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 پیشگفتار مؤلف

آور، با استفاده زیاد از افعال مجهول  کننده و مالل این موضوع را به سبکی فاخر، خسته
است اجازه داده باشیم که چیزی نزدیک به اشتیاق به خواهی گفت، مگر نه؟ ممکن 

 آهستگی طرح شود.
 1دکتر مارتین، در آدمیرال زرد اثر پاتریک اُبریان

 
( مطرح 6771و اگر کارا نباشند، چه باید کرد؟ از زمانی که آدام اسمیت در ثروت ملل ) آیا بازارها کارا هستند

نظام بازار غالبًا مطلوبیت بیشتری برای جامعه به وجود اساس نفع شخصی در  کرد که مشارکت هر فرد بر
ی راحتی  اصلی اقتصاد ُخرد بوده است. ارائه پاسخ جامعی برای این سؤال وظیفه آورد پرسش فوق محور می

طرح نکرده بود  6771ی  که والراس رئوس کلی اولین مدل تعادل عمومی را در اوایل دهه نبوده است. تا زمانی
منتشر نساخته  6111اش را در سال  که پاِرتو کتاب اصلی ازار به روشنی بیان نشده بود و تا زمانیی کار ب نحوه

 دهد تعریف نشده بود. بود این مفهوم که پیامدهای بازار منافع جامعه را رشد می
ی دوم قرن  ی پژوهشی را شکل داد که تا نیمه سیاستاصولی که والراس و پاِرتو مدون ساختند اساس 

 ی اوج آن بود. دبرو نقطه -تم تداوم یافت که مدل تعادل عمومی آروبیس
کند که بازارهای آزاد پیامدهای مطلوب اجتماعی پدید  این مدل به دقت شرایطی را توصیف می

( وادار کردند که بگوید به یک 11 ، ص2[16آورند. این شرایط که بسیار محدودکننده هستند اشتیگلتز را ] می
شد به  ی تقریبًا مجزایی از فروض بودند که طبق آن فرض می دبرو و آرو یافتن مجموعه گ بزرمعنی دستاورد 

 دست نامرئی آدام اسمیت دست یافت.
ناپذیر بازارهای آزاد و  شود. او را غالبًا در مقام طرفدار خستگی ها متعجب نمی آدام اسمیت از این یافته

تصویر دقیق نیست. مطمئنًا او با برخی از اشکال دخالت  اند، اما این مخالف دخالت دولتی تصویر کرده

                                                                                                                        
 Harper Collind, 1997انتشارات  .1
 باشد )مترجمین(. . اعداد داخل کروشه در کل متن از نویسنده بوده و مربوط به منابع انتهای کتاب می2
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دولت مخالف بود: بخش زیادی از ثروت ملل نقد نظام مرکانتیلیستی است که تحت آن دولت با تبانی با 
گاه نباید  بازرگانان انحصارات تجاری قدرتمندی را توسعه داد. ولی آدام اسمیت معتقد نبود که دولت هیچ

 کند که دولت سه وظیفه اصلی داردکه عبارتند از قت او استدالل میدخالت کند. در حقی
خاطر  تواند به ایجاد و حمایت کارهای عمومی معین و نهادهای عمومی معین، که هرگز نمی  وظیفه
های هر فرد  تواند هزینه فردی یا شمار اندکی از افراد باشد، ایجاد و حمایت، برای اینکه سود نه می منافع هیچ

اندکی از افراد را بازپرداخت کند، گرچه ممکن است کاری بیش از بازپرداخت برای یک جامعه  اریا شم
 1دهد. بزرگ انجام

داد.  جان استوارت میل، که تقریبًا یک قرن بعد نوشت، تردید مشابهی را نسبت به بازارهای آزاد نشان می
که خیر  شد، هر انحرافی از آن، مگر آناقتصاد آزاد... باید یک روش عمومی با»کرد که  او استدالل می

ولی در تشخیص دخالت قابل توجیه از جمله مقررات « تری آن را الزامی سازد، یک شّر حتمی است بزرگ
 2تحصیل اندکی دچار مشکل بود.

