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English فارسی 
political forces قدرت سیاسی 

political philosophies سیاست فیلسوفانه 

pollution  ناپاکی –آلودگی 

pollution rights market آلودگی بازار حقوق صاحب سهم 

pollution types انواع آلودگی 

portfolio investment دارائی بصورت سهم و اوراق بهادار 

positive economics د اثباتیاقتصا 

positive relation نسبت اثباتی 

potential gross domestic product تولید ناخحالص داخلی 

potential real gross domestic product تولید ناخالص بالقوه داخلی 

poverty فقبر 

poverty line خط فقر 

poverty rate نرخ / نسبت فقر 

PPC قیمت غارتگر 

PPF ابتقیمت غالب ث 

PPI  قیمت غارتگر –قیمت غالب 

predatory pricing برنری مزیت 

preferences واحد تجزیه و تحلیل مطلوبیت تغییر 

preferences change, utility analysis سهام ممتاز 

preferred stock  حق بیمه –جایزه 

premium ارزش فعلی 

present value  ولیپارزش  –قیمت 

price اکثرقیمت حد 
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price ceiling تجزیه و تحلیل مطلوبیت قیمت ارز 

price change, utility analysis کنترل قیمت 

price controls  قیمتتبعیض 

price discrimination حساسیت تقاضا 

price elasticity of demand حساسیت عرضه 

price elasticity of supply  قیمت گذاری –تعیین قیمت 

price fixing انعطاف قیمت 

price flexibility حداقل قیمت 

price floor شاخص قیمت 

price index رهبری قیمت 

price leadership سطح قیمت 

  

price maker ترقی قیمت 

price rationing نرخ قیمت 

price regulation تنظیم قیمت 

price rigidity انعطاف پذیری قیمت 

price stability بات قیمتث 

price taker  خریدار و فروشنده ای که خرید و

 فروش

price-cost margin آنها جزئی است و اثری در بازار ندارد 

price-earnings ratio قیمت هزینه نهائی 

prime rate نسبت قیمت به عواید 

principal-agent problem  کمترین میزان –اندازه ممتاز 

principle  عامل –شکل اصیل 
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principle of median location  اصلی -عمده  –اصل 

principle of minimum differences اصل مکان یابی میانه 

principle of the median voter اصل حداقل تغییرات 

print and mint اصل رای دهنده میانه 

printers union و ضرابخانه پچا 

prisoners' dilemma کننده پاتحالدیه چا 

private good معمای 

private property کاالی خصوصی 

private sector بخش خصوصی 

privatization خصوصی کردن 

Producer Price Index شاخص قیمت تولیدی 

producers' surplus مازاد تولید کمننده 

product محصول فرآورده 

product differentiation تفاوت در محصول 

product life cycle دوره دوام محصول 

poduct market بازار محصول 

product markets بازارهای محصول 

product quality کیفیت محصول 

Production تولید 

production cost بهای تولید 

production function تابع تولید 

production inputs منابع / عوامل تولید 

production possibilities امکانات تولید 

prodncijon possibilities curve منحنی امکانات تولید 
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pure command economy دستور اقتصاد محض 

pure inflation تورم خالص 

pure market economy بازار اقتصاد محض 

perfect competition, short-run 

production analysis 
قابل  تجزیه و تحلیل تولید کوتاه مدت

 رقابت کامل

perfect competition, shutdown بیکار ی/ تعطیلی رقابت کامل 

perfect competition, total analysis تجزیه و تحلیل کلی رقابت کامل 

production possibilities frontier موانع و امکانات تولید 

production possibilities schedule برنامه امکانات تولید 

production stages دوره های زمانی تولید -  مراحل تولید 

production time periods  منفعت –سود 

Profit صورت سود و زیان 

profit and loss statement منحنی سود 

profit curve منحنی سود رقابت انحصاری 

pmfit curve monopolistic competition منحنی سود انحصاری 

profit curve, monopoly بیشینه سازی سود 

profit maximization بیشینه سازی سود رقابت انحصاری 

profit maximization, monopolislic 

competition 
 بیشینه سازی سود انحصار

profit maximization, monopoly مالیات تصادعدی 

progressive tax  برگه بدهی –سفته 

promissory nota  بلیغت –ترفیع 

promotion خط میل به مصرف 

propensily-to-consume line  س اندازپخط میل به 

propensitt-to-save line  دارائی واقعی –خالص دارائی 
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property rights مالیات بر دارائی 

property tax مالبات تناسبی 

proportlonal tax درآمد مالک 

proprietors income مالکیت فردی 

proprietorship  فراوانی –رفاه 

prospsrity حقوق روانی 

psychological influences قانون روانی 

psychological law گزینش عمومی 

public choice گزینش عمومی 

public debt استقراض / قرض عمومی 

public finance مالیه عمومی 

public good کاالی عمومی 

public goods  عمومیکاالهای 

public sector  موسسات غیرخصوصی –بخش عمومی 

public utilities فواید عامه 

public utility موسسه عام المنفعه 

purchasing  power توان خرید 

quality of life کیفیت زندگی 

quantity  کمیت –مقدار 

quantity demanded مقدار تقاضا شده 

quantity supplied ه شدهمقدار عرض 

quantity theory of money نظریه مقداری پول 

quarter  / درصدی 52سهم ربعی 

quasi-public نیمه عمومی 
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quasi-public  corporation  کت سهای رش –موسسه نیمه عمومی

 نیمه عمومی

quasi-public good کاال / محصول نیمه عمومی 

quasi-rent  اجاره اموال –شبه اجاره 

quota سهمیه 

rate of return نسبت بازده 

rational abstention  عقالنی –مقدار معقول 

rational behavior مقدار نوافقی 

rational ignorance جیره بندی 

rationing مواد خام 

raw materials واقعی 

real اقتصاد واقعی 

real economy محصول ناخالص داخلی واقعی 

real GDP الص داخلی واقعیمحصول ناخ 

reai gross domestic product اندازه حقیقی بهره 

real interest rate تولید واقعی 

real production قدرت حقیقی خرید 

reai purchasing power دستمزدهای واقعی 

real wage نتیجه / اثر تراز واقعی 

rpal-balance effect  حقیقت انحصار –انحصار واقعی 

realism of monopoly اثر حقیقی رقابت کامل 

realism of perfect competition  کانه –کسار 

recession فاصله / شکاف 

recessionary gap فاصله / شکاف مدل کینز 
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recessionary gap, Keynesian model درنگ شماسی 

recognition lag  استهالک –مصرف  –بهبودی 

recovery بازآموزی 

recycling  

Occupational Safely and Health 

Administration 
 مدیریت سالمت و ایمنی شغلی

Office of Management and Budget اداره مدیریت و بودجه 

Ojkpnomos قانون اکاتر 

Okun's law رفتار انحصاری 

Oligopolistic behavior انحصار چند جانبه فروش 

Oligoooly ر رقابت ناقصانحصار چندجانبه د 

oligopoiy and monopolistic 

competition 
 انحصار چندجانبه و انحصار

oligopoly and monopoly مشخصات انحصار چندجانبه 

oligopoly characteristics انحصار چندجانبه واقعی 

oligopoly, concentration انحصار چندجانبه خرید 

oliaopoly, realism  و بودجهسازمان مدیریت 

Oligopsony عملیات بازار آزاد 

OMB سازمان صادرات نفت خام کشورها 

OMO اقتصاد باز 

OPEC  بازار باز –بازار آزاد 

open economy عملیات بازار آزاد 

open market  استخدام آزاد –عضویت اختیاری 

open market operations  گزارش درآمد  –صورت عملکرد

 عملیات

open shop  هزینه حداقل –هزینه فرصت 
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operating statement خزینه حداقل امکانات تولید 

