
شرايط  اقتصادي در بازار كار و بازار مالي:  ۳فصل  

 

  

تخابهاي اقتصادي كه انجام  مي دهيم محدود به گزينش هايي نيستند كه به نبيان كرديم ، ا ۲همانگونه كه در فصل  

هنگام ديدن  وال 

 

، با اينهمه ، اولين بار . با آنها روبرو مي شويم» داخلي«مارت  در يك بودجه ي دالري ثابت يا–

پولي كه مي توانيم براي كاالهاي مصرف كننده خرج كنيم ، از كجا مي آيد؟  پيش از  آنكه  بتوانيم پول خرج 

.كسب كنيم)  پول را(كنيم، ابتدا بايد از طريق يك فعاليت اقتصادي آن را 

 

  

و يا اينكه ، مي توانيم  با قرض  . كار يا صرف زمان به ازاي دستمزد است  در مورد اكثر ما، اين فعاليت مستلزم 

گرفتن يا بهره برداري از پس انداز حساب هاي پس انداز، شركت سرمايه گذاري ، سرمايه گذاري دارايي هاي غير 

از اين  سناريو ها ، ما براي كسب پول براي مصرف، در هر يك  . منقول يا سرمايه هاي ديگر پول بدست آوريم

وقفي را واگذار مي كنيم

 

 اين  وقف مي تواند زمان. با قيمت ها  در اقتصاد تعيين مي گردد  شچيزي كه ارزش ا -

مان باشد هنگامي كه كار مي كنيم، مي تواند  سرمايه مان باشد هنگامي كه  از پس انداز خود استفاده  مي كنيم يا 

در حال تجارت وقف  همان. كه توانايي مان براي استفاده از درآمد  در آينده باشد وقتي كه پول قرض مي گيريماين

به منظور  كسب پولي هستيم كه مي تواند پس از آن ، هنگام رفتن به  وال 

 

مارت  براي خريد پيراهن و شلوار مورد  –

شلوار  به وال  ۵پيراهن و ۱۰با ۲هنگامي  كه در فصل  .استفاده قرار گيرد

 

مارت بازگشتم و در واقع با يك وقف  –

من توسط قيمت هايي كه با آن مي توانيم براي ذخيره ي موجودي ، دوباره  وقف »  داخلي« بازگشتم و آنگاه درآمد

را به وال 

 

و پس   فراغت/كار اقتصادي  ما در تصميمات  به همين شيوه ، شرايط . تعيين مي گردد/مارت بفروشم –

 به اضافه قيمت هايي كه اين وقف در بازار. كه ارائه مي دهيم قرض گرفتن  توسط  وقفي شكل گرفته اند /انداز 

مربوطه به دستمزد تبديل مي شود و » قيمت«براي كار باشد  نمستلزم صرف  زمان ما اگر تصميم.  تعيين مي كند

يا قرض گرفتن از درآمد  آينده ) طريق سرمايه گذارياز (مستلزم به تعويق انداختن مصرف  هنگامي كه تصميم

در . مربوطه ميزان سودي خواهد بود كه در اين فصل اخذ مي كنيم» قيمت«آنگاه ) از طريق گرفتن يك وام(باشد 

هنگامي كه من به جاي پول با شلوار و پيراهن به وال  ۲اصل متفاوت از مجموعه گزينه كه در فصل 

 

مارت   –

؛ تفاوت در اين است كه وقف ما بر حسب شلوار و پيراهن نخواهد بود و قيمت ها مستلزم ميزان ندبرگشتم ، نيست

 .دستمزد و نرخ سود خواهند بود 

 

  


