تولیدمیشودودرنمبنایقیمتیکهمصرفکنندگانبرایکاالهایمختلفمیپردازندبخشبزرگیازتولیداتدربسیاریازجوامعبر❑
.تخصیصمییابدقیمتآنرابپردازند

.دربسیاریازجوامع،سازوکارتخصیصکاالهاوخدماتضروریبهافرادیکهتواناییخریدآنهاراندارندهموجوددارد❑

ابسیاریازدولتهاوظیفۀفراهمکردنکاالهاوخدماتضروریبرایگروههایکمدرآمدر. درجوامعامروزیدرتخصیصکاالهاهمواردمیشونددولتها❑
. همبرعهدهگرفتهاند

یازدراینصورتدولتاستکهتعیینمیکندهرکس. جوامعیهمبودهاندکهدرآندولتبهطورکاملعهدهدارتولیدوتوزیعکاالهاوخدماتشدهاند❑
. هرکاالییبهچهمقداریمصرفکند
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هانقش نهاد: بازبینی چرخۀ فعالیتهای اقتصادی 2
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فرضها:چرخۀفعالیتهایاقتصادی
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افرادیاخانوارها
(مصرفکنندگان)

بنگاهها
(تولید کنندگان)

درآمد=هزینۀکاالهاوخدمات)پول
(بنگاهها

کاالهاوخدمات

هزینۀعواملتولید)پول
(درآمدخانوارها= 

عواملتولید

بازارکاالهاوخدمات

بازارعواملتولید



فرضها:چرخۀفعالیتهایاقتصادی

:چرخۀفعالیتهایاقتصادیکهتشریحشدبرفروضچندیاستواراست❑

: تامینحقمالکیت❑

.دافرادمالکعواملتولیدهستندومیتوانندتصمیمبگیرندکهاینعواملرادرقبالدریافتپولدراختیارتولیدکنندگانبگذارن❑

.دتقاضیانبگذارنتولیدکنندگانمالکمحصولتولیدشدههستندومیتوانندتصمیمبگیرندکهاینمحصوالترادرقبالدریافتپولدراختیارم❑

:  تضمیناجرایقراردادها❑

.  افرادوبنگاههاوقتیکهواردقراردادمیشوند،بهقراردادشانعملمیکنندودرصورتپرهیزازاجرایآنباتنبیهمؤثرمواجهشوند❑
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(نهادها)=اثرقواعدوقوانین

: مثالازنقضحقمالکیت❑

.سرقتبارزترینمثالنقضمالکیتاستکهدربسیاریازجوامعوجوددارد❑

.  درجوامعیکهامنیتوجودندارد،محصولتالشافرادتوسطدولتیاافرادوگروههایقویتربهزورگرفتهمیشود❑

.  ددرجوامعیکهبردگیوجودداشت،بردهمالکنیرویکارخودنبودوبایدبهفرمانمالککارمیکردومحصولکارشمتعلقبهمالکبو❑

.ددرجوامعکمونیستیمالکیتزمینوکارخانههادراختیاردولتبودوافرادنمیتوانستندزمینوکسبوکارخصوصیداشتهباشن❑

.  برخیدولتهابخصوصدولتهایکمونیستیوسوسیالیستیبهمصادرۀاموالگستردهدستمیزدهاند❑

.ستندنمونههایمدرننقضمالکیته... کپیکردنمحصوالت،مثلفیلم،موسیقی،کتاب،نرمافزارکامپیوتری،طراحیهنریوصنعتی،و❑
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(نهادها)=اثرقواعدوقوانین

:مثالازنقضقراردادها❑

.سرباززدنازتحویلکاالییکهوعدهدادهشده،یاتحویلکاالبهشکلیکهباقراردادمطابقتنکند،نمونۀبارزنقضقرارداداست❑

.سرباززدنازپرداختپولیکهوعدهدادهشدهازسویخریدارکاالوخدمات❑

.پرهیزازپرداختدستمزدمقرربهافرادیکهکارمقررراانجامدادهاند❑
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(نهادها)=اثرقواعدوقوانین