Opportunity cost  اختیار خرید تمام –اختیار معامله 

Opportunity cost, production 

possibilities 
 اصلی –اولیه 

Option مطلوبیت اصلی 

Oirdinal سازمان ایالتهای آمریکائی 

ordinal utility سازمان صادرات نفت خام کشورها 

Organization of American Stales کار سازمنان یافته 

Organization of Petroleum Exporting 

Countries 
 نقطه شروع –منشأ  –مبدأ 

organized labor مدیریت سالمت و ایمنی شغلی 

Origin سایر قیمت ها 

OSHA سایر چیزهای مساوی 

other prices صاب غیرقانونیاعت 

other things equal  

outlaw strike  

outside lag عقب افتادگ  –ررسمی یتاخیر غ

 غیررسمی

over-the-counter market بازار سهام خارج بورس 

overemployment کار اضافی 

overt coilusion موقعیت / شرایط مناسب 

owner occupied اشغالی مالک 

owner-occupied housing مسکن اشغالی مالک 

ownership and control مالکیت و کنترل 

owngrship liability مالکیت بدهی 
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paper currency پول کاغذی 

paper economy اقتصاد کاغذی 

par value  ارزش صوری –قیمت اسمی 

paradox of thrift  ولپتناقض عرضه 

Pareto efficiency ارتوپارآئی ک 

Pareto improvement  ارتوپاصالح و بهبودی 

part-time workers کارگران نیمه وقت 

partnership مشارکت شرکت غیرسهامی 

Patent  اختراع ثبت شده –حق اختراع 

paternalism  ادشاهیپحکومت 

payment flow  رداختپجریان 

payroll tax مالیات بر مزد 

Peak حداکثر 

per unit tax هر واحد مالیات 

perception رقابت کامل 

perfect competition رقابت کامل و تقاضا 

perfect competition and demand رقابت کامل و کارآئی 

perfect competition and efficiency  رقابت کامل و منحنی عرضه کوتاه

 مدت

perfect competition and short-run, 

supply curve 
 مشخصات رقابت کامل

perfect competition characteristics تجزیه و تحلیل بازار عامل رقابت کامل 

perfect competition, factor market 

analysis 
 اصالح بلندمدت رقابت کامل

perfect competition, Iong-run 

adjustment 
 شرایط تعادل بلندمدت رقابت کامل
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perfect competition, long-run 

equilibnum conditions 
رقابت کامل تولید تجزیه و تحلیل 

 باندمدت

perfect competition, long-run 

production analysis 
 کوچکترین ضرر رقابت کامل

perfect competition, loss minimizstion تجزیه و تحلیل نهایی رقابت کامل 

perfect competition, marginal analysis بیشترین سود رقابت کامل 

perfect competition, profit analysis  رقابت کامل  –رقابت کامل استقرا

 حقیقی

perfect competition, profit 

maximization 
 رقابت کامل تقسیم درآمد

perfect competition, realism  

perfect competition, revenue division  

perfectly elastic کامالً حساس 

perfectly inelastic  کامالً غیرحساس –کامالً بی تفاوت 

personal consumption expenditures هزینه مصرف خصوصی 

personal income درآمد شخصی 

personal income and disposable 

income 
 درآمد شخصی و درآمد قابل استفاده

personal income and national income رآمد شخص و درآمد ملید 

personal income tax مالیات درآمد شخصی 

personal tax and noniax payments مالیات شخصی پرداختهای غیرمالیاتی 

personal taxes  شخصیمالیاتهای شخصی دارایی 

personality  

phenomenon حادثه 

physical asset دارائی مادی 

physical capital ادیسرمایه م 

physical flow جریان مادی و جریان فیزیکی 
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physical science علم مادی 

physical wealth  دارایی مادی –ثروت مادی 

physical wealth, aggregate demand 

determinant 
عامل تعیین کننده تقاضای کل ثروت 

 مادی

physical wealth, aggregate 

expenditures determinant 
 نال مخارج کل ثروت مادیدترمی

Pl کامالً بی تفاوت 

picket line خط تحریم 

pie chart جدول دایره ای 

Pigouvian tax  یگوپنظریه مالیات 

Planned economt انتقاد برنامه ای 

Planned investment سرمایه گذاری برنامه ای 

planning curve منحنی برنامه ریزی 

planning horizon مه ریزی و تصمیم گیری افقیبرنا 

planning period دوره برنامه ریزی 

plant کارخانه 

plastic money الستیکیپول پ 

plurality rule قاعده 

point elasticity  نقطه کشش –کشش نقطه 

policies خطی مشی 

policy lags خط مشی عقب افتادگی 

political business cycle چرخه سیاست شغلی 

rent  بهره مالکانه –اجاره  –بهره 

rent seeking درصد اجاره 

rental income persons درآمد استیجاری اشخاص 
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repurchase agreement توافق بازخرید 

required reserves  اندوخته مورد نیاز –اندوخته قانونی 

rsservatin price  قیمت مشروط –قیمت آخری 

reserve ratio دوختهقیمت ان 

reserve requirements نیازهای اندوخته 

reserves اوندوخته ها 

resource  منبع –دارائی  –منابع 

resoyrce allocation تخصیص منابع 

resource market  بازار عامل –بازار منابع 

resource markets بازارهای عوامل 

resgurce price, aggregate supply 

determinant 
 ینال عرضه کل قیمت منابعدترم

resource prices قیمت های دارائی 

resource quality, aggregate supply 

determinant 
 دترمینال عرضه کل قیمت منابع

resource quantity, aggregate_supply 

delerminant 
 دترمینال عرضه کل مقدار منابع

resources منابع و دارائی ها 

retained earnings عواید انباشته 

returns to scale بازه های مقیاس 

revaluation  ولیپتقویت 

revenue effect دریافتی حقیقی 

right-to-work حق کار 

right-to-work law قوانین حق کار 

rigid prices  ذیرپقیمتهای انعطاف 

risk خطر احتمالی 



فارسی مجموعه لغات تخصصی اقتصاد به همراه معانی  

www.Prozheha.ir 
risk averse رفع خطر احتمالی 

risk loving ر زندگیخط 

risk neutral خطر بیطرف 

risk pooling  تقسیم خطر میان  –شرکت در خطر

 خود

risk premium اداش خطر احتمالیپ 

rival consumption مصرف رقیب 

rule of consumer eguilibnum قاعده تعادل مصرف کننده 

S_corporation فروش شرکت سهامی 

S&P 500  255فروش و قیمت 

S-l model مدل انگیزه فروش 

sales maximization یشینه سازی فروشپ 

sales tax مالیات فروش 

satisfaction  خرسندی –جبران  –ارضاء 

saving صرفه جوئی –س انداز پ 

saving function  س اندازپتابع 

saving line  س اندازپخط حد 

saving-investment  equality  ایه گذاریس انداز با سرمپبرابری 

saving-investment model  س انداز با سرمایه گذاریپمدل برابری 

savings accounis  س اندازپحساب 

savings, and loan association  س انداز وامپشرکت 

savings deposits رده هاپس انداز سپ 

Say’s law قانون سه 

SBA اسناد متفرقه وصول 
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scab الفاعتصاب شکن کارگر مخ 

scarce          :  کمیاب –کمبود 

scarce good  کمیابکاالی 

scarce resource منابع کمیاب 

scarcity کمیابی 

scarcity rent کمیابی اجاره 

science علم 

scientific method روش علمی 

SDR ضابطه دوگانه 

seasonal unemployment بیکاری فصلی 

SEC  اختصارینشانه  –کارمند  –فنی 

Second Bank of the United States دومین بانک ایاالت متحده 

second estate متحده دوم 

seconc ruie of subiectivity دومنی قاعده موضوعی 

second-degree price discrimination دومین درجه تبعیض قیمت 

Securities and Exchange Commission اوراق بهادار و دالل 

segment مبادله ارز و اوراق 

segmentation تقسیم 

segmentation تقسیم بازار 

purchasing power parity قدرت خرید / مبادله 

seigniorage حق ضرب سکه 

self correction همبستگی ملی 

self-concept  مستقل –متکی به نفس 

self-correction, aggregate market خصیبازار همبستگی کل ش 
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self-correction, inflationary gap خودهمبستگی شکاف تورمی 