ها  بیش از یک قرن پس از میل، نگرش اقتصاددانان جریان فکری غالب، اندکی تغییر یافته است. آن
اسمیت را کاالهای عمومی، یا کاالهایی با « کارهای عمومی»ها  مخالف قدرت انحصاری هستند. آن

ی در استدالل میل ها حت و با درخواست او برای اقدام دولت موافق هستند. آن دانند پیامدهای بیرونی قوی می
ای از اقتصاد اطالعات  نشانه -کننده قادر به قضاوت ماهیت کاال نیست اینکه مصرف -برای تنظیم آموزش

 کنند. ها با آن که از نواقص نظام بازار آگاه هستند، از آن حمایت می یابند. آن مدرن می
د هسته اصلی اقتصاد بخش عمومی را و اگر کار نکنند چه باید کر کنند این موضوع که آیا بازارها کار می

دهد. در حالی که هدف از نگارش این کتاب یک کتاب درسی است که فقط این موضوع اصلی را  شکل می
های درسی اقتصاد بخش عمومی نظیر  کند. تعدادی از موضوعات را که به طور طبیعی در کتاب بررسی می

 گذارد. می فایده وجود دارد کنار -و تحلیل هزینه شاخص مالیات
عالوه بر این هدف این کتاب پیوند بین دو شیوه تحلیل اقتصادی است. دانشجویان دوره کارشناسی 

اند به نمودارها و استدالالت کالمی ساده تکیه کنند. در مقابل دانشجویان کارشناسی ارشد شدیدًا به  مایل
به طور معمول به وسیله اقتصاددانان کنند. این نوع تحلیل  یافته تکیه می تحلیل ریاضی و منطقی تعمیم

شود. اولین نوع  ی اقتصاددانان بخش عمومی و خصوصی استفاده می وسیله و به میزانی کمتر، به دانشگاهی
 شود. تحلیل در آغاز کتاب به کار گرفته شده است ولی پس از آن بیشتر به ریاضیات تکیه می

ی ریاضی آموزش داده  ی نیست که در آن ابزارهای پیچیدهبا این حال اجازه بدهید تأکید کنیم که این کتاب
توانید این محاسبات را که هرکسی که یک واحد درس  ام که شما می شود یا به کار رود. فرض را بر این گذاشته

 کنم بتوانید: جبر گذرانده باشد باید بتواند انجام دهد. مخصوصًا تصور می
 م دهید و معنای این مشتقات را درک کنیدمشتقات توابع یک یا چند متغیره را انجا -

                                                                                                                        
 ثروت ملل. سایر وظایف عبارت است از حمایت از ارتش و قوه قضاییهکتاب چهارم  9به نقل از فصل  .1

بیاییددانجام دهیم( دولت نمی کوشد )کتاب پنجم اصول اقتصاد سیاسی. تحت شرایط اقتصاد آزاد  11به نقل از فصل  .2
 تصمیمات فردی، مخصوصًا تصمیمات اقتصادی را محدود سازد
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 یک معادله را برای بررسی یک متغیر منفرد دستکاری کنید -
 دستگاه ساده معادالت را با جانشینی مکرر حل کنید -

هایی که قباًل برای  معتقدم که با فرموله کردن موضوعات در قالب مسائل ریاضی و به کار گرفتن مهارت
 نید مطالب زیادی درباره علم اقتصاد بیاموزید.توا اید می ها آموخته حل آن

دانستن اینکه چگونه اتومبیلی را برانید با راندن واقعی آن فرق دارد. هیچ جانشینی برای زمانی که پشت 
فرمان قرار دارید وجود ندارد. همین مطلب درباره حل مسئله نیز صحیح است. شما ممکن است بدانید 

اید چه باید  کنید یا وقتی آن را حل کرده ، اما وقتی مشتقی را محاسبه میکنند چگونه یک مشتق را حل می
برایتان ارائه کند، فصول این کتاب واقعًا « زمانی را که پشت فرمان قرار دارید» بکنید. امیدوارم که این کتاب

داده است.  گسترش توان از ریاضیات برای حل مسائل اقتصاد استفاده کرد ای را که می هایی از نحوه مثال
عالوه براین مسائلی نیز در پایان هر فصل وجود دارد. بنابراین تالش خواهید کرد مسائلی را که شبیه مسائل 

