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-1یکی از الگو هایی که می توانیم با آن ،کاربرد اصول(انتخاب کسب وکار) را در انتخاب بهینه تمرین کنیم
چیست؟
الگوی مرز امکانات تولید

« الگوهای اقتصادی

»................................................................................................................................................................ .......

-2منظورازالگوچیست؟مثال بزنید.
الگو نمایشی ساده ازواقعیتی پیچیده است.
*مثالً نقشۀ راه ها یک الگوست؛ زیرا جزئیات از جمله ساختمان ها ،درختان و دست اندازها را نشان نمی دهد .نقشه فقط
راه های اصلی و فرعی را نشان می دهد تا شما بدون درگیر شدن در جزئیات غیرالزم ،بتوانید از جایی که هستید به جایی که
می خواهید ،بروید .

*الگوی آناتومی بدن انسان که در زیست شناسی استفاده می شود هم یک الگوست تا به ساده ترین شکل ممکن بخش
های مختلف بدن انسان و نحوۀ ارتباط آنها را نشان دهد.

 -3الگودرعلم اقتصاد،چه نقشی می تواندداشته باشد؟توضیح دهید.
در اقتصادالگوهایی وجود دارد که بسیاری از جزئیات دنیای واقعی را رها می کند تا به ما کمک کند بر آنچه اهمیت دارد،
متمرکز شویم .الگوی مرز امکانات تولید یکی از این الگو های اقتصادی است که اجازه می دهد تا درک بهتری از بده ـ بستان
های یک کشور در استفاده از منابع کمیاب پیدا کنید.
-4الگوی ..............................یکی از الگو های اقتصادی است که اجازه می دهد تا درک بهتری از بده ـ بستان
های یک کشور در استفاده از منابع کمیاب پیدا کنید.
مرز امکانات تولید

« الگوی مرزامکانات تولید

».......................................................................................................................................... .......

 -5منظورازمرزامکانات تولیدچیست؟مثال بزنید.
مرز امکانات تولید مرزی است بین آنچه یک کسب و کار (همانند یک شرکت تولیدی)با استفاده از منابع موجود و
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دردسترسش می تواند تولید کند و آنچه نمی تواند.
**مثالً تصور کنید شرکتی راه اندازی کرده اید که فقط پنیر و ماست تولید می کند .جدول صفحه 33مقادیر مختلفی
از پنیر و ماست را که شرکت شما در هفته می تواند تولید کند ،نشان می دهد .روشن است که اگر همۀ منابع کمیاب فقط
برای تولید پنیر به کار رود حداکثر 1111بسته پنیر در هفته تولید می شود و البته دیگر امکان تولید ماست وجود نخواهد
داشت(نقطۀ الف) .در مقابل ،اگر همۀ منابع شما صرف تولید ماست شود ،در مجموع 511سطل تولید می شود و پنیری
تولید نمی گردد (نقطۀ و) .مابقی نقاط نیز نشان می دهد که منابع کمیاب بین تولید این دو کاال تقسیم شده است ،به
طوری که در نقطۀ ب بیشتر منابع به تولید پنیر اختصاص یافته و در نقطۀ هـ بیشتر صرف تولید ماست شده است ،به
خطی که از اتصال این نقاط به دست می آید ،مرز امکانات تولید گفته می شود و نشان دهندۀ حداکثر امکان تولید
شرکت شما با منابع موجود است.
-6باتوجه به اطالعات جدول زیرنقاط روی نمودارراتحلیل کنید.

نقطه الف :اگرشرکت همۀ منابع کمیاب خودرا برای تولید پنیر به کار رود حداکثر 1111بسته پنیر تولید می شود و البته
دیگر امکان تولید ماست وجود نخواهد.

