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  پیشگفتار 

 تهیه شده "اقتصاد مقاومتی"موضوع جزوة حاضر در ابتدا با محوریت 
 تغییر "خانواده و اقتصاد" به  که بعداً عنوان آن با صالحدید دوستانبود

-  این دلیل عذرخواهی نموده و اجازه میاز همکاران محترم بهیافت، لذا 
اقتصاد "صحبت از . نمایمخواهم مطالب را به همان شیوة قبلی تقدیم 

از یک طرف دانش .  در روزهاي اخیر بسیار توسعه یافته است"مقاومتی
با و  را شناسایی کند واژهباشد تا عناصر این ر تالش میاقتصاد د
 و از طرف توضیحاتی داشته باشد هاي موجودارتباط با اندوختهبرقراري 

. گردد بیشتر احساس میهر روزاین مفهوم براي دیگر نیاز به الگوسازي 
بیشتر  کوششباشد آن چیزي که در مورد اقتصاد مقاومتی مشخص می

همیت یافتن اقتصاد ا عبارت دیگر به.  است،نمودناقتصادي عمل در 
 زمان ،یرانمقاومتی در حوزة سیاست، فرصتی است که اقتصاددانان در ا

فرصت براي من که چند این  آن بودند، لذا استفاده از به دنبالزیادي 
 ،کنم اقتصاداعتراف می. باشدام بسیار غنیمت میسالی اقتصاد خوانده
انسان یا قتصادي  رفتار ادارداي است زیرا تالش علم بسیار پیچیده

همیشه در مباحث به این . بررسی کند  را "موجود ناشناخته"همان 
بوده اقتصاد مانند یک ژله همواره در حال لرزش کنم که نکته اشاره می

هر لحظه که دادة جدیدي ایجاد . اتی آن استذویژگی  "تیثبابی"و 
دیل خاصی تب "اطالعات "شود، همان لحظه عناصر موجود آن را بهمی

در بسیاري . کنندنموده و بر اساس آن اطالعات تصمیم و عمل می
 نوك این بردارهاي اقتصادي همراستا نبوده و همدیگر را قطع ،اوقات نیز

-شده، میگفتهبا آنکه در مورد هر کلمۀ . شودو تضاد منافع ایجاد می
توان بحث فراوان نمود و اهمیت هر کدام را توضیح داد ولی در این 

ه، تالش خواهم کرد با محور قرار دادن بیانات رهبري به تبیین جزو
ایشان در خطاب به جامعۀ .  بپردازملهمعظمنگرش عملیاتی رهنمودهاي 

 شما دانشجو هستید، استاد هستید، اقتصاددان: فرمایندعلمی می
 اقتصاد مقاومتى را ةوب، با زبان دانشگاهى، همین ایدهستید؛ بسیار خ

دودش را مشخص کنید؛ یعنى آن اقتصادى که در کنید؛ ح تبیین
ها و خصومتهاى  در شرائط دشمنى تحریم، شرائط فشار، در شرائط

انسان موجودي ناشناخته بیشتر در 
 .گرددشناسی مطرح میمباحث انسان

 اصطالحی است که اقتصاد مقاومتی
براي نخستین بار  توسط مقام معظم 

 .رهبري معرفی شده است

معناي در علم اقتصاد از واژة ریسک به
ریسک جنبۀ . شودثباتی استفاده میبی

) تهدید(و جنبۀ منفی ) فرصت(مثبت 
دارد که با توجه به اهداف شناسیی 

 .شوندمی

هاي خام به اطالعات از تبدیل داده
اراي مفهوم که به درد عناصري د

شود و در مدیریت بخورد، ایجاد می
 .واقع نوعی خلق ارزش افزوده است
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در  .شکوفائى یک کشور باشد  رشد وةتواند تضمین کنندشدید می
 در "دانشگاه علمی کاربردي شهید سرداري"سفارش همین مسیر و به

تی و تأثیر آن در اقتصاد مقاوم"اي حول محور خصوص تهیۀ مجموعه
با امید آنکه .  اقدام به تدوین جزوة حاضر گردید"تولید ملی و خانواده

از این باشد ولی کما فی  ترهاي آموزشی آینده سادهموضوعات دوره
ترین قسمت برگزاري دورة آموزشی که همانا تدوین مطالب سابق سخت

ا بر آن مرکمبود منابع . آموزشی است بر عهدة اینجانب قرار گرفت
با تکیۀ بر دانش و تجربیاتم مطالبی را براي شما عزیزان آماده داشت که 

شنهادهاي شما یدات با پااین ایر.  نیستلنمایم که مسلماً خالی از اشکا
  .د یافتهرفع گردیده و مجموعۀ حاضر بهبود خوا
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  مقدمه

 هااین حوزه. مود تقسیم نفرهنگ  واقتصاد حوزة دوتوان به جامعه را می
نام البته عنصري به. شوندبر یکدیگر اثر گذاشته و از هم متأثر می

 ،تنهایی معنایی ندارد زیرا یا این سیاستسیاست نیز داریم که به
شود  را هم نمی یا تصمیمیايهر گفته. اقتصادي است یا فرهنگی

در هایی که سیاست گفت؛ سیاست باید هدف داشته و در قالب برنامه
ها و اند و با در نظرگیري محدودیتهم تنیده شدهیک استراتژي به

اقتصاد خودش به . هاي احتمالی طراحی شونددورنمایی از خروجی
ات انسان چیزي وجود ،ها در ارتباط استفرهنگ ارتباط دارد با روحی 

اقتصاد دانشی . گذارد و از آن تأثیر نپذیردنندارد که بر اقتصاد تأثیر 
دامنۀ آن آنقدر . شود یاد می"ملکۀ علوم"ه از آن به عنوان است ک

اقتصاد . گردداي جدید به آن افزوده میتوسعه یافته که هر روز شاخه
کشاورزي، اقتصاد بازرگانی، اقتصاد حمل و نقل، اقتصاد جنگ، اقتصاد 

اقتصاد مقاومتی نیز یکی از . الملل و بسیاري دیگر، اقتصاد بین1خانواده
هاي جدید است که هدف آن کاربرد دانش اقتصاد در شرایط اخهاین ش

 ،اقتصاد. باشددشوار تحریمی و رفتارهاي خصمانۀ شرکاي تجاري می
تواند عناصر مؤثر بر موفقیت  علمی است که می، دو لبه استيشمشیر

بر خالف .  آفرینی نمایدرا شناسایی کرده و با تقویت یا تحدید آنها نقش
کنند اقتصاد دنبال پول است باید تأکید ز مردم که فکر مینظر بسیاري ا

 اقتصاد از زمان.  اقتصاد باشدکنم که پول شاید هدف دست چندم در
 به دنبال بهبود هشکل یک دانش را گرفت هموارکه  "آدام اسمیت"

وري جنبۀ مثبت آن و تالش براي افزایش بهره. وري بوده استبهره
دام اسمت در کتاب آ. نفی آن استکاهش آن جنبۀ مکوشش براي 

دنبال پاسخ این  صحبت کرد و به از ثروت ملل1776خودش در سال 
. شود وضعیت رفاهی کشورها را بهبود دادال بود که چگونه میسؤ

ها طول سال. "تخصص  و تقسیم کار" ، عبارت بود از جوابی که یافت
بنابراین درك . کشیده که دانش اقتصاد به شکل و قیافۀ حاضر در بیاید

                                                
  براي مطالب بیشتر به پیوست مراجعه نمایید ١

 بوده و در Economyاقتصاد معادل 
معناي مدیریت خانه است و اصل به
  .باشداي با ریشۀ یونانی میکلمه

فرهنگ روش انجام کارهاي فردي و 
جمعی است و کیفیت و نحوة تأمین 

-ري را تعیین مینیازهاي مختلف بش
  . کند

Queen of Science یا ملکۀ علوم 
لقبی است که به علم اقتصاد به دلیل 
اهمیت و کاربرد فراوانش داده شده 

  .است

آدام اسمیت دانشمند اسکاتلندي و 
بنیانگذار علم اقتصاد بوده و در سال 

 Wealth of Nations کتاب 1776
  .یا ثروت ملل را تألیف نمود
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. ارزش این علم بدون آگاهی از مسیر تکامل آن بسیار دشوار است
ضیح این وقبل از ت. و تقسیم کار نیاز به توضیح داردموضوع تخصص 

کنم که شما چند درصد از وقت خود را به کار خودتان ال میؤمطلب س
؟  درصد یا صفر درصد100 درصد، 20 درصد، 10. دهیدتخصیص می
به دنبال نرخ ارز، قیمت طال، مباحث مکاران در محیط کار بیشتر ه

اگر به . سیاسی، انتقاد از مدیریت و الی ماشاءاهللا مسائل دیگر هستند
بار که به محیط کار وارد  این.هاي من اعتقاد ندارید امتحان کنیدگفته

هاي همکاران گوش کنید چند درصد آنها به دنبال شدید به صحبت
از . باشندیی براي ارائۀ تولیدات و خدمات بهتر میافتن راهکارهای

اي ندارم صورت مستقیم چون اصالً عالقهالبته نه به-مدیریت بپرسید 
اداره چیست؟ چه  تولیدات شما در این -جزو مغضوبین گردید

راهکارهایی براي بهبود آن دارید؟ عناصر مؤثر بر بازار شما چیست؟ 
در آن .  ندهندب درست و قابل قبولیاالت شما جواؤالبته شاید به س

گیري در تصمیمامکان  را به لیاقت آنها ربط ندهید، زیرا موضوعلحظه 
 "عدم حتمیت"، آن چیزي که ما به آن "شرایط عدم وجود اطالعات"
گیري با وجود اطالعات و تبدیل وضعیت به تصمیم. گویم وجود نداردمی

ده، کمبود دانش اقتصاد کمبود مشاهده ش. کندمعنی پیدا میریسک 
فکر کنند اقتصاددانان افراد بسیار پولداري شاید  از افراد تعدادي. است

علت این است که . گونه نیستباید باشند، درحالیکه واقعیت امر این
کند نسبت تالش مییعنی . اقتصاد به دنبال استفادة بهینه از منابع است

ر مواقع در این امر موفق در بیشت. خروجی به ورودي را حداکثر سازد
از طرف . باشدي ندارمطلق خروجی چیز زیاد قابلشاید شود ولی می

اي براي تخصیص منابع و  و وسیلهبودهدیگر اقتصاد صرفاً یک مهارت 
 "روريمیانه"اقتصاد در لفظ معادل . جویانه از منابع استاستفادة صرفه

 آنها "مقتصد بودن" صالح هاي افرادبوده  و در قران کریم یکی از ویژگی
اگر بخواهیم تعریفی از علم اقتصاد ارائه کنیم این تعریف . باشدمی

 در طول زمان عاستفادة بهینه از مناب": کالسیک مناسب خواهد بود
هاي هر کدام از واژه. "مین حداکثري نیازهاي جوامع بشريأبراي ت

هاي ش و روشته ادبیات مخصوص به خود را دا،موجود در تعریف

Uncertainty یا عدم حتمیت زمانی 
گونه اطالعاتی در است که ما هیچ

هاي خصوص احتمال وقوع گزینه
در اقتصاد ابتدا . مختلف نداشته باشیم

شرایط عدم حتمیت به ریسک که در 
ها مشخص است تبدیل و آن احتمال
  .شودگیري میسپس تصمیم

هاي فاطر و لقمان و  سوره32در آیات 
ائده کلمۀ  سورة الم66همچنین آیۀ 

در آیۀ . کار گرفته شده استمقتصد به
  :فرماید سورة فاطر خداوند می32

نْ  فَینا مِ ذینَ اصطَ رثْنا الْکِتاب الَّ اَو ثُم
م  مِنْه هِ و سِ فْ نْهم ظالِم لِنَ عِبادِنا فَمِ
نِ  اِذْ الْخَیراتِ بِ د و مِنهم سابِقٌ بِ صِ قْتَ م

ضْلُ فَ و الْ ه هِ ذلِک کَبیرُاللّ  .  الْ



 ٨ 

، ابداع و هاي مختلف در زمینهمتنوعی براي دستیابی به این هدف
طور توانسته به اهداف خود بهن علم اقتصاد با آنکه. معرفی شده است

ی آن هر روز در حال افزایش ی و تواناهاه اندوخت ولی مطمئناًبرسدکامل 
مطالبی که در ادامه بحث خواهد شد بر اساس فرمایشات . استبوده 
ایشان در موارد متعدد به مواردي . ام معظم رهبري تدوین شده استمق

 اصالح ،  بانکها، نقش"44اصل "توانبخشی بخش خصوصی و  چون 
 ، مبارزه با مفاسد اقتصادي،نظر متخصصانتوجه به ، ن و مقرراتیانوق

 حمایت از تولید ،هماهنگی میان قوا،  ایجاد اشتغال،"کارآفرینی"توسعۀ 
،  مدیریت منابع ارزي،ز واحدهاي کوچک و متوسط حمایت ا،ملی

-  صرفه،سازيها در فرهنگ نقش رسانه،سازى  فرهنگ ،مدیریت مصرف
بنیان   دانش هاىشرکت تقویت و ، مصرف محصوالت داخلیجویی دولت

ها مربوط تعدادي از این. اندعنوان ارکان اقتصاد مقاومتی اشاره نمودهبه
ادي زیر ساخت که همزمان به تولید و به تولید و مصرف است و تعد

  . دنمصرف ارتباط دار

 به موارد شودمی و تالش دادهمحور بحث را بازار قرار  ،در این جزوه
لذا فصل نخست را به تعریف . الذکر در چارچوب بازار پرداخته شودفوق

فصل . دهم عرضه و تقاضا اختصاص میبههاي دو و سه را بازار و فصل
 سخنان رهبري در خصوص یی ازاهفسیر اقتصادي قسمته تچهارم ب

  . دپرداخته خواهد شاقتصاد مقاومتی 

  

  

  

  

  

  

کند  قانون اساسی تالش می44اصل 
نقش بخش تعاونی و خصوصی را 

  . دراقتصاد کشور افزایش دهد

 از Entrepreneurshipکارآفرینی یا 
معناي ایجاد  مطرح شده و به17قرن 

همراه نوآوري و یافتن تولیدات شغل به
-و مصارف جدید براي کاالها و نهاده

باشد دي میهاي اقتصادي و غیراقتصا
و با فرهنگ و نوع نگرش افراد جامعه 

  .ارتباط فراوانی دارد
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  فصل اول

 بازار                                              
احتماالً بسیاري آدرس  کجاست "بازار"اگر از مردم پرسیده شود که 

 ولی در اقتصاد ستآنهاالبته حق با . دادخواهند  را "بازار صفی یا امیر"
 یا بازار جایی است که عرضه و تقاضا وجود داشته باشد و در آن کاالیی

یابند  توسعه می،هر اندازه امکانات و شرایط. شودارزشی مبادله می
 ولی خوشبختانه قوانین حاکم بر ،کنندهاي بازارها نیز تغییر میویژگی

کمی و کیفی بازار از آنها اي هویژگی با شناخت توانمیآنها ثابت بوده و 
  .استفاده نمود

ها و کشورها در آن ن افراد، شهرها، استا"ثروت"بازار جائی است که 
فضاي "تواند پشت فرمان خودرو، یا این مکان می. گیردشکل می

دانشگاه و مدرسه نیز بازار بوده و در حتّی .  یا مغازة محله باشد"مجازي
زمانی مکتب، سپس مدرسه و دانشگاه . گرددآن علم و دانش مبادله می

وظیفۀ . پذیرداکنون در محیط مجازي، مبادالت علمی صورت میو هم
  . باشداقتصاد میعلم شناخت و مدیریت علمی بازارها بر عهدة 

- یافته بیانگر سطح توسعۀ فرد یا کشور مورد مطالعه می توسعهيبازارها
رد یا کشور مورد مطالعه ضعیف هر اندازه بازارها ضعیف باشند ف. باشد

بنابراین کوشش براي . در اقتصاد، فقیر معادل ضعیف است. خواهد بود
رهایی از فقر در گرو بهبود و توسعۀ کمی و کیفی بازارهاي موجود و 

مسائل مهم اقتصادي از قبیل از بسیاري . خلق بازارهاي جدید است
هاي ذاري، تحریمگها، سرمایهرشد اقتصادي، اشتغال، تراز پرداخت

  . دنشواقتصادي و توسعۀ پایدار به بازارها مربوط می

تالش اولیۀ دانشمندان .  معناي حاضر از اول وجود نداشتدر بازار لفظ
گیري  که در شکلاقتصاد در راستاي تعیین ارزش کاالها و خدمات بود

 عالقه بر این بود که در ابتدا. آفرینی نموده استمفهوم فعلی نقش
 1000 و کاالیی دیگر 100 کاالیی استچگونه اده شود که خیص دتش

رسد شروع این داستان به زمانی می. شته باشدقیمت داتواند میریال 

بازار صفی و امیر از بازارهاي مهم 
باشند که استان آذربایجان شرقی می

. انددر شهرستان تبریز واقع شده
همزمان داراي نقش تجاري و 

  .باشندگردشگري می

 محلی است که در Marketبازار یا 
-ها مشخص میها و قیمتآن ارزش
ارزش و قیمت کاالها به توانایی . شوند

  .حضور در بازارهاي مربوط بستگی دارد

ثروت از توانایی تولید و عرضۀ کاالها 
هاي مورد تقاضا در طول زمان یا ارزش
زمینی که در حال . شودایجاد می

حاظر توانایی تولید ندارد ثروت 
شود ولی اگر این زمین محسوب نمی
و توانایی تولید کاالیی اصالح شود 

مورد تقاضا را داشته باشد ثروت به 
دانش نیز زمانی که . آیدحساب می

  .کاربردي می شود ثروت خواهد بود
  
  

-منظور از فضاي مجازي، اینترنت می
  .باشد
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.  را مطرح کرد"ايارزش مبادله" و "ارزش کاربردي"که ارسطو مفاهیم 
مثالً . به اعتقاد ارسطو تفاوتی میان قیمت نان و ارزش آن وجود داشت

ارسطو .  ریال دارد1250 لواش مطمئناً ارزشی بیشتر از قرص نانیک 
مساله را تشخیص داد ولی نتوانست آن را الگوبندي نموده و کاربردي 

در تالش براي کشف قیمت کاالها  "ودیوید ریکارد"بعدها . نماید
بر اساس نظر ایشان ارزش هر کاال و .  را توسعه داد"نئوري ارزش کار"

یزان نیروي کاري که براي تولید آن مورد نیاز در نتیجه قیمت آن به م
هر اندازه کاالیی نیروي کار بیشتري بخواهد هزینۀ . است بستگی دارد

این تئوري با دو . تولید آن بیشتر و در نتیجه قیمت آن باالتر خواهد بود
از قبیل استلی جونر، نخست از طرف اقتصاددانی نقد . نقد مواجه شد

گفتند که پیدا کردن آنها می. گر وارد شدلئون والراس و کارل من
اند کار کاالهایی با قیمت مشابه که از نیروي کار یکسانی استفاده ننموده

تصور اینکه یک کیلو گندم به اندازة یک بسته پفک . سختی نیست
از طرف انتقاد کوبندة دیگر . خواهد در عمل ممکن نبودنیروي کار می

پس ارزش از نیروي کار است  اگر گفتمارکس می. کارل مارکس بود
داري منتقل رسد و به طبقۀ سرمایهچرا بخشی از این ارزش به آنها نمی

دار از سهم عبارت دیگر مارکس معتقد بود طبقۀ سرمایهبه. شودمی
طبقۀ کارگر سرقت نموده و سیستم اقتصادي در زمینۀ توزیع درآمدها 

-در نظام اختالف. کندموفق عمل نمیکه تا حدي مسالۀ اخالقی است 
البته ارسطو . داري و مارکسیسم از اینجا شروع شدسرمایههاي اقتصادي 

نیز مباحثی در خصوص قیمت عادالنه مطرح کرده بود که در ادامه با 
  . معرفی ابزارهاي الزم براي بررسی اقتصادي توضیح داده خواهد شد

رشال از یک طرف ما. گره موجود توسط داشمندي به نام مارشال باز شد
گفتند نظر آدام اسمیت، دیوید ریکاردو و کارل مارکس را داشت که می

شود و از طرف دیگر نظر استنلی قیمت توسط هزینۀ تولید مشخص می
ها دید که اعتقاد داشتند، هزینهجونز، لئون والراس و کارل منگر را می

