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با خوندن درس قبلی یاد گرفتیم که منابع و امکانات محدود هستند و باید موقع تصمیم گیری اصولی رو رعایت کنیم تا بتونیم انتخاب درستی داشته باشیم.
تو این درس یاد می گیریم که چه طور از منابعی که داریم به بهترین شکل استفاده کنیم تا بیشترین منفعت و کم ترین ضرر رو داشته باشیم. یاد می گیریم که آدما و شرکت ها )تو یه سطح خُرد( 

و کشورها )تو یه سطح کالن( از چه الگویی استفاده می کنن که بتونن بهترین انتخاب ها رو داشته باشن و منابع کمیابشون رو تو بهترین حالت مصرف کنن.

اگربخواهیمدرموردسازوکارقلبیادستگاهگوارشیامثالًسازوکارموتورماشینبدانیممیتوانیمیکماکتپالستیکیازآنهارادردستبگیریم
وبادقتبررسیکنیم.الگو نمایشی ساده از واقعیتی پیچیدهاست؛مثالًنقشءهراههایکالگوستچونبدوناینکهفردرادرگیرجزئیاتغیرالزممثل
ساختمانها،درختانو...کندفقطراههایاصلیوفرعیرانشانمیدهدتاشخصبهراحتیجابهجاشودیامثالًالگویآناتومیبدندرزیستشناسی

بهسادهترینشکلممکنبخشهایمختلفبدنونحوءهارتباطآنهارانشانمیدهد.

دراقتصادنیزالگوهاییوجودداردکهبسیاریازجزئیات دنیای واقعیرارهامیکندتاکمککندبرآنچهاهمیتداردمتمرکزشویم.یکیازاینالگوها،
الگوی مرز امکانات تولیداست.

الگوی مرز امکانات تولید یکیازالگوهایاقتصادیاستکهاجازهمیدهددرکبهتریازبده ـ بستان هاییککشوردراستفادهازمنابع کمیابایجاد
شود.)حاال میگم چطوری(

تو اقتصاد مثل زیست شناسی و فیزیک مدل های پالستیکی نداریم که بررسی شون کنیم! اقتصاد فقط می تونه رو کاغذ شکل ساده شدءه یک مفهوم پیچیدءه اقتصادی رو نشون بده. بریم ببینیم 
این الگوی مرز امکانات تولید چیه؟

چونمنابعمحدوداستپسمحصولاقتصادنیزمحدوداست؛درنتیجه
)در انتخابهاییکههرکسبوکاری1 از یکی زد. انتخاب به بایددست
این است مواجه آن با کردیم( انتخاب را تولیدی یکشریک ما اینجا
استکه:این شرکت چگونه می تواند منابع کمیاب خود را در میان انواع تولیدات 

تقسیم کند؟
برایسادگیبحثفرضمیکنیمکهیکشرکتتولیدیفقطدونوعکاال
تولیدمیکند؛کاالی»الف«وکاالی»ب«.جدولروبهرو،مقادیرمختلفی
ازکاالی»الف«و»ب«راکهیکشرکتمیتواندتولیدکند،نشانمیدهد.
ترسیم را تولید امکانات مرز منحنی ابتدا جدول، اطالعات به توجه با

میکنیموسپسآنراتفسیرمیکنیم.

مقدار تولید کاالی »ب«مقدار تولید کاالی »الف«
A10000
B900100
C750200
D550300
E300400
F0500
G550220
H800400 

 ترسیم منحنی مرز امکانات تولید
یکدستگاهمختصاترسممیکنیم.رویهریکازمحورها،یکیازدوکاالرااندازهگذاریمیکنیم.دراینجا
محورعمودیراکاالی»الف«ومحورافقیراکاالی»ب«درنظرمیگیریم.اعدادمربوطبهکاالی»الف«راروی
محورعمودیازپایینبهباال)بهترتیبازکمترینبهبیشترین(واعدادمربوطبهکاالی»ب«رارویمحورافقی

ازچپبهراست)بهترتیبازکمترینتابیشترین(جایگذاریمیکنیم.
نیز را نقاط سایر ترتیب همین به و مکانیابی مختصات دستگاه روی را 0 و مختصات1000 با A نقطءه

مختصاتیابیمیکنیم.



1-نهتنهاهرکسبوکاری،بلکهافرادوحتیدریکمقیاسبزرگکشورهابااینمسئلهروبهروهستند.
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درنهایتنقاطرابههموصلمیکنیم:
ازوصلنقاطبهیکدیگر،یکمنحنیبهدستمیآیدکهکمان مانندوانحنایآنبهسمتبیروناست.بهاین

منحنی،منحنِی مرز امکاناِت تولیدگفتهمیشودکهباحروفاختصاری1PPFنمایشدادهمیشود.


 تفسیر منحنی مرز امکانات تولید

خب، حاال از این منحنی چی دستگیرمون می شه؟!
برایتفسیرمنحنیPPFهریکازمواردزیررابهتفکیکبررسیمیکنیم:

نقاطداخلمنحنیمرزامکاناتتولید نقاطرویمنحنیمرزامکاناتتولید
رابطءهمنحنیبامفهومتخصیصبهینه نقاطخارجازمنحنیمرزامکاناتتولید
رابطءهمنحنیبامفهومهزینءهفرصت  رابطءهمنحنیبامفهومکارایی

انتقالمنحنیمرزامکاناتتولید  شیبمنحنیمرزامکاناتتولید

نقاطAتاFرویمنحنیقرارگرفتهاند.
نقطءه A:شرکتتولیدیاگرهمءهمنابعوعواملتولیدکمیابخودرافقطبرایتولیدکاالی»الف«بهکاربگیرد،حداکثرمیتواند1000واحددریک

هفتهتولیدکندودراینصورتدیگرامکانتولیدکاالی»ب«رانخواهدداشت.)از نقطءه A یه خط عمود رو محور افقی بکشید به عدد صفر می رسید.(
نقطءه F:اینشرکتاگرهمءهمنابعتولیدخودراصرفتولیدکاالی»ب«کند،نهایتاًمیتواندهفتگی500واحدازکاالی»ب«تولیدکندودیگرقادر

نیستکهکاالی»الف«راتولیدکند.)از نقطءه F یه خط بکشید رو محور عمودی می رسید به عدد صفر.(

)F و A نقاط انتهایی منحنی بیانگر شرایطی است که تنها می توان یکی از دو کاال را با استفاده از منابع محدود تولید کرد. )نقاط

نقاط D ،C ،B و E:ایننقاطنشانمیدهندکهمنابعکمیاببینتولیدکاالی»الف«و»ب«
Bتقسیمشدهاندوترکیباتمختلفیازانتخابایندوکاالرابیانمیکنندبهطوریکهدرنقطءه
اینترکیببهنفعتولیدبیشترکاالی»الف«استومنابعکمتریبهتولیدکاالی»ب«اختصاص
یافتهدرحالیکهدرنقطءهEترکیببهنفعتولیدبیشترکاالی»ب«استومنابعکمتریبه

تولیدکاالی»الف«اختصاصیافتهاست.
همانطورکهدرنمودارمیبینید،اینکسبوکارمیتواندهر سطح تولیدراکهبانقطهایبرروی 

مرز امکانات تولیدنشاندادهشدهاست،انتخابکند.

