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عمده کار علم  
اقتصاد

حداکثر سود

حداکثر مطلوبیت

حداقل ھزینھ

  علم اقتصاد یمبان
  علم اقتصاد

م از منابع یتوان يپردازد که چگونه ما م ين موضوع ميا ياست که به برس يعلم اقتصاد علم
  .ميب انسان حداکثر استفاده را ببریرق يازھاین يارضا ياب و محدود، برایکم

 ھمهم به یتوان ينه ما مين است که به طور بالفصل و بدون ھزياب ایمراد از منابع کم §
 .میدا کنیپ يمنابع دلخواه خود د سترس ي

 .پردازند يم يه به مسائل مربوط به اقتصاد دستوریعمل يرساله ھا §

 
دھند که  يم يحل مشکالت اقتصاد يبا يه ھایز ھم توصین يمکاتب اقتصاد §

 .است يمطالبشان در قالب اقتصاد دستور

مباحث اقتصاد دو گونھ است

اقتصاد اثباتی

مباحثی است کھ بھ رابطھ ی علی و معلولی مباحث 
اقتصاد می پردازد

مصالب مطرح شده در آن پیرامون ھست ھا و نیست 
ھاست

اقتصاد دستوری
مباحثی است کھ بھ باید ھا و نباید ھا در اقتصاد می 
پردازد کھ توصیھ ھا و مصلحت اندیشی ھا جزو 

اقتصاد دستوری می باشد
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  ينظام اقتصاد
 يک نظام بوده نظام اقتصاديرا دنبال کرده و مختص  يکه ھدف خاص ييبه مجموعه نھادھا

  .شود يگقته م

  نهاد
  .نديگو يجا افتاده را نھاد م يھر نوع ھنجار و سنت ھا

  ياقتصاد يانواع نظام ها
  :شود ياز آنھا اشاره م يا وجود دارد که به برخیدر دن يمتقاوت ياقتصاد ينظام ھا

 يه داريسرما ينظام اقتصاد -١
 میالیسوس ينظام اقتصاد -٢
 سمیکومون ينظام اقتصاد -٣
 اسالم ينظام اقتصاد -۴
 مختلف ينظام اقتصاد -۵

 

در اقتصاد  يبه سه سؤال اساس يپاسخ متفاوت ياقتصاد ين نظام ھا يھر کدام از ا §
 داشته اند

  :ديد به آنها پاسخ گويبا ياقتصاد يکه نظام ها يسه سؤال اساس
 د شود؟ید شود و چغدر تولیتول يچه کاالھ -١
 د شود؟یتولچگونه  -٢
 ع شود؟یچگونه توض -٣

  يپاسخ مکاتب به سؤاالت اساس
  

  

سؤال اول

ھرچھ مردم بخواھندسرمایھ داری

ھرچھ دولت معین کندسوسیالیستی

نظام ھای 
بین ھر دومختلف
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  يسم تخصصيو مکان يت خصوصيدو نهاد مالک يله يمختلف به وس يها يسازمانده
در  يمختلف يھا يمنابع سازماندھ يسم تخصصیو مکان يت خصوصیبر اساس دو نھاد مالک

  :ديآ ياقتصاد به وجود م

  

ھمھ ی مکاتب اقتصادی می گویند کاال باید با حداقل ھزینھ تولید شودسؤال دوم

سؤال سوم

ھر کس بھ اندازه ای کھ در تولید سھم دارد از  سرمایھ داری
تولید بھ او پرداخت شود

بر اساس کار انجام شده سھم داردسوسیالیسم

ھر کس بھ اندازھی توانش کار کند و بھ اندازه  کومونیسم
ی نیازش بگیرد

نظام بین بیناسالم

مالکیت خصوصی مورد پذیرش می باشد، مکانیسم تخصصی منابع  
سرمایھ داریدر دست مردم باشد

مالکیت خصوصی مورد پذیرش نمی باشد، مکانیسم تخصصی منابع  
سوسیالیسمدر دست دولت باشد

مالکیت خصوصی مورد پذیرش می باشد، مکانیسم تخصصی منابع در  
مختلطدست دولت باشد

مالکیت خصوصی مورد پذیرش نمی باشد، مکانیسم تخصصی منابع در  
مختلطدست مردم باشد
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ک ياسالم  يباشد نظام اقتصاد ياکثرًا به صورت مختلط م يکنون ياقتصاد ينظام ھا §
 .باشد ينظام مختلط م

