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 بخش اول

 

 

 اساسي كليات و مفاهيم

 

 علم اقتصاد 



 علم اقتصادهاي تعریف  . 1

 

 .دهدبدون پول مورد بررسي قرار یا ـ علمي است كه مبادالت بين انسانها را با

 

 .ها استـ علم بررسي ماهيت و علل ثروت ملت

 

 .است هدف آن مطالعه در بهزیستي انسانعلمي است كه ـ 

 

 .توليد، توزیع و مصرف كنيم با بهترین كيفيت و كمترین هزینه كاالهایي را دهد براي رفع نيازهاي انسان چگونهـ نشان مي

 

 .باشداش ميـ علم بررسي رفتار انسان در زندگي روزمره

 

 بررسي ماهيت ثروت از طریق قوانين توليد و توزیععلم ـ 

 

 ها در بازار مبادله كاالـ مطالعه طرز تشکيل قيمت

 

 هانظرگرفتن محدودیت عقالني با درهاي ـ منطقي براي اتخاذ تصميم

 

ي ـ رفتار بشر را به صورت رابطه بين منابع وعوامل توليد كمياب كه موارد استعمال مختلف دارند وهدفهاي مادي بشر كه نامحدود هستند بررس

 . كندمي

 

ر تولید کاالها و خدمات در طي زمان و واسطه پول براي به کاربردن منابع کمیاب به منظوـ بررسي روشهایي که انسان با واسطه یا بي

 .کندهاي جامعه به منظور مصرف در زمان حال و آینده انتخاب مينیز براي توزیع کاال و خدمات بین افراد و گروه

 

 ـ استفاده حداكثر از منابع محدود اقتصادي به منظور برآورده ساختن نيازهاي نامحدود انسان

 

 نیاز مبناي رفتار اقتصادي. 2
 

 .كندآید و انسان براي رفع آن تالش ميوجود مي است كه براي انسان به ينياز احساس كمبود

 

 :بندي نیازهاتقسیم

 ...خواهي و عبادت، عدالت آموزش، تفریح، مسکن، غذا، پوشاک، :نيازهاي مادي و معنويـ 

 

 ...سازمان ، برنامه ریزي،نظم، حکومتمانند  نيازهاي اجتماعي ): نيازهاي فردي و گروهي )اجتماعي ـ

 

   :سنيازهاي اساسي و لوكـ 

 مسکن پوشاک، ، خوراک اساسي:

 (.تفکيک نيازهاي اساسي و لوكس نسبي است)

 

  کاال وسیله رفع نیاز .3

 .شودد كاال ناميده مينتمام وسایلي كه نيازهاي انسان را به طور مستقيم یا غير مستقيم برآورده ساز

 

 بندي  کاالهاتقسیم



 

 االهاي رایگان و كاالهاي اقتصاديك

 هوا، آفتاب:كشد و لذا حاضر نيست براي تهيه آن قيمتي پرداخت كندیي كه انسان براي بدست آوردن آن زحمتي نميكاال :رایگان
 

 (.ر كاالي اقتصادي استاینجا به بعد هر جا نام كاال آورده شود، منظو)از  دارد يد و ایجاد آن محدودیت وجود یي كه در تولكاال :اقتصادي

 

 :انواع کاالهاي اقتصادي

 ):الف ـ مادي و غيرمادي ) خدمات

 خودرو نان، پارچه، :كاالهاي شيئ مانند :مادي

 ، بيمهكاالهاي غيرمادي ناشي از كار انسان مانند آرایشگري، پزشکي، خدمات بانکي :خدمات
  

 :اي )توليدي (ب ـ مصرفي و سرمایه

  .شودستقيماً مصرف ميكاالیي كه م :مصرفي

 آالتشود مانند ماشينمستقيم مصرف ميغيرشود و به طورميبرده كاالیي كه در جهت توليد كاال به كار  :ايسرمایه

 

 :دوامج ـ بادوام و بي

 یا سرمایه اي )ماشين آالت( )یخچال( شود اعم از مصرفيكاالیي كه در مدت زمان طوالني استفاده مي :بادوام

