
29

آیا می دانید قیمت کاالهای مختلف در بازار چگونه تعیین می شود؟

 انسان براى رفع نىازهاى خود، ناگزىر از مصرف بعضى کاالها و خدمات است. هر  ىک از 
اىن کاالها ىا خدمات موردنىاز توسط تعدادى بنگاه تولىد مى شود و سپس مصرف کنندگان 
آنها را خرىدارى مى کنند و به مصرف مى رسانند. از اىن رو، براى هر کاال مى توان دو گروه 
»تولىدکننده« و »مصرف کننده« در نظر گرفت. تولىدکنندگان با هدف به دست آوردن سود، 
به تولىد کاالها مى پردازند و مصرف کنندگان نىز براى رفع نىاز خود، کاالها را خرىدارى 

مى کنند.
نحؤه تصمىم گىرى و اقدام تولىدکنندگان ومصرف کنندگان و نىز واکنش آنها نسبت 

به تغىىرات وضعىت اقتصادى، با عنوان »رفتار اقتصادى« شناخته مى شود.

بررسى رفتار اقتصادی مصرف کنندگان
انگىزٔه مصرف کنندگان از خرىد کاالها، رفع نىاز است. تصمىم آنها در مورد خرىد 
کاال، از عواملى مانند قىمت کاال، درآمد، سلىقٔه خودشان و قىمت ساىر کاالها تأثىر مى پذىرد. 
در زىر دربارٔه مهم ترىن عامل، ىعنى قىمت کاال و تأثىر آن بر رفتار اقتصادى مصرف کنندگان 

3
فصل

عرضه و تقاضا
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سخن مى گوىىم.
تجربه نشان مى دهد که با افزاىش قىمت ىک کاال، مىزان مصرف ىا خرىد آن از سوى 
افزاىش  با کاهش قىمت کاال مقدار خرىد آن  مصرف کنندگان کاهش مى ىابد. در مقابل، 
مى ىابد؛ به عبارت دىگر، قىمت ىک کاال و مقدار خرىد آن به وسىلٔه مصرف کنندگان، با هم 
رابطٔه معکوس دارند. دلىل اىن امر آن است که با افزاىش قىمت، مصرف کنندگان سعى 
ـ برآورده  ـ که قىمت آنها افزاىش نىافته استـ  مى کنند نىازشان را با مصرف کاالهاى مشابهـ 
کنند؛ مثالً، در صورتى که قىمت نوع خاصى از نوشت افزار افزاىش ىابد، مصرف کنندگان اىن 
کاال، نىاز خود را از طرىق خرىد انواع دىگر نوشت افزار برطرف خواهند کرد؛ بدىن ترتىب، 
مصرف کاالىى که قىمت آن افزاىش ىافته است، کم مى شود. عالوه بر اىن، مى توان گفت 
با افزاىش قىمت هرکاال مصرف کنندگان انگىزٔه بىشترى براى صرفه جوىى در مصرف آن 
خواهند داشت. اىن عامل نىز مى تواند خرىد کاال را کاهش دهد. مثال زىر مربوط به تقاضا 

براى نوع خاصى از برنج مى باشد.

مقدار خرىد )به کىلو(قىمت )به رىال(
1001200
1501000
200800
250600
300400
350200
ــ400

جدول 1

جدول 1 مقدار خرىد از ىک کاالى معىن را به ازاى قىمت هاى مختلف نشان مى دهد. 
اىن اطالعات را مى توان به شکل نمودار نشان داد. منحنى تقاضا که نشان دهندٔه چگونگى رفتار 
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نمودار 2

منحنى تقاضا
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اقتصادى مصرف کنندگان است، در نمودار 2 و با استفاده از اطالعات جدول 1 رسم شده است.
نزولى بودن منحنى تقاضا، به اىن معنى است که با افزاىش قىمت، مقدار تقاضا کاهش 

ىافته و در مقابل، با کاهش قىمت، مقدار تقاضا افزاىش مى ىابد.

فعالیت 8 ــ1
قیمت یک کاالی خاص را در ماه های متفاوت سال یادداشت کنید و رابطهٔ قیمت و 

مقدار تقاضای آن را بررسى کنید.