  اقتصاد کالن
 يرھایپردازد مثل متغ يکالن م ير ھاییا متغيک کشور و يدر  يکل ير ھاییمتغ يبه برس
  .پردازد يم... و  يکاری، بيد نا خالص ملیتورم، تول

  اقتصاد خرد
  .مي پردازد) فرد، بنگاه خانوانده، يک صنعت رفتار(در اقتصاد خرد به رفتار جزعي 

  کاال
  .باشند يم يکيزید شده در اقتصاد که به صورت ملموس و فیمحصوالت تول

  خدمات
  .شود يده میر ملموس باشند خدمات نامید شده به صورت غیاگر محصوالت تول

  

مورد استفاده قرار  ياطیدر کارگاه خ يگريد يد کاالیتول يکه برا يزمان ياطیچرخ خ §
مورد  يشخص يست و اگر در منزل به جھت کارھايه داريسرما يرد کاالیگ يم

 .با دوام است يمصرف يرد کاالیگ ياستفاده قرار م

کاالھایی کھ استفاده 
می شوند

در جھت تولید کاالھای دیگر بھ کار می رودسرمایھ ای

بھ صورت نھایی بوده و مصرف می باشدمصرفی

در زمانی کھ بھ وسیلھ کاالھای سرمایھ ای کاالھای مصرفی تولید می شود واسطھ ای
کاالھای واسطھ ای برای تولید کاالھا می باشد مانند وسایل یدکی

کاالھای مصرفی دو  
گونھ اند

استفاده از آن در زمان طوالنی می تواند ادامھ داشتھ باشد  با دوام
مانند یخچال

بھ مجرد استفاده مستحلک می شود مانند سبزیبی دوام
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 مت استیدر ارتباط با ق يم بندین تقسيا  §
 
روند و  يم يمتیق يکشش ھا يبودن کاال به سو يبودن و تجمل ين ضروریتع يدر اقتصاد برا §

کشش  يباشد و اگر ب يم يمت آن با کشش باشد کاال تجملیکاال نسبت به ق ياگر تقاضا
 .شود يم يباشد کاال ضرور

  

 

  

 .ارتباط با درآمد دارد يم بندین تقسيا §

کاال
کاالیی است کھ موجب رضایتمندی مصرف کننده را فراھم کندخوب

کاالیی است کھ رضایت مندی برای مصرف کننده ندارد و ایجاد تنفر می کندبد

کاال
کاالیی است کھ نیاز اساسی را برآورده می کندضروری

کاالیی است کھ نیاز غیر اساسی را برآورده می کندتجملی

کاال

پست
کاالیی است کھ اگر درآمد زیاد شود تقاضا و خرید آن کمتر می شود

...برنج تایلندی، نان، حبوبات و مانند

عادی
کاالیی است کھ اگر درآمد افزایش یابد خرید و تقاضای آن نیز افزایش یابد

...گوشت، کباب، مرغ و مانند
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  فرق ثروت، دارايي، سرمايه
ن يبنا بر ارد یگ يگر مورد استفاده قرار ميد يد کاالھایاست که جھت تول ييه، سروت و دارايسرما
  ه استياعم از سرما ييدارا

  بازار
و  يانسان يھا ييداران و فروشندگان اموال و داراياست که توسط آن خر يباتیھر نوع ترت يبه طور کل

  .است يبازار اعم از مکان خاص يمبنا. دھد يخود را مورد مبادله قرار م ير انسانیغ

  

  بازار رقابت کامل
 ادنديار زیبنگاه ھا بس §
 اطالعات کامل است §
 باشد يکاالھا ھمگن م §
 باشد يورود و خروج بنگاه ھا نم يبرا يمانع §
 باشد ياز سھم بازار را دارا م يار کوچکیھر بنگاه نقش بس §

  بازار رقابت کامل يجه ينت
  .امکان ندارد ين بازار تبانيدر ا §
 باشند يمت اثر گذار نمیچ کدام از فرشندگان بر قیھ §
 باشد يبازار حداکثر من يرفاه جامعه با ا §

عوامل تولید

نیروی کار

...مانند ماشین، پول و سرمایھ

مانندزمینمنابع طبیعی

کاربرد علم در عمل است کھ گاھی بھ صورت مھارت و تخصص نیروی تکنولوژی
کار و مدیران ظاھر می شود وگاھی بھ صورت ابزار ھای پیشرفتھ