 شرح داده شده در خود آن فصول است حل کنید.
شما از ریاضیات کمتر از طوالنی بودن استدالالت که در این کتاب مطرح شده است ناراحت 

ی کارشناسی یک توضیح یک صفحه ای توضیح طوالنی است. در اینجا شوید. در اکثر متون درس می
های ریاضی اقتصاد، در چندین صفحه شرح و بسط داده شده اند و حل هایشان طی چند صفحه آمده  مدل

گذراندم مشکل من  طلبد. وقتی اولین سال کارشناسی را می است. خواندن این مطالب تمرکز زیادی را می
کادمیک کردم. عاقبت استراتژی را که شرح میفقدان تمرکز بود. م دهم  ن شروع به خواندن مقاالت نشریات آ

 کنم: پذیرفتم و هنوز هم از آن استفاده می
کنم موضوعی را که طرح  خواندم. سعی می خواندم نسبتًا آن را سریع می ( وقتی اولین بار کتابی را می6

درک کنم. اگر به استدالل کالمی یا کمی کند و نحوه طرح موضوع از جانب نویسنده را  می
 شوم. ها رد می آن شان نیستم، از ریاضیات برخوردم که قادر به درک

کنم که متوجه موضوع شده باشم و سعی  کنم. دقت می تر شروع می ( خواندن دوباره مقاله را، آهسته2
جزئیات ریاضی را حل  کنم کلیه دست آورم. سعی می تری از استدالل نویسنده به کنم درک دقیق می

 شوم. ها رد می کنم، ولی اگر واقعًا سخت باشند از آن
خوانم. این بار درک بهتری از آن  سوم آن را می ( اگر احساس کنم باید مقاله را کاماًل درک کنم برای بار6

دت که در تمام م مطالب مبهمی را توانم آن را کاماًل سریع بخوانم، فقط خواهم داشت، بنابراین می
ام عمومًا روش  هایی که قباًل درک نکرده خوانم. )پی بردم که خواندن فقط بخش ام آرام می درک نکرده

مفیدی نیست. مسئله این است که جزئیات مبهم هستند برای اینکه موضوعی را قباًل در مقاله به 
این فرصت را  دهم. خواندن کل مقاله به من ام. بخشی از معما را از دست می طورکامل درک نکرده

 دهد که قسمت از دست داده را پیدا کنم(. می
ها  اید هریک از این فصل شدن همیشه بهتر از نخواندن است. اگر خودتان وسوسه شده مزیت روش رد

 توانید از این روش استفاده کنید. را نخوانید می
 کند. مخصوصاً  این کتاب به قیمت سایر مطالب بر حل مسئله تأکید می
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  خصوص هر موضوعی که در این کتاب طرح شده است آثار  کتاب جامع نیست. تقریبًا دراین
ام  عوض، کوشیده ام. در و من تا حد زیادی این موضوع را نادیده گرفته بسیار زیادی وجود دارد

 دست آورد. های اساسی از آثار به ها بینش توان از آن های ساده و منسجمی ارائه دهم که می مدل
 و تقریبًا همیشه از اشکال تابعی خاص  کنم های ساده استفاده می ب عمومی نیست. از مدلاین کتا

کنم مثل توابع مطلوبیت و توابع تولید. به طورکلی اقتصاددانان  برای چنین اموری استفاده می
های کلی پیچیدگی ریاضی  ولی مدل 1دهند، های عمومی را بر هر مدل خاص ترجیح می مدل

هایی که در اینجا ارائه شده است را  تر کلید مدل های عمومی سازند. بینش امی میبیشتری را الز
با  شان تفاوت معناداری و در بسیاری از موارد، کاربردهای اصلی آثار دیگر اقتصاد یافت توان در می

 هایی که اینجا ارائه شده است ندارد. سایر مدل
 باشد. و شوق من برای این موضوع آشکار اهدی از شورامیدوارم که از نثر فاخر اجتناب کرده باشم و شو

و همکارم  سیاستشان در اولین مراحل این  و دان اوش بابت تشویق مایلم از ریچارد آرنت، نیل بروس
 نوشته تشکر کنم. های زیادی از دست جان بوربیج و اس راب بابت مطالعه دقیق بخش

