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در اقتصادموضوعهاصول 

.و اصل موضوعه داریم که اقتصاد از آن بر می آیدAxionچند 

.مآنها را می پذیریاینقدر بدیهی است که نیاز به اثبات نداریم و (  Axiom) اصول موضوعه

یا کمیابیScarcityاصل 

Preference( اصل ترجیح ) اصل بیش خواهی

اصل عقالیی

اصل انتخاب
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.  هر چیزی که  در عالم هست، از آن کم وجود دارد

م منابع اگر ه. در واقع منابع محدود است. به عبارتی همه چیز هست ولی کم است
.فراوان باشند، در اختیار نیستند

. که همه چیز در عالم هست مطلق است فراوانی یا مقابل آن اصل فراوانی در 
(مثل بهشت برین) 

نگیزه اولین موتور محرکه انسان همین اصل کمیابی است و اگر اصل کمیابی نبود، ا
.کار وحرکت معنی نداشت و فلسفه زندگی درهم می ریخت 

ت که بزرگترین نعمتی که خداوند  در ذات طبیعت گذاشته است همین کمیابی اس
.بشر با جستجو بتواند کشف کند

یا کمیابیScarcityاصل 
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را به بشر، همواره بیش را به کم ترجیح می دهد و هرموقع به چیزی دست یافت،بیش
.  در تمام انسانها، بالاستثناء بیش خواهی وجود دارد. استکم ترجیح داده 

.  آیدبا اصل بیش خواهی بر اصل کمیابی فائق می بشر 

. اصل بیش خواهی، دومین موتور محرکه انسان است

رای تفاوت بین انسانهای متعالی و عادی هست و آن اینکه آنها بیش خواهی را بیک 
.  دیگران می خواهند

Preference( اصل ترجیح ) اصل بیش خواهی

اشد  خوی انسانی، که خداوند در ذات انسان چیزی را نمی گذارد که بد ب: دو دیدگاه
.  پس بیش خواهی الزاما بد نیست

ا ببحث بیش خواهی لذا این . است که بار ارزشی منفی داردطمع : خوی حیوانی
.موضوع آز و طمع مقوله هایی کامال جدا از هم هستند
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ار کنیم حال باید دست به انتخاب بزنیم و باید عقالیی رفت
.و اولویت بندی می کنیم و دست به انتخاب بزنیم

نتخاب و ااصل . به عبارتی دیگر باید عقالیی، انتخاب کنیم
.اصل عقالئی در هم تنیده هستند

اصل عقالیی

اصل انتخاب

اصل بیش خواهی نیازهای نامحدود

اصل کمیابی منابع محدود

اماراتواحد_دانشگاه آزاد اسالمیاقتصاد اطالعات                                                             



ضاء موضوع اقتصاد همین است که چگونه منابع محدود را برای ار

نتخاب نیازهای نامحدود تخصیص بدهیم و اینکه چگونه دست به ا

.بزنیم تا بیشترین نفع  و مطلوبیت عاید ما شود
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. هر چیزی که برای مشتری مطلوبیت ایجاد کند، تولید است

. همان لحظه که تولید می شود ، همان لحظه هم مصرف می شود« خدمت»در 

صشخجیببهدرحالیکهرودمیماجیبازکهاستنفعیآناقتصاد،درمردهزیان
اداقتصدر.کنندمیکمرامردهزیاناینخدماتتولیدباهاواسطه.رودنمیثالث

.باشندبایدهاواسطههمینوگیردمیصورتکارتقسیم

یحتاجماتامینبرایشهریکجمعیتکلاینکهونداریممصرفبهتولیدازموضوع
مصرفبهمنجرکنند،مراجعهکشاورزیهایزمینیاشهراطرافهایباغبهخود

.شودمی....وترافیکبنزین،

Goods/ServiceProduce( Production) Product

تولید، سرویس و محصول
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ی کنیم و حال باید دست به انتخاب بزنیم و باید عقالیی رفتار کنیم و اولویت بندی م
.دست به انتخاب بزنیم

