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میالدی2016تا 1270در انگلیس از تغییر درآمد سرانه

معرفی علم اقتصاد



تغییر درآمد سرانه میالدی2016تا 1270در انگلیس از 

(یعنی بعد از یکسان کردن درآمدها برای گذر زمان2013به قیمتهای ثابت سال )پوند بود 800میالدی تقریبًا 1270در آمد یک فرد انگلیسی در سال ❑

.یعنی فقط یک چهارم بیشتر. شد1250این درآمد تقریبًا ( 1670)چهارصد سال بعد ❑

.درصد بیشتر60یعنی حدود . پوند رسید2000این درآمد به حدود ( 1770)صد سال بعد ❑

.یعنی دو برابر بیشتر. پوند شد4000این درآمد تقریبًا ( 1870)صد سال بعد ❑

.یعنی بیش از سه برابر. پوند رسید12500این درآمد به تقریبًا ( 1970)صد سال بعد ❑

.  پوند رسید30000برابر شد و به حدود 2.5سال این درآمد حدود 50یعنی بعد از حدود 2019و در سال ❑

.و بخصوص در قرن بیستم اتفاق افتاده است( 1800بعد از )بیشترین افزایش درآمد در سالهای بعد از انقالب صنعتی ❑
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1800درآمد سرانه در مناطق مختلف دنیا از سال 

معرفی علم اقتصاد



1800درآمد سرانه در مناطق مختلف دنیا از 

بر مبنای )برابر 14رسید یعنی حدود 2018دالر در سال 15000میالدی به حدود 1820دالر در سال 1100در آمد متوسط هر انسان در جهان از حدود ❑

(یعنی بعد از تطبیق دادن قدرت خرید پولهای کشورهای مختلفبر مبنای برابری قدرت خرید و 2012قیمتهای سال 

.برابر22حدود رسید یعنی 2018هزار دالر در سال 54000به 1820دالر در سال 2500این درآمد برای کشورهای آمریکا و کانادا و استرالیا و زالند نو از ❑

.برابر4رسید یعنی کمی بیش از 2018دالر در سال 3500به 1820دالر در سال 800برای کشورهای جنوب صحرای بزرگ آفریقا درآمد سرانه از ❑

در حدود 1913دالر  و در سال 870این درآمد در حدود 1820در سال . دالر برآورد شده است1100میالدی در حدود 1درآمد متوسط یک ایرانی در سال ❑

برآوردهای منابع مختلف ممکن )بود و بعد از آن با کاهش روبرو بود دالر 18000در حدود 2011درآمد سرانۀ ایران در سال . دالر برآورد شده است1270

(است ارقام متفاوتی بدست دهند
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درآمد از کجا می آید؟

.  درآمد، ارزش کاالهایی است که افراد یک جامعه تولید می کنند❑

نوان غذا اده به عتولید کشاورزی که در آن با استفاده از زمین و آب و انرژی انسان و گاهی انرژی حیوانات بذر گیاه و آب تبدیل به محصول قابل استف❑

.می شود، دیرین ترین نوع تولید در جوامع بشری بوده است

اسیسات منابع مورد استفاده در این تولید، سرمایۀ انسانی معلم به همراه ت. معلمی که به دانش آموزان درس می دهد، خدمات آموزشی تولید می کند❑

. است...( مدرسه و )فیزیکی 

.استری تولید شده اینترنتی که ما استفاده می کنیم، توسط برنامه نویسان و مهندسان و با استفاده از سرمایه و کامپیوترها در شرکتهای کامپیوت❑

معرفی علم اقتصاد8
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درآمد از کجا می آید؟

(  دستمزد و سود)استفاده می کنند و در ازای آن به افراد پول( نیروی کار و سرمایه)از عوامل تولید که خانواده ها در اختیار دارند ( تولید کنندگان)بنگاههای تولیدی ❑

.  می دهند

بستان بخش اول از چرخۀ فعالیت های اقتصادی است -این بده❑

معرفی علم اقتصاد



درآمد کجا می رود؟

.می کنندخریدن کاالها و خدمات افراد درآمد را صرف ❑

.  این بخش دوم را سرمایه گذاری می نامیم. بخشی از کاالها و خدمات مصرف می شود و بخشی از آنها برای تولید کاالها و خدمات آتی استفاده می شود❑

. غذایی که ما از بازار می خریم، یا مواد غذایی که برای تهیۀ غذا در منزل می خریم، نمونه های ساده ای از مصرف هستند❑

.پولی که برای دیدن یک فیلم در سینما می دهیم، مصرف تولیدات فرهنگی است❑

.  اینترنتی که برای خواندن مطالب مورد عالقه یا ارتباط با دیگران استفاده می کنیم، امروزه بخش مهمی از مصرف ما در جامعۀ امروزی است❑

