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شکلسادهتراینالگوبهصورتزیراست:

آنچهازتصاویرفوقمیتوانفهمید:
1.رابطۀدادوستدمیانبنگاههاوخانوارهادر»بازار«رویمیدهد.

بازارچیست؟
»منظورازبازار،مجموعهخریدارانوفروشندگانچیزیدرهرجایممکناست.«

دقتکنیدکهمنظورازبازارالزاماًجاییواقعیوبامراجعۀحضورینیست؛بازارمیتواندبهصورتمجازیوغیرحضورینیزباشدمثلبازاریکهدر
اینترنتوجوددارد.

2.دربازارمحصوالت)کاالهاوخدمات(»خانوارها«خریدارهستندو»بنگاهها«فروشنده.درنتیجهدربازارمحصوالت،خانوارهابابتمحصوالتپول
پرداختمیکنندوکاالوخدماتدریافتمیکنند.اینپولدریافتیتوسطبنگاههاباعبورازبازارکاالوخدمات،درآمدبنگاههامحسوبمیشود.

3.دربازارمنابعیاعواملتولید،»خانوارها«فروشندههستندو»بنگاهها«خریدار.درنتیجهدربازارمنابعیاعواملتولید،خانوارهابابتارائۀهرعاملیا
منبعتولیدیپولدریافتمیکنندودرازایآنمنابعتولیدخودرابهبنگاههاواگذارمیکنند.بنگاههادربرابرهرمنبعتولیدیدریافتیازجانبخانوارها

طبقجدولزیرپرداختانجاممیدهند:
علتپرداختعنوان
دریافتیخانوارهابابتفروشنیرویکاردستمزد
دریافتیخانوارهابابتاجارۀمنابعطبیعیاجاره
دریافتیخانوارهابابتسرمایهسود

4.تحلیلمسیرشمارۀیک:دربازارعواملتولید،»بنگاهها«عواملتولیدرااز»خانوارها«میگیرند.
5.تحلیلمسیرشمارۀدو:دربازارعواملتولید،»بنگاهها«بابتعواملتولیدیکهازخانوارهامیگیرندبهآنهادربرابرنیرویکار،»دستمزد«،دربرابر

منابعطبیعی،»اجاره«ودربرابرسرمایه،»سود«پرداختمیکنند.
دقتکنیدکهمسیرهایشمارۀیکودودربازارعواملتولیدرویمیدهد.

6.تحلیلمسیرشمارۀسه:دربازارمحصوالت)کاالهاوخدمات(،»بنگاهها«کاالهاوخدماتموردنیاز»خانوارها«راتولیدوعرضهمیکنند.
7.تحلیلمسیرشمارۀچهار:دربازارمحصوالت)کاالهاوخدمات(،»خانوارها«کاالهاوخدماترااز»بنگاهها«خریداریمیکنند.

دقتکنیدکهمسیرهایشمارۀسهوچهاردربازارمحصوالت)بازارکاالهاوخدمات(رویمیدهد.
خانوارهاوجهموردنیازبرایخریدمحصوالتراچگونهتهیهمیکنند؟

ازطریقدرآمدیکهدرمسیرشمارۀدوبهدستآوردهاند.

لللبرایسلبصز الوصالهصل لخدمصت
ابتداتعریفدقیقتریازبازاررایادبگیریم:»بهمجموعۀخریداران)تقاضاکنندگان(وفروشندگان)عرضهکنندگان(هرچیزیدرهرجایی»بازار«گفته

میشود.بنابراینبازاردوبخشدارد:»تقاضاکنندگان«و»عرضهکنندگان«.
دربازارکاالهاوخدمات،تقاضاکنندگانهمان»خانوارها«هستندوعرضهکنندگانهمان»بنگاهها«هستند.

دربازارعواملتولید،تقاضاکنندگانهمان»بنگاهها«هستندوعرضهکنندگانهمان»خانوارها«هستند.
وقتیدرتعریففوققید»هرجایی«آمدهاستبهاینمعناستکهبازاردرهرکجامیتواندباشد)بهصورتواقعییابهصورتمجازی(کهدربخش

قبلتوضیحدادیم.
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ابتدابه»خریدارانیاتقاضاکنندگانوفرایندتصمیمگیریآنها«وسپسبه»فروشندگانیاعرضهکنندگانوفرایندتصمیمگیریآنها«خواهیمپرداخت.

لللخرید ا نلیصلتقصضصونندگصنل لفر یندلتصمیملگیریلآنلهص
برفرایندتصمیمگیریخریدارانیاتقاضاکنندگان»قانونتقاضا«حاکماست.