 "مطلوبیت"نقشی در تعیین قیمت نداشته و صرفاً توانایی در تأمین 
- تولیدیک طرف بر حاکمیت . گیري قیمت تأثیر دارداست که بر شکل

. کنندگان معتقد بودندکنندگان و سمت دیگر بر حاکمیت مصرف

مطلوبیت عبارت از میزان رضایتی 
کننده از مصرف کاال است که مصرف

و خدمات و تولیدکننده از کسب 
 .آورددست میسود به
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 لذا نظریۀ ،دادمارشال هر دو وضعیت را در دنیاي واقعی تشخیص می
  :خود را بدین شکل معرفی نمود

هایی قیمت را مشخص کننده و نه تولیدکننده به تندر بازار نه مصرف
شکل را ها ها و قیمتسازند بلکه همکاري طرفین است که ارزشنمی
اگر زمان طوالنی باشد . موضوع صرفاً مدت زمان مورد نظر است. دهدمی

مدت بر اساس تمایالت وتاهکقیمت بر اساس هزینۀ تولید و در خیلی 
هم ه و گردد ولی در کوتاه مدت هم تولیدکنندکننده مشخص میمصرف
  .کننده در تعیین قیمت نقش دارندمصرف

- مارشال به عرضه و تقاضاي بازار شکل عادي داده و الگوي خود را به
  :، معرفی کرد1صورت شکل 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

                             

   در اقتصاده و تقاضاضوي عرگال: 1شکل

  

 مقدار تعادلی
  تقاضا و عرضه

قیمت 
 تعادلی

 قیمت

 مقدار

 عرضه

 تقاضا
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ن سلول هر اندازه ای. دهد، یک سلول اقتصادي را نشان می1شکل 
هاي داخلی و خارجی اقتصادي بهتر شناخته شود و ارتباط آن با سلول

به . تر شناسایی گردد، دانش ما از اقتصاد افزایش خواهد یافتدقیق
 در مثال زیر بخش .شود نیز گفته می"صلیب مارشال"، 1شکل 

شده معرفیعنوان یک بازار بزرگ کشاورزي استان آدربایجان شرقی به
   .است

سی وضعیت بخش کشاورزي استان آذربایجان شرقی در طول برنامۀ چهارم توسعۀ برر
  اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی

 
 1388 الی 1384هاي در طول برنامۀ چهارم توسعۀ اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور که در سال

 هزار 3300 به 1500ناخالص داخلی بدون نفت به قیمت بازار از ) تولید(اجرا گردید، محصول 
در همین دوره با .  برابر شده است2/2سال از لحاظ اسمی میلیارد ریال افزایش یافته و در طول پنج

 هزار میلیارد ریال رسیده 342 به 168قیمت بازار از آنکه محصول ناخالص داخلی بخش کشاورزي به
  ). 1نمودار(یافته است  درصد کاهش10 به 11ولی سهم آن از 
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  د محصول ناخالص داخلی و بخش کشاورزي کشور در طول برنامه رون: 1نمودار

     
 هزار 136 به 68اي استان آذربایجان شرقی در طول دورة مشابه از     محصول ناخالص منطقه

این نکته بیانگر مساعدت کمتر . میلیارد رسیده و میزان افزایش آن کمتر از میانگین کشور بوده است
بررسی وضعیت سهم استان از درآمد کل کشور نشانگر کاهش . باشدلی میاستان در افزایش تولید م

  ). 2نمودار(باشد  درصد در طول برنامۀ پنجم می4 به 5سهم آن از 
 میلیون نفر در 6/3شود که این میزان از     چنانچه روند جمعیتی استان بررسی گردد مشخص می

از .  درصد کاهش یافته است5 به 2/5شور از  میلیون نفر و سهم آن از جمعیت ک7/3 به 1384سال 
توان نتیجه گرفت آنجا که درصد کاهش سهم درآمدي بیشتر از کاهش سهم جمعیتی است، لذا می

 میلیون 37 به 19این درآمد از . که درآمد سرانۀ استان از میانگین کشوري، کمتر افزایش یافته است
 میلیون ریال 45 به 22وري در دورة مشابه از ریال رسیده، درحالیکه میانگین درآمد سرانۀ کش

  . رسیده است
  

تان  مارشال پاسخی به معماي دسصلیب
  . نامرئی آدام اسمیت بود
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  روند محصول ناخالص داخلی و بخش کشاورزي استان در طول برنامه: 2نمودار

  
باشد که     بررسی وضعیت جمعیت شهري و روستایی در استان آذربایجان شرقی بیانگر آن می

، درحالیکه در دورة مشابه میانگین  یافته درصد کاهش7/29 به 33درصد جمعیت روستایی از 
نگاهی به سهم بخش کشاورزي .  درصد رسیده است29 درصد به 32جمعیت روستایی کشور از 

 هزار میلیارد ریال 9/13 به 6/8دهد این درآمد از استان آذربایجان شرقی از درآمد استانی نشان می
یب درصد پائین از درآمد نسبت به ترک.  درصد کاهش یافته است10 به 13افزایش ولی سهم آن از 

  .تر از میانگین کشوري باشددرصد جمعیتی باعث گردیده میانگین دریافتی بخش کشاورزي پائین
   چنانچه درآمد سرانۀ روستائی محاسبه گردد به این نتیجه خواهیم رسید که این درآمد در استان 

همین اعداد براي . ریال رسیده است میلیون 7/12  به 2/7آذربایجان شرقی در طول برنامه از 
عبارت دیگر عالوه بر به.  میلیون ریال است1/16 و 6/7ترتیب میانگین کشوري در مناطق روستائی به

اینکه درآمد روستایی تقریباً  یک سوم درآمد شهري است رشد اقتصادي در استان آذربایجان شرقی 
  . نتوانسته به کاهش اختالف درآمدي کمک نماید

 کاهش سهم کشاورزي از درآمد کل و جمعیت، روندي است که در مسیر رشد اقتصادي اتفاق    
. افتد ولی رشد اقتصادي، زمانی توسعۀ اقتصادي خواهد شد که توزیع درآمدها عادالنه باشدمی

هاي اقتصادي عالمت خوبی به حساب افزایش اختالف درآمد در مناطق مختلف و در میان بخش
دالیلی قابل توجیه باشد ولی عقیدة عمومی بر کاهش اي از این اختالف به پارهشاید. آیدنمی

بررسی وضعیت اقتصادي استان آذربایجان شرقی بیانگر آن است که رشد . اختالفات درآمدي است
اقتصادي استان از میانگین کشوري کمتر بوده در نتیجه سهم استان از درآمد کلی کاهش یافته و در 

این وضعیت در مورد .  سرانۀ استان افزایش کمتري نسبت به سرانۀ کشوري داشته استپی آن درآمد
  .  طوریکه آثار درآمدي آن نمود بیشتري داشته استبخش کشاورزي استان شدیدتر بوده به

ریزي بهتر براي پر نمودن کنندة رشد اقتصادي، به برنامه    الزم است با تأکید بر منابع اصلی تأمین
یجاد شده اقدام نموده تا شرایط الزم براي مساعدت بیشتر به رشد اقتصادي کشور فراهم شکاف ا
وري صورت افزایش بهره) یا(در تئوري اقتصادي، رشد با تأکید بر استفاده بیشتر از منابع و . گردد
ه وري در کشاورزي و منابع طبیعی بتأکید در برنامۀ توسعۀ پنجم و قانون افزایش بهره. گیردمی

وري در استان افزایش بهره. باشدوري و رساندن آن به یک سوم رشد اقتصادي میافزایش سهم بهره
جهت دستیابی  به این . باشدتر میآذربایجان شرقی که با کاهش منابع تولیدي مواجه است حیاتی

ی و گیري شده تا شرایط الزم براي ارزیابوري در سطوح مختلف اندازههدف، ضروري است بهره
وجود تفاوت میان بخش کشاورزي استان با میانگین کشور، بیانگر ضرورت . ریزي فراهم گرددبرنامه

  .باشدشده میتالش مضاعف در بخش کشاورزي براي دستیابی به اهداف تعیین
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را است داراي شیب صعودي که منحنی خطی سمت چپ ، 1در شکل
 "را شیب منفی با  و منحنی سمت راست "منحنی عرضه"اصطالحاً 

ف تولیدکنندگان و منحنی منحنی عرضه معرّ. نامیم می"منحنی تقاضا
همکاري طرفین در بازار با . باشدکنندگان میتقاضا نمایندة مصرف

میزان تولید، مصرف و قیمت تعادلی در هر نقطۀ زمانی و مکانی 
-افتد که مشارکت تعادل زمانی اتفاق می، در اقتصاد.گرددمشخص می

ندگان در بازار از وضعیت فعلی راضی بوده و تمایلی به تغییر وضعیت کن
معناي تغییر نقاط اقتصاد مقاومتی در این جا به. موجود نداشته باشند

د و باشگیرندگان بازار میلول تصمیمتغییري که خود مع. تعادلی است
همین دلیل است در به. بدون تمایل و خواست آنها شکل نخواهد گرفت

هاي اقتصادي گیري افزایش نقش مردم در تصمیم،اد مقاومتیاقتص
   . باشدداراي اولویت می

. شودگردد، کاال گفته میدر بازار مبادله میاصطالحاً به هر چیزي که 
هایی میان شود ولی تفاوتکار گرفته میکاال معموالً همراه واژة جنس به

 گندم، خودرو و موارد جنس به تولیدات فیزیکی مانند. آن دو وجود دارد
ا کاال به تولیدات فیزیکی و غیرفیزکی که توانایی . شودمشابه گفته می ام

در دامنۀ تعریف کاال، تولید . گرددایجاد رضایت را دارند اطالق می
خدمات از قبیل حمل و نقل و آرایشگري؛ تولید اطالعات مانند کتاب و 

هر . گردد وجود داردمنتج میروزنامه و تولید ایده و فکر که به نوآوري 
هاي خاص خود را داشته و اعمال هاي تولیدي ویژگیکدام از گروه

تصمیمات مشابه در بازار هر کدام لزوماً به نتایج یکسان منتهی نخواهد 
مدیریت صحیح هر یک عالوه بر دانش فنی به علم اقتصاد نیز . شد

 اقتصادي یش دانش افزاقاومتی،لذا در تئوري اقتصاد م. نیازمند است
  .  ضرورتی انکارناپذیر است،مردم، کارکنان و مدیران

- عوامل تولید به دو گروه عوامل اقتصادي و غیر اقتصادي تقسیم می
هایی هستند که مقدار عرضۀ آنها کمتر از عوامل اقتصادي، نهاده. شوند

مستلزم کارگیري آنها عبارت دیگر بهبه. باشدمیزان مورد نیاز می
در . خت هزینه است؛ مانند نیروي کار، سرمایه، زمین و مدیریتپردا

ارتباط قیمت و تولید در سمت 
یش تولیدکننده توسط منحنی عرضه نما

این منحنی، خطی یا . شودداده می
 .تواند باشدغیرخطی می

-ارتباط قیمت و تولید در سمت مصرف
کننده توسط منحنی تقاضا نمایش داده 

این منحنی خطی یا غیرخطی . شودمی
 .تواند باشدمی
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هاي اقتصادي، عواملی چون هوا، گرماي خورشید و کنار این نهاده
جاذبۀ زمین وجود دارند که مقدار مورد عرضۀ آن در شرایط طبیعی 

بدون اینها امکان تولید میسر . باشندبیشتر از میزان مورد تقاضا می
 که تأمین آنها نیازمند پرداخت هزینه نیست به آنها نبوده ولی از آنجا

اي اقتصادي اینکه نهاده. شودها یا عوامل غیر اقتصادي گفته مینهاده
 ارتباط " رفتههزینۀ فرصت از دست"است یا غیر اقتصادي با مفهوم 

در جایی دیگر شود در اي باعث کاهش تولید اگر استفاده از نهاده. دارد
بنابراین در بسیاري . م نهادة مورد نظر اقتصادي استگوییآن صورت می

ها که در اشتغال کامل کنیم که بسیاري از نهادهمواقع مشاهده می
داراي هزینۀ فرصت هستند در مواقعی به نهادة غیر اقتصادي تبدیل 

خواهید تشخیص بدهید که آیا وقت و زمانی که در اگر می. شودمی
است یا خیر به کیفیت و کمیت موارد اختیار دارید نهادة اقتصادي 

افزایش مورد هاي پیش رو از یک مصرف آن دقت کنید اگر گزینه
رود شمار نمیاي فراوان بوده و کمیاب بهنیافت، آن وقت زمان شما نهاده

  . گیرد آن پاداشی تعلق نمیاي که کمیاب نباشد بهو در اقتصاد نهاده

 اقتصادي، مبحث زمان و نقش آن هايعنصر بسیار مهم در میان نهاده
ها به زمان گذاريموفقیت بسیاري از سرمایه. در ایجاد ارزش است

ها بسیاري از نوآوري. ها بستگی دارددریافت و پرداخت درآمدها و هزینه
- تفکر سرمایهرسند تنها به این دلیل که هاي ما به ثمر نمیو تالش

ستند درآمدها زودتر یا همزمان مند هها عالقهانسان. گذاري وجود ندارد
زودتر از ها زمانی که ترتیب زمانی هزینه. ها اتفاق بیافتندبا هزینه

دلیل که این روند تنها به بسیاري از انجام کار طرفه میدرآمدها است 
. مورد نظر ندارند "افقی، عمودي و زمانی"از ابعاد بازار کاملی تصور 

 روحیۀ کارآفرینی که از .ازارها استعد در بایجاد بنقش دانش اقتصاد 
پذیري افراد تأکید باشد بر روحیۀ ریسکارکان اقتصاد مقاومتی می

  . و با فرهنگ افراد جامعه در ارتباط استنموده 

، مجدد توجه کنید زیرا همچنان مسائل مهمی در ارتباط با 1به شکل 
ع مختلفی درآمد انوا.  مربوط استۀ مسالیننخست ،درآمد. آن وجود دارد

Opportunity Cost  یا هزینۀ
ر اصلی افرصت از دست رفته معی

-ادهویژه براي نهها به هزینهۀمحاسب
  .باشدهاي ثابت می
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یکی درآمد ملی و دیگري . باشددارد ولی دو نوع آن داراي اهمیت می
عنوان تولید ملی و از درآمد داخلی از درآمد ملی به. درآمد داخلی است

شناخت تفاوت این دو . شوددر بسیاري مواقع با نام تولید داخلی یاد می
  . در درك معناي فلسفۀ اقتصاد مقاومتی ضروري است

لّی، تولیدي است که با استفاده از عوامل اقتصادي کشور مورد تولید م
تولیدکنندگان آن ضرورتاً در چارچوب مرزهاي . شودنظر ایجاد می

تواند با استفاده از نیروي کار و سرمایۀ ایرانی کشور مستقر نبوده و می
عنوان مثال احداث تونل، جاده به. در هر نقطۀ دیگر غیر ایران ایجاد شود

باشند ولی از آنجا که روگاه در کشورهاي دیگر جزء تولید ملی میو نی
توان آنها را در گروه اند نمیدر داخل مزرهاي سیاسی ایران تولید نشده

بندي بسیار ظریفی است که شناخت آن تقسیم. تولید داخلی قرار داد
دقت در مفهوم . باشددر مدیریت اقتصاد مقاومتی داراي اهمیت می

رساند که دریافتی سرمایه و نیروي کار ی ما را به این نتیجه میتولید ملّ
گردد جزء خارجی از آنجا که توسط عوامل تولید ایرانی دریافت نمی

  . حساب نخواهند آمدتولید ملّی ایران به

ی ارتباط تنگاتنگ دارد موضوع ارزش افزوده استمطلبی که  . با تولید ملّ
 پیداست ارزشی است که به اقتصاد ارزش افزوده همانطور که از نامش

البته از آنجا که در محاسبۀ ارزش افزوده از مفاهمیم . گردداضافه می
گردد لذا استفاده از لفظ ارزش افزوده تا حدي حسابداري استفاده می
به هر صورت همانطور که شاعر کلمات معمولی را . داراي اشکال است

 جمالت جدید و ،کلمات آشناهنرمندانه کنار یکدیگر قرار داده و با 
تولیدکنندة کشاورزي نیز با تولید تخم کند تحسین بر انگیزي ایجاد می

دار و سپس گوشت و انواع غداهاي مرغ و تبدیل آن به تخم مرغ نطفه
ایجاد ارزش نموده و در این مسیر عالوه بر تأمین نیاز جامعه، با  مختلف 

به سایر اهداف اقتصادي نیز کار، سرمایه و زمین براي ایجاد اشتغال 
همانطور که درجات مختلفی از شعر داریم، ایجاد ارزش . کندکمک می

ی . افزوده نیز درجات مختلف دارد در مفهوم اقتصاد مقاومتی و تولید ملّ
ضروري است سهم بیشتري از ارزش افزوده توسط عوامل تولیدي ایرانی 
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بناب تولید کنیم و این که زعفران را ما در مرند و . صورت پذیرد
 متضاد با گردد سایر کشورها تولید در آن دةوبا ارزش افزمحصوالت 

  . تی استومقاممفهوم اقتصاد 

، 2شکل . گرددافزایش کیفیت ایجاد ارزش افزوده به مفهوم بازار بر می
و پرداختی به عوامل  ارزش افزوده ،نمایش نموداري ارتباط تولید ملی

  :دهدرا نشان میتولید 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

                            

  ارتباط تولید ملی، ارزش افزوده و پرداختی به عوامل تولید: 2شکل

 OPEQمشاهده خواهد شد که مربع ، توجه گردد 2چنانچه به شکل 
گردد برابر با درآمد حاصل از که از حاصلضرب قیمت و مقدار ایجاد می

را درآمد ملی اي بازارهاي مختلف جمع درآمده. این بازار خواهد بود
هاي متغیر و ثابت درآمد به دو قسمت پرداختی به نهاده. دهندشکل می
هاي متغیر عبارت از استفاده از مواد اولیه از قبیل نهاده. گرددتقسیم می

هاي ثابت عبارت از مدیریت،  کود، سم و خدمات ماشینی بوده و نهاده
کنندگان در تولید  درآمد میان مشارکتلذا. باشندسرمایه و زمین می

ارزش افزوده در این . شودیک کاال، خدمت، ایده یا اطالعات توزیع می
گردد، هاي متغیر پرداخت میهاي متغیر که به نهادهبازار از کسر هزینه

E 

O 

پرداختی به 
 نهاده هاي متغیر

پرداختی به 
 نهاده هاي ثابت

Q  

P 

 قیمت

 مقدار

 عرضه

 تقاضا
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با کارایی هاي تولیدي را هر اندازه بتوانیم نهاده. گرددمحاسبه می
هاي ثابت و در نتیجه ارزش آمدي نهادهبیشتري مصرف نمایم، سهم در
 در عبارت دیگر کلید اصلی رشد اقتصاديبه. افزوده افزایش خواهد یافت

  .باشدوري می افزایش بهرهیک اقتصاد مقاومتی،

. شوند بسیار متنوع هستندوري میهاي که باعث افزایش بهرهسیاست
زینه و مدت زمان البته تفاوتی که در میان آنها وجود دارند مربوط به ه

هایی که در مورد قیمت، مواد اولیه، نیروي سیاست. گذاري استتأثیر
مدت و نسبتاً کوتاهشوند کار، آب، مکانیزاسیون و اعتبارات اعمال می

هاي مربوط به موسسات و نظام توزیع و بازاریابی تاحدي سیاست
سعه، هاي مربوط به فناوري از قبیل تحقیق و توبلندمدت و سیاست
ها نیز با افزایش زمان هاي اجراي این سیاستهزینه. بلندمدت هستند

توجه . یابندافزایش ولی منافع مورد انتظار نیز همزمان افزایش می
-  سرمایهازگیران را تصمیممعموالً ها سیاستمدت به آثار کوتاهبیشتر 

اشته دهاي بازاریابی و تحقیق و توسعه دور نگهگذاري در بهبود سیستم
  . است

باشند بلکه الزم خودي خود قابل بررسی نمیهاي اقتصادي بهسیاست
ها و از آنجا که بخش. گذار سنجیده شوداست با توجه به هدف سیاست

تولیدات اقتصادي بسیار متنوع هستند و احتماالً اهداف چندگانه نیز 
هاي مختلف همزمان مورد نظر نیاز است سیاستمورد نظر است، لذا 

