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  حبیبا سعید
  
  
  

  قیمت ةکنند دریافت

 رقابت بازار در که شود  می اطالق وکاري کسب به قیمت ةکنند  دریافت
  .کند می فعالیت کامل
 »قیمـت  گیرنـدة « وکارهـا  کـسب  بیشتر امروزي دنیاي در  

 تولید آنها که محصوالتی قیمت بر وکارها کسب یعنی .هستند
 کـه  ییهـا   هنهـاد  قیمـت  بر همچنین و انندرس   می فروش به و

 حالـت  ایـن  در .ندارنـد  چنـدانی  کنتـرل  ند،کن   می خریداري
ــسب ــا ک ــ وکاره ــت دةگیرن ــازار قیم ــستند ب ــانی.ه ــه   زم ک
 يهـا   ههزین و تولید فرایند   هستند، قیمت گیرندة وکارها کسب
 وکـار  کـسب  يگیـر    تصمیم درکننده     تعیین نقش آن بر مترتب
 مـدیریت  بـا  وکارها کسب سود و درآمد که مفهوم بدین .دارد
  .شود  میتعیین تولید، میزان کردن مشخص و تولید هزینۀ
 بـازار  سـاختار  کـه  است قیمت گیرندة زمانی وکار کسب  

 زیادي تعداد آن در که است بازاري رقابت بازار .باشد رقابتی
 و کننـد  می عرضه بازار به را همگن خدمت یا کاال ها بنگاه از

 و اسـت  انـدك  محـصول  تولیـد  در يها  هبنگا از هریک   سهم
  .است آزاد بازار به وکارها کسب خروج و ورود

  
  خانگی کارهايو کسب و قیمت گیرندة
 رقابـت  شـرایط  در کـه  هستند قیمت گیرنده وکارهایی کسب
 و محـصول  تولید میزان در تغییر طریق از تنها و کنند فعالیت
 .کننـد  رقابت بازار در رقبا با بتوانند تولید يها  ههزین مدیریت

 بـازار  قیمـت  تغییـر  به قادر و هستند قیمت گیرندة آنها زیرا،
 وکارهــاي کــسب درخــصوص اساســی موضــوع دو .نیــستند
  :است مطرح زیر بشرح خانگی

 سـایر  بـودن  ثابـت  بـا  خانگی وکارهاي کسب :هزینۀ تولید  •
 تولیـد  هزینـۀ  نیـستند،  خـانگی  که رقبایی به نسبت شرایط،

 انـسانی  نیـروي  و امکانات فضا، از آنها زیرا، .دارند کمتري
 خـود  تولیـد  هزینۀ طریق، این از و ندکن   می استفاده خانواده

 هزینـۀ  در کاهش .هندد   می کاهششدت     به رقبا به نسبت ار
 هزینـۀ  در هم و تولید فضاي نظیر ثابت هزینۀ در هم تولید
 انجـام  در خانواده اعضاي کار نیروي از استفاده مانند متغیر
 قـدرت  خـود  ایـن  و ردگیـ    می صورتها     فعالیت از بخشی
 .هدد  میارتقا را خانگی وکارهاي کسب رقابتی

 دیگـر  موضـوعات  از یکـی  :حاصل از مقیـاس   هاي   صرفه •
 گیرنـدة  کـه  رقابـت  شرایط در خانگی وکارهاي کسب براي

ــستند، قیمــت ــزان ه ــایی می ــا توان ــرهدر آنه ــردار  به  از يب
ــرف ــا هص ــل يه ــاس از حاص ــت مقی ــورتی.اس ــه   درص ک
 بهینـه  مقیـاس  وحـوش  حول بتوانند خانگی وکارهاي کسب
 خواهندمند    بهره مقیاس از حاصل يها  هصرف از کنند، تولید
 وجـود دلیـل      بـه  خـانگی  وکـار  کـسب  که حالتی در اما .بود

 کـه  شـود  باعث تولیدي، يها   ظرفیت توسعۀ در محدودیت
 از يمنـد    بهره امکان که -بهینه سطح از کمتر را تولید سطح
 این در باشد، -دکن   می فراهم را مقیاس از حاصل يها  هصرف
 هزینـۀ  داراي ،رقبـا  بـا  مقایسه در خانگی وکار کسب حالت
 در آن رقـابتی  قـدرت  از و بـود  خواهد باالتر تولید متوسط
  .شد خواهد کاسته رقبا با مقایسه