یاد قید بودجه افتادید درسته؟ با بودجءه محدودی که داشتیم اگه کاالی الف رو بیشتر می خریدیم منبع مالی مون صرف 
اون می شد و کم تر می تونستیم از کاالی ب داشته باشیم و برعکس، تو این منحنی هم قصه همینه، شرکت می تونه 
ترکیب های مختلف از دو کاال رو روی منحنی انتخاب کنه و تصمیم بگیره که می خواد منابعش رو بیشتر صرف تولید 

چه کاالیی کنه.

هر چه از نقاط باالتر به سمت نقاط پایین تر در طول منحنی مرز امکانات تولید حرکت کنیم، از تولید یکی از محصوالت )در این جا کاالی »الف«( کاسته و به تولید 

محصولی دیگر )در این جا کاالی »ب«( افزوده می شود و هر چه از نقاط پایین منحنی به سمت نقاط باالتر حرکت کنیم، از تولید کاالی »ب« کاسته و به تولید کاالی 

»الف« افزوده می شود.

PPF-1مختصرشدءهProductionPossibilityFrontierاست.
مرزامکاناتتولید 
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 نقطءه G:نقطءهGزیرمنحنیقرارگرفتهاست؛درایننقطه،ترکیبیاز550واحدکاالی»الف«و220واحدکاالی»ب«راداریم.اینشرکتتولیدی
اگربخواهدمیتواندنقطءهGراتولیدکند،امامرزامکاناتتولیدنشانمیدهدکهاگرشرکتتصمیمبگیرد550واحدکاالی»الف«تولیدکند،هنوزهم
منابعکافیبرایتولید100واحدکاالی»ب«بیشتر)یعنی300واحدکاالی»ب«بهجای220واحد(راخواهدداشت)پس اگه این کار رو نکنه منابعش هدر 

می رن(.بنابراینشرکتمیتواندترجیحدهدکهبااستفادهازمنابعشدرنقطءهDتولیدکندبهجایاینکهدرنقطءهGتولیدکند.

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 می رن(

 نقطءه H:نقطءهHبیرونازمرزامکاناتتولیدشرکتتولیدیقرارگرفتهاستدرنتیجهغیرقابلدسترسیاستچونشرکتمنابعکافیبرایتولید
درآنسطحراندارد.

ناحیءه خارج از مرز امکانات تولید نقاطی هستند که دسترسی به آن ها در دورءه فعلی و با توجه به عوامل تولید موجود، امکان پذیر نیست و شرکت تنها می تواند 

آرزوی رسیدن به آن ها را داشته باشد. )منظور این که فعاًل و با توجه به منابع و عوامل تولیدی که داره غیرقابل دسترسه، یعنی اگرفرض کنیم که عوامل و منابعش به همین شکل 

می مونه وگرنه مثاًل ممکن بعدًا عوامل تولیدش رو تجهیز کنه و بتونه تولید کنه و به اون نقطه برسه.(

در نتیجه:

منحنیمرزامکاناتتولید،نشاندهندءهحداکثر امکان تولیدیکشرکتباتوجهبهمنابع موجوداست.
منحنی امکانات تولید،مرزیاستبینآنچهیککسبوکار)مثلیکشرکتتولیدی(بااستفادهاز

منابع موجودودر دسترس خود،می تواند تولید کندوآنچهکهنمی تواند تولید کند.

تخصیصبهینهیعنیمنابع و امکانات محدوِد در دسترس را به بهترین شکل به تولید محصوالت اختصاص دهیم.منظورازبهترینشکلایناستکهبتوانحداکثر 
منفعت راباحداقل ضرر و اتالف منابعبهدستآورد.

در نتیجه:
نقاطروی منحنیمرزامکاناتتولید،نشاندهندءهنقاط بهینءه تولیدهستند؛یعنینقاطیکهدرآنهاازهمءهمنابعوعواملتولیدموجوداستفادهشدهاست

وهیچظرفیتیخالینماندهوهیچمنبعیبههدرنرفتهاست.
نقاطداخلمنحنیمرزامکاناتتولید،نشاندهندءهنقاط نابهینءه تولیدهستند؛بهاینمعنیکهازامکاناتومنابعتولیدبهشکلبهینهاستفادهنشدهاست

)به دالیل مختلف مثل دانش فنی پایین یا به کارگیری نیروی انسانی تو یه شغلی غیر از تخصصش(ودرنتیجهمنابعبههدررفتهاست.

به این مثال توجه کن تا مفهوم »کارایی« رو برات توضیح بدم:
فرضکنیدارائهدهندگاندسترسیبهاینترنتدریککشور،دونیرویکاررابرایارتباطهرخانهباسرویساینترنتمیفرستند.بااینکهیکنیروی

تولید در این کشور ناکارا خواهد بود. دراینصورت کارمیتوانستاینکارراباهمانسرعتانجامدهد!
حاال ببینیم در چه صورت تولید کارا می شد:

اگرکشوریکنیرویکاربرایاینوظیفهدرنظرمیگرفتچوندراینصورتمیتوانستبانیرویکاردوم،تولیداتشرادرکاالوخدماتدیگرگسترش
تولید در این کشور کارا خواهد بود. درچنینحالتی دهد؛مثالًتیشرتبیشتریتولیدکند.

 تالش برای به دست آوردن کارایی به معنای یافتن موقعیت هایی برای پیشرفت است.
گوش کنید: این که کشور یا شرکت یکی از نیروهای انسانی اش رو برای خدمات سرویس اینترنت کم کنه و به جاش اون نیرو رو تو یه کار دیگه ای به کار بگیره به این معنی نیست که 
خدمات سرویس اینترنتی کم تری ارائه بده و در واقع اوضاع اتصال اینترنت بدتر بشه به قیمت این که مثاًل تیشرت بیشتری تولید بشه؛ منظورمون اینه که کاری رو که یه نفر می تونه 
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 اضافی اش رو به تولید تیشرت اختصاص بده 

بدون این که وضع دیگران برای اتصال به اینترنت بدتر بشه!

اگریکشرکتیایککشور،هر فرصتی را برای استفادءه بهتر از منابع بهکاربگیرد، بدون آن که وضع دیگران بدترشود،میتوانگفتاقتصادآنشرکت
 شرکت یا کشور از منابع موجود خود، بیشترین استفاده را می برد؛دراینحالت:

یعنی
یاکشورکاراست 

حداقل بیش از یک کاال یا خدمت می توان در دسترس مردم قرار داد؛ بدون آن که کاال یا خدمات دیگر کاهش یابد.
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بریم روی نمودار مفهوم کارایی و ناکارایی رو بررسی کنیم:
تولید ناکارا  نقطءه الف:ایننقطهترکیبتالقیتیشرتواتصالاینترنترانشانمیدهد

برایحالتیکهدونیرویکاربرایاتصالبههرخانهفرستادهمیشود؛یعنی500خانهکه
بهاینترنتمتصلشدهاندو1000تیشرتکهدریکهفتهتولیدشدهاست.