بررسى رفتار اقتصادی تولیدکنندگان
تولىدکنندگان  تصمىم  است.  سود  کاال، کسب  ىک  تولىد  از  تولىدکنندگان  انگىزٔه 
در مورد مىزان تولىد ىک کاال، از عواملى چون سطح قىمت آن کاال، هزىنه هاى تولىد و 
انتظارات مصرف کنندگان متأثر مى شود. در ادامه دربارٔه مهم ترىن اىن عوامل، ىعنى قىمت 

کاال و تأثىر آن بر مىزان تولىد بحث مى کنىم.



نمودار 323

منحنى عرضه
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با بررسى رفتار تولىدکنندگان، به اىن حقىقت پى مى برىم که با افزاىش قىمت ىک کاال 
مىزان تولىد و عرضٔه آن افزاىش مى ىابد؛ زىرا افزاىش قىمت به معنى کسب سود بىشتر است 
و اىن امر تولىدکنندگان را تشوىق مى کند که بر مىزان فعالىت خوىش بىفزاىند. همچنىن سبب 
مى شود که تولىدکنندگان جدىد نىز وارد مىدان شوند و با امىد به کسب سود به فعالىت بپردازند.
در جدول 2، مقدار عرضٔه ىک کاالى معىن به ازاى قىمت هاى مختلف نشان داده شده 
است. اىن اطالعات را مى توان به شکل نمودار نىز نشان داد. منحنى عرضه نشان دهندٔه 
چگونگى رفتار اقتصادى تولىدکنندگان است. اىن منحنى در نمودار 2 و با استفاده از 

اطالعات جدول 2 رسم شده است.

مقدار عرضه )به کىلو(قىمت )به رىال(
1000
150200
200400
250600
300800
3501000
4001200

جدول 2

مقدار عرضه )به   کىلو(

قىمت  ) به رىال(

منحنی عرضه
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صعودى بودن منحنى عرضه به اىن معنى است که با افزاىش قىمت، مقدار عرضٔه کاال 
افزاىش خواهد ىافت و در مقابل، با کاهش قىمت، عرضه نىز کاهش مى ىابد.

تعادل و قیمت تعادلى
رفتار اقتصادى تولىدکنندگان و مصرف کنندگان باىد با ىکدىگر هماهنگ باشد. اگر 
تولىدکنندگان بىشتر از مقدار خرىد مصرف کنندگان، کاال تولىد کنند، موفق به فروش آن 
بىشتر از  به مقدارى  مقدار اضافى نخواهند شد. همچنىن اگر مصرف کنندگان بخواهند 

آن چه تولىدکنندگان عرضه کرده اند، کاال خرىدارى کنند دچار مشکل خواهند شد.
بررسى  براى  اىجاد مى کند، قىمت کاالست.  تعادل را  اىن هماهنگى و  عاملى که 
اىن دو  ترکىب   3 بررسى مى کنىم. جدول  2 را در کنار هم  1 و  اىن مسئله، دو جدول 
جدول است. همان طور که در جدول 3 مشاهده مى کنىد، در سطح قىمت 250 رىال، 
بىن عرضه و تقاضا برابرى اىجاد شده است؛ زىرا مصرف کنندگان در اىن سطح قىمت، 
فقط 600 واحد کاال خرىدارى مى کنند. از سوى دىگر، تولىدکنندگان هم به همىن مىزان 
رساندن  فروش  به  براى  تولىدکنندگان  نه  دىگر،  به عبارت  کرده اند؛  عرضه  و  تولىد  کاال 
کاالهاى خود با مشکل روبه رو مى شوند و نه خرىداران به دلىل کمبود کاال، به ناچار از 

خرىد آن منصرف مى گردند.

مقدار عرضه )به کىلو(مقدار تقاضا )به کىلو(قىمت )به رىال(
10012000
1501000200
200800400
250600600
300400800
3502001000
40001200

جدول 3
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فعالیت 9ــ1
جدول زیر را کامل کنید؛ آن گاه بر روی منحنى عرضه و تقاضایى که در یک 

دستگاه مختصات رسم مى کنید، نقطهٔ تعادل را مشخص نمایید.