قانونتقاضا:مقدارتقاضاازیککاالباقیمتآنرابطهایعکسداردبهاینمعنیکه:
باافزایشقیمت،مقدارتقاضاکاهشمییابد.
باکاهشقیمت،مقدارتقاضاافزایشمییابد.

آیابرفرایندتصمیمگیریخریدارانفقطقیمتاثرگذاراست؟
خیر!عواملدیگرینیزدخیلهستند:

عواملتأثیرگذاربرتصمیمخریداراندرموردخریدکاالهایاخدمات،عبارتانداز:
1.قیمتکاال:مهمترینعاملاستکهتوضیحدادیم.

2.درآمد:شمااگردرآمدتانافزایشیابدآنچهدرگذشتهبادرآمدکمنمیتوانستیدبخرید،اکنونمتناسبباافزایشدرآمدتانوقیمتآنکاالها
وخدماتمیتوانیدتهیهکنید)قدرتانتخابمیانکاالهایپستومرغوبممکنمیشود.بهطورمثالقدرتانتخاببینخریدبرنجمعمولیوبرنج

مرغوبباافزایشدرآمدممکنمیشود(.
دقتکنیدکه»تقاضابراییککاالینرمالبهصورتمثبتبادرآمدارتباطدارد؛افزایشدردرآمدسببافزایشدرتقاضادرهرقیمتمیشود.«وقتی

درآمدشماباالبرودسببافزایشدرتقاضامیشودحتیاگرقیمتافزایشیافتهباشد.
3.سلیقه:گاهیممکناستقیمتیککاالپایینباشدولیشکلورنگواندازۀآنکاالباسلیقۀشماهماهنگنباشد.

4.قیمتسایرکاالها:شایدکاالییکهشمامیخواهیدخریداریکنیدهمراهباکاالیدیگریمصرفمیشوددرنتیجهافزایشقیمتیکیوکاهشقیمت
دیگریویاافزایشقیمتهردوویاهرحالتدیگریدرخریدآنمؤثراست)کاالهایمکمل:قندوچای(.ازطرفدیگربرخیکاالهامیتوانندجایگزین

کاالیدیگرباشندکهدراینصورتافزایشقیمتیکیشمارابهخریدکاالیدیگرسوقمیدهد)کاالهایجانشین:گوشتقرمزوگوشتسفید(.
5.انتظارات:گاهیخریدارانبهدلیلشرایطاجتماعییاشنیدنشایعهایانتظاردارندکهقیمتفالنکاالافزایشیابد،درنتیجهبرایخریدآنتعجیل

خواهندداشتویابالعکسانتظاردارندکهدرآیندهقیمتآنکاالپایینبیایددرنتیجهآنرابامحدودیتمیخرند.

للمفصهیملمرتبطلبصلجد  لتقصضصل لبمک  التقصضص:
1.خریداران،خانوارهاییهستندکهتقاضاکنندۀکاالهاوخدماتهستند.

2.خریداران،نسبتبهمشاهدۀتغییرشرایطبازارتصمیماتمتفاوتیمیگیرند.
3.جدولخریدیاجدولتقاضایفرضیگوشتقرمزرانگاهکنیدوببینیدباافزایشقیمت،مقدارتقاضاچهتغییریمیکند.

مقدارتقاضایگوشتقرمزقیمتگوشتقرمز

1001200
1501000
200800
250600
300400
350200
4000

4.رابطۀمعکوس:بینقیمتکاالومقدارخریدآنازطرفخریداران،رابطۀمعکوسوجوددارد،بهاینمعنیکهباافزایشقیمت،میزانخرید
کاهشوباکاهشقیمت،مقدارخریدافزایشمییابد.

5.علتکاهشمقدارخریددراثرافزایشقیمتایناستکه:خریداراننیازشانرابامصرفکاالهایمشابه)کهقیمتآنهاافزایشنیافته
است(برآوردهمیکنند.

باافزایشقیمتگوشتقرمز،مصرفکنندهنیازخودراباخریدگوشتسفیدتأمینمیکند. مثص 

6.روشنمایشچگونگیرفتاراقتصادیخانوارها:بامنحنیتقاضانشاندادهمیشود.
7.ویژگیمنحنیتقاضا:منحنیتقاضا،یکمنحنینزولیاست.
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8.مفهومنزولیبودن:نزولیبودنمنحنیتقاضابهاینمعنیاستکه:1(باافزایشقیمت،مقدارتقاضاکاهشمییابد.2(باکاهشقیمت،مقدار
تقاضاافزایشمییابد.

