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« نقشه راه

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

-1بازیگران اصلی اقتصادرانام ببرید.
خانوار ها و بنگاه ها
-2بازیگران اصلی اقتصاد(خانوارهاوبنگاه ها)چگونه قیمت ومقدارکاالوخدمات راتعیین می کنند؟
بازیگران اصلی اقتصاد(خانوارهاوبنگاه ها)از طریق بده ـ بستان های بین خود ،قیمت و مقدار کاال و خدمات را تعیین می کنند.
« طرح مسئله»................................................................................................................. ............................................................................

-3دو گروه ازمهم ترین تصمیم گیرندگان و بازیگران در اقتصاد....................،و .......................هستند.
خانوارها و بنگاه ها
-4خانوارهادرچندحالت دراقتصادمشارکت می کنند؟
1ـ خانوارها کاالها و خدمات مورد نیاز را از کسب و کارها خریداری می کنند.
2ـ خانوارها زمین ،نیروی کار ،سرمایه و کارآفرینی را برای تولید کاالها و خدمات ارائه می کنند.
-5منظوراز«بنگاه» دراقتصادچیست؟
در اقتصاد«،بنگاه» همان چیزی است که مردم معموالً آن را به عنوان یک کسب و کار می شناسند.
-6چندمورداز مؤسسات کسب وکارها«بنگاه ها»رانام ببرید.
مؤسسات کسب و کارها یا همان بنگاه ها می توانند شامل مزارع کشاورزی ،فروشگاه ها ،کسب وکارهای خویش فرمایی
مثل پیرایشگری ،نقشه کشی و معماری ساختمان یا شرکت ها و کارگاه ها و کارخانه های تولیدی باشند.
-7موسسات کسب وکارها«بنگاه ها» ،منابع برای تولیدکاالوخدمات راچگونه تامین می کنند؟
برای تولید کاالها و خدمات ،این بنگاه ها باید از خانوارها منابع را خریداری یا اجاره کنند .مثالً یک رستوران زنجیره ای ،زمانی
که افرادی را استخدام می کند ،نیروی کار از خانوارها اجاره می کند.

« جریان چرخشی ساده

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

-8چگونه بین بازیگران اصلی اقتصاد«خانواروبنگاه»رابطه دادوستدشکل می گیرد؟
خانوارها کاالها و خدمات را از بنگاه ها خریداری می کنند و بنگاه ها ،منابع را از خانوارها اجاره یا خریداری می کنند،
واین باعث شکل گیری رابطۀ داد و ستدبین این بازیگران می شود.
-9نمودار جریان چرخشی ،تعامالت بین بازیگران کلیدی(خانوارهاوبنگاه های اقتصادی)راتحلیل کنید.
بازیگران اصلی عرصه اقتصادبنگاه های اقتصادی وخانوارهامی باشندبنگاه هاتولیدکننده کاالوخدمات وخانوارهامصرف
کننده کاالوخدمات محسوب می شونددراین چرخه اقتصادبین خانوارهاوبنگاه ها ،دریک طرف ،بازارمحصوالت،ودرطرف
دیگر بازارعوامل تولید قراردارد.
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اقتصاد -پایه دهم رشته علوم انسانی

