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 ديدگاه اقتصاددانان درباره صرفه جويي :

صرفه جويي ارتباط تنگاتنگي با مسأله ماليت و مقدار توليد و توزيع دارد. هر چيزي كه ازنظر مالي 

ارزشمند و از نياز بشر به آن بيش تر باشد درباره نحوه و چگونگي مصرف آن نيز مسايل و مطالب بيش 

 تري مطرح مي شود.

نحوه مصرف به اين نكته توجه مي دهند كه مراد از صرفه جويي، كم مصرف كردن اقتصاددانان درباره 

نيست؛ زيرا مي بايست در هر چيزي كه بخشي از نياز آدمي را برطرف مي سازد به مقدار موردنياز از آن 

استفاده كرد. بنابراين شخص مي بايست در حد نياز طبيعي خود از هر چيز اقتصادي استفاده كند. تنها 

سأله اي كه اقتصاددانان آن را مطرح مي سازند اين است كه در زمان بحران هاي اقتصادي و كاهش م

توزيع و يا توليد چيزي، مي بايست به حد اقل بسنده كرد و درحد رفع حاجت و نياز ضروري از آن 

 استفاده نمود تا فرصت بيش تري به ديگران داده شود.

ف درحد ضرورت و رفع نياز است ولي اين بدان معنا نيست كه در حقيقت در زمان بحران سخن از مصر

شخص آن چيز را كم مصرف كند. صرفه جويي در اين زمان به شكل ضرورت خود را تحميل مي كند و 

اگر در زمان هاي ديگر صرفه جويي به معناي مصرف درست و متناسب از كاالي اقتصادي است در زمان 

رد تأكيد قرار مي گيرد تا شخص به حد ضرورت بسنده كرده و به بحران اين نكته از جهات ديگر مو

 قول معروف به مستحبات نپردازد.

به سخن ديگر صرفه جويي در همه حال و هر زماني چه بحران و چه غيربحران به معناي مصرف درست 

ه معناي كاالي اقتصادي همانند آب و برق است ولي در زمان بحران تنها برآورد نيازها درحد ضرورت ب

 صرفه جويي است كه نوعي محدوديت را نيز سبب مي شود كه تحميلي از سوي بحران است.

بنابراين صرفه جويي ازنظر اقتصاددانان به معناي استفاده درست و مناسب از كاالي اقتصادي و بهره 

 وري و آگاهي نسبت به نيازهاي واقعي است.
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در اين جاست كه مسئله آگاهي و شناخت، خود را بر اقتصاد مصرف تحميل مي كند. در حوزه اقتصاد 

توليد مسئله اين است كه چگونه و چه چيزي را در چه مقدار و حجم توليد كنيم اصلي است كه هر 

كند  توليدكننده اقتصادي بدان توجه دارد. در اقتصاد مصرف نيز شخص مي بايست به اين نكته توجه

كه چه چيزي نياز واقعي است و تا چه مقدار مي تواند نياز واقعي او را برآورده كند و افزون بر آن امري 

ليوان آب براي سالمت مفيد و سازنده  51تا  7بيرون از نياز واقعي او مي باشد؟ به عنوان نمونه مصرف 

ص مي بايست آن را مصرف كند و ليوان آب نياز واقعي او را تشكيل مي دهد كه شخ 7است. بنابراين 

كم تر از آن مي تواند به او زيان برساند. بر اين اساس مي توان برنامه ريزي در اقتصاد مصرف را اين 

ليوان مي بايست در همان اندازه مصرف كرده و  7گونه داشت كه در زمان بحران شخص به جاي بيش از 

مي توان در مفهوم صرفه جويي در زمان بحران  صرفه جويي نمايد. در اين صورت نوعي كم مصرفي را

استنباط كرد ولي اين كم مصرفي زيانبار نيست بلكه كم مصرفي در راستاي بهينه سازي مصرف در 

 زمان بحران است.

از اين رو آگاهي بخشي نسبت به كاالهاي مصرفي در حوزه اقتصاد مصرف ضروري و مناسب است. 

و ايجاد محيط مناسب از نظر روشنايي و يا گرمايي و يا سرمايي مي درباره مصرف كاالهايي همچون برق 

  بايست آگاهي درستي به افراد داده شود تا در حوزه اقتصاد مصرف

 نيز همانند اقتصاد توليد بهينه سازي و بهره وري در دستور كار قرار گيرد.


