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اقتصاد بازار یک

هکد در ت لید ک

نظکا اقتصکاد اسک

لیزیع هاالها خ مات با ساز هار بازارها
س ستم ق م

زاد ه ای

زاد هد لیسکط

میشکید ببکد جکا بازارهکا بکا

برنامد) ،انجا میگ رد .در ی

اقتصاد بازار ،لید هنن گات

جید ن ارد.

س ستم بازار زاد مممیالً برا رس ت بد اهک اف لیزیکع
در م  ،لید هاالهکا عمکیمی مقابلکد بکا شکرایط خکا
اقتصاد مثل جنک لحریم ،از وریق د د
ابیارهایی هنتکر

با استفاده از

لصکح م میشکید .ایکن ابیارهکا شکامل؛

ماد ات ،یاراند ،لم ن سقف هکف ق متکی لم ک ن سکقف
مق ار یا همات ج ره بن

اسک  .از دالیکل

سهم د بن

مصرف هنن گات درباره نچد هد لید یا خری ار میهننک ،

نظر دخاد

خید لصم م میگ رن ؛ در مقابل در اقتصکاد بکا برنامکدریکی

در لخص ص به ند منابع در میرد هاالها عمکیمی ،همک ن

متمرهی ،د د

دربکاره نکیو هم ک

هاالهکا لید ک شک ه

لصم مگ ر میهن  .در اقتصاد بکازار هک
مرهی عمل ات را ه ای

هماهنکک هننک ه

نمیهن  ،بلککد از دیک گاه نظکر ،

د د

در س ستم بازار زاد ،شکس

ویر اثرات خارجی مث ک
،9831

منفکی اسک

بازار زاد

بطرجکی دییجکی،

 .)026 .ابیارهککا هنتککر بککازار بککد شککر زیککر

میباشن :

خککید سککازمان هی بککر لمامککل د چ کک ه عرضککد لقاضککا
ق م ها لم اد زیاد هاال خ مات حاهم اس  .حام کات
اقتصاد بازار ممتق ن اشخاصکی هکد بکد دن کا خیاسکتدها
شخصی خید در لجارت هستن  ،ی

رایش خید بد خید

مالیات
د د

میلیان براساس شک یهها مختلفکی اقک ا بکد اخکذ

ماد ات نمای  .این ماد اتها بد صیرت ماد ات یکجا ،ماد کات
ماد ات بر طر ش بماد ات بر حسک

درصک

از

ایجاد میهنن هد در لأم ن مقادیر زیاد هاال برا جاممد بکد

بر اح

هار م لرین شکل ممکن میثر اس  .بکد وکیر هلکی اقتصکاد

ق م ) میلیان اعما شین هد مممکیالً اثکرات متفکا لی در

بککازار در لصککم م گ ککر از دککای ن بککد بککاال عمککل میهنک

بلن م ت هیلاه م ت بر مق ار ق م

اوالعکککات ر د مصکککرفهننککک گات در هن کککا خریککک

از ورف دی ر این اثرات در شرایط مختلف بکازار ،متفکا ت

محصیالت در بازار بد لید هنن ه میرسک ب Eatwell et al,

اس  .مثالً ماد ات یکجا در هیلاه مک ت – اد تکد اگکر هیینکد

از بن ان ذارات بازار زاد در هتاب

متیسط را خ لی زیاد اطیایش ن ه  -لاث ر بر م یات طکر ش

ثر ت ملکل میگییک « :شخصکی هکد طقکط بکد منکاطع خکید

هامکل هکم بکازار انحصکار هامکل

 .)1988, P. 73دا اسم
دس

میان یش لیسط ی
خیاستدها ا مطابق

نامرئی بد جایی مکیر د هکد بکا

ببنابراین بر صنم ) ن ارد طقط سکید را هکاهش میدهک .

برا جاممدا هد

هرد نیو بکازار

دارد .این ضم

بخشی از ت ن یده هم شد ب ن س  .هر طرد با دن کا هکردت
م ا

قم

هم بازار رقاب

لماددی بازار دارد.

