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چند مفهوم اساسی

حسابداريهايهزینه
زمانیدورهیکدربنگاهیافتهتحققهايپرداخت
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.اندنشده
غیرنرمالسود

بازاربهرهنرخازباالترسود
کنندمیمحاسبهبنگاهکلهزینهدرنیزرافرصتهزینهاقتصاددانان.
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رفتار تولیدکننده

سازدحداقلراهایشهزینهکندمیسعیبنگاهمحصول،سطحهردر.
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تابع تولید

بستگیتولیدفرآینددراستفادهموردهاينهادهمیزانبهمحصولتولیدمیزان
.دارد

میکاربهمحصولتولیدبرايکهاستخدمتییاکاال)نهاده(تولیدعاملیک
.رود

مشخصهاينهادهازايبهکهاستمحصولیمیزانحداکثربیانگرتولیدتابع
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کوتاه مدت در برابر بلند مدت

تواندمیراهانهادهازبخشیفقطبنگاهآندرکهاستايدوره:مدتکوتاه
ولیدهدتغییرراکارنیرويتعدادبتوانداستممکنبنگاهمثال(.دهدتغییر
.)دهدافزایشیاکاهشراسرمایهمیزاننتواند

تغییرباراهانهادههمهتواندمیبنگاهآندرکهاستايدوره:بلندمدت
.کندتعدیلشرایط
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بازده نهایی عوامل تولید

درافزایشواحدیکازايبهاستمحصولسطحدرافزایشمیزاننهاییبازده
.داریمنگهثابتراتولیدعواملبقیهکهوقتیمتغیر،تولیدعامل

ًمیزانکهحالیدرگیرند،مینظردرکارنیرويرامتغیرتولیدعاملمعموال
.شودمیفرضثابتسرمایه

بهتولیدعواملهمهداشتننگهثابتباکهکندمیبیاننزولیبازدهقانون
بهتولیدعاملآنبیشترافزایشبعد،بهتولیدازسطحییکازعامل،یکجز

.شدخواهدمنجرآننهاییبازدهشدنکاهنده
کارنیروينزولیبازدهباعثسرمایهافزودنبدونکارنیرويافزایشمثالً•

.شودمی
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هزینه متوسط: ساختار هزینه بنگاه

AC = TC / Q:هزینه متوسط تولید برابراست با هزینه کل تقسیم بر سطح محصول
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انتخاب سطح تولید
هزینه ها درآمدها

تکنولوژي و
هزینه عوامل تولید منحنی تقاضا

TC منحنی هاي
(بلندمدت و کوتاه مدت)

AC
بلندمدت(

)و کوتاه مدت

MC

AR
)قیمت(

MR

بررسی سود و تولید در کوتاه مدت و بلندمدت؟

انتخاب سطح تولید بهینه



خالصه: تصمیمات بنگاه در مورد سطح تولید

شرط نهایی
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