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با خوندن درس قبلی یاد گرفتیم که منابع و امکانات محدود هستند و باید موقع تصمیمگیری اصولی رو رعایت کنیم تا بتونیم انتخاب درستی داشته باشیم.
تو این درس یاد میگیریم که چهطور از منابعی که داریم به بهترین شکل استفاده کنیم تا بیشترین منفعت و کمترین ضرر رو داشته باشیم .یاد میگیریم که آدما و شرکتها (تو یه سطح خُرد)
و کشورها (تو یه سطح کالن) از چه الگویی استفاده میکنن که بتونن بهترین انتخابها رو داشته باشن و منابع کمیابشون رو تو بهترین حالت مصرف کنن.

اگر بخواهیم در مورد سازوکار قلب یا دستگاه گوارش یا مثال ً سازوکار موتور ماشین بدانیم میتوانیم یک ماکت پالستیکی از آنها را در دست بگیریم
و با دقت بررسی کنیم .الگو نمایشی ساده از واقعیتی پیچیده است؛ مثال ً نقشءه راهها یک الگوست چون بدون اینکه فرد را درگیر جزئیات غیرالزم مثل
ساختمانها ،درختان و  ...کند فقط راههای اصلی و فرعی را نشان میدهد تا شخص به راحتی جابهجا شود یا مثال ً الگوی آناتومی بدن در زیستشناسی
به سادهترین شکل ممکن بخشهای مختلف بدن و نحوءه ارتباط آنها را نشان میدهد.

در اقتصاد نیز الگوهایی وجود دارد که بسیاری از جزئیات دنیای واقعی را رها میکند تا کمک کند بر آنچه اهمیت دارد متمرکز شویم .یکی از این الگوها،
الگوی مرز امکانات تولید است.
الگوی مرز امکانات تولید یکی از الگوهای اقتصادی است که اجازه میدهد درک بهتری از بده ـ بستانهای یک کشور در استفاده از منابع کمیاب ایجاد
شود( .حاال میگم چطوری)
تو اقتصاد مثل زیستشناسی و فیزیک مدلهای پالستیکی نداریم که بررسیشون کنیم! اقتصاد فقط میتونه رو کاغذ شکل سادهشدءه یک مفهوم پیچیدءه اقتصادی رو نشون بده .بریم ببینیم
این الگوی مرز امکانات تولید چیه؟

چون منابع محدود است پس محصول اقتصاد نیز محدود است؛ در نتیجه
باید دست به انتخاب زد .یکی از انتخابهایی که هر کسبوکاری( 1در
اینجا ما یک شریک تولیدی را انتخاب کردیم) با آن مواجه است این
است که :این شرکت چگونه میتواند منابع کمیاب خود را در میان انواع تولیدات
تقسیم کند؟

مقدار تولید کاالی «الف»
A
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B
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C
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D

550

300

برای سادگی بحث فرض میکنیم که یک شرکت تولیدی فقط دو نوع کاال
تولید میکند؛ کاالی «الف» و کاالی «ب» .جدول روبهرو ،مقادیر مختلفی
E
300
از کاالی «الف» و «ب» را که یک شرکت میتواند تولید کند ،نشان میدهد.
F
0
با توجه به اطالعات جدول ،ابتدا منحنی مرز امکانات تولید را ترسیم
G
550
میکنیم و سپس آن را تفسیر میکنیم.
H
800

ترسیم منحنی مرز امکانات تولید
یک دستگاه مختصات رسم میکنیم .روی هر یک از محورها ،یکی از دو کاال را اندازهگذاری میکنیم .در اینجا
محور عمودی را کاالی «الف» و محور افقی را کاالی «ب» در نظر میگیریم .اعداد مربوط به کاالی «الف» را روی
محور عمودی از پایین به باال (به ترتیب از کمترین به بیشترین) و اعداد مربوط به کاالی «ب» را روی محور افقی
از چپ به راست (به ترتیب از کمترین تا بیشترین) جایگذاری میکنیم.
نقطءه  Aبا مختصات  1000و  0را روی دستگاه مختصات مکانیابی و به همین ترتیب سایر نقاط را نیز
مختصاتیابی میکنیم.
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مقدار تولید کاالی «ب»

 -1نه تنها هر کسبوکاری ،بلکه افراد و حتی در یک مقیاس بزرگ کشورها با این مسئله روبهرو هستند.
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400
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در نهایت نقاط را به هم وصل میکنیم:
از وصل نقاط به یکدیگر ،یک منحنی به دست میآید که کمانمانند و انحنای آن به سمت بیرون است .به این
ِ
ِ
امکانات تولید گفته میشود که با حروف اختصاری  1PPFنمایش داده میشود.
منحنی مرز
منحنی،


تفسیر منحنی مرز امکانات تولید

خب ،حاال از این منحنی چی دستگیرمون میشه؟!
برای تفسیر منحنی  PPFهر یک از موارد زیر را به تفکیک بررسی میکنیم:
نقاط روی منحنی مرز امکانات تولید

نقاط داخل منحنی مرز امکانات تولید

نقاط خارج از منحنی مرز امکانات تولید

رابطءه منحنی با مفهوم تخصیص بهینه

		
رابطءه منحنی با مفهوم کارایی

رابطءه منحنی با مفهوم هزینءه فرصت

		
شیب منحنی مرز امکانات تولید

انتقال منحنی مرز امکانات تولید

نقاط  Aتا  Fروی منحنی قرار گرفتهاند.
نقطءه  :Aشرکت تولیدی اگر همءه منابع و عوامل تولید کمیاب خود را فقط برای تولید کاالی «الف» به کار بگیرد ،حداکثر میتواند  1000واحد در یک
هفته تولید کند و در این صورت دیگر امکان تولید کاالی «ب» را نخواهد داشت( .از نقطءه  Aیه خط عمود رو محور افقی بکشید به عدد صفر میرسید).
نقطءه  :Fاین شرکت اگر همءه منابع تولید خود را صرف تولید کاالی «ب» کند ،نهایتاً میتواند هفتگی  500واحد از کاالی «ب» تولید کند و دیگر قادر
نیست که کاالی «الف» را تولید کند( .از نقطءه  Fیه خط بکشید رو محور عمودی میرسید به عدد صفر).
نقاط انتهایی منحنی بیانگر شرایطی است که تنها میتوان یکی از دو کاال را با استفاده از منابع محدود تولید کرد( .نقاط  Aو )F

نقاط  D ،C ،Bو  :Eاین نقاط نشان میدهند که منابع کمیاب بین تولید کاالی «الف» و «ب»
تقسیم شدهاند و ترکیبات مختلفی از انتخاب این دو کاال را بیان میکنند به طوری که در نقطءه B

این ترکیب به نفع تولید بیشتر کاالی «الف» است و منابع کمتری به تولید کاالی «ب» اختصاص
یافته در حالی که در نقطءه  Eترکیب به نفع تولید بیشتر کاالی «ب» است و منابع کمتری به
تولید کاالی «الف» اختصاص یافته است.
همانطور که در نمودار میبینید ،این کسبوکار میتواند هر سطح تولید را که با نقطهای بر روی

