
فصل چهارم

مبانی رفتار مصرف کننده و تقاضاي بازار

فصل چهارم

مبانی رفتار مصرف کننده و تقاضاي بازار



چهار عنصر کلیدي در انتخاب مصرف کننده 

درآمد مصرف کننده

قیمت کاالها

 رجحان هاي مصرف کننده

فرض اینکه هر مصرف کننده مطلوبیت خود را حداکثر می کند

درآمد مصرف کننده

قیمت کاالها

 رجحان هاي مصرف کننده

فرض اینکه هر مصرف کننده مطلوبیت خود را حداکثر می کند
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خط بودجه

ازمختلفیترکیباتباهمدرآمدوهاقیمت
آنهاخریدعهدهازکنندهمصرفکهراکاالها
.کنندمیتعیینآید،برمی

ازراخریدقابلکاالهايترکیببودجهخط
.کندمیجداخریدغیرقابلکاالهاي

تومان  50فرض کنیم دانشجویی با بودجه 
قصد دارد پول خود را خرج فیلم و وعده هاي 

.غذایی کند
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ازمختلفیترکیباتباهمدرآمدوهاقیمت

آنهاخریدعهدهازکنندهمصرفکهراکاالها
.کنندمیتعیینآید،برمی

ازراخریدقابلکاالهايترکیببودجهخط
.کندمیجداخریدغیرقابلکاالهاي
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Price of meals is 5
price of films is 10
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مدل کردن ترجیحات مصرف کننده

بهرابیشترکنندهمصرفکنیدفرض
.دهدمیترجیحکمتر

نقطهبامقایسهدرa:
دردهدمیترجیحکنندهمصرف

درمثالًباشد،شرقیشمالناحیه
c.
ولیaجنوبناحیهنقاطبهرا

.دهدمیترجیحbمانندغربی

c

بهرابیشترکنندهمصرفکنیدفرض
.دهدمیترجیحکمتر

نقطهبامقایسهدرa:
دردهدمیترجیحکنندهمصرف

درمثالًباشد،شرقیشمالناحیه
c.
ولیaجنوبناحیهنقاطبهرا

.دهدمیترجیحbمانندغربی
Quantity
of meals

a

b

c
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همانندتفاوتیبیمنحنییکU2U2
مطلوبیتکهرامصرفیسبدهايهمه

دارند،کنندهمصرفبرايیکسانی
:هامنحنیاین.دهدمینشان
فروضاساسبر(هستندنزولی

.)شدهداده
کاهشراستسمتبهآنهاشیب

.یابدمی
کنندتالقیراهمدیگرتوانندنمی.

مدل کردن ترجیحات مصرف کننده 

U2

همانندتفاوتیبیمنحنییکU2U2
مطلوبیتکهرامصرفیسبدهايهمه

دارند،کنندهمصرفبرايیکسانی
:هامنحنیاین.دهدمینشان
فروضاساسبر(هستندنزولی

.)شدهداده
کاهشراستسمتبهآنهاشیب

.یابدمی
کنندتالقیراهمدیگرتوانندنمی.

Quantity
of meals

U2
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انتخاب مصرف کننده

نقطه انتخابیC است، که در آن خط
. بودجه بر منحنی بی تفاوتی مماس است

 نقاطB وE نیز قابل دسترس هستند، اما
به دلیل واقع شدن بر منحنی بی تفاوتی 
.پائین تر، مطلوبیت پائین تري می دهند

U2
U3

U1
B

، نقطه اي که در آن مطلوبیت )BL(و خط بودجه ) U(با استفاده از منحنی هاي بی تفاوتی 
.حداکثر می شود را بدست می آوریم

نقطه انتخابیC است، که در آن خط
. بودجه بر منحنی بی تفاوتی مماس است

 نقاطB وE نیز قابل دسترس هستند، اما
به دلیل واقع شدن بر منحنی بی تفاوتی 
U3.پائین تر، مطلوبیت پائین تري می دهند

Quantity of meals

U2U1BL

C

E

B
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E = P1X1 +P2X2

:خط بودجه

U = U(X1:                                                                                   تابع مطلوبیت , X2)
:تساوي شیب خط بودجه و منحنی بی تفاوتی مطلوبیت

-(∂ U / ∂X1) / (∂ U / ∂X2) = - MUX1 / MUX2

- P1 / P2 = - MUX1 / MUX2

X2 = E / P2 – (P1 / P2)X1

، تساوي مطلوبیت )با فرض وجود دو کاال(شرط انتخاب بهینه مصرف کننده 
نهایی دو کاال به ازاي یک واحد پولی است