پس تولیددرآنناکاراست.
نقطءهالفدر زیر منحنی مرز امکانات تولید قراردارد 

هر نقطه در زیر مرز امکانات تولید، نشان دهندءه این است که اقتصاد از بیشترین منابع خود استفاده 

 بدون این که کاالهای دیگر را حذف کند می توانست حداقل بیشتر از یک کاال 
زیرا

نکرده است 

تولید کند.

باتغییرنحوءهاستفادهازمنابع،کشوریاشرکتمیتواندبه نقطه ای روی مرزهای امکانات تولید 
حرکت کند.

حالت 1  نقطءه د:اگرنیرویکارآزادشدهدرخودصنعتاتصالکابلاینترنتبهکارگرفتهشود،اتصالبیشتریازخانههاانجاممیشود. جابه جایی 

از نقطءه الف به نقطءه د.

حالت 2  نقطءه ب:اگرنیرویکاراضافیبرایتولیدتیشرتبهخدمتگرفتهشود،تعدادتیشرتبیشتریتولیدمیشود. جابه جایی از نقطءه الف 

به نقطءه ب.

حالت 3  نقطءه ج:اگرنیرویکاراضافیبیندوصنعتتقسیمشود،مثالًنیمیازروزبهاتصالکابلبپردازدونیمیازروزرادرکارگاهتولیدیکار

کندهممیتواندتیشرتبیشترتولیدکندوهمخانههایبیشتریرابهاینترنتمتصلکند. جابه جایی از نقطءه الف به نقطءه ج.

تولیددرآنهاکاراست. پس نقاطب،جودروی منحنی مرز امکانات تولیدقراردارد

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

خُب بیا مورد 4 و 5 رو جمع بندی کنیم:
باتوجهبهمنحنیمرزامکاناتتولید،الگویی برای استفادءه حداکثری از منابعپیداکردیم؛اینمنحنیتوضیحمیدهدکهباتوجهبهمحدودیتمنابعباید:

منابعبه طور کاملاستفادهبشوند؛یعنیهیچیکازعواملتولیدبیکار یا بالاستفاده نباشدوبهطورکاملوبهینهبهتولیداتاختصاصدادهشوند
)تخصیص بهینه(.

منابعکارآمداستفادهشوند؛یعنیمنابعبایدبهدرستیاستفادهشوندتااقتصادکاراباشد.ممکناستمنابعبیکارنباشندولیخوببهکارگرفته
نشدهباشندمثالًنیرویانسانیرادرشغلیغیرازتخصصاوبهکاربگیرند.)کارایی(

 
هزینءهفرصتانتخابیکگزینه،ازدستدادنبهترینگزینءهبعدیاست.مرز امکانات 
تولید به ما اجازه می دهد تا هزینءه فرصت یک شرکت را در حالتی که بیش از یک کاال تولید 

می کند، محاسبه کنیم.بهنموداربرگردیم:

فرضکنیمشرکتدرنقطءهCرویمنحنیشروعبهتولیدمیکند.)750واحدکاالی
»الف«و200واحدکاالی»ب«تولیدمیکند.(

اگرشرکتتصمیمبگیرددرطولمنحنیمرزامکاناتتولیدجابهجاشودوبهسمت
چپوباالبرود،یعنیازنقطءهCبهنقطءهBبرسد؛هزینءهفرصتاینانتخابچهقدر

خواهدبود؟
درپاسخبایدبگوییمکهشرکتبااینتصمیم،انتخابکردهاستکه150واحدبیشتر
ازکاالی»الف«تولیدکند)حرکتازنقطءهCبهنقطءهBمستلزمتولید150واحدبیشتر
ازکاالی»الف«است(ودرازایاینمقدارتولیدبیشتر،باید100واحدکمترازکاالی
200یعنی100واحدبهجای200واحد(.پس هزینءه  100 100- = »ب«تولیدکند)

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

مرز امکانات تولید نشان می دهد برای داشتن مقدار بیشتری از یک کاال، باید از مقداری از کاالی دیگر صرف نظر کرد.
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حالبهسمتپایینحرکتکنیم؛یعنیاینبارحرکتازنقطءهCبهنقطءهDدرطولمنحنی
رامحاسبهکنیم:

اگرنقطءهشروعشرکت،نقطءهCباشدوتصمیمبگیردتولیدکاالی»ب«راافزایشدهد؛این
100واحدافزایشکاالیBبهمعنایحرکترویمنحنیبهسمتراستوپایینورسیدن
بهنقطءهDاست؛یعنیدرازای100واحدتولیدبیشترکاالی»ب«بایدقیدتولید250واحد

( )750 550 200- = کاالی»الف«رابزند.
هزینءه فرصت 100 واحد بیشتر کاالی »ب«، 200 واحد کم تر از کاالی »الف« خواهد بود.

تمامیمطالبیکهدرموردمرزامکاناتتولیدکسبوکارهاگفتیم،دریکمقیاس
کالندررابطهباکشورهاهممطرحمیشود.کشورهانیزبایدتصمیمبگیرندکهمنابعکمیاب

خودراچگونهبهشکلی بهینه و کارامیانتولیدکاالهااختصاصدهند.
درنقاط بهینه،تولیدهیچیکازکاالهابدونکاهشتولیدکاالیدیگرممکننخواهدبود

کشورهاهمبایدبابتانتخابتولیدیککاال،هزینءه فرصتآنرابپردازند. پس

یکیازمهمترینانتخابهاییکهمعموالًکشورهاباآنروبهروهستند،درصرفمنابعبیشتردرتولید غذا )کاالهای ضروری و غیرنظامی(وامنیت و دفاع 
)تمرین و تفکر صفحءه 43( )کاالهای نظامی(است.اینانتخاببامثالمعروفَکرهیااسلحهاستکهدرخاللجنگجهانیدوممطرحشد.

نکتءهمهماینکهوقتیرویمرزامکاناتتولیدهستیم،تمامنقاطرویمنحنیشرایطکاراییوانتخاببهینهرادارندامابایدببینیمکدامنقطهاز
بقیهمطلوب تراست.حاال قصه این جاست که این مطلوبیت رو چی تعیین می کنه؟ مثاًل تو شرایط جنگی یه کشور ممکنه تصمیم بگیره که اسلحءه بیشتری تولید کنه به جای غذا یا ... 
مثاًل تو شرایط تحریمی اولویتش تولید کاالی ضروری و اساسی مردم مثل غذا و دارو باشه؛ می خوام بگم این مطلوبیت؛ یعنی این که چه کاالیی بیشتر تولید بشه رو، شرایط یه کشور 

تعیین می کنه وگرنه که همءه نقطه های روی منحنی بهینه هستند و کارا.
درنتیجهتولیدهرترکیبیرویمنحنیاگرچهکاراوبهینه،امالزوماً مطلوب نیستبلکهبایدباتوجهبهشرایطکشورونگاهجامعهبررسیکردکه

درکدامنقطهمطلوبیتبیشتراست.