مرز امکانات تولید نشان داده شده است ،انتخاب کند.
یاد قید بودجه افتادید درسته؟ با بودجءه محدودی که داشتیم اگه کاالی الف رو بیشتر میخریدیم منبع مالیمون صرف
اون میشد و کمتر میتونستیم از کاالی ب داشته باشیم و برعکس ،تو این منحنی هم قصه همینه ،شرکت میتونه
ترکیبهای مختلف از دو کاال رو روی منحنی انتخاب کنه و تصمیم بگیره که میخواد منابعش رو بیشتر صرف تولید
چه کاالیی کنه.
هر چه از نقاط باالتر به سمت نقاط پایینتر در طول منحنی مرز امکانات تولید حرکت کنیم ،از تولید یکی از محصوالت (در اینجا کاالی «الف») کاسته و به تولید
محصولی دیگر (در اینجا کاالی «ب») افزوده میشود و هر چه از نقاط پایین منحنی به سمت نقاط باالتر حرکت کنیم ،از تولید کاالی «ب» کاسته و به تولید کاالی
«الف» افزوده میشود.
 PPF -1مختصرشدءه  Production Possibility Frontierاست.

	              مرز       امکانات         تولید
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نقطءه  :Gنقطءه  Gزیر منحنی قرار گرفته است؛ در این نقطه ،ترکیبی از  550واحد کاالی «الف» و  220واحد کاالی «ب» را داریم .این شرکت تولیدی
اگر بخواهد میتواند نقطءه  Gرا تولید کند ،اما مرز امکانات تولید نشان میدهد که اگر شرکت تصمیم بگیرد  550واحد کاالی «الف» تولید کند ،هنوز هم
منابع کافی برای تولید  100واحد کاالی «ب» بیشتر (یعنی  300واحد کاالی «ب» به جای  220واحد) را خواهد داشت (پس اگه این کار رو نکنه منابعش هدر
میرن) .بنابراین شرکت میتواند ترجیح دهد که با استفاده از منابعش در نقطءه  Dتولید کند به جای اینکه در نقطءه  Gتولید کند.
به طور کلی بهتر است یک شرکت به جای تولید در درون مرز امکانات تولید ،بر روی مرز امکانات تولید کند( .چون در غیر این صورت بخشی از منابعش هدر میرن)

نقطءه  :Hنقطءه  Hبیرون از مرز امکانات تولید شرکت تولیدی قرار گرفته است در نتیجه غیر قابل دسترسی است چون شرکت منابع کافی برای تولید
در آن سطح را ندارد.
ناحیءه خارج از مرز امکانات تولید نقاطی هستند که دسترسی به آنها در دورءه فعلی و با توجه به عوامل تولید موجود ،امکانپذیر نیست و شرکت تنها میتواند

آرزوی رسیدن به آنها را داشته باشد( .منظور اینکه فع ًال و با توجه به منابع و عوامل تولیدی که داره غیرقابل دسترسه ،یعنی اگرفرض کنیم که عوامل و منابعش به همین شکل
میمونه وگرنه مث ًال ممکن بعد ًا عوامل تولیدش رو تجهیز کنه و بتونه تولید کنه و به اون نقطه برسه).
در نتیجه:

منحنی مرز امکانات تولید ،نشاندهندءه حداکثر امکان تولید یک شرکت با توجه به منابع موجود است.

منحنی امکانات تولید ،مرزی است بین آنچه یک کسبوکار (مثل یک شرکت تولیدی) با استفاده از

منابع موجود و در دسترس خود ،میتواند تولید کند و آنچه که نمیتواند تولید کند.

ِ
محدود در دسترس را به بهترین شکل به تولید محصوالت اختصاص دهیم .منظور از بهترین شکل این است که بتوان حداکثر
تخصیص بهینه یعنی منابع و امکانات

منفعت را با حداقل ضرر و اتالف منابع به دست آورد.
در نتیجه:

نقاط روی منحنی مرز امکانات تولید ،نشاندهندءه نقاط بهینءه تولید هستند؛ یعنی نقاطی که در آنها از همءه منابع و عوامل تولید موجود استفاده شده است
و هیچ ظرفیتی خالی نمانده و هیچ منبعی به هدر نرفته است.
نقاط داخل منحنی مرز امکانات تولید ،نشاندهندءه نقاط نابهینءه تولید هستند؛ به این معنی که از امکانات و منابع تولید به شکل بهینه استفاده نشده است
(به دالیل مختلف مثل دانش فنی پایین یا بهکارگیری نیروی انسانی تو یه شغلی غیر از تخصصش) و در نتیجه منابع به هدر رفته است.
به این مثال توجه کن تا مفهوم «کارایی» رو برات توضیح بدم:
فرض کنید ارائهدهندگان دسترسی به اینترنت در یک کشور ،دو نیروی کار را برای ارتباط هر خانه با سرویس اینترنت میفرستند .با اینکه یک نیروی
در این صورت
تولید در این کشور ناکارا خواهد بود.
کار میتوانست این کار را با همان سرعت انجام دهد!
حاال ببینیم در چه صورت تولید کارا میشد:
اگر کشور یک نیروی کار برای این وظیفه در نظر میگرفت چون در این صورت میتوانست با نیروی کار دوم ،تولیداتش را در کاال و خدمات دیگر گسترش
در چنین حالتی
تولید در این کشور کارا خواهد بود.
دهد؛ مثال ً تیشرت بیشتری تولید کند.
تالش برای به دست آوردن کارایی به معنای یافتن موقعیتهایی برای پیشرفت است.

گوش کنید :اینکه کشور یا شرکت یکی از نیروهای انسانیاش رو برای خدمات سرویس اینترنت کم کنه و به جاش اون نیرو رو تو یه کار دیگهای به کار بگیره به این معنی نیست که
خدمات سرویس اینترنتی کمتری ارائه بده و در واقع اوضاع اتصال اینترنت بدتر بشه به قیمت اینکه مث ًال تیشرت بیشتری تولید بشه؛ منظورمون اینه که کاری رو که یه نفر میتونه
با همون سرعت و دقت انجام بده چرا دو نفر انجام بدن؟! پس وقتی میشه گفت تولید شرکت یا کشور کارا بوده که اون شرکت نیروهای اضافیاش رو به تولید تیشرت اختصاص بده
بدون اینکه وضع دیگران برای اتصال به اینترنت بدتر بشه!
اگر یک شرکت یا یک کشور ،هر فرصتی را برای استفادءه بهتر از منابع به کار بگیرد ،بدون آنکه وضع دیگران بدتر شود ،میتوان گفت اقتصاد آن شرکت
یا کشور کاراست

یعنی

شرکت یا کشور از منابع موجود خود ،بیشترین استفاده را میبرد؛ در این حالت:

حداقل بیش از یک کاال یا خدمت میتوان در دسترس مردم قرار داد؛ بدون آنکه کاال یا خدمات دیگر کاهش یابد.
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بریم روی نمودار مفهوم کارایی و ناکارایی رو بررسی کنیم:

نقطءه الف :این نقطه ترکیب تالقی تیشرت و اتصال اینترنت را نشان میدهد

تولید ناکارا

برای حالتی که دو نیروی کار برای اتصال به هر خانه فرستاده میشود؛ یعنی  500خانه که

به اینترنت متصل شدهاند و  1000تیشرت که در یک هفته تولید شده است.
نقطءه الف در زیر منحنی مرز امکانات تولید قرار دارد

پس

تولید در آن ناکاراست.