self-correction, market خودهمبستگی بازار 

self-correction, recessionary gap خودهمبستگی شکاف کاری 

sellers' expectations انتظار فروش 

sellers'market بازار فروش 

service خدمت 

services خدمات 

services, consumption خدمات مصرفی 

seven rules قواعد هفتگانه 

seventh rule of complexity هفت قاعده تکاملی 

severance tax مالیات بر منابع طبیعی 

share drafts حواله سهم 

Sherman Act قانون شرمن 

short run کوتاه مدت 

short run, macroeconomics تاقتصاد کالن کوتاه مد 

short run, microeconomics اقتصاد کالن کوتاه مدت 

short-run aggregate market بازار کلی کوتاه مدت 

short-run aggregate supply عرضه کل کوتاه مدت 

short-run aggregate supply and 

market supply 
 بازار عرضه و عرضه کل کوتاه مدت

short-run aggregate supply curve منحنی عرضه کل کوتاه مدت 

short-run equilibrium تعادل کوتاه مدت 

short-run کوتاه مدت 

reference week  هفته ارجاع –هفته مرجع 

regional  economics اقتصاد منطقه ای 



فارسی مجموعه لغات تخصصی اقتصاد به همراه معانی  

www.Prozheha.ir 
regressive tax مالیات نزولی 

regulaiion  در جمع( آئین نامه  –تعدیل  –تنظیم(

 مقررات

regulation, capture theory چرپتئوری تعدیل ک 

regulatory forces نیروی تنظیمی 

regulatory policy سیاست / خط مشی تنظیمی 

regulatory pricing قیمت گذاری تنظیمی 

relative poverty level سطح فقر نسبی 

relatively elastic کشش / حساسیت نسبی 

relalively inelastic بیعدم حساسیت نس 

renewable resource منابع تجدیدشدنی / منابع قابل تجدید 

simple expenditure multiplier ضریب افزایش مخارج ساده 

sixth rule of ignorance ششمین قاعده موافق 

slope شیب 

slope aggregate demand curve شیب منحنی تقاضای کل 

slope aggregate expenditures line ط مخارج / هزینه کلشیب خ 

slope consumption line شیب خط مصرف 

slope, government purchases line شیب خط خرید دولت 

slope, investment line شیب خط سرمایه گذاری 

slope, long-run aggregate supply 

curve 
 شیب منحنی عرضه کل بلندمدت

slope, net exports line الصشیب خط صادرات خ 

slope, production possibilities curve شیب منحنی امکانات تولید 

slope, saving line شیب خط پس انداز 

slope, short-run aggregate supply شیب منحنی عرضه کل کوتاه مدت 
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curve 

small business کسب و کار جزئی 

Small Business Administration مدیریت کسب و کار جزئی 

Smith, Adam آدام اسمیت 

social regulation  اجتماعیمقررات 

social science علوم اجتماعی 

Social Security تأمین / بیمه اجتماعی 

Social Security tax مالیاتهای تامین اجتماعی 

socialism سوسیالیسم 

solidarity منافع مشترک - همبستگی 

solvency قدرت پرداخت بدهی 

stabilization policies استقرار سیاستها 

stable equilibrium  ایدارپتعادل 

stages of production مراحل تولید 

stagflation تورم رکودی 

Standard & Poor's 500 شاخص معیاری فقر 

standard of deferred payment  رداختهای انتقالیپمعیار 

standard of living دگیمعیار یا سطح زن 

state bonds  اسناد دولتی –اسناد ایالتی 

statistical discrepancy  اختالف آماری –نابرابری 

sticky prices ذیرپقیمتهای تغییرنا 

sticky wages دستمزدهای ثابت 

stock  موجودی کاال –سهم 

stock market  بورس سهام –بازار سهام 
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store of value  ش اندوزعنصر ارز –ذخیره ارزش 

strategic planning برنامه ریزی عملیاتی 

strike اعتصاب 

strikebreaker اعتصاب شکن 

stnictural unemployment بیکاری ساختاری 

subsidy  کمک بالعوض –کمک هزینه دولت 

substitute  بدل –جانشین 

substitute availability اعتبار جانشین 

substitute-in-consumption جانشینی در مصرف 

subsliiuie-in-production جانشینی در تولید 

substitutign effect اثر جانشینی 

sunset law قانون 

super majority rule قاعده بیش از حداکثر 

superior good کاالی ممتاز 

supply عرضه 

supply by a firm عرضه به وسیله یک شرکت 

supply curve همنحنی عرض 

supply decrease کاهش عرضه 

supply determinant عرضه معین 

supply determinants عوامل تعیین کننده عرضه 

supply increase افزایش عرضه 

supply price متغیر قیمت عرضه 

supply schedule برنامه عرضه 

supply shock عرضه ضربه ای 
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supply space فاصله عرضه 

supply to a firm عرضه توسط یک شرکت 

supply-driven business cycle عرضه محرک دوره تجاری 

supply management plicies سیاستهای مدیریت عرضه 

supply-side economics اقتصاد طرفدار عرضه 

supply-side policies سیاست طرفدار عرضه 

surplus  اضافی –مازاد 

survey week بررسی هفتگی 

switchnig point درجه تغییر 

SWOT اعتصاب همبستگی تولید 

sympathy strike production شتیبانی تولیدپ 

short-run production alternatives عوض تولید با دور کوتاه مدت 

short-run supply curve منحنی عرضه کوتاه مدت 

short-run supply curve, monopolistic 

competition 
 ی رقابت ناقص عرضه کوتاه مدتمنحن

short-run supply curve, monopoly منحنی عرضه کوتاه مدت انحصاری 

shortage  کمبود –کسری 

shutdown rule قاعده توقف کار 

shutdown rule, monopoly قاعده توقف کار انحصاری 

signalling عالمت دهی 

silver certificate گواهی نامه نقره 

T-account  حساب به شکلT – حساب خزانه 

T-bill حواله خزانه 

T-bond قرضه خزانه 

T-note اسناد خزانه 
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tacit collusion  نهانیپسازش 

Taft-Hartlev Act  هارلی –تفت قانون 

tangency حالت مماس 

TANSTAAFL  درجوار تمام فعالیتهای اقتصادی

ارزشمند هزینه هایی فرصتی وجود 

 ندارد

target market بازار مورد نظر 

targeting strategy هدف استتراتژی 

tariff تعرفه 

tariffs تعاریف 

tax  عوارض –مالیات 

tax avoidance کاهش بدهی مالیاتی 

tax base مبنای مالیات 

tax evasion  رداخت مالیاتپقرار 

tax incidence رداخت کننده مالیاتپ 

tax multiplier رایند مالیاتضریب ف 

tax proportionality نسبت مالیات 

tax rate نرخ مالیات 

taxes  عوارض –مالیاتها 

TC هزینه کل 

Teamsters Union اتحادیه رانندگان 

technical efficiency ائی فنیکار 

technological progress یشرفت فنیپ 

technology  تکنولوژی –علم صنعت 
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technology aggregate supply 

determinant 
 دترمینالهای عرضه کل

term limits تکنولوژی 

terms of trade حدود دوره 

TFC کل هزینه ثابت 

The Economic Problem مسئله اقتصادی 

The General Theory نظریه کلی 

The Wealth of Nations ثروت ملل 

theory  فرضیه –نظریه 

thirde stale  حالت سوم –ه طبق –دسته 

Sotheby'g فضا 

Space فضائی 

Spatial فضای مختلف 

Spatial differentiation حقو برداشت ویژه 

Special Drawing Rights  بهره ویژه –گره 

special interest group تخصص 

specialization تعرفه خالص 

specific tariff  سوداگری –سفته بازی 

speculation آگهی 

spot منحنی 

SRAS curve  

Stability  ایداریپثبات و 

thjrd_rue of inguality قاعده سوم در برابری 

third-degree pice discrimination تبعیض قیمت درجه سوم 

third-party payment رداخت قیمت سومپ 
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third-world country کشور جهان سوی 

three questions of allocation از تخصیص سه سوال 

three-sector aggregate expenditures 

line 
 سه بخش کلی خط هزینه

three-sector injeclions-leakages model سه بخش اضافه شده به مدل کمبود 

theree-sctor Keynesian model سه بخش مدل کنز 

three-sector, three-market circular 

flow 
 زارسه بخش گردش دورانی سومین با

thrift institutions نهاد صرفه جوئی 

Thrift Institutions Advisory Council شورای اطالعاتی نهادهای صرفه جوئی 

tie-in sale فروش مشروط 

Tiebgut hypothesis عرضه تایبوت 

tight money ول کمیابپ -ول گران پ 

time deposits رده مدت دارپس 

time period دوره زمانی 

Tobin's Q تابین کیو 

total cost هزینه کل 

total cost and marginal cost هزینه کل و هزینه نهایی 

total cost curve منحنی هزینه کل 

total cost curves منحنی های هزینه کل 

total factor cost هزینه کل عوامل 

total factor cost curve, monoasony نحصار خریدمنحنی هزینه کل عوامل ا 

total factor cost curve, perfect 

competition 
 منحنی هزینه کل عوامل رقابت کامل

total factor cost, monopsony هزینه کل عوامل انحصار خرید 

total revenue curve منحنی درآمد کل 
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totalI revenue curve,monopolistic 