ام، بخش زیاادی  توانستم بنویسم نوشته که میکنم از بعضی جهات کتاب بهتری از آنچه  تصور می
ترجماه از آوردن  در) از این پایان خوش به خوانندگانی تعلق دارد که انتشارات کمبریج برگزیده است،

پایاان  هاا تشاکر کانم و در ها از آن نظر شد، مترجمان(. مایلم بابات کلیاه پیشانهاد این اسامی صرف
 نشگاه کمبریج بابت نظارت بر این پروژه تشکر نمایم.مایلم از اسکات پاریش از انتشارات دا

 

                                                                                                                        
وبیت اثبات شده است ممکن است در خصوص انواع دیگر توابع مطلوبیت ای که در خصوص یک نوع تابع مطل . نتیجه1

یعنی در مورد شمار زیادی از موضوعات ممکن کاربرد دارند( عالقه ) صدق نکند. اقتصاد دانان به نتایجی که عمومی هستند
 لیل هایشان استفاده کنند.دهند به جای استفاده از توابع خای از توابع عمومی تر در تح ها ترجیح می دارند بنابراین ان



 فهرست مطالب

 

 51 .................................................................................... ناکامل رقابت

 51 ................................................................................ انحصار :چهاردهم فصل

 ۲۷ ..........................................................................................طبیعی انحصار ۲۰ـ۲

 ۲۵ ........................................... است؟ بهینه عملش آيا و کند می چه انحصارگر ۲۰ـ۲ـ۲

 ۲۵ ................................................................... عمومی مالکیت و مقررات ۲۰ـ۲ـ۱

 ۱۱ ..................................................................................... جويانه رانت رفتار ۲۰ـ۱

 ۱۴ .................................................. شود؟ می اتالف موجب خواری رانت آيا ۲۰ـ۱ـ۲

 ۱۴ ................. کنند؟ می مصرف چقدر شوند بدل انحصارات به که آن برای ها بنگاه ۲۰ـ۱ـ۱

 ۱۹ .................................................... منابع نادرست تخصیص و خواری رانت ۲۰ـ۱ـ۴

 ۱۶ ............................................................................................. گیری نتیجه ۲۰ـ۴

 ۱۶ .......................................................................................................... مسايل

 
 92 ............................ ناقص رقابت شرایط در گذاری قیمت قوانین :پانزدهم فصل

 ۱۵ ................................................................. نهايی هزينه اساس بر گذاری قیمت ۲۹ـ۲

 ۴۴ .......................................................................................... همسان کاالی ۲۹ـ۱

 ۴۲ ............................................................................................. تبانیو ۲۹ـ۱ـ۲

 ۴۱ ............................................................................ ظرفیت محدوديت ۲۹ـ۱ـ۱

 ۴۴ ...................................................................................... ناهمسان کاالهای ۲۹ـ۴



 )جلد دوم( اقتصاد بخش عمومی  2  01

 

 ۴۰ .................................................................................... کاال گروه ۲۹ـ۴ـ۲

 ۴۶ ............................................................................ تقاضا های منحنی ۲۹ـ۴ـ۱

 ۴۵ .......................................................................... سود سازی حداکثر ۲۹ـ۴ـ۴

 ۰۴ .................................................................................................. الصهخ ۲۹ـ۰

 ۰۲ ........................................................................................................سؤاالت

 

 34 ....................................................................... کارایی و ستانی مالیات

 31 ..........................................................................ستانی مالیات :شانزدهم فصل

 ۰۷ ........................................................................ دارد؟ امکان يکجا مالیات آيا ۲۶ـ۲

 ۰2 .................................................................................... خوش اخبار ۲۶ـ۲ـ۲

 ۹۹ ......................................................................................... بد اخبار ۲۶ـ۲ـ۱

 ۹۵ ...................................................................................... دولت بهینه اندازه ۲۶ـ۱

 ۶۲ .................................................................................................... نتیجه ۲۶ـ۴

 ۶۲ .......................................................................................................... مسائل

 
 51 .............................................. مالیات وضع اجتماعی رفاه هزینه :هفدهم فصل

 ۶۶ ..................................................................... کروزوای رابینسون اقتصاد يک ۲۷ـ۲

 ۶۷ ........................................................................................... پارِتو بهینگی ۲۷ـ۱

