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همان گونه که قبالً گفته شد، انسان نىازهاى متعدد و نامحدود خود را با مصرف کاالها 
و خدمات رفع مى کند؛ براى مثال، نىاز به غذا با مصرف مواد غذاىى و نىاز به پوشاک با 

خرىدن و مورد استفاده قرار دادن انواع لباس برآورده مى شود.
نىاز انسان به دانستن نىز از طرىق خرىدن و خواندن کتاب هاى مختلف ىا ساىر وساىل 

اطالع رسانى برآورده مى گردد.
کاالها و خدماتى که مورد استفادٔه ما قرار مى گىرند، با استفاده از منابع و امکاناتى که 
در طبىعت موجود بوده و در دسترس ما قرار گرفته است، تهىه مى شوند. به عنوان مثال، 
ما براى تأمىن مواد غذاىى موردنىاز خود، مىؤه درختان جنگلى، گلٔه حىوانات وحشى و 
زمىن هاى قابل کشت را در اختىار دارىم. براى مهىا کردن مسکن نىز چوب، سنگ، خاک 

و هر آنچه موردنىاز است، در اختىار ماست.
به هر حال، براى اىنکه بتوانىم کاال و خدمات موردنىاز خود را با استفاده از منابع و 
امکانات موجود تهىه کنىم، به کار و تالش نىاز دارىم. به عبارت دىگر، اىن منابع به گونه اى 

1
فصل

تولید و عوامل تولید

آىا منابع و امکانات موجود در طبیعت به طور مستقیم مورد 
استفاده قرار مى گیرد؟
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که هستند نمى توانند مورد استفادٔه ما قرار گىرند و نىازهاىمان را برطرف کنند بلکه باىد با 
ىک سلسله اقدامات، آنها را به کاالهاى موردنىاز خود تبدىل کنىم. اىن سلسله اقدامات که 

براى تبدىل منابع به کاالهاى موردنىاز صورت مى گىرد، همان »تولىد« است.
از طرىق فعالىت هاى تولىدى، کاالها و خدمات موردنىاز جوامع بشرى تهىه مى شود. 
محصوالت کشاورزى، محصوالت صنعتى، محصوالت معدنى و خدمات نهاىى، همه و 

همه حاصل فعالىت هاى تولىدى هستند.

فعالیت 1ــ2
برای اىنکه ىک کاال آمادهٔ مصرف شود، چه مراحلى را باىد طى کند؟ اىن مراحل را 

فهرست کنید.

تولیدکنندگان
با نگاهى گذرا به اقتصاد جامعٔه امروزى، متوجه مى شوىم که تعداد زىادى از مؤسسات 
گوناگون به صورت گسترده به فعالىت در عرصٔه اقتصاد ــ اعم از تولىد، توزىع، خرىد و 
فروش ــ مشغول هستند. عالوه بر اىن مؤسسات، افراد زىادى   نىز به صورت مستقل و به 

تنهاىى به فعالىت هاى مختلف مشغول اند.
با بررسى وضعىت و نحؤه فعالىت اىن مؤسسات و افراد متوجه مى شوىم که نتىجٔه 
ـ تماماً توسط خانوارها به مصرف  ـ ىعنى محصولى که تولىد و عرضه مى کنندـ  فعالىت همٔه آنهاـ 
نمى رسد. در واقع، تعدادى ازمؤسسات و افراد، کاالها و خدمات موردنىاز مردم را تهىه 
مى کنند و تولىد تعداد دىگرى از مؤسسات مورد استفادٔه مردم قرار نمى گىرد، بلکه توسط 

ساىر مؤسسات خرىدارى شده در تولىد کاالهاى دىگر از آنها استفاده مى شود.
به بىان دقىق تر، محصوالت برخى مؤسسات به صورت مستقىم به مصرف مردم مى رسد 
اّما محصوالت ساىر مؤسسات اىن گونه نىست. اىن محصوالت توسط مؤسساتى که کاالها 
و خدمات موردنىاز مردم را تهىه مى کنند، خرىدارى شده و در جرىان تولىد کاالها و خدمات 
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مصرفى مردم مورد استفاده قرار مى گىرند. در واقع، اىن محصوالت به صورت غىرمستقىم 
بر مصرف مردم اثر مى گذارند.