Opportunity - Cost
دهیممیانجامعامدامااینجادر.فرصت–هزینه
واحد،زمینیکدرگندمتن6کاشتفرصتهزینه

بالعکسوآنجاستدربرنجتن2کاشتعدم

Trade Off

تقیمبهرایکیوچیزیککردنسنگینوسبک
پدیدهدر.دهیممیدستازدیگریآوردنبدست

وداشتهمباراهمهشودنمیاقتصادیهای
Trade Offکنیممی.

اماراتواحد_دانشگاه آزاد اسالمیاقتصاد اطالعات                                                             



.اقتصاد اطالعات به اقتصاد دانش بنیان بر می گردد

شودپارادوکس توسعه علمی و توسعه اقتصادی و اینکه کدامیک باعث دیگری می

کانون علم و توسعه علمی ، دانشگاه ها است
.کانون اقتصاد، بنگاه های اقتصادی و صنایع است

علم و فارغ التحصیالن است: خروجی دانشگاه
اگر خروجی دانشگاه برای حوزه کار وصنعت 

.  مفید نباشد، ارتباطی بین این دو نخواهیم داشت 

. در هیچ جامعه ای علم به تنهایی منجر به رستگاری نشده است
.توسعه علمی در بستر توسعه اقتصادی بوجود می آید

TechnologyService Knowledge

دانشگاه

دولت صنعت

اماراتواحد_دانشگاه آزاد اسالمیاقتصاد اطالعات                                                             



.شبکه توزیع کاال در طول تاریخ بوجود آمده است

قحطی های ناحیه ای....   در گذشته ، در ایران، به واسطه نبود جاده و کامیون و 
.داشته ایم و شبکه توزیع کاال رفع مشکل می نماید

.بزرگترین کشف بشر، بازار و روابط بازار است: هایک
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حولیتسیرچهکهاستثروتبهراجعومالکیتبهراجعآکوئینی،توماسبحث
.اندهداشتثروتومالکیتبهنسبتتصوریچهواستداشتهتاریخطولدررا

.بودمذمومخصوصیمالکیتاوائل.استمحترممالکیتاسالمدر

.شودمینظامیواجتماعیوسیاسیقدرتبهمنجراقتصادیقدرت

اقتصادعلمپدرکهاسمیتآدامازبعد)مسیحیتکشیشازکهآکوئینیتوماس
.ستابشرموفقیترمزورازرفتن،ثروتدنبالکهرسیدنتیجهاینبه(است

.شودمیانضباطونظمونجاتباعثخصوصیمالکیت
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پارازیت های اقتصاد اطالعات

شکست اطالعات : هایک

ای نظام قیمت مکانیزمی بر
.انتقال اطالعات است

ا حل  مسائل نظام قیمت ب
تعامل افرادی است که

هریک بخشی از اطالعات را
دارند

تخصیص بهینه از طریق 
برنامه ریزی متمرکز وجود

ندارد

اطالعات نا متقارن
موجب کژگزینی و کژ منشی) 

(می شود 

اطالعات نا کافی

نه تخصیص غیر بهی
منابع

عدم نیاز به وجود اقتصا د اطالعات:   تقارن اطالعات

استبه اطالعات توجه نکرده : نظریه نئو کالسیک
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تولد اقتصاد 

اطالعات

ویلیام ویکری

(نظریه نوین حراجی) 

جرج استیگلر
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پخش قیمت و نقض قانون تک قیمتی و تفاوت در کاالهای همگن:   مدلسازی