 نان( (رودكاالیي كه با یک بار مصرف از بين مي :دوامبي

 

 :د ـ مکمل و جانشين

 سنگ(یا )سنگ آهن ـ زغال شوند )خودرو ـ الستيک(كاالهایي كه به موازات هم مورد تقاضا واقع مي :مکمل

 یا )نفت ـ گاز( د به جاي یکدیگر مصرف شوند )فندک ـ كبریت(نیي كه بتوانهاكاال :جانشين

 

 تولیدعوامل  .4

 

 .كندعواملي كه انسان به كمک آنها براي رفع نياز خود كاالهایي را توليد مي

 

 بندي عوامل توليد:تقسيم

  ...آب، نيروي باد و  تمام هدایاي طبيعي مانند زمين، :طبیعت )زمین( الف ـ

 روحي یاتمام نيروهاي انساني جسمي  :کارب ـ 

  آالتگيرد مانند ابزار و ماشينتوليد كاالهاي دیگر مورد استفاده قرار مي راي ن ساخته شده و بتمام وسایلي كه توسط انسا :سرمایهـ  ج

 روابط بين عوامل فوق) بهينه(تنظيم  :مدیریت د:

 

 .گویندمي گانه )زمين، كار، سرمایه(سه یا عوامل ) طبيعت، كار، سرمایه(عوامل توليد را 
 

 یت(زمين، كار )و مدیر :توليد اصليعوامل 

 شود(عامل دیگر ایجاد ميدو سرمایه به كمک (سرمایه : مشتقعامل 

 

 کمیابي. 5

 

 .عوامل توليد كمياب هستند و به صورت نامحدود موجود نيستند ـ

 .ـ مشکالت اقتصادي معلول كميابي است
 



 .ري رفع شوندباید عوامل توليد كمياب را در توليد كاالهایي به كاربرد كه از طریق آنها نيازهاي بيشت ـ

 

 بازار. 6

 

 .شودبازار اطالق مي اي،به هرگونه انجام مبادله
 

 :هاي بازارخصیصه

 .كنندبازار مکاني است كه خریداران و فروشندگان آزادانه یکدیگر را مالقات مي  الف ـ

 .گيردبازار مکاني است كه در آن مبادلة كاال یا خدمتي صورت مي  ب ـ

 .ظر جغرافيایي نباید به مکان خاصي اطالق شودبازارالزاماً از ن ـ ج

 [ه تلفنيلممبادلة كاال یا خدمت بين خریداران و فروشندگان توسط مکا]

 

 :انواع بازار

 بازار كاال و بازار عوامل توليد  ـ الف

 ، رقابت انحصاريانحصاررقابت كامل،  زار:با  ب ـ

 ....ازار خودرو، بازار بازار ميوه، ب :بازارانواع كاال یا عوامل توليد ـ ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  )ساده( مدار اقتصادي. 7

 

 
 

 

 :گروه هاي اقتصادي
 

 خانوار :كننده  الف ـ مصرف



 هاي توليدي بنگاه : ب ـ توليد كننده

 

 :گروه ومتقابل د هرابط

 و خدمات عوامل توليد و كاال  :از طریق ارائه و دریافت :الف

  :نـ از طریق دریافت و پرداخت پول تحت عنوا ب

 قيمت كاالها و خدمات  و ... ) اجاره ، ،دمزعوامل توليد ) قيمت

 منحني امکانات تولید. 8

 توليد كند تواند به طور حداكثر)با استفاده از عوامل و منابع توليدي موجود خود(هاي مختلف دو كاال را كه یک كشور مياي كه مجموعهمنحني
 

 واحد پوشاک واحد خوراک

8 0.0 

7 2.2 

6 4.0 

5 5.0 

4 5.6 

3 6.0 

2 6.4 

1 6.7 

0 7.0 

 

 جدول فرضي تركيبات مختلف دو كاال

 
 

 
 واحد خوراک توليد كرده است. 6واحد پوشاک و  4: كشور Xدر نقطه 

 

 (: كشور از تمام امکانات توليدي خود استفاده كرده است.x) روي منحني

 