9.روشرسمنمودارتقاضا:باتوجهبهجدولمیتواننمودارتقاضارارسمکردکهدرزیرمیبینید:
همانطورکهمشاهدهمیکنید،باافزایشقیمتگوشتقرمز،میزانتقاضابرایخریدآنکاهشیافتهاست.

10.شیبمنحنیتقاضا:شیبمنحنیتقاضانشاندهندۀدرجۀحساسیتمقدارتقاضایفردنسبتبهقیمتاست.براساسهمینشیبوهمین
درجۀحساسیت،کاالهابهدودستۀضروریوتجملیتقسیممیشوند.اگرشیبمنحنیتقاضازیادباشد؛یعنیعکسالعملمصرفکنندهدربرابر
قیمت،کماستکهاصطالحاًمیگوییمکششقیمتیتقاضاکماستوبهآنکاالیضروریمیگوییم.کاالیلوکسبرعکساینحالتاست؛یعنی

شیبکماست،واکنشمصرفکنندهبهافزایشقیمتزیادوکششقیمتیکاالیلوکسزیاداست.
11.قیمتبهعنوانابزاریبرایمدیریتمصرف:سیاستگذارانمعموالًتالشمیکنندازدوراه،مقدارتقاضاومصرفسیگارراکمکنند:1(از

راهآگاهسازیمردمبهزیانهایکشیدنسیگار2(باباالبردنقیمتآنازطریقوضعمالیاتبرسیگار
مسئله

باتوجهبهنموداربهپرسشهایزیرپاسخدهید.
الف(وقتیقیمتکاال400واحداست،میزانتقاضایخانوارهاچقدراست؟

ب(درصورتیکهقیمتکاالهااز350واحدبه150واحدبرسد،میزانافزایشتقاضاچقدراست؟
پ(درصورتیکهقیمت300واحدباشد،میزانپرداختیتقاضاکنندگانچندواحدخواهدبود؟

یابد،دراینصورتچهتغییریدرمنحنی افزایش ت(درصورتیکهمیزاندرآمدتقاضاکنندگان
تقاضارویخواهدداد؟

منحنی تغییریدر اینصورتچه یابد،در تقاضاکنندگانکاهش میزاندرآمد ث(درصورتیکه
تقاضارویخواهدداد؟

ج(فرضکنیدکهکاالیموردنظردراینمسئلهکاالیعادینبودبلکهجزءکاالهایپستبود.
دراینصورتاگردرآمدافزایشمییافت،رفتارتقاضاکنندگانبهچهصورتبودونمودارآنچه

تغییریمیکرد؟
پاسخ:الف:وقتیقیمت400است،مقدارتقاضاکهدرمحورافقیبایدآنراجستوجوکنید،صفر

خواهدبود.پسمیزانتقاضابااینقیمت،صفرخواهدبود.
ب:درقیمت350میزانتقاضا200است.درقیمت150میزانتقاضا1000است.پسمیزانافزایش

تقاضاتفاضلایندوعدداست،یعنی:800واحد.
پ:وقتیقیمت300واحداست،میزانتقاضا400است.پسمیزانپرداختیتقاضاکنندگان)خانوارها(

ضربایندوعددخواهدبود،یعنی:120000واحد.
ت:باافزایشدرآمد،میزانخریدارانیاتقاضاکنندگانباالخواهدرفتدرنتیجهمنحنیبهسمتراست

وباالحرکتخواهدکرد.
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ث:باکاهشدرآمد،میزانخریدارانیاتقاضاکنندگانپایینخواهدآمددرنتیجهمنحنیبهسمتپایین
وچپحرکتخواهدکرد.

ج:هنگامیکهکاالیموردنظرجزءکاالهایپستباشد،وقتیدرآمدباالمیرودتقاضاکنندگانبهدنبال
کاالیمرغوبترمیرونددرنتیجهتقاضابرایاینکاالکاهشمییابد،پسمنحنیبهسمتچپوپایین
حرکتمیکند)دقتکنیدکهاگردرآمدکاهشیابد،تقاضاکنندگانرغبتبیشتریبهکاالیپست

خواهندداشتدرنتیجهمنحنیبهسمتراستوباالحرکتمیکند(.

لللفر شندگصنلیصلعرضهلونندگصنل لفر یندلتصمیملگیریلآنلهص
برفرایندتصمیمگیریفروشندگانیاعرضهکنندگانیاهمانبنگاهها»قانونعرضه«حاکماست.

قانونعرضه:مقدارعرضهازیککاالباقیمتآنرابطهایمستقیمداردبهاینمعنیکه:
باافزایشقیمت،مقدارعرضهافزایشمییابد.
باکاهشقیمت،مقدارعرضهکاهشمییابد.