  
  محصول ارزش و قیمتمنشأ 
 و ایجـاد  بـا  رابطـه  در را اقتصادي يها   فعالیت قیمت، نظریه
 عـامالن  بـین  خـدمات  و کاالهـا  مبادلهمنظور     به ارزش انتقال

 درخـصوص   )1776 (اسـمیت  آدام .دکنـ    مـی  تبیین اقتصادي
ــا دو ارزش، واژة ــدیگر از را معن ــک هم ــرده تفکی ــت ک  اس

)Blaug, 1985, P. 38.( یـک  مطلوبیـت  میـزان  در معنـا  یک 
 کاالهـاي  خریـد  قـدرت  دیگـري  و اسـت  نظر مطمح کاالها
 در ارزش .شـد با   مـی  نظـر  مـد  کـاال  آن تملکمنظور     به دیگر
 در و اسـت  تخـدم  یـا  کاال آن از استفاده ارزش اول، معناي
 و المـاس  ارزش مثال،طور     به .است مبادله ارزش دوم معناي
 نیـروي  میزان و نسبی کمیابیبها براساس      گران کاالهاي دیگر
 ایـن  در .شـود    مـی  تعیـین  است، الزم آن تهیه براي که کاري
 و اسـت  کاال مبادلۀ ارزش براي پایه واحد کار، نیروي حالت
 اسـمی  ارزش .ددگـر    مـی  تعیین اساس برآن کاال واقعی قیمت
 آن تجـارت  بـراي  کـه  پولی ارزش به اسمیت دیدگاه از کاال
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 مربـوط  باشـد،  داشـته  نوسان است ممکن وشود     می استفاده
  .شود می

 معنـادار  ارزش تفـاوت  قیمـت،  نظریـه  معماهاي از یکی  
 در معمـا  ایـن  .اسـت  آب و المـاس  مانند محصوالتی بعضی
 از .اسـت  شـده  حـل  حاضـر    درحال ارزش، کار نیروي نظریۀ
 المــاس کیلــوگرم یــک آوردن بــه دســت کــار، نیــروي نظــر

  .است آب کیلوگرم یک آوردن به دست از تر مشکل
 براسـاس   آب، -الماس معماي حل براي دیگري رویکرد  

 .اسـت  شـده  ادبیـات  وارد کـار  نیروي بجاي نهایی مطلوبیت
 ذاتـاً  کـاال  هر ارزش ویدگ  می)Menger, 1871, P. 38 (منگر
 اول واحـد  .اسـت  مربـوط  »نهایی« مقادیر در آن مطلوبیت به
 ارزش است، کننده تعیین انسان حیات براي اینکهدلیل     به آب

 آن ارزش آب، بعـدي  واحدهاي برايکه     درحالی دارد باالیی
 و الماس ارزش بین تفاوت پدیده، این .ابدی   می کاهش سریع
 قیمـت  )1881 (جـونز  مـورد،  این در .هدد   می توضیح را آب

 و هـد د   مـی  قـرار  بررسـی  و بحـث  مـورد  را مرواریـد  باالي
 کـه  دکنـ   مـی مطرح را سؤال   این آن باالي قیمتدرخصوص  

 بـه  زنـد  مـی  شیرجه آب درون به مروارید صید براي فرد آیا
 بـه   مروارید قیمت اینکه یا و است باال آن قیمت که دلیل این

 را واریـد مر و بزند شیرجه آب درون به باید فرد اینکهخاطر  
 )Ozer and Phillips, 2012, P. 282 (اسـت؟  بـاال  کند، صید
 صـید  براي نیاز مورد کار نیروي که دکن   می گیري نتیجه ایشان

 .دکنـ    مـی  تعیـین  را مرواریـد  عرضـۀ  میزان که است مروارید
 مـشتاق  مـردم  آیا که زدسا   می مشخص مروارید عرضۀ میزان
 اسـت  مردم اشتیاقِ نای .نه یا آورند به دست    را آن که هستند

  .زدسا  میتعیین را کاال تقاضاي ارزش که
 اقتـصادي  یـک  در را کـاال  قیمـت  ایـدة  )1874 (والراس  
 کـه  زدسـا    مـی  مـرتبط گونـه      بدین کاال آن ارزش به اي مبادله
 کـه  دکنـ    مـی  افـزایش  به شروع زمانی کاال یک بازاري قیمت
ـ  شـروع  زمـانی  و باشـد  داشته وجود مثبت تقاضاي مازاد  هب