 كشور از تمام امکانات توليدي خود استفاده نکرده است. (:v) درون منحني

 

 (: عوامل توليد كشور امکان توليد بيرون منحني را نمي دهد.w) بيرون منحني
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 ظرفیت و رشد. 9

 

 .دهدمنحني امکانات توليد، ظرفيت توليد كشور را نشان مي :ظرفیت

 

 توان رفت.روي منحني مي  Yو  Xحداكثر به نقاطي مانند  Vاز نقطه 

 

 
 :رشد اقتصادي

 

 ـ انتقال منحني امکانات توليد به سمت راست

  كاال دو ـ توليد مقادیر بيشتري از 

 :توسط

 یا  افزایش مقادیر عوامل توليد

 افزایش بازدهي عوامل توليد 

 
 

 

V 

Y 

X 

 پوشاك

اروخ

 ك



  ن:تمری

 .نيدمنحني امکانات توليد را رسم كبراي جدول زیر .1

 

هزینة فرصت واحد 

 اضافي خوراک
 واحدهاي پوشاک )هزار(

واحدهاي خوراک 

 )ميليون واحد(
 گزینه

 8.0 0 A 

 7.5 1 B 
 6.5 2 C 
 5.0 2 D 
 3.0 4 E 
 0.0 5 F 

 

 .ميليون واحد خوراک اضافي توليد كرد 1 توانباشد بدون تغيير در مقدار منابع یا تغيير در فناوري چگونه مي  Dاگر جامعه در نقطه .2

 ؟(Dه طقدر ن)در است چقواحد خوراک اضافي در این جامعه  ميليون 1هزینه فرصت براي افزایش . 3

 دست آورید . هاي مختلف را بهزینة فرصت براي افزایش هر ا ميليون واحد خوراک اضافي براي گزینه. ه4

  .هزار واحد پوشاک اضافي را بدست آورید در حالت عکس هزینة فرصت براي توليد هر. 5

 روند تغييرات هزینة فرصت چگونه است؟ چرا؟ . 6



 ارزش هنظری. 10

 

 معيار سنجش ارزش كاالها چيست؟

 

 .معيار، مقدار كار انجام شده براي كاال است :ارزش ـ كار هـ نظریالف 

 .ستعوامل توليد كاال ا همعيار، مقدارهزین :ارزش ـ هزینه هـ نظری ب

 .شودمعيار، ميزان مطلوبيت نهایي است كه عائد مصرف كننده كاال مي :يت*ارزش ـ مطلوب هـ نظری ج
* Utility 

 

 .است جهاي جدید بر اساس تركيبي از ب و نظریه

  .الف و ب نگاه توليدي دارد

 تمرین:

.قیمت جهاني نفت و هزینه تمام شده آن در کشورهاي مختلف را بررسي و گزارش کنید



 :هاي اساسي اقتصادپرسش . 11

 :پاسخ دهد گانة اقتصادي(سه )مسائل  يسپرسش اساسه هر نظام اقتصادي باید به 

 چه كاالهایي و به چه مقدار باید توليد شود؟ الف ـ

 (... ؟آب ت ؟نف؟ فاده شودب ـ چگونه باید این كاالها توليد شوند؟ )چه روش فني؟ مثالً چه روشي براي توليد برق است

 براي چه افرادي توليد شود؟ ج ـ

 ها یا كم درآمدها()چگونه بين افراد جامعه توزیع شود؟ توليد كاالي خاص براي پردرآمد

 

 :ها ( واحدهاي تجاري و بازرگاني ) شرکت . 12

 دولت فرد ـ گروه ـ  :هاي بازرگاني توسطانجام فعاليت

 هابنگاه :واحدهاي تجاري

 :انواع واحدهاي تجاري

 ـ مختلط  ج ب ـ دولتي   خصوصي  الف ـ

 

 :الف ـ واحدهاي تجاري خصوصي

 واحدهاي تجاري انفرادي. 1

 ها(واحدهاي تجاري گروهي)شركت. 2
 

 :ها )قانون تجارت(انواع شرکت

      ـ شركت سهامي

    ـ شركت با مسئوليت محدود

    ـ شركت تضامني

 ـ شركت مختلط سهامي

 يـ شركت غير مختلط سهام

 شركت نسبي ـ

 شركت تعاون توليد یا مصرف ـ

 