آیابرفرایندتصمیمگیریفروشندگانفقطقیمتاثرگذاراست؟
خیر!عواملدیگرینیزدخیلهستند:

عواملتأثیرگذاربرتصمیمفروشندگاندرموردفروشکاالهایاخدمات،عبارتانداز:
1.قیمتکاال:)مهمترینعامل(کهتوضیحدادیم.

2.هزینههایتولید:
وقتیهزینههایتولیدبیشترشودبافرضاینکهقیمتراافزایشنخواهدداد،میزانعرضۀبنگاهکاهشخواهدیافت.

وقتیهزینههایتولیدکمترشود)بافرضثابتبودنقیمت(میزانعرضۀبنگاهافزایشخواهدیافت.
هزینههایتولیدبهدوعاملبستگیدارد:

1(افزایشیاکاهشقیمتهزینههایتولید)مثالًقیمتشیرکهمواداولیۀبستنیاست،افزایشیابد.(2(ابداعاتواختراعاتمعموالًموجبکاهش
کارگران، تعداد کاهش با بستنی، بستهبندی و تولید برای تماماتوماتیک )خریددستگاه دارند وعرضه تولید بر مثبتی اثر درنتیجه میشوند هزینهها

هزینههایحقوقراکاهشمیدهد(.

للمفصهیملمرتبطلبصلجد  لعرضهل لبمک  العرضه:
1.دقتکنیدکهانگیزۀهرعرضهکنندهازتولیدیاعرضۀکاال»کسبسود«است.

2.فروشندگانهمانعرضهکنندگانیاهمانبنگاههاهستند.
3.جدولفروشیاجدولعرضۀفرضیگوشتقرمزرانگاهکنیدوببینیدباافزایشقیمت،مقدارعرضهچهتغییریمیکند.

مقدارعرضه)بهکیلو(قیمت)بهریال(
1000
150200
200400
250600
300800
3501000
4001200
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کدامگزینهبهدرستیتأثیرقیمتبرمصرفراازبیشترینبهکمترینمرتبکردهاست؟.216

ت(  پ(  ب(  الف(
ت-الف-ب-پ 4 الف-ب-پ-ت 3 ت-الف-ب-پ 2 الف-پ-ب-ت 1

کدامگزینهاستنباطدرستیازنمودارروبهرواست؟.217
شیبمنحنیکماستوفروشندهنتوانستهاستسودالزمرابکند. 1

کششقیمتیعرضهدراینموردکماستوموجبشدهاستفروشندهنتوانددرستسودکند. 2
فروشندۀکاالنتوانستهازشرایطاستفادهکندوقیمتخودراباالببرد. 3

فروشندۀکاالتوانستهبااستفادهازشرایط،علیرغمافزایشکمقیمت،تولیدراباالببرد. 4
کدامعباراتدررابطهبانقاطرویمنحنیدرستاست؟.218

الف(ازنقطۀaبهنقطۀb،حرکتبهعلتکمبودقیمتانجاممیشود.
ب(ازنقطۀcبهنقطۀa،حرکتبهعلتکمبودفروشانجاممیشود.

پ(نقاطbوcمربوطبهبازارعرضهوبازارتقاضاهستند.
ت(نقطۀaمربوطبهتولیدکنندگانومصرفکنندگانونقطۀbمربوطبهتولیدکنندگانمیباشد.

ب-پ 2  الف-ب 1
ت-الف 4  پ-ت 3

∆∆راکدامگزینهبهدرستیپرمیکند؟.219 ββو ،ααاگرقیمتتعادلی500باشد،جای
� �� � �460 660 700/ / �  1
� �� � �520 780 700/ / �  2
� �� � �460 660 660/ / �  3
� �� � �520 780 660/ / �  4

)ترکییب(.220 کدامگزینهدرستییانادرستیعباراتزیررامشخصکردهاست؟�
الف(کاهشدرآمدمصرفکننده،موجبافزایشقیمتکاالمیشود.

ب(باافزایشقیمت،نقطۀAرویمنحنیعرضهبهسمتچپوپایینمتمایلمیشود.
پ(بادخالتدولتبرایکاهشقیمتها،عرضۀتولیدکنندگانکاهشمییابد.