competition 
 منحنی درآمد کل رقابت ناقص

total revenue curve, monopoly منحنی درآمد کل انحصار 

total revenue curve, perfect 

competition 
 منحنی درآمد کل رقابت کامل

total revenue, monopolistic 

competition 
 درآمد کل رقابت ناقص

total revenue, monopoly درآمد کل انحصار 

total revenue, perfect competition درآمد کل رقابت کامل 

totai utility مطلوبیت کل 

total variable cost کل هزینه متغیر 

totaLvanable cost and marginal cost کل هزینه متغیر و هزینه نهایی 

total variable cost and total product کل هزینه متغیر و تولید کل 

total variable cost curve متغیر منحنی کل هزینه 

total-marginal ruie قاعده نهایی جمع 

TP رداختهای انتقالیپ 

TR درآمد کل 

trade barrier سند تجاری 

trade barriers اسناد تجاری 

trade deficit کسر تجاری 

trade surplus مازاد تجاری 

trade union  اتحادیه اصناف –اتحادیه بازرگانان 

trading bloc تجارت کلی 

traditional bank بانک سنتی 

trans-shipment point نقاط انتقال محموله 

transaction costs هزینه های داد و ستد 
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transactions deposits رده های معاملهپس 

transfer payment رداخت انتقالیپ 

transfer payments رداختهای انتقالیپ 

transferrable input منابع قابل انتقال 

transferrable output  تولید قابل انتقال –بازده 

transportablity  قابلیت انتقال –انتقالی 

transportation باربری 

Treasury bill اسناد خزانه کوتاه مدت 

Treasury bond اسناد خزانه بلندمدت 

Treasury note برگه های بهادار خزانه 

Treasury securities خزانه تضمینی 

Treasury security برگه بهادار خزانه 

Trough حدفاصل انقباض و بهبود اقتصادی 

trust  اتحاد انحصاری –تراست 

TU اتحادیه کارگری 

TVC کل هزینه متغیر 

two-sector aggregate expenditures 

line 
 خط هزینه های کلی دو بخشی

two-sector injections-leakages modeI کسری اضافه شده مدل دو بخشی 

two-sector Keynesian model مدل دو بخشی کنز 

two-sector, three market circular flow  دوبخشی زارسه باگردش دورانی 

two-sector, two market circular flow گردش دورانی دو بازار دوبخشی 

tying contract  قرارداد مشروط –قرارداد مقید 

U-shaped cost curves شکل ایده آل منحنی ارزش 

U.S. Treasury bill سوسیالیسم ایده آل حواله خزانه 
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U.S. Treasury bond سوسیالیسم ایده آل اوراق قرضه خزانه 

U.S. Treasury Department سوسیالیسم ایده آل حوزه خزانه 

U.S. Treasury note سوسیالیسم اسده آل اسناد خزانه 

U.S. Treasury security سوسیالیسم ایده آل برگه بهادار خزانه 

unanimity rule قاعده اتفاق نظر 

uncertainly عدم تعیین 

underground economy اقتصاد زیرزمینی 

undifferentiated تفکیک نشده 

undistributed corporate profits سود تقسیم نشده شرکتها 

unemployed ذیریپاشتغال نا 

unempioyed persons افراد بیکار 

unemployment بیکار 

unemployment compensation بیکاری رقابتی 

unemployment problems مسائل بیکاری 

unemployment rate نسبت بیکاری 

unemployment rate نسبت بیکاری 

measurement problems اندازه گیری نسبت بیکاری 

unemployment reasons  بیکاریدالیل 

unemojoyment sources منشاء بیکاری 

unemployment production possibilities بیکاری امکانات تولید 

unfair competition رقابت نامشروع 

unfair labor practice اعمال غیرمنصفانه کار 

unfavorable balancs of payments  رداختی نامساعدپتراز 
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total factor cost, perfect competition هزینه کل عوامل رقابت کامل 

tolal fixed cost کل هزینه ثابت 

total fixed cost curve منحنی کل هزینه ثابت 

total physical product کل محصول فیزیکی 

total product تولید کل 

total product and average product تولید کل و تولید متوسط 

total product and marginal product تولید کل و تولدی نهایی 

total product curve منحنی تولید کل 

total revenue درآمد کل 

total revenue and total cost درآمد کل و هزینه کل 

unverifiable axiom اقتصاد شهری 

urban economics  

urbanization economies یصرفه جوئی های شهرگرای 

Uruguay round مذارات اروگوئه 

user charge  هزینه استعمال –مالیات استعمال کننده 

util یوتل 

utilitarianism فایده گرائی 

utility  تجزیه و تحلیل مطلوبیت –مطلوبیت 

utility analysis یشینه سازی مطلوبیتپ 

utiiity maximization اندازه گیری مطلوبیت 

utility measurement  اعتبار –ارزش 

value ارزش افزوده 

value added مالیات بر ارزش افزوده 

value-added tax ارزش مبادله 
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value in exchange ارزش در مصرف 

value in use متغیر 

variable هزینه متغیر 

variable cost عوامل متغیر تولید 

variable factor of production غیرداده نهاده مت 

variable input ول نقد خزانهپ 

vault cash رسیدگی 

verificahgn اصل تفکیک شده 

verified principle جمع عمودی 

vertical addition محور عمودی 

vertical axis عدالت عمودی 

vertical equity ادغام عمودی 

vertical inlegration ترکیب عمودی 

vertical merger  

very lonq run خیلی بلندمدت 

very long run microeconomics اقتصاد خرد خیلی بلندمدت 

very short run, microeconomics مدت اقتصاد خرد خیلی کوتاه 

voluntary exchangs مبادله داوطلبانه 

voluntary unemployment بیکاری داوطلبانه 

von Thunen مدل فن تونن 

wage  جرتا –مزد  –دستمزد 

wages, aggregate supply determinant دترمینال عرضه کل مزد 

WagnerAct قانون واگنر 

want  نیاز –احتیاج 
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wants احتیاجات 

wants and needs احتیاجات و نیازمندیها 

wealth  دارائی –ثروت 

wealth distribution توزیع ثروت 

Wealth of Nations, The ثروت ملل 

wealth pyramid هرم ثروت 

weight وزن 

weight gaining وزن اضافه کننده 

weight losing وزن کم کننده 

welfare  بهزیستی –رفاه 

welfare economics اقتصاد رفاه 

What? چه چیز 

Whealer-Lea Act الیحه / قانون ویلرلی 

Wholesale Price Index شاخص قیمت عمده فروشی 

widget اعتصاب خودسرانه –رمجاز اعتصاب غی 

wildcat strike میل به پذیرفتن 

willingness to accept میل به پرداخت 

willingness to pay اجرت خدمت کارگران 

workers' compensation بانک جهانی 

World Bank سازمان تجارت جهانی 

World Trade Organization جهان بینی 

world view ه فروشیشاخص قیمت عمد 

WPI  

WTO سازمان تجارت جهانی 

x X 
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X-axis  محورxها 

x-inefficiency  محورx محور طولها –ها 

X-M  ناکارائیx 

unfavorable baiance of trade تراز تجاری نامساعد 

unilateral یکطرفه 

union اتحادیه 

union shop  عضویت آزاد –کارگاه عضو اتحادیه 

unit elastic شش واحدک 

unit of account واحد حساب 

United Mine Workers Union اتحادیه کارگران واحدهای کوچک 

unlimited liability تعداد نامحدود 

unlimited wants and needs نیازها و خواسته های نامحدود 

unplanned investment سرنایه گذاری بی برنامه 

unstable equilibrium ذیرپتعادل نا 

Y-axis  محورy محور عمودی –ها 

yankee bond اسناد قرضه بانکی 

yellow-dog contract  قرارداد استخدام مشروط به عضویت در

 اتحادیه )قرارداد زرد رنگ(

yield  بازده –منفعت در اوراق بورس  –بازده 

yield curve منحنی بازده 

yield to maturity بازده تا سررسید 

YTM  Model بازده تا سررسید 

voting paradox رای متناقض 

zero bond سند قرضه بی بهره 
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zero coupon bond سند قرضه بدون بهره 