 ۶2 ............................................................................... رقابت شرايط در تعادل ۲۷ـ۴

 ۶۵ .......................................................................... رابینسون های انتخاب ۲۷ـ۴ـ۲

 ۷۲ .............................................................................. بنگاه های انتخاب ۲۷ـ۴ـ۱

 ۷۲ ...................................................................................... بازار تسويه ۲۷ـ۴ـ۴

 ۷۴ .......................................................................................... خالصه ۲۷ـ۴ـ۰

 ۷۶ ..................................................................................... رفاه ههزين محاسبه ۲۷ـ۰

 ۷۷ ................................................................... نوشابه بر مالیات رفاه هزينه ۲۷ـ۰ـ۲

 2۴ ........................................................................ برنان مالیات رفاه هزينه ۲۷ـ۰ـ۱

 2۴ ..................................................................................................... نتايج ۲۷ـ۹

 2۰ .......................................................................................................... مسائل



 00   2 فهرست مطالب

 

 51 ..................................................................... دوم بهینه نظریه :هجدهم فصل

 2۶ ............................................................................................. بهینه مالیات ۲2ـ۲

 22 ............................................................................. بهینه مالیات قاعده ۲2ـ۲ـ۲

 ۵۴ .......................................................................... مطلوبیت در تغییرات ۲2ـ۲ـ۱

 ۵۲ ............................................................................. درآمد در تغییرات ۲2ـ۲ـ۴

 ۵۴ ................................................................ بهینه مالیات قانون به بازگشت ۲2ـ۲ـ۰

 ۵2 ....................................................... رمزی گذاری قیمت قاعده و طبیعی انحصار ۲2ـ۱

 ۵۵ .................................................................................. مقطوع مالیات ۲2ـ۱ـ۲

 ۲۴۴ ................................................................................ انحرافی مالیات ۲2ـ۱ـ۱

 ۲۴۴ ............................................................................... بديل مشتق يک ۲2ـ۱ـ۴

 ۲۴۰ .................................................................................................... نتايج ۲2ـ۴

 ۲۴۰ ......................................................................................................... مسايل

 

 501 ............................................................... کارایی و نامتقارن اطالعات

 555 ................................................................. نامتقارن اطالعاتنوزدهم:  فصل

 ۲۲۴ ....................................................................................... نامساعد انتخاب ۲۵ـ۲

 ۲۲۶ ...................................................................................... اخالقی خطرات ۲۵ـ۱

 ۲۲2 ......................................................... نامتقارن اطالعات شرايط در تعادل ۲۵ـ۱ـ۲

 ۲۱۴ .............................................................. کامل اطالعات از ناشی تعادل ۲۵ـ۱ـ۱

 ۲۱۲ ......................................................................................................... مسائل

 
 591 ...................................................................... آشکار ترجیحاتبیستم:  فصل

 ۲۱۶ ............................................................ ساده اقتصاد يک در آشکار ترجیحات ۱۴ـ۲

 ۲۱۶ ................................................................................... لیندال تعادل ۱۴ـ۲ـ۲

 ۲۱2 ................................................... کرد؟ برقرار را لیندال تعادل توان می آيا ۱۴ـ۲ـ۱

 ۲۴۱ .................................................................... جانشین مالیاتی نظام يک ۱۴ـ۲ـ۴

 ۲۴۰ ........................................................................... کالرک ـ گروز مکانیسم ۱۴ـ۱

 ۲۴۵ .......................................................................... عمل در آشکار ترجیحات ۱۴ـ۴

 ۲۰۴ ......................................................................................................... مسائل



 )جلد دوم( اقتصاد بخش عمومی  2  01

 

 539 ................................................ طبیعی انحصار یک قوانینیکم:  و بیست فصل

 ۲۰۰ .............................................................. مديريت برای نقشی با طبیعی انحصار ۱۲ـ۲

 ۲۰۹ ....................................................................................... کامل اطالعات ۱۲ـ۱

 ۲۰۵ .............................................................................. نامتقارن اطالعات نتايج ۱۲ـ۴

 ۲۹۲ .......................................................................... کارها راه از فهرستی تنظیم ۱۲ـ۰

 ۲۹۴ .................................................................................................... نتايج ۱۲ـ۹

 ۲۶۴ ......................................................................................................... مسائل