پیش بینی منابع بیکار 

اقتصادیعامالنرفتاربراطالعاتتاثیر•

دارندنیازبیکاریمدتکوتاههایدورهبهکارجویندگان•

دهدمیارقرتاثیرتحترامااقتصادیرفتاراطالعات،بهدسترسیبرایتالش•

تلفمخفروشندگانازلذاونداردآگاهیفروشندگانقیمتازخریداریهیچ•

کنندمیسازیمدلراخواهینظرسپسوکنندمینظرخواهی

جرج استیگلر
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تسهیالت و اقتصاد اطالعات

تزجوزف استیگلی
مدل تحلیل بازار مبتنی بر اطالعات نامتقارن

فع بیشتر دسترسی به اطالعات دقیق تر منجر به کسب منا

.می شود

.همه اطالعات کافی برای انتخاب بهینه را ندارند 

چراکه سمت تقاضا و سمت عرضه جمع آوری اطالعات

.پر هزینه است
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خودرو و اقتصاد اطالعات

جورج آکرلوف
ن های بنا بر مدل اکرلوف و نتایج حاصله در بازار ماشین های مستعمل، ماشی

مستعمل بد، ماشین های مستعمل خوب را از بازار خارج می کنند

بازار بنجل ها، نااطمینانی کیفیت و سازگار بازار

ملکرد خودرورهای کم کیفیت تر می توانند ع: تاثیر مخرب اطالعات نامتقارن

تعادلی از بازار را مختل کنند و خودروهای با کیفیت تر را به دلیل کاهش قیمت

بازار خارج کنند

وجه به تفقط فروشنده از جزئیات خودرو و کیفیت واقعی آن باخبر است و با 

.قیمت، خودرو برتر حذف و خودرو بدتر رشد می کند

پول بد، پول خوب را از بازار خارج میکند( Greshaman)طبق قانون گرشام
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کارایی بازار  و مداخالت دولت

پدیده آثار خارجی

(اطالعات ناقص، بازارهای ناکامل و پر ریسک) 

ب از دست رفتن کارکرد مطلو

بازار

د نیاز اقتصا

دولتبازار تعادل بین این دو از چالش ها است

ت حکمرانیعدم تخصیص بهینه منابع، ناکارامدی بازار و مشکال: برای کشورهای در حال توسعه

ساعدعدم تقارن اطالعات ودر نتیجه رفتار نام: مکانیزم عالمت دهی قیمت شفافیت کمتر
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جایگاه اطالعات در 
موضوعات اقتصادی

اقتصاد
و 

اطالعات
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جایگاه 

اطالعات در 

اقتصاد

اطالعات، عنصر تصمیم گیری

دست نامرئی و لزوم اطالعات کامل

هرچه بازار با اطالعات کامل تر، موفق تر و نتایج مطلوب تر

و مکانیزم دست نامرئی کار می کند

طرفینبدلیل نبود اطالعات کافی( کژگزینی) انتخاب بد و نامناسب :اطالعات نامتقارن

کارگران مودب در زمان ) راهی برای گمراه نمودن خریدار(: Signaling) عالمت دادن 

سیگنال خوب و سیگنال بد داریم–( استخدام

در Data Miningتالشی برای یافت اطالعات صحیح، ( : Screening) غربال کردن 

ذهن شکل می گیرد

یمت بازار کاالی دست دوم، خطر اخالقی و انتخاب معکوس، جذب حداکثر ق: مصادیق جایگاه اطالعات در اقتصاد

ممکن و کاهش مطلوبیت طرف مقابل، نظریه بازیها، رانت جویی، سفته بازی
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تاقتصاد اطالعا

خدمت / کاال ) 