قســمت بــاالی نمــودار:بنگــاه ها،تولیدکننــده کاالوخــدمات هستندوخانوارهامتقاضــی وخریــداراین کاالوخــدمات مــی
باشــند.خانوارهااین کاالهاوخــدمات راازبازارمحصــوالت دریافــت مــی کنندکــه عرضــه کننــده آن بنگــاه هــای تولیــدی مــی
باشــدخانوارهابابت خریــداین کاالهاوخــدمات وجــوهی بــه بازارمحصــوالت پرداخــت مــی کنندکــه هزینــه خانوارودرآمــدبنگاه
راتشکیل می دهد.
قسـمت اـایین نمـودار :خانوارهــابرای تـامین مخارجشـان نیازبـه منلـع مــالی دارنـدوهمهنین بنگـاه هـابرای تولید،نیازبــه
عوامـل تولیددارنـد.خانوارهاعوامل تولیــد(کــار،سـرمایه،زمــین)رابــه بازارعوامـل تولیدارائــه مـی دهنــدوبنگاه هـای تولیــدی
کــه متقاضــی عوامــل تولیدهســتندآن راازبازارعوامــل تولیــددریافت مــی کننــدودرمقابل ایــن عوامــل تولیــد،وجوهی تحــت
عنوان(مزد،سود،اجاره)به خانوارهاپرداخت می کنندکه درآمدخانواروهزینه بنگاه راتشکیل می دهد.
**درایــن چرخــه دریــک طــرف بنگــاه هاعرضــه کننــده کاالوخدمات،وخانوارهامتقاضــی کاالوخــدمات هســتند.ودرطرف
دیگرخانوارهاعرضـــه کننـــده عوامـــل تولیـــد،وبنگاه ها،متقاضـــی عوامـــل تولیـــدمی باشـــندوبدین صـــورت بـــین بنگـــاه
هاوخانوارهارابطه دادوستدشکل می گیرد.

 -11منظورازبازاردرمباحث اقتصادی چیست؟
بازار معنای خاصی در اقتصاد دارد؛ بازار به مجموعه خریداران و فروشندگان چیزی در هرجای ممکن اطالق می شود.
ملادالت در بازار ممکن است حضوری و حقیقی نلاشد و به صورت مجازی و در اینترنت صورت گیرد .شما ممکن است
با تلفن و پشت میز سفارش دهید و یا با شلکۀ اینترنت ،خرید اینترنتی کنید.
-11در بازار کاالها و خدمات................... ،خریدار و ........................فروشنده اند.
خانوارها  -بنگاه ها

« بررسی بازار

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

-12به مجموعۀ خریداران (تقاضاکنندگان یا همان خانوارها) و فروشندگان (عرضه کنندگان یا همان بنگاه ها)هر
چیزی در هر جایی « ».....................گفته می شود.
بازار
 -13بازارازچندبخش تشکیل شده است؟
بازار دو بخش دارد :تقاضاکنندگان و عرضه کنندگان
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«خریداران یاتقاضاکنندگان وفرایندتصمیم گیری آنها

اقتصاد -پایه دهم رشته علوم انسانی
» ..................................................................

 -14خریداران دربازارچه کسانی هستند؟
خریداران ،خانوارهایی هستند که تقاضاکنندۀ کاالها و خدمات اند و نسلت به مشاهدۀ تغییر شرایط بازار تصمیمات متفاوتی
می گیرند.
 -15رابطه بین مقدارتقاضاباقیمت کاالچگونه است؟
مقدار تقاضا از یک کاال با قیمت آن رابطه ای عکس دارد .به طوری که با افزایش قیمت ،مقدار تقاضا کاهش می یابد و
بالعکس
-16منظوراز«قانون تقاضا» چیست؟
مقدار تقاضا از یک کاال با قیمت آن رابطه ای عکس دارد .به طوری که با افزایش قیمت ،مقدار تقاضا کاهش می یابد و
بالعکس! به این رابطه« ،قانون تقاضا» می گویند .
 -17منحنی تقاضاراتحلیل کنید:
الف)منحنی تقاضارفتاراقتصادی کدام گروه رانشان می دهد؟
ب) حالت منحنی تقاضاچگونه است؟
ج)رابطه تقاضاباقیمت چگونه است؟
د)منحنی تقاضاباچه حرفی نمایش داده می شود؟