 
 559 ............................... نامتقارن اطالعات از دیگری های مثالدوم:  و بیست فصل

 ۲۶۱ ................................................................................ درمان ی بیمه و درمان ۱۱ـ۲

 ۲۶۴ ............................................................................... نامساعد انتخاب ۱۱ـ۲ـ۲

 ۲۶۶ .............................................................................. اخالقی خطرات ۱۱ـ۲ـ۱

 ۲۶۷ .......................................................................... استاندار بدهی قرارداد ۱۱ـ۱

 ۲۶2 .................................................................................. قرارداد شکل ۱۱ـ۱ـ۲

 ۲۷۴ ............................................................................................. مثال ۱۱ـ۱ـ۱

 ۲۷۲ ......................................................... نامتقارن اطالعات تخصصی اثرات ۱۱ـ۱ـ۴

 ۲۷۱ ..................................................................................... کارا دستمزدهای ۱۱ـ۴

 ۲۷۷ ......................................................................................................... مسائل

 
 550 ...................................................... مد درآ مجدد توزیع و نامتقارن اطالعات

 559 ................................................................. درآمد توزیعسوم:  و بیست فصل

 ۲2۴ ........................................................................... درآمد کننده تعیین عوامل ۱۴ـ۲

 ۲2۰ .................................................................................. پرداخت نرخ ۱۴ـ۲ـ۲

 ۲۵۰ .................................................................................... کار ساعات ۱۴ـ۲ـ۱

 ۲۵۹ ................................................................................. دارايی مددرآ ۱۴ـ۲ـ۴

 ۲۵۶ .......................................................................................... درآمد و رفاه ۱۴ـ۱

 ۲۵۷ .......................................................................... درآمد ددمج توزيع داليل ۱۴ـ۴

 ۲۵۷ .............................................................................. اجتماعی عدالت ۱۴ـ۴ـ۲

 ۱۴۲ ......................................................................................... کارايی ۱۴ـ۴ـ۱



 01   2 فهرست مطالب

 

 ۱۴۴ ....................................................................................... انتخابی سیاست ۱۴ـ۰

 ۱۴۰ ......................................................................................................... مسائل

 

 902 ............................. درآمد مجدد توزیع های محدودیت: چهارم و بیست فصل

 ۱۲۴ ............................................................................. انتخابی خود با اقتصادی ۱۰ـ۲

 ۱۲۱ .................................................................................. توزيعی های سیاست ۱۰ـ۱

 ۱۲۱ .......................................................................... مقطوع مجدد توزيع ۱۰ـ۱ـ۲

 ۱۲۰ ......................................................... درآمد براساس ها يارانه و ها مالیات ۱۰ـ۱ـ۱

 ۱۲۷ .......................................................................... زا درون دستمزدهای ۱۰ـ۱ـ۴

 ۱۱۴ ........................................................................... رفاه و پارتو کارای مالیات ۱۰ـ۴

 ۱۱۰ .................................................................................................... نتايج ۱۰ـ۰

 ۱۱۰ ......................................................................................................... مسائل

 

 991گذاری هدف و زدن برچسب طریق از درآمد مجدد توزیع: پنجم و بیست فصل

 ۱۱۶ ........................................................................................... گذاری نشانه ۱۹ـ۲

 ۱۱۷ ..........................................................................................گذاری هدف ۱۹ـ۱

 ۱۱2 ..................................................... شده کسب درآمد بر محدوديت يک ۱۹ـ۱ـ۲

 ۱۴۱ ..................................................................... کاال مصرف برای قیدی ۱۹ـ۱ـ۱

 ۱۴۹ ............................................................................................ گیری نتیجه ۱۹ـ۴

 ۱۴۹ ......................................................................................................... مسائل

 

 942 ....................................... بازار اقتصاد یک در دولت نقش: ششم و بیست فصل

 ۱۰۴ ............................................................................ بازار های شکست اصالح ۱۶ـ۲

 ۱۰۴ .................................................................................. درآمد مجدد توزيع ۱۶ـ۱

 ۱۰۲ ......................................................................... دولت اقدام های محدوديت ۱۶ـ۴

 

 931 ............................................................................. سازی بیشینه خصوص در ای نکته