.منابعی که برای ساخت کارخانه و راه و خرید ماشین آالت تولیدی استفاده می شود، مثالهایی از سرمایه گذاری هستند❑

.گاهی برای سادگی تمامی مصارف کاالها را مصرف می نامیم❑

معرفی علم اقتصاد10



درآمد کجا می رود؟

.  می پردازند( هزینۀ کاالها و خدمات)می گیرند و در ازای آن پول ( تولید کنندگان)کاالها و خدمات را از بنگاهها (  مصرف کنندگان)افراد ❑

بستان بخش دوم از چرخۀ فعالیت های اقتصادی است -این بده❑

معرفی علم اقتصاد11



(رفتولید و مص)چرخۀ فعالیتهای اقتصادی : یک مدل ساده

افراد یا خانوارها
(مصرف کنندگان)

بنگاهها
(تولید کنندگان)

درآمد =هزینۀ کاالها و خدمات )پول 
(بنگاهها

کاال ها و خدمات

هزینۀ عوامل تولید)پول 
(درآمد خانوارها= 

عوامل تولید
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متغیرهای اقتصادی

.در آمد مهمترین متغیر اقتصادی است که نشان دهندۀ وضعیت اقتصادی یک جامعه است❑

.متغیرهای اقتصادی ذیگر جنبه های دیگری از وضعیت اقتصادی را نشان می دهند❑

:برخی از مهمترین متغیرهای اقتصادی عبارتند از❑

(مصرف افراد یا خانوارها و مصرف بخش عمومی یعنی دولت)مصرف ❑

(توسط بخش خصوصی یا دولتی)و سرمایه گذاری ( توسط خانوارها)پس انداز ❑

تورم، نرخ ارز، و شاخصهای مالی و پولی❑

مالیات ها و یارانه ها❑

سطح فقر و شاخص های نابرابری❑

شاخص های عملکرد بخش عمومی❑

معرفی علم اقتصاد13



کمیابی، خواسته ها و محدودیتها،  انتخاب، انگیزه ها
2
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علم بررسی انتخاب های آدمیان: اقتصاد

.در عرصۀ تولید و مصرف کاالها و خدمات را بشناسیمرفتار انسان برای شناخت درآمد و سایر متغیرهای اقتصادی، باید ❑

.در هر مرحله از تولید و مصرف کاالها و خدمات، انتخابهای متعددی انجام می شود و حاصل این انتخابها وضعیت کلی اقتصادی را رقم می زند❑

.  تولید کننده در مورد ترکیب مواد و منابع مورد نیاز برای تولید و مقدار و نیز نوع کاال و خدمت تولید شده تصمیم می گیرد❑

.مصرف کننده در مورد کاال و خدمتی که می خواهد بخرد و نیز مقداری از هر کاال و خدمت که می خرد، تصمیم می گیرد❑

.آنها شروع کنیمانتخابهایدر عرصۀ اقتصاد، باید از شناخت انسانرفتاربرای شناخت ❑

.  اقتصاد بررسی انتخاب های آدمیان و نتایح حاصل از این انتخابها است❑

معرفی علم اقتصاد15



چرا انتخاب؟

انتخاب بکنیم؟" باید"چرا ما ❑

.که هر چه بخواهیم را در هر اندازه ای که بخواهیم در یک آن برایمان بیاوردما غول چراغ جادو نداریم : جواب ساده❑

.زندگی می کنیممحدودیتها ما در دنیای❑

. است" کمیابی"اصطالح اقتصادی که توصیف کنندۀ شرایط دنیای ماست، ❑

: کمیابی ناشی از دو عامل است❑

.ما دوست داریم از هر کاال و خدمتی به مقدار نامحدود داشته باشیم: خواسته های نامحدود❑

.منابعی که ما برای تولید کاالها و خدمتها در اختیار داریم، با محدودیت مواجه است: منابع محدود❑

معرفی علم اقتصاد 16



چرا انتخاب؟

منابع محدودخواسته های نامحدود

انتخاب

کمیابی
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خواسته های نامحدود ما

.انسانها برای زندگی مادی خود به کاالها و خدمات نیاز دارند❑

. بیشتر نیازهای انسان نیازهای فراتر از نیازهای بیولوژیک است. نیازهای بیولوژیک انسان بسیار محدود است❑