فعالىت دو گروه تولىدکنندگانى که محصوالتشان به صورت مستقىم و غىرمستقىم 
به مصرف مردم مى رسد، به نوعى مکمل هم است. از اىن رو، بىن اىن دو گروه ارتباط نزدىکى 

وجود دارد. براى روشن شدن موضوع و نحوهٔ اىن ارتباط به مثال زىر توجه کنىد.
ىک مؤسسٔه تولىدى اقدام به بهره بردارى از معادن آهن مى کند. اىن مؤسسه سنگ    آهن 
تولىدى خود را بعد از طى مرحلٔه اولىٔه عمل آورى به مجتمع فوالدسازى عرضه مى کند. 
مجتمع سنگ آهن خرىدارى شده را به محصوالت فوالدى، از جمله ورق فوالدى، تبدىل 
مى کند. ورق هاى فوالدى تولىد شده در مجتمع، توسط کارخانٔه اتومبىل سازى خرىدارى 
مى شوند. اىن مؤسسه نىز با استفاده از آنها قطعات مختلف بدنٔه اتومبىل را تهىه مى کند. در 

نهاىت، اتومبىل به بازار عرضه مى شود و در اختىار مصرف کنندگان قرار مى گىرد.
همان گونه که مالحظه مى شود، در اىن مثال تولىدات در مراحل اولىه توسط مردم 
با ورق فوالدى  نه  خرىدارى نمى شوند؛ در واقع، مردم نه سنگ آهن مصرف مى کنند و 
کارى دارند. اىن محصوالت اگرچه به صورت مستقىم مورد مصرف مردم قرار نمى گىرند 
ـ به مصرف مى رسند، مى گوىىم  ـ که مورد نىاز مردم استـ  اّما چون در جرىان تولىد اتومبىلـ 

به صورت غىرمستقىم در مصرف مردم مؤثرند.

فعالیت 2ــ2
پنج نوع کاالی واسطه ای را نام ببرىد.

انگیزۀ تولیدکنندگان
در مثال گفته شده اگر تولىدکنندگان سنگ آهن ىا ورق هاى فوالدى به هر دلىل 
دچار مشکل شوند و از کار دست بکشند، تولىد و عرضٔه اتومبىل موردنىاز مردم نىز با 
اشکال مواجه مى شود. اگر صاحبان کارخانه هاى اتومبىل سازى کار را تعطىل کنند ىا اىن 
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که در طول زمان به بازسازى کارخانه هاى خود بپردازند، مردم ــ ىعنى مصرف کنندگان 
اتومبىل ــ دچار مشکل خواهند شد.

اگر نانواىان، خواربارفروشان، رانندگان تاکسى، فروشندگان لوازم التحرىر، عکاسان 
و … تصمىم بگىرند که از کار دست بکشند، زندگى روزمرٔه اعضاى جامعه مختل مى شود.
نمى آىد؟  پىش  اىن وضعىت دشوار  معموالً  که چرا  اىن سؤال مطرح مى شود  حال 
با جدىت  بلکه  نمى کنند  تعطىل  را  کار  تنها  نه  اىن مشاغل  دىگر، چرا صاحبان  به عبارت 
و  نتىجه، مصرف کنندگان دچار کمبود  در  و  ادامه مى دهند  فعالىت خود  به  بىشتر  هرچه 

دشوارى هاى حاصل از آن نمى شوند؟
بى تردىد انگىزٔه بسىارى از تولىدکنندگان کاالها و خدمات، در انجام فعالىت هاى 
ارزش  و  مى شود  تلقى  »عبادت«  نوعى  به  که  است  همنوعان  به  خدمت  خود  روزمرٔه 
با  مى تواند  تالش  روز  ىک  پاىان  در  تاکسى  رانندٔه  ىک  ترتىب،  بدىن  دارد.  بسىارى 
رضاىت خاطر ناشى از ىک روز خدمت به همشهرىان و همنوعان خود به خانه برود ىا 
ىک خواربارفروش از اىن که کاالى موردنىاز مردم را تهىه کرده و در اختىارشان قرار 
دىگر  در مورد مشاغل  داده است، احساس رضاىت خاطر خواهد کرد. همىن مسئله 