 باشـد  داشـته  وجـود  مثبـت  عرضـۀ  مازاد که یدنما   می کاهش
)Backhaus, 2012, P. 540.(  

 و کاالهــا عمــوم بــراي واقعــی دنیــاي در امــروزه آنچــه  
 سـمت  عوامـل  از ترکیبی رد،گی   می قرار ارزش مبناي خدمات
 اسـت  درصـدد  تولیدکننده یعنی .است تقاضا سمت و عرضه

 سوداضافه     به شده مامت هزینۀ براساس   را شده تولید محصول

 بـازار  بـه  را آن ،)بیـشتر  سـود  ممکن صورت در یا (متعارف
 مطلوبیتی میزانکننده براساس      مصرف مقابل در و کند عرضه

 خریـداري  را کاال آن دارد، او براي خدمت یا کاال مصرف که
 قـدرت  بـه  تعـادلی  قیمـت  یـا  خدمت یا کاال ارزش .ندکن  می

  .دارد تگیبس کننده تقاضا و کننده عرضه
  

 قیمت گیرندة :وکار کسب تقاضاي منحنی
 تولیـد  خـدمت  و کـاال  اسـت،  قیمت گیرنده که وکاري کسب
 بـازار  در زیـرا،  .دکنـ    مـی  عرضه رقابت بازار در را خود شدة

 نـاچیز  بـازار  کـل  از وکـار  کسب عرضۀ و تولید سهم رقابت،
 .باشـد  داشته نقش بازار در قیمت تعیین در اندتو  مین و است
 نـد، کن  می فعالیت رقابت بازار در که کارآفرینانی ،دلیل  همین  به

 تنظـیم  طریـق  از تنهـا  سود، و درآمد و هستند قیمت گیرندة
 افـزایش  اسـت  ممکـن  تولید، هزینۀ مدیریت و عرضه مقدار
  .یابد

 منحنی است، قیمت گیرندة وکار کسب اینکه به عنایت با  
 بـراي  1 دارنمـو  در منحنـی  ایـن  .است افقی آن براي تقاضا
 هـر  *P قیمـت  در وکـار  کـسب  .اسـت  شده ترسیم X کاالي
 انـد تو   مـی  را خود تولیدي محصول از بیشتري یا کمتر مقدار
 بـه  را محـصول  رقـابتی  بازار در وکار کسب زیرا، .کند عرضه
 داراي دیگـر،  وکارهاي کسب محصول با که اندرس   می فروش

 تقاضاي یمنحن با وکارها کسب تمامی و است کامل جانشینی
 نحصارگرکه ا    درصورتی .هستند مواجه کشش با کامالً   و افقی
 میـزان کننـده      مـصرف  دهـد،  افـزایش  را خـود  کـاالي  قیمت

ــري ــاال از کمت ــداري را ک ــد خری ــرد خواه ــل، در .ک  مقاب

 در وکار کسب براي X کاالي تقاضاي منحنی. 1نمودار
  رقابت شرایط

 سطح
  قیمت

  

   کاال تعداد

P* 
  



 ó 803 قیمت کنندة دریافت

 کـاهش  را کاال عرضۀ میزان بخواهند انحصارگرکه    درصورتی
کـه     درحـالی  .یافـت  خواهـد  افـزایش  کاال قیمت سطح دهد،
 و تولیـد  میـزان  در انـد تو   مـی  تنها رقابت بازار در وکار کسب
 ,Leftwich et al., 1982 (بگیرد تصمیم خود محصول عرضۀ

P. 289.(  

 قـدرت  وجـود دلیـل      بـه  انحصارگر وکار کسب مقابل، در  
 یـا  کاال قیمت محصول، سطحبر     عالوه است قادر انحصاري،
 بیشتر، سود و درآمد به دستیابی براي را خود تولیدي خدمت
 هـم  و مقـدار  تعیین در هم انحصارگر واقع، در .نماید تعیین
 .دکنـ    مـی  مـدیریت  را آن و دارد نقش ایفاي قیمت تعیین در
 در و دکنـ    مـی  وضـع  نیـز  را قیمـت  انحصارگر،دلیل    همین  به

 انحـصارگر  .است »قیمت دهندة« انحصارگر موضوع، ادبیات
 واقـع  در آن قاضـاي ت منحنی و است بازار در تولیدکننده تنها