منحنی تقاضارفتاراقتصادی خریداران(تقاضاکنندگان) رانشان می دهدوحالت آن ازچپ به راست نزولی است یعنی
باافزایش قیمت کاالمقدارخریدیاتقاضاکاهش،وباکاهش قیمت کاالمقدارخریدیاتقاضاافزایش می یابدپس رابطه تقاضاوقیمت
یک رابطه معکوس می باشدواین منحنی باحرف اختصاری Dنمایش داده می شود(.این توضیحات رامی توان برروی
نمودارباالکه رابطه بین قیمت باخریدبستنی رانشان می دهدبررسی کرد).
-18افزایش درآمدچه رابطه ای باتقاضای یک کاالدارد ؟
تقاضا برای یک کاال به صورت مثلت با درآمد ارتلاط دارد .افزایش در درآمد سلب افزایش در مقدار تقاضا در هر قیمت می
شود.
-19چه عواملی برمقدارتقاضاوخرید،توسط خریدار(مصرف کننده) تاثیرگذاراست؟
غیر از درآمد و قیمت که بر مقدار تقاضا اثرگذار است ،سلیقه ،انتظارات و قیمت دیگر کاالها هم می تواند بر مقدار تقاضا
و خرید اثر بگذارد.

«سایرعوامل

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

 -21عواملی که برمقدارتقاضاوخرید توسط خریدار(مصرف کننده)تاثیرگذاراست راتوضیح دهید.

اقتصاد -پایه دهم رشته علوم انسانی
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الف) قیمت :مقدار تقاضا از یک کاال با قیمت آن رابطه ای عکس دارد .به طوری که با افزایش قیمت ،مقدار تقاضا کاهش می
یابد و بالعکس ،باکاهش قیمت،مقدارتقاضاافزایش می یابد.
ب) درآمد :تقاضا برای یک کاال به صورت مثلت با درآمد ارتلاط دارد .افزایش در درآمد سلب افزایش در مقدار تقاضا
در هر قیمت می شودوباعث جابه جایی منحنی تقاضابه سمت باالمی گرددواگردرآمدکاهش پیداکندتقاضاکاهش
پیداخواهدکردومنحنی به سمت پایین جابه جامی شوداللته این قانون برای کاالی معمولی کاربردداردولی برای کاالهای
پست این اتفاق می تواندمتفاوت وبرعکس رقم خوردوقتی که درآمدافزایش پیدامی کندتقاضای مانسلت به کاالی پست
کمترخواهدشدمثالباافزایش درآمدبه جای خریدسویا،گوشت بیشتری خریداری می شود.
ج) سلیقه :سلیقه افرادمی توانددرخریدوتقاضانسلت به یک کاالنقش داشته باشدمثالً چیزهایی که مد می شوند ،حتی بدون
تغییر قیمت ،مقدار تقاضای آنها زیادتر می شودودراین حالت منحنی تقاضابه سمت باالجابه جامی شود.
د) انتظارات :هنگامی که پی بلرید قیمت کاالیی در آینده بیشتر می شود ،امروز ممکن است دربارۀ خرید آن تصمیم دیگری
بگیرید وخریدوتقاضای بیشتری داشته باشیدکه این حالت باعث جابه جایی منحنی تقاضابه سمت باالمی گردد.
و)قیمت دیگرکاالها:اگرکاالهایی که مکمل یکدیگرنددچارتغییرقیمت شوندتغییردرقیمت یک کاالدرتقاضاوخریدکاالی
مکمل تاثیرگذاراست .بدین صورت که افزایش قیمت یک کاالباعث کاهش تقاضاوخریدبرای کاالی مکمل میگرددمثالاگرقیمت
چای افزایش پیداکندتقاضاوخریدبرای خریدقندکاهش پیداخواهدکردومنحنی تقاضابرای خریدقندبه سمت پایین جابه جامی
شود .اگرکاالهایی که جانشین یکدیگرنددچارتغییرقیمت شوندتغییردرقیمت یک کاالدرخریدوتقاضای کاالی جانشین
موثراست بدین صورت که افزایش قیمت یک کاالباعث افزایش تقاضاوخریدبرای کاالی جانشین می گرددمثالافزایش قیمت
گوشت قرمزباعث افزایش تقاضای گوشت سفیدمی شودومنحنی تقاضای گوشت سفیدبه سمت باالجابه جامی شود.