نىز صادق است.
با اىن حال، انگىزٔه خدمت به همنوعان به تنهاىى جواب مسئله نىست. تولىدکنندگان با 
ارائٔه خدمات خود به جامعه، کسب سود مى کنند. ممکن است صاحبان برخى از مشاغل، به 
سود کسب شده از طرىق ارائٔه خدمات خود چندان اعتنا نکنند و بىشتر به رضاى خداوند و 
رسىدن به آرامش روحى توجه داشته باشند ىا اىنکه سود حاصل در مقابل ارزش خدماتشان 
به جامعه بسىار ناچىز باشد اّما بى تردىد براى همٔه مشاغل ىا افراد اىن گونه نىست. حتى در 
بعضى جوامع ممکن است انگىزٔه خدمت به همنوع بدون چشم داشت مادى بسىار ضعىف 
باشد. بدىن جهت، مى گوىىم تولىدکنندگان با هدف کسب سود به تولىد  و عرضٔه کاالها و 

خدمات موردنىاز مردم مى پردازند.
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فعالیت 3ــ2
انگیزهٔ تولیدکنندگان از تولید چیست؟ در مورد انگیزه های تولیدکنندگانى که مى شناسید 

بحث کنید.

هزىنه، درآمد و سود
تولىدکنندگان براى تولىد محصوالت خود ــ اعم از کاالها ىا خدمات مختلف ــ به 
ناچار باىد مقدارى پول هزىنه کنند. آنها باىد محلى را به عنوان کارگاه، مغازه ىا دفترکار 
خرىدارى ىا اجاره کنند، ماشىن آالت و لوازم موردنىاز دىگر و نىز مقدارى مواد اولىه را 
بخرند و تعدادى کارگر و کارمند را نىز به استخدام خود درآورند. مبالغى را که تولىدکنندگان 

براى تولىد صرف مى کنند، »هزىنه هاى تولىد« مى نامند.
تولىدکنندگان در مقابل، با فروش محصوالت خود مقدارى پول به دست مى آورند 
که آن را »درآمد« مى نامىم. اگر مىزان درآمد از هزىنه بىشتر باشد، مى گوىىم تولىدکننده از 
فعالىت خود سود برده است. بدىهى است مىزان سود برابر با تفاوت درآمد و هزىنه است. 
براى  ــ  ىک سال  مثالً  ــ  معىن  تولىدکننده اى در طول ىک دورٔه زمانى  اگر  مثال،  براى 
فعالىت هاى تولىدى خود ده مىلىون رىال هزىنه کرده باشد و کاالهاى تولىد شده را به مبلغ 

دوازده مىلىون رىال بفروشد، مى گوىىم دو مىلىون رىال سود برده  است.
البته ممکن است در شراىط خاصى تولىدکننده نه تنها سود به دست نىاورد بلکه متحمل 

زىان نىز شود؛ ىعنى، درآمدهاى به دست آمده از هزىنه هاى تولىد کمتر باشد.
تولىدکنندگان تالش مى کنند از وضعىت زىان دورى کنند. آنها براى اىن کار باىد تا 
حّد ممکن هزىنه هاى تولىد را کاهش دهند؛ مثالً، از استخدام نىروى کار غىرالزم بپرهىزند، 

در مصرف مواد اولىه صرفه جوىى کنند و جلوى رىخت و پاش ها را بگىرند.
تولىدکننده اى که در مثال قبل از او ىاد کردىم، ممکن است بتواند با صرفه جوىى و 
دّقت خاص خود، هزىنه هاى تولىد را از سطح ده مىلىون رىال به نه مىلىون رىال کاهش دهد؛ 
بدون آنکه از مىزان تولىد بکاهد. به اىن ترتىب، او با صرفه جوىى در مصرف مواد اولىه و 
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جلوگىرى از اتالف و رىخت و پاش، ىک مىلىون رىال به سود خود اضافه کرده است.
از سوى دىگر، تولىدکنندگان براى به دست آوردن سود بىشتر ىا جلوگىرى از زىان 
باىد درآمد خود را افزاىش دهند. دستىابى به اىن هدف در صورتى مىسر مى شود که آنها 
براى محصوالتشان بازار خوبى فراهم کنند و کاالهاىشان را با قىمت مناسب بفروشند. 
تولىدکنندٔه موردنظر ما، با تالش خود مى تواند مىزان درآمد حاصل از فروش را از دوازده 
مىلىون رىال در سال به دوازده و نىم مىلىون رىال افزاىش دهد و بدىن ترتىب نىم مىلىون رىال 