.راردادهانامدارد،مانندنهادحقمالکیتونهادتضمینقنهادهایاقتصادیمجموعۀقوانینومقرراتیکهبررفتاراقتصادیجوامعحاکماستدراقتصاد❑

.نهادهاشاملقواعدغیررسمیجوامعبعالوۀقوانینرسمیمصوبحاکمیتاست❑

.درانتخابهاییکهمیکنندرامتاثرمیسازندوازاینطریقبرتولیدودرنهایتبررفاهجوامعتاثیرمیگذارندانگیزۀانسانهانهادها❑

.است... نهادهایغیررسمیشاملعرفجامعه،سنتها،آدابورسوم،و❑

. تضمیناجراینهادهایغیررسمیازطریقروابطاجتماعیبیناعضایجامعهاست❑

.نهادهایرسمیشاملقوانینرسمیجامعهاست❑

.نهادهایرسمیمعمواًلتوسطحاکمیتتصویبمیشودوتوسطسازمانهایرسمیمانندقوۀقضائیهوپلیساجرامیشود❑
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(نهادها)=اثرقواعدوقوانین

:مثالازنهادهایغیررسمی❑
ممنوعیتدزدی،دروغگویی،وقتلدراثرنظامهایاخالقی❑
نگهداریوالدینتوسطفرزندان❑
توصیهدرادیانبهکمکبهفقراوضعیفانجامعه❑

:مثالازنهادهایرسمی❑
ممنوعیتدزدیوتعیینمجازاتبرایآن❑
الزامبهثبتداراییهادریکمرکزرسمیدولتی❑
الزامقانونیبهدادنبخشیازدرآمدبهدولتدرقالبمالیات❑
الزامبهثبتاطالعاتموادغذاییبررویبستههایموادغذایی❑
الزامبهرانندگیدرسمتمشخصیازخیابان❑
ممنوعیتورودبهملکافرادبدوناجازۀآنها❑
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نگاهیدوباره:چرخۀفعالیتهایاقتصادی
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افرادیاخانوارها
(مصرفکنندگان)

بنگاهها
(تولیدکنندگان)

درآمد=هزینۀکاالهاوخدمات)پول
(بنگاهها

کاالهاوخدمات

هزینۀعواملتولید)پول
(درآمدخانوارها= 

عواملتولید

بازارکاالهاوخدمات

بازارعواملتولید

اثرگذارینهادهادربازارکاالهاوخدمات

اثرگذارینهادهادربازارعواملتولید



یعملکرد اقتصادی جوامع و اقتصاد پیشا صنعت 3
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عملکرداقتصادیجوامع

.  فاصلهمیگیرد( چرخۀفعالیتهایاقتصادی)ازحالتمدلسادۀمعرفیشدهنهادهایجامعهدربسیاریازجوامع،عملکردبازارهاتحتتاثیر❑

:دوسیستماقتصادیغالبدرقرنگذشتهعبارنتداز❑

اقتصادمبتنیبربازار❑

اقتصاددستوری❑

.  پیشازمعرفیایندومختصریازاقتصادجوامعپیشاصنعتیوتغییراتحاصلهبعدازانقالبصنعتیشرحدادهمیشود❑

. ساختارجوامعپیشاصنعتیازحدوددههزارسالپیشتادورانصنعتیشدنباروندیبسیارکندتغییرمیکرد❑

.انقالبصنعتیروندتغییراتدرهمۀابعادراتشدیدکرد❑
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جمعیتدنیاازیازدههزارسالپیش
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اقتصاددرجوامعپیشاصنعتی
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اقتصاددرجوامعپیشاصنعتی

.باصنعتیشدنافزایشیافتکنترلانسانهابرطبیعت. قابلتفکیکاستتواناییانسانهادرکنترلطبیعتجوامعپیشاصنعتیازجوامعصنعتیبرمبنای❑