ت(شیبمنحنیتقاضابراینانزیاداست.
ن-د-ن-د 4 ن-ن-د-د 3 د-د-ن-ن 2 د-ن-د-ن 1

اگربهدلیلکمبودعرضه)یعنیفزونیتقاضابرعرضه(قیمتبهسمتقیمتتعادلیپیشبرود،قیمتدربازاردرچهوضعیتیاست؟.221
)المیپاد�اقتصاد�مرحلۀ�دوم�99( درحالکاهشاست.� 2  درحالافزایشاست. 1

وضعبازاردرحالتتورمرکودیاست. 4  دروضعثابتاست. 3
)المیپاد�اقتصاد�مرحلۀ�اول�99(.222 درکدامیکازانواعبازارهایزیر،کاالهموارهدرقیمتتعادلییادرحالحرکتبهسمتقیمتتعادلیاست؟�

بازارانحصارچندجانبه 4 بازاررقابتکامل 3 بازارانحصارکامل 2 بازاررقابتانحصاری 1
)المیپاد�اقتصاد�مرحلۀ�اول�98(.223 درکدامیکازکاالهایزیر،باافزایشدرصدمشخصیازقیمت،تقاضابهطورقابلمالحظهایکاهشنمییابد؟�

شیرینی 4 ماشین 3 نان 2 بنزین 1

مقدارعرضه)کیلوگرم(مقدارتقاضا)کیلوگرم(قیمت)ریال(

1501000120

210950230

240870450
α830640

500700∆

600β780

700640840

800350970

900230980

10001201000
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)المیپاد�اقتصاد�مرحلۀ�دوم�1400(.244 جدولزیرنشاندهندۀعرضهوتقاضابرایقهوهاست.قیمتتعادلیومقدارتعادلیازچپبهراستچقدراست؟�
$2/00-400 1
$1/00-800 2
$1/25-700 3
$0/75-900 4

باتوجهبهجدول»تقاضا،عرضه،قیمت«زیربهدلیلارزانبودنکاال،تقاضابرایآنزیاداست،درحالیکهدر»تولیدکنندگان«برایتولیدآنکاالبهآن.245
)خارج�از�کشور�90( مقدار،انگیزۀکافیوجودندارد.دراینصورت،درکدام»سطحقیمت«و»کدامردیفهایجدول«بازاربا»کمبودعرضه«روبهرواست؟�

مقدارعرضه)بهکیلو(مقدارتقاضا)بهکیلو(قیمت)بهریال(ردیف

110012000

21501000200

3200800400

4250600600

5300400800

63502001000

740001200

درسطحقیمتپایینتراز250ریال-ردیفهای2،1و3 2 درسطحقیمتباالتراز250ریال-ردیفهای2،1و3 1
درسطحقیمتباالتراز250ریال-ردیفهای6،5و7 4 درسطحقیمتپایینتراز250ریال-ردیفهای6،5و7 3

باتوجهبهجدولزیربهاینپرسشهاپاسخدرستدهید:.246
2ریالچقدراست؟ 000000, , الف(مقداردرآمدتولیدکنندهدرسطحقیمت

,150000ریالچقدراست؟ ب(میزانپرداختیمصرفکنندگاندرسطحقیمت
,1000000ریالچقدراست؟ , پ(میزانمازادیاکمبودعرضهدرسطحقیمت
1ریالچقدراست؟ 500000, , ت(میزانمازادیاکمبودعرضهدرسطحقیمت

مقدارعرضهمقدارتقاضاقیمت)بهریال(ردیف

1150.0005010

2170.0004515

31.000.0004020

41.200.0003030

51.500.0002040

61.800.0001545

72.000.0001050

1ریالپ(20واحدکمبودعرضهت(20واحدمازادعرضه 500 000, , الف(20میلیونریالب( 1
ریالپ(20واحدکمبودعرضهت(20واحدمازادعرضه 7 500 000, , الف(100میلیونریالب( 2
1ریالپ(20واحدکمبودعرضهت(20واحدمازادتقاضا 500 000, , الف(20میلیونریالب( 3
ریالپ(20واحدکمبودتقاضات(20واحدمازادتقاضا 7 500 000, , الف(100میلیونریالب( 4

قیمتهرپوندمقدارتقاضامقدارعرضه

300900$0/75

500800$1/00

700700$1/25

900600$1/50

1100500$1/75

1300500$2/00
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الف:اتومبیلوبنزین،کاالهایمکملهستند./ب:»عواملمؤثربرخریدکاال«:قیمتکاال،قیمتسایرکاالها،سلیقهودرآمد/پ:شیبمنحنی.214
تقاضاوعرضه،نشانازتأثیرقیمتدارد.