ها با یکدیگر هماهنگ نباشند باعث افزایش چنانچه این سیاست. باشند
در یک . شودتولید میوري هاي اجتماعی و در نتیجه کاهش بهرههزینه

- هاي مختلف در قالب استراتژياقتصاد مقاومتی ضروري است سیاست
عدم وجود استراتژي، به اقتصاد کشور با . هاي هماهنگ مرتب گردند

ل، ؤهاي مساولین کار در سازمان. زندشده ضربه می تمامافزایش هزینۀ
مرحلۀ .  در قالب یک استراتژي مشخص استهافعالیتهدفمندسازي 

- اجراي سیاست. باشدهایی با کارایی بیشتر میانتخاب سیاستبعدي 
اند عملیاتی هایی که با دقت تنظیم شدهدر قالب برنامههاي مورد نظر 

  :شودوري در کشاورزي استرالیا ارائه میبهرهش نقدر ادامه . گردندمی
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  2هایی براي رشدروندها و سیاست: وري کشاورزي در استرالیابهره
معناي بهبود کارایی استفاده از منابع کنندة تولید بوده و افزایش آن بهوري یکی از عوامل تعیینبهره
پذیري و سودآوري دارد، لذا  رقابتوري، نقشی اساسی در حفظ و افزایشاز آنجاکه بهره. باشدمی
ها نشان بررسی. هایی براي افزایش آن در بخش کشاورزي، داراي اهمیت استگیري و یافتن راهاندازه
وري، کشاورزان استرالیایی را قادر نموده تا با استفاده از نهادة دهند که در طول زمان، بهبود بهرهمی

 میالدي در نظر گرفته شود در آن 1950هاي نچه فناوري سالچنا. کمتر، تولید خود را افزایش دهند
  ).   1شکل (وري نسبت داد توان دو سوم از ارزش تولید حاضر را به بهبود بهرهصورت  می

  
   2009-10 الی 1952-53هاي زراعی وري کل عوامل تولید در ارزش ناخالص تولید محصوالت کشاورزي در طول سال، نقش رشد بهره1شکل 

وري با حفظ سودآوري و جبران تأثیر منفی کاهش نرخ مبادله، به پایداري تولید در سطح رشد بهره
همچنین رشد . ها در بلندمدت استکار براي غلبه بر فشار هزینهمزرعه کمک نموده و مؤثرترین راه

دیدة پذیري و سهم کشور در بازارهاي جهانی شده و پاسخی به پوري، باعث افزایش رقابتبهره
  ).2شکل (باشد محیطی میتغییرات اقلیم و مشکالت زیست

  
   در استرالیا2009-10 الی  1977-78هاي زراعی وري کل عوامل تولید و رابطۀ مبادله در سالتغییرات نرخ رشد بهره: 2شکل

ها در پذیري و پایداري بخش کشاورزي منجر به افزایش تالشها براي تأمین رقابتوظیفۀ دولت
وري عالوه بر رشد بهره. عنوان یک اولویت تثبیت کرده استوري شده و آن را بهت بهبود بهرهجه

وري در تأمین اهداف رشد بهره. باشدحفظ درآمدهاي مزرعه، ابزاري براي مقابله با تغییرات اقلیم می
نیز مؤثر ) اییزمین، آب و مواد شیمی(ها اجتماعی از قبیل حفظ محیط زیست با کاهش اتکاء بر نهاده

عنوان یک هدف بلکه ابزاري که تا وري امري ضروري بوده و الزم است نه تنها بهبهبود بهره. است
  . انتها باید به آن توجه نمود، نگریسته شود

                                                
 Agricultural Productivity: Trends and Policiesنسخۀ اصلی این مقاله با عنوان  ٢

for Growth در شمارة نخست جلد دوم مجلۀ Agricultural Commodities 2012 در سال 
 . چاپ شده است
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هاي بازاریابی با افزایش ارزش افزودة محصوالت تولیدي نقش سیستم
هاي بازاریابی لضروري است کانا. فراوانی در رشد اقتصادي کشور دارند
هاي آن بازنگري و سعی در افزایش هر محصول با توجه به ویژگی

بهبود سیستم بازاریابی با کاهش اختالف قیمت . کارآمدي آنها گردد
سزایی در افزایش درآمد نقش بهکننده تولیدکننده و مصرف

هایی لذا تدوین برنامه. ها داردتولیدکنندگان و کنترل افزایش قیمت
- ریزان و تصمیمگسترش بازار یا بازارسازي باید در اولویت برنامهبراي 

 بازارهاي گردد هر گونه سستی در کشفیادآور می. گیران قرار گیرد
سوزي و کاهش درآمد ملی و رشد اقتصادي منجر به فرصتجدید 

توان گفت در یک اقتصاد مقاومتی سرعت عمل، لذا می. خواهد شد
یت نقش بازاریابی در بهبود وضعیت اقتصادي اهم .اهمیت بسیاري دارد

  :در مطالعۀ زیر مشخص شده است

  بندي صنعت شیر ایرانارزیابی منافع اقتصادي تحقیقات کشاورزي در فراوري و بسته
هاي بازریابی صنعت شیر از کارخانه تا  درصدي در هزینه10منظور بررسی آثار اقتصادي کاهش به

کننده و ی در خصوص مقدار تولید شیر، قیمت کارخانه و مصرفکننده نیازمند اطالعاتمصرف
مجموع تولید ) 2009(بر اساس اطالعات سازمان خواربار جهانی . باشیمهاي عرضه و تقاضا میکشش

 ریال 6200فروشی شیر قیمت خرده. باشد میلیون تن می5/7شیر گاو، گوسفند و بز در ایران ساالنه 
 1000فروشی و کارخانه برابرعبارت دیگر حاشیۀ قیمت خردهبه.  است ریال5200و قیمت کارخانه 

 مشخص سازیم kرا با  و کاهش در آنMچنانچه حاشیۀ بازاریابی را. باشدازاي هر کیلو میریال به
1.01.0)(صورت با استفاده از رابطۀ در آن fr PPMk کاهش مورد نظر برابر با  مقدار ==−
فروشی و کارخانۀ هر کیلو شیر ترتیب قیمت خرده بهfP و rPدر این رابطه .  ریال خواهد بود100
- بنابراین تقاضاي شیر در ایران کشش.  است-6/0کشش تقاضاي مورد استفاده برابر با . باشندمی

 به این معنی است -6/0کشش قیمتی . ف به تغییرات قیمت حساسیت اندکی داردناپذیر بوده و مصر
- بررسی مطالعات انجام. گردد درصدي در قیمت می6/0که افزایش یک درصدي قیمت باعث کاهش 

باشد بنابراین در این مطالعه  از مقادیر یافته نشان داد که برآوردي از کشش عرضۀ شیر موجود نمی
، برآوردي از 2در جدول . عنوان برآوردي از کشش قیمتی عرضه استفاده گردید به5/1 و 1، 5/0

وري در فرایند انتقال محصول از کارخانه تا هاي بازاریابی یا افزایش بهرهمنافع احتمالی کاهش هزینه
هاي عرضۀ مختلف ارائه کنندگان  با کششمغازه و چگونگی توزیع آن میان تولیدکنندگان و مصرف

اي  درصد ایجاد ارزش افزوده10دهد که کاهش هزینۀ بازاریابی به اندازة نتایج نشان می. تشده اس
کنندگان از این مقدار با افزایش کشش کند که سهم مصرف میلیارد ریال در هر سال می752معادل 

 564  تا374کنندگان از یافته به مصرفکل منافع انتقال. یابد درصد افزایش می75 تا 50عرضه از 
در حالیکه حداکثر منفعت مورد انتظار  کارخانجات تولیدکنندة . باشدمیلیارد ریال قابل افزایش می

  . باشد میلیارد ریال می377شیر 
هاي حساسیت اندکی دارد و تغییر  میزان کل منافع نسبت به تغییر کششداد کهنتایج نشان 

در شرایط . دهد در صنعت شیر تغییر میها صرفاً سهم عوامل تولیدکنندة ارزش افزوده راکشش
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شود به خدمات کننده پرداخت میاي از قیمت نهایی شیر که توسط مصرفحاضر سهم قابل توجه
 درصد قیمت 20طوریکه صرفاً شود بهبندي و  حمل و نقل پرداخته میبازاریابی شامل فراوري، بسته

بنابراین زمینۀ فراوانی براي ایجاد ارزش . گردداد میهر کیلو شیر از انتقال آن از کارخانه به مغازه ایج
هاي پژوهشی وجود کارگیري یافتهوري با بهافزوده در این قسمت از طریق افزایش کارایی و بهره

گذاري هاي موجود در چرخۀ تولید اقدام به سرمایهتحقیقات الزم است با توجه به ظرفیت. دارد
منظور بهبود کارایی عوامل تولید مورد استفاده در اي پژوهشی بههبسیاري از تالش. تحقیقات نماید

شدة خدمات عوامل مزرعه انجام یافته و کوشش اندکی براي بهبود وضعیت و کاهش قیمت تمام
هاي بنابراین براي افزایش کارایی نظام تحقیقاتی باید توجه به قسمت. اي گردیده استغیرمزرعه

از طرف دیگر . ر اساس ارزش هر قسمت در ایجاد ارزش افزوده باشدمختلف فرایند تولید و عرضه ب
اي در تخصیص هاي غیرتولیدي عامل بازدارندهانتقال و سرریز بخش قابل توجه منافع به قسمت

باشد که در این شرایط چنانچه وري در فرایند بازاریابی میتوجه و اعتبار الزم براي افزایش بهره
هاي منظور جلوگیري از زیانهاي پژوهش میسر نباشد بهامین هزینهامکان مشارکت اعضا در ت

اجتماعی، بخش دولتی از طریق توسعۀ تحقیقات عمومی باید به جبران این نقص در سیستم بازار 
این . یافته استاي در زمینۀ مساعدت تحقیقات در ایجاد ارزش انجاممطالعات گسترده. اقدام نماید

ت اقتصادي انتقال دانش به مزرعه متمرکز بوده و کمتر به خارج از مزرعه تحقیقات بیشتر بر اهمی
هاي بالقوة موجود در سیستم بازاریابی پرداخت رو به بررسی ظرفیتاند ولی مطالعۀ پیشتوجه نموده

هاي تولیدي وجود داشته و الزم است سهم توجه آفرینی در تمام قسمتو نشان داد که امکان ارزش
  .هاي بالقوه باشدهاي مختلف بر اساس پتانسیلقسمتتحقیقات به 

استفاده و توسعۀ فناوري، سیاست دیگري است که باعث توسعۀ    
اشتغال و بازارها شده و به رشد اقتصادي و به دنبال آن بهبود وضعیت 

 هر فناوري البته توسعه و استفاده از. کندها کمک می قیمتکنترل
فناوري پیشنهادي عالوه بر . شودجر نمیضرورتاً به رشد اقتصادي من

در این . هاي فنی باید قابلیت پذیرش را نیز داشته باشدتأمین ویژگی
هاي علم و راستا نهادهاي تحقیقاتی از قبیل مراکز تحقیقاتی و پارك

البته واردات فناوري نیز روش دیگري . باشندفناوري در حال فعالیت می
در . کندهاي جدید کمک میر از یافتهباشند که به استفادة بیشتمی

از طریق هایی بر انتقال تکنولوژي محدودیتو با وجود شرایط فعلی 
هاي مناسب بر عهدة نهادهاي مسول تولید و توسعۀ جایگزینواردات، 

باشد لذا در یک اقتصاد مقاومتی نقش تحقیق و توسعه افزایش یافته می
در اقتصاد . یان تأکید گرددبر ایجاد اقتصاد دانش بنو ضروري است 

متکی بر تفکر و تقویت خالقیت و نوآوري که  ییهابنیان به نهادهدانش
  .گرددتأکید میباشند، میو مصرفی هاي تولیدي در محیط
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گیران امکان  عالوه بر اینکه به تصمیممطالعه و شناسایی بازاراهمیت 
 را "یمنافع ملّ"سازد، همزمان امکان شناساییمدیریت آن را فراهم می

هرچه شناخت از منافع ملّی افزایش یابد به همان اندازه . سازدمیفراهم 
ها بیشتر میسر شده و شرایط براي حمایت از منافع شناسایی آسیب
اتر می عدم شناخت از منافع ملی یا همان چیزي که از . گرددملی مهی

ضرر و زیان به شود باعث تحمیل برده می نام"عدم بصیرت"عنوان آن به
لذا شناخت از عوامل همسو و  .گردداقتصاد و منافع ملّی می

 .شودتهدیدکننده یکی از مواردي است که در اقتصاد مقاومتی مطرح می
ورت و با شناخت کامل صهاي چندجانبه بوده هر اقدامی باید با بررسی

ئه  ارا"سیاست محدودیت صادرات" چندجانبه از یتحلیلدر ادامه . پذیرد
  .گرددمی

  کالبدشکافی اقتصادي ممنوعیت صادرات 
زیراکه نیازمند دسترسی به حجمی . باشدبررسی آثار اقتصادي تصمیمات مدیریتی، امري دشوار می

از اطالعات در سطوح داخلی و خارجی بوده و الزم است آگاهی خوبی از ساختار تولید و مصرف در 
هاي ناشی از اعمال سیاست و همچنین نحوة منافع و زیانبا این وجود امکان تعیین . اختیار باشد

چنانچه تصمیمات متخذه، آثار اقتصادي را در نظر . هاي مختلف وجود داردتوزیع آن در میان گروه
  .  گفت"سیاست اقتصادي"توان بگیرند به آن نوع تصمیم می
تأثیر تصمیم  آنها تحتهایی که منافعهاي کشاورزي ابتدا باید گروهدر تحلیل اقتصادي سیاست

گروه نخست تولیدکنندگان بوده که به تولید . گیرند را از یکدیگر تفکیک نمودسیاستی قرار می
هاي ها شامل نهادهاین نهاده. کنندهاي مربوط به آن تولید را تأمین میمحصول پرداخته یا نهاده

-گروه دوم مصرف. ري، ارتباط داردپذیثابت و متغیر بوده که تأثیر سیاست بر آنها با قدرت تحرك
گروه سوم تاجران . پردازندعنوان کاالیی نهایی یا نهاده میکنندگان بوده که به مصرف محصول به

. شودگروه چهارم دولت بوده که از طریق عوارض یا مالیات در بازار وارد می. باشنددرگیر در بازار می
هاي ذینفع شده، در نتیجه حمایت یا اهش منافع گروههر نوع تغییر در بازار منجر به افزایش یا ک

عالوه بر این، از آنجائیکه توزیع جغرافیایی تولید در بازارهاي مختلف . گردداعتراض آنها را منجر می
براي بررسی تأثیر . ها نیز همگن نخواهد بودباشد سهم مناطق مختلف از منافع یا زیانیکسان نمی

هایی که ه محور تهیۀ گزارش حاضر است ابتدا باید به اهداف و زمینه ک"سیاست ممنوعیت صادرات"
  .گرددزیرا ریشۀ تحلیل به علل و اهداف برمی. شود توجه نمودباعث اتخاذ این گونه تصمیمات می

ممنوعیت صادرات، انواع مختلفی دارد، گاهاً مربوط به انتقال فناوري و در مواردي مربوط به کاال و 
باشد در حالیکه تحریم فناوري با آنکه  چیزي که بیشتر محسوس است نوع دوم میآن. خدمات است

  . آثار بیشتري دارد کمتر ملموس است
در وضعیت نخست، کشور تولیدکننده براي حفظ منافع ملی، از صادرات و خروج دانش فنی 

 رقباي خارجی پذیري تولید داخل نسبت بهاین موضوع باعث افزایش قدرت رقابت. کندجلوگیري می
گذاري در تولید در نتیجۀ این سیاست، انگیزة سرمایه. باشدشده و در اصل یک سیاست حمایتی می

عواملی چون سهم در مورد دوم، آثار اقتصادي تحریم کاالها و خدمات به. یابددانش فنی افزایش می
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ورهاي صادرکننده کشور از تجارت جهانی و موفقیت آن کشور در ایجاد هماهنگی میان سایر کش
- به. باشدهمچنین امکان جایگزینی کاال و خدمات مورد بحث نکتۀ کلیدي دیگري می. بستگی دارد

طوریکه با افزایش سهم و هماهنگی کشورها و کاهش امکان جایگزینی، آثار سوء تحریم بر کشور 
 "کنندهتحریم"کشور رود در ها، انتظار میدر نتیجه این گونه تحریم. مورد نظر بیشتر خواهد بود

هاي داخلی و دلیل وجود اختالف میان قیمتقیمت و تولید داخلی کاهش و به) ممنوعیت صادرات(
این مسأله منجر به . خارجی تمایل به قاچاق افزایش و تشکیل اقتصاد زیرزمینی و رانت بیشتر گردد

در . کنند کمتر، دریافت میقیمت داخلی شده و اهالی کشور، کاالهایی بیشتر را بهافزایش مصرف
با آنکه . دهندمقابل تولیدکنندگان داخلی با از دست دادن بازارهاي خارجی، تولید را کاهش می

هاي گردد ولی توزیع این منافع میان گروهممنوعیت صادرات باعث کاهش رفاه اقتصادي جامعه می
شود که امکان جایگزینی ی می شرایط زمانی بحران"شدهتحریم"براي کشور . مختلف یکسان نیست

کنندة امنیت غذایی و موضوع مورد تحریم در کشور مورد نظر وجود نداشته یا تولید داخلی، تأمین
هاي شده اندك باشد، زیان شرکتچنانچه سهم کشور از صادرات کاالي ممنوع. بهداشتی نباشد

هاي ذینفع ز سمت شرکتدر غیر این صورت، مقاوتی ا. صادرکنندة محصول نیز کم خواهد بود
  . گیردها انجام مینوعی با هماهنگی این شرکتمشاهده و براي رفع این مشکل تصمیمات سیاستی به

گیرد صادرات محصول یا  میگفت تحریم وضعیتی است که کشور صادرکننده، تصمیمطور کلی میبه
دالیل ایش این پدیده بهپید. اي را محدود یا ممنوع نمایدمحصوالتی خاص به کشور یا منطقه
-هاي جهانی، کاهش تولید داخلی یا با انگیزة سیاسی اتفاق میمختلفی چون افزایش ناگهانی قیمت

  :چنانچه ممنوعیت صادرات اتفاق بیافتد، آثار اقتصادي زیر مورد انتظار خواهد بود. افتد
  .تولید داخلی کاهش خواهد یافت -1
اي متغیر از قبیل نیروي کار کاهش و بازپرداخت هدر نتیجۀ کاهش تولید، اشتغال نهاده -2

 .یابدکاهش می) مدیریت، زمین و سرمایه(هاي ثابت به نهاده
 .شودنرخ رشد اقتصادي کند می -3
 .یابددرآمد ارزي دولت به میزان کاهش می -4
هاي لهاي ساسهم ایران از بازارهاي جهانی از دست رفته و چنانچه جریانی از فروش -5

 . شوند، محاسبه گردد حجم زیان بسیار بیشتر خواهد بودام نمیآینده که انج
 .یابدمیزان مصرف داخلی از افزایش می -6
دلیل کاهش تولید، تقاضاي کل کاهش و آثار اولیه در بلندمدت با کاهش درآمد ملی به -7

 .شودمثبت بر میزان مصرف تا حدي خنثی می
یجۀ کاهش سود مورد انتظار در گذاري در نتوري در بلندمدت با کاهش سرمایهبهره -8

 .کندیافته و آثار مخرب قبلی را تشدید میفعالیت مورد نظر کاهش
هایی که تولیدات آنها به زمان بیشتري نیاز زیان اقتصادي مورد انتظار در مورد بخش -9

 .بیشتر خواهد بود) دامپروري در مقایسه با زراعت(دارد 
االي مورد نظر بیشتر باشد، آثار اقتصادي مورد  هر اندازه سهم ایران از بازار جهانی ک -10

  .انتظار افزایش خواهد یافت
هر اندازه سهم مصرف داخلی از تولید داخلی بیشتر باشد، آثار اقتصادي مورد انتظار  -11

لذا، با کاهش سهم مصرف از تولید داخل، میزان اثرگذاري افزایش . محدودتر خواهد شد
 .یابدمی

 غیرمستقیم از تولیدکنندگان خارجی و پرداخت یارانه به آنها نوعی حمایتاین اقدام به -12
 .شودآید که از جیب تولیدکنندة داخلی تأمین مالی میحساب میبه