(اطالعاتی

:بازار اقتصاد اطالعات

ننده انواع توزیع ک-تحلیل رفتار مصرف کنندگان –نمودار عرضه و تقاضا 

استاندارد سازی–بسترهای ارائه و فروش اطالعات –ها، ویژگی آنها 

:تعریف علم اقتصاد اطالعات و کارکردهای آن

کارآمد علم مدیریت منابع کمیاب اطالعات و استفاده: تعریف اقتصاد اطالعات

اوری  از آن با تحلیل و مدیریت بخش های خلق و تولید، گردآوری،پردازش و فن

.سازماندهی،  انتشار و توزیع و مصرف است

یل تحل–تحلیل عرضه و تقاضای اطالعات در بازار :  کارکرد اقتصاد اطالعات

ان فایده ، راهنمای تولید کنندگان و توزیع کنندگ-اطالعات از بعد هزینه

راهنمای تصمیم گیران دولتی در حوزه اطالعات–خدمت اطالعاتی /کاال

خدمت /ویژگی کاال–خدمت اطالعاتی / انواع کاال: خدمت اطالعاتی/کاال

خدمت اطالعاتی/ ارزش گذاری کاال –اطالعاتی 
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انکبافزار،نرمفیلم،موسیقی،نتموسیقی،وصداروزنامه،مقاالت،مجالت،کتاب،

تر،پوسنامه،پایان،ایرایانهبایگانیدیواری،اعالمیهاطلس،اسالید،اطالعاتی،

میکروفیش،گزارش،کاتالوگ،،عکسپیشنهاد،طرحاداری،وملیاسنادرزومه،

مایهنفشرده،صفحاتکاست،ویدیوویدئو،نقشه،خطی،نسخه،نامهمیکروفیلم،

العاتاطکیفیسازیبهینهشناسی،مخاطبنویسی،فهرستفراداده،تولیدسازی،

ین،آنالبازیمجازی،سالمتکاالیی،پیشنهادیهایبستهتهیهنوین،فناوریبا

ایتساندازیراهآنالین،ویدئوامکاناتایجادرسانی،اطالعجستجو،ابزارهایتولید

الکترونیکدولتوالکترونیکآموزشای،مشاورهخدماتارائههای

اطالعاتیخدمات /انواع کاال
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پایینهزینه ثابت تولید آن بسیار باال و هزینه متغیر آن بسیار 

که مثال تیراژ باالی مقاله Capital Gainبازده جاری مثل اجاره و بازده : هر مایملک، دو درآمد دارد

باعث ارزش نویسنده و اعتبار ایجاد می کند

اتی مطالعهوا، گزارش های بینی آب و مثل پیش : ارزش اطالعات و عنصر زمان، تاریخ انقضای اطالعات

و پژوهشی ، اخبار

و خریدارفروشنده همزمانی در اختیار داشتن کاال و خدمت اطالعاتی برای 

کتاب خوانده شدهیا دیده شده مثل فیلم : سهل الوصول نبودن بازگشت محصول پس از فروش 

.استفاده یک فرد از اطالعات مانع استفاده دیگران نمی شود

لزوم بازاریابی قبل از فروش–یعنی پایان فروش فروش اولین 

اقتصادیسرریز اطالعات و منشاء حرکت بخش های دیگر 

(خدمت اطالعاتی /کاال) مشخصه های اطالعات 
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رادیویامواجوهوامثلعمومیخدمت/کاالواطالعاتیخدمت/کاالفراوانشباهت

.آوردنمیبوجوددیگراناستفادهبرایممانعتیفردیکاستفاده:بودنرقابتیغیر

.گیردمیقرارهمهدسترسدر،فردیکبهعرضهبا:ناپذیریمحرومیت

تغییردتولیهزینهکنندگان،مصرفتعدادافزایشبایعنی:کنندهمصرفجانبیهزینهشدنصفر

.کندنمی

اطالعاتیخدمت/کاالارزشنتیجهدروتقاضاوعرضهافزایشعامل،شبکه

اطالعاتیامخابراتیامواجیاهوامثل:عمومیکاالی

خصشتوسطاستفادهازمانعشخصیکتوسطمصرفباکهآبلیوانیکمثل:اختصاصیکاالی

.شودمیدیگر

اپیدقیمتکمکموایدمیپیشازدحامکنند،استفادهعمومیکاالیازهمهاگر:ازدحامتئوری

.رودمیبازارسمتبههمعمومیکاالیحتییعنی....وپرسرعتاینترنتمثلکندمی

(خدمت اطالعاتی /کاال) ادامه -های اطالعاتمشخصه 
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ثلماطالعاتیکاالهایحوزهدردولتقانونگذاریلزوم:نتایج