نقطه و:اگرشرکت همۀ منابع کمیاب خودرا صرف تولید ماست کند ،در مجموع 511سطل تولید می شود اماامکان
تولیدپنیروجودنخواهدداشت.
در نقطۀ ب بیشتر منابع به تولید پنیر اختصاص یافته(یعنی911بسته پنیرو111سطل ماست) و در نقطۀ هـ بیشتر منابع صرف
تولید ماست شده است(.یعنی 311بسته پنیرو411سطل ماست)
نقطه ج ونقطه د:نقاط کارامحسوب می شوندچون دراین نقاط بهترین تخصیص منابع،برای تولیدپنیروماست صورت گرفته
است.
نقطه ز:این نقطه ناکاراست چون شرکت ازمنابع کمیاب خودبیشترین استفاده رانکرده است واین نقطه زیرمرزامکانات
تولیدقراردارد.
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نقطه ح:این نقطه غیرقابل دستیابی است زیرامنابع کافی برای تولیددراین نقطه وجودنداردیعنی شرکت باتوجه به منابع
کمیاب خودقادربه تولیدهمزمان 011بسته پنیرو411سطل ماست نخواهدبود.
-3آیامرزامکانات تولید ،درسطح یک کشورهم برای تولیدات وجوددارد؟توضیح دهید.
توجه به این امر دربارۀ یک کشور هم وجود دارد .کشورها باید تصمیم بگیرند که منابع کمیاب خود را چگونه میان تولید کاالها
اختصاص دهند .البته هر کشور صرفاً دو کاال تولید نمی کند ،اما کار کردن با یک الگوی واقعی که شامل هزاران کاال و خدمات
است ،بسیار دشوار است و از این رو می توان تولیدات یک کشور را همچون تولیدات یک شرکت ،به صورت ساده با دو کاال
نشان داد.

« هزینه فرصت اجتماع

»...................................................................................................................................... .................

-0باذکریک مثال هزینه فرصت اجتماع راتوضیح دهید؟
جمله«چیزی به نام ناهار مجانی وجود ندارد» .در اقتصادبرای اشاره به بعضی از مدارس که در گذشته ناهار رایگان به دانش
آموزان می دادند ،استفاده می شود .ناهاری که حتی اگر برای دانش آموزان رایگان باشد ،برای جامعه رایگان نیست .تولید
غذا به منابع نیاز دارد .از این منابع می توان برای تولید چیزهای دیگری استفاده کرد .بنابراین برای داشتن «ناهار رایگان»
باید بپذیریم که از بعضی کاالها یا خدمات دیگر کمتر داشته باشیم .حتی کاالهایی که برای افراد«رایگان» است ،معموالً برای
تولیدشان زمان صرف می شود و هزینه فرصتی برای جامعه دارد.
 ..............................-9به ما اجازه می دهد تا هزینه فرصت یک شرکت یا یک کشور را زمانی که بیش از یک کاال
تولید می کند ،مجسم کنیم.

مرز امکانات تولید

-11باتوجه به اطالعات جدول زیر،هزینه فرصت تولید151بسته پنیربیشتردرنقطه «ج»رابااستفاده ازمرزامکانات
تولیدبررسی کنید.

فرض کنید شرکتی در نقطۀ ج شروع به تولید 351بسته پنیر و 211سطل ماست می کند .هزینه فرصت تولید  151بسته
پنیر بیشتر چقدر است؟ برای تولید پنیرِ بیشتر نیاز است که شرکت به سمت چپ و باال در طول مرز امکانات تولید جابه جا
شود ،یعنی در این حالت از نقطۀ ج به نقطۀ ب برویم .در نقطۀ ب ،تولیدات شرکت 911بستۀ پنیر است؛ یعنی  151بسته
بیشتر از تولیدات در نقطۀ ج است .همچنین شرکت  111،سطل ماست در نقطۀ ب تولید می کند که  111عدد کمتر از تولید
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ماست در نقطۀ ج است .بنابراین هزینه فرصت 151بسته پنیرِ بیشتر 111،سطل ماست است .به این دلیل که برای
تولید 151بسته پنیرِ بیشتر ،شرکت باید از تولید  111سطل ماست ،صرفِ نظر کند .
مرز امکانات تولید نشان می دهد که برای داشتن پنیرِ بیشتر ،شرکت تولیدی ما باید از مقداری ماست صرف نظر کند .ماست
های از دست رفته ،هزینه فرصت پنیر بیشتر است.

« کارایی وناکارایی

»....................................................................................................................................................... .......