مقدار عرضه )به کیلو(مقدار تقاضا )به کیلو(قیمت )به ریال(

ــــــ

ــــــ

2005050

ــــــ
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با بررسى جدول 3 متوجه مى شوىم که در سطوح دىگر قىمت، بىن عرضه و تقاضا 
تعادل وجود ندارد؛ مثالً، در سطح قىمت 200 رىال، مصرف کنندگان ماىل به خرىد 800 

نمودار4

 تقاضا

قىمت )  به رىال(

مقدارعرضه  و  تقاضا   )  به کىلو(

کمبود عرضه

مازاد عرضه عرضه



35

واحد کاال هستند؛ در حالى که تولىدکنندگان فقط 400 واحد کاال تولىد و عرضه مى کنند. 
بازار آن کاال کمبود عرضه وجود دارد؛ زىرا گروهى از  در اىن حالت، مى گوىىم که در 
مصرف کنندگان موفق به خرىد کاالى موردنظر خود نمى شوند. همچنىن در سطح قىمت 300 
رىال، مصرف کنندگان ماىل به خرىد 400 واحد کاال هستند؛ در حالى که تولىدکنندگان 800 
واحد کاال تولىد و عرضه مى کنند. در اىن حالت، مى گوىىم که در بازار آن کاال، مازاد عرضه 

وجود دارد؛ زىرا گروهى از تولىدکنندگان براى محصوالت خود خرىدار پىدا نمى کنند.
با کمبود عرضه روبه رو  بازار  رىال، در  از 250  پاىىن تر  قىمت  بنابراىن، در سطح 
مى شوىم؛ زىرا به دلىل ارزان بودن کاال، تقاضا براى آن زىاد است؛ در حالى که تولىدکنندگان 
براى تولىد آن کاال به آن مقدار، انگىزهٔ کافى ندارند. در نتىجه، تولىد و عرضٔه آن کم مى شود. 
همچنىن در سطح قىمت باالتر از 250 رىال، در بازار با مازاد عرضه روبه رو مى شوىم؛ زىرا 
به دلىل گران بودن کاال، تولىدکنندگان که به دنبال کسب سود بىشتر هستند، به تولىد بىشتر 
مى پردازند؛ در حالى که مصرف کنندگان به خرىد و مصرف اىن کاالى گران به آن مقدار 

تماىل نشان نمى دهند. اىن وضعىت در نمودار   4 نشان داده شده است.
سطح قىمت 250 رىال را که به ازاى آن مقدار عرضه و تقاضا با هم برابر مى شوند، 
»قىمت تعادلى« مى گوىند؛ زىرا بازار با اىن قىمت به تعادل مى رسد و در آن کمبود ىا مازاد 

مشاهده نمى شود.
حال اىن پرسش پىش مى آىد: »اگر در بازار کمبود ىا مازاد وجود داشته باشد، در 
هر صورت، چه اتفاقى خواهد افتاد؟« براى پاسخ دادن به اىن پرسش، ابتدا وضعىت کمبود 

را مطالعه مى کنىم.
در بازار هنگامى کمبود اتفاق مى افتد که قىمت از سطح قىمت تعادلى پاىىن تر باشد. 
در نتىجه، گروهى از مصرف کنندگان موفق به خرىد کاالى موردنىاز خود نخواهند شد. اىن 
گروه، براى خرىد کاال حاضرند مبلغ باالترى بپردازند و اىن امر سبب افزاىش قىمت کاال 
مى شود. باال رفتن قىمت باعث مى شود که از ىک سو، تولىدکنندگان رغبت بىشترى به 
تولىد نشان دهند و از سوى دىگر، مصرف کنندگان از مصرف خود بکاهند. پس در حالت 



36

کمبود، قىمت باال مى رود و فاصلٔه بىن عرضه و تقاضا کاهش مى ىابد. اىن افزاىش قىمت 
تا سطحى ادامه مى ىابد که درآن، فاصلٔه بىن عرضه و تقاضا از بىن برود و تعادل در بازار 

برقرار شود؛ اىن سطح قىمت همان قىمت تعادلى است.
به وجود  مازاد عرضه  برود،  باالتر  تعادلى  از سطح قىمت  بازار قىمت  وقتى که در 
مى آىد؛ بدىن ترتىب که چون گروهى از تولىدکنندگان موفق نمى شوند کاالىشان را بفروشند، 
حاضر خواهند بود آن را با قىمتى پاىىنتر به فروش برسانند. در نتىجه، قىمت پاىىن مى آىد.