.می نامیمخواستهآنچه انسانها در زندگی مادی برای بدست آوردنش تالش می کنند را ❑

.خواسته های انسانها فرد به فرد و جامعه به جامعه متفاوت است❑

.  دآنچه می توان در مورد انسانها و خواسته هایشان گفت این است که تقریبًا تمامی انسانها بیشتر داشتن را به کمتر داشتن ترجیح می دهن❑

.خواسته های آدمیان نامحدود استبه عبارت دیگر، ❑

معرفی علم اقتصاد18



محدودیت منابع 

.  تولید می شوندمنابعکاالها و خدماتی که انسانها می خواهند، با استفاده از ❑

.همۀ ما با محدودیت وقت آشنا هستیم. آنها استوقتمهمترین منبعی که انسانها برای تولید کاالها و خدمات در اختیار دارند، ❑

.منابع طبیعی از قبیل زمین، آب، انرژی، و مواد طبیعی که در تولید کاالها و خدمات استفاده می شوند، همگی محدودند❑

به آن بیشتر شده است، انرژی مهمترین منبعی که با پیشرفت تکنولوژی دسترسی. پیشرفتهای تکنولوژیکی دسترسی ما به منابع طبیعی را گسترش داده اند❑
.است

.با وجود این، هیچ پیشرفت تکنولوژیکی نمی تواند محدودیت منابع را رفع کند❑

.با استفاده بیشتر از منابع طبیعی، محدودیت برخی از منابع تشدید می شود❑

.محدودیت منابع یک واقعیت غیر قابل اجتناب در دنیای مادی است❑

معرفی علم اقتصاد19



علم بررسی انتخاب های آدمیان: اقتصاد

معرفی علم اقتصاد20

:  مثالها❑
.انتخاب یک کشاورز در مورد مقدار محصولی که می کارد❑
.انتخاب یک کارخانه دار در مورد راه اندازی یک خط تولید و میزان تولید کاال❑
.انتخاب یک خانواده در میزان استفاده از اتومبیل شخصی یا وسایل نقلیه عمومی❑
.انتخاب یک مشتری در مورد خرید هندوانه یا انگور❑
.انتخاب یک فرد در مورد تعداد ساعتهایی که کار می کند❑
.انتخاب یک دانش آموز در مورد ساعات مطالعه و تفریح❑
.انتخاب یک دانشجو برای ادامۀ تحصیل یا جستجو برای یافتن کار❑
.انتخاب یک پدر و مادر در مورد تعداد فرزندانی که می خواهند داشته باشند❑
.انتخاب یک کارمند دولت در استفاده از منابع دولتی برای استفاده شخصی❑



انتخاب

.امری گریز ناپذیر استانتخاببا منابع محدودی که در اختیار ما است، ❑

.  گزینیممی دانیم را بر میبهینهاز سایر گزینه ها یا به اصطالح اقتصادی بهتردر هر انتخابی، ما با در نظر گرفتن تمامی محدودیتها، گزینه ای که ❑

.در بررسی رفتار آحاد اقتصادی به کار می رودانتخاب بهینه با در نظر گرفتن محدودیتهادر اقتصاد، مدل ❑

.  در نظر گرفته می شودهزینهو یک فایدهدر این مدل، برای هر گزینه یک ❑

.  نام داردفایده-هزینهاین چنین مدلی، مدل ❑

معرفی علم اقتصاد21



فایده-فایده در مدل اقتصادی هزینه

.هر آنچه که یک گزینه را برای یک فرد مطلوب می کند، فایده نام دارد: فایده❑

ن برای او و آعبرای مصرف کننده ای که در مورد خرید میوه تصمیم می گیرد، فایده هر میوه را می توان میزان خوشایندی یا مطلوبیت مصرف آن میوه و مناف❑
.خانواده اش دانست

.برای تولید کننده ای که در مورد خط تولید تصمیم می گیرد، میزان سود حاصل از محصوالت آن خط را می توان فایدۀ آن تصمیم دانست❑

.برای دانش آموزی که در مورد درس خواندن تصمیم می گیرد، نمرۀ باالتر به عنوان فایدۀ درس خواندن مطرح است❑

.بسیاری از منافع حاصل از انتخابها به طور مستقیم قابل اندازی گیری نیستند❑

معرفی علم اقتصاد22



فایده-هزینه در مدل اقتصادی هزینه

.هر آن چیزی که در یک گزینه نامطلوب است هزینه نام دارد: هزینه❑

ز کل هزینه ها ، فقط بخشی اهزینۀ مستقیماین نوع هزینه، هزینه، تحت عنوان . هزینه تنها به معنای پولی که بابت خرید کاال یا خدمات می دهیم، نیست❑
.است