میلتون فریدمن، برندءه جایزءه نوبل اقتصاد می گه:»چیزی به نام نهار مجانی وجود ندارد!«
اینجملهبهاینمعناستکهتولید هیچ کاالیی بدون بها و بدون هزینه نیست حتی کاالهای رایگان!مثالًممکناستارائءهوعدههاینهاررایگانبهدانشآموزان
تولیدغذابهمنابعنیازداردواینمنابعمیتوانندبرایتولیدات زیرا یکمدرسهدر ظاهر بدون هزینه به نظر برسد، اما در حقیقت برای جامعه رایگان نیست

دیگراستفادهشوند.
در نتیجه:

بایدبپذیریمکهبرای داشتن »نهاری رایگان«)بخوانید کاالیی رایگان(میبایستقیدداشتنبعضیازمحصوالتدیگررابزنیمیامقدارکمتریازآنهاراداشته
باشیم،چونحتیکاالهاییکهبرایافراد»رایگان«است،معموالًبرایتولیدشانزمانصرفمیشود،پسبرای جامعه هزینءه فرصت دارد.

بهدلیلمسئلءه کمیابی منابعبایددستبهانتخاب یعنی نظریءهنهار رایگاندراقتصادبهموضوعکمیابی منابع، هزینءه فرصت و اصل انتخاباشارهدارد.
بزنیمکهاینانتخاب،هزینءه فرصتدارد.

یادآوری ریاضی طوری شیب:


وقتیرویمحورxهاازچپبهراستحرکتکنیمورویخطبهسمتباالبرویم،شیبخطمثبتخواهدبود.

وقتیرویمحورxهاازچپبهراسترویخطبهپایینسربخوریم،شیبخطمنفیخواهدبود.
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2- باشه یعنی اگه x یه واحد افزایش پیدا کنه؛ y دو  پس معنی شیب منفی، نزولی بودن خط است که نشان دهندءه رابطءه معکوس بین مقدار x و y است)مثاًل اگه شیب خطی

واحد کم میشه.(
شیبیکخطهمیشهعددثابتیاست.

شیبمنحنیمرزامکاناتتولیدهمیشهمنفیاستومنحنینزولیاست؛یعنیبینتولیدکاالی»الف«وکاالی»ب«رابطءه معکوسوجوددارد.
بهازایتولیدمقداربیشتریازکاالی»الف«،مقدارتولیدکاالی»ب«کاهشمییابدوبالعکس؛چونبهاندازءهکافیمنابعبرایتولیدفراواننداریم.

بنابرایندلیلاینشیبمنفیهزینءه فرصتاست.
هزینءه فرصتدرهرنقطهازمنحنیمرزامکاناتتولید،برابراستباشیب منحنیدرآننقطه؛پسازآنجاییکهمرزامکاناتتولید،منحنیاست
ونهخطمیتواننتیجهگرفتکههزینءه فرصت در اقتصاد عددی ثابت نیستبلکهبهمیزانتولیدکاالبستگیدارددرحالیکهاگرامکاناتتولیدخط

بود،قانونافزایشهزینءهفرصتدیگروجودنداشت.

تااینجادررابطهباجابهجاشدننقاطدر طولمرزامکاناتتولید)روی منحنی(صحبتکردیم.بایدبدانیدکهدرمواردی،خوِد منحنیمرزامکاناتتولید،
جابهجامیشودیعنیبهسمتراستـباالیاچپـپایینمنتقلمیشود.

آن چه باعث انتقال منحنی مرز امکانات تولید می شود، تغییر در عوامل تولید است:درصورتیکهعوامل

تولیدبهبود یابند)چه از نظر تعداد، چه از نظر کیفیت(منحنیPPFبهسمتراست ـ باالانتقالمییابد.در
واقعرشد اقتصادیاتفاقمیافتد:)درس 9 در مورد رشد اقتصادی حسابی حرف می زنیم با هم(

منابعطبیعی)زمین(گسترشیابدمثالًمعادنجدیدیکشفشود. منابعطبیعی
سرمایءهمالیبهتولیدتزریقشودیاباافزایشسرمایههایفیزیکی،تولیدبیشترشود. سرمایه
ازطریق یا انسانیبیشترشود بهدلیلرشدجمعیت،تعدادنیروی مثالً انسانی نیروی

آموزشهایفنی،مهارتنیرویکاربیشترشود.
یکفناوریجدید،منابعموجودبرایتولیدمحصولراافزایشدهد. ارتقایفناوری

ودرصورتیکهعواملتولیدتضعیفشوند)بیکارینیرویکار،افتسرمایهو...(منحنیPPFبه
سمتچپ ـ پایینمنتقلمیشود.



125

الگویمرزامکاناتتولید،یکالگویاقتصادیاستکه................- 143
1( اجازه می دهد تا درک بهتری از جزئیات بازار در استفاده از منابع داشته باشیم.

2( قیمت و مقدار خرید یک کاال را در کنار هم به خوبی نشان می دهد.
3( اجازه می دهد تا درک بهتری از »بده ـ بستان«های یک کشور در استفاده از منابع کمیاب پیدا کنیم.

4( کمک می کند مقدار و قیمت خرید محصوالت را به صورت کارا تعیین کنیم.
درستییانادرستیجمالتزیررابهترتیبباحرف»ص«بهجایکلمءهصحیحوحرف»غ«بهجایکلمءهغلطمشخصکنید.- 144

الف(الگونمایشیسادهازواقعیتیپیچیدهاست.
ب(منحنیمرزامکاناتتولیدکمکمیکندکهیکشرکتبداندچگونهمیتواندمنابعکمیابخودرادرمیانانواعتولیداتتقسیمکند.

پ(نقشءهراههایکالگوستکهتمامجزئیاترابهشمانشانمیدهدتاراهخودرابهخوبیپیداکنید.
ت(منحنیPPFنشاندهندءهحداقلامکانتولیدشرکتشمابامنابعموجوداست.

ث(کشورهابایدتصمیمبگیرندکهمنابعکمیابخودراچگونهمیانتولیدکاالهااختصاصدهند.
2( الف( ص ـ ب( ص ـ پ( غ ـ ت( ص ـ ث( غ 1( الف( غ ـ ب( ص ـ پ( ص ـ ت( غ ـ ث( ص 
4( الف( غ ـ ب( غ ـ پ( غ ـ ت( ص ـ ث( ص 3( الف( ص ـ ب( ص ـ پ( غ ـ ت( غ ـ ث( ص 

باتوجهبهنمودارمقابل،کدامگزینهصحیحاست؟- 145
1( نقطءه A بیشترین مقدار تولید بستنی و نقطءه B کم ترین مقدار تولید کیک است

2( هر چه از نقطءه B به سمت A حرکت کنیم، مقدار تولید بستنی کم و مقدار تولید کیک زیاد می شود.
3( بین مقدار تولید بستنی و کیک، یک رابطءه معکوس وجود دارد و منحنی PPF نزولی است.
4( مرز امکانات تولید نشان دهندءه حداقل و حداکثر امکان تولید شرکت با منابع موجود است.