«قیمت به عنوان ابزاری برای مدیریت مصرف

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

-21سیاست گذاران ازچه راه هایی تالش می کنند ازمقدار تقاضا و مصرف سیگار کم کنند؟
یکی از راه آگاه سازی مردم به زیان های کشیدن سیگار و دیگری با باال بردن قیمت آن از طریق وضع مالیات بر سیگار.

«فروشندگان یاعرضه کنندگان وفرایندتصمیم گیری آنها

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

 -22فروشندگان دربازارچه کسانی هستند؟
فروشندگان همان بنگاه های ارائه کنندۀ کاال یا خدمات و نیز عوامل فروش آنها هستند.
-23چه عواملی برمقدارتولیدوعرضه یک کاال،توسط تولیدکننده تاثیرگذاراست؟
الف)قیمت کاال

ب)تغییردرقیمت مواداولیه(هزینه های تولید) ج)ابداعات واختراعات د)شرایط بازار (رونق یارکودبازار)

-24رابطه بین مقدارعرضه باقیمت کاالچگونه است؟
طلق قانون عرضه ،با افزایش قیمت ،مقدار عرضه از هر کاال افزایش می یابد و بالعکس!
 -25منحنی عرضه راتحلیل کنید:
الف)منحنی عرضه رفتاراقتصادی کدام گروه رانشان می دهد؟
ب)حالت منحنی عرضه چگونه است؟
ج)رابطه عرضه باقیمت چگونه است؟
د)منحنی عرضه باچه حرفی نمایش داده می شود؟
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منحنی عرضه رفتاراقتصادیتولیدکنندگان(عرضه کنندگان) رانشان می دهدوحالت آن ازچپ به راست صعودی است
یعنی باافزایش قیمت کاالمقدارعرضه ،افزایش می یابد،وباکاهش قیمت کاالمقدارعرضه کاهش می یابدپس رابطه عرضه
وقیمت یک رابطه مستقیم می باشدواین منحنی باحرف اختصاری Sنمایش داده می شود(.این توضیحات رامی توان بر
روی نمودارباالکه رابطه بین قیمت باخریدبستنی رانشان می دهدبررسی کرد ).

«سایرعوامل

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

-26باذکرمثال توضیح دهیدکه غیرازقیمت مستقیم کاالعوامل دیگر«قیمت مواداولیه-ابداعات واختراعات»چگونه
می تواننددرتولیدوعرضه کاالتوسط تولیدکننده نقش داشته باشند؟
مثال«:مواداولیه» ت صور کنید قیمت ب ستنی زیاد ن شده اما قیمت شیر که مادۀ اولیه و مهم تولید ب ستی ا ست گران تر شده
است .شرایط به وجود آمده باعث می شودتولیدبستنی نسلت به قلل کمترصورت گیردچون منفعت تولیدکننده نسلت به قلل
کمترخواهدبودبنابراین منحنی عرضه به سمت چپ متمایل خواهدشدواگربرعکس شیرارزان ترشودتولیدبستنی بیشترومنحنی
عرضه به سمت راست متمایل می گردد.
مثال«:ابداعات واختراعات»اگر دســتگاهی اختراع شــود که بتواند با تعداد کارگر کمتری ،بســتنی تولید کند و از این جهت
هزینه های تولید را کمتر کند تولیدبستنی بیشترخواهدشدومنحنی به سمت راست متمایل می شودچون ابداعات و اختراعات
معموالً با کاهش هزینه ها اثر مثلتی بر مقدار تولید و عرضه دارند.