.نام داردهزینۀ فرصتبخش بزرگی از هزینه های انتخاب یک گزینه، ❑

گزینۀ انتخاب شده ارزش بهترین گزینه ای که انتخاب نشده است، هزینۀ فرصت. وقتی که یک گزینه انتخاب می شود، سایر گزینه ها کنار گذاشته می شوند❑
.است

ر مانند گردش همزمان این دانش آموز گزینه های دیگ. سینما رفتن یک دانش آموز با دوستانش هزینه های مستقیم دارد، از قبیل رفت و آمد و بلیط و تنقالت❑
ه او انتخاب نکرده هزینۀ فرصت سینما رفتن معادل ارزش بهترین گزینه ای است ک. با خانواده یا ورزش یا درس خواندن را کنار گذاشته است تا به سینما برود

. است

.به طور مستقیم قابل اندازه گیری مستقیم نیستند( هزینه فرصتها)بسیاری از این ارزشها ❑
معرفی علم اقتصاد23



فایده-ساده سازی مدل هزینه

اقتصاد این امر خدشه ای در مدل سازی ایجاد نمی کند، چرا که در. در بسیاری از موارد، اندازه گیری و حتی بیان دقیق فواید یک تصمیم غیر ممکن است❑
گاه است، حتی اگر نتواند آن را اندازه گیری یا بیان کند .فرض می کنیم که فرد تصمیم گیرنده از فواید آن آ

صاد فرض این امر هم خدشه ای در مدل سازی ایجاد نمی کند چرا که در اقت. در بسیاری از موارد هزینۀ فرصت یک تصمیم غیر قابل اندازه گیری و بیان است❑
گاه است، حتی اگر نتواند آن را اندازه گیری یا بیان کند .می کنیم که فرد تصمیم گیرنده از آن هزینه های تصمیم آ

ند، نه تنها ساده کردن رفتارها، تا آنجا که به بررسی رفتارها صدمه ای نز. را مطالعه می کنیمنسخه های بسیار ساده شده ای از تصمیمات افراد ما معمواًل ❑
.ایرادی ندارد، بلکه امری پسندیده است

.تا تحلیل امکان پذیر شودهزینه ها و فایده های در قالب مقادیر پولی ارائه می شوندفایده، -در مدلهای ساده شده از تحلیل هزینه❑

معرفی علم اقتصاد24



فایده-مفید بودن مدل هزینه

فایده -لیل هزینهبه دو دلیل این امر خدشه ای در تح. ما معمواًل نمی توانیم هزینه ها و فایده های تصمیمات افراد را به درستی اندازه گیری یا حتی بیان کنیم❑
: ایجاد نمی کند

گاه استدر اقتصاد : دلیل اول❑ .ه می گیرد، و در نتیجه تصمیات خود را حساب شدفرض را بر این می گذاریم که فرد از هزینه ها و فایده های یک تصمیم آ

یم تغییر رفتار در نتیجه می توان. می شودافزایش یا کاهش هزینه ها و یا افزایش یا کاهش درآمدهاما معمواًل می توانیم بگوییم که یک عامل سبب : دلیل دوم❑
.آدمیان را وقتی که با عوامل گوناگون مواجه می شوند، پیش بینی کنیم
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فایده و تغییر هزینه یا فایده-مثال از هزینه

.  یک دانش آموز می تواند عصر جمعه درس بخواند، با دوستانش به سینما برود، یا با خانواده اش به گردش برود: مثال قبل را در نظر بگیرید❑

. استان هزینۀ فرصت سینما با دوستاگر سینما رفتن با دوستانش را انتخاب کند، و انتخاب دومش گردش با خانواده باشد، ارزش گردش با خانواده، ❑

بین آنها تواندمی شاید هیچیک ار این گزینه ها را نتوان ارزش گذاری دقیقی کرد، ولی خود دانش آموز ارزیابی قابل قبولی از ارزش هر یک دارد و در نتیجه ❑
تصمیم بگیرد 

.بعالوه، به سهولت می توان دید که عوامل متعددی می تواند هزینه و فایدۀ این گزینه ها را تغییر دهد❑

افزایش هزینۀ ای اگر به گزینۀ گردش با خانواده، شام در رستوران اضافه شود، احتمال انتخاب آن بیشتر می شود چرا که ارزش آن بیشتر شده است، که به معن❑
.فرصت سینما با دوستان است

. ردگذاهمچنین اگر به گزینۀ درس خواندن امتحان روز بعد را اضافه کنیم، ارزش درس خواندن بیشتر می شود و ممکن است بر تصمیم دانش آموز اثر ب❑
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انگیزه ها

.  تغییر رفتار ایجاد می کنندانگیزۀعواملی که هزینه ها و فواید گزینه های مورد انتخاب را تغییر می دهند، برای افراد ❑