zero slope شیب صفر 

zero-sum game بازی با جمع صفر 

zero-base budget  ایه صفرپبودجه بندی بر 

zero qrowth رشد صفر 

zoning  یناحیه بند –منطقه بندی 

golobalization جهانی شدن 

GNP تولید ناخالص ملی 

goals هدفهای کلی 

gold certificate گواهی نامه طال 

gold standard )روش استاندارد طال )فلز طال 

goldsmith banking بانکداری گلداسمیت 

goldsmIth money creation  ول گلداسمیتپخلق 

good  مال –کاال 

good tyses ولپودی موج 

goods موجودی جنسی کاال 

government دولتحکومت ، 

government borrowing توسعه حکومت 

government consumption 

expenditures and gross investment 
هزینه های مصرفی دولت و سرمایه 

 گذاری ناخالص

government debt قرص، وام دولت 

government enterprises دی دولتیموسسه تولی 

government expenditures هزینه های دولت 

government functions خدمات دولت 
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government intervention خدمات دولت 

inflation problems تورم احتمالی 

inflaltion rate نرخ تورم 

inflationary expectetions, aggregate 

demand determinant 
جموعه انتشارات تورمی مجدد، م

 دترمینال

inflationary expectetions, aggregate 

demand determinant 
انتظارات تورمی، مجموعه دترمینال 

 عامل تعیین کننده

infiationary gap شکاف تورمی، فرق فاحش تورمی 

inflationary gap, Kevnesian model شکاف تورمی، مدل کینز 

inflexible prices رقیمت تغییرناپذی 

inflexible wages ذیرپمزد تغییرنا 

information اطالعات، آگاهی 

infrastructure )زیربنا )زیرساختار 

inheritance tax مالیات بر ارث 

injection تزریق 

injection line خط )حد( تزریق 

injection-leakage model )مدل تزریق گستری )کمبود، خروج 

inieclions-leakages model تزریق، مدل تعدیالت 

iniunction س انداز درآمد )خروج(پ 

innovation نوآوری، ابداع 

Input )داده )منابع، وارده 

inside lag درنگ درونی، تاخیر درونی 

insider trading بازرگانی، سوداگری 

insolvency  رداختپعجز از 
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institution نهاد، سازمان 

instrument سند، دستاویز 

insurance current surplus of 

government enterprises 
 بیمه

graduated tax مالیات اصالح ارضی 

graph نمودار 

graphical analysis نمودار تجزیه و تحلیل 

Great Depression کران یا کسادی بزرگ 

Gresham's law قانون گریشام 

gross domestic income درآند ناخالص ملی 

gross domestic product محصول ناخالص داخلی 

gross domestic product and national 

income 
محصول ناخالص داخلی و درآمد 

 ناخالص داخلی

gross domestic product and net 

domestic product 
محصول ناخالص داخلی و محصول 

 ناخالص داخلی

gross domestic product, expenditures ناویژه تولید ناخالص داخلی هزینه 

gross domestic product, income درآمد محصول ناخالص داخلی 

gross domestic product, ins and outs تولید ناخالص داخلی و خارجی 

gross domestic product, welfare    L رفاه عمومی، تولید ناخالص داخلی 

gross national product  )ناخالص داخلیتولید )محصول 

gross private domestic invesiment سرمایه گذاری و تولید نالخالص دولتی 

Group of Seven گروه هفتایی 

growth رشد 

growth rate رشد نرخ، رشد قیمت 

growth rate of production )رشد مرحله )دالل بازار بورس 
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growth stage رشد قیمت )نرخ( تولید 

guild  ای، اتحادیه صنفیرسته 

interest rates, aggregate expenditures 

determinant 
 انواع بهره، دترمینال مجموعه هزینه

interest-rate effect اثر بهره 

interlocking directorate مدیریت مشترک 

intermediary واسطه ای 

intermediate good کاال واسطه ای 

intermediate goods and services کاال و خدمات واسطه ای 

intermediate range مرحله واسطه ای 

internal rate of return اندازه بازده داخلی 

Internal Revenue Service درآمد خدمات داخلی 

international بین المللی 

international Brotherhood of 

Teamst&rs 
 اداتحادیه بین المللی رانندگان برادران ه

interialional economics اقتصاد بین الملل 

international finance مالیه بین الملل 

International Monetary Fund  ولپصندوق بین الملل 

international trade تجرات بین الملل 

international بین الملل 

heterogeneous ناهمگن، نامتجانس 

HHI مللمزد، اجازه، وارث، بین ال 

hierarchy_of needs سلسله مراتب نیاز 

high-powered money رقدرت اوپول پ 

historical cost بهای واقعی 
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hoarding )اندوخته )اندوختن 

holding company اندوخته شرکت 

homogeneous همگن، متجانس 

homogeneous good کاال همگن 

homogeneous of degree one همگن درجه یک 

homogeneous of degree n درجه همگن 

homogeneous of degree zero درجه همگن صفر 

homogeneous product محصول همگن 

horizontal addition افزایش واقعی 

horizontal axis سطح افقی 

horizontal equity دارائی خالص افقی 

horizontal msrger ادغام )دو فعالیت( افقی 

hostile acguisition متخاصم تملک 

hostile bid اد مزایده متخاصمیشنهپ 

hostile takeover جانشینی شدن متخاصم 

hot money ول داغپول گریزان، پ 

  

IADB انجمن بانک توسعه بین الملل 

IBT بانک تجارت بین الملل 

IDB بانک توسعه بین الملل 

identification lag  ،ب ماندگیطبیق عقشناسایی کندی 

IEBNR ا تحقق خالص بین المللپبانک ارو 

IMF  ولپصندوق بین المللی 

immigration مهاجرت 
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impact lag تاثیر کندی 

imperfect competition رقابت ناقص 

implementation lag تأخیر در اجرا 

implicit collusion تبانی ضمنی 

implicit cost بها ضمنی 

implicit logrolling فرصت از دست رفته ضمنی 

implicit ضمنی 

opportunity cost عامل تعدیل کننده قیمت ضمنی 

implicit price deflator واردات 

import quota سهمیه واردات 

import substitution واردات جانشینی 

imports  مالیات بر کاالهای وارداتی، حقوق

 گمرکی

imports line خط مشی گمرکی 

increasing marginal returns بازده نهایی صعودی 

increasing opportunity cost بها صعودی هزینه از دست رفته 

increasing returns to scale بازده صعودی بر مقیاس 

increasing-cost industry صنعت با هزینه فزاینده 

independent yanable متغییر مستقل 

indelerminant ننامعی 

index )شاخص )نماینده 

Index of Consumer Sentiment شاخص کاالی مصرفی 

Indifference  curve منحنی بی تفاوتی 

Indifference map رسم کردن )نقشه( بی تفاوتی 



فارسی مجموعه لغات تخصصی اقتصاد به همراه معانی  

www.Prozheha.ir 
Indirect غیرمتغیر 

indirect business taxes  مالیات غیرمستقیم بازارکان و موسسات

 بازرگانی

individual retirement account حسابهای بازنشستگی انفرادی 

Induced القایی 

induced change تغییرات القایی 

Inter-American Development Bank بانک بین الملل توسعه امریکا 

Intercept, aggregate expenditures line عرض از مبدأ مجموعه خط هزینه 

intercept, consumption line خط مصرفعرض از مبدأ 

intercept, government purchases line عرض از مبدأ خط خرید دولت 

intercept, investment line عرض از مبدأ خط سرمایه گذاری 

iniercept, net exports line عرض از مبدأ، خط سرمایه گذاری 

inlercept, saving line  س اندازپعرض از مبدأ، خط 

Interdependence متقابل رابطه 

Interest بهره 

interest rate اندازه بهره 

interest rates, aggregate demand  
Determinant 

 اندازه بهره، دترمینال مجموعه تقاضا

involuntary exchange مبادله غیرارادی 

involuntarv unemployment عدم اشتغال 

IRA انجمن تحقیق بین الملل 

IRBNE  ائیپتحقیق خالص اروبانک بین الملل 

IRR نرخ بازده داخلی 

Islamic Development Bank بانک توسعه اسالمی 

J curve دهمین خط منحنی 
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Jawboning  اقتصادینه، اقتصاد ریزش شدید و همه