شده ولی از آنجا که هاي جهانی دچار زیانکنندگان خارجی با افزایش قیمتمصرف -13
  .سرانۀ زیان کم است انتظار واکنش از آنها وجود ندارد
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این .  نوع بازار داریم که در ارتباط تنگاتنگ باهم هستندطور کلی دوبه
جاي خود را این عناصر بازارها با آنکه داراي عناصر مشابهی هستند ولی 

بازار نخست مربوط به بازار کاالها و . کنند عوض میها بازارایندر 
ها یا خدمات بوده و در آن خانوارها به مصرف محصوالت تولیدي شرکت

پردازند و در بازار دیگر خانوارها براي کسب قتصادي میهاي ابنگاه
 عوامل تولید خود از قبیل نیروي کار، زمین، سرمایه و مدیریت د ،درآمد

حجم این دو بازار . کنندهاي اقتصادي عرضه میها و بنگاهرا به شرکت
نحوة ارتباط . دهند کشور را شکل می"درآمد ملی"یکسان بوده و هر دو 

، نشان داده 3 در شکل "مصرف-چرخۀ درآمد"ی به نام ی الگودراین دو 
  .شده است

  

  

  

  

  

  

  

   مصرف در اقتصاد–چرخۀ درآمد : 3شکل 

  

هاي تولیدي و خانوار دو شرکت. ، مشخص است3همانطور که از شکل 
- رکن اصلی اقتصاد هستند که با همکاري همدیگر اقتصاد را شکل می

یشتر باشد، کارایی اقتصاد بیشتر دو بهر اندازه هماهنگی این. دهند

دي تولیهايشرکت خانوارها  

بازار 
 محصول

بازار 
 مصرف عوامل

 مصرف 

 

 تولید
 

 تولید
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هاي تولیدي از الگوي مصرف عبارت دیگر هر اندازه شرکتبه. خواهد بود
خانوارها آگاهی بیشتري داشته باشند و هرچه خانوارها احتیاجات 

هاي تولیدي به عوامل تولیدي را بهتر شناسایی کنند، میزان شرکت
در . ي خواهد داشتتولید و اشتغال افزایش و اقتصاد رونق بیشتر

هاي مختلف وجود ندارد، لذا واقعیت امکان تماس مستقیم میان گروه
-هاي کاریابی، نشریات، بورس، سایتموسساتی از قبیل بانکها، شرکت

هاي اینترنتی، موسسات تبلیغاتی و سایر عوامل بازاریابی این نقش را بر 
هاي حلقهدر اقتصاد مقاومتی ضروري است به این . گیرندعهده می

شدة این نهادها از هر اندازه هزینۀ تمام. اي گرددارتباطی توجه ویژه
طریق بهبود مدیریت، فناوري و وسعت عمل کاهش یابد میزان تولید 

با توجه به چرخۀ . افزایش و انتظار  شکوفایی اقتصادي بیشتر خواهد بود
گردد که اصالح الگوي تولید و مصرف مشخص میمصرف -درآمد
در ادامه به . گرددخانوارها مربوط میهاي تولیدي و ان به شرکتهمزم

-  پرداحته می کاالها و خدمات و عوامل تولیدهايبازارتوضیح و معرفی 
  .شود

  بازار کاال و خدمات) الف

یکی از عوامل مهم در پیشرفت اقتصادي توانایی شناسایی کاال و 
خدمت تولیدي تري از کاال و  هر اندازة شناخت دقیق. استخدمات

براي امتحان . یابدداشته باشیم همان اندازه توانایی مدیریت افزایش می
هرچه پاسخ شما به پرسش . این موضوع تمرین زیر را انجام دهید

شده بهتر باشد، احتمال حضور مؤثر در بازارها افزایش خواهد مطرح
  .یافت

-ها و مهارتبراي تولید آنها به چه نهادهنام ببرید؟ را کنید  کاالها و خدماتی که تولید می:پرسش

  ؟ توانید میزان تولید خود را افزایش دهیدهایی نیاز دارید؟ چگونه می

- ها توسط مصرفشرکتدر بازار کاال و خدمات، محصوالت تولیدي  
هر اندازه بتوان هزینۀ ارتباط میان . گیردها مورد استفاده قرار میکننده

از . د، سطح رفاه اقتصادي بهبود خواهد یافتتولید و مصرف را کاهش دا
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- توان به ایجاد سوپر مارکت می،گرفتهاقداماتی که در این زمینه انجام
هاي بزرگ از قبیل رفاه و سپه و همچنین عرضۀ مستقیم محصول 

هایی چون شیرین عسل و آناتا داراي اکنون شرکتهم. اشاره نمود
 توانایی ،دانش اقتصاد. باشندیمنظور فروش مستقیم مهاي بهنمایندگی

هاي هاي براي اجراي بهتر روشمعرفی راهکارهاي جدیدتر و ارائۀ توصیه
 الگوي تولید و مصرف داراي ،در بازار کاال و خدمات. موجود را دارد

هستند هاي آینده که در مورد عرضه و تقاضا اهمیت است که در فصل
  .خواهد شد به نقش آنها در اقتصاد مقاومتی پرداخته

  بازار عوامل تولید) ب

- عوامل تولید به دو گروه عوامل اقتصادي و غیر اقتصادي تقسیم می
عوامل اقتصادي آنهایی هستند که تقاضاي آنها بیشتر از عرضه، . شوند

تجمیع این سه ویژگی . باشندداراي مصارف متعدد و هزینۀ فرصت می
- به. تولید تعلق گیردشود که ویژگی اقتصادي بودن به عامل باعث می

عنوان مثال زمین زراعی که قابلیت کشت محصوالت مختلف را دارد و 
مقدار آن کمتر از مقدار مورد نیاز و تقاضاست و استفاده از آن در تولید 

دارد، نهادة اقتصادي یک محصول ما را از تولید محصوالتی دیگر باز می
گردد و  خارج مین پرآب سبالآبی که از دامنۀ کوهدر مقابل . است

 و امکان انتقال آن به مناطق دیگر اطراف آن اندك استزمین زراعی 
 - استفادة تاحدي که به محیط زیست زیان وارد نکند-وجود ندارد

مثال برجستۀ عوامل تولید غیر اقتصادي . باشدعاملی غیراقتصادي می
  . باشد جاذبۀ زمین می ونور خورشید، باد، جزر و مد

 ویژگی اقتصادي پیدا نموده یا ،ید با توجه به زمان و مکانعوامل تول
 صرفاً به عوامل اقتصادي در علم اقتصاد، پاداش. دهندا از دست میرآن

اي در تولید گونهلذا ضروري است عوامل تولید را به. شودپرداخت می
محصوالت مختلف تخصیص دهیم که امکان کسب حداکثر درآمد با 

در یک اقتصاد مقاومتی باید تأکید از . شته باشیمحداقل هزینه را دا
 این . عوامل تولید اقتصادي به عوامل تولید غیر اقتصادي منتقل شود
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در اقتصاد   . است"دانش بنیان"انتقال نیازمند دارا بودن به اقتصادي 
دانش بنیان از مقدار مصرف عوامل تولید اقتصادي در تولید محصوالت 

اقتصاد دانش . شود غیر اقتصادي افزوده میکاسته و بر سهم عوامل
بخشی به آنها بنیان همچنین در پی افزایش کیفیت محصوالت و تنوع

هاي اقتصادي و  برقراري ترکیب مناسب میان نهاده.باشدمی
عنوان به. باشدهاي کسب و کار میغیراقتصادي رمز موفقیت در فعالیت

 اقتصادي از قبیل سرمایه و مثال تولید عسل نیازمند ترکیبی از عوامل
نیروي کار و مدیریت به همراه عوامل غیر اقتصادي چون آب، هوا و 

یابد کیفیت هر اندازه که این عوامل بهبود می. شیرة گل و گیاه است
. رسیمدر اوج آن به تولید عسل سبالن می. یابدتولید نیز افزایش می

- ذاري در پایداري نهادهگالبته حفظ این ترکیب نیازمند توجه و سرمایه
هایی فراونی از تبدیل عوامل غیراقتصادي نمونه. هاي غیر اقتصادي است
هاي هاي گردشگري جنگلاستفاده از قابلیت. در تولید ثروت وجود دارد

هاي هاي سهند و سبالن، پیست اسکی پیام، چشمهارسباران، آینالو، کوه
ك با چندین کشور، مرزهاي مشتر قوري گل، آبگرم سرعین، تاالب

ادبیات و عناصر فرهنگی و بسیاري از موارد دیگر که قابلیت تولید ثروت 
بنابراین مرحلۀ نخست در استفاده از این موهبات طبیعی، . را دارند

شناسایی و سپس استفادة پایدار از آنها در مسیر تولید ثروت و رشد 
  . باشداقتصادي می

 داراي اهمیت فراوان است، کیفیت آن چیزي که در مورد عوامل تولید،
تفاوت . شوداین کیفیت در قابلیب تولیدي آنها متبلور می. آنها است

بسیار زیادي میان ارزش و قیمت نیروي انسانی ماهر، اراضی کشاورزي 
مرغوب مرغوب و مدیریت کارا با نیروي انسانی ساده، اراضی کشاورزي نا

سیر افزایش کیفیت عوامل کوشش در م. و مدیریت ناکارا وجود دارد
شود در نهایت باعث افزایش گذاري ایجاد میتولید که از طریق سرمایه

. دهدتوانایی تولیدي شده و جایگاه کشور را در سطح جهانی افزایش می
. باشدصیص بهینۀ آنها میتۀ مهم در مدیریت عوامل تولید، تخنک

 تخصیص بهینه از دلیل عدمههاي موجود باحتماالً بسیاري از قابلیت
هر اندازه تخصیص عوامل تولید مناسبتر باشند رونق و . رونددست می
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- هایی بههاي اخیر کوششدر سال. شکوفایی اقتصادي بیشتر خواهد بود
دنبال تخصیص بهینۀ اراضی کشاورزي منظور اصالح الگوي کشت که به

  ضروري است تالش.در دست اجراستباشد، میبه محصوالت مختلف 
     . در مسیر تخصیص بهینۀ سرمایۀ انسانی و مالی صورت پذیردمشابهی
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  فصل دوم

  عرضه

زیرا در بسیاري . باشدمفهوم عرضه در اقتصاد شاید از خود عرضه مهمتر 
دلیل عدم شناسایی عرضه از ها بهاز مواقع امکان استفاده از پتانسیل

 ویژگی عینی داشته و باید ،رضهشود که عبیشتر تصور می. روددست می
مثالً سیب زنوز، عسل سبالن، تخمۀ خوي، نقل . شده باشدشناخته

همین تفکر غالب به این . ارومیه، باسلوق مراغه و خیلی موارد دیگر
 تقاضاهاي مختلف وشود که نتوانیم استعدادیابی خوبی داشته منجر می

ي، کسب مهارت شناسایی لذا در محیط اقتصاد. خوبی تأمین نماییمبهرا 
ت حاکم . باشدعرضه بسیار حیاتی می زیرا در اقتصاد نیز قانون نسبی

هاي مختلف را شناسایی طوریکه چنانچه ما نتوانیم عرضهاست به
تی به دشمنان ومقامنماییم، رقیبان اقتصادي که در شرایط اقتصاد 

با استفاده از اند، آنها را سریعتر شناسایی نموده و اقتصادي تبدیل شده
افزایش قدرت آنها که در اقتصاد . آنها بر قدرت خود اضافه خواهند نمود
تر شدن کشور گردد به معناي ضعیفبر اساس سهم بازاري مشخص می

 را مشاهده "فرار مغزها"اي به نام در نتیجه اگر پدیده. ما خواهد بود
 مربوط ضه، به عدم تواناییمان به شناخت عردلیل آن بیشتر. کنیدمی
  . گرددمی

 مطرح است بلکه در المللیپدیدة فرار مغزها نه تنها در سطح بین
هاي که در محیطزمانی. چارچوب مرزهاي سیاسی کشور نیز وجود دارد

عوامل تولید مستعد دهی اي به شناسایی، استفاده و پاداشکاري توجه
 نیاز جامعه موردشود آن موقع است که بسیاري از کاالها و خدمات نمی

- تولید نشده یا کمتر از مقدار مورد نیاز یا در هزینۀ بیشتر تولید می
تر از مدیریت عوامل تولید در یک اقتصاد مقاومتی باید دقیق. گردد

دلیل عدم شناسایی و توجه هایی که بهگذشته انجام پذیرد و از فرصت
  . مند گردید، بهرهنداحال استفاده نشدهتا به
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 نیروي کار است که خدمات خود را اقتصاد،امل تولید مؤثر در یکی از عو
مقدار کار . کندعرضه می) فکري( یا مدیریتی )یدي (در قالب کار ساده

ساعات در شده به انتخاب شخص میان موارد استفادة مختلف عرضه
. کار و استراحت استدر حالت حدي انتخاب میان . اختیار بستگی دارد
یروي کار متمایل به استراحت باشد عرضۀ نیروي کار هر اندازه فرهنگ ن

استراحت در -اصالح الگوي کار. کمتر و در آن اقتصاد پائین خواهد بود
همچنین . اقتصاد مقاومتی باید به سمت افزایش ساعات کار مفید باشد

در افزایش گذاري در تخصیص زمان استراحت نیز به مسالۀ سرمایه
افزایش کیفیت نیروي کار از طریق .  نمودکیفیت نیروي کار باید توجه

- یکی از مؤثرترین راه. گرددایجاد میهاي مورد نیاز افزایش مهارت
ت نیروي کار هاي  مطالعه و شرکت در دوره،کارهاي افزایش کیفی

اي که در اینجا مطرح است تناسب آموزش با نیاز نکته. باشدآموزشی می
هاي مورد  مسیر افزایش مهارتها درهر اندازه آموزش. متقاضی است

شده و افزایش نیاز در شغل مربوطه باشد، احتمال کاهش هزینۀ تمام
هاي چنانچه توجه کنید احتماالً بسیاري از دوره. تولید وجود دارد

مدت ولی تأثیر مثبت کوتاهآموزشی با آنکه در جاي خود مفید هستند 
د یا آنکه در اولویت  کار ندارنخدماتیا بلندمدتی در افزایش کیفیت 
هاي تعیین ترتیب اولویت دوره. باشنددست چندم نیروي کار می

آموزشی موضوع بسیار مهمی است که در تخصیص منابع مالی و انسانی 
اي از مطالعات نیازسنجی ارائه در ادامه نمونه. توجه نمود به آنهاباید 
  .شودمی

  اي براي آنهضرورت و اهمیت نیازسنجی آموزشی و  ارائۀ نمون
شود، بدون شک در دنیاي منابع محدود، تخصیص امکاناتی که هر لحظه بر کمیانی آنها افزوده می

متخصصین بر این باور هستند که بازده مورد نظر در هر . امري مهم بوده و نیازمند دقت و توجه است
ریزي بهتر طوریکه برنامهد بهریزي آن، ارتباط مستقیم داراي با اختصاص زمان الزم براي برنامهپروژه

هاي آموزشی که در سطوح ها و دورهدر برگزاري کالس. گرددهمواره باعث افزایش کارایی می
یکی از این اهداف افزایش . گردد، اهداف مختلفی متصور استمختلف در بخش کشاورزي برگزار می

منظور ایجاد یا افزایش مهارت به) کشاورزان، کارشناسان و مدیران(کنندگان دانش و اطالعات شرکت
اندوزي، بالقوه امري مطلوب است ولی در شرایط محدویت با آنکه مهارت. باشداي خاص میدر زمینه

هر . سازي و تخصیص منابع آموزشی متناسب با نیازهاي آموزشی امري ضروري استامکانات، اولویت
موزشی آگاهی بیشتري داشته باشند قادر هاي آموزشی، از نیازهاي آاندازه برگزارکنندگان دوره
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اي از این مدیریت نمونه. خواهند بود شرایط بهتري را براي پذیرش مطالب آموزشی فراهم نمایند
گردد برعهدة مرکز تحقیقات کشاورزي و صورت منظم و هفتگی برگزار میهاي آموزشی که بهدوره

سازي همکاران از ها آگاهبرگزاري این دورهاهداف . باشدمنابع طبیعی استان آذربایجان شرقی می
هاي همدیگر، ایجاد و افزایش هماهنگی، پیدایش کار گروهی و ایجاد نشاط و تحرك علمی فعالیت
. طوریکه محققین، همواره آمادة پاسخگویی به نیاز  علمی بخش کشاورزي باشندبه. باشدمی

توان مشارکت همکاران را است که چگونه میباشد این موضوعی که مدیریت مرکز عالقمند به آن می
لذا در دورة . ها توجه شودبدین منظور سعی گردید به نحوة برگزاري دوره. ها افزایش داددر سخنرانی

-افزار مولتی مدیا بیلدر در ارائۀ بهینۀ نتایج فعالیتاستفاده از نرم" با عنوان 10/7/91آموزشی که در 
 سالن کنفرانس مرکز تحقیقات برگزار شد فرم نیازسنجی که در  در محل"هاي علمی و تحقیقاتی

  . کنندگان توزیع گردیدشده میان شرکت، ارائه1جدول 
  

  فرم نیازسنجی تعیین اولویت دورة آموزشی: 1جدول
  تعالیبسمه

  همکار عزیزم
ه در جدول زیر، اینجانب شدباسالم و عرض ادب، احتراماً خواهشمندم با دادن عددي بین یک تا سه به موضوعات مطرح

  .را در تعیین اولویت براي دورة آموزشی بعدي، یاري فرمایید
 با تقدیم سپاس                                                   

  :موضوع پیشنهادي
  
  

  3 تا 1نمره از   موضوع  ردیف
    وريقانون بهره  1
    هاي پژوهشیافزار ارزیابی آثار اقتصادي پروژهنرم  2
    زي استانسیماي کشاور  3
    شدهنحوة محاسبۀ قیمت تمام  4
    گیريبندي جزئی در تصمیمکاربرد بودجه  5
      نحوة ساخت وبالگ  6

هاي آموزشی قسمت اول مربوط به عناوین دوره. ، از سه قسمت اصلی تشکیل یافته است1جدول 
.  ترکیبی از نظرات، مشخص گرددکنندگان یاتواند بر اساس نظر مدرسین، شرکتاست که می

. دهندهاي آموزشی میکنندگان بر اساس نیازهاي خود به دورهقسمت دوم امتیازي است که شرکت
 یا هر امتیازبندي دیگري که تناسب 3 الی 1شود امتیاري بین به این طریق که از آنها خواسته می

هاي آموزشی بر نهایت اولویت دورهدر . بیشتري با اهداف داشته باشند به موضوع مربوط بدهند
قسمت سوم، مربوط به پیشنهادات . گرددکنندگان، تعیین میاساس میانگین سادة امتیارات شرکت

کنندگان شرکت) تلفن، ایمیل و سایر(توان در این قسمت اطالعات تماس کنندگان بوده و میشرکت
. در این بررسی شش موضوع تعیین گردید. هاي آینده دریافت نمودریزيرا براي استفاده در برنامه

هاي پژوهشی، سیماي کشاورزي افزار آثار اقتصادي پروژهوري، نرماین موضوعات عبارت از قانون بهره
گیري و نحوة ساخت بندي جزئی در تصمیمشده، کاربرد بودجهاستان، نحوة محاسبۀ قیمت تمام

ترم که در دورة آموزشی شرکت داشتند در  همکار مح12نتایج نظرسنجی از . باشندوبالگ می
  .، گزارش شده است2جدول 

  عناوین پیشنهادي و تعیین اولویت آنهاشده به، میانگین امتیازات داده2جدول 
  اولویت  3نمره از   موضوع  ردیف

  اول  64/2  نحوة ساخت وبالگ  1
  دوم  58/2  گیريبندي جزئی در تصمیمکاربرد بودجه  2
  سوم  45/2  ستانسیماي کشاورزي ا  3
  چهارم  09/2  شدهنحوة محاسبۀ قیمت تمام  4
  پنجم  2  هاي پژوهشیافزار ارزیابی آثار اقتصادي پروژهنرم  5
  ششم  92/1  وريقانون بهره  6
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بندي همانطور که از اطالعات جدول مشخص است موضوعات نحوة ساخت وبالگ، کاربرد بودجه
تان بیشترین امتیاز و در نتیجه اولویت را از دیدگاه گیري و سیماي کشاورزي اسجزیی در تصمیم
بندي یا سیماي لذا چنانچه دورة آموزشی آینده در مورد نحوة ساخت وبالگ، بودجه. همکاران دارند