.ایجاد می کنند، یعنی احتمال انتخاب آن گزینه بیشتر می شودانگیزۀ مثبت افزایش فواید و کاهش هزینه های یک گزینه ❑

.ایجاد می کنند، یعنی احتمال انتخاب آن گزینه کمتر می شودانگیزۀ منفی کاهش فواید و افزایش هزینه های یک گزینه ❑

. یک مثال بارز از انگیزه ها، افزایش و کاهش قیمت کاالها و خدمات است❑

.  افزایش قیمت، در صورت عدم تغییر سایر عوامل، باعث کاهش مصرف آن کاالها و خدمات می شود، چون هزینه های آن را افزایش می دهد❑

.  برعکس، کاهش قیمت در صورت عدم تغییر سایر عوامل، با کاهش هزینۀ انتخاب آن کاالها و خدمات باعث افزایش مصرف آنها می شود❑
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مدل هزینه و فایدۀ نهایی
3
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تحلیل هزینه و فایده
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مثال از انتخاب

!چند تا شیرینی نارگیلی بخرم و بخورم؟❑
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هزینه و فایدۀ نهایی: مدل سازی انتخاب

.انتخاب شده از یک متغیر مدل سازی کردمقداربسیاری از مسائل اقتصادی را می توان در قالب سوال از ❑

حداکثر از آن را مصرف کند تا( یا چند واحد)در مدل ما، سوالی که مصرف کنندۀ کاالیی مثل شیرینی نارگیلی با آن روبرو است این است که چه تعداد ❑
.مطلوبیت را ببرد

.   صورت بندی می کندتصمیم گیری در هر قدمو در نتیجه انتخابهای قدم به قدم این نوع نگرش، مسئلۀ انتخاب را در قالب ❑

.  می شودهزینه و فایدۀ نهایی حل این نوع مسئله در نهایت منجر به مقایسۀ ❑

.یا هزینۀ واحد نهایی در مصرف یا تولید استهزینۀ یک واحد بیشتر: هزینۀ نهایی❑

.یا فایدۀ واحد نهایی در مصرف یا تولید استفایدۀ یک واحد بیشتر : فایدۀ نهایی❑
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هزینه و فایدۀ نهایی: مدل سازی انتخاب

.تومان در نظر بگیرید2000قیمت هر دانه شیرینی را . در یک مثال بسیار ساده، فرض کنید یک شیرینی فروشی شیرینی نارگیلی اش را دانه ای می فروشد❑

دوست داشتن توجه کنید که صرف)به زبان اقتصادی، این را فایدۀ شیرینی برای مصرف کننده می نامیم . مصرف کننده خوردن شیرینی را دوست دارد❑
.(نداریمدر اینجا به فایده یا ضرر شیرینی بر اساس علم تغذیه کاری. شیرینی کافی است که برای شیرینی فایده یا مطلوبیت قائل شویم

. ینه و فایده کردولی می توان ارقامی را فرض کرد و بر مبنای آنها تحلیل هز. در جهان واقع، نمی توان فایدۀ شیرینی برای یک مصرف کننده را اندازه گرفت❑

گاه است و بر آن اساس تص❑ گیرد، میم می مهم این است که وقتی مصرف کننده در مورد شیرینی تصمیم می گیرد، خودش از میزان فایده یا خوش آیندی آن آ
.حتی اگر نتواند مقدار آن را بیان کند
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هزینه و فایدۀ نهایی: مدل سازی انتخاب: مثال

.  فرض کنید هر شیرینی به قیمت دو هزار تومان فروخته می شود❑

.  شیرینی برای یک مصرف کننده مطابق جدول زیر داده شده باشد( خوشایندی= مطلوبیت )=همچنین فرض کنید که مقدار فایده ❑

فایدۀ کل شیرینی ها هزینۀ کل شیرینی ها تعداد شیرینی
تومان10000 تومان2000 1
تومان15000 تومان4000 2
تومان 18000 تومان6000 3
تومان20000 تومان8000 4
تومان21000 تومان10000 5
تومان21500 تومان12000 6
تومان21500 تومان14000 7

)!(تومان 1 تومان16000 8
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هزینه و فایدۀ نهایی: مدل سازی انتخاب: مثال

ام فرض شده در اینجا به اختصار ارق. در دروس بعدی به تفصیل در مورد مطلوبیت مصرف کننده و فروضی که اقتصاددانان در مورد آن داردند، بحث خواهد شد❑
.  برای فایدۀ شیرینی را توضیح می دهیم