 

 :ـ واحدهاي تجاري دولتي ب

 .ستاهاي دولتي به چگونگي دخالت دولت در امور اقتصادي وابسته تأسيس شركت 
 

 : ـ واحدهاي تجاري مختلط ج

 .دشومي تآمينبخش خصوصي و دولت سرمایه این شركت ها به طور مشترک توسط 

 



 ادينظام هاي اقتص. 13

 

 :داريسرمایه نظام -الف 

 اصالت فرد در برابر جامعه ـ

    ـ  اصالت مالکيت خصوصي 

   ـ آزادي در توليد و مصرف

   ـ حاكميت عرضه و تقاضا

  ...گذاري،توليد(، قيمتابزار یا  وسایل شخصينوع مایملک ) نفي محدودیت اعم از مقدار مالکيت، ـ

 ـ حداقل تصدي دولت

 بيشترو تالش گيزه براي كار ـ ایجاد ان

 ـ بازار رقابت

 گرایي  ترویج مصرف -

 ـ ایجاد مصرف كاذب

 ـ تضاد طبقاتي

 اجتماعيـ تقدم سود فردي بر مصالح 
 

 :ب ـ نظام اقتصاد  دولتي

   ـ اصالت جامعه در برابر فرد

  طور مطلق یا بر ابزار توليد( ـ نفي مالکيت خصوصي )به

   ن و مصرف به اندازة نياز ـ كار به اندازة توا

 ....گذاري، توليد، توزیع، فروش، قيمتگذاري، سرمایهتصدي و حاكميت دولت درسياست ـ

 ـ بازار انحصار

 ـ توزیع برابر درآمدها

 ـ مبارزه با طبيعت و فطرت انسان

 عدم انگيزه براي كار، تالش و خالقيت ـ

 ـ عدم شکوفایي استعدادها

 دار بزرگ سرمایهـ تبدیل دولت به یک 

 ـ ناكارآمدي اقتصادي



 ـ نظام مختلط ج

    ـ سياستگذاري، هدایت و نظارت دولت

   گري و انجام فعاليت توسط افرادـ تصدي

 كاهش تضاد طبقاتي ـ

 ـ ایجاد رقابت و كنترل انحصارات با استفاده از اهرم هاي نظارتي دولت

 اـ تأثير مقررات دولتي بر بازار و نظام قيمته

 

 :نکات مهم

 عدم تحقق نظام رقابت كامل یا دولتي كامل . 1

 تحقق اختالطي از دو نظام. 2

 حذف تدریجي رقبا، حاكميت یک شركت و حذف رقابت رشد یک شركت، محدود بودن رقبا :رقابت كامل. 3

 .درصد اختالط در كشورها متفاوت و متغير است. 4
 



 :صلي اقتصادبخش هاي ا. 14

 : الف ـ اقتصاد خرد

 بحث در خصوص یک فرد، یک شركت یا یک سازمان ، هرچند بزرگ  -

 ـ بررسي رفتار واحدهاي اقتصادي به صورت انفرادي

 ... رضه ـ قيمت، اشکال مختلف مبادله،تقاضا ـ ع :مباحث
 

  ن: اقتصاد كال -ب

 ـ بررسي رفتار واحدهاي اقتصادي به صورت گروهي

 .كندها و مردم ارتباط پيدا ميها، سازماناي از شركتر مورد امور اقتصادي جوامع كه به مجموعهـ بحث د

 و ... گذاريميزان تقاضا و توليد كل، پول، بانکداري، تورّم، بيکاري، سرمایه: مباحث

 

 :یادآوري

  خردتصاد اق  :ها و درآمدهاي خود داردمباحثي كه یک دولت بزرگ در ارتباط با هزینه

 كالناقتصاد   :كندمباحثي كه اقتصاد یک كشور كوچک را بررسي مي

 خرداقتصاد  :كندرا بررسي مي)تر ازیک كشورحتي بزرگ(مباحثي كه اقتصاد یک شركت بزرگ 

 