به سود خود اضافه کند.
البته بعضى تولىدکنندگان به جاى کسب سود در کوتاه مدت به فکر سود در سال هاى 
در  کنند.  عرضه  پاىىن تر  قىمتى  با  را  کاالهاىشان  است  ممکن  گروه  اىن  هستند.  آىنده 
اىن حالت، اگر چه درآمد تولىدکنندگان کمتر است و سود کمترى عاىد آنها مى شود اّما 
مشترىان بىشترى را جذب مى کنند و به اىن وسىله اعتبارى به دست مى آورند. ممکن است 
تولىدکنندگان به جاى صرفه جوىى در هزىنه هاى تولىد، سعى در تهىه و عرضٔه کاالهاىى با 
کىفىت بهتر داشته باشند. در اىن حالت، اگر چه سود امروز آنها کمتر مى شود اّما اعتماد 
مشترىان را جلب مى کنند و در ساىٔه اىن جلب اعتماد، در سال هاى آىنده مى توانند مقدار 
بىشترى کاال تولىد کنند و به فروش برسانند؛ اىن کار براى ساىر تولىدکنندگان مىسر نخواهد 
بود. همان طور که مالحظه مى کنىد، در اىن وضعىت تولىدکننده با انگىزٔه کسب سود بىشتر 

در آىنده، از بخشى از سود فعلى صرف نظر مى کند.

فعالیت 4ــ2
ىک واحد تولیدی را در نظر بگیرىد؛

الف( تحقیق کنید اىن واحد تولیدی چه هزىنه هاىى دارد.
ب( به نظر شما، چگونه مى توان درآمد اىن واحد تولیدی را افزاىش داد؟
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عوامل تولید
تولىدکنندگان براى انجام دادن فعالىت هاى تولىدى خوىش به عوامل مختلفى نظىر 
نىازهاى  که  است  بدىهى  نىازمندند.  ملزومات  ساىر  و  تجهىزات  اولىه،  مواد  کار،  نىروى 
تولىد  مؤسسٔه  ىک  مثال،  براى  است.  متفاوت  هم  با  مختلف،  کاالهاى  تولىدکنندگان 
محصوالت کشاورزى، به زمىن کشاورزى، نىروى کار، آب، کود، انبار و سردخانه نىاز 
دارد؛ در حالى که ىک مؤسسٔه تولىد محصوالت صنعتى، به نىروى کار، ماشىن آالت، مواد 

اولىه و نظاىر آن نىازمند است.
به سه  تولىدکنندگان کاال و خدمات مختلف را مى توان  نىازهاى عمدهٔ  به طورکلى، 

دستٔه اصلى: منابع طبىعى، نىروى انسانى و سرماىه تقسىم کرد.
1ــ منابع طبىعى: در جرىان تولىد کاالها و خدمات از امکانات و منابعى که طبىعت 
در  و  زمىن  فعالىت هاى کشاورزى،  در  مى کنىم.  استفاده  است  داده  قرار  ما  اختىار  در 
فعالىت هاى صىادى درىا مورد بهره بردارى قرار مى گىرد. در فعالىت هاى صنعتى نىز از 
مواد اولىه اى که از معادن استخراج مى شود، استفاده مى کنىم. همٔه اىن عناصر جزِء منابع 
طبىعى شناخته مى شوند. گاه اىن مجموعه با عنوان »زمىن« معرفى مى شود اّما همان مفهوم 

منابع طبىعى را مّدنظر دارد.
2ــ نىروى انسانى: تولىد و فراهم آوردن محصوالت موردنىاز با استفاده از منابع 
منابع  نباشد،  انسان  تا تالش  دىگر،  به عبارت  انسان است.  و تالش  کار  نىازمند  طبىعى، 
بى کران و با ارزش طبىعت قابلىت استفاده پىدا نمى کنند. به همىن دلىل، نقش نىروى انسانى 