.  خودوحیواناتاهلیونیزدرابعادمحدودازانرژیآبوبادبرایتولیداستفادهمیکردندانرژیدرجوامعپیشاصنعتیانسانهاعمدتًااز❑

.  بوندزمینونیرویکارانسانمهمترینعواملتولید❑

.  ،لباسوبرخیلوازماولیۀزندگیبخشاصلیکاالهایتولیدیبودندغذا❑

.  درنتیجهبیشترجوامعدرعرصۀاقتصادیتاحدزیادیمحدودوبستهبودند. کاالبسیارکندوپرهزینهبودحملونقل❑

ازارهایمقداربسیارمحدودیهمازب. مقدارمحدودیکاالدرقبالسایرکاالهامبادلهمیشد. بودمصرفداخلخانوارتولیدخانواردرجوامعسنتیبرای❑
.محلیخریداریمیشد

درمناطقکمآب،تولیددردورانخشکسالیو. دردورانپرآبیودرمکانهاییکهدسترسیبهآبآسانبود،تولیدزیادبود. بودتغییراتطبیعتتولیدتابع❑
.  کمبود
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اقتصاددرجوامعپیشاصنعتی

تولیدواختاراجتماعی،بهتبعاینس. مهمترینماهیتاجتماعیافرادبودوفردخارجازخانوادهوقبیلهتقریبًامفهومینداشتخانوادهوقوموقبیلهوابستگیبه❑
. مالکیتهمدرحدخانوادهوقبیلهتعریفمیشد

زرگکهحملدرحالتاستثناییشهرهایبزرگدرکنارآبراههایب. معمواًلکوچکبودندومرکزدادوستداقالمیبودندکهخانوادههاتولیدنمیکردندشهرها❑
.کاالراتسهیلمیکردشکلمیگرفت

.درکوتاهمدتنوساناتشدیدداشتولیدربلندمدتتقریبًاثابتبودجمعیتنرخهایزادوولدومرگومیرباالبودومیزان❑

کهوجود( یمانندطبوستارهشناس)شاخههایمعدودیازعلوم. تجربۀانسانهابودوتولیدبرمبنایایندانشتجربیساماندادهمیشددانشمنبعاصلی❑
.داشتمحدودبهدربارسالطینوحکامبود
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اقتصاددرجوامعپیشاصنعتی

اعدربرابرجلوگیریازدزدیازهمدیگرودف)امنیترابطۀحاکمانومردمرامیتوانایجاد. دراقتصادبسیارمحدودولیمؤثربود( سیاست)حاکماننقش❑
.دانستمالیاتدرازای( حملۀبیگانگان

میسالطینوامرایقدرتمندبانصبوتاییدوحمایتازحاکمانمحلیاعمالحاکمیت. ارتباطمردمباحکومتازطریقحاکمانمحلیاعمالمیشد❑
.کردند

.رادراختیارداشتند( زمین)حاکمانووابستگانآنهابخشبزرگیازداراییهایارزشمند❑

.  اینامربخصوصدرزمانجابجاییقدرتدرابعادوسیعصورتمیگرفت. توسطافرادقدرتمندامریمعمولبودسلبمالکیت❑
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حرکتبهسمتاقتصادپساصنعتی

ونیزبا( اشینهاموتورم)آغازشدوبعدباابداعماشینهایدرونسوزماشینبخاربااستفادهازانرژیهایفسیلیدرفرایندصنعتیشدنجوامع،استفادهاز❑
. وانرژیهاینوینگسترشیافتالکتریسیتهابداع

.  شدتسهیلحملونقلاستفادهازانرژیهاینوینباعثافزایشتولیدکاالو❑

.گسترشیافتوباافزایشکارآییهزینههایتولیدومصرفراکاهشدادعلمتجربی❑

.افزایششدیدییافتتنوعاقالممصرفیبازارمصرفکاالهاوخدماتگستردهشدو❑

یجادفراهمشدوبازارهایبزرگکاالهاوخدماتمصرفیوبازارهایعواملتولیداشهرهایبزرگامکانگردآمدنانسانهاخارجازخانوادهوقوموقبیلهدر❑
.شد