 واقـع  در بـازار  تقاضـاي  .اسـت  بـازار  کـل  تقاضـاي  منحنی
ــف ترکیبــات ــراي کــه اســت کــاال مقــدار و قیمــت مختل  ب
 منحنـی  حالت، این در .است دسترس در بازار در انحصارگر
 2 نمـودار  .بـود  خواهـد  منفـی  شـیب  بـا  انحصارگر تقاضاي
 ,Kreps, 1990 (هـد د  مینشان را انحصارگر تقاضاي منحنی

P. 310.( انـد تو  میبازار تقاضاي منحنی روي تنها انحصارگر 
  .دهد تغییر را کاال قیمت یا مقدار

  
 ومـدت      کوتـاه  دورة :بـازار  در وکـار  کـسب  تعادل

  بلندمدت
 بلندمـدت  ومـدت      کوتـاه  دورة در بازار در وکار کسب تعادل
 اي دوره بـه مـدت      کوتـاه  دورة .ردگیـ    مـی  قـرار  بررسی مورد

 و هستند ثابت وکار کسب يها  هنهاد بعضی کهد  شو   می اطالق
 این در .دهد تغییر را آن میزان بالفاصله نیست قادر کارآفرین
 تغییـر  بـا  انـد تو   می تنها زمانی دورة هر در وکار کسب حالت
  .دهد تغییر را تولید مقدار متغیر، يها هنهاد
 نهـادة عنـوان      بـه  سرمایه موجودي از موضوع، ادبیات در  
 .شـود    مـی  یـاد  متغیـر  نهـادة عنـوان      بـه  کار نیروي زا و ثابت

 در کـار  نیروي اما است ثابتمدت    کوتاه در سرمایه موجودي
 نیـز  سـرمایه  نهـادة  ایـن  مـدت دبلن در .است متغیر دوره این

 مـشغول  کـه  وکـاري  کسب یک مثالطور   به .بود خواهد متغیر
 یـک  کـردن  اضـافه  امکانمدت     کوتاه در است، خودرو تولید
 در سـرمایه  موجوديدلیل    همین   به .ندارد را جدید یدتول خط
 انـد تو  مـی دورة همـین  درکـه      درحـالی  .است ثابت دوره این

 اسـت  ذکـر  شـایان  .دهـد  تغییـر  را شـاغل  کـار  نیروي تعداد
 میـزان  در تغییـر  بـراي  اسـت  قـادر  بلندمـدت  در وکار کسب
 بـر  حاکم شرایط (دهد تغییر را تولید يها  هنهاد تمامی تولید،

 مثال براي .نیست صادق همیشه بلندمدت و مدت کوتاه رةدو
 در اقلیمـی،  شرایط به وابستگی دلیل به کشاورزي محصوالت

 تغییـر  قابـل  ،شـاغل  کـار  نیـروي  تعـداد  تغییـر  بـا  مدت کوتاه
  .)نیست

  
 گیرنـدة  :مـدت    کوتـاه  دورة در وکـار  کسب تعادل
  قیمت
 انـد تو   مـی  وکار کسب شد، بحث قبل قسمت درطورکه    همان
 را تولیـد  میزان کار، نیروي تعداد تغییر بامدت     کوتاه دورة در

 بـر  حـاکم  هـاي  محـدودیت  به توجه با تغییر این .دهد تغییر
 هـدف کـه      درصـورتی  .اسـت  پـذیر  امکـان  سرمایه، موجودي
 را تولیـد  از سـطحی  باشـد،  سـود سـازي     حداکثر وکار کسب
 کـل  هزینـۀ  و کـل  درآمـد  تفـاوت  کـه  کـرد  خواهد انتخاب
درآمد کل از ضرب میزان تولید بـا قیمـت بـه             (شود ثرحداک

هـاي ثابـت و       هزینۀ کل شامل مجمـوع هزینـه      . آید  دست می 
 درآمـد  نظریۀ به موضوع ادبیات در رویکرد این .)متغیر است 

 منحنـی  3 نمـودار  در .اسـت  شـده  شـناخته  کـل  هزینۀ -کل
 دو ایــن تفــاوت کــه شــرایطی در کــل هزینــۀ و کــل درآمــد
 در وکـار  کـسب  سـود  .اسـت  شده دهد نشان است، بیشترین
 کـه  *Q نقطـۀ  درمـدت      کوتـاه  دورة در قیمت گیرنده شرایط
  ).Leftwich et al., 1982, P. 287( است حداکثر