 
میزان- 146 پنیرچدار،چون تا است ماسکارپونه پنیر تولیدحداکثری با اولویت آقایسلیمانی برای

تقاضایآنباالتراست.ایشانکدامنقطءهرویPPFرابایدانتخابکنند؟
E )1
F )2
A )3
 B )4

درموردمرزامکاناتتولیدکدامگزینهتعریفصحیحتریارائهمیکند؟- 147
1( مرزی است بین آن چه یک کسب وکار با استفاده از منابع موجود و در دسترسش می تواند تولید کند و آن چه نمی تواند.

2( مرزی است بین آن چه یک کسب وکار با استفاده از منابع در دسترسش می تواند تولید کند و آن چه در عمل تولید می کند.
3( مرزی است بین آن چه یک کسب وکار با استفاده از منابع کمیاب و نیازهای نامحدود تولیدکننده، تولید و عرضه می کند.

4( مرزی است که بهترین پتانسیل یک کسب وکار را نشان می دهد و کمک می کند ببینیم چه قدر از یک محصول و با چه قیمتی تولید کنیم.
باتوجهبهنمودارمقابلوضعیتهریکازنقاطزیربهچهصورتاست؟- 148

 B)پ C)ب A)الف
1( الف( A  عدم ترکیب بهینه از تولید دو کاال ـ ب( C  غیر قابل دستیابی ـ پ( B  انتخاب بهینه از 

ترکیب هر دو محصول
 2( الف( A  انتخاب بهینه برای تولید کتاب ـ ب( C  عدم دسترسی به منابع تخصصی برای تولید لوح فشرده ـ

پ( B  عدم ترکیب بهینه از تولید دو محصول
3( الف( A  اتالف نیرو برای این کسب وکار ـ ب( C  حمایت از تولید بیشتر کتاب ـ پ( B  ترکیب بهینه 

از تولید هر دو محصول
4( الف( A  غیر قابل دستیابی ـ ب( C  عدم دسترسی به منابع کافی برای تولید ـ پ( B  حمایت از 

تولید لوح فشرده
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باتوجهبهجدولونمودارزیر،چندجملهدرستاست؟- 149

 

مقدار تولید کالهمقدار تولید کیف
A6000صفر
B5000100
C4000200
D3000300
E2000400
F1000500
G600صفر  

الف(بینمقدارتولیدکیفوکالهرابطءهمستقیموجوددارد.
ب(درنقطءهDنسبتبهنقطءهHترکیببهینهتریازتولیدخواهیمداشت.

پ(درنقطءهJباکمیابیمنابعمواجههستیمونقطءهغیرقابلدستیابیاست.
ت(منحنیPPFیکمنحنینزولیاستکهحرکترویآننشاندهندءهحداکثرامکانتولیدبامنابعموجوداست.

ث(باحرکتازنقطءهBبهFمقدارتولیدکیفبیشترومیزانتولیدکالهکمترمیشود.
4( سه 3( دو  2( چهار  1( یک 

کدامگزینهدرموردتولیدهزارانکاالدریککشورصدقمیکند؟- 150
1( بهتر است در یک کشور، به جای تولید در درون مرز امکانات تولید بر روی مرز امکانات، تولید کند.
2( الگوی واقعی تولید در یک کشور بسیار پیچیده است و لزومی به حرکت روی منحنی PPF نیست.

3( کشورها باید تصمیم بگیرند که منابع کمیاب خود را چگونه میان تولید کاالها اختصاص دهند و چگونه زیر منحنی PPF حرکت کنند.
4( یک کشور به خاطر ارتباطات گسترده ای که دارد مجاز است حتی فراتر از منحنی PPF حرکت و تولید کند.

باتوجهبهجملءهزیرکدامگزینهصحیحنیست؟- 151
»چیزیبهنامناهارمجانیوجودندارد.«

1( تولید غذا به منابع نیاز دارد و از این منابع می توان برای تولید چیزهای دیگری استفاده کرد.
2( برای داشتن ناهار رایگان باید بپذیریم که از بعضی کاالها یا خدمات دیگر کم تر داشته باشیم.

3( حتی کاالهایی که برای افراد، رایگان است، معموالً برای تولیدشان زمان صرف می شود.
4( تولید ناهار رایگان نوعی هزینءه دررفته است و هیچ هزینءه فرصتی برای جامعه ندارد.

باتوجهبهنمودارمقابل،بگوییدکدامگزینهصحیحاستاگربخواهیمدرنقطءهB،100عددشامپویسربیشترتولیدکنیم؟- 152
1( باید از نقطءه B به سمت پایین و چپ حرکت کنیم و هزینءه فرصت ما معادل 

تعداد شامپوی بدنی است که از آن صرف نظر کردیم.
2( ما در ازای به دست آوردن 100 عدد شامپوی سر بیشتر می توانیم به خارج از 

منحنی PPF و یا مرز امکانات تولید حرکت کنیم.
3( باید نقطءه B را روی منحنی PPF جابه جا کنیم به سمت باال و چپ حرکت 

کنیم و دقیقاً هزینءه فرصتی معادل 50 عدد شامپوی بدن داریم.
4( شرایط منحنی مرز امکانات تولید به طوری است که نمی توانیم به ترکیب تولیدات دست بزنیم زیرا در غیر این صورت ترکیب بهینه ای نخواهیم داشت.

برایتولید200عددبیشترازکاالیBحرکتروینموداردرکدامگزینهصحیحرسموبیانشدهاست؟- 153

2( باال و چپ  1( پایین و راست  

4( پایین و چپ  3( باال و راست  
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چهزمانیمیگوییمیککشوریایکشرکت،کاراعملمیکند؟- 154
1( زمانی که هر فرصتی را برای استفادءه بهتر از منابع به کار گیرد بدون این که وضع دیگران بدتر شود.

2( زمانی که بتواند یک کاال یا خدمت را به صورت بهینه و با کیفیت در دسترس مردم قرار دهد.
3( زمانی که بتواند هزینه های فرصت را به حداقل برساند و هزینه های دررفته را در نظر نگیرد.

4( زمانی که هزینءه فرصت اجتماع را به حداقل برساند و به ترکیب بهینه ای، فراتر از PPF دست یابد.
هریکازجمالتزیربهکداممفهوماقتصادیاشارهمیکند؟- 155

الف(...............بهمااجازهمیدهدتاهزینءهفرصتیکشرکتیایککشوررازمانیکهبیشازیککاالتولیدمیکند،مجسمکنیم.
ب(وقتییککشوریاشرکت،هرفرصتیرابرایاستفادءهبهترازمنابعبهکارمیگیرد،بدونآنکهوضعدیگرانبدترشود.