هر نقطه در زیر مرز امکانات تولید ،نشاندهندءه این است که اقتصاد از بیشترین منابع خود استفاده
زیرا
بدون اینکه کاالهای دیگر را حذف کند میتوانست حداقل بیشتر از یک کاال
نکرده است
تولید کند.
با تغییر نحوءه استفاده از منابع ،کشور یا شرکت میتواند به نقطهای روی مرزهای امکانات تولید

حرکت کند.
حالت 1

نقطءه د :اگر نیروی کار آزادشده در خود صنعت اتصال کابل اینترنت به کار گرفته شود ،اتصال بیشتری از خانهها انجام میشود.

جابهجایی

از نقطءه الف به نقطءه د.
حالت 2

نقطءه ب :اگر نیروی کار اضافی برای تولید تیشرت به خدمت گرفته شود ،تعداد تیشرت بیشتری تولید میشود.

جابهجایی از نقطءه الف

به نقطءه ب.
حالت 3

نقطءه ج :اگر نیروی کار اضافی بین دو صنعت تقسیم شود ،مثال ً نیمی از روز به اتصال کابل بپردازد و نیمی از روز را در کارگاه تولیدی کار

کند هم میتواند تیشرت بیشتر تولید کند و هم خانههای بیشتری را به اینترنت متصل کند.
نقاط ب ،ج و د روی منحنی مرز امکانات تولید قرار دارد

پس

جابهجایی از نقطءه الف به نقطءه ج.

تولید در آنها کاراست.

وقتی تولید ناکارا باشد ،این امکان وجود دارد که حداقل بیشتر از یک کاال تولید شود؛ بدون آنکه از تولید کاالهای دیگر کاسته شود.

خُب بیا مورد  4و  5رو جمعبندی کنیم:
با توجه به منحنی مرز امکانات تولید ،الگویی برای استفادءه حداکثری از منابع پیدا کردیم؛ این منحنی توضیح میدهد که با توجه به محدودیت منابع باید:
منابع به طور کامل استفاده بشوند؛ یعنی هیچیک از عوامل تولید بیکار یا بالاستفاده نباشد و به طور کامل و بهینه به تولیدات اختصاص داده شوند
(تخصیص بهینه).
منابع کارآمد استفاده شوند؛ یعنی منابع باید به درستی استفاده شوند تا اقتصاد کارا باشد .ممکن است منابع بیکار نباشند ولی خوب به کار گرفته
نشده باشند مثال ً نیروی انسانی را در شغلی غیر از تخصص او به کار بگیرند( .کارایی)



هزینءه فرصت انتخاب یک گزینه ،از دست دادن بهترین گزینءه بعدی است .مرز امکانات
تولید به ما اجازه میدهد تا هزینءه فرصت یک شرکت را در حالتی که بیش از یک کاال تولید

میکند ،محاسبه کنیم .به نمودار برگردیم:

فرض کنیم شرکت در نقطءه  Cروی منحنی شروع به تولید میکند 750( .واحد کاالی
«الف» و  200واحد کاالی «ب» تولید میکند).

اگر شرکت تصمیم بگیرد در طول منحنی مرز امکانات تولید جابهجا شود و به سمت

چپ و باال برود ،یعنی از نقطءه  Cبه نقطءه  Bبرسد؛ هزینءه فرصت این انتخاب چهقدر

خواهد بود؟

در پاسخ باید بگوییم که شرکت با این تصمیم ،انتخاب کرده است که  150واحد بیشتر

از کاالی «الف» تولید کند (حرکت از نقطءه  Cبه نقطءه  Bمستلزم تولید  150واحد بیشتر

از کاالی «الف» است) و در ازای این مقدار تولید بیشتر ،باید  100واحد کمتر از کاالی

«ب» تولید کند (  200 - 100 = 100یعنی  100واحد به جای  200واحد) .پس هزینءه

فرصت تولید  150واحد بیشتر کاالی «الف» ،از دست رفتن  100واحد کاالی «ب» است.

مرز امکانات تولید نشان میدهد برای داشتن مقدار بیشتری از یک کاال ،باید از مقداری از کاالی دیگر صرفنظر کرد.
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حال به سمت پایین حرکت کنیم؛ یعنی این بار حرکت از نقطءه  Cبه نقطءه  Dدر طول منحنی
را محاسبه کنیم:

اگر نقطءه شروع شرکت ،نقطءه  Cباشد و تصمیم بگیرد تولید کاالی «ب» را افزایش دهد؛ این

 100واحد افزایش کاالی  Bبه معنای حرکت روی منحنی به سمت راست و پایین و رسیدن

به نقطءه  Dاست؛ یعنی در ازای  100واحد تولید بیشتر کاالی «ب» باید قید تولید  250واحد
کاالی «الف» را بزند(750 - 550 = 200) .

هزینءه فرصت  100واحد بیشتر کاالی «ب» 200 ،واحد کمتر از کاالی «الف» خواهد بود.

تمامی مطالبی که در مورد مرز امکانات تولید کسبوکارها گفتیم ،در یک مقیاس

کالن در رابطه با کشورها هم مطرح میشود .کشورها نیز باید تصمیم بگیرند که منابع کمیاب

خود را چگونه به شکلی بهینه و کارا میان تولید کاالها اختصاص دهند.

در نقاط بهینه ،تولید هیچیک از کاالها بدون کاهش تولید کاالی دیگر ممکن نخواهد بود

پس

کشورها هم باید بابت انتخاب تولید یک کاال ،هزینءه فرصت آن را بپردازند.

یکی از مهمترین انتخابهایی که معموال ً کشورها با آن روبهرو هستند ،در صرف منابع بیشتر در تولید غذا (کاالهای ضروری و غیرنظامی) و امنیت و دفاع

(کاالهای نظامی) است .این انتخاب با مثال معروف کَره یا اسلحه است که در خالل جنگ جهانی دوم مطرح شد.

(تمرین و تفکر صفحءه )43

نکتءه مهم اینکه وقتی روی مرز امکانات تولید هستیم ،تمام نقاط روی منحنی شرایط کارایی و انتخاب بهینه را دارند اما باید ببینیم کدام نقطه از
بقیه مطلوبتر است .حاال قصه اینجاست که این مطلوبیت رو چی تعیین میکنه؟ مث ًال تو شرایط جنگی یه کشور ممکنه تصمیم بگیره که اسلحءه بیشتری تولید کنه به جای غذا یا ...

مث ًال تو شرایط تحریمی اولویتش تولید کاالی ضروری و اساسی مردم مثل غذا و دارو باشه؛ میخوام بگم این مطلوبیت؛ یعنی اینکه چه کاالیی بیشتر تولید بشه رو ،شرایط یه کشور
تعیین میکنه وگرنه که همءه نقطههای روی منحنی بهینه هستند و کارا.