 912 ................................................................................................................ واژگان





 رقابت ناکامل

 
ها دالر سود خالص ناشای از  های دات کام میلیون ی عمومی شرکت ی اولیه عرضه 6111کریسمس 

های دات کاام نیاز بار اسااس ارزش  ها کرده بود. مؤسسان شارکت گردش سرمایه نصیب این شرکت
ویای ساود گذاران در حالیکه ر کرده بودند به ثروت شخصی رسیدند. سرمایهبازاری سهامی که حفظ 

 ای از سر رضایت به بستر رفتند. رقصید با خنده شان می هنگفتی در ذهن
ناپاذیر  ها این بود که چنین وضاعیتی اجتناب ی در گردش به سرعت خرج شد. استدالل شرکت سرمایه

جباور خواهناد باود باه تبلیغاات تکیاه کنناد. ولای فقاط است. به خاطر بخش زیاادی از درآمدهایشاان م
بناابراین اساتراتژی  خواهد بود درآمدکافی از این منباع بدسات آورناد. قادرخواهند های عامه پسندتر ایتس

ها بااال  ن به سرعت با کنار گذاشتن رقبای خود رشد کنند. در اول ساود کام و هزیناهااین بود که حتی االمک
گذاران باه پیامادهای منطقای ایان  کرد. سرمایه ها را توجیه می القوه در آینده این هزینهخواهد بود، ولی سود ب

 گذاری کرده بودند از بین رفتند. هایی که در آن سرمایه توجه بودند و بیشتر شرکت استدالل بی
تر از مقاداری اسات کاه در  این موضوع روشن شد که سود بالقوه بسیار کم 2111در کریسمس 

های دات کام از دور خاارج شادند و ارزش باازاری بقیاه  اعتقاد داشتند. بخش زیادی از شرکتآغاز 
 ها بدون اثری از درآمد به باد فنا رفته بود. ها ترکیده بود. منابع این شرکت شرکت

گر آغااز  های دات کاام نشاان گذاران ساده لوح بودند ولی احمق نبودناد. ظهاور شارکت سرمایه
یاک  ساازی محتاوی بسایار زیاادی وجاود دارد. آماده 1های مقیاس جوئی آن صرفهصنعتی بود که در 

ی نااچیزی امکاان دسترسای آن را بارای کااربران  توان باا هزیناه های زیادی دارد اّما می سایت هزینه
یاباد. اگار درآماد  هر کاربر با افزایش تعاداد کااربران کااهش می  بیشتری فراهم آورد. بنابراین، هزینه

شود سودآورتر خواهد شاد. ایان  سبتی از تعداد کاربران باشد، زمانی که آن شرکت بزرگتر میشرکتی ن
باه  2ماند شود که سرآخر فقط یک بنگاه باقی می تر شدن منجر می ساختار هزینه به مسابقه برای بزرگ

                                                                                                                        
1. economies of scale 

های اقتصادی بسایار زیاادی وجاود  جوئی تر آن خواهد بود که حداکثر یک بنگاه باقی خواهد ماند. ممکن است صرفه . دقیق2
شکسات داشته باشد، ولی تقاضا برای آن کاال بقدری کم باشد که حتی یک انحصارگر سود بدست نیاورد. ایان اظهاارنظر باا 

 های دات کام ارتباط مستقیم دارد. اکثر شرکت
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 نشان داده است کاه در 2شود. دلونگ گفته می 1انحصارات طبیعی ضایعی که چنین ساختاری دارند
های مقیاس زیادی داشاتند ثاروت بسایار زیاادی بارای  جوئی گذشته شروع به کار صنایعی که صرفه

آهان، صانایع فلاز و ماواد  گروه اندکی انسان خوشبخت )یا ظالم( آورده است. او به عنوان مثال به راه
دات کام صارفًا  گذاران کند. سرمایه افزار کامپیوتر اشاره می شیمیایی در اوائل قرن بیستم، و صنعت نرم

 دارند که تاریخ خود را تکرار خواهد کرد.امید 
صنعتی که در آن یک بنگاه، یا تعاداد کمای بنگااه وجاود دارد دائماًا ساود بسایار زیاادی ایجااد 