2( الف( هزینءه فرصت اجتماع ـ ب( کارایی 1( الف( مرز امکانات تولید ـ ب( انتخاب بهینه 
4( الف( مرز امکانات تولید ـ ب( کارایی 3( الف( کارایی ـ ب( هزینءه فرصت اجتماع 

باتوجهبهنمودارروبهرو،کدامگزینهتحلیلصحیحتریراارائهمیکند؟- 156
1( نقطءه D تولید ناکارا را نشان می دهد زیرا نیروی کار اضافه در بخشی مشغول شده که نیاز به آن 

نبوده پس تلف شده!
2( نقطءه B نقطءه کارا است اگرچه استفادءه بهتر از نیروی کار برای حسابرسی به تولید کفش لطمه ای 

کوچک وارد می کند.
3( نقطءه H تولیدی کارا را نشان می دهد، کارایی به معنای یافتن موقعیت هایی برای پیشرفت است.

4( حرکت از نقطءه D به سمت نقطءه H تالش برای کارا و بهینه شدن تولید را نشان می دهد. 
درکدامگزینهاینامکانوجودداردکهحداقلبیشترازیککاالتولیدشودبدونآنکهازتولیدکاالهایدیگرکاستهشود؟- 157

2( در نقاط باالی منحنی مرز امکانات تولید 1( در نقاط زیر منحنی مرز امکانات تولید 
4( در نقاط فراتر از منحنی مرز امکانات تولید 3( در نقاط روی منحنی مرز امکانات تولید 

هریکازمواردزیربهکداممفهوماقتصادیاشارهدارد؟- 158
الف(بهبچههایدورءهاولمدارسسیستانوبلوچستانبهطوررایگاندوروزدرهفتهصبحانهمیدهند.

ب(ایننقاط،نقاطیهستندکهکشورمیتواندآرزویرسیدنبهآنهاراداشتهباشد.
پ(کدامجملهزیباترینمعنارابرایتکمیلاینجملهمیدهد؟»تالشبرایبهدستآوردنکاراییبهمعنای...............«

1( الف( هزینءه فرصت ـ ب( نقاط کارا ـ پ( استفادءه بهینه از همءه منابع کمیاب است.
2( الف( هزینءه فرصت اجتماع ـ ب( نقاط خارج از PPF ـ پ( یافتن موقعیت هایی برای پیشرفت است.

3( الف( هزینءه فرصت ـ ب( نقاط خارج از PPF ـ پ( رسیدن به پیشرفت و حرکت روی منحنی مرز امکانات تولید است.
4( الف( هزینءه فرصت اجتماع ـ ب( نقاط زیر منحنی PPF ـ پ( پیشرفت اجتماعی و دستیابی به ترکیب بهینه ای از محصوالت است.

باتوجهبهنمودارمقابلبگویید،کدامگزینهصحیحاست؟- 159
تصمیم ایشان میکند، تولید رنگی مداد جعبه 140 که است ماه چند حیدری آقای
این به450جعبهبرساند.در را اینماهتولیدجعبءهگواش بازاردر نیاز به بنا میگیرد

صورتهزینءهفرصتایشانچهقدراست؟
1( 100 جعبه مداد رنگی که از تولید آن صرف نظر کردیم.

2( 50 جعبه گواش که بیشتر تولید کردیم.
3( 20 جعبه مداد رنگی که ما به ازای 100 جعبه گواش از دست دادیم.
4( 100 جعبه گواش که به ازای تولید مدادرنگی از آن چشم پوشیدیم.

 
باتوجهبهعبارتزیرکدامگزینهصحیحنیست؟- 160

»فرضکنیدشرکتیدرنقطءهتولیدAقرارداردوتصمیممیگیرد،تولیدصندلیچوبیرابیشترکند.«
1( مرز امکانات تولید نشان می دهد که برای داشتن صندلی چوبی بیشتر، کارگاه باید از تعدادی راکر چوبی 

صرف نظر کند.
2( تا زمانی که حرکت روی منحنی PPF باشد، فارغ از این که چه ترکیبی از صندلی چوبی یا راکر چوبی داشته 

باشیم، تولید کاراست.
3( هزینءه فرصت راکرهای چوبی در واقع تعداد بیشتری از صندلی چوبی است که تولید کرده ایم. 

4( با اندکی تالش بیشتر و بدون دست زدن به ترکیب بهینه از هر دو محصول می توانیم به فراتر از منحنی PPF حرکت کنیم.
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آقایگرجستانیدبیرورزشامیرحسینمیگوید:اوپسربسیارسختکوشیاستوهموارهبهدنبالیافتنموقعیتهاییبرایپیشرفتاستو- 161
برایاینپیشرفتازهیچتالشیچشمپوشینمیکند!درواقعاو:

2( هزینءه فرصت اجتماع را پایین می آورد. 1( تالش می کند تا کارایی الزم را به دست آورد. 
4( تالش می کند از وضعیت ناکارا فاصله بگیرد. 3( هزینءه فرصت درس خواندن خود را به حداقل رسانده است. 

)درس زندگی(- 162 باتوجهبهمتنزیر،کدامگزینهصحیحنیست؟
در کارکنان فرزندان اختیار در را روز رایانههای از مدل آخرین دادم. انجام آنشرکت برای بزرگی کارهای و بودم مدیرعاملیکشرکت »من

مهدکودکشرکتقراردادم،ازفناوریهایبرتردنیابرایتجهیزآشپزخانهاستفادهکردمو...،امادرکمالتعجبمنرابرکنارکردند!«
2( ایشان فراتر از مرز منحنی امکانات تولید حرکت کردند. 1( ایشان منابع را اتالف کردند و در واقع ناکارا عمل کردند. 

4( ایشان همواره بر روی PPF حرکت کردند ولی ناکارا عمل کردند. 3( هزینءه فرصت اجتماعی کمی را برای شرکت ایجاد کردند. 
هریکمواردزیربهکداممورد»انتقالمرزامکانات«،»جابهجاشدندرطولمرزامکانات«یا»بدونتغییر«اشارهمیکند:- 163

اگرشرکتدوکاالیپازلآموزشزبانانگلیسییاکتابهایآموزشیراتولیدکند.
الف(تعدادتولیدپازلبنابهدرخواستمشتریانزیادشود.
ب(یکنوآوریخالقانهبرایافزایشتولیدهردومحصول

پ(تعدادکارگرانتولیدکنندءهکتاببیکارندودرخطتولیدجاییهمنیست.
ت(تعدادکارگرانتولیدکنندءهپازلافزایشیافتهاست.