 -11تالش برای به دست آوردن کارایی به چه معناست؟مثال بزنید.
تالش برای به دست آوردن کارایی به معنای یافتن موقعیت هایی برای پیشرفت است.
**فرض کنید شما در تیم ورزشی دو و میدانی مدرسه عضو هستید و تخصص اصلی شما دوی 1511متر است .دوستتان
هم در تیم عضو است و در مسابقه به همان سرعت شما می دود؛ ولی دوی 111متر و 1511متر برایش فرقی نمی کند ،چون
در هر دو رکورد مناسبی دارد .اگر مربی ،شما را برای دوی 111متر و دوستتان را برای دوی 1511متر انتخاب کند ،باعث
ناراحتی شما می شود .با عوض کردن موقعیت ها ،شما وضعیت بهتری پیدا می کنید و دوستتان نیز مشکلی نخواهد داشت.

-12درچه صورت اقتصادیک شرکت یاکشورکاراست؟
اگر یک شرکت یا یک کشور ،هر فرصتی ر ا برای استفادۀ بهتر از منابع به کار گیرد ،بدون آنکه وضع دیگران بدتر شود،
اقتصاد آن شرکت یا کشور کاراست؛ یعنی شرکت یا کشور از منابع موجود خود ،بیشترین استفاده را می برد .در این صورت
حداقل بیش از یک کاال یا خدمت می توان در دسترس مردم قرار داد؛ بدون آنکه کاالها یا خدمات دیگر کاهش پیدا کنند
-13باتوجه به نمودارزیرنقاط«الف»«د»«ج»و«ب»راتحلیل کنید.