–افزارنرم–تلوزیون–دورراهارتباطات:رایتکپیحق

عاملسیستم

–عمومیهایکتابخانه:دولتگذاریسرمایهوورودلزوم

وهازیرساختتامین–آموزش–داروئیوپزشکیتحقیقات

اینترنت

اتنتیجه مهم سیاستی مشخصه های اطالع
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تفاوت ارزش خروجی و ورودی یک سیستم: ارزش افزوده 

شر طراحی مدل از پژوهش های منتایران، تولید مقاله از آمار اقتصاد : اطالعات به عنوان کاالی واسطه

.شده است

گوگل  داده کاوی از اطالعات جستجو توسط–تولید آمار اقتصاد ایران : اطالعات به عنوان کاالی اولیه

.استتماما ارزش افزوده 

ر با خدمات اطالعاتی قدیمی ت/جانشینی کاال–ارزش افزوده اطالعات منوط به نوع بکارگیری از آن 

ن پایین بود–تکیه ارزش افزوده در اقتصاد اطالعات به نوآوری –خدمت اطالعاتی جدیدتر /کاال

مقبولیت و فروش مونتاژ یا کپی از یک محصول

.ارزش هر چیزی به اندازه میزان سودی است که عاید مصرف کننده می شود

ارزش گذاری اطالعات
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ه ارزش در اقتصاد دارای مبانی فلسفی و از زمان افالطون مطرح بوده است که به چ

.چیزی ارزش می گویند

.کندقیمت را تعیین می دو   این حال، برآیند 

.

ارزش گذاری اطالعات
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ارزش

چقدر بر روی آن کار شده است، چند ساعت، مثل : عینی

انگشتر که این زمان و ساعت شامل چیزهای دیگر هم می 

بهای تمام شده. شود

.  حسب اینکه یک کاال برای یک فرد چقدر مهم است: ذهنی

.متقاضی2000مثال یک نسخه از کتاب هست با 



از خدمات متناسب با نی/ارزش اطالعات به فرآوری داده های خام و تبدیل آن به کاال

.بستگی دارد

یالی خدمت یک قیمت ر/نظریه دست نامرئی اسمیت و نتایج آن ، برای هر کاالطبق 

نها خدمت این ویژگی را ندارند و بازاری برای آ/اما برخی کاال. در بازار معین می شود

قیمتی فایده آن بایستی دولتمردان و مدیران–شکل نمی گیرد اما با بررسی هزینه 

.کنندرا تعیین 

ارزش گذاری اطالعات
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یجهنتدروشودمیتمامنمونه،شدنتستمحضبهونیستارزیابیقابلاطالعات

.استسختومتفاوتآنگذاریقیمت

.استنامعلومخریدازپیشاطالعاتیکاالییکارزش

بااتاطالعتناسباطالعات،موضوع:کندتعیینراآناحتمالیارزشتواندمیمواردی

،ندهنویساعتبار،فراداده،نظرخریدارانناشر،اعتبار،شدهارائهسرفصلروز،نیاز

اثرچکیدهمطالعهمشابه،کاالیارزشوقیمتسایت،ازبازدیدفروش،تعداد

،تولیداتومخاطبنیازمیانارتباطایجاد:خدمت/کاالیابیارزشدرکتابداراننقش

وویمحتتحلیلسازی،نمایهآنها،رسانیاطالعونویسیندهوناشرسنجیاعتبار

کاالییهایبستهتهیه–نویسیفهرست–محصوالتمقایسه

(ادامه)اطالعاتارزش گذاری 
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(لزوم تدوین استاندارد ) 