مایتازجملهح)درجهتمحدودکردنقدرتحاکمانوایجادحکومتقانونپیشرفتکردوسازمانهایتخصصیبرایادارۀامورجامعهسیاستساختار❑
.تشکیلشد( ازحقمالکیت
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شتابگرفتنتغییرات:انقالبصنعتی
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جوامعپساصنعتی
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اقتصاد بازار

نظامهایاقتصادی



اقتصادبازار

.استواراستآزادیمالکیتومبادلهاقتصادبازاریااقتصادبازارهایرقابتیبرمبنای❑

.  دراقتصادبازارتصمیماتاقتصادیتوسطافرادیگرفتهمیشودکهمالکیتعواملتولیدومحصولتولیدشدهرادارند❑

.  نامیدهمیشودنظریۀقیمتمهمترینمتغیردربازاررقابتیاست،بطوریکهعلماقتصادازسویاقتصاددانانطرفداربازارقیمت❑

.نقیمتدخالتنداردشکلمیگیردوقدرتیورایبازاردرتعیینایعرضۀتولیدکنندگانوتقاضایافراددربازارمنحصرًاازترکیبقیمتدرکاالهاوخدمات❑

وقدرتیورایبازارازسویافرادوخانوارهاشکلمیگیردعرضۀعواملبرایاینعواملوتقاضایتولیدکنندگانمنحصرًاازترکیبقیمتدربازارعواملتولید❑
.درتعییناینقیمتدخالتندارد
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کارآمدیسیستمعرضهوتقاضا:اقتصادبازار

.عملکندکارآمدسببمیشودکهاینسیستمدرتوزیعمنابععرضهوتقاضااتکایسیستمبازاردرتخصیصکاالهاوعواملتولیدبر❑

کهکاالهاتوجهشودکهمنظورازارزشدرانجاصرفًافایدۀمادیاست. )تقاضامنعکسکنندۀارزشیاستکهمصرفکنندههابرایکاالهاقائلند❑
(برایمصرفکنندگاندارند

. عرضهمنعکسکنندۀهزینهیعنیارزشعواملتولیداستکهتولیدکنندهبرایتولیدکاالاستفادهمیکند❑

.قیمتمحصولعرضهوتقاضااست❑

بهعبارت. نددرسیستمبازار،مصرفکنندهاییکهارزشیبیشازقیمتکاالبرایآنداشتهباشند،واردبازارمیشوندوباپرداختقیمتآنرامیخر❑
.کاالبهدستافرادیمیرسدکهبیشترینارزشرابرایآنقائلنداقتصادی،

کاالارتاقتصادی،بهعب. درسیستمبازار،تولیدکنندههاییکههزینهایکمترازقیمتکاالدارند،واردبازارمیشوندوبادریافتقیمت،آنرامیفروشند❑
. توسطتولیدکنندههاییانجاممیشودکهکمترینهزینهرابرایتولیدآنمیکنند
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کارآمدیسیستمعرضهوتقاضا:اقتصادبازار

رابرایکاالقائلندمیبیشترینارزشاستفادهمیشوندومحصولتولیدشدهبهدستافرادیکهکمترینهزینۀممکندرسیستمبازارمنابعبرایتولیدبا❑
. رسد

.میشودیرقیمتتغیاگرافرادبههردلیلیتمایلشانبرایخریدکاالییافزایشیاافزایشیابد،اینتمایلدرقالبتقاضایبیشتریاکمترسبب❑

.افزایشیاکاهشقیمتسببمیشودکهبرخیمصرفکنندگانمصرفشانراکمیازیادکنند❑

.افزایشیاکاهشقیمتهمچنینسببمیشودکهبرخیتولیدکنندگانتولیدشانراافزایشیاکاهشدهند❑

.نندگانمیشودسببتغییررفتارمصرفکنندگانوتولیدکتغییرقیمتافزایشیاکاهشهزینههایتولیدهمبامتاثرکردنعرضۀکاالهاودرنهایت❑

