
.انجام بهتريني كه در توان داريم

 

  

ن عوامل اقتصادي سعي مي كنند آبراي علم ميكرواقتصاد با قضيه ساده اي شروع مي كنيم كه در  مقدمه خود را

براي سه نوع  عامل اقتصادي  . انجام دهند   به شرايط شان  بهترين كاري كه در توان  دارند با توجه 

 

مصرف  -

و افرادي كه براي آينده نقشه مي كشند  ،كنندگان ، كارگران 

 

نشان داديم كه چطور مجموعه    ۳و  ۲در درس  –

دن  شرايطي كه عوامل اقتصادي به هنگام تصميم گيري با آنها روبرو هستند، اان دشخاب را  مي توان براي نتهاي ان

دل سازي  كنيم، اين كار راهي را ديم كه چطور مي توانيم ساليق افراد را ماد نشان  ۵و۴سپس در درس . بكار برد 

پيش پاي ما گذاشت كه به اين اشاره دارد كه چطور افراد قضاوت خواهند كردكه كدام يك از انتخاب هاي موجود 

و مدل بنيادي ما را دربارة مجموعه هاي انتخاب افراد و ساليق اولين گام ۵و ۲بنابراين درس . در واقع بهترين است 

حال گام دوم تحليل اينكه چطور افراد در مدل بنيادي ما بهينه . از  انتخاب را ارائه مي كند در تحليل اقتصادي ما 

سازي مي كنند ، را شروع مي كنيم، يعني در صورتيكه بهترين كاري كه در توان دارند را انجام  دهند چطور رفتار 

.خواهند كرد 

 

  

۶A  تركيب شرايط اقتصادي  با ساليق: انتخاب

 

  

شهودي  درباره اينكه چطور ساليق و مجموعه هاي انتخاب براي تعيين انتخاب بهينه با هم كنش دارند، با ايجاد 

هستند  با  ۵و  ۴را با آهايي كه در درس  ۳و۲شروع مي كنيم  اين بدان معني  است كه لزوماً نمودارهاي درس 

در اين روند ، شروع به دريافت نگاه . ميزيم برگشت به برخي از مثالهايي كه در اين درسها ارائه كرديم  در هم مي آ

كه تمام منافع بالقوه از تجارتي  اجمالي اول خود  نقش مهمي كه قيمت هاي بازاري در كمك به ما براي  استخراج

۲سپس ، در بخش . هيم كرد ادر درك آن در عدم حضور چنين قيمتهايي مشكل خواهد بود ، ايفا مي كند ، خو

 

-

۶A  بررسي  مي كنيم كه طبق آنها افراد ممكن است خريد يك كاالي خاص را به هر مبلغي انتخاب  سناريوهايي را

۳و در بخش . سناريوهايي كه به آنها با عنوان  راه حلهاي گوشه اي اشاره  خواهيم كرد  نكنند، 

 

-۶A  سناريوهايي ،

ند كه بيش از يك انتخاب بهينه براي آنها را رونمايي خواهيم كرد كه طبق آنها افراد ممكن است به اين مسئله پي ببر

 .تورم ها را نشان مي دهند، حاصل  مي شوند  وجود دارد ، سناريوهايي كه وقتي مجموعه انتخابها يا ساليق عدم

 

  