الف:شیبمنحنیعرضه،صعودیاست؛یعنیباافزایشقیمت،عرضۀ)تولید(کاالافزایشمییابد:رابطۀمستقیممیانایندوبرقراراست./.215
ب:شیبمنحنیتقاضانشانازحساسیتتقاضاکنندهنسبتبهقیمتکاالداردوهرچهاینشیببیشترباشد،تقاضاکنندهتأثیرکمتریازقیمتمیپذیرد./پ:شیب

منحنیعرضهنمایانگردرجۀحساسیتتولیدکنندهنسبتبهقیمتکاالاست./ت:کششقیمتیکاالیتجملیزیادوکاالیضروریکماست.
هرچهشیبمنحنیبیشترباشد،تقاضاکنندهتأثیرکمتریازقیمتمیپذیرد.بهعنوانمثالدوشکلزیررادرنظربگیرید:.216

دراولی،شیببینهایتاست؛امامیبینیمکههرچهقیمتتغییرمیکند،مصرفتغییرنمیکندودردومیبرعکساست؛شیبصفراستاماباافزایشمصرف،قیمت
تغییرنمیکندودرواقعوقتیشیبکمترینحالتخودرادارد،مصرفروبهافزایشاست.

نمودارشیبکمیداردوبدینمعنااستکهکششقیمتیکاالزیاداستومیتوانازسودآناستفادهکرد..217
بررسیعباراتنادرست:»الف«:ازنقطۀaبهbحرکتبهعلتزیادبودنقیمتاست:وقتیدرنقطۀaهستیمقیمتراببینیدومقایسهکنیدبا.218

وقتیدرنقطۀbقرارداریم./»ب«:نقطۀcبررویمنحنیتقاضااستواصالًربطیبهفروشندارد.بقیۀموارددرستهستند.
αاست،مقدار.219 αبایدکمترازقیمتتعادلیباشد،نهبیشتر؛چوناگربیشترباشدیعنیبایدعرضهبیشترازتقاضاباشد،درحالیکهوقتیقیمت 

 ∆ βهمدرقیمتباالترازقیمتتعادلیواقعشدهاست؛پسبایدتقاضاکمترازعرضهباشد. تقاضابیشترازعرضهاست؛پسبین460و520،پاسخباید460باشد.
همدرنقطۀتعادلیواقعشدهاست؛درنتیجهبایدبرابرباتقاضایتعادلیباشد.

بررسیعباراتنادرست:»الف«:کاهشدرآمد=کاهشقدرتخرید=کاهشمصرف=کاهشقیمت/»ب«:حرکتدرمنحنیعرضهیا.220
بهسمتچپوباالیابهسمتراستوپاییناست.

وقتیبازاربهکمبودعرضهدچارشدهاست،تنهادلیلیکهمیتواندتولیدکنندگانراقانعکندکهبهتولیدآنکاالبپردازند،افزایشقیمتآن.221
کاالاست.

دربازاررقابتکاملبهدلیلعدموجودانحصار،بازارهموارهبهسمتمقدارتعادلیحرکتمیکند..222
درصورتیافزایشقیمتکاالتأثیرکمتریبرتعدادخریدمصرفکنندگانمیگذاردکهآنکاال،کاالیضروریباشدودربیناینگزینهها،.223

»نان«ازهمهضروریتراست.
وقتیقیمتشکرافزایشمییابد،پسمصرفشکرکاهشمییابدپسکاالهایمکملشکر،یعنیچایوقهوهنیزخریدارکمتریپیدامیکنند.224

درنتیجهقیمتآنهاپایینمیآید.
چونقیمتهرواحدمسکندرمقایسهباهرواحدخدمتآموزشییاهرواحدخدمتبهداشتیودرمانییاهرواحدپوشاک،بیشتراست،پس.225

افزایشقیمتمسکنمیتواندتورمبیشتریرانشاندهد.)اینتسترادرمباحثآتیمربوطبهتورمنیزمیتوانگذاشت.(
دراینحالتتعدادکسانیکهواردرقابتبرایتولیدمیشوند،اضافهنمیشودوهمانتعدادقبلیباقیمیماند،درنتیجهتعدادکاالدربازاربیشتر.226

نشدهوبازاربامازادتقاضاروبهرومیشود.
درصورتیکهمالیاتیبراییککاالیخاصازمصرفکنندگاندریافتشود،بهاینمعنیاستکهدرآمدمصرفکنندگانکاهشمییابددرنتیجه.227

اگرآنکاالیککاالیعادیباشد)نهضروری(،میزانمصرفآنکاهشمییابدپسمنحنیتقاضابهسمتچپمنتقلمیشود.
وقتیقیمتتلویزیونخارجیافزایشیابد،چونکاالیجانشینیبرایتلویزیونداخلیاست،پسمقدارتقاضابرایتلویزیونداخلیبیشترمیشود.228