 در وکار کسب براي X کاالي تقاضاي منحنی. 2نمودار
 انحصاري شرایط

 سطح
 قیمت

)P( 
  

  )Q( کاال دادتع
  

2Q 
  

1 Q  
  

2P  
  

A 
  

B  
  

D  
  

P  
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 هـاي  چـارچوب  کـل  هزینۀ -کل درآمد نظریۀ اینکه وجود با
 ارائـه  سـود  حـداکثر  بـه  وکـار  کـسب  دسـتیابی  براي روشنی

 بـراي  .اسـت  ضـعیف  رویکرد این تحلیلی توان اما یدنما   می
 يهـا    تحلیـل  تـا شـود      مـی  استفاده نهایی نظریۀ از منظور این

 در وکـار  کـسب  تعـادل  شـرایط  .شود ارائه موضوع از کاملی
 هزینـۀ  کـه  اسـت  زمـانی  اسـت،  قیمت گیرندة آن که حالتی
 برحـسب  نهـایی  هزینـۀ  (باشـد  برابـر  قیمـت  سطح با نهایی
 از اضـافی  حـد وا یـک کـه    زمـانی  کـل  هزینۀ اضافه تعریف
 قـبالً  که هندسی يها   تحلیل از ادامه در .)شود تولید محصول

 بـراي  قیمـت  سـطح  کـه  شـد  داده نـشان  آن طی و شد ارائه
 اسـتفاده  تحلیل این در است، ثابت قیمت، گیرندة وکار کسب
 بـازار  در تعادل شرایط نهایی، هزینۀ منحنی ترسیم با .خواهد

 تعادل یطاشر 4 ودارنم .است مشاهده قابل هندسیصورت    به
 گیرنـدة  کـه  وکـاري  کسب برايمدت     کوتاه در را B نقطۀ در

  .هدد می نشان است، قیمت
 نهـایی  هزینـۀ  بـا  *P قیمـت  سـطح  ،*Q تولیـد  سطح در  

)MC( نهایی درآمد تعریف، برحسبکه     ازآنجایی .است برابر 
)MR( فـروش  واحـد  یکازاي   به کل درآمد افزایش میزان به 

 وکـار  کـسب  سـود  حـداکثر  ،شود   می اطالق اضافی، محصول
 زیـرا،  .باشـد  نهـایی  هزینۀ برابر نهایی درآمد که است زمانی
 سـود  اسـت،  بیـشتر  نهـایی  هزینـۀ  از نهـایی  درآمدکه    زمانی
 بیشتر نهایی درآمد از نهایی هزینۀکه     زمانی و ابدی   می افزایش
 1Q تولیـد  سـطح  در وکـار  کسب .ابدی   می کاهش سود است،

 سـود  تولیـد،  سطح افزایش با زیرا، .دکن  مین متوقف را تولید
 2Q تولیـد  سطح در وکار کسب همچنین، .ابدی   می افزایش آن
 اسـت،  نهـایی  درآمـد  از بیـشتر  آن نهایی هزینۀ اینکهدلیل    به

  .دکن مین تولید
  

 گیرندة :مدت   کوتاه دورة در صنعت یک بازار تعادل
  قیمت
 افقـی  مجمـوع  زا صنعت یک محصوالت براي بازار تقاضاي
 5 نمـودار  در .آیـد  مـی  به دست    انفرادي تقاضاي هاي منحنی
 دو از متـشکل  جامعه یک که است شده گرفته نظر در حالتی
 انفـرادي  تقاضـاهاي  افقـی  جمع با .هستند »ب« و »الف« نفر
 به  کاال این براي بازار کل تقاضاي ،X کاالي براي نفر دو این

 موجـود  قیمـت  که یالر 2000 قیمت سطح در .آید میدست  
 واحـد  3000 معادل» الف «فرد تقاضاي میزان است، بازار در
» ب «فرد تقاضاي میزان قیمت همین درکه     درحالی است کاال

 کـاال  واحد 4000 تقاضا دو این جمع .است کاال واحد 1000
 بـازار  تقاضـاي  کـل  لـذا،  .اسـت  ریال 2000 قیمت سطح در

 منحنـی  روي قطـه ن یـک  کـه  اسـت  کاال واحد 4000 معادل
 شده داده نشان A با نقطه این .دهد می نشان را بازار تقاضاي
 نیـست،  افقـی  انفـرادي  تقاضـاي  منحنـی  اینکـه  علت (است
 در انفـرادي  تقاضـاي  میـزان  منحنـی  این که است لیلد  این به

 تقاضاي واقع در افراد تقاضاي و است قیمت مختلف سطوح
  .)خبتنم وکار کسب یک تقاضاي نه و است بازار