فرض کنید ارائه دهندگان دسترسی به اینترنت در یک کشور ،دو کارگر را برای ارتباط هر خانه با سرویس اینترنت می
فرستند .با اینکه یک کارگر می توانست کار را به همان سرعت انجام دهد! در این صورت تولید در این کشور ناکارا خواهد
بود .در مقابل ،اگر شرکت ها روش کاراتر ارسال یک کارگر را اتخاذ می کردند ،کارگر کمتری در این صنعت نیاز می شد و
کشور می توانست با آن کارگر ،تولیداتش در کاالها و خدمات دیگر را گسترش دهد.
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در شکل باال دلیل آن را می توانید ببینید .در این شکل ،یک کشور از تمام منابعش استفاده می کند تا یکی از این دو را تولید
کند :اتصاالت اینترنت یا تی شرت.
نقطه الف :اگر دو کارگر به طور همزمان برای اتصال اینترنت به کار گرفته شوند  511،خانه به اینترنت متصل می شود .و
اگر دو کارگر به طور همزمان برای تولید تی شرت به کار گرفته شوند  1111،تی شرت تولید می شود .نقطه الف در زیر مرز
امکانات تولیدقرار دارد .نقاطی که در زیر مرز امکانات تولید (یا درون منحنی) قرار دارند ،ناکاراست و نشان می دهد اقتصاد از
بیشترین منابعش استفاده نکرده است .
نقطه د :اگر دو کارگر به طور جداگانه برای اتصال اینترنت به خانه های مختلف فرستاده شوند ،اقتصاد کشور از نقطه الف
به نقطه د جا به جا می شود .یعنی خانه های بیشتری به اینترنت متصل می شوند1111«.عددتی شرت تولیدمی شود
وتقریبا1111خانه به اینترنت متصل می شود»
نقطه ب :اگر از دو کارگر ،یکی برای اتصال اینترنت فرستاده شود و دیگری برای تولید تی شرت به کار گرفته شود ،اقتصاد
کشور از نقطه الف به نقطه ب انتقال می یابد .یعنی تعداد بیشتری تی شرت تولید می شود1011 «.عددتی شرت تولیدمی
شود و511خانه به اینترنت متصل می شود»
نقطه ج :کارگر دوم می تواند در هر دو صنعت به کار گرفته شود .به این صورت که نیمی از روز را به اتصال کابل اینترنت
بپردازد و نیمی دیگر از روز را در کارگاه تولید تی شرت کار کند .در این صورت اقتصاد کشور از نقطه الف به نقطه ج حرکت
می کند.یعنی هم تعداد بیشتری تی شرت تولید می شود و هم خانه های بیشتری به اینترنت وصل می شوند1411 «.عددتی
شرت تولیدمی شود و011خانه به اینترنت متصل می شود»
**نقاطی که در زیر مرز امکانات تولیدیعنی درون منحنی تولیدقرار دارند ،نقاط ناکارا نامیده می شوند .مانند نقطه الف
نقاط ب ،ج ،د نقاط کارا نامیده می شوند.زیرابیانگراین است که اقتصاد کشور از منابع خود بیشترین وبهترین استقاده را برای
تولید کاال و خدمات داشته است.
نقاطی که خارج از مرزامکانات تولید (بیرون منحنی) ،نقاط غیر قابل دستیابی هستند .زیرا اقتصاد کشور منابع کافی برای تولید
در این سطح را ندارد.
 -14درچه صورت اقتصادیک شرکت یاکشورناکاراخواهدبود؟مثال بزنید.
اگر یک شرکت یا یک کشور ،ازهمه منابعش درتولیداستفاده نکندوتولیداتش درزیرمرزامکانات تولیدقرارداشته باشداقتصاداین
شرکت یاکشورناکاراخواهدبود.
**مثالً فرض کنید ا رائه دهندگان دسترسی به اینترنت در یک کشور ،دو کارگر را برای ارتباط هر خانه با سرویس اینترنت
می فرستند .با اینکه یک کارگر می توانست کار را به همان سرعت انجام دهد! در این صورت تولید در این کشور ناکارا خواهد
بود .در مقابل ،اگر شرکت ها روش کاراتر ارسال یک کارگر را اتخاذ می کردند ،کارگر کمتری در این صنعت نیاز می شد و
کشور می توانست با آن کارگر ،تولیداتش در کاالها و خدمات دیگر را گسترش دهد.
 -15کدام نقاط درمنحنی مرزامکانات تولیدناکارامی باشند؟
نقاطی که در زیر مرز امکانات تولید قرار دارند .نقاطی هستند که تولید در آن هاناکاراست .هر نقطه در زیر مرز امکانات
تولید ،نشان دهندۀ این است که اقتصاد از بیشترین منابعش استفاده نکرده است.
 -16نقاط خارج ازمرزامکانات تولیدچگونه می باشند؟
ناحیۀ خارج از مرز فقط نقاطی هستند که کشور می تواند آرزوی رسیدن به آنها را داشته باشد .این نقاط با فرض ثابت ماندن
منابع کش ور ،غیرقابل دستیابی هستند زیرا کشور منابع کافی برای تولید در آن سطح را ندارد.
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فعالیت فردی در کالس.....................صفحه........................39

فرض معکوس؛ یعنی بده ـ بستان تولید ماستِ بیشتر و حرکت از نقطۀ ج به د را تحلیل کنید!
اگرازنقطه ج به دحرکت کنیم ازتولیدپنیرکاسته وبه تولیدماست افزوده می شودیعنی مادرنقطه ج 351بسته پنیرو211سطل
ماست تولیدمی کردیم درحالی درنقطه دمامی توانیم 551بسته پنیرو311سطل ماست تولیدکنیم.
برای تفکر وتمرین.....................صفحه........................42

 -1کارگاه آقای محمدی ،پس از ایدۀ خوب ستایش دو محصول را در خط تولید شماره یک خود ،تولید می کند.
یکی کودهای زیستی برای گیاهان آپارتمانی و دیگری سم های زیستی .این شرکت تولیدی ،با مرز امکانات
نمودار باال روبه روست .هر کدام از شرایط زیر به کدام یک از موارد :انتقال مرز امکانات ،جابه جا شدن در طول
مرز امکانات یا بدون تغییر اشاره می کند؟
*تعداد کارگران تولیدکنندۀ کود زیستی افزایش می یابد.
دراین حالت در طول مرز امکانات تولید به سمت باالوچپ جابجایی صورت می گیرد(.مثالحرکت ازنقطه دبه ج)
*مقدار سم زیستی که مشتریان می خواهند ،افزایش می یابد.
دراین حالت در طول مرز امکانات تولید به سمت راست و پایین جابجایی صورت می گیرد یعنی از کود کم می کنیم تا
مقدار سم افزایش یابد(.مثالحرکت ازنقطه ج به د)
*بعضی از کارگران خط تولید سم زیستی ،در حال حاضر بیکارند.
تولیددرون منحنی مرزامکانات تولیدصورت خواهدگرفت یعنی تولیدماناکاراخواهدبود(.مثل نقطه ز)
*منابع و مواد اولیۀ جدید این اجازه را به شرکت می دهند تا هر دو محصول ،به مقدار بیشتری تولید شود.
نتیجه این حالت انتقال در منحنی مرز امکانات تولید به سمت راست(.مثل نقطه ح)
*یک فناوری جدید ،منابع موجود برای تولید هر دو محصول را افزایش داده است.
انتقال مرز امکانات تولید به سمت راست(.مثل نقطه ح)