«تعادل دربازار

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

-27عاملی که باعث هماهنگی رفتار عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان در بازارمی شودچیست؟
قیمت وارزش کاال
-28اگر مقدار تقاضای کاالیی از مقدار عرضۀ آن بیشتر باشد ،چه اتفاقی دربازارمی افتد؟
اگر مقدار تقاضای کاالیی از مقدار عرضۀ آن بیشتر باشد،در بازار کمبود رخ می دهد و باعث باال رفتن قیمت می شود؛ چرا که
عده ای که به آن کاال مشتاق ترند تالش می کنند با پیشنهاد قیمت باالتر آن را به دست آورند.
-29اگرمقدار عرضه کاالیی بیشتر از مقدارتقاضاآن باشد ،چه اتفاقی دربازارمی افتد؟
اگرمقدار عرضه کاالیی بیشتر از مقدارتقاضاآن باشد ،مازاد رخ می دهد و همین سلب می شود برخی از تولیدکنندگان از
قیمت خود کم کنند تا بتوانند با پیدا کردن مشتری کاالی بیشتری را بفروشند.
-31جدول زیرراتحلیل کنید:

درسنامه درس پنجم ،فصل دوم:بازارچیست وچگونه عمل می کند؟

اقتصاد -پایه دهم رشته علوم انسانی

تعادل دربازار :رفتار عر ضه کنندگان و تقا ضا کنندگان در بازار در مقابل هم صورت می گیرد و باید با هم هماهنگ با شد به عبارت دیگر
عرضهههه و تقاضههها باید با یددیگر در تاادد باشهههندوعاملی که این هماهنگی وتعادل راایجادمی کندقیمت کاالســت.به قیمتی که
مقدارعر ضه وتقا ضاباهم برابرا ست قیمت تعادلی می گویند«یعنی نقطهPeوقیمت1511درجدول»وبه مقداری که میزان عر ضه
وتقاضاباهم برابراست مقدارتعادلی می گویند«یعنی نقطهQeومقدارعرضه وتقاضای8درجدول»
مازادعرضه:بازارباالترازقیمت تاادلی بامازادعرضه وکمبودتقاضامواجه خواهدشد«یانی نقطهP1وقیمت های »3111-2511-2111
دراین وضعیت چون قیمت هازیاداست عرضه بیشتری صورت گرفته ودرمقابل به خاطرقیمت زیادتقاضاکمتراست واین وضعیت
مازادعرضه رایجادکرده است برای اینکه این مازادعرضه ازبین برودوتولیدکننده بتواندکاالی خودرابه فروش برساندمجلوراست
قیمت کاالهایش راپایین بیاوردباکم شدن قیمت ،تقاضاافزایش پیدامی کندوانگیزه تولیدکننده برای تولیدکمترمی شوداین
روندتاجایی ادامه پیدامی کندکه بازاربه تعادل برسد.
مازادتقاضا:بازارپایین ترازقیمت تاادلی بامازادتقاضا وکمبودعرضه مواجه خواهدشد«یانی نقطهP2وقیمت های »1111-511-1
دراین وضعیت چون قیمت هاکم است تقاضای بیشتری صورت گرفته ودرمقابل به خاطرقیمت کم عرضه کمتراست واین وضعیت
مازادتقاضارایجادکرده است دراین حالت عده ای ازتقاضاکنندگان حاضرندبرای دریافت کاالی مدنظرمللغ بیشتری پرداخت
کنندواین روندباعث افزایش قیمت کاالهادربازارمی شودباافزایش قیمت ،تولیدکنندگان شروع به تولیدمی کنندومصرف کنندگان
ازمصرف وتقاضای خودکم می کننداین روندتاجایی ادامه پیدامی کندکه فاصله عرضه وتقاضاکاهش می یابدوتعادل دربازاربرقرارمی
شود.

«بیشتربدانیم،انواع بازار

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

-31انواع بازاررانام ببرید.
الف)رقابتی ب)انحصاری

ج)حراجی(مزایده -مناقصه)

