ق ئی ک هااب احتافام اتاذافد ماازاد مصاف

مازاد
Surplus
مازاد یا اضااه فهاا ب اناا تف وتااین اانش افزه ک ا ا
افگزافان اقتصادی هزین می نند ی ک
افزه قائلا دب اسا

یاقعاً اافای کن

ی ایاش وتااین تنما مهاد ا ی ااازاف

میااشاادا از ک مااایی ا اااازاف دی اکااد فض ا ننااد ی
نناد قوقاضاا

وقاضا نند دافدب ذا دی اع ماازاد مصاف

ننااد و ی فضاا قوع ناادو ننااد قاااال وعفیاا

اساا

قBoulding, 1945: P. 851وا

متهعم مازاد مصف
مصف
مصف

هفض نند قنم
اس

نند دف متعن اقتصادی مدواً ا «اضاه
نند » ی گااهی اا
مااازاد

نند » وفجم ا شااد اس ا ا اا ا

اازاف  peی مقاداف خفیادافی شاد qe

ادیش وفونب ل هزین یفداخ شد ااا

وعسط مصف
قنم

ااا سا

نندگان افااف اسا

ضفادف مقداف خفیدا اما م لعان

س حی

ااا

ل افاااف اسا

ا افاااف Oaeqe

شان دهند مممع م لعانا هاای هاائی

حاال از مصف

 qeاال اس ا اخت

همان ماازاد مصاف

انش ایاش دی سا
ا وماامی

نند اسا

نندگان اال دف کن سهن ا دا ا ایش وفونابب وتااین

منان حدا ثف قنمتی
قنمتی

خفیاد ااال
 Opeeqeیعنای

زیف منحنی وقاضا قافاف گفهتا

اس ا ایش س

مصف

نند » ی گاهی ا «ماازاد مصاف

« تاام مصااف

مناسهی افای سناس گذافی دف ااب فها اقتصادی اس ا

افااف aepe

مازاد مصرف کننده

نناد معنااف

مصاف

ادافدازد ی

نند مایال اسا

م مییافدازدب اناانگف اضااه فها مصاف

نند

اس ا

نند فا کستنش ااف ک تفد مافشاا دف اقتصااد اا اف
ا اا زماان دییاعیی

افدا اگف چ افافد ایش متهعم دس

اقتصاددان هفا سعی دف نم ای سد عزده ااز مایگافددا
افزشناای ی افافد مازاد مصاف

نند ب احثهاای هفایا ای فا

یدید کیفد اس ا ا طعف مثا ب جاان هان
معتقد اس

جاان هان

ایش متهعم سنگ زیف انای اقتصاد فها اسا

دف حا ی یل سامعئلسعن معتقاد اسا

ا ماا مایواعا ن

افخاای از اقتصاااددا ان دفااااف اسااتتاد ی ا تهاااف متهااعم
مصف

نند وفدید فد ا دا دی د نل مه اافای ایاش وفدیاد

معضع فا ا ساادگی ادیاد اتنافی ق Mankiw, 2008, P.

یجعد دافد:

142وا

1ا وغننف دف قنم

دف افخی از معافد سناستتذافان مم ش اس
مازاد مصف

نند داشت ااشند زیفا از ظف ک هاا وعجا اا

وفجنحان فهتافی مصف
معفد اس
یفداخ
شد

افای مثا یا
قنم

وعجهی اا

نند ا د نل ق ئای هاعدنب اای
معتااد اا هافیئنشب ومایال اا

ااالیی افای هفیئنش دافدب اما گتتا کعاهاد

شکص معتاد از اهد قنم

هفیئنش منتع

می ند ذا از دید جامع ومایال اا یفداخا

ی یسع

ی

االب دفکمد یاقعی فا وغننف خعاهد داد

ایش وغننف نز استتی ا هزینا ای دافد ا ااف

خفید کن اال میشعد

ایش امف خعد معجاب جااا جاایی

منحنی وقاضا خعاهد شدا ادیش وفونابب ی ای از هفضهاای
ای ن دف معفد ا داز گنفی مازاد مصف

نند مهنی ااف اااا

اعدن وقاضاب قض میشعدا اا استتاد از فیشی

کساتنش

حاال

ااف ا یسنل اس وس ی قEugene Slatskyو اادا شدب یعنای

دف ایاش ماعفد

اا دی اااف جا شاننی ی اااف

اا وقسن

ال اااف وغنناف قنما

ماازاد مصاف

معناف خعای افای ا داز گنافی فهاا کعاهاد ااعدا اماا اگاف

دفکمدیب میوعان شان داد

سناستتذاف اکعاهد ا وفجنحان خفیادافان اا د نال فهتااف

شفایط اسناف محدیدی قاال ا اداز گنافی اسا

نند هقاط دف
قااع اعفیب

مازاد

1811ب اصا  29ی 219وا

مازاد جامعه
نند یا ا

9ا مش ل وفونهی اعدن مازاد مصف

میوعان دد مشکصی فا ا فها مصف

هافن دیتاف

نند سه

دف غناب دخا

دادا

فها مصف

اضاه فها مصف

معداف شان میدهن ا همعاف وعاد جایی اس

نناد افوهاان زدی ای ااا

وقاضا افااف ااشندب ذا ق

منحنی وقاضا دافدب اضاه فها وع ند نناد ب ناز ااا منحنای
فض دف افوهان اسا ا اگاف مقاداف فضا ی قنما

منحنی فض اس

ا قنم

ا دس

ا

ی انا تف حداقل قنمتی اس

فا اا

منحنی وقاضای اال افای مصف

ااا وتااین اانش

ننادگان جامعا ی هزینا

وع ند افای فض نندگان جامع ا ذا اضاه فها ل جامعا

هماان

شامل مساح

فضا

انش قان  AECمیشعدا یعنی مسااح

منحنی فض ی وقاضا از مهدا وا ق

نندگان قادف ی مایل هساتندب ااالی خاعد فا فضا ننادا
تنم ا دس

وقاطم منحنیهای فض ی وقاضا

اناافایش اضاه فها جامعا افاااف اسا

گسست هاشد ی افای ومامی مقاادیف حقنقای معجاعد ااشادب
میکید

فض ی

شا تف وعاد اس ا

اعفن ینعست دف ظف اتنفی یعنی مقاداف فضا ی قنما
منحنیای اععدی سه

نندگان ی مازاد فها وع ناد ننادگان میااشادا

افای شان دادن مازاد فها لب فضا ی وقاضاا فا دف یا

مازاد تولید کننده
همان طعف

دی ب مازاد فها جامعا متشا ل از ماازاد

اانش

وعاد قEو اس ا

کمد از ایش مثا دف معفد ومامی منحنیهاای

فض قاال استتاد اس  :مساح

زیف خط قنما

ی اااالی

منحنی فض انا تف اضاه فها وع ناد نناد اسا ا افوتاا
منحنی فض شان دهند هزین های هفیشند ب ی وتاین انش
قنم

ی هزین های وع ند اا اضاه فهاا هاف هفیشاند افاااف

اس ا اناافایش ل مساح

ااا ممماع اضااه فهاا وماامی

هفیشندگان افااف اس ا
ش ل قaو اضاه فها وع ند ننادگان دف قنما
میدهد

 P1فا شاان

افااف اا مثلث  ABCاس ا
کتابشناسي
ااع عفیب هاسعلی ق1811وا اقتصاد خافدا دا شاتا کزاد اسا می یاحاد
وهفان مف زیا وهفانا
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