یابد، کشاورزي استان در نظر گرفته شود عالوه بر این که احتماالً میزان مشارکت افزایش می
 1 چنانچه توجه شود میان ترتیب قرار گرفتن عناوین در جداول .اثرگذاري آن نیز بیشتر خواهد بود

بندي بندي جدول نخست بر اساس نظر کارشناس و اولویتاولویت. ، تفاوت فراوانی وجود دارد2و 
وجود این تفاوت بیانگر . باشدکنندگان به مطالب آموزشی می، بر اساس نیاز شرکت2جدول 

هاي حاصل از همچنین بر اساس داده. باشدها می دورهپتانسیلی براي بهبود نحوة برگزاري
نیازسنجی، همکاران عالقمند به موضوعات زیر نیز بودند که توجه به آنها باعث بهبود کیفیت 

  :هاي آموزشی خواهد شدمدیریت دوره
هاي اجراشده بررسی مسائل اقتصادي و اجتماعی در منابع طبیعی و دلیل عدم موفقیت پروژه .1

  ها و مراتع استاندر جنگل
 افزارها به جاي توضیح روش کارتأکید بر موارد استفاده نرم .2
 کارآفرینی .3
 هاي اقتصاديبندي فعالیتهاي سنجش و رتبهروش .4
 برگزاري موضوع سخنرانی حاضر در قالب کارگاه آموزشی .5
 ها با خروجی آنوري در مرکز و تناسب هزینهبررسی و تحلیل بهره .6
 اوضاع رفاهی مرکز .7
-هایی با اثرگذاري بیشتر فراهم میرسد هر اندازه نیازسنجی بهتري انجام شود  برنامهنظر می بهلذا

صورت پویا انجام نکتۀ مهم این است که نیازسنجی ضرورتی دائمی است و باید همواره و به. گردد
یرات شرایط اقتصادي، اجتماعی و محیط مؤثر بر تصمیمات در حال تغییر بوده و این تغی. گیرد
دهد ریزان این امکان را مینیازسنجی به برنامه. طلبندهاي جدیدي از نیارهاي آموزشی را میترکیب

  .گیري نمایندکه هماهنگ با تغییرات تصمیم

مشابه نبوده و نسبت به زمان و  ، محصوالت مختلفۀعرضهاي ویژگی
هاي در اقتصاد توانایی تعدیل شرکت. دهند واکنش نشان می،مکان

 "کشش قیمتی عرضه"نام اي بهدر واژهتولیدي به تغییرات قیمت 
مدت کشش قیمتی عرضه در بلندمدت بیشتر از کوتاه .شودخالصه می

، تغییرات منحنی عرضه در طول زمان نمایش داده 4در شکل . باشدمی
  .شده است
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  گذاري دستوري و آثار تولیدي قیمتزمانتغییرات عرضه در طول : 4شکل

دهد منحنی عرضه نسبت به زمان ، نشان می4همانطور که شکل   
. کندحساس بوده و با افزایش دورة مورد مطالعه، آثار اقتصادي تغییر می

هاي دستوري استفاده چنانچه براي تغییر مقدار تولید و مصرف از قیمت
- ه با توجه به اینکه قیمت تعیینصورت مقدار تولید و عرضشود در آن
تر یا باالتر از قیمت تعادلی باشد، با افزایش زمان مقدار شده پائین
با . ترتیب بسیار کمتر یا بیشتر از مقدار تعادلی خواهد بودتولیدي به

تغییر دستوري قیمت، میزان تولید تا دلیل بهمدت آنکه در کوتاه
دمدت آثار مورد انتظار متفاوت یابد ولی در بلنحدودي کمتر تغییر می

عبارت دیگر این تصمیم اقتصادي یعنی سیاست کنترل به. خواهد بود
هایی خواهد بود که بیشتر آن در قیمت یا افزایش قیمت داراي هزینه

اندازة گیران بهچنانچه دامنۀ تحلیل تصمیم. گرددطول زمان ایجاد می
گیري غیرممکن  تصمیمکافی وسیع نباشد امکان شناسایی آثار زمانی

-گیريهاي فعلی اقتصاد ناشی از تصمیمبسیاري از ویژگی. خواهد بود
هاي فعلی به آینده گیري از آثار تصمیمی و بخشههاي گذشته بود
  . منتقل خواهد شد

تر از تعادل قیمت  پائین  

 مقدار تعادلی
  تقاضا و عرضه

 قیمت  باالتر از تعادل 

 قیمت

 مقدار

مدتعرضۀ کوتاه  

 عرضۀ بلندمدت

مدتعرضۀ خیلی کوتاه  
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هاي هاي دستوري عبارت از قیمت لبنیات، قیمتقیمتمثال برجستۀ 
 بسیاري از رکنان و، دستمزد کاتضمینی، خدمات پزشکی و آموزشی
. شودتر از قیمت تعادلی تعیین میموارد دیگر که عمدتاً در قیمتی پائین

-  در بلندمدت کاهش مقدار عرضه و بیاتر اقتصادي این تصمیمیتأث
نفع  البته کاهش قیمت کاالها و خدمات به. ثباتی دائمی بازار است

گیران میمکنندگان بوده و همواره فشاري از این ناحیه به تصمصرف
شود ولی از طرف دیگر تولیدکنندگان و بودجۀ عمومی تحت منتقل می

کاهش دستوري قیمت کاالها و خدمات و تعیین آن . گیردفشار قرار می
. شودهاي جهانی باعث افزایش صادرات میتر از قیمتدر حدي پائین

در نهایت منجر به ممنوعیت صادرات محصوالت لبنی موردي که 
باشد که کاهش ارزش ال دیگر مربوط به خدمات درمانی میمث. گردید

ی منجر به افزایش بیشتر متقاضیان خارجی براي خدمات درمانی  پول ملّ
  . شده است

موضوع مهم در مورد شناسایی و مدیریت عرضه این است که به 
- هاي مناسب مدیریت عرضه کمک میگیران در انتخاب روشتصمیم
چنانچه تصمیمی نامناسب و برخالف نیروهاي بازار گرفته شود در . کند

. از ابزاري دیگر براي اصالح آن استفاده نمودبسیاري مواقع الزم است 
باشد لذا در مات مختلف در بازار داراي هزینه میکاربرد و اعمال تصمی

ها تالش و یک اقتصاد مقاومتی ضروري است براي کاهش این هزینه
ها داراي بدیهی است که امنیت غذایی و مدیریت قیمت. دقت شود

در اقتصاد .  نحوة دستیابی نیز مهم استدر کنار آنها،اهمیت است ولی 
ات در متغیرهاي اقتصادي وجود هاي مختلفی براي اعمال تغییرروش

این . شوددارد که به هر کدام از آنها سیاست اقتصادي گفته می
هاي مختلفی چون قیمتی، نهادي، آب، زمین، ها به گروهسیاست

از لحاظ زمان . شوندسرمایه، اعتبار و تحقیق و توسعه تقسیم می
-  قرار میمدت، میان مدت و بلندمدتدر سه گروه کوتاهتأثیرگذاري نیز 

بنیان و تحقیق و هاي دانشپایدارترین تأثیر مربوط به فعالیت. گیرند
اي از آثار اقتصادي مورد انتظار از در ادامه نمونه. باشدتوسعه می
  .شودهاي پژوهشی ارائه میکوشش
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  یابی منافع اقتصادي تحقیقات بادام ایران با استفاده از الگوي مازاد اقتصاديارز
.  تن افزایش یافته است128464 به 89637 از 1388 الی 1379 سالۀ 10ایران طی دورة تولید بادام 

 به 1437627 برابر افزایش و از 5/1 کشور عمدة تولیدکنندة بادام بیش از 20در دورة مشابه، تولید 
 5/5 به 2/6دهد که سهم ایران از بررسی روند تولید بادام نشان می.  تن رسیده است2335957

چنانچه . باشدکاهش یافته که دلیل اصلی آن، افزایش قابل توجه در میزان تولید آمریکا میدرصد 
 درصد 9/10 تن و سهم ایران 1173757تولید بادام آمریکا در نظر گرفته نشود، تولید جهانی بادام 

الت  میلیون دالر بوده که در میان محصو379، 1388ارزش بادام تولیدي ایران در سال . خواهد بود
 ام و بعد از انگور، سیب، پسته، خرما و پرتقال، رتبۀ ششم را در میان محصوالت 15کشاورزي رتبۀ 

بررسی نحوة تخصیص بادام تولیدي میان بازارهاي داخلی و خارجی، بیانگر آن است که . باغی دارد
-ل کاهش میبیشتر بادام تولیدي در داخل کشور مصرف و سهم ایران از صادرات جهانی بادام در حا

شود که سهم ایران از بازار جهانی بادام با پوست و بدون صادر می یا بدون پوست بادام با پوست. باشد
مجموع صادرات بادام با و .  درصد کاهش یافته است7/0 به 1/1 و  8/0  به 2/1ترتیب از پوست به

 تن 561048 و 203446ترتیب  به1388 کشور عمدة صادرکنندة بادام در سال 20بدون پوست، 
کشور آمریکا .  برابر افزایش داشته است4 و 8/2 از لحاظ وزنی 1379بوده که نسبت به سال 

 درصد صادرات بادام با و بدون پوست را 69 و 66باشد که بزرگترین صادرکنندة بادام در جهان می
بادام بیانگر بررسی لیست کشورهاي عمدة صادرکنندة . خود اختصاص داده است به1388در سال 
باشد که کشورهایی چون امارات متحدة عربی، بلژیک، آلمان، مکزیک، تایلند، رومانی، هلند، آن می

باشد ولی گاهاً سهمی بیشتر از ایران در فرانسه و لیتوانی با آنکه جزء تولیدکنندگان عمدة بادام نمی
ت ایران در بازار جهانی بادام منظور حفظ موقعیلذا، ضروري است به. صادرات جهانی بادام دارند

-کارهاي پیشنهادي، سرمایهیکی از راه. هایی در خصوص بهبود وضعیت تولید بادام انجام گیردتالش
هاي تحقیقات کشاورزي مدیریت منافع ناشی از کاربرد یافته. باشدگذاري در تحقیقات کشاورزي می

هاي پژوهشی آثار اقتصادي پذیرش یافته.  استپذیربا شناسایی عوامل تأثیرگذار بر میزان آن، امکان
هاي بازارهاي مرتبط در محصوالت مختلف کشاورزي با توجه به حجم تولید، قیمت محصول، ویژگی

هاي مختلف بر تأثیرگذاري سیاست .باشدهاي پژوهشی یکسان نمیو خصوصیات اقتصادي یافته
ی محصوالت کشاورزي، ضرورت بررسی و یکدیگر و وضعیت منحصر به فرد بازارهاي داخلی و خارج

بدین منظور باید . طلبدکارهایی براي افزایش منافع اقتصادي تحقیقات کشاورزي را میشناسایی راه
-هاي در دست اجرا تنظیم و اولویتهایی همسو با اثرگذاري مثبت بر یکدیگر براي پروژهسیاست
ارزیابی آثار اقتصادي تحقیقات بادام نتایج . ردهاي پژوهشی با توجه به شرایط بازار، صورت پذیبندي

 میلیارد ریال منفعت 3/59با افزایش یک درصدي عملکرد در یک انتقال موازي، ساالنه که نشان داد 
 میلیارد ریال به 5/2 میلیارد ریال به تولیدکنندگان و 8/56گردد که از این مقدار اجتماعی ایجاد می

همچنین در نتیجۀ کاهش قیمت جهانی، . شودمنتقل میکنندگان بادام در ایران مصرف
کنندگان در آن کشورها  میلیارد ریال زیان و مصرف39اندازة تولیدکنندگان بادام در سایر کشورها به

در انتقال غیرموازي تغییري در آثار رفاهی مورد انتظار . برند میلیارد ریال سود می03/39میزان به
 3/59کنندگان سایر نقاط جهان ایجاد نشده ولی مقدار منافع داخلی از فبراي تولیدکنندگان و مصر

اي میان آثار دهند که تفاوت قابل توجهها نشان مییافته. یابد میلیارد ریال کاهش می7/29به 
طوریکه با کاهش یک درصدي در هزینۀ به. اقتصادي افزایش عملکرد با کاهش در هزینه، وجود دارد

کنندگان ادام و انتقال موازي منحنی عرضه، مجموع منافع تولیدکنندگان و مصرفهر هکتار باغ ب
در .  میلیارد ریال کمتر از وضعیت پیشین است1/17میزان  میلیارد ریال بوده که به5/41داخلی 

عبارت دیگر به. یابد میلیارد ریال کاهش می3/27 به 39مقابل زیان تولیدکنندگان خارجی از 
م در ایران بیشتر به نفع تولیدکنندگان داخلی بوده و میزان منافع مورد انتظار به نحوة تحقیقات بادا

  .هاي پژوهشی و چگونگی انتقال منحنی عرضه بستگی داردتأثیرگذاري یافته
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 ارائۀ تعریفی از آن براي شناخت بیشتر منحنی عرضه در ادامه به
  .شودمیداده  توضیح هاي کمی و کیفی آنپرداخته و ویژگی

عرضه عبارت است از ارتباط قیمت و مقدار تولید در شرایطی که تأثیر 
دلیل وجود به. سایر متغیرهاي اقتصادي، در نظر گرفته شده باشند

مدت  که حداقل در کوتاه"بازده نزولی تولید نهایینون اق"نام قانونی به
د ، ارتباط مثبتی میان قیمت و مقدار تولید وجود خواهوجود دارد

طور مستقیم وجود نداشته و علم مشاهدة مستقیم این ارتباط به. داشت
صورت  وجود این ارتباط را به،هاي موجوداقتصاد با استفاده از تئوري

براي برآورد ی یهاها و روشالبته استفاده از داده. کندانتزاعی تأیید می
ثیر سایر چنانچه تأ. کندکمک میهاي این ارتباط گیژبه شناسایی ویآن 
ها در نظر گرفته شوند وري نهاده اقتصادي از قبیل قیمت و بهرهطشرای

به تولیدکنندگان رود براي افزایش تولید باید قیمت دریافتی انتظار می
در اقتصاد، توسط ارتباط قیمت و مقدار عرضه کیفیت . افزایش داده شود

   .شود سنجیده می"عرضهقیمتی کشش "نام پارامتري به

 در "تابع هزینه" و "تابع تولید"هاي نی عرضه با دو مفهوم به ناممنح
تالش .  در نتیجه به نوعی در تعیین سودآوري، مؤثر است.ارتباط است

براي تغییر منحنی عرضه در نتیجۀ مدیریت تولید، هزینه یا هر دو 
هاي مصرفی را نشان تولید ارتباط میان تولید و نهادهتابع . میسر است

صورت جدول، شکل و  نحوة نمایش این ارتباط متنوع بوده و به.دهدمی
آیندهاي تولیدي کیفیت این ارتباط در فر. معادله قابل بیان است

  .ه شده استئ، ارا5در شکل ولی حالت کلی آن .  متفاوت است،مختلف
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  تابع تولید: 5شکل

   

افزایش با نموداري این واقعیت اقتصادي است که ، نمایش 5شکل 
با نرخ بیشتري افزایش تولید در ابتدا ، عامل تولیداستفاده از مقدار 

، سپس با نرخی کاهشی و در انتها تراکم عامل تولیدي باعث یافته
دریافت مطالب این جزوه در عنوان مثال به. کاهش تولید خواهد شد

کنون کاهشی و در ادامه منجر به فراموشی اتر بوده، شاید همتابتدا راح
-تولیدات اقتصادي مشاهده می این پدیده که در .گرددمطالب نخستین 

 که در مثال استدلیل محدود بودن حداقل یک عامل تولیدي گردد به
  . باشد عالقه یاحوصله، زمان تواند این عامل احتماالً میالذکر فوق

 با توجه ه شده استیش داد، نما5 در شکلتابع تولید با مشخصاتی که 
به هر کدام یک ناحیۀ گردد که به اجزاي آن به سه قسمت تقسیم می

 تولیدي که استفاده از هر واحد ،در ناحیۀ نخست. شودتولیدي گفته می
میانگین تولید هر کند بیشتر از عامل تولید به سطح تولید اضافه می

 در این ناحیه اقتصادي نبوده و توقف تولید. باشدواحد از عامل تولید می
 میانگین ،در ناحیۀ دوم تولیدي. الزم است سطح تولید افزایش یابد

 تولید

 عامل تولید
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تولید هر واحد از عامل تولید بیشتر از تأثیر نهایی عامل تولید بر میزان 
. تولید است و تولید در این قسمت شرط الزم در تولید اقتصادي است

 تولیدي باعث کاهش تولید کل در ناحیۀ سوم افزایش استفاده از عامل
. باشدگردد و قرار گرفتن در این ناحیه، تصمیمی غیر اقتصادي میمی

گاهاً اقتصاد را . استلذا، توصیۀ اقتصاد، فعالیت در ناحیۀ دوم اقتصادي 
نیز  "الفرقانسورة مبارکۀ  67آیۀ  "داند که در می "رويمیانه"معادل 

معناي استفاده از هر ز اسراف به پرهیز ا.این مساله تأیید شده است
نعمتی در جاي مناسب آن در اقتصاد با عنوان تولید در ناحیۀ دوم 

لذا در اقتصاد مقاومتی دقت در استفاده از . گردداقتصادي تعبیر می
البته سطح استفاده از هر عامل . باشدها یکی از شروط موفقیت مینهاده

- هاي دیگر بستگی دارد و نمیهه میزان مورد استفاده از نهادبتولیدي 
. توان سطح مشخصی را براي تمامی فرآیندهاي تولیدي تعیین کرد

اي به آنها شده، در نتیجه توجه ویژهخریداريبسیاري از عوامل تولید 
اي از عوامل تولید از قبیل توانایی مدیریت و پارهبه گردد، درحالیکه می

- افراد تصور میبسیاري از . شوداي نمی شایستهمهارت کارکنان توجه
افتد درحالیکه اسراف تنها در مصرف برق، آب و گاز اتفاق میکنند که 

-آن موقعی که افراد به. بیشترین اسراف در بخش نیروي انسانی است
دهند شما بدانید دلیل یک صفحه پرینت یا کپی دقایقی را  از دست می

اقتصادي شما را به در ناحیۀ سوم تولیدي هستید و ترکیب بهینه که 
کنید روحیۀ اگر مشاهده می. سازدصرف تالش و تولید کمتر منتقل می

 مشابه در حال کاهش است، این را بدانید که لعلفعالیت پرسنل به
. خوبی در محیط کار شما در حال اثرگذاري هستندقوانین اقتصاد به

ا رویکرد شناسایی و مدیریت این موانع تولیدي، نقش مهمی در اقتصاد ب
  .مقاومتی دارد

عرضه بسیار گسترده بوده و نسبت به ماهیت تولید بحث در مورد 
و پیشنهاد کامالً تصور اینکه عرضۀ سیب با عرضۀ ایده . متفاوت است

- یک سري قوانین پیروي میاز  است ولی هر دو یکسان باشد دشوار
هارت تولید و عرضۀ سیب به اقلیم، زمین، آب و مهمانطور که . ندنک

حال چقدر . تابع عوامل دیگري استنیز نیاز دارد، عرضۀ ایده و نوآوري 

رُوا  قْتُ ی م وا و لَ فُ رِ س ی وا لَم قُ فَ ذینَ اِذا اَنْ و الَّ
واماً نَ ذلِک قَ یکانَ ب و کسانی که هر گاه  و 

 سخت انفاق کنند نه اسراف می نمایند و نه
گیري بلکه در میان این دو حد اعتدالی 

  .دارند
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آن چیزي گردد موضوعی قابل بحث است ولی به این عوامل توجه می
افزایش باشد که در یک اقتصاد با رویکرد مقاومتی داراي اهمیت می

  .باشد می"اقتصاد دانایی محور"ها و تقویت این زمینهبه سطح توجه 

 داراي اهمیت در بررسی و مدیریت ی خصوصیتقیمتی عرضه،کشش 
عرضۀ محصوالت مختلف با توجه به کشش به سه گروه . عرضه است

- عرضۀ کشش. شوندناپذیر تقسیم میپذیر، کشش واحد و کششکشش
اي است که درصد تغییرات تولید از درصد تغییرات قیمت پذیر، عرضه
ري نسبت به تغییرات قیمت تیشاصطالحاً تولید حساسیت ب. بیشتر است