عالیق خید عالیکق جاممکد را بکد وکیر مکیثر ارلقکا

دی در بلن م ت اثرش را بر مق ار ق م
صنم

نمایات میسکازد .یکا د دک

میلیانک بکا اعمکا

ماد ات بر اح  ،بر م یات طر ش مصرف هاال هنتر داشتد

میده  .من هرگی از هسانی هد بر لجکارت هکاال مشکتر

باش

بغ ر رقابتی) اثر گذاشتدان چ ی خیبی سراغ ن ار  ».در اقع

ده  .اما اثرات زیات هارایی یا لخص صکی ماد کات بکر احک

اسم
بد منفم

اهم

ع

دخاد

هنتر بازار را راهکار رسک ت

عا میدان ب .)Mankiw, 1997, P. 8دذا در مک

اقتصاد بازار زاد ه

گیند دخادتی از سی د د

یا من کع

از این وریق م یات لید ک هکاال خاصکی را هکاهش

ب شککتر از ماد ککات یکجاسک .ب بککرا لیضک حات ب شککتر بککد
هتابها اقتصاد خرد مراجمد شید).

هنتر بازار

میگ رن .

یارانه
یاراند در م احث اقتصاد مممیالً بد ماد ات منفی ن ی مشهیر
برا اه اف غ کر اقتصکاد

اس  .گاهی ا قات د د

قیمت كف

یکا

اه اف لیزیمی یاراندها را اعما میهن  .یاراند ن کی میلیانک

هرگاه د د

بد صیرت یکجا یا ثاب  ،یاراند بر اح طر ش یا مصرف
باش  .مثل حاد

ماد ات ،اثرات یاراند بر مق ار ق م

لث

بازار

اس  .حتی اعمکا

هن  ،این گینکد دخادک

بازار دخاد

جاممد لیسط د د

ت مثکل ماد کات زیکات هکارایی ایجکاد

د د

هد ضررها هکارایی ایجکاد شک ه بکرا

ق متی بااللر از ق م

بنابر د شنهاد د د

هد بکا اعمکا ماد کات یارانکد حاصکل

میشید ،با این د ش طرض ب ات ش هکد مکا در یک

قم

ط کا

هالس کی قرار داریم ح اهثر سکاز سکید اضکاطد رطکاه
ب ان ر ح اهثر ساز منفم

اثرات خارجی مث

بمنفکی) در لید ک

ساز سید مطلیب ک
ح ک اهثر نمیهن ک

ح اقل ق متی اس
جید داشتد باش

بکازار

هکد در بکازار
چکیت بکااللر از

لماددی اس

مق ار لقاضا هاهش یاطتد احتماالً مق ار

عرضد ن ی بد علک

ر د عرضکد هننک گات ج یک بکد بکازار

میاجد با مازاد عرضد یا مازاد لید میشکید .اد تکد اجکرا

ط ا نقض طر ض هالسک کی قکرار ب کریم نتکای

این س اس

بکازار ممکر ف اسک

ب .)Lipsey & Harbury, 1993, P. 16مکثالً هن کا

بای

هف ق م ،

اطی ده میشید ،در این صکیرت بکازار بکرا هکاال میبکیر

اجتماعی اس  .در حادی هد اگر

متفا ت خیاه بید ،هکد بکد شکسک

را «س اسک

لماددی را بد عنیات ق مک

در نظر میگ رد ،این ق م

قابل ذهر اس

مطلیب

ها برا لید هنن گات محصیالت هشکا رز )

هف ق م » مینامن  .در صیرت اعما س اس

میهن .