 کل هزینۀ
  

کل
نۀ 
هزی

 و 
کل

مد 
درآ

 
  

  )Q( کاال تعداد
  

Q* 
  

B 
  

 کلدرآمد 
  

 دستیابی براي کل هزینۀ - کل درآمد نظریۀ. 3نمودار
 مدت تاه کودر سود حداکثر به قیمت گیرندة وکار کسب

 گیرندة وکار کسب دستیابی براي نهایی نظریۀ. 4نمودار
 مدت  کوتاهدر سود حداکثر به قیمت
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 X کـاالي  بـراي  بـازار  قیمت سطح شود می فرض اکنون  
 قیمـت،  سـطح  ایـن  در .یابـد  افزایش واحد 3000 به و تغییر
 2000 و 5000ترتیب    به» ب «فرد و» الف «فرد تقاضاي میزان
 7000 بـازار  کـل  تقاضـاي  قیمـت،  سطح این در .بود خواهد
 بـازار  تقاضاي منحنی براي دیگري نقطه بنابراین .بود خواهد

 بـه  .اسـت  شـده  داده نـشان  B بـا  نقطه این .آید می دست به
 بـا  متنـاظر  تقاضا میزان از مختلفی نقاط توان می روش همین
 این وصل با .آورد دست به بازار در مختلف هاي قیمت سطح
 ایـن  .آیـد  می دست به بازار تقاضاي منحنی یگدیگر، به نقاط

 شـود  مـی  دهمـشاه  5 نمودار راست سمت نمودار در منحنی
)Leftwich et al., 1982, p. 141.(  

 تقاضـاي  منحنـی سـادگی      به بازار عرضۀ منحنی استخراج  
 سـود  حداکثر که شد بحث قبلی هاي قسمت در .نیست بازار
 نهـایی  هزینه برابر قیمت سطح که است حالتی در وکار کسب

 از اسـتفاده  بـا  .P=MC=MR یعنی است نهایی درآمد برابر و
 اسـتخراج  قابـل  عرضـه  منحنی وکار، کسب هزینۀ يها  منحنی
 کـل  متوسـط  هزینـۀ  منحنـی  و نهـایی  هزینـۀ  منحنـی  .است

)ATC( متغیر متوسط هزینۀ منحنی و) AVC(  صـورت     بـهU 
 از کـل  متوسـط  هزینـۀ  (است شده ترسیم 6 نمودار در شکل

 کل تقسیم از متغیر متوسط هزینۀ و تولید بر هزینه کل تقسیم
 نهـایی  هزینـۀ  منحنی .)شود می محاسبه ولیدت بر متغیر هزینۀ
 متوسط هزینۀ همچنین و کل متوسط هزینۀ منحنی حداقل در

صـورت    بـه *P سـطح  در بـازار  قیمـت  .دکن  می قطع را متغیر
 بازار در وکار کسب براي قیمت سطح .است شده ترسیم افقی

 و اسـت  )AR( متوسـط  درآمـد  و نهـایی  درآمد برابر رقابتی
 رقابتی بازار در تعادل شرایط .است قیمت ةگیرند وکار کسب

  .باشد P=MC=AR=MR=ATC که است شرایطی در
 آن سـود  که وکار کسب بهینه نقطۀ ،6 نمودار از استفاده با  
 وکـار  کسب شود فرض .شود   می استخراج د،کن   می حداکثر را
تر    بزرگ نهایی درآمد نقطه، این در .دکن   می تولید 1Q نقطۀ در
 تولیـد  بـا  وکـار  کـسب  نقطـه  ایـن  در .اسـت  نهایی هزینۀ از

 مقایسه در را بیشتري نهایی درآمد محصول، بیشتر واحدهاي
 هزینۀ که 2Q نقطۀ در مقابل، در .دکن   می کسب نهایی هزینۀ با

 کـاهش  بـا  وکـار  کـسب  اسـت،  نهـایی  درآمد از بیشتر نهایی
 از نظـر  صـرف  وکـار  کـسب  .هـد د   می افزایش را سود تولید،
 کند شروع 2Q یا و 1Q سمت از را خود محصول تولید اینکه
 آن، در کـه اي   نقطـه  .رسـید  خواهـد  *Q نقطـۀ  بـه  نهایت در

  .است نهایی هزینۀ برابر نهایی درآمد

 جامعه افراد انفرادي تقاضاي مجموع :X کاالي براي بازار کل تقاضا. 5 نمودار
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 رقـابتی  بازار در وکار کسب این شد، گفتهکه    طوري  همان  