ها به دنبال کسب آن سودها منابع کمیااب را مصارف خواهناد کارد، دقیقاًا کااری کاه  کند. بنگاه می
فایاده  تاا حاد بسایار زیاادی بی ای . از دیدگاه اجتماعی چنین هزینههای دات کام انجام دادند شرکت

سودی بدسات خواهاد آماد.  آیابرد نه اینکه  سود می چه کسیکند  ها فقط تعیین می است؛ این هزینه
های مولادتر  گویند. از آنجا کاه ایان مناابع از اساتفاده می 3خواری رانتای از منابع  به چنین استفاده

 راند. می 4منحنی امکانات تولیدخواری اقتصاد را به داخل  شوند، رانت منحرف می
زناد.  روند رقابت ناقص باه کاارایی اقتصااد ضارر می حتی زمانی که منابع به این شیوه هدر نمی

تواند سود بدسات  اش باالی هزینه نهایی می قیمتبا قرار دادن  5یک بنگاه تحت شرایط رقابت ناقص
کناد.  ساازد و ساودی کساب نمی آورد، حال آن که بنگاه رقابتی قیمتش را باا هزیناه نهاایی برابار می

کند و باعا  حرکات روی مارز امکاناات تولیاد  های باال مشتری را از خرید کاال منصرف می قیمت
 شود. برآورده نمی 6تطبیق کاراییشود. در نتیجه تحت شرایط رقابت ناقص شرط  می

تواند به اقتصاد زیان وارد کناد. مناابع باه خااطر جساتجوی  بنابراین رقابت ناقص به دو دلیل می
تاوان بسایار بااال تنظایم  ها را می سود هدر روند و اقتصاد را به داخل مرز امکانات تولید برانند. قیمت

هایی کاه باه دنباال  روی مرز حرکت کند. در فصالی نادرستی  شود اقتصاد به نقطه کرد که باع  می
 پردازیم. به هر دو موضوع میآیند  می

                                                                                                                        
1. natural monopolies 

2. Delong 

3. rent seeking 

4. Production possibility frontier 

5. imperfectly competetive firm 

6. the condition for match efficiency 



 چهاردهمفصل 

 انحصار

یی است که به این فرض وابساته اسات کاه پاِرتوی  ادعای نخستین قضیه این است که هر تعادل رقابتی بهینه
های بازرگ بار تعادادی  رقابت کامل بر بازارهای کاالهای مصرفی و عوامل تولید حاکم است. وقتی که بنگاه

 بین نیستند. چندان خوشاز بازارها مسلط هستند اقتصاد دانان به کارایی بازارهای آزاد 
شود که یگاناه فروشانده یاا یگاناه خریادار  ی یک بنگاه بر یک بازار زمانی بسیار کامل می سلطه

ایان فصال باه  گر یا یاک انحصاارگر خریاد اسات. بازار باشد، به عبارتی وقتی که بنگاه یک انحصار
 پردازد. بررسی برخی از پیامدهای انحصار می

 انحصار طبیعی  53ـ5
زمانی که از هر ماده خامی دوبار استفاده شود محصول بیش از دو برابر گردد، یاک فرایناد تولیاد اگر 

ی بنگاهی که تحت شرایط بازده فزایناده  های هزینه دهد. منحنی را نشان می 1بازده فزاینده به مقیاس
 :2کند دو خصوصیت مهم دارند به مقیاس تولید می

                                                                                                                        
1. increasing returns to scale 

تاری از  یابد که برای تولید هر واحد محصاول باه مقاادیر کم یابد، هزینه متوسط به این دلیل کاهش می می. زمانیکه محصول افزایش 2
هر ماده خام نیاز است. این موضوع که وقتی هزینه متوسط در حال کاهش است هزینه نهایی باید پایین هزیناه متوساط باشاد باا یاک 

پا است. اگر افزایش یک بازیگر دیگار میاانگین قاد تایم را  6یک تیم بسکتبال  شود. فرض کنید که میانگین قد قیاس به راحتی درک می
تر از متوساط، وقتای هزیناه نهاایی پاایین )بااالی( هزیناه  باشد یعنای کوتااه 6تر از  دهد، قد بازیکن اضافه شده ا باید کوتاه کاهش می

 یابد. متوسط قرار دارد، هزینه متوسط کاهش )افزایش( می