در ی

قم

در ق م

در هیلاه م ت بلن م ت در بازارها مختلف ،متفکا ت

بخیاه بد منظیر حمای

از لید هنن گات بمثل

منجر بد هاهش رطاه مصکرف هننک گات میشکید

ب .)Mankiw, 1997, P. 27مثالً اگر د د

بکرا حمایک

از

جکید

هشا رزات ،برا گن

هف ق متی لم ن هن بکد وکیر هکد

مصکرف ،حک اهثر

بااللر از ق م

لمکاددی بکازار باشک  .در ایکن صکیرت

طکرد دی مکاً منفمک

قم

اجتمکاعی را

مق ار لماددی خری محصی بم از اجرا هف ق م  ،همتر

از نجککایی هککد اطککراد بن اههککا طقککط

هکد در هکف ق متکی ،عرضکد

خیاه ش

سید خیدشات را ب ت لیجد بد جاممکد حک اهثر

این در حاد س

هنن گات لمایل بد عرضکد ،ب شکتر از حادک

مممکی دارنک .

میهنن  ،منابع به ند لخص ص داده نمیشین زیرا ،ایکن نکیو

بنابراین سد ضم

میلیات متصیر شک ب Mankiw, 1997,

قابکل

 :)P. 28ب )9د د

مکازاد

هاالها زمات مصرف یا لید  ،عال ه بکر ایجکاد منفمک

طقکط هکف ق متکی لم ک ن هنک

مشاه ه بر مصرف هنن ه لید هننک ه ،مناطمیبضکررهایی)

عرضد را خری ار نکن در این صیرت جاممد بکد د دد کل

را هم برا سایر اطراد بن اهها دارن  ،مثل لید دانش  .دذا

زیات رطاهی خیاه داش  .ا الً لید هنن گات بد دد ل عرضد

یا مصکرف

همتر در م همتر مت رر میشین ثان اً مصرف هنن گات بکد

هن ا

جید اثرات خارجی مث

هاالیی ،همتربب شتر) از ضم
د د

بمنفی) لید

دد ل ق م

لخص ص به ند منکابع اسک

میلیان با اعما یاراند بماد ات) بر لید یا مصرف

ت هاال ،بازار را بد ضم

حاد

لخص ص به ند برسان  .این نکیو

بااللر مق ار لقاضکا اضکاطد رطاهشکات ،همتکر از

مممی خیاه بید ،عرضد هنن گات سکمی خیاهنک

هرد محصیدشات را در بازار س اه بهد ق متی دای نلر) عرضکد
هنن  .ب )2د د

یاراند ماد اتها بد یاراند ماد ات «د ی» ن کی مشکهیرن

قم

ب شتر در م احث «اقتصاد بخش عمیمی» میرد بررسکی قکرار
2

مازاد عرضد بد جید م ه از ق م

بااللر از

لماددی را خری ار هنک  .در ایکن صکیرت اگکر چکد

هنتر بازار

دی مصکرف هننک گات

اضاطد رطاه برخی از مصرف هنن گات زیاد میشکید بمصکرف

لید هنن گات اطیایش مییاب

عای

همچنات از هاهش م یات مصرف ،مت رر میشین  ،دی چیت

هنن گانی هد میلیانن هاال را له د هننک ) ،اضکاطد رطکاه هکل

منتقکل

 .)06 .در ایکن

لقاضا اطیایش مییاب بلقاضکا بکد دد کل ر د د دک
هف ق م

میشید) ،س اس

بامیطق ک

جاممد هکاهش مییابک بشکاهر ،9830 ،
میرد ن ی سد حادک

اجکرا میشکید .ب)8

منحنی لقاضا هامالً بیهشش باش  ،در ایکن صکیرت منحنکی
طقط ق م

لقاضا عمید اس

مکذهیر بکرا مصکرف هننک گات الفکا

خیاه اطتاد برا اینکد این س اس

محصی لغ کر میهنک

بای د د

مق ار در همات م یات قرار دارد .دذا ،طقط اضکاطد رطکاه لید ک

بد اردات محصکی

اجرا شکید

با میطق

طکر ش در سکقف ق متکی

اق ا هن .

هنن گات اطیایش دق قاً بد همات م یات اضاطد رطکاه مصکرف
هنن گات هاهش د ا میهن .