ومنحنیبهسمتراستحرکتمیکند.یعنیقیمتومقدارتعادلیراافزایشمیدهد.
ابتداتشخیصمیدهیممنحنیتقاضااست؛زیرانزولیاست.درمرحلۀبعدبایدتشخیصدهیدکهحرکتازنقطۀMبهنقطۀN،حرکتازچپبه.229

راستاست.درمرحلۀآخربایدحتماًبهیادداشتهباشیدکه:1.درمنحنیتقاضاوقتیازچپبهراستحرکتمیکنیم:الف(قیمتکاهشمییابد.ب(تقاضاافزایش
مییابد.2.درمنحنیتقاضاوقتیازراستبهچپحرکتمیکنیم:الف(قیمتافزایشمییابد.ب(تقاضاکاهشمییابد.

برایپاسخدادنبهاینتست،ابتدامنحنیتقاضارارسممیکنیم،سپسنقاطBوCرابررویآنمشخصمیکنیم..230
درمنحنیتقاضاوقتیازچپبهراستحرکتمیکنیم:1.قیمتکاهشمییابد؛پسقیمتدرنقطۀBبیشترودرنقطۀCکمتراست.

2.مقدارتقاضاافزایشمییابد؛پسمقدارتقاضادرنقطۀBکمترودرنقطۀCبیشتراست.
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1.درقیمت150ریال،مقدارعرضهبرابربا300کیلو؛یعنیکمترازعرضۀتعادلی)500کیلو(ومقدارتقاضابرابربا700کیلو؛یعنیبیشترازمقدارتقاضایتعادلی
)500کیلو(میباشد.2.درقیمت300ریال،مقدارعرضهبرابربا900کیلو؛یعنیبیشترازمقدارعرضۀتعادلی)500کیلو(ومقدارتقاضابرابربا100کیلو؛یعنیکمتر

ازمقدارتقاضایتعادلیمیباشد.
یادتانباشدهموارهدرقیمتهایکمترازقیمتتعادلی،تقاضابیشتروعرضهکمترازمیزانتعادلیخوداست.

خطیافقیراازقیمت1250ریالتامنحنیعرضهوتقاضارسممیکنیموازنقطۀاتصالاینخطبامنحنیعرضهوتقاضا،خطیعمودتامحور.239
مقدارمیکشیموبهعدد60درمنحنیعرضهوعدد15درمنحنیتقاضامیرسیم.ایندوراازهمکممیکنیم،مازادعرضهبهدستمیآید:45

جایگذاریکنیمچنینمیشود:.240 p q� � �2 30 درتابععرضهچونقیمتومقداربرابرهستند،پساگردرتابع

p p p p� � � � � � �2 30 3 30 10
وچونقیمتومقداربرابرهستند،پسqنیز10خواهدبود.

برایمشخصکردننقاطمازادعرضه،ابتدامقدارقیمتوسپسمقدارعرضۀمربوطبهآنقیمترابیانمیکنیم.قیمتتعادلیدرایننمودار.241
200ریالاستومازادعرضهدرباالینقطۀتعادلیاتفاقمیافتد؛بنابراینقیمتیکهدرآن،مازادعرضهرابیانمیکنیمبایدبیشترازقیمت200ریالباشد.

بررسیسایرگزینهها:درنمودار،باالترینقیمتکاال350ریالاست؛درنتیجهگزینههای»1«و»2«نمیتوانندپاسخاینسؤالباشند؛زیرامازادعرضهدرآنهاباقیمت
900ریالبیانشدهاست؛پسیاگزینۀ»3«درستاستویاگزینۀ»4«.اگرازقیمت300ریال،یکخطافقیبهمنحنیعرضهرسمکنیموازنقطۀبرخوردآنهایک
خطعمودیبرمحورعرضهوتقاضابکشیم،بهمقدارعرضۀ900کیلوخواهیمرسید؛بنابراینمیگوییممازادعرضهدرایننمودارباقیمت300ریالومقدارعرضۀ

900کیلوبیانمیشود.
برایمشخصکردننقاطکمبودعرضه،ابتدامقدارقیمتپایینترازقیمتتعادلیوسپسمقدارتقاضایمربوطبهآنقیمتبیانمیشود.درایننمودارکمبودعرضه
باقیمت100ریالبیانشدهاست.اگرازقیمت100ریالیکخطافقیبهمنحنیتقاضارسمکنیموازنقطۀبرخوردآنهایکخطعمودیبهمحورعرضهوتقاضا