انواع بازار
رقابت کامل

غیر رقابت کامل

انحصاری

انحصار چند جانبھ

رقابت انحصاری
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  يبازار انحصار
کند که سودش را  يرا انتخاب م يمتیک فروشنده وجود دارد معموًال انحصارگر قين بازار فقط يدر ا

  حداکثر کند

  چند جانبه يبازار انحصار
مت در بازار از جانب یر قییکنند و تغ يتوانند تبان يگر ميکدين فروشنده وجود دارد که با يچند

  ر استییقابل تغ فروشندگان

  يبازار رقابت انحصار
 ين تبانيست بنا بر ایبه اندازه رقابت کامل ن يباشد ول ياد ميار زین بازار تعداد بنگاه ھا بسيدر ا

ز تنوع یل آن نیممکن است و دل يتوسط فروشندگان تا اندازه ا) شيافزا(مت یر قییست اما تغیممکن ن
  .اثر گذار است بر خالف بازار رقابت کاملن بازار يغات در ایباشد تبل يکاال م

 .باشد يده آل بازار رقابت کامل ميبازار ا §

  

  ييکارا
 يدر دسترس واحدھا و کارگذاران اقتصاد يممکن از منابع و فرصت ھا يحداکثر استفاده  يبه طور کل

  نديگو يم يرا کارا

 ابدي يش مينه ھا افزايبا کاھش ھز ييکارا §
  ابدي يش ميد کنندگان افزایسود تولشتر شدن یبا ب ييکارا
  با حداکثر کردن مطلوبیت افزايش مي يابددر  يکارا

انواع سیاست ھای اقتصادی

درآمدی
بھ انجام تغییرات غیر رسمی و یا رسمی در 
حقوق ھا و دستمزدھا و قیمت ھا مربوط می 

گردد

سایت ھایی کھ موجب تغییر نقدینگی می شود و پولی
توسط دولت انجام می شود

مالی
تدابیریست از جانب دولت کھ میزان درآمد و ھزینھ 

ھای دولت را تحت الشعاع قرار می دھد مانند 
دریافت مالیات
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  رشد و توسعه
نکه مفھوم يک کشور و توسعه عالوه بر ايک دوره از زمان در يدات در یتول يش کميعبارت است از افزا

  ...ھداشت، آموزش و ، بھبود بيز دارد ھمانند آزادین يفیک يشرفت ھایرشد را در بر دارد داللت بر پ

  فرصت از دست رفته ينه يهز
ر منابع در دسترس بدست آورد يتواند از کاربرد زمان و سا يکه شخص م ياصوًال مقدار درآمد و منابع
فرصت از دست رفته گفته  ينه يدھد ھز يل گذشت وضع موجود  از دست میکه در حال حاضر به دل

  .شود يم

  يه اقتصاديو نظر يتئور
ان روابط یشود که ضمن ب يگفته م ياقتصاد يبه ھر نوع گذاره  يبه طور کل يه اقتصادينظر اي يتئور

 يمتفکر آن قرار مار یدر اخت يل اقتصادیه و تحليتجز يرا برا يخود اصول ير ھایمتغ يعنيق ینسبتًا دق
  .دھد

  اقتصاد يالگو
  ستياز تئور يفیا توصي يا ھندسي ياضيان ریب ينوع ياقتصاد يگر الگويد ياز سو

  نزيه مصرف کينظر
  .بود يه دارياقتصاد سرما يستم نجات دھنده یقرن ب ٢٠ ينز در دھه یک

 يد نداشتند و رکود اقتصاديمردم قدرت خر يدات بودند از طرفیکارخانه ھا در آن دوره مملو از کاال و تول
  به وجود آمد 

  ه مصرفينظر
  ابدي يم شيز افزایش در آمد مردم مصرف آنھا نيبا افزا

C=f(y)=a1+a2y                       c:              مصرفy:درآمد  

  

  به مصرف ييل نهايم
شود آنھا پس  يشتر میا بیدرآمد اغن ين وقتيباشد بنا بر ا يا میشتر از اغنیمصرف فقرا ب ييل نھایم

  .دارند يپس انداز کمترش درآمد يکه فقرا با افزا يدارند در حال يشتریانداز ب