میگویدکهرفتارخودعملمیکندوبهمصرفکنندگانوتولیدکنندگانقیمتبهعنوانسیگنالازمیزانکمیابیمنابعوتمایلخریدارانبهزباناقتصادی،❑
.  راعوضکنند
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اقتصادبازار

کیکیازبهترینتوضیحدهندۀریشههاینظامبازارفردریشفونهای❑
.است( 1899-1992)

االهاهایکمعتقدبودکهعملکرداقتصادبرمبنایاطالعاتافرادازارزشک❑
واندازهبخشبزرگیازایناطالعاتاصواًلقابلبیان. ومنابعکارمیکند

.گیرینیست

میماتهیچبرنامهریزمرکزینمیتوانداطالعاتکافیوالزمبرایاتخاذتص❑
. بهینهبرایکلجامعهراگردآوریکند

درنهایتبههایکهمچنینمعتقدبودکهسیستمکمونیستیوسوسیالیستی❑
.سرکوبانسانهامیانجامد
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سهسؤالاقتصادیدربازارشیرینینارگیلی

:چهکاالییدراقتصادتولیدمیشود؟شیرینینارگیلیدرایرانتولیدمیشود: سوالاول❑

(.  طرفتقاضایاقتصاد. )افرادیهستندکهبرایشیرینینارگیلیارزشیقائلندوحاضرندبابتآنپولبدهند❑

(  طرفعرضۀاقتصاد. )همزمان،افرادیهستندکهحاضرندبادریافتپولآنراتولیدکنند❑

کاالهاچگونهتولیدمیشوند؟: سوالدوم❑

وشکروروغنونندآردتولیدکنندگانشیرینینارگیلیبااستخدامافرادوبابهکارگرفتنعواملیمانندمکانشیرینیپزیواجاقشیرینیپزی،موادیما❑
دهوبهکارگرفتهمیاینتکنولوژیتوسطافرادابداعش. تکنولوژیتهیۀاینکاالهمدرواقعهماندستورپختآناست. نارگیلرابهشیرینیتبدیلمیکنند

.شود

کاالهابرایچهکسیتولیدمیشوند؟: سوالسوم❑

.هرکسکهقیمتشیرینینارگیلیرابپردازد،میتواندشیرینینارگیلیمصرفکند❑
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تغییراتدربازارشیرینینارگیلی

ارافرادرامتاثرمیهرتغییریدرعرضهوتقاضادرقیمتظاهرمیشودورفت. قیمتشیرینینارگیلیمنعکسکنندۀعرضهوتقاضایآناستدرسیستمبازار❑
.کند

.  اشتهباشندفرضکنیدکهافزایشدرآمددراثررشداقتصادیسببشودکهمردمبیشترازسابقتمایلبهخریدشیرینیشیرینینارگیلید: مثال❑

.برایآناستسیگنالارزشبیشترآنمیشودکهافزایشقیمتاینامرمنجربه❑

.  ندبرخیازمصرفکنندگانکهتمایلکمتریبرایشیرینینارگیلیدارندوقتیقیمتهایباالتررامیبینندازخریدآنمنصرفمیشو❑

.ازسویدیگرتولیدکنندگانکهقیمتهایباالتررامیبیننددرتولیدآنسرمایهگذاریبیشتریمیکنند❑

. تقیمتباالترمنعکسکنندۀتمایلبیشترمصرفکنندگاناس. درنهایتبازاردرقیمتهایباالترومقداربیشتربهتعادلجدیدیمیرسد❑
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تغییراتدربازارشیرینینارگیلی

تارافرادرامتاثرمیهرتغییریدرعرضهوتقاضادرقیمتظاهرمیشودورف. قیمتشیرینینارگیلیمنعکسکنندۀعرضهوتقاضایآناستدرسیستمبازار❑
.کند