 جانبه

job  شغل –کار 

job losers )ورشکسته )استخوان آرواره 

job Leavers اهرم شغلی 

jobsatisfaction شغلی رضایت 

jobsecurity امنیت شغلی 

job vacancy rate نرخ بی کاری 

jobless caims مطالبات کاری 

John Maynard Keynes  مینارد کنزیجان 

joint demand تقاضا مشترک 

joint product محصول مشترک 

joint production تولید مشترک 

joint venture تجارت مشترک، ریسک اشتراکی 

junk bond دوراندازی اوراق قرضه 

judicial policy خط مشی قضائی 

Juglar cycle )دور تجاری میان مدت )دورژ و گالر 

just in time در همین ساعات 

just price قیمت عادالنه، نرخ عادالنه 

substitution effect اثر جانشینی 

intersection بهره 

introduction stage مراحل بهره 

invention اختراع 

inventory موجودی 
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inverse معکوس 

investment سرمایه گذاری 

investment banking بانکداری سرمایه گذاری 

investment  borrowing سرمایه گذاری استقراضی 

investment business cycle سرمایه گذاری دوره کسب و کار 

investment demand سرمایه گذاری تقاضا 

inveslment demand curve منحنی سرمایه گذاری تقاضا 

investment determinant سرمایه گذاری معین 

investment exsenditure مخارج سرمایه گذاری 

investment expenditures هزینه سرمایه گذاری 

investment line خط سرمایه گذاری 

investmsnt security تأمین )سهم( سرمایه گذاری 

investment, production possibilities امکانات تولیدی سرمایه گذاری 

investment-saving model  س انداز سرمایه گذاریپمئل 

invisible hand دست نامرئی 

Kaldor-Hicks efficiency نظریه کارایی کلدورهیکس 

Kaldor-Hicks improvement بهبود ضابطه کالدورهیکس 

keiretsu تمامساختن، ا 

Kemp-Roth Act روسپعمل کم 

Keogh plan طرح گوف 

Kevnes, John Maynard کینز، جان مینارد 

Keynesian کینز 

Keynesian aggregate expenditure 

model 
 نمونه مجموعه ی هزینه کینز

Keynesian aggregate supply curve منحنی عرضه کل کینز 
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Keynesian cross حالت میانه کینز 

Kevnesian disequilibrlum عدم تعادل )موقعیت عدم تعادل( کینز 

Kevnesian economics اقتصاد کینز 

Kevnesian equilibrium تعادل کینز 

Kevnesian model مدل کینز 

Kevnesian range دامنه )دامنه تغییرات( کینز 

Kevnesian theory )نظریه کینز )تئوری کینز 

killer application عملکرد کشتار 

kinked-demand curve خط منحنی تقاضا شکست 

kinhed-demand curve analysis  تجزیه و تحلیل خط منحنی تقاضا

 شکسته

Kitchin cycle دروکچین 

Knowledge economy علم اقتصاد 

Kondratieff cycle دور کندراتیف 

in-kind uayment رداختهای جنسیپ 

incentive هانگیز 

income درآمد 

income change utility analysis تحلیل مطلوبیت درآمد مبادله 

income distribution توزیع درآمد 

income earned but not receivec تحصیل درآمد بدون دریافت 

income effect اثر درآمد 

income eiasticity of demand کشش درآمد، تقاضا 

income received but not earned درآمد دریافتی اما بدون بدست آوردن 

income statement صورتحساب درآمد 
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income tax مالیات بر درآمد 

income, deman determinant درآمد، دترمینال تقاضا 

income-expenditure model مدل هزینه درآمد 

income-price model مدل نرخ درآمد 

labor کار 

labor agreement موافقت نامه کار، قرارداد 

labor force نیروکار 

labor force participatjpn rate نرخ نیروی کار شرکت 

labor-leisure tradeoff آب کردن )مصرف( فرصت کار 

Labor Management Relations Act گزارش کار حیطه مدیریت کار 

labor market بازار کار 

labor slowdown ی )کندی کار( کارعقب ماندگ 

labor union اتحادیه کار 

labor union movement جنبش اتحادیه کار 

Laffer curve خط منحنی 

lagging economic indicator وش )مخفیانه(پشاخص اقتصاد سر 

laissez faire عدم مداخله دولت کار 

land زمین 

law قانون 

law of comparative advantage• اضای نسبیقانون تق 

law of demand قانون تقاضا 

law of diminishing marginal returns  برگشت دادن قانون کم کردن حاشیه

 سود

law of difninishing marginai utility قانون کم کردن منفعت حاشیه سود 
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law of increasin opportunity cost قانون زیاد کردن قیمت فرصت 

induced consumption مصرف القایی، مصرف تشویقی 

induced expenditure )مخارج القایی )هزینه اتفاقی 

induced government purchases  دولتخریدهای )القایی( تشویقی 

induced imports )کاالهای وارداتی القایی )تشویقی 

induced investment سرمایه گذاری القایی 

induced net export ییصادرات القا 

induced saving س انداز القاییپ 

industrial organization تشکیالت صنعتی 

industrial union اتحادیه صنعتی 

industry صنعت، اشتغال به کارهای سودمند 

Industry صنعتی 

industry regulation آین نامه صنعت 

inefficiency بی کفایتی 

inelastic ناکشسان، سخت 

inelastic demand تقاضا ناکشسان، سخت، سخت 

inelastic supply تهیه ناکشسان 

inferior good  ستپکاالی 

inflation تورم 

inflation causes علت تورم 

inflation premium  تورم صرف ،ولپتورم 

liability بدهی 

liberal حد، اندازه 

lifestyles )آزاد، کالسیک )مکتب آزادی اقتصادی 
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limit pricing حد مسئولیت 

limited liability مسئولیت محدود، بدهکاری کراسمند 

limited liability company ( شرکتپتعهد محدود )ایان تعهد 

limited partnership شرکت تضامنی، محدودیت  محدود

 مشارکت

limited resources محدودیت منابع 

line graph نمودار خطی 

line item veto ط زمان وتوخ 

liquidity  ذیریپنقدینگی، میعان، میعان 

living standard سطح زندگی 

loan loss reserves زیان استقراضی، زیان قرض 

loan وام، قرض 

loan loss reserves ذخیره )اندوخته(، زیان استقراضی 

loans وام ها، استقراضی ها 

local bonds اوراق قرضه محلی 

local input  ،منابع محلی، عوامل بکار رفته محل

 وارده

local output )مقدار تولید محلی )تولید محلی 

location theorv تئوری موقعیت 

lockout تعلیق کارخانه 

logrolling تعدیل بلندمدت 

long run بلندمدت 

lomg-run adjustment تعدیل بلندمدت 

long-run adjustment, perfect 

competition 
 تعدیل بلندمدت رقابت
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long-run aggregate مجموعه بلندمدت 

long-run marginal cost هزینه )بها( نهایی بلند مدت 

long-run marginal cost curve منحنی هزینه نهایی بلندمدت 

bng run, microeconomics اقتصاد کالن در بلند مدت 

long-run production تولید بلند مدت 

long-run, total cost هزینه کلی بلند مدت 

long-run trend روند بلند مدت 

Lorenz curve منحنی الرنیز 

loss leader زبان کاالی شهرت 

loss minimization, monopoly کمینه سازی زیان، کاالی انحصاری 

loss minimization rule قانون کمینه سازی زیان 

LRAC قکنگره اتحادیه کارگری تحقی 

LRAC curve  منحنی کنگره ای اتحادیه کارگری

 تحقیق

LRAS انجمن اتحادیه کارگری تحقیق 

LRAS curye منحنی انجمن اتحادیه کارگری 

LRMC بازار تحقیق کارگری کالج 

LRMC curve منحنی تحقیق کارگری کالج 

LRTC )کارکنان ضد ماشینیسم )سیتماتیک 

Luddite کاالی تجملی 

luxury good مالیات بر کاالی تجملی 

luxury tax چرخه کوزنتس 

Maastricht Treaty موافقت نامه نستر چت 

macro goals هدفهای کلی 
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macroeconomic markets  اقتصاد مکلی، اقتصاد جمعی، اقتصاد