تولید آنها نیاز به زمان کمتري دارند از قبیل عرضۀ محصوالتی که . دارد
اي  احتماالً نمونه،هاي فعلی تولیدظرفیتتولیدات ایران خودرو در سطح 
 تولید محصوالت ،ولی در مقابل. پذیر باشنداز تولیدات با عرضۀ کشش

بنابراین . باشندي کشش کمتري میزراعی، باغی و دامی احتماالً دارا
هاي هاي مختلف توابع عرضۀ محصوالت مختلف به تأثیرگذاريویژگی

کاربرد ابزاري مشابه که منجر خواهد شد، در نتیجه تصمیمات متفاوت 
تأثیر شاید اي دیگر در پارهشده در مورد بعضی محصوالت مؤثر واقع

  . دلخواه را نداشته باشد

چنانچه که امسال شاهد . دنیکدیگر ارتباط دارف بهعرضۀ بازارهاي مختل
  مقدار عرضۀهاي باعث کاهشآن بودیم افزایش عرضۀ گندم به دامداري
 دولت با افزایش قیمت تضمینی ،آن به سیلوها گردید که در نتیجۀ آن

موضوع تخصیص تولید در بازارهاي مختلف، . درصدد جبران آن آمد
مندان را به ه در این جزوه بوده و عالقهشدفراتر از سطح در نظر گرفته

در فصل . کنمشده در پایان جزوه دعوت میهاي معرفیتابکمطالعۀ 
آتی به توضیح ارتباط نیاز، فرهنگ، خواسته، درآمد و تقاضا پرداخته 

  . شودمی
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  فصل سوم

  تقاضا

موارد، در بسیاري از .  استفراوان در اقتصاد داراي اهمیت "تقاضا"
عبارت به. دنروبه تقاضا از دست میدلیل عدم توجه تنها به هافرصت

- دیگر عدم شناسایی تقاضا به عدم ارائۀ عرضه در بازار مناسب منتهی
قبل از . باشدشده و در نتیجه کاهش درآمد و رشد اقتصادي متصور می

توضیح مفهوم تقاضا پرداخته شود، توضیح یک نکته داراي اینکه به 
 در حال "مدیریت دانش"اخیراً مفهومی به نام . تاهمیت فراوان اس

در مدیریت دانش عالوه بر چگونگی  .باشدمعرفی به جامعۀ اقتصادي می
 به راهکارهایی براي توسعۀ استفاده از آن در ،استفاده از دانش موجود

. شودتأکید مینیز در حال و آینده موارد و در ترکیب با علوم دیگر 
داده، اطالعات، هاي نامهایی بهاي با حلقههمدیریت دانش از زنجیر

گذاري در حال حاضر سرمایه. دانش، درك و خرد ساخته شده است
ها گذارينمونۀ این سرمایه. گرددشدیدي در تولید داده و اطالعات می

باشند، ولی واقعیت موجود پائین بودن  میتولید مقاالت و کتب علمی
آن . عبارت دیگر دانش کردن آنهاستهکاربردي نمودن آنها یا بدرصد 

چیزي که در اقتصاد مقاومتی ضروري است تولید دانش یا کاربردي 
بردي نمودن اتفاق نخواهد افتاد مگر با راین کا. نمودن اطالعات است

خواهیم در شرایط فعلی، هزینۀ تولید را در لذا اگر می. شناسایی تقاضا
بهینه از منابع موجود که یکی اي جز استفادة کشور کاهش دهیم، چاره
شده در مجالت و حافظۀ کارکنان و محققین از آنها اطالعات ذخیره

باشند گام فراتر در مدیریت دانش، درك و خردورزي می. است، نداریم
خالصۀ سخن این است که حلقۀ . باشندکه مفاهیم باالتر از دانش می

  . شناخت تقاضاست، زنجیرة مدیریت دانشمؤثر بر

نیاز آن چیزي .  مفهوم تقاضا عناصر نیاز، خواسته و درآمد وجود دارددر
. کنداست که تأمین آن رضایت و عدم تأمین آن نارضایتی ایجاد می

، امنیتی، اجتماعی، حیاتیروانشناسان نیاز را به اقسام مختلفی چون 
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بندي بر اساس این تقسیم. اند شکوفائی تقسیم کردهقدر و منزلت و
بندي به صورت یک هرم عناصر این طبقه. باشدلعات مازلو میاساس مطا

، هرم نیازهاي 6شکل . گویند می"هرم مازلو"قابل ارائه است که به آن 
  . دهدانسانی را نشان می

  

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هرم نیازهاي انسانی مازلو: 6شکل 

 
 
 

س بر این اسا. هرم مازلو کارکرد وسیعی در مطالعۀ رفتار انسانی دارد
کنند تا نیازهاي حیاتی خود که ها در مرحلۀ نخست تالش میانسان

در مرحلۀ بعدي به . شود تأمین نمایندشامل غذا، مسکن و پوشاك می
. دهندایجاد شرایطی براي پایداري این نیازهاي حیاتی عالقه نشان می

گرایی در تولید سپس با گسترش نیازها به تشکیل اجتماعات و تخصص
با گسترش زندگی احتماعی و در ارتباط با افراد دیگر عالقه . ندآوررو می

نمودهاي قدر و منزلت شامل . شودبه تأمین قدر و منزلت ایجاد می

 نیازهاي اجتماعی
 

 نیازهاي ایمنی
 

 نیازهاي حیاتی

 نیازهاي قدر و منزلت

 شکوفایی

هاي دیگري نیز روشالبته نیازهاي انسانی به
توان عنوان مثال میاند بهبندي شدهتقسیم
هاي باطنی را به چهار گروه غرایز، میل

 . ساسات تقسیم نمودانفعاالت، عواطف و اح
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در انتها با تأمین نیازهاي پیشین انسان . احترام و کسب شخصیت است
کند با استفاده از استعدادهاي فکري خود در مسیر شکوفایی تالش می
عتقاد بر این است که بدون تأمین مراحل قبلی امکان ا. گام بردارد

  . دستیابی به مراحل باالتر وجود ندارد

چنانچه مسیر پیشرفت جوامع انسانی حرکت به سمت باالي هرم در 
معناي نظر گرفته شود در آن صورت هرگونه تهدیدي در مراحل اولیه، به

راحل سنتی، چنانچه جوامع را به م. باشدتوقف توسعۀ اقتصادي می
ه  مدرن و پسامدرن تقسیم نمائیم در آن صورت حضور در مراحل اولی
هرم مازلو، جامعۀ سنتی، در مرحلۀ اجتماعی جامعۀ مدرن و در نوك 

در وضعیت فعلی کشور که در نتیجۀ . هرم جامعۀ پسا مدرن قرار دارد
ۀ جامعۀ ایرانی به خطر افتاده است، ضروري استحریم ت ها نیازهاي اولی

-زیراکه سرمایه. اي به تأمین و امنیت نیازهاي حیاتی گرددتوجه ویژه
ا نمودن آنها، به اجتماعی میهمبستگی افزایشمعناي گذاري در مهی  -

هرم مازلو این است که در ارائه و موضوع قابل توجه در البته . باشد
-  توجه به نیازهاي متنوع در ترغیب مصرف،عرضۀ تولیدات مختلف

طور مثال به. سزایی دارده استفاده از محصول تولیدي نقش بهکنندگان ب
باشند هاي مشترك که جزء نیازهاي اجتماعی میتوان زبان و ارزشنمی
اگر محصوالت ایرانی به . در نحوة عرضۀ محصوالت نادیده گرفترا 

پاکستان، عراق، آذربایجان، ارمنستان، ترکیه و سایر نقاط جهان صادر 
شود در آن صورت فرهنگی آنها توجه نمیهاي ویژگی هشوند و بمی

محصوالت سایر نباید انتظار داشت که تولیدات ایرانی در رقابت با 
هر دلیلی چنانچه به.  خود را حفظ نماید"پذیريرقابت"کشورها بتواند 

کنند در آن شوند که به فرهنگ منطقه توجهی نمیتولیداتی ارائه می
دلیل استفاده از کاال و خدمات سایر را بهکننده صورت نباید مصرف
  . کشورها مؤاخذه نمود

فرهنگ از آنجا که  . دهد را شکل می"خواسته"فرهنگ، نیاز با ترکیب 
مردم در مناطق مختلف با یکدیگر متفاوت است لذا خواسته انسانها نیز 

شاید آن اندازه که پنیر لیقوان در تبریز مورد توجه . مختلف خواهد بود

پذیري عبارت از حفظ و افزایش سهم رقابت
بازاري در تولیدي خاص که داراي ویژگی 

 .باشدپایداري در سودآوري نیز می
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ها، لذا شناسایی دقیق فرهنگ. ت در شیراز یا جاي دیگر نباشداس
 تولیدکنندگان ایرانی را به تولید کاالهایی که بیشتر  مورد عالقه هستند 

کاال با خواسته هماهنگی بیشتري داشته هر اندازه . هدایت خواهد نمود
این مهندسی . تر خواهیم بودنزدیک "کاالي آرمانی"تولید باشد ما به

 کشور را به تخصیص و استفادة بهینه از امکانات سوق داده و ،لیديتو
. دهدکنندگان به استفاده از کاالهاي ایرانی را افزایش میتمایل مصرف

هر محدودیتی در حرکت در این مسیر باعث کاهش قدرت اقتصادي لذا، 
هاي مختلف ، ارتباط  کاال و خواسته در حالت7 در شکل .شودکشور می

  .داده شده استنمایش 

  

  

  

  )الف              (     )           ب       (         )                ج           (

؛ تأمین )الف(در سه حالت عدم تأمین وضعیت تأمین خواسته توسط کاال : 7شکل 
  )ج(و کامل ) ب(ناقص 

  

 در اقتصاد مقاومتی هدف اقتصادي باید تولید کاالي آرمانی باشد که
شکل ) ج(این وضعیت در قسمت . بیشترین سازگاري را با فرهنگ دارد

 توجه به کاالهاي متناسب با فرهنگ عدم. ، نشان داده شده است7
در ها معناي مهیا نمودن شرایط براي حضور سایر فرهنگداخلی به

ریزي اقتصادي که در یک اقتصاد مقاومتی با پایه. باشداقتصاد ملّی می
باشد، زمینۀ حضور کاالهاي دیگر که هاي بومی میگا به فرهننآش

اد با فرهنگ اسالمی کشور میحامی فرهنگ باشد گرفته هاي گاهاً متضّ
کاري پایدار عنوان راهدانش اقتصاد ممنوعت دستوري را به. خواهد شد
کند، بلکه اعتقاد دارد عدم وجود جایگزین مناسب است که تأیید نمی

کاالي آرمانی، کاالیی است که کامالً با 
تأمین این . خواسته تطابق داشته باشد

شرایط هنري است که در علم بازاریابی از 
 . شود بحث میآن

 

 خواسته خواسته کاال خواسته کاال
 کاال
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صرف سایر کشورها یا به عبارت دیگر پذیرش کاالهاي مباعث گسترش 
بنابراین در فرهنگ اقتصاد مقاومتی مصرف یک . گرددفرهنگ آنها می
  . معناي پذیرش فرهنگ آن نیز استطور ضمنی بهکاال یا خدمت به

بندي و در اولویتکه کنند  خواسته را ایجاد می،ترکیب نیاز و فرهنگ
گذاري این ارزش. باشند میکنندگان مؤثرگذاري ذهنی مصرفارزش

- نمایش داده می"تفاوتیهاي بیمنحنی"نام هایی بهدر منحنیذهنی 
  .دهدها را نشان میاي از این منحنی، نمونه8شکل . شوند

  

   

  

  

  

  

  

  تفاوتینمایش نموداري منحنی بی: 8شکل 

  

شده ارتباط مصرف کاالهاي ایرانی و سایر کشورها ، تالش8در شکل 
تفاوتی، میزان جانشینی کاالهاي مختلف منحنی بی. اده شوندنمایش د

تفاوتی احساس رضایت از آنجا که در روي منحنی بی. دهدرا نشان می
از مصرف کاالها، ثابت است با این وجود نحوة جانشینی کاالها با 

-  بیمنحنی. هاي مصرفی مختلف، متفاوت خواهد بودیکدیگر در ترکیب
 از میزان هاي ایرانی که با افزایش مصرف کاالدهدتفاوتی نشان می

کشورها کاالي سایر  

کاالي 
 ایرانی
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شیب این .  و بالعکس کاسته خواهد شدهاي سایر کشورهامصرف کاال
کنندگان به کاالهاي ایرانی و سایر هاي ذهنی مصرفمنحنی ارزش
کنندگان ایرانی ارزش بیشتري به هر اندازه مصرف. باشدکشورها می

اوتی کاهش خواهد یافت و تفکاالهاي داخلی بدهند، شیب منحنی بی
طوریکه در نهایت مصرف کاالي سایر کشورها هیچ به. تر خواهد شدافقی

حالت عکس نیز . کنندگان ایران نخواهد داشتارزش ذهنی براي مصرف
دنبال کنندة ایرانی صرفاً بهمصرفصادق است و آن زمانی است که 

تی عمودي تفاودر این وضعیت منحنی بی. کاالهاي سایر کشورهاست
  . خواهد شد

کنندگان ایرانی ترکیبی از کاالهاي داخل و در حالت معمولی، مصرف
تفاوتی نزولی، در نظر کنند، لذا شیب منحنی بیخارج را مصرف می

مقاومتی مورد آن چیزي که در فرهنگ مصرفی اقتصاد . شودگرفته می
این  .باشدمی افزایش ارزش ذهنی مصرف کاالهاي ایرانی ،نظر است

در . گیرد مورد توجه قرار می"پذیرش"مطلب در مباحث  مربوط به 
بررسی مفهوم پذیرش به بررسی شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي 

کند توجه ها که زمینۀ را براي قبول تولیدي خاص مساعد میانسان
- هاي مختلف و سرمایهجا با تقسیم جامعه به گروهدر همین. شودمی

. گرددهاي هدف، تالش براي افزایش احتمال پذیرش میهگذاري در گرو
کننده داراي اهمیت  چیزي که در مبحث مربوط به انتخاب مصرفآن

هاي  بالقوه امکان پذیرش، ترکیب،کنندگانباشد که مصرفاست این می
- مختلف از کاالها را دارند، ولی آن چیزي که نقش نهایی در تصمیم

ترکیب . باشدکنندگان میی و درآمدي مصرفگیري را دارد شرایط قیمت
کننده را شکل ها، تقاضاي مصرفنیاز، فرهنگ، خواسته با درآمد و قیمت

کننده برخالف میل باطنی به در این حالت است که مصرف. دهندمی
دلیل قیمت اندك کاالهاي خارجی مجبور به پیروي از قوانین تخصیص 

ها و درآمدي با اضافه یت قیمتوضع. شودبهینۀ درآمد در اقتصاد می
  .، نشان داده شده است9در شکل  8نمودن خط بودجه به شکل 

   

پذیرش یعنی قبول کردن کاال، 
-خدمت، عقیده، فکر یا نظر، به نحوي

که فرد حاضر به پرداخت مبلغی یا 
ارزشی براي آن شده یا از آن در امور 

 .خویش استفاده نماید
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  همراه خط بودجهتفاوتی به منحنی بینمایش نموداري: 9شکل 

 "خط بودجه"، تفاوتی مماس شدهبه منحنی بی، خطی که 9در شکل 
با توجه به کنندگان  جایی است که مصرف،این نقطۀ تماس. نام دارد

قیمت کاالها و ارزش ذهنیشان در مورد ترکیب بهینۀ مصرف، تصمیم 
خانوارهاي ایرانی به مصرف کاالهاي ایرانی و گیري لذا تصمیم. گیرندمی

هاي حاکم هاي ذهنی بلکه متأثر از قیمتخارجی نه تنها تابعی از ارزش
خانوارهاي باشند که در بسیاري از مواقع خارج از کنترل بر بازار می
تناقضی که میان عقیده و عمل در دنیاي واقعی اتفاق . باشندایرانی می

بر اساس قوانین . ، مشخص شده است9خوبی در شکل افتد بهمی
اقتصادي با کاهش قیمت محصوالت خارجی نسبت به محصوالت 
داخلی، میزان مصرف کاالهاي خارجی افزایش و میزان مصرف کاالهاي 

لذا در اقتصاد مقاومتی اصالح الگوي مصرف، . هد یافتایرانی کاهش خوا
تنها به اعتقاد ذهنی خانوارهاي ایرانی مربوط نشده بلکه ترکیبی از 

  . باشدعوامل تولیدي و فرهنگی می

هاي مختلفی از ، ترکیب9با تغییر قیمت کاالهاي مختلف در نمودار 
مت و مقدار با برقراري ارتباط میان قی. شودمصرف کاالها ایجاد می

قانون "گردد که در دانش اقتصاد به آن اي ایجاد میمصرف، رابطه

کشورها کاالي سایر  

کاالي 
 ایرانی

مصرف کاالي 
 ایرانی

 مصرف کاالي سایر کشورها

هاي مختلفی از خط بودجه ترکیب
کننده کاالهاي قابل خریداري که مصرف
-تواند بهبا درآمد قابل تصرف خود می

 .دهددست بیاورد را نشان می

کند که با افزایش قانون تقاضا بیان می
ثبات قیمت محصولی خاص در شرایط 

سایر شرایط از قبیل درآمد و فرهنگ، 
-مقدار تقاضا از آن محصول کاهش می

 .یابد
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، ارائه 10 نمایش نموداري این قانون در شکل .شودبرده می نام"تقاضا
  . شده است

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

                             

  منحنی تقاضا: 10شکل

  

رف را نشان مصمقدار ، ارتباط منفی قیمت و 10منحنی تقاضا در شکل 
این ارتباط در مورد محصولی خاص در مناطق مختلف به دلیل . دهدمی

باشد لذا برخورد مشابه با هاي فرهنگی و درآمدي، یکسان نمیتفاوت
کیفیت این . احتماالً به نتایج یکسان منجر نگردندتقاضاهاي مختلف 

با .  خالصه شده است"کشش قیمتی تقاضا"نام هومی بهفارتباط در م
افزایش کشش قیمتی تقاضا حساسیت مقدار تقاضا به تغییرات قیمتی 

 مقدار مورد ،بنابراین با افزایش مختصري در قیمت. یابدافزایش می
چنانچه کاالهاي موجود در . میزان بیشتري کاهش خواهد یافتتقاضا به

بازار داراي جایگزین داخلی نباشند یا جایگزین مناسبی براي کاالهاي 
 در آن صورت کشش قیمتی تقاضا کاهش یافته در ،اشندبنخارجی 

هاي وضع تعرفه بر مصرف کاالهاي خارجی به نتیجه اعمال سیاست
أثیر اندکی بر میزان افزایش قیمت آنها در داخل کشور منجر شده و ت

 قیمت

 مقدار

 تقاضا

کشش قیمتی تقاضا بیانگر نسبت 
درصد تغییر مقدار مورد تقاضا به 

 .باشددرصد تغییر قیمت می
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 صادرات کاالهایی که در ایران لذا تحریم .ذاشتمصرف خواهد گ
با مراجعه به . مورد توجه است بیشتر  ندارندیجایگزین داخلی مناسب

 جنرال الکتریک یا خودورهاي شوید که واردات یخچالبازار متوجه می
آنها چندان شدید خارجی همچنان ادامه دارند و ممنوعیت صادراتی 

تفکر اقتصادي پشت این سیاست تخریب تولید داخلی و حذف . نیست
ن تولیدکنندة مطمئناً اگر ایرا. باشدبازارهاي وابسته به خارج می

محصوالت کشاورزي نبود در آن صورت یکی از اقالم تحریمی، 
ویژه به در تفکر اقتصاد مقاومتی، توجه لذا . شدمحصوالت غذایی می

  .س توجهات باشدأتولیدات داخلی و تالش براي پایداري آنها باید در ر
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  فصل چهارم

  )العالی مدظلّه(هاي مقام معظم رهبرياندیشهتفسیر اقتصادي 

در این فصل از میان بیانات مقام معظم رهبري به بررسی نکات 
هاي پرداخته و ارتباطی با آموخته 1391  سال پیام نوروزياقتصادي

له در پایگاه متن کامل بیانات معظم. خود با آنان ایجاد خواهیم کرد
به  موجود بوده و در این قسمت صرفاً ir.leader.wwwاینترنتی 