E = P1X1 +P2X2

:خط بودجه

U = U(X1:                                                                                   تابع مطلوبیت , X2)
:تساوي شیب خط بودجه و منحنی بی تفاوتی مطلوبیت

-(∂ U / ∂X1) / (∂ U / ∂X2) = - MUX1 / MUX2

- P1 / P2 = - MUX1 / MUX2

MUX1 / P1 = MUX2 / P2
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تغییر سبد مصرفی با تغییر درآمد

تغییر . تغییر در درآمد مصرف کننده، خط بودجه را انتقال می دهد، بدون آنکه شیب آن را تغییر دهد
.در الگوي مصرف بستگی به ماهیت دو کاال دارد
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وقتی هر دو کاال نرمال هستند، افزایش درآمد، نقطه  
می برد که در آن مقدار تقاضاي هر  ‘Cانتخاب جدید را به 

.دو کاال افزایش می یابد

Meals

U2

U1

C

C'

وقتی غذا کاالي پست باشد، با افزایش درآمد، 
است که درآن مقدار ‘Cانتخاب مصرف کننده نقطه 

.تقاضا براي غذا کاهش و براي فیلم افزایش می یابد



تغییر سبد مصرفی با تغییر قیمت

  افزایش قیمت یک کاال، خط بودجه را
حرکت داده و شیب آن را تغییر می 

.دهد
 فرض کنید که قیمت مواد غذایی

در نتیجه خط بودجه از  . افزایش یابد
BL0بهBL1انتقال می دهد.

  این افزایش قیمت، قدرت خرید را
.کم می کند

Fi
lm

s

  افزایش قیمت یک کاال، خط بودجه را
حرکت داده و شیب آن را تغییر می 

.دهد
 فرض کنید که قیمت مواد غذایی

در نتیجه خط بودجه از  . افزایش یابد
BL0بهBL1انتقال می دهد.

  این افزایش قیمت، قدرت خرید را
Meals.کم می کند

BL0BL1
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تغییر سبد مصرفی با تغییر قیمت
Fi

lm
s

C

مصرف کننده با افزایش قیمت مواد 
.حرکت می کندEبه Cغذایی، از 

در مجموع مقدار تقاضا براي مواد 
.غذایی کاهش می یابد

Meals
BL0BL1

U2

C

U1

E

در مجموع مقدار تقاضا براي مواد 
.غذایی کاهش می یابد

با پیدا کردن تعداد بیشتري از این نقاط در قیمت هاي مختلف، منحنی تقاضاي مصرف 
.  کننده براي مواد غذایی بدست می آید
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پرداخت هاي انتقالی نقدي یا کاالیی

QF

A'

A

AFفرض کنید که . خط بودجه اولیه است
.  قرار داردe0فرد در  

در صورت کمک کاالیی، خط بودجه جدید 
Ae1F‘است  .

در این حالت بهترین سبد مصرف براي 
.استe1فرد،

در صورت کمک نقدي معادل، خط بودجه به 
A'e1F‘در این حالت، . انتقال می یابد

بهتر خواهد شدe2وضعیت فرد در نقطه  

e1


e0


e2

QM
10

F

A





AFفرض کنید که . خط بودجه اولیه است
.  قرار داردe0فرد در  

در صورت کمک کاالیی، خط بودجه جدید 
Ae1F‘است  .

در این حالت بهترین سبد مصرف براي 
.استe1فرد،

در صورت کمک نقدي معادل، خط بودجه به 
A'e1F‘در این حالت، . انتقال می یابد

بهتر خواهد شدe2وضعیت فرد در نقطه  
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استخراج منحنی تقاضاي بازار
P

ric
e

.منحنی تقاضاي بازار از جمع افقی منحنی هاي تقاضاي فردي حاصل می گردد

مصرف کننده اول
تقاضاي مصرف 5اگردر قیمت 

واحد باشد،11کننده اول 

بازار

24

24،  5تقاضاي بازار در قیمت 
.واحد خواهد بود

Quantity

P
ric

e

مصرف کننده اول

5

11

تقاضاي مصرف 5اگردر قیمت 
واحد باشد،11کننده اول 

مصرف کننده دوم

13

و تقاضاي مصرف کننده دوم  
واحد باشد،13
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