با پاىىن آمدن قىمت، از ىک سو مصرف کنندگان مقدار خرىد خود را افزاىش مى دهند 
و از سوى دىگر، تولىدکنندگان از مقدار تولىد مى کاهند. پس در حالت وجود مازاد عرضه، 
قىمت کاهش مى ىابد و فاصلٔه بىن مىزان عرضه و تقاضا کمتر مى شود. اىن کاهش قىمت 
تا سطحى ادامه مى ىابد که در آن، فاصلٔه بىن عرضه و تقاضا از بىن برود و در بازار تعادل 
برقرار شود. همان طور که مالحظه مى کنىد باز هم به همان سطح قىمت تعادلى که موجب 

برابر شدن مقدار عرضه و تقاضا مى شود، مى رسىم.
به طورکلّى، هرگاه در بازار قىمت تعادلى نباشد، عواملى آن را به سمت قىمت تعادلى 
مى کشانند. بدىن ترتىب، اگر در بازار قىمت کاالىى در حال افزاىش باشد، مى گوىىم به دلىل 
کمبود )ىعنى فزونى تقاضا بر عرضه(، قىمت به سمت قىمت تعادلى پىش مى رود. برعکس، 
اگر قىمت کاالىى در حال کاهش باشد، مى گوىىم به دلىل وجود مازاد )ىعنى فزونى عرضه 

بر تقاضا(، قىمت به سمت قىمت تعادلى پىش مى رود.

بازار چیست؟
در مباحث اقتصادى وقتى از بازار ىک کاالى خاص سخن مى گوىىم، منظور ارتباط 
مجموعٔه خرىداران و فروشندگان آن کاال و نحؤه رفتار و عکس العمل آنها نسبت به تغىىر 
عوامل اقتصادى است و نه ضرورتاً، مکان خاصى که به اصطالح »بازار« نامىده مى شود. 
از اىن رو، وقتى، براى مثال، بازار کاالىى مثل روغن نباتى را مطالعه مى کنىم، در واقع، 
وضعىت خرىداران و فروشندگان اىن کاال و نىز منطقى را که بر رفتارشان حاکم است، مورد 
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توجه قرار مى دهىم. همچنىن سعى دارىم درىابىم که تغىىرات در اىن بازار، چه تغىىرى در 
قىمت و مقدار کاال اىجاد مى کند.

رقابت و انحصار
وقتى بازار ىک کاالى خاص را مورد بررسى و مطالعه قرار مى دهىم، ممکن است 
شاهد اىن وضعىت باشىم که تعدادى تولىدکننده ىا فروشنده در بازار حضور دارند و هرکدام 
مى کوشند کاالى خود را به فروش برسانند و مشترىان بىشترى را به سوى خود جذب کنند. 
بى تردىد هرکدام از اىن فروشندگان که بتواند کاالى بىشترى بفروشد و مشترىان بىشترى را 
بر ساىرىن تنگ خواهد کرد. در واقع، اىن فروشنده  به همان نسبت عرصه را  جذب کند، 

توانسته است مشترىان فروشندگان دىگر را به سوى خود جلب کند.
در چنىن وضعىتى، اىن فروشندگان رقىب هم خواهند بود. به عبارت دىگر، در بازار 
بىن فروشندگان رقابت حاکم است و چنىن بازارى، بازار رقابتى نامىده مى شود. ممکن 
است در مورد کاالىى دىگر وضعىت به اىن شکل باشد که در بازار فقط ىک تولىدکننده ىا 
فروشنده حضور داشته باشد و رقىبى در مقابل او فعالىت نکند. در اىن صورت، اگر فردى 
بخواهد آن کاال را تهىه کند، باىد به سراغ تولىدکننده ىا فروشندٔه منحصر به فرد آن برود. 
اىن وضعىت را »انحصار« مى گوىىم و تولىدکننده ىا فروشندٔه منحصر به فرد را که رقىبى 

ندارد، »انحصارگر« مى نامىم.
پس رقابت و انحصار دو نقطٔه مقابل هم هستند. در وضعىت رقابت، خرىداران قدرت 
انتخاب دارند و مى توانند به سراغ هر ىک از فروشندگان بروند اّما در وضعىت انحصار 