–د رعایت استاندارد و هماهنگی تولی–استاندارد شرطی اساسی در فروش اطالعات 

رعایت استاندارد و فهم مشترک عرضه کننده و تولید کننده

(انواع استاندارد : ) استاندارد سازی در اقتصاد اطالعات

اری استاندارد زبان نوشت–استانداردهای سخت افزاری –استاندارد های نرم افزاری 

ری استانداردهای رابط کارب–استاندارد ویرایشی و موضوع بندی –در هر نرم افزار 

ت چاپاستاندارد کیفی–استاندارد رتبه بندی سنی –استانداردهای تولید فیلم 

سازی در اقتصاد اطالعاتاستاندارد 
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ود تولیدکنندگان در بسیاری از موارد انتشار دهنده و توزیع کننده تولیدات خ

هستند 

هستندمصرف کننده ها اغلب دارای تحصیالت باالتری 

استخدمت اطالعاتی سرمایه بر /کاال

.  بازار اطالعات بازار محصوالت و خدماتی است که بر پایه اطالعات هستند

.درفاه مصرف کننده ها را افزایش می دهو به اطالعات ارتباطی، دسترسی شبکه 

شودتوزیع در شبکه تسهیل می مدیریت 

بازار و اقتصاد اطالعات
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یابدو سود افراد با توسعه شبکه ها و افزایش خریداران افزایش می رفاه 

ابخانه ها، کتمیرود وتوزیع کنندهایی مثل اطالعات باال بارشداقتصادی دانش،تقاضای 

هم تقاضای کنند و اطالعات می عرضه واسطه گرانی هستند که هم .... سایت ها و 

.اطالعات

ده  اطالعات باعث افزایش سرعت گردآوری اطالعات و کاهش قیمت عرضه کننفناوری 

.است
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(ادامه)بازار و اقتصاد اطالعات



.با افزایش تولید، قیمت عرضه کننده کاهش می یابد
خدمت ، تقاضای آن بیشتر می شود/با افزایش استفاده از کاال

تنی ارزان شدن مکالمات تلفن همراه، رایگان شدن رایانامه، رایگان شدن مکالمات مب
بر شبکه

(جایگاه مصرف کنندگان : )عرضه و تقاضا
هره تنها خریدار هستند زیرا نو اوری، تولید، افزایش، ب:غیر اطالعاتیخدمت  /کاالدر 

به توان اقتصاد بر می گردد و در مرحله دوم به خواست .... وری، سرمایه گذاری و 
مصرف کننده

.مصرف کننده تعیین می کند چه می خواهد: اطالعاتیخدمت /در کاال
(:عوامل تغییر تقاضا –تحلیل رفتار مصرف کننده ) عرضه و تقاضا 

خدمت/قیمت کاال
درامد افراد

(یونسکو ) نیار افراد

تقاضاعرضه و 
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داردهای تحلیل نیازهای شغلی و تحصیلی فرد توسط خودش با کمک استان: خودکاوی

موجود

پرسش و پاسخ

سوابق سفارشات کاربران

خدمات جانشین، مکمل و مشابه/قیمت کاال

خریدارسلیقه 

تعداد خریداران

(در وب سایت ها ) نظرات کاربران

سواد اطالعاتی

(ادامه)تقاضاعرضه و 
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و آفالین آنالین کتابخانه های 

کتابفروشی 

تجاریوب سایت های دارندگان 

اینترنتی و کابلی های ارتباط جمعی به ویژه تلوزیون های رسانه 

ایافزارهای هوشمند و ساده موبایلی و رایانه نرم 

وببر خدمات مبتنی انواع 

(ها انواع توزیع کننده: ) توزیع کنندگان 
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–نشست های تخصصی –رسانه های اجتماعی –وبالگ –ایمیل –سایت 