در نتیجه تولید هر ترکیبی روی منحنی اگرچه کارا و بهینه ،اما لزوماً مطلوب نیست بلکه باید با توجه به شرایط کشور و نگاه جامعه بررسی کرد که

در کدام نقطه مطلوبیت بیشتر است.

میلتون فریدمن ،برندءه جایزءه نوبل اقتصاد میگه« :چیزی به نام نهار مجانی وجود ندارد!»

این جمله به این معناست که تولید هیچ کاالیی بدون بها و بدون هزینه نیست حتی کاالهای رایگان! مثال ً ممکن است ارائءه وعدههای نهار رایگان به دانشآموزان

یک مدرسه در ظاهر بدون هزینه به نظر برسد ،اما در حقیقت برای جامعه رایگان نیست

دیگر استفاده شوند.

زیرا

تولید غذا به منابع نیاز دارد و این منابع میتوانند برای تولیدات

در نتیجه:

باید بپذیریم که برای داشتن «نهاری رایگان» (بخوانید کاالیی رایگان) میبایست قید داشتن بعضی از محصوالت دیگر را بزنیم یا مقدار کمتری از آنها را داشته
باشیم ،چون حتی کاالهایی که برای افراد «رایگان» است ،معموال ً برای تولیدشان زمان صرف میشود ،پس برای جامعه هزینءه فرصت دارد.
نظریءه نهار رایگان در اقتصاد به موضوع کمیابی منابع ،هزینءه فرصت و اصل انتخاب اشاره دارد.
بزنیم که این انتخاب ،هزینءه فرصت دارد.

یعنی

به دلیل مسئلءه کمیابی منابع باید دست به انتخاب

یادآوری ریاضیطوری شیب:
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وقتی روی محور xها از چپ به راست حرکت کنیم و روی خط به سمت باال برویم ،شیب خط مثبت خواهد بود.

وقتی روی محور xها از چپ به راست روی خط به پایین سر بخوریم ،شیب خط منفی خواهد بود.

پس معنی شیب منفی ،نزولیبودن خط است که نشاندهندءه رابطءه معکوس بین مقدار  xو  yاست (مث ًال اگه شیب خطی  -2باشه یعنی اگه  xیه واحد افزایش پیدا کنه؛  yدو
واحد کم میشه).

شیب یک خط همیشه عدد ثابتی است.

شیب منحنی مرز امکانات تولید همیشه منفی است و منحنی نزولی است؛ یعنی بین تولید کاالی «الف» و کاالی «ب» رابطءه معکوس وجود دارد.

به ازای تولید مقدار بیشتری از کاالی «الف» ،مقدار تولید کاالی «ب» کاهش مییابد و بالعکس؛ چون به اندازءه کافی منابع برای تولید فراوان نداریم.

بنابراین دلیل این شیب منفی هزینءه فرصت است.

هزینءه فرصت در هر نقطه از منحنی مرز امکانات تولید ،برابر است با شیب منحنی در آن نقطه؛ پس از آنجایی که مرز امکانات تولید ،منحنی است

و نه خط میتوان نتیجه گرفت که هزینءه فرصت در اقتصاد عددی ثابت نیست بلکه به میزان تولید کاال بستگی دارد در حالی که اگر امکانات تولید خط

بود ،قانون افزایش هزینءه فرصت دیگر وجود نداشت.

ِ
خود منحنی مرز امکانات تولید،
تا اینجا در رابطه با جابهجاشدن نقاط در طول مرز امکانات تولید (روی منحنی) صحبت کردیم .باید بدانید که در مواردی،

جابهجا میشود یعنی به سمت راست ـ باال یا چپ ـ پایین منتقل میشود.

آنچه باعث انتقال منحنی مرز امکانات تولید میشود ،تغییر در عوامل تولید است :در صورتی که عوامل
تولید بهبود یابند (چه از نظر تعداد ،چه از نظر کیفیت) منحنی  PPFبه سمت راست ـ باال انتقال مییابد .در

واقع رشد اقتصادی اتفاق میافتد( :درس  9در مورد رشد اقتصادی حسابی حرف میزنیم با هم)
منابع طبیعی

سرمایه

منابع طبیعی (زمین) گسترش یابد مثال ً معادن جدیدی کشف شود.

سرمایءه مالی به تولید تزریق شود یا با افزایش سرمایههای فیزیکی ،تولید بیشتر شود.

نیروی انسانی

مثال ً به دلیل رشد جمعیت ،تعداد نیروی انسانی بیشتر شود یا از طریق

ارتقای فناوری

یک فناوری جدید ،منابع موجود برای تولید محصول را افزایش دهد.

آموزشهای فنی ،مهارت نیروی کار بیشتر شود.

و در صورتی که عوامل تولید تضعیف شوند (بیکاری نیروی کار ،افت سرمایه و  )...منحنی  PPFبه
سمت چپ ـ پایین منتقل میشود.
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14143الگوی مرز امکانات تولید ،یک الگوی اقتصادی است که . ...............

 )1اجازه میدهد تا درک بهتری از جزئیات بازار در استفاده از منابع داشته باشیم.
 )2قیمت و مقدار خرید یک کاال را در کنار هم به خوبی نشان میدهد.
 )3اجازه میدهد تا درک بهتری از «بده ـ بستان»های یک کشور در استفاده از منابع کمیاب پیدا کنیم.
 )4کمک میکند مقدار و قیمت خرید محصوالت را به صورت کارا تعیین کنیم.

14144درستی یا نادرستی جمالت زیر را به ترتیب با حرف «ص» به جای کلمءه صحیح و حرف «غ» به جای کلمءه غلط مشخص کنید.
الف) الگو نمایشی ساده از واقعیتی پیچیده است.

ب) منحنی مرز امکانات تولید کمک میکند که یک شرکت بداند چگونه میتواند منابع کمیاب خود را در میان انواع تولیدات تقسیم کند.
پ) نقشءه راهها یک الگوست که تمام جزئیات را به شما نشان میدهد تا راه خود را به خوبی پیدا کنید.

ت) منحنی  PPFنشاندهندءه حداقل امکان تولید شرکت شما با منابع موجود است.

ث) کشورها باید تصمیم بگیرند که منابع کمیاب خود را چگونه میان تولید کاالها اختصاص دهند.

 )2الف) ص ـ ب) ص ـ پ) غ ـ ت) ص ـ ث) غ
 )4الف) غ ـ ب) غ ـ پ) غ ـ ت) ص ـ ث) ص

 )1الف) غ ـ ب) ص ـ پ) ص ـ ت) غ ـ ث) ص
 )3الف) ص ـ ب) ص ـ پ) غ ـ ت) غ ـ ث) ص

14145با توجه به نمودار مقابل ،کدام گزینه صحیح است؟

 )1نقطءه  Aبیشترین مقدار تولید بستنی و نقطءه  Bکمترین مقدار تولید کیک است
 )2هر چه از نقطءه  Bبه سمت  Aحرکت کنیم ،مقدار تولید بستنی کم و مقدار تولید کیک زیاد میشود.
 )3بین مقدار تولید بستنی و کیک ،یک رابطءه معکوس وجود دارد و منحنی  PPFنزولی است.
 )4مرز امکانات تولید نشاندهندءه حداقل و حداکثر امکان تولید شرکت با منابع موجود است.