 برابـر  وکـار  کـسب  نهـایی  درآمد لذا و است مشغول تولید به
 میـزان  قیمـت،  از سـطحی  رهـ  براي .است بازار قیمت سطح

 حـداکثر  رقابـت  بـازار  در را وکـار  کـسب  سود که محصولی
 را نهـایی  هزینـۀ  منحنی قیمت، سطح که است جایی د،کن  می
 بعـدي  سـؤال    .اسـت  6 نمودار در *Q نقطۀ آن و نماید قطع
 چـه  وکـار  کـسب  کنـد،  تغییـر  قیمت سطح اگر که است این

ــصمیمی ــاذ ت ــد اتخ ــرد؟ خواه ــودار ک ــس7 نم ــل ا  عک لعم
  .هدد  مینشان را قیمت افزایش به وکار کسب

 1Q سـطح  در وکار کسب است، 1P قیمت سطح که وقتی  
 قیمـت  سـطح  بـا  برابر نهایی هزینۀ کهاي     نقطه د،کن   می تولید
 وکـار  کـسب  ابـد، ی   می افزایش 2P به قیمت سطح وقتی .است
 از بیـشتر  نهـایی  درآمـد  ،1Q تولیـد  سطح درشود     می متوجه
 تولید افزایش به وکار کسب حالت، این در .است ایینه هزینۀ

 هزینـۀ کـه      جـایی  برسـد،  2Q تولیـد  سطح به تا هدد   می ادامه
 تولیـد،  سـطح  این در و است جدید قیمت سطح برابر نهایی
کـه     ازآنجـایی  ،اسـاس    بـراین  .اسـت  حداکثر وکار کسب سود

 کـه  کـاالیی  تولیـد  سـطح  وکـار،  کـسب  نهـایی  هزینۀ منحنی
 تولیـد  شـده  داده قیمـت  سطح هر در دارد مایلت وکار کسب
 در وکـار  کـسب  عرضـۀ  منحنـی،  ایـن  هـد، د   می نشان را کند

  .بود خواهد رقابت شرایط
اي    نقطـه  چـه  در وکـار  کـسب  کـه  است این سؤال   اکنون  
 قابـل  بعـد  دو از سـؤال    ایـن  کـرد؟  خواهـد  متوقف را تولید

 مـدت    کوتـاه  در تولیـد  توقف زمان اینکه یکی .است بررسی
 بـازار  از وکار کسب شده خارج و تعطیلی اینکه دیگر و است
مـدت     کوتـاه  در وکـار  کسبکه     درصورتی .است بلندمدت در

 را وکار کسب ثابت هزینۀ باید کماکان نماید، متوقف را تولید
شـود     می باعث وکار کسب تعطیلیکه     درحالی .نماید پرداخت
 .نـشود  پرداخـت  تولیـد  بـراي  جاري و ثابت هزینۀگونه    هیچ

 نمایـد،  متوقـف  را تولیـد  وکـار  کـسب که     درصورتی بنابراین،
 .هـد د   مـی  دسـت  از را فـروش  از حاصـل  درآمدهاي تمامی
 بـراي  ،شـود    می متحمل را ثابت هزینۀکه     درحالی ،برآن  عالوه
 نقطـۀ  ،اسـاس    بـراین  .دکن  مین پرداخت را مبلغی متغیر هزینه
 تولیـد  از حاصـل  درآمـد  کـه  اسـت  زمانی وکار کسب تعطیل

 نقطـۀ  دیگر، بیان به .باشد تولید متغیر هزینۀ از کمتر محصول،
 هزینـۀ  از کمتـر  درآمد، کل که است زمانی وکار کسب تعطیل
 تقـسیم  تولیـد  بـه  متغیـر  هزینـۀ  و کل درآمد اگر .باشد متغیر
 متوسط هزینۀ از کمتر متوسط درآمد اگر حالت، این در شود،

 .خواهـد  وکـار  کـسب  تعطیـل  نقطـه  وضعیت آن باشد، متغیر

 عرضۀ منحنیعنوان   بهنهایی هزینۀ منحنی. 7 نمودار
 مدت  کوتاهدر رقابتی بازار در قیمت گیرندة وکار بکس

Q*  

  هزینه و
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 قیمت سطح و نهایی درآمد هزینه، هاي منحنی. 6 نمودار
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 عرضۀ منحنیعنوان   بهنهایی هزینۀ منحنی. 7 نمودار
 گیرندة قیمت:  بلندمدترقابتی بازار در وکار کسب