.  معمواًل بیشترین فایده را اولین شیرینی به مصرف کننده می دهد. می گیرد( مطلوبیت)=مصرف کننده از خوردن شیرینی فایده ❑

مطلوبیت نهایی را قانون این. شیرینی های بعدی، تا وقتی که فرد را دلزده نکرده باشند، به مطلوبیت او می افزایند، ولی این افزایش رفته رفته کم و کمتر می شود❑
. می نامیمکاهنده

ا بخش افزایندۀ در مطالعۀ مصرف جامعه، این امکان را کنار می گذاریم و فقط ب)ممکن است فرد به جایی برسد که خوردن یک شیرینی بیشتر حالش را بد کند ❑
.(فایده تحلیل را انجام می دهیم
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هزینه و فایدۀ نهایی: مدل سازی انتخاب: مثال

از شیرینی را با هم ر هزینه و فایدۀ نهایی یعنی هزینه و فایدۀ  هر یک واحد بیشتبرای اینکه تعداد بهینۀ مصرف شیرینی برای فرد را بدست آوریم، باید ❑
.  مقایسه کنیم

.هزینۀ نهایی همان قیمت هر دانه شیرینی است❑

.فایدۀ نهایی را می توان با کسر کردن فایدۀ هر شیرینی از شیرینی قبلی بدست آورد❑
فایدۀ نهایی هزینۀ نهایی شیرینی

تومان10000 تومان2000 شیرینی اول

تومان5000 تومان2000 شیرینی دوم

تومان3000 تومان2000 شیرینی سوم

تومان2000 تومان2000 شیرینی چهارم

تومان1000 تومان2000 شیرینی پنجم

تومان500 تومان2000 شیرینی ششم

تومان0 تومان2000 شیرینی هفتم

)!(تومان -21499 تومان2000 شیرینی هشتم معرفی علم اقتصاد34



هزینه و فایدۀ نهایی: مدل سازی انتخاب: مثال

آیا شیرینی اول را بخرم و بخورم؟ : قدم اول❑

.، شیرینی اول به پولش می ارزدبله: تومان؛ جواب10000= تومان؛ فایدۀ شیرینی اول2000= هزینۀ شیرینی اول❑

آیا شیرینی دوم را بخرم و بخورم؟ : قدم دوم❑

.، شیرینی دوم به پولش می ارزدبله: تومان؛ جواب5000= تومان؛ فایدۀ شیرینی دوم2000= هزینۀ شیرینی دوم❑

آیا شیرینی سوم را بخرم و بخورم؟ : قدم سوم❑

.، شیرینی سوم به پولش می ارزدبله: تومان؛ جواب3000= تومان؛ فایدۀ شیرینی سوم2000= هزینۀ شیرینی سوم❑
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هزینه و فایدۀ نهایی: مدل سازی انتخاب: مثال

آیا شیرینی چهارم را  بخرم و بخورم؟ : قدم چهارم❑

، هر چند هزینه و فایدۀ شیرینی چهارم برابر است ولی هنوز به بله: تومان؛ جواب2000= تومان؛ فایدۀ شیرینی چهارم2000= هزینۀ شیرینی چهارم❑
.پولش می ارزد

آیا شیرینی پنجم را بخرم و بخورم؟ : قدم پنجم❑

مطلوبیت )=، هر چند شیرینی پنجم هنوز برای مصرف کننده فایده نه: تومان؛ جواب1000= تومان؛ فایدۀ شیرینی پنجم2000= هزینۀ شیرینی پنجم❑
.ولی این شیرینی پنجم به پولش نمی ارزد( دارد

.شیرینی های بعدی هم ممکن است فایده داشته باشند یا نداشته باشند، ولی به هزینه شان نمی ارزند❑

.  تعداد بهینۀ شیرینی برای این مصرف کننده، طبق محاسبۀ هزینه و فایدۀ نهایی چهار عدد است❑
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هزینه و فایدۀ نهایی: مدل سازی انتخاب: مثال

.از تساوی هزینه نهایی و فایدۀ نهایی بدست می آیدتعداد بهینۀ شیرینی ❑

فایدۀ نهایی هزینۀ نهایی شیرینی

تومان10000 تومان2000 شیرینی اول

تومان5000 تومان2000 شیرینی دوم

تومان3000 تومان2000 شیرینی سوم

تومان2000 تومان2000 شیرینی چهارم

تومان1000 تومان2000 شیرینی پنجم

تومان500 تومان2000 شیرینی ششم

تومان0 تومان2000 شیرینی هفتم

)!(تومان -14499 تومان2000 شیرینی هشتم
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هزینه و فایدۀ نهایی: مدل سازی انتخاب: مثال