1( الف( جابه جایی در طول مرز امکانات تولید ـ ب( جابه جایی در طول مرز امکانات ـ پ( انتقال مرز امکانات تولید ـ ت( انتقال منحنی امکانات تولید
2( الف( انتقال مرز امکانات تولید ـ ب( انتقال مرز امکانات تولید ـ پ( بدون تغییر ـ ت( جابه جایی در طول مرز امکانات تولید

3( الف( جابه جایی در طول مرز امکانات تولید ـ ب( انتقال مرز امکانات ـ پ( بدون تغییر ـ ت( بدون تغییر
4( الف( انتقال مرز امکانات تولید ـ ب( جابه جایی در طول مرز امکانات ـ پ( انتقال مرز امکانات تولید ـ ت( بدون تغییر

باتوجهبهنمودارزیربامثالمعروفکرهیااسلحهدرخاللجنگجهانیدومکدامگزینهصحیحترینپاسخهارادادهاست؟- 164
الف(کدامنقطهغیرقابلدستیابیاست؟

ب(درکدامنقطهتولیدناکارااست؟

 D
½o¨
¾d±wH

پ(مختصاتنقطءهDچقدراست،اگربهصورتمقابلباشد:
ت(جابهجاشدنازنقطءهAبهBچههزینءهفرصتیدارد؟

ث(اگرهدفتولیدهردوکاالباشد،امابهخاطرشرایطجنگتولیداسلحهدراولویتقرارگیرد،کدام
نقطه،انتخابسنجیدهتریاست؟

B )ـ ت( 100 اسلحه ـ ث D
200

300
2( الف( J ـ ب( L ـ پ(  B )ـ ت( 100 اسلحه ـ ث D

150

300
1( الف( H ـ ب( J ـ پ(

A )ـ ت( 50 تن کره ـ ث D
300

250
4( الف( K ـ ب( H ـ پ(  A )ـ ت( 50 تن کره ـ ث D

300

200
3( الف( L ـ ب( K ـ پ(

چرانقاطخارجازمنحنیPPFغیرقابلدستیابیاست؟- 165
1( رسیدن به این نقاط هزینءه فرصت اجتماع را باال برده و تولید را ناکارا می کند.

2( در صورت حرکت به سمت این نقاط، تولید کشور ناکارا می شود و انرژی تلف می گردد.
3( با فرض ثابت ماندن منابع کشور، این نقاط آرزوی یک کشور است.

4( منحنی مرز امکانات تولید هیچ گاه نمی تواند به خارج از مرزهایش حرکت کند.
چرامیگوییمتولیددرنقطءهFناکاراست؟- 166

1( زیرا باعث جابه جاشدن منحنی مرز امکانات تولید به داخل می شود.
2( زیرا اقتصاد از حداکثر منابعش استفاده نکرده است.

3( زیرا با فرض ثابت بودن منابع کشور، غیر قابل دستیابی است.
4( زیرا با حذف تعدادی از کاالها می توانست بیش از یک کاال تولید کند. 

درکدامگزینههزینءهفرصتبهتعدادثابتومساویوجوددارد؟- 167
1( در صورتی که مرز امکانات تولید، یک منحنی نزولی با شیب منفی باشد.

2( در صورتی که مرز امکانات تولید، یک خط راست با شیب مثبت باشد.
3( در صورتی که مرز امکانات تولید، یک خط راست با شیب منفی باشد.

4( در صورتی که مرز امکانات تولید، منحنی صعودی با شیب مثبت باشد.
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الگوهای - 143 این  از  یکی  تولید  امکانات  مرز  الگوی  گزینءه »3« 

اقتصادی است که اجازه می دهد تا درک بهتری از »بده ـ بستان«های یک 
)صفحءه 37( کشور در استفاده از منابع کمیاب پیدا کنید. 

گزینءه »3«  نقشه فقط راه های اصلی و فرعی را نشان - 144
می دهد تا شما بدون درگیرشدن در جزئیات غیرالزم، بتوانید از جایی که 

هستید به جایی که می خواهید، بروید.
امکان تولید  حداکثر  امکانات تولید نشان دهندءه  یا مرز   PPF  منحنی 
)صفحه های 36، 37 و 38( شرکت شما با منابع موجود است. 

145 - 
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مختصات با   A نقطءه   :)1( گزینءه  گزینءه »3« 

 نشان می دهد که 
0

500

Â¹TvM
¦Ã¨

بیشترین مقدار بستنی و نقطءه B با مختصات

تولید بستنی صفر است یعنی در کم ترین حد خود! و اتفاقاً تولید کیک در 
بیشترین مقدار خود است.

گزینءه )2(: با حرکت از A به سمت B مقدار تولید بستنی کم و مقدار تولید 
کیک زیاد می شود.

گزینءه )4(: مرز امکانات تولید  نشان دهندءه حداکثر امکان تولید شرکت 
)صفحءه 37( شما با منابع موجود است. 

146 - F
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مختصات  با   F نقطءه  گزینءه »2« 

بیشترین میزان تولید پنیر ماسکارپونه است. اگر می گفت آقای سلیمانی مدیر 
اما پنیر ماسکارپونه بیشتر  تولید کند،  از هر دو کاال می خواهد  شرکت کاله 

)صفحءه 37(  . E
1000

700
آن گاه باید نقطءه E را انتخاب می کردیم با مختصات

بین آن چه یک - 147 تولید، مرزی است  امکانات  مرز  گزینءه »1« 
در  و  موجود  منابع  از  استفاده  با  تولیدی(  )همانند یک شرکت  کسب وکار 
)صفحءه 38( دسترسش می تواند تولید کند و آن چه نمی تواند. 

یعنی - 148 داشته ایم.  انرژی  اتالف   A نقطءه  در  گزینءه »1«  
ترکیب بهینه ای 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 C خارج از مرز امکانات تولید، بنابراین غیر قابل دستیابی است و 

منابع کافی برای تولید آن وجود ندارد.
 در نقطءه B به ترکیب بهینه ای از هر دو محصول رسیدیم.

)صفحه های 37 و 38(  
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گزینءه »4«  بین مقدار تولید کاله و کیف رابطءه معکوس - 149
وجود دارد؛ یعنی هر چه کاله بیشتری تولید کنیم، مجبوریم کیف کم تری 

تولید کنیم، چون به اندازءه کافی منابع برای تولید فراوان از هر دو نداریم.
 با حرکت از B به F میزان تولید کاله بیشتر و مقدار تولید کیف کم تر می شود.

)صفحه های 37 و 38(  B
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یا کشور، بحث سر - 150 باشد  فرقی نمی کند شرکت  گزینءه »1« 
تولید کاال باشد یا تولید هزاران نوع کاال یا خدمات، تولید بهتر است روی 
منحنی مرز امکانات تولید یا PPF باشد زیرا فراتر از آن غیر قابل دستیابی 
)صفحءه 38( است و درون آن اتالف نیرو و انرژی داریم! 

زمان - 151 تولیدش  برای  معموالً  رایگانی،  کاالی  هر  گزینءه »4« 
)صفحءه 38( صرف می شود و هزینءه فرصتی برای جامعه دارد. 

با - 152  B نقطءه  گزینءه »3« 

 B
300

300

 ow  Á¼P¶I{
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مختصات تولید

سر  شامپوی  عدد   100 می خواهد 
بیشتر داشته باشد. پس با حرکت روی 
منحنی PPF به سمت باال و چپ به 

B¢ می رسد.
400

250
مختصات

یعنی هزینءه فرصت تولید شامپوی سر بیشتر، 50 عدد شامپوی بدن است 
)صفحه های 38 و 39( که از تولید آن صرف نظر کرده ایم. 