در جرىان تولىد بسىارمهم است.
نىروى انسانى در رده هاى مختلف مورد استفادهٔ تولىدکنندگان قرار مى گىرد. در بعضى 
از فعالىت هاى تولىدى کارگر ساده موردنىاز است؛ در حالى که براى بعضى فعالىت هاى 
دىگر باىد از نىروى انسانى آموزش دىده و ماهر استفاده شود. همچنىن، انجام دادن پاره اى 

فعالىت ها مستلزم درجات بسىار باالى تخصص و دانش فنى الزم است.
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نىروى انسانى را با توجه به تجربىات و مهارت هاىى که دارد ىا تحصىالت و دوره هاى 
آموزشى اى که گذرانده است، مى توان به نىروى انسانى ساده، نىروى انسانى نىمه ماهر و 
نىروى انسانى ماهر ىا متخصص طبقه بندى کرد. از نىروى انسانى به عنوان عامل کار نىز 

ىاد مى شود.
3ــ سرماىه: انسان براى بهره بردارى از منابع طبىعى به ابزار و تجهىزات نىازمند 

است. اىن ابزار و تجهىزات در واقع حاصل کار گذشتٔه انسان هاست.
عامل سرماىه دربرگىرندهٔ مجموعه امکاناتى است که به عنوان حاصل کار گذشتٔه انسان 

در جرىان تولىد مورد استفاده قرار مى گىرد.
بدىن ترتىب، تولىدکنندگان با تهىٔه ماشىن آالت و ملزومات و نىز اختصاص مبالغى 
براى خرىدهاى جارى و پرداخت حقوق کارکنان، و … جرىان تولىد را شکل مى دهند. 
به مبالغ و وجوهى که در جرىان تولىد به کار گرفته مى شود، در اصطالح »سرماىٔه مالى« 
مى گوىند. به اىن ترتىب، منابع طبىعى، نىروى انسانى و سرماىه در مجموع » عوامل تولىد « 

را تشکىل مى دهند.
همان طور که گفتىم، تولىدکنندگان هزىنه هاىى را متقبّل مى شوند. اىن هزىنه ها در واقع 
همان پولى است که براى خرىد عوامل تولىد به صاحبان آنها مى پردازند. براى مثال، زمىن 
را در اختىار مى گىرند تا در آن به فعالىت کشاورزى بپردازند ىا از معادن آن بهره بردارى 
کنند. در مقابل، به صاحب زمىن ــ که ممکن است ىک شخص خاص ىا دولت به عنوان 
نماىندٔه کل جامعه باشد ــ »اجاره« مى پردازند ىا نىروى انسانى را به کار مى گىرند تا بتوانند 
از منابع طبىعى بهره بردارى کنند و به تولىد کاالها و خدمات بپردازند و در مقابل، به کارگران 
و کارمندان خود »مزد« ىا »حقوق« مى پردازند. آنها همچنىن، از سرماىٔه مالى براى تسهىل 
فعالىت هاى خود استفاده مى کنند و قىمت سرماىه را نىز به صاحبان آن  مى پردازند؛ زىرا 
صاحب سرماىٔه مالى در مقابل در اختىار قرار دادن سرماىٔه خود، توقع دارد در سود مؤسسٔه 

تولىدى شرىک باشد.
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پرسش
1ــ تولید چیست؟

2ــ آىا همهٔ محصوالت تولید شده به صورت مستقیم به مصرف مى رسند؟ چرا؟
3ــ سود چیست و چگونه محاسبه مى شود؟

4ــ تولیدکنندگان برای جلوگیری از ضرر چه اقداماتى انجام مى دهند؟
5   ــ تولیدکنندگانى که به فکر کسب سود بلندمدت اند، معموالً کدام شیوهٔ 

کاری را دنبال مى کنند؟
6  ــ عوامل تولید را نام ببرىد.

7ــ کدام ىک از عوامل تولید مهم تر است؟ چرا؟
چه  با  مى پردازند،  تولید  عوامل  خرىد  برای  تولیدکنندگان  که  پولى  8  ــ 

عنوان هاىى نصیب خانواده ها مى شود؟