  .گردد اکتفا میيمطالب اقتصاد

  :پاراگراف اول

با افراد مطلع و ه ها و مشاوربه تشخیص من، بر طبق گزارش .......... "
 چالش مهم در همین سال جارى ۀرسیم که عرصنتیجه می آگاه، به این

 اقتصادى ۀرصع -شود ساعت شروع می  که این سال، امروز و از این-
مجاهدت . باشد  شدنى جهاد اقتصادى چیزى نیست که تمام. است

هاى اقتصادى، براى ملت ایران یک  اقتصادى، حضور جهادگونه در عرصه
  ".است ضرورت

  :پاراگراف دوم

یک . کنم مسائل مربوط به جهاد اقتصادى رامن امسال تقسیم می "
اگر .  ى تولید داخلى هگردد به مسئلمسائل اقتصادى برمی بخش مهم از

 تالش مسئوالن، ما عزم راسخِ ملت و با به توفیق الهى و با اراده و
 آن است، رونق ۀشایست  تولید داخلى را، آنچنان کهۀبتوانیم مسئل

دشمن  هاىاى از تالش ببخشیم و پیش ببریم، بدون تردید بخش عمده
 تولید ملى ۀلا بخش مهمى از جهاد اقتصادى، مسپس. ناکام خواهد ماند

ملت ایران با همت خود، با عزم خود، با آگاهى و هوشمندى  اگر. است
ریزىِ درست بتواند مشکل  مسئوالن، با برنامه خود، با همراهى و کمک

پیش برود، بدون تردید بر  تولید داخلى را حل کند و در این میدان
دا جدى پی  کامل وۀ دشمن آن را فراهم کرده است، غلبهائى کهچالش

ل تفسیر اقتصادي پاراگراف او:  
توجه به مسائل اقتصادي ضرورتی همیشگی 

توجه به مسائل اقتصادي هر زمان . است
یافته و کاهش یابد، نکات ضعف افزایش

. یابداحتمال آسیب به جامعه نیز توسعه می
اي که فرد نخست قابل تعمل است در جامعه

آن خود را نیازمند مشاورة متخصصان اقتصاد 
-داند چگونه است که در بسیاري از سازمانمی

 هاي دولتی و غیردولتی توجهی به علم اقتصاد
در نتیجه در یک اقتصاد مقاومتی . گرددنمی

ها و سازيباید از علم اقتصاد در تصمیم
ها استفاده شده و به ابعاد گیريتصمیم

 .اقتصادي تصمیات توجه گردد

  :ف دومتفسیر اقتصادي پاراگرا
هاي خصمانۀ ها و فعالیتتأثیرگذاري تحریم

پذیر دشمنان بدون مشارکت داخلی امکان
ریزان باید به این مسؤلین و برنامه. باشدنمی

نکته توجه کنند که فضاي تولید داخلی 
-همچنان که از فضاي جهان خارج تأثیر می

اگر ما خواسته یا . بر آن نیز مؤثر است. پذیرد
تالش و کوشش خود براي ناخواسته در 

افزایش تولید، کوتاهی کنیم به صورت غیر 
هاي مستقیم در افزایش تأثیر منفی دشمنی

لذا وظیفۀ هر . کنیمخارجی مشارکت می
شهروند، افزایش تالش و کوشش در مسیر 

عبارت دیگر به. باشدتوسعۀ تولیدات داخلی می
هاي اقتصادي، توجه بیشتر پاسخ به دشمنی

  .باشد داخلی میبه تولید
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 ".ت مهمى اسۀلا تولید ملى، مسۀلابنابراین مس. خواهد کرد
  

  :پاراگراف سوم

 تورم حل ۀولید داخلى را رونق ببخشیم، مسئلتوانستیم ت اگر ما "
حل خواهد شد؛ اقتصاد داخلى به معناى   اشتغالۀخواهد شد؛ مسئل

  ةدشمن با مشاهد اینجاست که. حقیقى کلمه استحکام پیدا خواهد کرد
وقتى دشمن مأیوس شد، .  وضعیت، مأیوس و ناامید خواهد شداین
  ". دشمن، کید دشمن هم تمام خواهد شدۀدشمن، توطئ تالش

  :پاراگراف چهارم

 اقتصادى و ۀرصاندرکاران ع دستۀ کشور، هم  مسئولینۀبنابراین هم"
به این که امسال را سال رونق  کنم مردم عزیزمان را دعوت میۀهم

ملى، حمایت از  تولید«بنابراین شعار امسال، . ار بدهندتولید داخلى قر
حمایت  ما باید بتوانیم از کارِ کارگر ایرانى. است»  ایرانىۀکار و سرمای

دار ایرانى حمایت کنیم؛ و این فقط با تقویت   سرمایهۀکنیم؛ از سرمای
سهم دولت در این کار، پشتیبانى از .  پذیر خواهد شد ملى امکان تولید
داران و  سهم سرمایه . و کشاورزى است دات داخلىِ صنعتىتولی

 -تولید است و سهم مردم   تولید و اتقان در کارۀکارگران، تقویت چرخ
. داخلى است  مصرف تولیدات-تر است  اینها مهمهمۀکه به نظر من از 

ما باید عادت کنیم، براى خودمان فرهنگ کنیم، براى خودمان یک 
کاالئى که مشابه داخلى آن وجود دارد و تولید بدانیم که هر  فریضه

آن کاال را از تولید داخلى مصرف کنیم و از  داخلى متوجه به آن است،
هاى  زمینه: ها  زمینه همۀ مصرف تولیدات خارجى بجد پرهیز کنیم؛ در

ه و زمینه بنابراین ما امیدوار هستیم  .رتتر و مهم هاى عمده مصارف روزمرّ
 91سال  گیرى و رویکرد، ملت ایران درش، با این جهتکه با این گرای

 ۀ، بر کید و مکر بدخواهان در زمیندشمنانۀ هم بتواند بر توطئ
  "....د فائق بیای اقتصادى

  :تصادي پاراگراف سومتفسیر اق
ها در معناي افزایش عمومی قیمتتورم به

چنانچه به بحث بازار . طول زمان است
مراجعه کنیم مشاهده خواهیم نمود که 
افزایش تولید به انتقال منحنی عرضه به 
سمت راست منجر شده و در شرایط 
ثبات تقاضا این امر به تولید بیشتر و 

. ها منتهی خواهد شودکاهش قیمت
تولید بیشتر از آنجا که بر پایۀ افزایش 
عرضه است تا تقاضا، به افزایش اشتغال 

  . کندنیز کمک می
 

  :تفسیر اقتصادي پاراگراف چهارم
 تولید ملی، کار و سرمایۀ ایرانی حمایت از

در یک اقتصاد مقاومتی نیازمند همکاري 
-صاحبان عوامل تولید، دولت و مردم می

هاي پیشین، ارتباط عوامل در فصل. باشد
ها و خانوار تولید، عرضه، مصرف، شرکت

مقاومتی در اقتصاد . توضیح داده شد
-تالش براي جایگزینی تولیدات داخلی به

جاي انواع مشابه خارجی از طریق افزایش 
شده میسر کیفیت و کاهش قیمت تمام

البته ضروري است براي معرفی این . است
تولیدات به خانوارهاي ایرانی تالش و 

در بسیاري از مواقع . گذاري شودسرمایه
ته تولیدات ایرانی توانایی رقابت را داش

ها و قوانین ولی کمبود زیرساخت
ناپذیر مانع از دستیابی به بازارها انعطاف
افزایش کارامدي ادارات دولتی . گرددمی
منظور کاهش هزینۀ سازماندهی، نیازي به

. گردداست که هر روز بیشتر احساس می
الزم است در اقتصاد مقاومتی مفهوم 
هزینه و تولید را توسعه داده و از این 

ق دید اقتصادي خود را بهبود طری
 .بخشیم
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  پیوست
   اقتصاد خانواده

  
مطالب مربوط به بررسی اقتصادي خانواده، داراي سطحی فراتر از متن 

. قالب پیوست ارائه گرددباشد، لذا ترجیح داده شد تا در اصلی می
بررسی اقتصاد خانواده به توضیح منطق اقتصادي تشکیل خانواده و 
راهکارهاي اقتصادي پایداري آن پرداخته و چارچوبی براي تحلیل 

در این پیوست چارچوب نظري . کندقوانین مربوط به خانواده را ارائه می
 است معرفی اقتصاد خانواده که برگرفته از تئوري نئوکالسیک تجارت

توان آثار اقتصادي اعمال قوانین مربوط به شده که با استفاده از آن می
 بر تصمیمات زوجین را "الیحۀ حمایت از خانواده"خانواده از قبیل 

با توجه به جدید بودن مباحث مربوط به اقتصاد خانواده، . بررسی نمود
ث، افزوده هایی از متن، مطالبی به پیکرة اصلی مباحالجراً در قسمت

  . باشدشده است که مسوولیت آن بر عهدة نویسنده می
باشد که به بازار عرضه دامنۀ نیازهاي انسان فراتر از کاال و خدماتی می

باشند که عنوان مثال محبت، عالقه و توجه چیزهایی میبه. شوندمی
از طرف دیگر . باشندداراي ارزش بوده ولی قابل خرید و فروش نمی

شده و آماده به منزل منتقلصورت نیمهاز کاالها و خدمات بهبسیاري 
مثالً سبزي، برنج یا . شودسپس با فراوري به کاالي نهایی تبدیل می

گیرد بلکه با صورت مستقیم مورد استفاده قرار نمیگوشت معموالً به
. شودهاي تولیدي به کاالي نهایی تبدیل میصرف زمان و سایر نهاده

ري از تصمیمات دیگر مانند تعیین تعداد فرزند، آموزش، همچنین بسیا
ازدواج، طالق، مشارکت نیروي کار و بسیاري موارد دیگر در خانواده 

هاي منزل، خودرو، کانال تلویزیونی و نوع انتخاب ویژگی. شوندگرفته می
غذا نیز نه بر اساس تصمیمات فردي بلکه بر پایۀ تصمیمات گروهی 

ته داراي اهمیت این است که شرایط اقتصادي، نک. شوندگرفته می
باشد و این اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه در حال تغییر می

تغییرات از طریق تأثیر بر تصمیمات افراد خانواده در رفتارهاي آنها 
تصویب قوانین مربوط به خانواده، افزایش مشارکت . شودمنعکس می

پیشنهاد قوة الیحۀ حمایت از خانواده به
  هیات 3/4/1386قضائیه در جلسۀ مورخ 

وزیران به تصویب رسیده و داراي شش 
 .باشد ماده می53فصل و 
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هاي تولید ي آماده و هزینهزنان در نیروي کار، گسترش فروش غذاها
باشند که بر تصمیمات فرزند و افزایش سطح آگاهی مردم، عواملی می

دهندة هاي شکللذا با شناخت مؤلفه. باشندافراد در خانواده مؤثر می
توان احتمال مدیریت بهتر واحدهاي اجتماعی را تصمیات خانوادگی می

عنوان واحد انواده به سورة مبارکۀ روم از خ21در آیۀ . فراهم نمود
ت و دوستی یاد شده است فرمایدخدواند می. تولیدکنندة محب:  

  
م  کُ نَ ی لَ ب عجا و ه ی وا إِلَ نُ کُ تَس ا لِّ اج و أَز کُم نْ أَنفُسِ کُم م نْ خَلَقَ لَ اتِهِ أَ نْ آی مِ و

ونَ رُ کَّ فَ تَ مٍ یو قَ اتٍ لِّ لَآی لِک نَّ فِی ذَ مۀً إِ حرةً ودو هاي او اینکه ؛ و از نشانهم
 شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید همسرانی از جنس خودتان براي

هایی است براي و در میانتان مودت و رحمت قرار داد؛ در این نشانه
  .کنندگروهی که تفکر می

  
توجه به رفتارهاي خانوادگی در ابتدا در حوزة فعالیت روانشناسان و 

ار گرفته بود ولی در اوایل دهۀ شصت میالدي توجه شناسان قرجامعه
.  هاي اقتصادي تصمیمات خانواده جلب گردیداقتصاددانان به جنبه

گرایی و فردگرایی در استفاده از ابزار نئوکالسیکی و تکیه بر تخصص
ها را ها و فمنیستبررسی مسائل اقتصادي خانوارها اعتراض مارکسیست

- ها  پاشنۀ آشیل بدنۀ اصلی تئوريیستمثل همیشه مارکس. باعث شد
هاي اقتصادي که همان مسائل توزیع درآمدي است را مورد هدف قرار 

ها با معرفی طبقات اجتماعی و قرار گرفتن خانوارها مارکسیست. دادند
. پرداختندهاي نئوکالسیکی در درون این طبقات، به مخالفت با تئوري
ل اقتصاد در بررسی مسائل جبهۀ دیگري که در مقابل کاربرد اصو

اقتصادي خانواده ایجاد گردید مربوط به طرفداران حقوق زنان یا 
ها که به ها به شدت با فرض نئوکالسیکفمنیست. باشدها میفمنیست

وجود مزیت نسبی در کار منزل براي زنان و کار بازاري براي مردان 
عالیق و همچنین یکسان بودن . معتقد بودند به مخالفت پرداختند

- وجود یک رهبر خانواده که رعایت حال تمام افراد عضو خانواده را می
هاي مختلف به پدید چالش میان دیدگاه. دانندکند را غیر واقعی می

Game Theoryها یا تئوري بازي  
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که متکی راهکار  "هاتئوري بازي"هاي متنوعی از قبیل آمدن چارچوب
مشکل "باشد، زنی میهمکاري یا عدم همکاري توأم با گفتگو و چانه

کند و بیشتر بر توزیع منافع میان اعضاي خانواده توجه می که "همکاري
باشد، توسعه بر اساس بهینگی پارتو می که "جمعیرهیافت دسته"

  . اندیافته
کوشند تا به توضیح رفتارهاي اقتصادي هاي مورد اشاره، میکلیۀ تئوري

در . پردازندده بناشی از خانواخانواده با تأکید بر میزان و توزیع منافع 
ین نقاط بحرانی جبررسی منافع و ارتباط آن با طالق و جدایی زو

شود و تأثیر قوانین اجتماعی و تغییرات اقتصادي بر اقتصادي تعریف می
این مرزهاي بحرانی در ادبیات . کنندبررسی میرا این نقاط بحرانی 

ند و شوشناخته می "گردعقب" یا "نقطۀ تهدید"هاي نامموضوع به
بیانگر نقاطی هستند که افراد خانواده را در وضعیتی بدتر از زندگی 

عبور از این مزرها به طالق و جدایی خواهد . دهندمجردي قرار می
مطمئناً هر گونه تصمیمی در خصوص ازدواج و طالق به نرخ . انجامید

عبارت دیگر مطالعۀ به. رشد و مشارکت نیروي کار تأثیر خواهد گذاشت
اد خانواده ابزاري در جهت مدیریت متغیرهاي خرد و کالن اقتص

صورت فردي بلکه گیري براي آنها نه بهباشد که تصمیماقتصادي می
در این پیوست با اطالع از . باشدحاصل توافق عمومی در خانواده می

دلیل نواقص مدل متکی بر ابزار نئوکالسیکی در توضیح رفتار خانواده به
اي از اش در توضیح پارهر بیشتر مطالعات و تواناییاستفادة از آن د

  . شودهاي اقتصادي خانوار از آن استفاده میپدیده
گیري و اي از علم اقتصاد است که به تصمیماقتصاد خانواده شاخه

شروع توجه به این مطلب . پردازدها میتخصیص منابع در درون خانواده
ان متوجه شدند بسیاري از کاالها از آن جایی شروع گردید که اقتصاددان

ها و کاالهاي شوند از ترکیب نهادهها مصرف میو خدماتی که در خانواده
تا . شوندها و خدمات غیربازاري یا خانگی ایجاد میعالوة نهادهبازاري به

آن موقع زنجیرة تولید ارزش تا درِ خانه بررسی شده بود ولی اقتصاد 
این شاخه از .  را به داخل منازل کشاندخانواده موضوع تخصیص منابع

مداري از رفتارهاي اقتصادي کند درك دانشعلم اقتصاد کوشش می

Cooperative Conflicts یا مشکل 
  همکاري 

  
Collective Approach یا رهیافت 

  جمعیدسته
  

Break Point  یاFall Back حالتی 
  .انجامدکه ازدواج به طالق و جدایی می

Gary Becker اقتصاددانی منتسب به 
مکتب شیکاپو که موفق به دریافت جایزة 

  . شده استنوبل
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کر. ها ارائه کندخانواده  براي توضیح اقتصادي عملکرد "روشی که گري بِ
در این تئوري . ها استفاده نمود مبتنی بر تئوري مزیت نسبی بودخانواده

باشد که خود تحت تأثیر  میهاي فرصتتخصیص بر اساس هزینه
  . باشدهاي نسبی افراد میقابلیت

علت اختصاص منابع به تولیدي اي است که بههزینۀ فرصت، هزینه
مثالً افزایش ساعات کار و . شودخاص از تولید کاالیی دیگر کاسته می

گوییم در این حالت می. شوددرآمد باعث کاهش ساعات استراحت می
باشد یا کاهش  درآمد، کاهش زمان استراحت میهزینۀ فرصت افزایش

- هاي تهیۀ غذا از بازار میزمان پخت و پز در خانه باعث افزایش هزینه
دنبال حداکثر نمودن رضایت این فرآیندي است که افرادي که به. شود

- صورت ارادي یا غیر ارادي دائماً در پی آن مییا سود خود هستند به
ت نسبی، افراد چیزهایی را تولید خواهند بر اساس تئوري مزی. باشند

براي درك بیشتر . نسبت کمتري داشته باشندنمود که هزینۀ فرصت به
-هاي تولیدي که در خانوادهاین مطلب ابتدا الزم است لیستی از فعالیت

تواند شامل نظافت، پخت این لیست می. گیرد داشته باشیمها انجام می
تعمیرات، رانندگی، تماشاي تلویزیون، و پز، اطوکشی، آموزش کودکان، 

حال سوال این است که از لحاظ اقتصادي کدام . بهداشت و غیره باشد
ها باید توسط زنان انجام بگیرد و کدام فعالیت توسط مردان تا از فعالیت

  .لحاظ اقتصادي بیشترین خروجی یا رضایت را داشته باشیم
آمدي است که در بازار از هاي تولیدي در منزل، درهزینۀ فرصت فعالیت

هاي بازاري و خانگی عبارت دیگر دو گروه اصلی فعالیتبه. روددست می
براي شروع و تالش براي استفاده از . انددر مقابل هم قرار گرفته

- ابزارهاي اقتصادي موجود، فرض کنید علی و فاطمه، آقا و خانمی می
منظور کاهش  به.کنندصورت مجرد زندگی میباشند که در ابتدا به

کنیم مخالفت طرفداران حقوق زن، در طراحی صورت مساله، فرض می
فاطمه در کار منزل و کار خارج از منزل یا بازاري نسبت به علی توانمند 

  : علی نشان داده شده است"منحنی امکانات تولید"، 1در شکل . است
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  منحنی امکانات تولید علی: 1شکل
  

چنانچه . باشدتنهایی میش نموداري تواتمندي علی به، نمای1شکل 
روز در اختیار داشته باشد علی هشت ساعت زمان براي کار در هر شبانه

تواند در آن صورت با اختصاص همۀ ساعات به کار خارج از منزل می
.  هزار تومان درآمد داشته باشد و کاري در منزل انجام ندهد900

ات کاري در دسترس به کار در منزل، همچنین با اختصاص همۀ ساع
 هزار تومان کار منزل تولید نماید و کاري در بیرون انجام 300اندازة  به

شیب منحنی امکانات تولید بیانگر نرخی است که درآمد کار . ندهد
ازاي طوریکه بهبه. شوندمنزل و خارج از منزل با یکدیگر مبادله می

ز کار منزل باید از سه تومان درآمد افزایش هر یک تومان درآمد ناشی ا
توان گفت در نتیجه در این حالت می. نظر نمودخارج از منزل صرف

هزینۀ فرصت هر واحد از درآمد ناشی از کار منزل سه واحد درآمد 
باشد و بالعکس هزینۀ فرصت هر واحد حاصل از کار خارج از منزل می

- د درآمد کار منزل میاندازة یک سوم هر واحدرآمد خارج از منزل به
  . باشد

انتخاب اینکه چه ترکیبی از کار منزل و خارج از منزل انجام پذیرد و 
ها تخصیص پیدا کند سوالی چگونه زمان در اختیار، میان این فعالیت