.  عرضهظاهرمیشودهزینۀبیشترمواداولیهدرقالبکاهش. فرضکنیدبهدلیلافزایشقیمتارزقیمتنارگیلکهکاالییوارداتیاست،افزایشیابد: مثال❑

.برایآناستسیگنالیازهزینههایبیشتراینامرمنجربهافزایشقیمتشیرینیمیشودکه❑

.  وندبرخیازمصرفکنندگانکهتمایلکمتریبرایشیرینینارگیلیدارندوقتیقیمتهایباالتررامیبینندازخریدآنمنصرفمیش❑

دیگربهکارمیجایازسویدیگربرخیازتولیدکنندگانکهنمیتوانندباهزینههایباالکارکنندازبازارتولیدآنخارجمیشوندوسرمایۀخودرادر❑
.اندازند

.  قیمتباالترمنعکسکنندۀهزینۀبیشترتولیداست. درنهایتبازاردرقیمتهایباالترومقدارکمتربهتعادلجدیدیمیرسد❑
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اقتصاد دستوری

نظامهایاقتصادی



اقتصاددستوری

(  1883-1818)سیستماقتصاددستوریبرمبنایاندیشههایکارلمارکس❑
.شکلگرفت

(  آالتزمینوماشین)مارکسمعتقدبودکهدرسیستمسرمایهداری،سرمایه❑
ثماررااست( کارگران)دردستعدۀمعدودیانباشتمیشودواینعدهبقیه

.میکنند

ستومارکسهمچنینمعتقدبودکهمالکیتخصوصیمنشأاینمشکالتا❑
.بایدملغیشودومالکیتجمعیجایآنرابگیرد
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اقتصاددستوری

.سیستماقتصادیکمونیستیشورویسابقبارزتریننمونۀاقتصاددستوریاست❑

.داشتنداقتصادهایدستوری( اروپایشرقی،چین،کوبا،کرۀشمالیودردجاتضعیفتریبرخیکشورهایدیگر)بسیاریازکشورهایبلوکشرق❑

.  درزمانمادوکشورکرهشمالیوکوباهنوزسیستماقتصادیدستوریدارند❑

.دچیندرچهلسالگذشتهباسرعتازاقتصاددستوریفاصلهگرفتهودربسیاریازبخشهایاقتصادی،ازاقتصادبازارتبعیتمیکن❑

.برخیازکشورهایدیگردنیاازجملهایرانهمدرجاتیازاقتصاددستوریدارند❑

.است( زمین،ماشینآالتوحتینیرویکارافراد)درعملدولتمالکتمامیعواملتولیددرسیستماقتصاددستوری،❑

.  پاسخبهسهسؤالاصلیاقتصادراهمدولتمیدهد❑

نظامهایاقتصادی 37



پاسخبهسهسوالاصلیدراقتصاددستوری

.  شودنیازهایافرادجامعهراتشخیصمیدهدوتصمیممیگیردکهچهکاالهاییبایدتولیددولتچهکاالییدراقتصادتولیدمیشود؟: سوالاول❑
.بروکراتهایدولتیبرمبنایمنابعجامعهونیازهایافرادتعیینمیکنندکهچهکاالهاییوبهچهمقدارتولیدشود

ۀتکنولوژیدولتهمچنینتعیینکنند. تعیینمیکندکهازچهموادیوچهعواملیدرتولیداستفادهشوددولتکاالهاچگونهتولیدمیشوند؟: سوالدوم❑
.استفادهشدهدرتولیدکاالهااست

تصمیمبرایبروکراتهایدولتی. تعیینمیکندکههرکسیچهمقدارکاالوخدماترادریافتکنددولتکاالهابرایچهکسیتولیدمیشوند؟: سوالسوم❑
.  مصرفرابرمبنایبرآوردشانازنیازهایافرادونیزمحدودیتدرموجودیکاالهاوخدماتمیگیرند