 کالن

macroecononlic policy سیاست )رو.یه( اقتصاد کلی 

macroecgnomic problems اد کالنمشکالت اقتص 

macroeconomic sectors بخش های اقتصاد ملی 

macroeconomic theories نظریه های اقتصاد کلی 

macroeconomics اقتصاد کالن 

macroecoriomy  صرفه جویی کلی، علم اقتصاد، اقتصاد

 کالن

majority,rule قانون اکثریت 

mahaged float نظارت بر شناور ساختن 

margin requirement حاشیه نیاز، حد شرایط 

marginal analysis )تجزیه و تحلیل حاشیه ای )نهایی 

marginal cost هزینه نهایی، هزینه آخرین واحد تولید 

marginal cost and diminishing هزینه نهایی و بازده نهایی نزولی 

marainal returns هزینه نهایی وم محصول نهایی 

marginal cost and marginal product خط منحنی هزینه نهایی 

marginal cost curve منحنی هزینه نهایی 

marginal cost curve منحنی هزینه نهایی 

marginal efficiency of investment بازده نهایی سرمایه ای 

marginal factor cost هزینه عامل نهایی 

marginal factor cost and average 

factor cost 
 هزینه عامل نهایی و هزینه میانگین عامل

marginal factor cost curve منحنی هزینه عامل نهایی 

marginal factor cost curve, 

monopsony 
منحنی هزینه عامل نهایی، انحصار، 
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 تقاضا، انحصار خرید

marginal factor cost curve, perfect 

competition 
 مل نهاییاتمام رقابت، منحنی هزینه عا

marginal factor cost خط منحنی قیمت عامل 

law of supply قانون عرضه 

leading economic indjcator شاخص مهم اقتصادی 

Leakage برداشت، نشست، دررفتگی درآمد 

leakage line خط برداشت 

Learning علم، فراگیری 

legal claim حق قانونی 

legal claims خواسته قانونی 

leaal forces نیرو قانونی 

legal reserves اندوخته قانونی 

legal types انواع قانون 

Leisure فرصت 

Lerner index شاخص لیزر 

Leverage تغییر نسبت غیرمعین 

leveraged buyout نسبت غیرمعین بازار خرید مهم دیگران 

marginal propensity to consume تمایل به مصرف نهایی 

marginal propensity to import میل به واردات 

marginal propensity to invest میل به سرمایه نهایی 

marginal propensity to save  س انداز نهاییپمیل به 

marginal returns عملکرد نهایی 

marginal revenue درآمد نهایی 

marginal revenue and marginal cost  قیمت هزینه نهاییدرآمد نهایی و 
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marginal reveoue curve منحنی درآمد نهایی 

marginal revenue curve, mongpoiistic 

competition 
خط منحنی درآمدنهایی، رقابت 

 انحصاری

marginal revsnue curve, monopoly  خط منحنی درآمد نهایی، کاالی

 انحصاری

marginal revenue curve, perfect 

competion 
 منحنی درآمد نهایی، اتمام رقابت

marginal revenue product  حاشیه درآمد محصول یا درآند نهایی

 محصول

marginal revenue product and factor 

demand 
 درآمد نهایی محصول و عامل تقاضا

marginal revenue product curve منحنی درآمد نهایی محصول 

marginal revenue product market درآمد نهایی محصول 

long-run aggregate supply curve عرصه کل بلندمدت 

long-run average cost منحنی عرضه بلندمدت 

long-run average cost currye خط منحتی هزینه متوسط بلندمدت 

lonng-run equilibrium تعادل، توازن بلندمدت 

lonng-run equilibrium conditions ل بلندمدت اوضاعتعاد 

lonng-run equilibrium monopolistic 

comoetition 
 رقابت انحصاری بلندمدت

lonng-run industry supply curve منحنی عرضه صنعت در بلندمدت 

lonng-run macroeconomics هزینه اقتصاد کالن 

market equilibrium, graphical analysis تجزیه و تحلیل تعادل بازار 

market equilibrium, numerical analysis تجزیه و تحلیل عددی تعادل بازار 

market failure شکست بازار 

market fallures ناتوانی بازار، نارسایی بازار 
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market period )دوره بازار )فروش 

market power توانایی بازار 

mrket share سهم بازار 

market shock تکان بازار 

market socialism سوسیالیسم مبتنی بر بازار 

market structurs ساختار بازار، بنیان بازار 

market structure continuum قاعده )مبنا، پایه( صرفه جویی بازار 

market supply بازار عرضه 

market transaction بازار معادله 

market-based economy پایه بازار اقتصاد 

market-clearing price قیمت تعادل بازار 

market-oriented economy  جهت اقتصاد )اقتصاد بازار مشرق

 زمین(

marketing بازاریابی 

marketing concpt مفهوم بازاریابی 

marketing environment محیط بازار، محل بازار 

marketing mix مخلوط کردن بازار، ادغام بازار 

marketing plan ح بازارطرا 

Marsaallian cross صلیب مارشال 

mass production تولید انبوه 

materials مادی 

MFC  ولپکنگره صندوق 

micro goals هدفهای خرد 

microeconbmic policy )سیاست، خرد اقتصاد )اقتصاد خرد 
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microeconomics اقتصاد خرد 

midpoint formula فرمول نقطه میانی 

migration وچ، مهاجرتک 

minimum efficient scale حداقل مقیاس کارآمد 

minimum wage حداقل دستمزد 

misery index )شاخص بیکاری )بیچارگی 

mission statement بیان وضعیت 

mixed economy مختلط ینظام اقتصاد 

mobility  انتقال آسان منابع تولید )تحرک، قابل

 تحرک(

model نمونه 

monetarism پول 

monetary ولی، سکه ایپ 

monetary aggregate ول کلی(پولکی، )پ 

monetary authority  ولیپمقامات 

monetary base ولیپایه پ 

monetary policy  ولیپرویه 

monetary policy channels  ولیپایه پهدف 

monetary policy targets  ولیپواحد 

monetary unit ول، سکهپ 

money money characteristics  ول(پ.ل )نشان ویژه پشاخص 

money creation  ول )خلق پولی، تقاضا برای پتقاضای

 ول(پول، تولید پ

money demand  ولپتقاضای 
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monopsony انحصار مصرف )خرید( کنندگان 

marginal factor cost  perfect 

competition 
 هزینه نهایی، رقابت کامل

marginsi physical product مقدار تولید نهایی 

marginal product ل نهاییمحصو 

marginal product curve منحنی تولید نهایی 

marginal productivity theory تئوری قدرت بازدهی 

marginal propensity for government 

purchases 
 جدول میل نهایی به حریدهای دولت

monopolistic competition, and 

efficiency 
 رقابت و کارای یانحصاری

monopolistic competition, 

characteristics 
 شاخص رقابت انحصاری

monopolistic competition, long- run 

adjustment 
 رقابت نهایی انحصاری

monopolistic competition, long-run 

equilibrium conditions 
 ضعیترقابت انحصاری، تعادل نهایی و

monopolstic competition, long-run 

production analysis 
رقابت انحصاری، تجزیه و تحلیل تولید 

 نهایی

monopolistic competition, loss 

minimization 
 رقابت انحصاری، حداقل زیان

monopolistic competition, marginal 

analysis 
 انحصاری، تجزیه و تحلیل نهاییرقابت 

monopolistic competition, profit 

analysis 
رقابت انحصاری، تحزیه و تحلیل 

 صنعت

monopolistic competition, profit 

maximization  schedule 
رقابت انحصاری و به حداکثر رساندن 

 سود

marginal revenue, monopolistic 

competition 
 درآمد نهایی، رقابت انحصاری

marginal revenue, monopoly درآمد نهایی، کاالی انحصاری 
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marginal revenue,  perfect 

competition 
 درآند نهایی، اتمام رقابت

marginal tax rate نرخ نهایی مالیات 

marginal utility منفعت نهایی 

marginal utility and demand منفعت نهایی و تقاضا 

marginal utility curve ( سود )منفعت( منحنی )خط منحنی

 نهایی

marginal utility- price ratio منفعت نهایی، نسبت به قیمت 

marginal-cost pricing بهاء قیمت نهایی 

marglnally- attached workers )اتحادیه کارگری نهایی )حاشیه ای 

market بازار 

market adjustment تعدیل بازار 

market analysis زارتجزیه و تحلیل با 

market area عرضه بازار 

market clearing بازار تسویه 

market control کنترل بازار 

market demand بازار تقاضا 

market disequilibrium عدم تعادل بازار 

market efficiency کارایی بازار 

market equilibrium تعادل بازار 

monopsonistic comoelitlon رقابت انحصاری 

monopsony  ،انحصار خرید، خردی انحصاری

 انحصار مصرف کنندگان

monopsony and erfidency خرید انحصاری و کارایی 

monopsony factor market analysis  خرید انحصاری، تجزیه و تحلیل عامل
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 بازار

