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Economics:   مفهوم اقتصاد

ده كه اُيُكنُميا در زبان يونان باستان گرفته ش οἰκονομίαواژه اقتصاد از واژه •

نُُمس به معناي روش يا  νόμοςاُيُكس به معناي خانواده و  ἶκοςاز تركيب

 اين دو كلمه روي هم معناي  سياست اداره خانوار را. قانون حاصل شده است

.مي دهند



Economics:   مفهوم اقتصاد

وط به دخل يكي از رشته هاي علوم اجتماعي است كه در باب كيفيت فعاليت مرب•

كه بر  و خرج و چگونگي روابط مالي افراد جامعه با يكديگر و اصول و قوانيني

يات امور مذكور حكومت مي كند و وسايلي كه بايد در عمل با توجه به مقتض

راد زمان و مكان اتخاذ شود تا موجبات سعادت و ترقي جامعه و رفاه و آسايش اف

.آن تامين گردد، بحث مي كند

فرهنگ معين



Economics:   مفهوم اقتصاد

.اقتصاد مطالعه ي نحوه ي استفاده ي جامعه از منابع محدودش است•

.اقتصاد، مطالعه انتخاب هايي است كه افراد و سازمان ها انجام مي دهند•

.اقتصاد مطالعه نحوه مديريت منابع كمياب از سوي جامعه است•



ده اصل مهم اقتصادي

اصل 4:  مردم چگونه تصميم مي گيرند •

اصل 3: چگونه مردم بر هم اثر مي گذارند•

اصل 3: اقتصاد چگونه كار مي كند•



مردم چگونه تصميم گيري مي كنند

.همه مردم درگير مبادله هستند:   اصل اول•

oتصميم گيري مستلزم مبادله يك هدف با هدف ديگر است.

oمبادله اسلحه و كره

oمبادله محيط زيست سالم و سطح درآمد

oمبادله بين كارآيي و عدالت



مردم چگونه تصميم گيري مي كنند

كه  هزينه به دست آوردن هر چيز برابر است با ارزش ساير چيزهايي: اصل دوم•
.از دست مي دهيم

oريد انها هزينه فرصت يك كاال برابر است با ارزش ساير كاالهايي كه بايد از خ
.صرف نظر كنيم

oدانشجويي يا ورزشكار حرفه اي



مردم چگونه تصميم گيري مي كنند

.افراد عقاليي هميشه به منافع حاشيه اي فكر مي كنند: اصل سوم•

oي تغييرات حاشيه اي، تعديل در اطراف و حاشيه آن اقدامي است كه انجام م
.دهيد

oنهايي( با هزينه هاي حاشيه اي) نهايي(مقايسه منافع حاشيه اي(



مردم چگونه تصميم گيري مي كنند

.اشخاص به انگيزه هاي خود پاسخ مي دهند: اصل چهارم•

oتغيير تصميم تابع تغيير هزينه و منافع

oود را چنانچه اعمال سياست ها باعث تغيير انگيزه ها شود، قطعا مردم رفتار خ
.تغيير خواهند داد



چگونه مردم بر هم اثر مي گذارند؟

.تجارت باعث بهبود وضعيت همه مي شود: اصل پنجم•

oرقابت در تجارت، شبيه رقابت ورزشي نيست.

oعدم ورود به رقابت، باعث مي شود همه چيز را خودمان توليد كنيم.

oتجارت باعث پيدايش تخصص و قيمت پايين تر مي شود.

o تجارت باعث مي شود كشورها، همزمان رقيب و شريك باشند.



چگونه مردم بر هم اثر مي گذارند؟

ن دهي بازرارها مي توانند فعاليت هاي اقتصادي را به خوبي سازما: اصل ششم•
.كنند

oسرنوشت شوروي: اقتصاد متمركز و دولتي

oاقتصاد بازار مبتني بر دست نامرئي



چگونه مردم بر هم اثر مي گذارند؟

.ونددولت ها نيز مي توانند موجب بهبود نتايج اقتصاد بازار ش: اصل هفتم•

افزايش كارآيي، بهبود عدالت: داليل دخالت دولت ها•

شكست بازار به دليل اثرات جانبي توليد مانند آلودگي هوا•

كمك به پژوهش هاي پايه اي•

قدرت بازار باعث شكست بازار مي شود•



اقتصاد چگونه كار مي كند؟

وليد كاالها سطح زندگي هر كشور بستگي به توانايي آن كشور در ت: اصل هشتم•
.و خدمات دارد

.تاختالف در سطح زندگي كشورهابا اختالف در سطح بهره وري آنها همراه اس•

.مقدار توليد كاالها و خدمات هر نفر ساعت نيروي كار است: بهره وري•

تاثير سياست گذاري ها بر بهره وري•



اقتصاد چگونه كار مي كند؟

.افزايش چاپ اسكناس باعث رشد قيمت ها مي شود: اصل نهم•

oعلت تورم، رشد كمي پول است.

oارتباط مستقيم افزايش حجم پول با مقدار تورم



اقتصاد چگونه كار مي كند؟

.جامعه در كوتاه مدت با مبادله ميان تورم و بيكاري روبه روست: اصل دهم•

oكاهش تورم در كوتاه مدت باعث افزايش موقت بيكاري مي شود.

oگران تورم پايين باعث كاهش فروش كاالها و خدمات و در نتيجه بيكاري كار
.مي شود


