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علم اقتصاد چیست؟

چه چیزيعلم اقتصاد مطالعه این است که چگونه جامعه تصمیم می گیرد که،
.  تولید کندبا چه روشیو ،براي چه کسی

میمطالعهراخدماتوکاالهامصرفواستفادهومبادله،تولید،رفتاراقتصاد
.کند

بینموجودتعارضچطورکهاستاینجامعهاقتصاديمسألهترینکلیدي
فصلوحلرامنابعکمیابیوخدمات،وکاالهابرايمردمنامحدودتقاضاي

.کند
اقتصادشود،تولیدکسیچهبرايو،چگونه،چیزيچه:اینکهبهپاسخدر

.یابدمیتخصیصمتعددمطالباتبینکمیابمنابعچگونهکهدهدمیتوضیح
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بینراکمیابمنابعجامعهچگونهکهدهدمینشاننفتقیمتافزایش
.دهدمیتخصیصمختلفکاربردهاي

درنفتقیمتافزایش.استنفتبیشترکمیابیدهندهنشاننفتباالترقیمت
:گذاردمیتأثیرزیرموارد

محصوالتی که کمتر به نفت نیاز دارند: چه چیزي تولید می شود.
با تکنیک هایی که کمتر به نفت نیاز دارند: چگونه تولید می شوند  .
تولیدکنندگان نفت قدرت خرید بیشتري و : براي چه کسی تولید می شوند

.واردکنندگان نفت قدرت خرید کمتري می یابند

قیمت نفت: مثال
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بخاطر کمیابی منابع، جامعه ناچار به انتخاب است

فرصتهزینه:
.استاقتصاديهايتحلیلدرکنندهتعیینمفهومیکفرصتهزینه
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کهاستمختلفمحصوالتازممکنترکیباتماکزیممدهندهنشانمرزاین
.کندتولیددسترسدرمنابعهمهازاستفادهباتواندمیاقتصاد

مراودهیکمرزاین)trade-off(دهدمینشانراکاالهاتولیدبین.
استاقتصاددسترسدرکهآنچهازبیشتريهاينهادهبهمنحنیخارجنقاط

.هستندناکارامنحنیداخلنقاط.دارندنیاز
کاراصورتبهجامعهکهاستنقاطیدهندهنشانتولیدامکاناتمرزمنحنی

.کندمیتولید

منحنی مرز امکانات تولید
The production possibility frontier (PPF)
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عملیات بازارها

آندرکهاستفرآینديتوضیحبرايموجزاصطالحیکبازار:
مختلفکاالهايمصرفدربارهخانوارهاتصمیمات
کنندتولیدچگونهوچیزيچهآنکهبرايهابنگاهتصمیمات
کنندکارکسیچهبرايومقدارچهآنکهبرايکارنیرويتصمیماتو

شوندمیهماهنگهاقیمتتعدیلطریقازهمگی.

آندرکهاستفرآینديتوضیحبرايموجزاصطالحیکبازار:
مختلفکاالهايمصرفدربارهخانوارهاتصمیمات
کنندتولیدچگونهوچیزيچهآنکهبرايهابنگاهتصمیمات
کنندکارکسیچهبرايومقدارچهآنکهبرايکارنیرويتصمیماتو

شوندمیهماهنگهاقیمتتعدیلطریقازهمگی.
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تخصیص منابع
Resource allocation

 تخصیص منابع براي یک جامعه بسیار تعیین کننده است و در جوامع مختلف
:به طور مثال. به گونه هایی متفاوت انجام می شود

اقتصاد دستوري               :Command economy

اقتصاد مختلط             :Mixed economy

بازار آزاد                                  :Free market
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چهکهکندمیتعییندولتریزيبرنامهاداره،دستورياقتصادیکدر
.شودتولیدچگونهوکسی،چهبرايچیزي،

طریقازکاملطوربهمنابع.ندارددخالتیهیچدولت،آزادبازاراقتصاددر
Adam(اسمیتآدامگفتهطبق.شوندمیدادهتخصیصبازارهايمکانیزم

Smith(،دهدمیتخصیصکاراصورتبهرامنابعنامرئیدستیک.
دخالتامادارندتکیهبازارهابرعمدهطوربهوبودهمختلطمدرن،اقتصادهاي

بحثمورددولتمداخلهبهینهسطح.داردوجودمنابعتخصیصدرنیزدولت
.است
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گرایش به بازار

Cuba

China

Hungary

Sweden

UK

USA

اقتصاد دستوري اقتصاد بازار آزاد

Cuba UK
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اقتصاد اثباتی و اقتصاد هنجاري

داردکاروسرعینیتوضیحاتبااثباتیاقتصاد.
یابدمیافزایشآنقیمتشود،وضعمالیاتکاالیکبراياگر:مثال.

کندمیتجویزتوصیهارزشی،هايقضاوتاساسبرهنجارياقتصاد.
کمدخانیاتاستعمالتاشودوضعمالیاتبایددخانیاتمصرفبراي:مثال

.شود
کندمیمطالعههستکهآنچنانرااقتصادرفتاراثباتیاقتصاد.
کندمیتوصیهباشدبایدکهآنچنانرااقتصادرفتارهنجارياقتصاد.

داردکاروسرعینیتوضیحاتبااثباتیاقتصاد.
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اقتصاد خرد و اقتصاد کالن

اقتصاد خرد
استفردياقتصاديتصمیماتمورددرجزئیمطالعه

ساختارهزینه،تحلیلکننده،عرضهنظریهکننده،مصرفنظریهمانند(
)...بازار،

کالناقتصاد
داردتأکیدکلیکعنوانبهاقتصاددرموجودتعامالتبر

)...بیکاري،تورم،اقتصادي،رشد(

اقتصاد خرد
استفردياقتصاديتصمیماتمورددرجزئیمطالعه

ساختارهزینه،تحلیلکننده،عرضهنظریهکننده،مصرفنظریهمانند(
)...بازار،

کالناقتصاد
داردتأکیدکلیکعنوانبهاقتصاددرموجودتعامالتبر

)...بیکاري،تورم،اقتصادي،رشد(
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