14146برای آقای سلیمانی اولویت با تولید حداکثری پنیر ماسکارپونه است تا پنیر چدار ،چون میزان

تقاضای آن باالتر است .ایشان کدام نقطءه روی  PPFرا باید انتخاب کنند؟
E )1
F )2

A )3

B )4

14147در مورد مرز امکانات تولید کدام گزینه تعریف صحیحتری ارائه میکند؟

 )1مرزی است بین آنچه یک کسبوکار با استفاده از منابع موجود و در دسترسش میتواند تولید کند و آنچه نمیتواند.
 )2مرزی است بین آنچه یک کسبوکار با استفاده از منابع در دسترسش میتواند تولید کند و آنچه در عمل تولید میکند.
 )3مرزی است بین آنچه یک کسبوکار با استفاده از منابع کمیاب و نیازهای نامحدود تولیدکننده ،تولید و عرضه میکند.
 )4مرزی است که بهترین پتانسیل یک کسبوکار را نشان میدهد و کمک میکند ببینیم چهقدر از یک محصول و با چه قیمتی تولید کنیم.

14148با توجه به نمودار مقابل وضعیت هر یک از نقاط زیر به چه صورت است؟
الف) A

ب) C

عدم ترکیب بهینه از تولید دو کاال ـ ب) C

پ) 
B
غیر قابل دستیابی ـ پ) B

انتخاب بهینه از

 )1الف) A
ترکیب هر دو محصول
عدم دسترسی به منابع تخصصی برای تولید لوح فشرده ـ
انتخاب بهینه برای تولید کتاب ـ ب) C
 )2الف) A
عدم ترکیب بهینه از تولید دو محصول
پ) B
ترکیب بهینه
حمایت از تولید بیشتر کتاب ـ پ) B
اتالف نیرو برای این کسبوکار ـ ب) C
 )3الف) A
از تولید هر دو محصول
حمایت از
عدم دسترسی به منابع کافی برای تولید ـ پ) B
غیر قابل دستیابی ـ ب) C
 )4الف) A
تولید لوح فشرده
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14149با توجه به جدول و نمودار زیر ،چند جمله درست است؟

مقدار تولید کیف

مقدار تولید کاله

5000

100

A

6000

C

4000

B
D
E
F
G

صفر
200

300

3000

400

2000

500

1000

600

صفر

الف) بین مقدار تولید کیف و کاله رابطءه مستقیم وجود دارد.



ب) در نقطءه  Dنسبت به نقطءه  Hترکیب بهینهتری از تولید خواهیم داشت.

پ) در نقطءه  Jبا کمیابی منابع مواجه هستیم و نقطءه غیرقابل دستیابی است.

ت) منحنی  PPFیک منحنی نزولی است که حرکت روی آن نشاندهندءه حداکثر امکان تولید با منابع موجود است.
ث) با حرکت از نقطءه  Bبه  Fمقدار تولید کیف بیشتر و میزان تولید کاله کمتر میشود.

 )1یک

 )2چهار

15150کدام گزینه در مورد تولید هزاران کاال در یک کشور صدق میکند؟

 )3دو

 )4سه

 )1بهتر است در یک کشور ،به جای تولید در درون مرز امکانات تولید بر روی مرز امکانات ،تولید کند.
 )2الگوی واقعی تولید در یک کشور بسیار پیچیده است و لزومی به حرکت روی منحنی  PPFنیست.
 )3کشورها باید تصمیم بگیرند که منابع کمیاب خود را چگونه میان تولید کاالها اختصاص دهند و چگونه زیر منحنی  PPFحرکت کنند.
 )4یک کشور به خاطر ارتباطات گستردهای که دارد مجاز است حتی فراتر از منحنی  PPFحرکت و تولید کند.

15151با توجه به جملءه زیر کدام گزینه صحیح نیست؟
«چیزی به نام ناهار مجانی وجود ندارد».

 )1تولید غذا به منابع نیاز دارد و از این منابع میتوان برای تولید چیزهای دیگری استفاده کرد.
 )2برای داشتن ناهار رایگان باید بپذیریم که از بعضی کاالها یا خدمات دیگر کمتر داشته باشیم.
 )3حتی کاالهایی که برای افراد ،رایگان است ،معموال ً برای تولیدشان زمان صرف میشود.
 )4تولید ناهار رایگان نوعی هزینءه دررفته است و هیچ هزینءه فرصتی برای جامعه ندارد.

15152با توجه به نمودار مقابل ،بگویید کدام گزینه صحیح است اگر بخواهیم در نقطءه  100 ،Bعدد شامپوی سر بیشتر تولید کنیم؟

 )1باید از نقطءه  Bبه سمت پایین و چپ حرکت کنیم و هزینءه فرصت ما معادل
تعداد شامپوی بدنی است که از آن صرفنظر کردیم.
 )2ما در ازای به دست آوردن  100عدد شامپوی سر بیشتر میتوانیم به خارج از
منحنی  PPFو یا مرز امکانات تولید حرکت کنیم.
 )3باید نقطءه  Bرا روی منحنی  PPFجابهجا کنیم به سمت باال و چپ حرکت
کنیم و دقیقاً هزینءه فرصتی معادل  50عدد شامپوی بدن داریم.
 )4شرایط منحنی مرز امکانات تولید به طوری است که نمیتوانیم به ترکیب تولیدات دست بزنیم زیرا در غیر این صورت ترکیب بهینهای نخواهیم داشت.

15153برای تولید  200عدد بیشتر از کاالی  Bحرکت روی نمودار در کدام گزینه صحیح رسم و بیان شده است؟
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 )1پایین و راست

 )2باال و چپ

 )3باال و راست

 )4پایین و چپ

15154چه زمانی میگوییم یک کشور یا یک شرکت ،کارا عمل میکند؟

 )1زمانی که هر فرصتی را برای استفادءه بهتر از منابع به کار گیرد بدون اینکه وضع دیگران بدتر شود.
 )2زمانی که بتواند یک کاال یا خدمت را به صورت بهینه و با کیفیت در دسترس مردم قرار دهد.

 )3زمانی که بتواند هزینههای فرصت را به حداقل برساند و هزینههای دررفته را در نظر نگیرد.

 )4زمانی که هزینءه فرصت اجتماع را به حداقل برساند و به ترکیب بهینهای ،فراتر از  PPFدست یابد.
15155هر یک از جمالت زیر به کدام مفهوم اقتصادی اشاره میکند؟
الف)  ...............به ما اجازه میدهد تا هزینءه فرصت یک شرکت یا یک کشور را زمانی که بیش از یک کاال تولید میکند ،مجسم کنیم.
ب) وقتی یک کشور یا شرکت ،هر فرصتی را برای استفادءه بهتر از منابع به کار میگیرد ،بدون آنکه وضع دیگران بدتر شود.