-32منظوراز«بازاررقابتی» چیست؟
در بازار هر محصول ،گاه تعداد فروشندگان و خریداران به قدری زیاد است که حضور و رفتار هر یک از عرضه کنندگان و
تقاضاکنندگان به نسلت کل بازار بسیار کوچک خواهد بود و در عمل ،هیچ یک از طرفین به تنهایی در شکل گیری قیمت
تأثیرگذار و به علارت دیگر «قیمت گذار »نیستند .دراین صورت بازار را به اصطالح «بازار رقابتی» می نامند .بازار محصوالتی
چون ماکارونی معموالً رقابتی است.
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-33چه وضعیتی را«انحصار»می گوییم؟مثال بزنید
گاه به دالیل طلیعی ،اقتصادی ،قانونی یا حتی غیرقانونی ،تعداد فروشنده یا خریدار به یک یا چند نفر محدود می شود .این
وضعیت را «انحصار» می گوییم.
**مثالً شرکت توانیر در کشور ما ،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 سویی دیگر تنها فروشنده
محصوالت نفتی است و خرید و فروش این کاال را در انحصار خود دارد.
-34ویژگی های بازارانحصاری چیست؟
الف)تعداد فروشنده یا خریدار به یک یا چند نفر محدود می شود.
ب)انحصارگر ،قیمت گذار است و خریداران در بازار انحصاری قیمت پذیرند.
ج) کیفیت کاالدراین بازارزیادموردتوجه نیست.
د)دراین بازارتنوع کاالکمتروقیمت کاالهانسلت به بازاررقابتی بیشترمی باشد.
و)خریداران قدرت انتخاب ندارند.
-35انحصارگرغیرقانونی چگونه می تواندبه جامعه ضررب زند؟
انحصارگر غیرقانونی معموالً با افزایش قیمت خود به مشتریان و رفاه جامعه ضرر می زند؛ بنابراین دولت باید مانع شکل
گیری آن و تلانی برخی از تولیدکنندگان شود.
-36انحصا رطبیعی وقانونی درچه صورت می تواندسودمندباشد؟
انحصار طلیعی و قانونی مشروط به مواظبت و مقررات گذاری صحیح می تواند برای مصرف کننده سودمند باشد.
 -37بازارهایی که درقالب حراجی وجودداردچندصورت است؟
الف) مزایده (فروشندگان آثار هنری در نمایشگاه ها و حراجی ها)
ب) مناقصه (خریداران عمدۀ کاال و خدمات )
فعالیت گروهی در کالس....................صفحه..........................49
دربارۀ بازار منابع تولید(جریانات نیمه اایینی نمودار) در گروه خود بررسی کنید .چه چیزهایی مورد نیاز هر کدام
از طرفین است و در کدام بخش بازار در حال مبادله است؟ سپس نتایج خود را در کنار ایکان ها یادداشت کنید و
جدول زیر را کامل کنید.

ارداخت هایی که بابت خریدمنابع تولیدبه خانوارهاارداخت می شود.

اقتصاد -پایه دهم رشته علوم انسانی
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ردیف

عنوان

علت

1

دستمزد

دریافتی خانوارهابابت فروش نیروی کار

2

اجاره

دریافتی خانواربابت واگذاری زمین،امالک به بنگاه ها

3

سود

دریافتی خانواربابت سرمایه گذاری دربنگاه ها

کاالی معمولی و پست را بشناسید! ......................صفحه..................................51
آیا با افزایش درآمد مقدار خرید ما از همـۀ انـواع کاالهـا مـی توانـد بیشـتر شـود یـا در مـورد برخـی کاالهـا
ممکن است حتی کمتر شود؟ مثالً دربارۀ خرید نوع مرغوب و است برنج فکر کنید.
معموالباافزایش درآمدمیزان تقاضاوخریدمانسلت به همه کاالهایکسان نیست تقاضاوخریدمانسلت به کاالهای باکیفیت بیشترمی
شودونسلت به کاالهای بی کیفیت کمتر،مثالباافزایش درآمدخریدمانسلت به برنج مرغوب بیشترونسلت به برنج بی کیفیت
وپست کمترخواهدشد.