گزینءه »1« - 153
برای تولید 200 عدد بیشتر از کاالی 
سمت  به   PPF نمودار  روی  باید   B

پایین و راست حرکت کنیم.
به  باید   A کاالی  تولید  افزایش  برای 

سمت باال و چپ حرکت می کردیم.
)صفحه های 38 و 39(  

زمانی که یک شرکت یا کشور، هر فرصتی را برای - 154 گزینءه »1« 
)صفحءه 40( استفادءه بهتر از منابع به کار گیرد، بدون آن که وضع بدتر شود. 

تا - 155 می دهد  اجازه  ما  به  تولید  امکانات  مرز  گزینءه »4«  
هزینءه فرصت یک شرکت یا یک کشور را از زمانی که بیش از یک کاال تولید 

می کند، مجسم کنیم.
 اگر یک شرکت یا یک کشور، هر فرصتی را برای استفادءه بهتر از منابع 
به کار گیرد، بدون آن که وضع دیگران بدتر شود، اقتصاد آن شرکت یا کشور 
)صفحه های 39 و 40( کاراست. 

در نقطءه B ،A و C کارا عمل کرده زیرا استفادءه - 156 گزینءه »1« 
بهتر از منابع داشته، بدون آن که وضع دیگران بدتر شود.

رد گزینءه )2(: زمانی که کارا عمل شود در واقع هر فرصتی را برای استفادءه 
بهتر از منابع به کار می گیریم بدون آن که وضع دیگران بدتر شود. اما این جا 

صحبت از لطمه به تولیدی دیگر است.
رد گزینءه )3(: نقطءه H، نقطه ای غیرقابل دستیابی است.

این که  مگر  نیست  امکان پذیر   H به   D نقطءه  از  حرکت   :)4( گزینءه  رد 
ظرفیت ها و عوامل تولید افزایش یابد و از مرز PPF به بیرون منحنی جابه جا 
)صفحءه 40( شود. 

دارد - 157 وجود  امکان  این  باشد،  ناکارا  تولید  وقتی  گزینءه »3« 
که حداقل بیشتر از یک کاال تولید شود، بدون آن که از تولید کاالهای دیگر 
کاسته شود. نقاط زیر منحنی PPF تولید ناکارا را نشان می دهد و نقاط روی 
)صفحءه 41( منحنی PPF تولید کارا را نشان می دهند. 

گزینءه »2«  هیچ چیز به طور کامل مجانی نیست، حتی - 158
کاالهای رایگان برای تولیدشان زمان صرف می شود و هزینءه فرصتی برای 
)صفحه های 38، 39 و 41( جامعه دارد. 

159 - A
140

350
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با مختصات  تولید چند ماه  گزینءه »3« 

B تغییر کرده پس ما به ازای 100 جعبه گواش بیشتر 
120

450

Â«ºnjHk¶
xH¼¬

به

این 20 جعبه  20 جعبه مدادرنگی صرف نظر کردیم که  تولید  از  واقع  در 
)صفحءه 39( مدادرنگی هزینءه فرصت ما است. 

قابل - 160 غیر  نقاط   PPF منحنی  از  خارج  نقاط  گزینءه »4« 
)صفحءه 39( دسترس هستند! 

معنای - 161 به  کارایی  آوردن  دست  به  برای  تالش  گزینءه »1« 
)صفحءه 39( یافتن موقعیت هایی برای پیشرفت است. 

با - 162 و  کردند  عمل  ناکارا  ایشان  مثال  این  در  گزینءه »1« 
زیر  پس  کردند.  اتالف  را  شرکت  منابع  بیهوده،  و  حساب نشده  خرج های 
)صفحءه 41( منحنی PPF حرکت کردند. 

باید - 163 پازل  تولید  درخواست  زیادشدن  با  گزینءه »3«  
روی  این صورت  در  و  بدهیم  کتاب  تولید  کم شدن  معادل  فرصتی  هزینءه 

منحنی مرز امکانات تولید حرکت می کنیم.
کاراتر  نوعی  به  محصول  دو  هر  تولید  افزایش  و  خالقیت  و  نوآوری   
عمل کردن است و باعث انتقال منحنی مرز امکانات تولید به بیرون می شود.

 این تعداد تأثیری بر منابع تولید ندارند، لذا منحنی امکانات تولید بدون 
تغییر می ماند.

و  نیرو  اتالف  باعث  فقط  بخش  دو  از  یک  هر  در  اضافی  کارگر  وجود   
)صفحه های 37 و 40( ناکارایی می شود اما مرز منحنی امکانات را تغییر نمی دهد. 

گزینءه »1« - 164
L و H  PPF غیر قابل دستیابی  خارج از مرز 

K و J  PPF ناکارا  داخل مرز 

D
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 A با حرکت به سمت راست و پایین از  B
50

500
A و

0

600
 نقطءه

به B، 100 اسلحه کم تر و 50 تن کرءه بیشتر تولید می کنیم!
تولید کره  انجام شود، می شود حداقل مقدار  باید  تولید هر دو   چون 
با   B نقطءه  مشخص شده  نقاط  به  توجه  با  اسلحه  تولید  تعداد  حداکثر  و 

)صفحه های 37 و 40( B بهترین گزینه است. 
50

500

½o¨
¾d±wH

مختصات

کشور - 165 که  هستند  نقاطی  مرز،  از  خارج  نقاط  گزینءه »3« 
می تواند آرزوی رسیدن به آن ها را داشته باشد. این نقاط با فرض ثابت ماندن 
منابع کشور، غیر قابل دستیابی هستند زیرا کشور منابع کافی برای تولید در 
)صفحءه 41( آن سطح را ندارد. 

ناکاراست - 166 تولید،  امکانات  مرز  منحنی  زیر  نقاط  گزینءه »2« 
زیرا نشان دهندءه این است که اقتصاد از بیشترین منابعش استفاده نکرده، 
زیرا حداقل بیشتر از یک کاال می توانست تولید کند، بدون این که کاالهای 
)صفحءه 41( دیگر حذف گردند. 
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خاصیت خط این است که شیب آن ثابت است؛ 6 167 گزینءه »3« 
پس حرکت در طول آن، عدد ثابتی را نشان می دهد اما در منحنی، شیب 
متغیر است؛ چون گفته هزینءه فرصت عدد ثابتی را نشان می دهد؛ پس خط 
است و گزینه های )1( و )4( حذف می شود؛ چون منحنی شیب ثابتی ندارد؛ 
به  را نشان می دهد.  پس هزینءه فرصت در جاهای مختلف عددی مختلف 
طور کلی منحنی مرز امکانات تولید نزولی است؛ چون افزایش مقدار تولید از 
یک کاال، مقدار تولید کاالی دیگر را کاهش می دهد؛ پس منحنی باید خط 
)صفحءه 44( راست با شیب منفی باشد که نزولی است. 
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