 )1الف) مرز امکانات تولید ـ ب) انتخاب بهینه

 )3الف) کارایی ـ ب) هزینءه فرصت اجتماع

 )2الف) هزینءه فرصت اجتماع ـ ب) کارایی
 )4الف) مرز امکانات تولید ـ ب) کارایی

15156با توجه به نمودار روبهرو ،کدام گزینه تحلیل صحیحتری را ارائه میکند؟

 )1نقطءه  Dتولید ناکارا را نشان میدهد زیرا نیروی کار اضافه در بخشی مشغول شده که نیاز به آن
نبوده پس تلف شده!

 )2نقطءه  Bنقطءه کارا است اگرچه استفادءه بهتر از نیروی کار برای حسابرسی به تولید کفش لطمهای
کوچک وارد میکند.

 )3نقطءه  Hتولیدی کارا را نشان میدهد ،کارایی به معنای یافتن موقعیتهایی برای پیشرفت است.

 )4حرکت از نقطءه  Dبه سمت نقطءه  Hتالش برای کارا و بهینهشدن تولید را نشان میدهد.

15157در کدام گزینه این امکان وجود دارد که حداقل بیشتر از یک کاال تولید شود بدون آنکه از تولید کاالهای دیگر کاسته شود؟

 )1در نقاط زیر منحنی مرز امکانات تولید

 )3در نقاط روی منحنی مرز امکانات تولید

 )2در نقاط باالی منحنی مرز امکانات تولید

 )4در نقاط فراتر از منحنی مرز امکانات تولید

15158هر یک از موارد زیر به کدام مفهوم اقتصادی اشاره دارد؟
الف) به بچههای دورءه اول مدارس سیستان و بلوچستان به طور رایگان دو روز در هفته صبحانه میدهند.
ب) این نقاط ،نقاطی هستند که کشور میتواند آرزوی رسیدن به آنها را داشته باشد.
پ) کدام جمله زیباترین معنا را برای تکمیل این جمله میدهد؟ «تالش برای به دست آوردن کارایی به معنای »...............

 )1الف) هزینءه فرصت ـ ب) نقاط کارا ـ پ) استفادءه بهینه از همءه منابع کمیاب است.

 )2الف) هزینءه فرصت اجتماع ـ ب) نقاط خارج از  PPFـ پ) یافتن موقعیتهایی برای پیشرفت است.

 )3الف) هزینءه فرصت ـ ب) نقاط خارج از  PPFـ پ) رسیدن به پیشرفت و حرکت روی منحنی مرز امکانات تولید است.

 )4الف) هزینءه فرصت اجتماع ـ ب) نقاط زیر منحنی  PPFـ پ) پیشرفت اجتماعی و دستیابی به ترکیب بهینهای از محصوالت است.
15159با توجه به نمودار مقابل بگویید ،کدام گزینه صحیح است؟
آقای حیدری چند ماه است که  140جعبه مداد رنگی تولید میکند ،ایشان تصمیم
میگیرد بنا به نیاز بازار در این ماه تولید جعبءه گواش را به  450جعبه برساند .در این
صورت هزینءه فرصت ایشان چهقدر است؟

 100 )1جعبه مداد رنگی که از تولید آن صرفنظر کردیم.
 50 )2جعبه گواش که بیشتر تولید کردیم.

 20 )3جعبه مداد رنگی که ما به ازای  100جعبه گواش از دست دادیم.
 100 )4جعبه گواش که به ازای تولید مدادرنگی از آن چشم پوشیدیم.

16160با توجه به عبارت زیر کدام گزینه صحیح نیست؟
«فرض کنید شرکتی در نقطءه تولید  Aقرار دارد و تصمیم میگیرد ،تولید صندلی چوبی را بیشتر کند».

 )1مرز امکانات تولید نشان میدهد که برای داشتن صندلی چوبی بیشتر ،کارگاه باید از تعدادی راکر چوبی
صرفنظر کند.

 )2تا زمانی که حرکت روی منحنی  PPFباشد ،فارغ از اینکه چه ترکیبی از صندلی چوبی یا راکر چوبی داشته
باشیم ،تولید کاراست.

 )3هزینءه فرصت راکرهای چوبی در واقع تعداد بیشتری از صندلی چوبی است که تولید کردهایم.

 )4با اندکی تالش بیشتر و بدون دستزدن به ترکیب بهینه از هر دو محصول میتوانیم به فراتر از منحنی  PPFحرکت کنیم.
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16161آقای گرجستانی دبیر ورزش امیرحسین میگوید :او پسر بسیار سختکوشی است و همواره به دنبال یافتن موقعیتهایی برای پیشرفت است و
برای این پیشرفت از هیچ تالشی چشمپوشی نمیکند! در واقع او:

 )2هزینءه فرصت اجتماع را پایین میآورد.

 )1تالش میکند تا کارایی الزم را به دست آورد.

 )4تالش میکند از وضعیت ناکارا فاصله بگیرد.

 )3هزینءه فرصت درسخواندن خود را به حداقل رسانده است.

16162با توجه به متن زیر ،کدام گزینه صحیح نیست؟

(درس زندگی)

«من مدیرعامل یک شرکت بودم و کارهای بزرگی برای آن شرکت انجام دادم .آخرین مدل از رایانههای روز را در اختیار فرزندان کارکنان در
مهدکودک شرکت قرار دادم ،از فناوریهای برتر دنیا برای تجهیز آشپزخانه استفاده کردم و ،...اما در کمال تعجب من را برکنار کردند!»

 )2ایشان فراتر از مرز منحنی امکانات تولید حرکت کردند.

 )1ایشان منابع را اتالف کردند و در واقع ناکارا عمل کردند.

 )4ایشان همواره بر روی  PPFحرکت کردند ولی ناکارا عمل کردند.

 )3هزینءه فرصت اجتماعی کمی را برای شرکت ایجاد کردند.

16163هر یک موارد زیر به کدام مورد «انتقال مرز امکانات»« ،جابهجاشدن در طول مرز امکانات» یا «بدون تغییر» اشاره میکند:
اگر شرکت دو کاالی پازل آموزش زبان انگلیسی یا کتابهای آموزشی را تولید کند.
الف) تعداد تولید پازل بنا به درخواست مشتریان زیاد شود.
ب) یک نوآوری خالقانه برای افزایش تولید هر دو محصول
پ) تعداد کارگران تولیدکنندءه کتاب بیکارند و در خط تولید جایی هم نیست.
ت) تعداد کارگران تولیدکنندءه پازل افزایش یافته است.