.  تومان افزایش دهد3000مثاًل فرض کنید که مالیات بر شکر قیمت هر دانه شیرینی را به . را هم بر تصمیم افراد دیدانگیزه هادر همین مثال می توان نقش ❑

.تومان است و فایدۀ نهایی مانند قبل است3000با قیمت جدید، هزینۀ نهایی ❑

.  تعداد بهینۀ شیرینی برای این مصرف کننده در شرایط جدید، سه عدد است❑

فایدۀ نهایی هزینۀ نهایی شیرینی
تومان10000 تومان3000 شیرینی اول
تومان5000 تومان3000 شیرینی دوم
تومان3000 تومان3000 شیرینی سوم
تومان2000 تومان3000 شیرینی چهارم
تومان1000 تومان3000 شیرینی پنجم
تومان500 تومان3000 شیرینی ششم

تومان0 تومان3000 شیرینی هفتم
)!(تومان -14499 تومان3000 شیرینی هشتم
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هزینه و فایدۀ نهایی: مدل سازی انتخاب

.این مدل، یک مدل بسیار ساده شده از تصمیمات پیچیدۀ انسانها در تولید و مصرف و سایر تصمیمات اقتصادی است❑

.با وجود سادگی، این مدل در توضیح تصمیمات اقتصادی بسیار قوی است❑

شکل بلکه . اریمده ندنکتۀ مهم این است که در مدلسازی پیشرفته که با استفاده از ابزارهای ریاضی صورت می گیرد، ما حتی نیازی به دانستن رقم هزینه و فای❑
را می توان با اهمیت دارند و آنها( مثل قانون مطلوبیت نهایی کاهنده، یا معادل آن در تولید تحت نام قانون هزینه های نهایی افزاینده)تغییر هزینه ها و فایده ها

.استفاده از ابزارهای ریاضی اعمال کرد

. بدست آوردننده می توان مسئلۀ بهینه سازی در تولید را هم مشابه بهینه سازی در مصرف مدل کرد و مقدار بهینۀ تولید شیرینی نارگیلی را برای تولید ک❑
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تکمیل مدل چرخۀ فعالیتهای اقتصادی

افراد یا خانوارها
(مصرف کنندگان)

بنگاهها
(تولید کنندگان)

درآمد =هزینۀ کاالها و خدمات )پول 
(بنگاهها

کاال ها و خدمات

هزینۀ عوامل تولید)پول 
(درآمد خانوارها= 

عوامل تولید

بازار کاالها و خدمات

بازار عوامل تولید
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تعریف مفاهیم اقتصادی

ا در اختیار افراد و خانوارها مالکان عوامل تولید هستند و آنها ر. عواملی که تولید کنندکان در تولید کاالها و خدمات از آنها استفاده می کنند: عوامل تولید❑
.تولید کننده قرار می دهند و در ازای آن، با واسطه یا به طور مستقیم، از تولید کننده پول دریافت می کنند

: مهمترین عوامل تولید عبارتند از❑

.افراد برای تولید کننده ها کار می کنند و در ازای آن دستمزد می گیرند: نیروی کار❑

یگر استفاده می کاالهای ساخته شده مثل ماشین آالت و ابزاری است که تولید کننده از آن برای تولید کاالهای د( یا سرمایۀ فیزیکی)سرمایه : سرمایه❑
س اندازها تولید کننده ها از این پ. افراد پس اندازهای خود را وارد بازارهای مالی مثل بانکها و بازار سهام می کنند و سود آن را دریافت می کنند. کند

.  برای خرید سرمایۀ فیزیکی استفاده می کنند و بهرۀ آن را می دهند

.مالکان زمین ها آن را در اختیار تولید کنننده ها می گذارند و اجاره دریافت می کنند: زمین❑

ریسکی که متحمل این افراد سود توانایی خود و. افرادی هستند که ریسک تاسیس یک بنگاه را می پذیرند و کاال و خدمات تولید می کنند: کارآفرینی❑
.  می شوند را دریافت می کنند
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تعریف مفاهیم اقتصادی

کاال انواع . هر محصول اقتصادی است که مصرف کننده ای فایده ای در مصرف آن برای خود می بیند و در نتیجه حاضر است قیمتی برای آن بپردازد: کاال❑
:مختلفی دارد

وشاک، برق، غذا، پ. استفاده می شوند( معمواًل سه سال)برخی کاالها مصرفی هستند، یعنی برای مصرف در کمتر از مدت زمان خاصی : کاالی مصرفی❑
.کاالهای مصرفی هستند... آب، برخی از لوازم خانه، برخی از لوازم تفریحی و 