نظامهایاقتصادی 38



اقتصاددستوری

.دراقتصاددستوری،ارزشیکهافرادبرایکاالهاوخدماتدارند،درتعییناینکهچهکاالییدریافتکننداثریندارد❑

دراختیاردولتهانهمچنین،هزینهایکهافرادبرایتولیدکاالحاضربهپرداختآنهستنددرتولیدکاالبیاثراستچراکهعواملتولیدحتینیرویکارآ❑
.است

.  دراقتصاددستوریقیمتوجودندارددرنتیجه،دراقتصاددستوریعرضهوتقاضانقشینداردولذا❑

. تغییراتدرتمایلافرادبهمصرفکاالنمیتواندازطریققیمتظاهرشودودرنتیجهتاثیریدرمیزانتولیدکاالندارد❑

. تغییراتدرمیزانمنابعدردسترسنمیتوانددرقیمتمنعکسشود،درنتیجهتاثیریدرمیزانتولیدومصرفندارد❑
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اقتصاددستوریدرعمل

رایکاالهاوب( بازارغیررسمییازیرزمینی)بازارسیاهاینارزشهادرقالب. ارزشیکهافرادبرایکاالهاوخدماتقائلند،قابلسرکوبنیستدرعمل،❑
.بهظهورمیرسدخدمات

.  افرادکاالهاییکهازدولتدریافتمیکنندرادربازارغیررسمیمبادلهمیکنند❑

میفروشدفردیکهبرایکاالیخاصیارزشکمیقائلاست،آنرابهفردی: مبنایمبادلهدربازارغیررسمیهماناستکهدراقتصادبازارعملمیکند❑
.کهبرایآنارزشبیشتریقائلاست

.قیمتدربازارسیاهبرمبنایارزشافرادبرایکاالهاتعیینمیشود❑

هایدولتیدراینمشارکتازطریقعرضۀغیرقانونیکاال. دولتیانکهازحاشیۀامنیتبرخوردارند،بخشمهمیازفعالیتبازارسیاهراتشکیلمیدهند❑
.بازارسیاهوتقاضابرایکاالهادراینبازاراعمالمیشود
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ارزیابی سیستم های اقتصادی

نظامهایاقتصادی



شاخصهایارزیابیسیستمهایاقتصادی

: مهمترینشاخصهایارزیابیسیستمهایاقتصادیعبارتنداز❑

یریموفقیتمهمترینشاخصاندازهگ. دارد( ایجاددرآمد)میزانرفاهیکجامعهبستگیزیادیبهقدرتجامعهدرتولیدثروت(: رشداقتصادی)تولیدثروت❑
. جامعهدرتولیدثروتجامعه،نرخرشدتولیدناخالصداخلیاست

قریبیازاینشاخصهایناظربهتامینافرادکمتوانجامعهت. اینشاخصمیزانتواناییافرادجامعهدرتامیننیازهایاساسیرانشانمیدهد: امنیتاقتصادی❑
.شاخصاست

یمتعددیسازمانهایبینالمللیشاخصها. میزانآزادییامحدودیتهاییکهافراددرواردشدندرفعالیتهایاقتصادیسودآورباآنمواجهند: آزادیاقتصادی❑
.برایاندازهگیریآزادیاقتصادیتعریفوبرایهرکشوربرآوردمیکنند

دازهگیریبرابریاینشاخصدرصددان. برابریافراددردسترسیبهفرصتهایواردشدندرفعالیتهایاقتصادیراعدالتاقتصادیمینامند: عدالتاقتصادی❑
.درآمدینیست
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ارزیابیسیستماقتصادیبازار

جستجوکردکهامعهافراددراستفادۀبهینهازمنابعجانگیزۀریشۀاینموفقیترابایددراستفادهاز. اقتصادبازاردرایجادرشداقتصادیموفقعملمیکند❑
.  کارآمدیراافزایشمیدهد