جیرهبندی
گاهی ا قات د د

قیمت سقف
اگر د د

خا

بخیاه از مصرف هنن گات ی

بخصیصی حمای
س اس
د د

 ،ج ربن

را اعما میهن  .در چن ن شرایطی ،د دک

مق ار لقاضا

هکاال یکا خک مات

برا لغ ر شک ت لقاضکا بکرا هکاالیی

ت هاال را با ر شهکایی ماننک هکیدنی هکردت

نمای  ،در این صیرت اقک ا بکد اجکرا

هاال مح د نمیده بد متقاضک ات اجکازه میدهک هکد مقک ار

خیاه نمید .در اجرا ایکن س اسک

مشخصی از ت هاال را در بازار خری ار نماینک  .در نت جکد

سقف ق م

ق متی دای نلر از ق م

لماددی را بد عنیات ق م

اگر د د

بازار

مق ار ج ره را ب شتر از مق ار لماددی لم ک ن هنک ،

لماددی

بر بازار بیلاث ر خیاه بکید .در غ کر ایکن صکیرت ،منحنکی

اس  ،مق ار لقاضا اطکیایش یاطتکد احتمکاالً مقک ار عرضکد

شکسککتد عمککید میشککید.

د شنهاد مینمای  ،چیت این ق م

دای نلر از ق م

هاهش خیاه یاط  .دذا؛ بازار برا

ت هاال میاجد با هم کید

عرضد میگردد .از نجایی هد ق م

ایکن

س اسک

بکد منظکیر حمایک

دکای نلر می یک

لقاضککا در نقطککد ج ککره بنک

بنابراین اضاطد عرضد باعث هاهش ق م

ش ه اضاطد رطکاه

لید هنن ه قطماً هاهش اضاطد رطاه مصرف هننک ه ممککن
اس

از مصکرف هننک گات صکیرت

هاهش یا اطیایش داشتد باشک چکیت از ورطکی ق مک

میگ رد منجر بد اطیایش رطاه مصرف هنن گات خیاهک شک .

هاهش از ورطی مق ار مصرف هکاهش مییابک بابینکیر ،

از مصکرف هننک گات شککر ،در

،9819

 .)981 .دککی در مجمککیو رطککاه جاممککد هککاهش

سقف ق متی لم ن هنک  ،در اقکع

مییاب .

مثالً اگر د د

برا حمای
هن

قم

بازار دخاد

د د

ح اهثر ق متی را هد بای برا محصی شکر در بکازار

سهمیهبندی

جید داشتد باش  ،لم ن میهن  .در این صکیرت قسکمتی از
اضاطد رطاه لید هنن گات بد اضکاطد رطکاه مصکرف هننک گات
اطی ده میشید ،چیت ق م

محصی همتکر از حادک

مممیالً د د

ا د کد

بن

اس  .از ورطی بم ی از لید هنن گات حاضر بد عرضکد در
سقف ق متی ن ستن  ،دذا م یات عرضد همتر خیاه ش

را اجرا میهن  .مسلماً س اسک
ضم

بکد

برا مح د هردت م یات طر ش هاالیی سهم د
سکهم د بنک

بازار را لغ ر میده هد همتر از مق ار لماد بکازار

باش  .منحنی عرضد در نقطد سهم د بن

این دد کل هکم اضکاطد رطکاه لید ک هننک گات اضکاطد رطکاه

میشید .دذا مقک ار عرضکد هکاهش ق مک

مصرفهنن گات هاهش مییابک  .بنکابراین در عک ن حکا هکد

مییاب بابینکیر ،9819 ،
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زمکانی

شکستد عمید
بکازار اطکیایش

 .)981 .بنکابراین اضکاطد رطکاه

هنتر بازار

مصرف هننک گات حتمکاً هکاهش مییابک

دکی اضکاطد رطکاه

لید هننک گات از ورطککی اطککیایش از وککرف دی ککر هککاهش
مییاب  .در مجمیو جاممد با اضاطد رطاه از دس
حاصل زیات ع

رطتدا هکد

هارایی اس  ،میاجد میشید.
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