مجبورند به سراغ انحصارگر بروند؛ زىرا امکان دىگرى براىشان وجود ندارد.
حال سؤال اىن است: »تأثىر هر کدام از اىن دو وضعىت بر بازار چىست؟« مسلماً، 
وقتى که چند تولىدکننده در بازار با هم به رقابت مى پردازند، هر کدام سعى مى کنند از ىک 
سو، با بهبود بخشىدن به کىفىت محصول خود و از سوى دىگر، با پاىىن آوردن قىمت، 
مشترىان بىشترى را به خود جلب کنند و از بازار سهم بىشترى به دست آورند؛ در نتىجه، 
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مصرف کنندگان مى توانند کاالىى با کىفىت مناسب تر و قىمت نسبتاً پاىىن تر تهىه کنند.
از طرفى، اگر در بازار فقط ىک تولىدکننده باشد، تالش براى بهبود کىفىت چندان 
ضرورتى ندارد. همچنىن، انحصارگر مجبور نمى شود که قىمت کاال را پاىىن بىاورد تا ساىر 

رقبا را از مىدان به در کند؛ چون، اصالً رقىبى وجود ندارد.
در مقاىسٔه بىن دو وضعىت رقابت و انحصار، مى توان گفت که رقابت بىن تولىدکنندگان 

به نفع مصرف کنندگان است.
ممکن است تولىدکنندگانى که با هم رقابت مى کنند، تصمىم بگىرند که با هم کنار بىاىند 
و دست از رقابت بردارند. در اىن صورت، آنها از شراىط بهترى برخوردار خواهند شد؛ 
چون دىگر مجبور نمى شوند که کاالىشان را با قىمت پاىىن بفروشند. به همىن دلىل، همکارى 

تولىدکنندگان و عدم رقابت بىن آنها به ضرر مصرف کنندگان تمام مى شود.
آنها کمتر  بىن  اتحاد و همکارى  باشد،  بازار زىادتر  تولىدکنندگان در  تعداد  هر چه 
مى شود؛ مثالً، سه تولىدکنندٔه رقىب مى توانند دور هم جمع شوند و تصمىم بگىرند که به جاى 
رقابت، با هم متحد شوند تا سود بىشترى ببرند اّما امکان متحد شدن صد تولىدکنندٔه رقىب 
بسىار کم است. به همىن دلىل، هر قدر تعداد تولىدکنندگان زىادتر و رقابت فشرده تر باشد، 

منافع بىشترى نصىب مصرف کنندگان مى شود.
همان طور که ممکن است در بازار با ىک تولىدکننده ىا فروشندٔه انحصارگر ىا چند 
تولىدکننده و فروشندٔه رقىب روبه رو شوىم، ممکن است در طرف خرىدار نىز چنىن وضعىتى 
حاکم باشد؛ ىعنى در بازار کاالىى خاص، فقط ىک خرىدار وجود داشته باشد ىا اىنکه چند 
خرىدار با هم رقابت کنند. پس وضعىت رقابت و انحصار همان گونه که در طرف فروشنده 

وجود دارد، در طرف خرىدار نىز مى تواند وجود داشته باشد.
در اىنجا نىز وجود رقابت بىن خرىداران به نفع فروشندگان است؛ در حالى که وضعىت 
انحصارى خرىدار باعث مى شود که فروشندگان مجبور شوند کاالهاى خود را با قىمتى که 

خرىدار انحصارگر تعىىن مى کند، به او بفروشند.
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پرسش
1ــ تولیدکنندگان و مصرف کنندگان هنگام افزایش قیمت یک کاالی معین، 

چه رفتاری از خود نشان مى دهند؟
2ــ عوامل مؤثر بر تصمیم مصرف کنندگان را در خرید یک کاال نام ببرید.

3ــ انگیزهٔ مصرف کننده در خرید یک کاال چیست؟
4ــ انگیزهٔ تولیدکننده در تولید یک کاال چیست؟

در چه شرایطى دچار کمبود  و  مازاد عرضه  در چه شرایطى دچار  بازار  5  ــ 
عرضه مى شود؟

حالت  به  مى تواند  چگونه  است،  عرضه  کمبود  دچار  بازار  که  هنگامى  6  ــ 
تعادلى برسد؟

7ــ بین بازار انحصاری و بازار رقابتى چه تفاوتى وجود دارد؟
8  ــ مزایای بازار رقابتى نسبت به بازار انحصاری چیست؟