باتواناییهایپایینرادااقتصادبازاربرایافرادیکهتواناییفعالیتاقتصادیخوبیدارند،امنیتاقتصادیدرقالبشغلدرآمدزاایجادمیکند،ولیامنیتافر❑
.  وششرفاهیقرارمیدهندتحتپسیستمهایتامیناجتماعیدولتیبیشتراقتصادهایمبتنیبربازار،افرادباتواناییهایپایینراازطریق. تضمیننمیکند

.تولیدباالدرایناقتصادسببمیشودکهبتواندازافرادکمتوانحمایتموثربکند

وند،دخالتمطرحمیششکستبازارهرچنددرعملبهدالیلمتعددیکهتحتعنوان. اقتصادبازارحداکثرآزادیبرایفعالیتهایاقتصادیرادرنظردارد❑
.ردانگیزههایسیاسیتصمیمگیرانهمدرتحدیدآزادیهایاقتصادیاثردا. دولتوایجادمحدودیتبرایفعالیتهایخاصپذیرفتهشدهاست

رصتهایدردسترسهرچنددرعملف. ایجادمیکندفرصتبرابراقتصادبازاربرمبنایتواناییافراددراستفادهازموقعیتهاکارمیکند،درنتیجهبرایافراد❑
.افرادبهعواملمتعدداقتصادیوسیاسیواجتماعیبستگیداردولذادرعملتبعیضدردسترسیبهموقعیتهاوجوددارد
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ارزیابیسیستماقتصاددستوری

.عبهعملنمیآیداستفادۀبهینهازکاالهاومنابافرادنادیدهگرفتهمیشود،انگیزۀازآنجاکه. اقتصاددستوریدرایجادرشداقتصادیموفقعملنمیکند❑
درمنابعرشدهایجهشیکوتاهمدتدربسیاریازکشورهایدارایاقتصادیدستوریاتفاقافتادهاستکهناشیازواردکردندستوریحجمعظیمیاز

.چرخۀتولیداست

سیاراتفاقمیدرعمل،ب. راتضمینمیکندوازایننظرامنیتاقتصادیرادربرنامهخودداردتامیندولتینیازهایاساسیزندگیافراداقتصاددستوری❑
رگبخشقابلومافتادکهبهدلیلکاهشتولیدمیزانکاالهایاساسی،حتیغذا،کهافراددریافتمیکردندآنقدرکمبودکهکلجامعهباقحطیوگرسنگی

.توجهیازجمعیتروبروبود

.دراقتصادهایسوسیالیستیآزادیمحدودیبرایبرخیکسبوکارهایمحلیدادهمیشد. آزادیاقتصادیدراقتصاددستوریوجودندارد❑

درعمل،بهدلیلکمبودمنابع. ایناقتصاددرتئوریبرمبنایبرابریافرادبناشدهاست. تعبیرشدهاستبرابریمصرفدراقتصاددستوریبرابریفرصتهابه❑
. وکاالها،افرادیکهبهدولتنزدیکترندازمنافعبیشتریبرخوردارند
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خالصه

.پاسخبهسهسوالاقتصادیبهسیستماقتصادیجوامعبستگیدارد❑

.نقشبزرگیدرایجادانگیزهبرایفعالیتبازیمیکنند( رسومجوامعوقوانینرسمی)درچرخۀفعالیتهایاقتصادینهادها❑

.جوامعپیشاصنعتیبامحدودیتهایطبیعتروبروبودند❑

.درفرایندصنعتیشدن،انسانهابهتدریجبرمحدودیتهایطبیعتغلبهکردند❑

.دراقتصادبازارسیستمعرضهوتقاضاکهبرمبنایارزشگذاریبرمنابعوکاالهاشکلمیگیرد،تعیینکنندۀعملکرداقتصاداست❑

.دراقتصاددستوریدولتتعیینکنندۀکاالهاوخدماتیکهتولیدومصرفمیشوند❑

.اقتصادبازاردرایجادرفاهبسیارموفقترازسیستماقتصاددستوریعملکردهاست❑
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