 )1الف) جابهجایی در طول مرز امکانات تولید ـ ب) جابهجایی در طول مرز امکانات ـ پ) انتقال مرز امکانات تولید ـ ت) انتقال منحنی امکانات تولید
 )2الف) انتقال مرز امکانات تولید ـ ب) انتقال مرز امکانات تولید ـ پ) بدون تغییر ـ ت) جابهجایی در طول مرز امکانات تولید
 )3الف) جابهجایی در طول مرز امکانات تولید ـ ب) انتقال مرز امکانات ـ پ) بدون تغییر ـ ت) بدون تغییر

 )4الف) انتقال مرز امکانات تولید ـ ب) جابهجایی در طول مرز امکانات ـ پ) انتقال مرز امکانات تولید ـ ت) بدون تغییر

16164با توجه به نمودار زیر با مثال معروف کره یا اسلحه در خالل جنگ جهانی دوم کدام گزینه صحیحترین پاسخها را داده است؟
الف) کدام نقطه غیر قابل دستیابی است؟
ب) در کدام نقطه تولید ناکارا است؟
پ) مختصات نقطءه  Dچقدر است ،اگر به صورت مقابل باشد:
ت) جابهجاشدن از نقطءه  Aبه  Bچه هزینءه فرصتی دارد؟

¨½o

¾d±wH

D

ث) اگر هدف تولید هر دو کاال باشد ،اما به خاطر شرایط جنگ تولید اسلحه در اولویت قرار گیرد ،کدام
نقطه ،انتخاب سنجیدهتری است؟

150
 )1الف)  Hـ ب)  Jـ پ)
300

 Dـ ت)  100اسلحه ـ ث) B

200
 )2الف)  Jـ ب)  Lـ پ)
300

300
 )3الف)  Lـ ب)  Kـ پ)
200

 Dـ ت)  50تن کره ـ ث) A

300
 )4الف)  Kـ ب)  Hـ پ)
250

16165چرا نقاط خارج از منحنی  PPFغیر قابل دستیابی است؟

 )1رسیدن به این نقاط هزینءه فرصت اجتماع را باال برده و تولید را ناکارا میکند.

 )2در صورت حرکت به سمت این نقاط ،تولید کشور ناکارا میشود و انرژی تلف میگردد.
 )3با فرض ثابتماندن منابع کشور ،این نقاط آرزوی یک کشور است.

 )4منحنی مرز امکانات تولید هیچگاه نمیتواند به خارج از مرزهایش حرکت کند.
16166چرا میگوییم تولید در نقطءه  Fناکاراست؟

 )1زیرا باعث جابهجاشدن منحنی مرز امکانات تولید به داخل میشود.
 )2زیرا اقتصاد از حداکثر منابعش استفاده نکرده است.

 )3زیرا با فرض ثابتبودن منابع کشور ،غیر قابل دستیابی است.

 )4زیرا با حذف تعدادی از کاالها میتوانست بیش از یک کاال تولید کند.

16167در کدام گزینه هزینءه فرصت به تعداد ثابت و مساوی وجود دارد؟

 )۱در صورتیکه مرز امکانات تولید ،یک منحنی نزولی با شیب منفی باشد.
 )۲در صورتیکه مرز امکانات تولید ،یک خط راست با شیب مثبت باشد.
 )۳در صورتیکه مرز امکانات تولید ،یک خط راست با شیب منفی باشد.

 )۴در صورتیکه مرز امکانات تولید ،منحنی صعودی با شیب مثبت باشد.
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 Dـ ت)  100اسلحه ـ ث) B
 Dـ ت)  50تن کره ـ ث) A



الگوی مرز امکانات تولید یکی از این الگوهای
14143گزینءه «»3
اقتصادی است که اجازه میدهد تا درک بهتری از «بده ـ بستان»های یک
(صفحءه )37
کشور در استفاده از منابع کمیاب پیدا کنید.

نقشه فقط راههای اصلی و فرعی را نشان
14144گزینءه «»3
میدهد تا شما بدون درگیرشدن در جزئیات غیرالزم ،بتوانید از جایی که
هستید به جایی که میخواهید ،بروید.
منحنی  PPFیا مرز امکانات تولید نشاندهندءه حداکثر امکان تولید
(صفحههای  37 ،36و )38
شرکت شما با منابع موجود است.
800 Â¹TvM
گزینءه ( :)1نقطءه  Aبا مختصات
14145گزینءه «»3
¨0 ¦Ã
0 Â¹TvM
نشان میدهد که
بیشترین مقدار بستنی و نقطءه  Bبا مختصات
¨500 ¦Ã

تولید بستنی صفر است یعنی در کمترین حد خود! و اتفاقاً تولید کیک در
بیشترین مقدار خود است.
گزینءه ( :)2با حرکت از  Aبه سمت  Bمقدار تولید بستنی کم و مقدار تولید
کیک زیاد میشود.
نشاندهندءه حداکثر امکان تولید شرکت
گزینءه ( :)4مرز امکانات تولید
(صفحءه )37
شما با منابع موجود است.
0 nHka oÃ¹Q
F
نقطءه  Fبا مختصات
14146گزینءه «»2
800 ¾º¼QnI§wI¶ oÃ¹Q

بیشترین میزان تولید پنیر ماسکارپونه است .اگر میگفت آقای سلیمانی مدیر
شرکت کاله از هر دو کاال میخواهد تولید کند ،اما پنیر ماسکارپونه بیشتر
1000
آنگاه باید نقطءه  Eرا انتخاب میکردیم با مختصات
700
مرز امکانات تولید ،مرزی است بین آنچه یک
14147گزینءه «»1
کسبوکار (همانند یک شرکت تولیدی) با استفاده از منابع موجود و در
(صفحءه )38
دسترسش میتواند تولید کند و آنچه نمیتواند.
. E

(صفحءه )37

در نقطءه  Aاتالف انرژی داشتهایم .یعنی
14148گزینءه «»1
ترکیب بهینهای از دو محصول تولید نشده؛ لذا «همواره بهتر است شرکت،
به جای تولید در درون مرز امکانات تولید ،بر روی مرز امکانات ،تولید کند».
نقطءه  Cخارج از مرز امکانات تولید ،بنابراین غیر قابل دستیابی است و
منابع کافی برای تولید آن وجود ندارد.
در نقطءه  Bبه ترکیب بهینهای از هر دو محصول رسیدیم.
(صفحههای  37و )38
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14149گزینءه «»4
وجود دارد؛ یعنی هر چه کاله بیشتری تولید کنیم ،مجبوریم کیف کمتری
تولید کنیم ،چون به اندازءه کافی منابع برای تولید فراوان از هر دو نداریم.
با حرکت از  Bبه  Fمیزان تولید کاله بیشتر و مقدار تولید کیف کمتر میشود.
بین مقدار تولید کاله و کیف رابطءه معکوس

¨1000 þÃ
¨500 ½°

F

¨5000 þÃ
¨100 ½°

B

(صفحههای  37و )38

15150گزینءه «»1
تولید کاال باشد یا تولید هزاران نوع کاال یا خدمات ،تولید بهتر است روی
منحنی مرز امکانات تولید یا  PPFباشد زیرا فراتر از آن غیر قابل دستیابی
(صفحءه )38
است و درون آن اتالف نیرو و انرژی داریم!
فرقی نمیکند شرکت باشد یا کشور ،بحث سر

15151گزینءه«»4

هر کاالی رایگانی ،معموال ً برای تولیدش زمان

صرف میشود و هزینءه فرصتی برای جامعه دارد.