Q*  

هزینه 
  و

  درآمد

ATC 

MC 



 ó 807 قیمت کنندة دریافت

 سطح اینکهدلیل     به وکار کسب متوسط درآمد است ذکر شایان
 خواهـد  قیمـت  سطح برابر است، ثابت رقابت بازار در قیمت
 سـطح  کـه  اسـت  جـایی  وکـار  کـسب  تعطیل نقطۀ یعنی .بود

 اینکـه  نهـایی  نتیجه .باشد متغیر متوسط هزینۀ از کمتر قیمت
 منحنـی  از قسمت آنمدت     کوتاه در وکار کسب عرضۀ منحنی
 .باشـد  متغیـر  متوسـط  هزینـۀ  از بـاالتر  که است نهایی هزینۀ
 هزینـۀ  منحنـی  از قـسمتی  بـراي  7 نمـودار  در عرضه منحنی
  .بود خواهد شده، داده نشان پررنگصورت   بهکه نهایی
 در وکار کسب تعطیلی براي کارآفرین يگیر   تصمیم نحوة  

ــدت، ــشابه بلندم ــصمیمم ــر  ت ــراي يگی ــف ب ــدتول توق  در ی
 تعطیل را وکار کسب کارآفرینکه     درصورتی .استمدت    کوتاه
 داد، خواهـد  دست از را فروش از حاصل درآمد تمامی کند،

 متغیـر  و ثابـت  تولیـد  يهـا   ههزینـ  بـراي  مبلغـی کـه     درحالی
 وکـار  کسب زمانی وکار کسب بنابراین، .کرد نخواهد پرداخت

 از حاصـل  مددرآ کهشود     می خارج بازار از و تعطیل را خود
 از کمتـر  کـل  درآمـد  یعنـی  .باشـد  هزینـه  کل از کمتر تولید،
 کـل  متوسـط  هزینۀ از کمتر قیمت سطح یا و باشد کل هرینۀ
 و فعالیـت  وارد تولیـد  براي زمانی وکار کسب مقابل در .باشد
 کـل  متوسط هزینه از باالتر قیمت، سطح که شد خواهد بازار
 خــروج و عطیــلت نقطــۀ و عرضــه منحنــی 7 نمــودار .باشــد
 Maunder (هدد  مینشان را بلندمدت در بازار از وکار کسب

et al., 1995, p. 406.(  
 تقاضـاي  و عرضـه  يهـا    منحنی آوردن به دست    با اکنون  
 منحنـی  دو ایـن  ،مـدت    کوتاه دورة براي رقابت بازار در بازار
 يهـا   منحنـی تقـاطع  از .شـود    مـی  ترسـیم  هم با 8 نمودار در

 و )*P (تعــادلی قیمــت ســطح ،)S (ضــهعر و )D( تقاضــاي
 بـه دسـت     E نقطـۀ  در بـازار  در )*Q (تعـادلی  مقـدار  سطح
 ).Maunder, et al., 1995, p. 52 (آید می

 بـازار  در کـه شـود    می اطالق وکار کسب به قیمت گیرندة  
 بـازاري  کامـل  رقابـت  بـازار  در .دکن   می فعالیت کامل رقابت
 همگن خدمت یا کاال اه بنگاه از زیادي تعداد آن در که است
 در يهـا   هبنگـا  از هریـک    سـهم  و کننـد  می عرضه بازار به را

 بـه  وکارها کسب خروج و ورود و است اندك محصول تولید
 بـازار  شرایط از کامل اطالعات بازار فعاالن و است آزاد بازار
 آنهـا  تولیـد  هزینـه کـه      درحالی خانگی وکارهاي کسب .دارند
 واحـد  هـر  هزینـه  و کمتـر  غیرخـانگی  رقبـاي  بـه  به نسبت

 هـاي  محـدودیت دلیـل      بـه  مقابـل  در اما است کمتر محصول
 تمـام  قیمت مقیاس، از حاصل يها  هصرف از استفاده از ناشی
 و قیمت همچنین، .بود خواهد باالتر محصول واحد هر شدة

 و رقـابتی  شرایط در کاال بازار و تقاضا و عرضه و کاال ارزش
 نمودارهـاي  از اسـتفاده  با دمدتبلن ومدت     کوتاه دورة دو در

  .شود  میبررسی و بحث ذیربط
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