  هزار تومان900

 کار منزل  هزار تومان300

 کار خارج از منزل
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هاي باشد و ضروري است براي تعیین ترکیب بهینه، منحنیاقتصادي می
تفاوتی بیانگر ترجیحات هاي بیمنحنی. تفاوتی علی شناسایی شوندبی

  :باشندهاي زیر میعلی بوده  و داراي ویژگی
  .باشندداراي شیب نزولی می -1
 .کنندهمدیگر را قطع نمی -2
 .هاي باالتر بیانگر مطلوبیت بیشتر هستندمنحنی -3

  
توان سطح ثابتی از ویژگی نزولی بودن بیانگر این مطلب است که می

و افزایش استفاده از کاالیی دیگر رضایت را با کاهش استفاده از کاالیی 
- هاي بیاي از منحنی، مجموعه2شکل. با یک نرخ مشخص، ایجاد نمود

 . دهدتفاوتی علی را نشان می

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

  تفاوتی علیهاي بیمنحنی: 2شکل 
تفاوتی داراي شیب هاي بیدهد منحنی، نشان می2همانطور که شکل 

هاي باالتر بیانگر سطح  و منحنیکنندمنفی بوده، همدیگر را قطع نمی
- توانید به کتاببراي اثبات این فروض می. باشندبیشتري از رضایت می

  . هاي اقتصادي مراجعه کنید
ت در بررسی شکل این است که تصمیمات 2 و 1هاي نکتۀ داراي اهمی 

پذیرد بلکه ترکیب ها یا ترجیحات انجام نمیافراد صرفاً براساس توانایی

 کار در منزل

 کار خارج از منزل

1U 
2U 

3U 
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گیري افراد تأثیر گذاشته و ها و ترجیحات است که بر تصمیمتوانایی
لذا چنانچه خواهان مدیریت تصمیمات . کندترکیب بهینه را تعیین می

. گیري توجه کنیمباشیم الزم است به هر دو مؤلفۀ تصمیمخانواده می
این نتیجه شاید نخستین خروجی کاربرد ابزار اقتصادي در تحلیل رفتار 

ها و ترجیحات از طرف دیگر عوامل مؤثر بر توانایی. شدخانوارها با
هاي مختلفی براي مدیریت آنها مورد نیاز باشند لذا سیاستمتفاوت می

- همچنین تفاوت در مناطق، اقوام، مذاهب و اعتقادات در شکل. است
گیري تصمیمات خانواده مؤثر بوده لذا انتظار وجود عملکردي یکسان 

باشد ولی مدت منطقی نمیتلف حداقل در کوتاهمیان افراد و جوامع مخ
رسد نیروهاي اقتصادي در بلندمدت به همسویی این نظر میبه

  . تصمیمات منجر خواهند شد
در اقتصاد، هدف خانواده نه افزایش درآمد بلکه افزایش رضایت از 

باشد و ممکن است افزایش درآمد همواره به افزایش رضایت زندگی می
، 3ها در شکل منظور بررسی تصمیمات اقتصادي خانوادهبه. منجر نشود
همراه منحنی امکانات تولیدش رسم شده هاي ترجیحات علی بهمنحنی
  .    است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

  تفاوتی و امکانات تولید علیهاي بیمنحنی: 3شکل 
  

1U 
  هزار تومان1500

  هزار تومان450

  هزار تومان3000

 خارج از منزلکار 

  هزار تومان900

AS  

3U 

2U 

 کار در منزل
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هایش در نقطۀ حداکثر رضایت علی با توجه به ترجیحات و توانایی
آید دست می و منحنی امکانات تولید به2Uتی تفاوتماس منحنی بی

گیري علی در زمان  که بیانگر وضعیت تصمیمASاین نقطه در شکل با 
در نتیجه با استفاد از اطالعات . باشد نشان داده شده استمجردي می

ان کار خارج از  هزار توم450اندازة موجود،  علی در زمان مجردي به
دهد و این رضایتی بیشتر از  هزار تومان کار منزل انجام می150منزل و 
- به. تنهایی دارد هزار تومان درآمد از کار خارج از منزل به900کسب 

 ساعت را صرف کار 4عبارت دیگر علی از هشت ساعت کار موجود 
  . پردازد ساعت را به کار در منزل می4خارج از خانه و 

ر فاطمه داراي توانمندي بیشتري نسبت به علی در کار گرف دیاز ط
طوریکه با استفاده از هشت ساعت به. باشدداخل و خارج از منزل می

 هزار تومان درآمد از کار خارج از منزل و 920تواند زمان در اختیار، می
، ترکیب 4در شکل . دست بیاورد هزار تومان درآمد از کار منزل به400
تفاوتی فاطمه نشان داده شده هاي بیامکانات تولید و منحنی منحنی
  .  است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  تفاوتی و امکانات تولید فاطمههاي بیمنحنی: 3شکل 

  هزار تومان200

  هزار تومان460

  هزار تومان4000

 کار خارج از منزل

  هزار تومان920

FS  

3U 

1U 

 کار در منزل

2U 
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تواند شامل آموزش بهتر، تالش و انگیزة فاطمه به دالیل متعدد که می

 هزار تومان 920ازاي هشت ساعت کار تواند بهبیشتر یا سایر عوامل می
همچنین ارزش تولید کار . کنددرآمد از کار خارج از منزل کسب می

-  هزار تومان می400ازاي هشت ساعت کار در منزل  منزل فاطمه به
کامالً مشخص است که فاطمه از هر لحاظ نسبت به علی داراي . باشد

آیا با این وجود امکان ازدواج میان علی و فاطمه . توانایی بیشتري است
  واده از لحاظ اقتصادي وجود دارد؟ و تشکیل خان

فاطمه در زمان مجردي ترکیبی از کار منزل و کار خارج از منزل که 
این ترکیب . کند انتخاب کرده استسطح رضایتش را حداکثر می

 و منحنی امکانات 2Uتفاوتی تولیدي و مصرفی از تماس منحنی بی
 مشخص شده FS، توسط نقطۀ 4 شود که در شکلتولید تعیین می

در این وضعیت تعادلی که حداکثر رضایتمندي فاطمه با توجه به . است
 460 هزار تومان کار در منزل و 200شود، امکانات و سالیقش ایجاد می

عبارت دیگر براي به. شودهزار تومان کار در خارج از منزل انتخاب می
 هزار 460زار تومان درآمد ناشی از کار در منزل،  ه200دست آوردن به

یعنی هزینۀ فرصت هر . دهدتومان درآمد خارج از منزل را از دست می
-  درآمد از دست3/2یک واحد درآمد کار در منزل براي فاطمه حدود 

منظور بررسی وضعیت به. باشدرفتۀ ناشی از کار خارج از منزل می
کیل خانواده مجموعۀ درآمدهاي آنها اقتصادي علی و فاطمه قبل از تش

  .دهیم، مورد بازبینی و بررسی مجدد قرار می1را در جدول 
هزار (وضعیت درآمدي علی و فاطمه قبل از ازدواج و تشکیل خانواده : 1جدول 
  )تومان

درآمد خارج از   
  منزل

درآمد 
  منزل

ساعت کار خارج 
  از منزل

ساعت کار 
  منزل 

  4  4  150  450  علی
  4  4  200  460  فاطمه
  8  8  350  910  جامعه
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 1260دهد مجموع درآمد جامعه برابر با ، نشان می1همانطور که جدول 
 24 درصد آن ناشی از کار خارج از منزل و 76باشد که هزار تومان می

در محاسبات درآمد ملی معموالً . باشددرصد متعلق به کار در منزل می
. آیندحساب نمیدي داخل منزل بههاي اقتصادرآمدهاي ناشی از فعالیت

هاي اقتصادي جامعه، سطح رود با بازاري شدن فعالیتلذا انتظار می
دلیل افزایش درآمد خارج از منزل بلکه از تبدیل تنها بهدرآمد ملی نه

  . هاي غیربازاري به بازاري نیز افزایش یابدفعالیت
 ساعت 16بحث، ، افراد جامعه مورد 1در شرایط مورد بررسی در جدول 

طوري اختصاص زمان در اختیار را بین کار در منزل و خارج از منزل به
 ساعت یا 8بدین منظور . دهند که حداکثر رضایت یا رفاه ایجاد شودمی
 درصد زمان 50 ساعت یا 8 درصد منابع به کار در خارج از منزل و 50

  . شوددر اختیار به کار در منزل اختصاص داده می
در جامعه مورد مطالعه درآمد ناشی از کار خارج از منزل چنانچه 

رود در تخصیص ساعت کار در افزایش یابد در آن صورت انتظار می
 :، بررسی شده است4این موضوع در شکل . دسترس تغییراتی رخ دهد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

تفاوتی و امکانات تولید فاطمه در شرایط هاي بیمنحنی: 4شکل 
  خارج از منزلافزایش درآمد کار 

FS ′  

  هزار تومان200

  هزار تومان460

  هزار تومان4000

 کار خارج از منزل

  هزار تومان920

FS  

3U 

1U 

 کار در منزل

2U 
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افزایش درآمد خارج از منزل در نتیجۀ ارتقاي شغلی یا هر دلیل دیگر 
در نتیجه . شودباعث انتقال منحنی امکانات تولید به سمت راست می

رود که از ساعات کار منزل کاهش و بر ساعات کار خارج از انتظار می
FSنقطۀ تعادلی جدید که با . منزل افزوده گردد  مشخص شده است ′

تخصیص بهینۀ ساعات کار در دسترس را با توجه به شرایط اقتصادي 
دست از متصل نمودن این نقاط تعادلی منحنی به. دهدجدید نشان می

 این منحنی .گوییم می"منحنی تخصیص زمان"آید که به آن می
دهد که در ادبیات هاي مختلف تخصیص زمان را نشان میترکیب
  . باشند معروف می"هاي پیشنهادمنحنی"ع به موضو

اکنون پرسش اقتصادي این است که آیا امکان ایجاد ارزش بیشتر از 
طریق ازدواج و تشکیل خانواده توسط علی و فاطمه وجود دارد؟ در نگاه 

دلیل توانایی بیشتر فاطمه در کار در داخل و خارج از منزل نخست به
ی براي تشکیل خانواده در این جامعه وجود رسد دلیل اقتصادینظر میبه

ولی در تئوري اقتصاد مشوق افراد براي تغییر تصمیمات . نداشته باشد
مزیت نسبی بر اساس . باشد می"مزیت نسبی"خویش پیروي از الگوي 

هاي فرصت علی و ، هزینه2در جدول . شودهاي فرصت تعریف میهزینه
 .    فاطمه ارائه شده است

  
علی و فاطمه هزینۀ فرصت هر واحد درآمدي در داخل یا خارج از منزل : 2جدول 

  )تومان(قبل از ازدواج و تشکیل خانواده 
  کار در خارج از منزل  کار در منزل  
  33/0  3  علی
  43/0  3/2  فاطمه

 
 

، هر واحد درآمدي ناشی از کار در منزل 2بر اساس اطالعات جدول 
- به. کند تومان ایجاد هزینه می3/2 و 3ترتیب براي علی و فاطمه به

از . باشدعبارت دیگر هزینۀ فرصت کار در منزل علی بیشتر از فاطمه می
ترتیب طرف دیگر هر واحد درآمد خارج از منزل براي علی و فاطمه به

هاي بهینۀ منحنی تخصیص ترکیب
تخصیص زمان میان کار در منزل و خارج 

هاي مختلف دستمزد یا درآمد را در نرخ
 .دهدنشان می
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توان گفت با آنکه فاطمه در نتیجه می.  تومان هزینه دارد43/0 و 33/0
 به علی برتري مطلق دارد ولی در کار در منزل و خارج از منزل نسبت

علی در کار از خارج از . این مزیت در کار خارج از منزل کمتر است
وجود . باشندمنزل و فاطمه در کار داخل منزل داراي مزیت نسبی می

  . سازدمزیت نسبی امکان افزایش رفاه از طریق ازدواج را مشخص می
تصمیم به ازدواج بر اساس الگوهاي اقتصادي، علی و فاطمه در صورت 

کنند و براي افزایش رفاه خانواده تالش به توانمندهایی یکدیگر توجه می
رسند که افزایش کار در در این راستا به این نتیجه می. خواهند نمود

منزل فاطمه و کاهش کار در منزل علی باعث افزایش درآمد نقدي و 
، ارائه شده 3 تغییرات مورد نظر در جدول. غیرنقدي خانواده خواهد شد

 .است
  
تغییر در  درآمد کل خانواده در نتیجۀ تخصیص مجدد زمان در دسترس : 3جدول  
  )تومان(

  کار در منزل  کار خارج منزل  
  -1  +3  علی
  1  -3/2  فاطمه
  0  +7/0  تغییر

 
، مشخص است در نتیجۀ کاهش فعالیت علی در 3همانطور که از جدول 

 به کار در خارج از منزل و تغییرات یافتهمنزل و افزایش زمان اختصاص
معکوس در تخصیص زمانی فاطمه، درآمد کل خانواده افزایش خواهد 

این تغییرات با توجه به نیاز خانواده به درآمد نقدي و غیر نقدي . یافت
تا جایی ادامه خواهد یافت که سطح رضایت طرفین در مجموع حداکثر 

در این حالت . د خواهد شدحداکثر تغییرات در تخصص کامل ایجا. شود
ترتیب در کار خارج از منزل و علی و فاطمه تمام زمان در اختیار را به

، حد نهایی تخصص را نشان 4جدول . کار منزل اختصاص خواهند یافت
  .دهدمی
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  )ومانهزار ت(درآمد کل خانواده در حد نهایی تخصص : 4جدول 
  کار در خارج از منزل  کار در منزل  
  900  0  علی
  0  400  فاطمه
  900  400  خانواده

  
 

دهد که در نتیجۀ ازدواج درآمد  نشان می4 و 1مقایسۀ نتایج جدول 
- البته انتظار نمی.  هزار تومان افزایش یافته است1300 به 1260کل از 

  . رود زوجین بعد از ازدواج صرفاً به کار در منزل یا خارج از آن بپردازند
ادلۀ درآمد داخل با خارج از منزل براي طرفین رسد رابطۀ مبنظر میبه
 متفاوت از وضعیت "آثار خارجی" و "اقتصاد مقیاس"دالیل وجود به

هایی از قبیل آشپزي، نظافت، هزینۀ فعالیت. قبل از ازدواج باشد
بهداشت، رانندگی، تعمیرات جزئی، هزینۀ خدمات اسکان، خدمات 

سب با افزایش تعداد افراد، و غیره معموالً متنا) خودرو(حمل و نقل 
عبارت دیگر زمان مورد نیاز براي تهیۀ غذاي دو نفر، به. یابندافزایش نمی

از این وضعیت در . باشددو برابر زمان تهیۀ غذا براي فرد تنها نمی
در نتیجه با . شودبرده میعنوان منافع ناشی از اندازه ناماقتصاد به

زش کار خارج از منزل علی انتظار افزایش ارزش کار منزل فاطمه و ار
-هاي منحنی یا شیب4/0 و 5/0 میان "رابطۀ مبادله خانواده"رود می

 باشد 45/0اگر فرض شود این نرخ . هاي امکانات تولید آنها قرار گیرد
در آن صورت ارزش واقعی درآمد کل خانواده با افزایش ارزش کار علی 

ت و کیفیت درآمد عبابه. و فاطمه نیز افزایش خواهد یافت رت دیگر کمی
، منحنی امکانات تولید خانواده 5در شکل . خانوار بهبود خواهد یافت
 :نمایش داده شده است

 
 
 
 
 

Externalities یا آثار خارجی زمانی 
شود که فعالیت افراد از لحاظ ایجاد می

  .گذارداقتصادي بر روي همدیگر تأثیر می

Economics of Scale یا اقتصاد 
وري و هاي مدیریت بهرهمقیاس یکی از راه

گاهاً براي تولید دو برابري . باشدهزینه می
ها نیاز  کمتر از دو برابر در نهادهبه افزایشی

جویی ایجادشده را به وجود صرفه. داریم
  .دهنداقتصاد مقیاس نسبت می
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   امکانات تولید خانواده و رابطۀ مبادلۀ خانوادهمنحنی: 5شکل 
 

- یها مهایی مهم در تصمیمات اقتصادي خانواده، بیانگر واقعیت5شکل 
تولیدات (این تصمیمات تحت تأثیر ارزش اسمی و واقعی درآمدها . باشد
منحنی امکانات تولید خانواده از . باشدو هزینۀ فرصت آنها می) افراد

امکان . ترکیب منحنی امکانات تولید علی و فاطمه تشکیل یافته است
. اي از این منحنی براي خانواده وجود داردقرار گرفتن در هر نقطه

در شکل . هاي افراد بستگی داردخاب نهایی به ترجیحات و نیازمنديانت
اي از وضعیت تعادلی نمایش داده شده است که حد نهایی ، نمونه5

ص را نشان می البته امکان مشاهدة هر ترکیب دیگر نیز وجود . دهدتخص
آنچه که داراي اهمیت است مسیر و الگوي تغییرات در تخصیص . دارد

 امکانات تولیدعلی

 امکانات تولید فاطمه

 ر تومان هزا400

 کار خارج از منزل

  هزار تومان900

 کار در منزل

 رابطۀ مبادلۀ خانواده

 تفاوتی خانوادهمنحنی بی

 نکتۀ تعادلی
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باشد که در این مثال به افزایش ساعات کار رس میساعات در دست
  . خارج از منزل علی و کار در منزل فاطمه منجر شده است

ها معموالً تا هاي مربوط به اقتصاد خانواده از دیدگاه نئوکالسیکنظریه
اند ولی توسعۀ مباحث و استفاده از ابزار موجود این مرحله پیش رفته

این رابطه که . سازد را فراهم می"خانوادهرابطۀ مبادلۀ "امکان معرفی 
باشد متفاوت از بیانگر هزینۀ فرصت کار در خارج با داخل از منزل می

اي میان آن باشد و در فاصلههاي فرصت افراد در زمان مجردي میهزینه
از لحاظ اقتصادي پایداري خانواده به این موضوع بر . گیرددو قرار می

 خاص، بر کار در منزل فاطمه و خارج از منزل گردد که در این مثالمی
- چنانچه نسبت این ارزش. علی توسط طرفین ارزش بیشتري داده شود

ها کمتر همان نسبت براي فاطمه و بیشتر از همان نسبت براي علی 
باشد، خانواده از لحاظ اقتصادي پایدار نبوده و احتمال طالق افزایش 

  . یابدمی
ر نتیجۀ ازدواج احتمال کاهش درآمد ، مشخص است که د5از شکل 

بازاري و افزایش درآمد ناشی از کار در منزل وجود دارد ولی در هر 
شرایط ارزش واقعی درآمد خانواده بیشتر از مجموع درآمد علی و فاطمه 

چین پررنگ نمایش داده این مطلب توسط نقطه. تنهایی خواهد بودبه
 عالوه بر پایداري خانواده، وضعیت رابطۀ مبادلۀ خانواده،. شده است

هر . دهدنحوة توزیع منافع مورد انتظار از تشکیل خانواده را نشان می
اندازه این رابطه به شیب منحنی امکانات تولید هر یک از طرفین 

تر باشد، سهم طرف مقابل از منافع مورد انتظار بیشتر خواهد نزدیک
تالف سطوح درآمدي این نکته بیانگر این است که با افزایش اخ. شد

. افراد از یکدیگر سهم طرف ضعیف از منافع اقتصادي بیشتر خواهد شد
هاي امکانات تولید را خطوط بحرانی بنابراین چناچنه شیب منحنی

گذاري کنیم در آن صورت، پایداري ازدواج با نزدیک پایداري خانواده نام
لذا انتظار . تدیگر افزایش خواهد یافیکشدن وضعیت اقتصادي افراد به

یافته در این پیوست، افراد با رود بر اساس نتایج الگوي نظري توسعهمی
تشابهات اقتصادي بیشتر، توانایی بیشتري در حفظ خانواده، داشته 

نکتۀ جالب توجه این است که بررسی اقتصادي افراد و جوامع نیز . باشند
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باشند سطح  میمندتأیید کنندة این مطلب است و افراد و جوامع عالقه
این مطلب . سطحان اقتصادي، توسعه دهندروابط را بیشتر در میان هم

بیشتر از اینکه موضوعی مربوط به حجم منافع مورد انتظار باشد به 
  . گرددنحوة توزیع بر می

 

  :براي مطالعۀ بیشتر به منابع زیر مراجعه کنید
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