monopsony, minimum wage خرید انحصاری حداقل دستمزد 

moral hazard مخاطره اخالقی 

moral suasion ترغیب اخالقی 

most-favored nation )ملیت مطلوب )ملت مساعد، مثبت 

MP بازار تولید وجه نقد 

MPC بازار تولید جنرالیس 

MPG بازار تولید ناخالص 

Mp! بازار تولید بین الملل 

MPP بازار تولید محصوالت 

MPS انجمن بازار تولید 

MR )نرخ )تحقیق بازار 

MRO لیغ تحقیق بازارتب 

MRP بازار تحقیق تولید 

MU  ولپمازاد 

multilateral چندجانبه 

multinational company شرکت چند جانبه 

materials balance تراز مادی، موازنه کاال، تراز مواد 

maturity سررسید 

maturity stage )سررسید سند )متن 

MC  

measure of value (اندازه ارزش )بها 

mediation وساطت 

medium of exchange واسطه معاوضه 

MEl  
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merger ادغام دو شرکت، درآمیزی 

merit good کاالی مطلوب 

MES انجمن بازار )پول( اروپا 

money functions  ولپتابع 

money illusion  ولپضبط 

money market  ولپبازار 

money market deposits ولپرده پبازار س 

money multiplier  ولپضریب افزایش 

money supply  ولپعرضه 

money supply rule  ولپقانون عرضه 

monopolistic competition رقابت انحصارگرانه 

monopolistic competition and demand رقابت و تقاضای انحصاری 

monopolistic competition revenue 

division 
 ه تقسیم سودرقابت انحصارگرایان

monopolistic competition, short-run 

production analysjs 
 رقابت انحصاری، تولید کوتاه مدت

monopolistic competition,short-run 

supply_curve 
رقابت انحصاری، منحنی عرضه کوتاه 

 مدت

monopolistic competition, shutdown تعطیل شدنریال رقابت انحصاری 

monopolistic competition, total analysis رقابت انحصاری، تجزیه و تحلیل کل 

monopoly کاالی انحصاری 

monopoly and demand کاالی انحصاری و تقاضا 

monopoly and efficiency کاالی انحصاری و کارایی 

monopoly and perfect competition کاالی انحصاری و اتمام رقابت 

monopoly characteristics شاخص کاال انحصاری 
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monopoly output, marginaj revenue 

and marginal cost 
کاالی انحصاری صادرات درآمد نهایی 

 و قیمت نهایی

monopoly output, total revenue and 

total cost 
کاال انحصاری محصول، درآمد کل و 

 قیمت کل

monopoly profit منفعت کاالی انحصاری 

monopoly, factor market کاتال انحصاری، عامل بازار 

monopoly, loss minimization کاال انحصاری، حداقل زیان 

monopoly, marginal analysis کاال انحصاری، تحزیه و تحلیل نهایی 

monopoly, marginal revenue and 

demand elasticity 
کاال انحصاری، درآمد نهایی و کشش 

 تقاضا

monopoly, problems مشکالت کاال انحصاری 

monopoly, profit analysis کاال انحصاری، تجزیه و تحلیل منفعت 

monopoly, profit maximization کاال انحصاری، به حداکثر رساندن سود 

monopoly, realism کاال انحصاری، رئالیسم 

monopoIy, revenue division رآمدکاال انحصاری، تقسیم د 

monopoly, short-run production 

analysis 
 کاال انحصاری، تجزیه تولید کوتاه مدت

monopoly, short-run supply curve  کاال انحصاری، منحنی عرضه کوتاه

 مدت

monopoly, shutdown کاال انحصاری، تعطیل شدن 

monopoly, sources منبع کاال انحصاری 

multiplier افزاینده 

multiplier principle قاعده کلی افزاینده 

multiplier, aggregate market افزاینده کل بازار 

multiplier, injsctions-leakages model مدل کمبود تزریق افزاینده کاال 
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multiplier, Kevnesian cross ضریب افزایش، قیمت کنزی 

multiplier, slope of aggregate 

expenditures line 
ضریب افزایش )مدل اضافات برداشتها( 

خط تراکم دامنه هزینه افزاینده، ضریب 

 افزایش شیب خط مخارج کل

municipal bonds )اوراق قرضه شهرداری )مالکیت 

mutual fund سند متقابل 

mutual saving bank  س انداز متقابلپبانک 

NADB بانک توسعه ملی 

NAFTA فدراسیون تجاری ملی 

NASDAQ انجمن توسعه حساب 

Nash equilibrium تعادل موازنه نأش 

National Assodalion of Securities 

Dealers 
 اتحادیه اوراق بهادار ملی

national banks بانکهای ملی 

National Bureu دفتر )دایره( ملی 

net earnings درآمد خالص 

net exports خالص صادرات 

net exports determinants مشخصات )دترمینال( صادرات خالص 

net exports line خط صادرات خالص 

net exports of goods and services صادرات خالص و کاالها و خدمات 

net foreign factor income عامل درآمد خارجی داخلی 

Net income of Economic Research درآمد خالص تحقیق اقتصادی 

National Credit Union Administration دستگاه اجرایی اعبار ملی 

national Income درآمد ملی 

national income and gross domestic 

product 
 درآمد ملی و تولید داخلی ناخالص
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national lncome and net domestic 

product 
 درآمد ملی و تولید داخلی خالص

nallonal income and personal income درآمد ملی و درآمد شخصی 

National Income and Product Accounts درآمد ملی و حساب محصول 

National Industrial Recovery Act بهبود عمل صنعت ملی 

National Labor Relations Act نسبت کار به کار ملی 

National Labor Relations Board کار ملی نسبت به کار 

National Science Foundation دانش ملی اسمی 

nationalization natural ملی کردن 

monopoly انحصار طبیعی 

natural resources منابع طبیعی 

natural selection natural انتخاب طبیعی 

unemployment بیکاری طبیعی 

natural unemployment rate نرخ بیکاری طبیعی 

NCUA  

NDP بانک توسعه تولید 

near money  ولپشبه 

near-public good شبه کاالی عمومی 

need نیاز، احتیاج 

needs مستلزم، الزام 

needs standard لزوم استاندارد 

negative relation نسبت منفی 

negaotiable_order of withdrawal 

accounts 
 مذاکره

net domestic product محصول خالص ملی 

net domestic product and national محصول خالص ملی و درآمد ملی 



فارسی مجموعه لغات تخصصی اقتصاد به همراه معانی  

www.Prozheha.ir 
income 

output ستاده، تولید محصول 

output gaps شکاف محصول، فاصله محصول 

p-e ratio مسبت کمیت به هزینه 

packaging بسته 

OAS سازمان اتم 

Occupoational mobility تحرک شغلی 

net interest سود خالص 

net national product محصول خالص ملی 

net private domestic investment سرمایه گذاری خالص خصوصی ملی 

net revenue درآمد خالص 

net worth بها )ارزش( خالص 

net-export effect اثر صادرات خالص 

new classical economics اقتصاد کالسیک نو 

New York Stock Exchange اصل ذخیره، مبادله جدید 

Nl خالص بین المللی 

NIRA حساب تحقیق بین المللی خالص 

NLRA حساب تحقیق کارگری ملی 

NNP نرخ خالص تولید 

no-reserve  banking اندوخته بانکداری 

Nobel Prize in Economic Sciences جایزه نوبل علم اقتصاد 

nominal اعتبار ناویژه محصول ملی 

nominal GDP اعتبار درآند خالص 

nominal gross domestic product اعتبار ناویژه محصول ملی 
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nominal production )تولید اسمی )اعتبار 

nominal wage  ولیپمزد اسمی، مزد 

non-counterfeitability  ول جعلیپهیچ 

nonbank public )غیربانکی عمومی )بانک غیرعمومی 

nondurable کم دوام 

nondurable good م دوامکاال ک 

nondurable goods consumption موجودی جنسی کم دوام 

nonprnce comaetition رقابت کیفی، رقابت غیرقیمتی 

nontariff barrier )غیر تعرفه موانع ورود )حصار 

normal good کاالی مادی 

normal profitnormatlve economjcs سود قانونی )اصولی( عادی 

Norris LaGuardiaAct )عمل موناریز )نوریس لگاریدا 

North American Development Bank بانک توسعه امریکایی شمالی 

Nort Amencan F'ree Trade Aareement  موافقت نامه بازرگانی آزاد امریکایی

 شمالی

notinthe labor force نبودن نیروی کار 

number of buyers تعداد خریداران 

number of sellers داد فروشندگانتع 

Perfect price discrimination تبعیض قیمت کامل 


