
تقاضا براي كاال و عرضه كار و سرمايه

 

  

اگر تا كنون كالس اقتصادي گذرانده باشيد، احتماالً يك راست به سر وقت ترسيم منحني هاي عرضه و تقاضا 

دليل اين امر بي اهميتي منحني هاي .ممكن است تعجب كنيد كه چرا تا كنون به اين مقوله ها نپرداختيم. رفته ايد

از انتخاب بهترين كاري كه عوامل اقتصادي بلكه،عرضه و تقاضا از تصميم گيري فردي، . عرضه و تقاضا نيست

درك كامل مقوله هاي عرضه و تقاضا. انجام دهند، بر مي آيدمي توانند با توجه به شرايطشان 

 

دانستن آنچه كه -

به ما مي گويند و آنچه كه نمي گويند

 

بدون درك اوليه چگونگي ناشي شدن عرضه و تقاضا از اين رفتار بهينه  -

با نگاهي دقيق به چگونگي طرز فكر علم اقتصاد درباره اينكه افراد با توجه به . اري استسازي فردي، كار دشو

شرايط خود بهترين كاري كه مي توانند انجام مي دهند، حال ديگر آماده ديدن اين هستيم كه چطور تصميم 

.گيري فردي منجر به برخي از انواع منحني هاي عرضه و تقاضا مي شود

 

  

مثل انتخاب : گي انتخاب كردن افراد در سه نقش مختلف در اقتصاد را تحليل كرده ايمبه طور ويژه، چگون

در  مقروض ها/مشتريان بين كاالهاي مختلف، انتخاب كارگران بين كار و اوقات فراغت و انتخاب مقتصد ها

رگر عرضه متقاضي كاال و خدمات نقش كا در نقش مشتري، افراد. مورد اينكه چطور براي آينده نقشه بكشند

عرضه كننده سرمايه مالي و به عنوان مقروض متقاضي ) صرفه جو(كننده كار و در نهايت، در نقش مقتصد 

به عنوان منحني هاي تقاضا براي كاال و  از اين رو قادر به اقتباس از آنچه كه تا كنون. سرمايه مالي مي شوند

بسته به اينكه يك فرد قرض مي كند يا پس . منحني هاي عرضه براي كار مدل سازي كرده ايم، خواهيم بود

در درس بعدي، تصوير . انداز، قادر به اقتباس منحني هاي عرضه و تقاضا براي سرمايه مالي نيز خواهيم بود

بازارهاي كاال و خدمات بازارهاي كار و سرمايه را با افزودن نقش توليد كننده، كه كاال عرضه كرده و متقاضي 

 .تكميل خواهيم كردكار و سرمايه است، 

 

  