15152گزینءه «»3

(صفحءه )38

نقطءه  Bبا

{300 ow Á¼P¶I
مختصات تولید
{300 ·kM Á¼P¶I

400
مختصات
250
یعنی هزینءه فرصت تولید شامپوی سر بیشتر 50 ،عدد شامپوی بدن است
 B¢میرسد.

(صفحههای  38و )39

15153گزینءه «»1
برای تولید  200عدد بیشتر از کاالی
 Bباید روی نمودار  PPFبه سمت
پایین و راست حرکت کنیم.
برای افزایش تولید کاالی  Aباید به
سمت باال و چپ حرکت میکردیم.
(صفحههای  38و )39

15154گزینءه «»1
استفادءه بهتر از منابع به کار گیرد ،بدون آنکه وضع بدتر شود.

زمانی که یک شرکت یا کشور ،هر فرصتی را برای
(صفحءه )40

15155گزینءه «»4
هزینءه فرصت یک شرکت یا یک کشور را از زمانی که بیش از یک کاال تولید
میکند ،مجسم کنیم.
اگر یک شرکت یا یک کشور ،هر فرصتی را برای استفادءه بهتر از منابع
به کار گیرد ،بدون آنکه وضع دیگران بدتر شود ،اقتصاد آن شرکت یا کشور
(صفحههای  39و )40
کاراست.
مرز امکانات تولید به ما اجازه میدهد تا

در نقطءه  B ،Aو  Cکارا عمل کرده زیرا استفادءه

بهتر از منابع داشته ،بدون آنکه وضع دیگران بدتر شود.

رد گزینءه ( :)2زمانی که کارا عمل شود در واقع هر فرصتی را برای استفادءه
بهتر از منابع به کار میگیریم بدون آنکه وضع دیگران بدتر شود .اما اینجا
صحبت از لطمه به تولیدی دیگر است.

رد گزینءه ( :)3نقطءه  ،Hنقطهای غیرقابل دستیابی است.

رد گزینءه ( :)4حرکت از نقطءه  Dبه  Hامکانپذیر نیست مگر اینکه

ظرفیتها و عوامل تولید افزایش یابد و از مرز  PPFبه بیرون منحنی جابهجا
شود.
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15159گزینءه «»3
¶120 Â«ºnjHk
به
¬¼450 xH

¶140 Â«ºnjHk
A
تولید چند ماه با مختصات
¬¼350 xH

 Bتغییر کرده پس ما به ازای  100جعبه گواش بیشتر

در واقع از تولید  20جعبه مدادرنگی صرفنظر کردیم که این  20جعبه
(صفحءه )39
مدادرنگی هزینءه فرصت ما است.
نقاط خارج از منحنی  PPFنقاط غیر قابل
(صفحءه )39

تالش برای به دست آوردن کارایی به معنای
16161گزینءه «»1
(صفحءه )39
یافتن موقعیتهایی برای پیشرفت است.

میخواهد  100عدد شامپوی سر
بیشتر داشته باشد .پس با حرکت روی
منحنی  PPFبه سمت باال و چپ به

15156گزینءه «»1

هیچ چیز به طور کامل مجانی نیست ،حتی
15158گزینءه «»2
کاالهای رایگان برای تولیدشان زمان صرف میشود و هزینءه فرصتی برای
(صفحههای  39 ،38و )41
جامعه دارد.

16160گزینءه «»4
دسترس هستند!

B

که از تولید آن صرفنظر کردهایم.

وقتی تولید ناکارا باشد ،این امکان وجود دارد
15157گزینءه «»3
که حداقل بیشتر از یک کاال تولید شود ،بدون آنکه از تولید کاالهای دیگر
کاسته شود .نقاط زیر منحنی  PPFتولید ناکارا را نشان میدهد و نقاط روی
(صفحءه )41
منحنی  PPFتولید کارا را نشان میدهند.

(صفحءه )40

در این مثال ایشان ناکارا عمل کردند و با
16162گزینءه «»1
خرجهای حسابنشده و بیهوده ،منابع شرکت را اتالف کردند .پس زیر
(صفحءه )41
منحنی  PPFحرکت کردند.

با زیادشدن درخواست تولید پازل باید
16163گزینءه «»3
هزینءه فرصتی معادل کمشدن تولید کتاب بدهیم و در این صورت روی
منحنی مرز امکانات تولید حرکت میکنیم.
نوآوری و خالقیت و افزایش تولید هر دو محصول به نوعی کاراتر
عملکردن است و باعث انتقال منحنی مرز امکانات تولید به بیرون میشود.
این تعداد تأثیری بر منابع تولید ندارند ،لذا منحنی امکانات تولید بدون
تغییر میماند.
وجود کارگر اضافی در هر یک از دو بخش فقط باعث اتالف نیرو و
ناکارایی میشود اما مرز منحنی امکانات را تغییر نمیدهد(.صفحههای  37و )40

16164گزینءه «»1
خارج از مرز PPF
غیر قابل دستیابی
JوK
داخل مرز PPF
ناکارا
¨150 ½o
300 ¾d±wH

HوL
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50
0
B
با حرکت به سمت راست و پایین از A
 Aو
نقطءه
500
600
به  100 ،Bاسلحه کمتر و  50تن کرءه بیشتر تولید میکنیم!
چون تولید هر دو باید انجام شود ،میشود حداقل مقدار تولید کره
و حداکثر تعداد تولید اسلحه با توجه به نقاط مشخصشده نقطءه  Bبا
¨50 ½o
مختصات
500 ¾d±wH

 Bبهترین گزینه است.

(صفحههای  37و )40

نقاط خارج از مرز ،نقاطی هستند که کشور
16165گزینءه «»3
میتواند آرزوی رسیدن به آنها را داشته باشد .این نقاط با فرض ثابتماندن
منابع کشور ،غیر قابل دستیابی هستند زیرا کشور منابع کافی برای تولید در
(صفحءه )41
آن سطح را ندارد.

نقاط زیر منحنی مرز امکانات تولید ،ناکاراست
16166گزینءه «»2
زیرا نشاندهندءه این است که اقتصاد از بیشترین منابعش استفاده نکرده،
زیرا حداقل بیشتر از یک کاال میتوانست تولید کند ،بدون اینکه کاالهای
(صفحءه )41
دیگر حذف گردند.

خاصیت خط این است که شیب آن ثابت است؛
16167گزینءه «»3
پس حرکت در طول آن ،عدد ثابتی را نشان میدهد اما در منحنی ،شیب
متغیر است؛ چون گفته هزینءه فرصت عدد ثابتی را نشان میدهد؛ پس خط
است و گزینههای ( )1و ( )4حذف میشود؛ چون منحنی شیب ثابتی ندارد؛
پس هزینءه فرصت در جاهای مختلف عددی مختلف را نشان میدهد .به
طور کلی منحنی مرز امکانات تولید نزولی است؛ چون افزایش مقدار تولید از
یک کاال ،مقدار تولید کاالی دیگر را کاهش میدهد؛ پس منحنی باید خط
(صفحءه )44
راست با شیب منفی باشد که نزولی است.
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