های بادوام کاال... یخچال، فرش، اتومبیل، و . معمواًل کاالیی که در طول بیش از سه سال مصرف می شوند، کاالهای بادوام نام می گیرند: کاالی بادوام❑
.هستند

رز برای تولید محصول بیلی که کشاو. کاالیی که برای تولید سایر کاالها در فرایند تولید استفاده می شوند، کاالهای سرمایه ای هستند: کاالی سرمایه ای❑
.استفاده می کند، و اجاقی که شیرینی پز برای پختن شیرینی از آن استفاده می کند نمونه هایی از کاالهای سرکایه ای هستند

، و مانند تدریس معلم، آواز خواندن هنرمند. خدمتی که به فردی ارائه می شود و معمواًل از نوع غیرفیزیکی است، جزو خدمات محسوب می شود: خدمات❑
.معاینه توسط دکتر
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تعریف مفاهیم اقتصادی

. می کندرا تعریف( مصرف کننده ها)و افراد یا خانوارها ( تولید کنندگان)همانطور که دیدیم، چرخۀ فعالیتهای اقتصادی بده بستان بین بنگاهها ❑

.اتفاق می افتدبازارهااین بده بستان ها در ❑

دند، بیشتر به این در روزگار قدیم افراد برای خرید و فروش بیشتراقالم باید وارد بازارها به معنای مکان خاص می ش. بازار الزامًا یک مکانی فیزیکی نیست❑
.بودند و مبادلۀ آنها فقط در حالت مواجهۀ فرد به فرد ممکن بود( اشیاء)دلیل که کاالها و خدمات بیشتر فیزیکی 

.امروزه، بسیاری از کاالها و خدمات در بازارهای غیر حضوری مبادله می شوند❑

.حضور داریم و در حال مبادله هستیم... همه ما به طور مستمر در بازار خدمات آموزشی، بهداشتی، بازارهای مالی، بیمه، و ❑
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تعریف مفاهیم اقتصادی

چه موقع بازار شکل می گیرد؟❑

.وارد مبادلۀ یک کاال یا خدمت شوند، بازار شکل می گیردبه اختیار اگر یک تولید کننده و یک مصرف کننده ❑

. خود ارزیابی کندوقتی اتفاق می افتد که هم تولید کننده و هم مصرف کننده، بر اساس تحلیل هزینه و فایده، وارد شدن در مبادله را به نفعمبادلۀ اختیاری ❑

ر مبادله را به نفع خود ، مقایسه می کند و اگر قیمت از هزینه های تولید بیشتر باشد وارد شدن دقیمتی که دریافت می کندرا با هزینه های تولید تولید کننده ❑
.ارزیابی می کند

تر باشد وارد شدن در ، مقایسه می کند و اگر فایده برای او از قیمت پرداختی بیشقیمتی که می پردازدرا با فایده ای که در مصرف کاال می بیند مصرف کننده ❑
.مبادله را به نفع خود ارزیابی می کند

.شیرینی فروش و خریدار شیرینی: مثال❑
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نتیجۀ انتخابهای افراد یک جامعه

منابع محدودخواسته های نامحدود

انتخاب

کمیابی

چگونه تولید 
می شود؟

برای که تولید 
می شود؟

چه تولید
می شود؟
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نتیجۀ انتخابهای افراد جامعه چیست؟

. نتیجۀ انتخابهای افراد یک جامعه شکل گیری اقتصاد در هر جامعه است❑

.  نتیجۀ این انتخابها میزان تولید و درآمد و در نهایت بهره مندی یا رفاه جامعه را تعیین می کنند❑

:خالصه کردسه سؤال این نتیجه را می تواند در ❑

چه کاالها و خدماتی در یک جامعه تولید می شود؟❑

این کاالها و خدمات چگونه تولید می شوند؟❑

(چه کسی آنها را مصرف می کند؟)کاالها و خدمات برای چه کسی تولید می شود؟ ❑

.این موضوع در فصل بعد بحث خواهد شد. پاسخ به این سوالها بستگی به سیستمی دارد که در اقتصاد حاکم است❑
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خالصه

.اقتصاد مطالعۀ رفتار ما انسانها در حوزۀ زندگی مادی است❑

کنده از محدودیت منابع زندگی می کنیم❑ . ما در دنیایی آ

.محدودیت منابع ما را به انتخاب کردن وا می دارد❑

.انتخابهای ما بر مبنای هزینه ها و فواید گزینه هایی است که در اختیار ما است❑

خص ه را مشامعماحصل انتخابهای ما میزان و مقدار کاالها و خدمات تولید شده در جامعه را تعیین می کند که در نهایت میزان رفاه و برخورداری افراد ج❑
.می کند
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