د تولی–کتاب ها و نمایه ها و بسترهای خالصه نگاری و تحلیل محصوالت 

واد برگزاری کارگاه های اطالع رسانی و ارتقاء س–بروشور و پوستر –راهنما 

جالتنگارش مقاالت در نشریات و م–برگزاری نمایشگاه –اطالعاتی کاربران 

(بسترهای توزیع و فروش ): توزیع کنندگان 
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ب برخورداری از سواد دیجیتال و استفاده از فناوری های مرتبط ، روابط عمومی مناس

شناخت دقیق کاالها و خدمات اطالعاتی،  شناخت ویژگی های بازاری هر محصول 

شناخت تولید کنندگان اطالعات و توزیع کنندگان آن

مختلفنیازهای مخاطبان و بازخورد ایشان متناسب با محصوالت درک 

توان بازاریابی منابع اطالعات 

مجزاتوان دسته بندی کاربران در گروه های 

(ن ویژگی های توزیع کننده ها و بازاریابا) توزیع کنندگان 
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در داشتن اطالعات راجع به قیمت کاال و نوع کاال و کیفیت آن از اهمیت بسزایی

.مبادالت اقتصادی برخوردار است

ت و همچنین برای مبادله یک خدمت در پهنه اقتصادی، برخورداری طرفین از کیفی

.تعدادآن در تعیین سود و ضرر طرفین مبادله اهمیت زیادی دارد

اقتصادینقش اطالعات در نظریه های 
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اینداردآگاهیماشینکیفیتازمستعملسواریماشینیکخریدارمثالبرای

آگاهکنداستخدامخواهدمیکهکارگریکوشیسختوتعهدازکارفرمااینکه

.نیست

ممکنکندمیمراجعهسوزیآتشبیمهخریدبرایکهکسیواستبیمهدیگرمثال

.ندارداطالعآنازگذاربیمهشرکتکهباشددقتبیوانگارسهلشخصاست

تئوریاولیهمفروضاتازمعاملهموردازدرستوصحیحاطالعاتداشتنلذا

ایبرابزاریاطالعات،اقتصادمبحثواستکالسیکاقتصادفضایدراقتصادی

.استمالیعمدتابازارهایتحلیلوتجزیه

اقتصادینقش اطالعات در نظریه های 
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در مواردی که چند گروه وجود دارد و احتمال بروز خسارت برای افراد با ریسک باال

ود و بیشتر از اشخاص کم ریسک است و شرکت بیمه دچار مسئله کژ گزینی می ش

ک نمی تواند تشخیص دهد کدام دسته از مشتریان ریسک باال دارند و کدام ریس

.  پایین دارند

 (MisConception : و   اشتباه   درکMis Understanding)

.وکژ فهمی وجود دارد، کژگزینیآماردر آمار و در ارزیابی 

Stochastic: و   تصادفیDeterministic: قطعیت:         آمار

Statistic is Stochastic

(وسانتخاب معک) گزینیبازار بیمه و پدیده کژ 
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تعهداتتغییردربتوانندمشتریانکهکندمیبروززمانیپدیدهاینبیمهبازاردر

رضفبه.شودمتوجهشرکتآنکهبدونکننددخالتخودبهنسبتبیمهشرکت

یبیمارزماندراودرمانهزینهکند،میبیمهبیماریعلیهراخودششخصوقتی

حدازبیشآیاوداردنیازدرمانبهحدچهتاکهفردخوداعمالبهداردبستگی

.خیریااستکردههزینه

شخصبهکردنهزینهمقدارولیاستشخصارادهازخارجبیماریبروزیعنی

حادثه.کردمتمایزیکدیگرازتوانمیراحالتدومنشیکژپدیدهدر.داردبستگی

مهبیشرکتبرایواستشخصاختیاردرآنماهیتووسعتاماداردبیرونیبروز

.نیستمشهود

منشیبازار بیمه و پدیده کژ 
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با تشکر 

علی ثاقب موفق-من اهلل التوفیق 

42
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