بکشیم،بهمقدارتقاضای900کیلوخواهیمرسید.ازبینگزینههای»3«و»4«تنهادرگزینۀ»3«کمبودعرضهبهدرستیبیانشدهاست.
دراینتستمانندتستقبلعملمیکنیم.درایننمودار،مازادعرضهباقیمت450ریالومقدارعرضۀ1150کیلووکمبودعرضهباقیمت.242

250ریالومقدارتقاضای1150کیلوبیانمیشود.درگزینههای»3«و»4«بهبخشهای»الف«،»ب«،»پ«و»ث«پاسخصحیحدادهشدهاست؛اماپاسخبخش»ت«
تنهادرگزینۀ»4«بهدرستیبیانشدهاست.منحنیتقاضا-قیمتباحرفDومنحنیعرضه-قیمتباحرفSنمایشدادهمیشود.

زمانیمازادعرضهاتفاقمیافتدکهقیمتکاالازقیمتتعادلیباالتربرود.قیمتتعادلی،قیمتیاستکهدرآنمقدارعرضهوتقاضابرابرمیشود؛.243
بنابراینقیمتتعادلیدراینجدول،250ریالاست؛پسبازاردرسطحقیمتباالتراز250ریال؛یعنیدرردیفهای»5«،»6«و»7«بامازادعرضهمواجهمیشود.

1دالربرایهر.244 25/ ابتدادرجدولبهدنبالقیمتیمیگردیمکهدرآنقیمت،مقدارتقاضابامقدارعرضهبرابرباشدکهدراینصورتبهقیمت
پوندقهوهمیرسیمکهمقدارتعادلی700واحداست.

زمانیکمبودعرضهاتفاقمیافتدکهقیمتکاالازقیمتتعادلیپایینتربرود.قیمتتعادلیدراینجدول250ریالاست؛پسباتوجهبهاین.245
جدول،بازاردرسطحقیمتپایینتراز250ریال؛یعنیدرردیفهای»1«،»2«و»3«باکمبودعرضهمواجهمیشود.

2رادرجدولپیدامیکنیموبهدلیلآنکهدرآمدراخواستهاست،بایدبهفروشتوجهکنیمنهمیزانتولید.میزانتقاضا.246 000 000, , الف:ابتداقیمت
واقعیتدرآمدرابیشترنشانمیدهدکهدراینقیمتبرابراستبا10واحد.

k¶Anj � � �2 000 000 10 20 000 000, , , ,

150ریالاستومیزانتقاضابیشترازمقدارعرضۀآنکاالست)کمبودعرضه(،میزانپولیکهمصرفکنندگانپرداختمیکنند،برابراستبا 000, ب:وقتیقیمت
حاصلضرباینقیمتدرمیزانکاالییکهدربازاروجوددارد)میزانعرضه(کهباتوجهبهجدول،دراینقیمتمیزانعرضه10واحداست؛پس:

·I¬k¹¹¨ ýo~¶ ÂTiHjoQ ·HqÃ¶ � � �150 000 10 1 500 000, , ,

)اگرمیزانتقاضاکمترازمیزانعرضۀکاالباشد)مازادعرضه(،میزانپرداختیمصرفکنندهبرابرباقیمتکاالضربدرمیزانتقاضایآنکاالست.(
1ریالاستوقیمتموردنظرزیرقیمتتعادلی 200 000, , 1ریالآیامازادعرضهداریمیاکمبودعرضه؟باتوجهبهاینکهقیمتتعادلی 000 000, , پ:درسطحقیمت

1ریالبهدستمیآوریم: 000 000, , است؛پسکمبودعرضهداریم.مقدارآنچگونهبهدستمیآید؟تفاضلمقدارعرضهوتقاضارادرقیمت

¾òoø j¼Lµ¨ � � � �20 40 20

1ریال،آیامازادعرضهداریمیاکمبودعرضه؟اینقیمتباالترازقیمتتعادلیاست؛پسمازادعرضهداریم.مقدارآنمیشود: 500 000, , ت:درسطحقیمت

¾òoø jHpI¶ � � �40 20 20

وقتیقیمتمحصول40000توماناعالمشود،میزانتقاضابه30کیلوگرممیرسد،درحالیکهدرقیمت30000تومانکهقیمتتعادلیاست،.247
میزانتقاضا40کیلوگرمبودهاست؛پس10کیلوگرمکاهشتقاضاداریم)یامیتوانیمبگوییم10کیلوگرممازادعرضهداریم(.درصورتیکهشرکتقیمترابه30000
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