کاالهای مکمل را بشناسید! ......................صفحه..................................51
دربارۀ کاالهایی که با هم مصرف مـی شـوند ،فکـر کنیـد و دربـارۀاثر تقییـر قیمـت یکـی بـر میـزان خریـد
ال وقتی می خواهید چـای بخریـد ،بـه بـازار قنـد و شـکر هـم نـیم نگـاهی داریـد یـا
دیگری بحث کنید .مث ً
وقتی خودرو می خرید حواستان به قیمت بنزین هم هست؛ اما چگونه؟
زمانی که دوکاالمکمل یکدیگرندافزایش قیمت یکی ازآنهاباعث کاهش تقاضای کاالی مکمل خواهدشدمثالافزایش قیمت بنزین
باعث کاهش تقاضابرای خریدماشین می شودیاافزایش قیمت چای باعث کاهش تقاضای قندخواهدشد.

برای تفکروتمرین ...........................صفحه....................................55
یکی از محصوالتی که در کارگـاه آقـای محمـدی (شـرکت ایـران سـبز) تولیـد مـی شـود ،کودهـای زیسـتی
برای گیاهان آاارتمانی است .قیمت و مقدار تعادلی این محصول در نمودار زیر نشان داده شده است.
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اخیراً هزینه های تولید افزایش یافته و مسئوالن کارگاه مجبور شده اند ،قیمت محصول را  41111تومان تعیین
کنند .در قیمت  41111تومان تحلیل کنید که چه شرایطی ایش می آید و کارخانه ممکن است با چه مشکالتی
مواجه شود؟ همچنین بیان کنید که چه اتفاقی باید برای بازار بیفتد تا قیمت و مقدار مجدداً به وضعیت تعادلی
بازگردد؟
درقیمت  41111تومان بازارباالترازقیمت تعادلی قرارخواهدگرفت وچون قیمت نسلت به قیمت تعادلی بیشترشده است انگیزه
تولیدکننده برای تولیدبیشتربه جهت کسب سودبیشتر،افزایش پیدامی کندوازطرف دیگربه دلیل قیمت زیادانگیزه مصرف کننده
ازخریدکاهش پیداخواهدکردواین وضعیت می تواندمنجربه مازادعرضه وکمبودتقاضاگرددچون درقیمت 41111تومان ،عرضه
کننده مایل است 51کیلوتولیدکنددرحالی که میزان تقاضای تعادلی 41کیلومی باشد.این حالت می تواندمازادکاالرابه همراه
داشته باشدوانلارکارگاه آقای محمدی پرازکاالهایی خواهدشدکه خریدارندارد.آقای محمدی برای اینکه بتواندمحصول تولیدی
خودرابه فروش برساندمجلوراست قیمت راکاهش دهدتاباکاهش قیمت،مقدارتقاضابرای کاالی تولیدی افزایش پیداکندومحصول
به فروش برسد.

تحلیل کنید ...........................صفحه....................................55
*خریداران و فروشندگان در بازار چگونه با یکدیگر تعامل می کنند؟
خانوارها کاالها و خدمات را از بنگاه ها خریداری می کنند و بنگاه ها ،منابع را از خانوارها اجاره یا خریداری می کنند،
واین باعث شکل گیری رابطۀ داد و ستدبین این بازیگران می شود.
*قیمت تعادلی چیست و اگر عرضه یا تقاضا بیش از قیمت تعادلی باشد چه روی می دهد؟
به قیمتی که به ازای آن مقدارعرضه وتقاضاباهم برابرباشدقیمت تعادلی می گویند.اگرعرضه بیشترازقیمت تعادلی
باشدبامازادعرضه وکملودتقا ضامواجه خواهیم شدواگرعرضه کمترازقیمت تعادلی باشدبامازادتقاضاوکملودعرضه مواجه خواهیم
شد.
*بازار چیست و چگونه مقدار و قیمت تعادلی در آن مشخص می شود؟
بازار به مجموعه خریداران و فروشندگان چیزی در هرجای ممکن اطالق می شود .ملادالت در بازار ممکن است حضوری و
حقیقی نلاشد و به صورت مجازی و در اینترنت صورت گیرد.درصورتی که رفتارعرضه کنندگان وتقاضاکنندگان کاالهاباهم
هماهنگ باشدبازاربه تعادل می رسد،مهمترین عاملی که این تعادل رادربازاربرقرارمی سازدقیمت وارزش کاالوخدمات است.