  متدولوژي اقتصاد:. 15

 استفاده مي شود. مدل ها شامل: براي ساده سازي مسائل پيچيده ها مدلدر اقتصاد از 

  Graphsودارها  نم -

 Tablesها   ـ جدول

 Equationsمعادله ها  -

 

 :متغيرها

 : رفتار اقتصادي تحت بررسيمتغير وابسته

 : سایر متغير ها كه رفتار تحت بررسي را توضيح مي دهندمستقل هايمتغير

 

 : (Ceteris Paribus) فرض ثبات

ستقل است. ولي براي ساده سازي فرض مي شود فقط وابسته به یک متغير مستقل یک متغير وابسته )رفتار اقتصادي( وابسته به چندین متغير م

 .است و بقيه ثابت هستند

Ceteris Paribus: “Other things being equal” 
“Other independent variables are held constant.” 

 

 پول . 16

 مبادله كاال، بدون مطلوبيت ذاتي وسيلة )واسطة(

   :وظائف

 ذخيره ارزش 3)      وسيله مبادله (    2ار ارزشمعي 1) 

 

 مراحل مختلف مبادله كاال:

 كاال(  اي )مبادله كاال ب( مرحله تهاتر1

 پول امروزي( با )كاالي ( مرحله پول2

 )مبادالت و معامالت بر اساس اعتبارات بانکي( ( مرحله اعتباري3

 

 

 بدون نياز به مبادلهروزگار خودکفایي انسان : 



 

    گیري جوامعشکل

  افزایش خواسته و نيازها

   عدم امکان خودكفایي

 :نياز به مبادله

 و دریافت كاالهاي دیگر از دیگرانتوليد یک كاال بيش از نياز 

 

  پایاپاياقتصاد : 

 ویژگي: 

 سال.... اي عرضه و تقاضا در پایان هر روز یبرابر

 مشکالت: 

 توليد دیگران ـ امکان عرضه توليد شخص مشروط به تقاضاي

 هميشه قابل فروش( نشدني و كم حجم و انداز )نياز به تقاضاي كاالي فاسدـ عدم امکان پس

 تخم مرغ، حيوانات و.... :ـ غير قابل تقسيم بودن برخي كاال
 

 :مرحلة پولي 

o  :ایجاد پول 

 هايتكاهش قم    تقاضا < عرضه  بدون تقاضاي معادل آن   ارمکان عرضه توليدات به بازاـ 

 هاافزایش قميت    ایجاد تقاضا بدون توجه به وجود عرضه معادل آن و اندازـ امکان استفاده از پس

 

o :شاخ حيوانات و نند صدفهاي طوالني( ـ اشيایي مادام )مدت پول كاالیي 

 

o هاي طال و نقره و فلزات گرانبها )ماندگاري زیاد، حجم كم، ...(سکه ي:پول فلز 

 

 زيمشکالت پول فل: 

 و مبادله در معامالت بزرگ لمو مشکل ح ـ وزن و حجم زیاد

 ـ مشکالت نگهداري و خطرات آن 

 دارهاي خشـ مشکل سکه

 

 

o   :پول کاغذي 

 ادعاي طلب ایجاد و حواله و  تمد و صدور رسيدعمها نزد تجار داري سکهنگهداري و امانت -

 صورت اسکناس ها بههاي كاغذي و انحصار آن توسط دولتـ تحول پول

 

 :مرحلة اعتباري 

 استفاده رسيدها به صورت پول بين مردم() ـ نگهداري طال و نقره توسط زرگرها و صدور رسيد

 (ينویس)چکاز طال و نقره به طلبکاران  يـ تنظيم یادداشت و ارائه به زرگرها براي انتقال بخش معين

 )اعطاء وام( رسيد اضافي توسط زرگرها  صدور    هااي از سکهـ بدون استفاده ماندن بخش عمده

 دهد(بانک بقيه را وام مي .ستاهاي آنان ها، تقاضاي نقدینگي سپرده گذاران تنها بخشي از سپرده)در بانک

 

 
 

  



 