-2یکــی ازمهمتــرین انتخــاب هــایی کــه معموالکشــورهاباآن روبروهســتند،انتخاب درصــرف منــابع
بیشتردرتولیدغذایاامنیت ودفاع است.این انتخاب ب امثـال معـروف کـره یااسـلحه اسـت کـه درخـالل جنـ
جهــانی دوم مطــر .شــد.فرض کنیددرنمودارقدل(نمودارصــفحه)42درمحورعمــودی بــه جــای کودهــای
زیستی،تعداداسلحه ودرمحورافقی به جای سم زیستی،مقدارکره راجایگزین کنیم(نمودارزیر)
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باتوجه به نمودارفوق،به سواالت پاسخ دهید.
*چند واحد کره در نقطۀ و تولید شده است؟  055چه تعداد اسلحه در این نقطه تولید شده است؟صفر
*چند واحد کره در نقطۀ الف تولید شده است؟صفر چه تعداد اسلحه در این نقطه تولید شده است؟0555
* با جابه جا شدن از نقطۀ و به نقطۀ هـ چه تعداد اسلحۀ بیشتری تولید می شود؟055
*چقدر کرۀ کمتری در نقطۀ هـ نسدت به نقطۀ و تولید شده است؟055
*چرا تولید در نقطۀ ز  ،ناکاراست؟ زیرادرزیرمرزمنحنی امکانات تولید(درون منحنی)قراداردودراین نقطه ازهمه منابع
استفاده نشده است.یعنی 511واحداسلحه و211تن کره تولیدکرده ایم درحالی که می توانستیم 511واحداسلحه و311تن کره
تولیدکنیم.
*چرا دستیابی به نقطۀ  .غیرممکن است؟ زیراباالترازمنحنی مرزامکانات تولیدقرارداردومنابع کافی برای تولیددراین
نقطه فراهم نیست.
*اگر مرز امکانات تولید یک خط راست با شیب منفی بود ،آیا بازهم قانون افزایش هزینه فرصت وجود داشت؟
توضیح دهید .خیر-زیراهرکدام ازنقاط بهینه وکارا که بروی منحنی مرزامکانات تولیدقرارداردیک هزینه فرصت داردو شیب
هرنقطه بهینه درواقع هزینه فرصت آن نقطه رانشان می دهدپس اگرمرزامکانات تولیدیک خط راست باشیب منفی باشددرآن
صورت قانون افزایش هزینه فرصت وجودنخواهدداشت.
* در کجای مرز امکانات تولید در نمودار صفحۀ قدل قرار بگیریم تا در حالت کارایی باشیم؟نقاطی که روی منحنی
مرزامکانات تولیدقرارداردنقاط کارامحسوب می شودچون دراین نقاط ازهمه ظرفیت وامکانات موجودبرای تولیداستفاده می
شود.
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چگونه می توان بر روی منحنی مرز امکانات تولید ،تخصیص بهینه و انتخاب کارا را نشان داد؟ نقاطی که برروی منحنی
مرزامکانات تولیدقرارداشته باشدبیانگراین است که دراین نقاط تخصیص بهینه امکانات صورت گرفته وازهمه ظرفیت ومنابع
درجهت تولیداستفاده شده است ودرواقع این نقاط ،نقاط کارامحسوب می شوند.

.

