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 «بسمه تعالی»
 

 «فصل اول»

 

 

 بود. مباحث اخالقی و مفاهیم و معتقدات کلیساعلم اقتصاد بر اساس  میالدی 31تا قرن  -

 قرن هجدهمتا رواج پیدا کرد  مرکانتلیستها نظرات کم کم -

  فیزیوکراتهاهجدهم در قرن  -

 .بنیانگذاری کردرا  مکتب کالسیکبه نام  اولین مکتب علمی اقتصادنویسنده کتاب ثروت ملل آدام اسمیت  5771در سال  -

 

 عدم مداخله دولت و آزادی انسانها در فعالیتهای اقتصادی خود                                            

 فروض اساسی کالسیکها    -

 وجود بازار رقابت کامل و عملکرد مکانیزم بازار                                             

 

 مرکانتلیسمدر این دوران تب کسب طال و نقره بیداد می کرد             -

 دارو می دانستند:در دوران مکتب مرکانتلیسم کشورها نسخه ثابت درد و آالم خود را دریافت سه قلم  -

 کسب طال و نقره از هر مسیر ممکن -5

 افزایش ثروت و قدرت دولت مرکزی -2

 مداخله مستقیم دولت در امور اقتصادی و کنترل آن -9

 آکنه وفرانس        پرچمدار مکتب فیزیوکراتها     -

 فیزیوکراتهااه نمایند             این گروه معتقد بودند دولتها در عین اقتدار باید دست خود را از فعالیتهای اقتصادی کوت -

 فیزیوکراتهااساس نظریات این گروه آزادی نوع بشر در فعالیتهای اجتماعی اوست              -

 کالسیکهااین گروه معتقد بودند هیچ گونه دخالتی از سوی دولت در امور اقتصادی جامعه مجاز نمی باشد              -

 کارل مارکسپدر سوسیالیزم علمی              -

 بر روی نمایش تضاد درونی سرمایه داری و استثمار نیروی کار قرار دارد. اساس بحث مارکس بر چیست؟ -

 .آنها در بحث های اقتصادی همواره به دنبال کشف روابط علت و معلولی بودند از دید نئوکالسیکها اشتباه کالسیکها در چیست؟ -

 

 مکتب ریاضی                                                                             

 مکتب نئوکالسیک به دو گروه تقسیم می شود -

 )مکتب اتریشی(مکتب تفکر روانی                                                                             

 

 .مورد بحث قرار می دادند از دیدگاه مفاهیم ریاضیهمه چیز را  آنتوان کورنرمکتب ریاضی به رهبری  -
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 مطرح می کردند. از دید ارزش استعمال و یا مطلوبیت نهایی در اقتصادهمه چیز را  کارل منگرمکتب روانی به رهبری  -

 میلتون فریدمنموسس مکتب پول گرایی و یا مانیتریستها                -

 بود. مخالف دخالت دولت پولیون )فریدمن(بودند اما  مداخله دولتمعتقد به  کینزها -

پیام اصلی این مکتب این است که اقتصاد گرایشی برای خود اصالح گری ذاتی ندارد و نیاز به مداخله دولت نیازی غیر قابل چشم پوشی  -

 پست کینزین             است

فی و مورد از دید نئوکینزینها سیاست های کنترل و ارشادی دولت تنها سیاستهای کا                تفاوت نئوکینزینها با پست کینزینها -

 کینزیها عالوه بر آن سیاستهای درآمدی و برنامه ریزی نیز به عنوان سیاستهای مکمل می باشند. دید پست نیاز است در حالی که از

 

 

 

 «فصل دوم»

 

 

دارد بدین جهت علم اقتصاد در ردیف  تولید، مبادله و مصرف کاالها و خدمات است در حیطه علم اقتصاد قراربا رفتار انسانها که در ارتباط  -

 جای دارد. علوم انسانی

 د.نبه مطالعه رفتار مادی انسانها می پردازاقتصاددانان  -

 

 اقتصادی()مهمترین مفهوم کمیابی                       راههای تفکری اقتصاد دانان   -

 انتخاب                                                          

 )مهمترین هزینه در اقتصاد نامیده می شود و بهترین فرصت از دست رفته( هزینه فرصت                                                          

 نهایی گرایی                                                          

 بازارهای کارآمد                                                         

 

 برای افزایش ثروت جامعه می باشد. علم اقتصاد تحقیق               تعریف علم اقتصاد از نظر آدام اسمیت -

 هستند که همه چیز را تعیین می کنند. قیمت هانیازی به هیچگونه دخالتی نیست و این  اقتصاد بازار آزاد یا سرمایه دارینظام در  -

 تعیین کننده هستند. قیمتها همراه با برنامه ها و تصمیمات دولتمکانیسم اقتصاد مختلط در نظام  -

 است. مختلط نظام اقتصادی اکثر کشورهای جهان نظام اقتصاد -

 تعیین کننده می باشد. رکزیکمیته برنامه ریزی م اقتصاد متمرکزدر نظام  -

 تعیین می شود.همه چیز  در چارچوب شرع و دستورالعملهای موجود نظام اقتصاد اسالمیدر  -

ترکیبات مختلفی از دو کاالست که می توانند در یک اقتصاد در یک دوره زمانی معین، در شرایط حداکثر کارایی و اشتغال  ،مکان هندسی -

 (به دلیل بازده نزولی)است  مقعر به شکل                منحنی امکانات تولید                 کامل منابع، تولید شوند
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 .در هر مرحله از تولید هر کارگر اضافی میزان کمتری از کارگر قبلی به محصول می افزاید                   قانون بازده نزولی -

 زیرا میزان امکانات و تجهیزات در دوره زمانی مورد نظر ثابت است.به چه علت قانون بازده نزولی مطرح می شود؟   -

 .است منفیشیب منحنی امکانات تولید  -

𝑀𝑅𝑇𝑥𝑦          نام دارد و برابر است با نرخ نهایی تبدیلقدر مطلق شیب منحنی امکانات تولید  = |
Δ𝑦

Δ𝑥
| 

 عمومی -خصوصی                           

 انواع کاالها  -

 سرمایه ای  -مصرفی                           

امکانات تولید  درون یا زیر منحنی  Mاگر قسمتی از منابع جامعه بیکار باشند و یا منابع دچار عدم کارایی باشند جامعه در نقطه ای مانند  -

   .انتقال این منحنی به سمت راست نشانه رشد اقتصادی استقرار می گیرد. 

 

 طبقه بندی علم اقتصاد: -

 بررسی رابطه بیکاری و تورم                                                                                                                   

 مطالعه اثر مالیات بر قیمت یک کاال             )به توصیف واقعیتها، رفتارها و عملکرد اقتصاد می پردازد( مثال اقتصاد اثباتی                                                                                    

 سی علل تورم و یا بیکاری در جامعهبرر                                                                                          

 

  باشد باید نرخ بیکاری در چه سطح                                                                                                                             

 باشد باید وزیع درآمد چگونهت       مثال ( ریه ها و توصیه هایی است که بر پایه قضاوتهای ارزشی و اصول اخالقی قرار داردشامل نظ) اقتصاد دستوری 

 تولید شود نباید مشروبات الکلی                                                                    (.به عبارتی اقتصاد دستوری با بایدها و نبایدها سرو کار دارد )

  

 ر سنتی به دو دسته تقسیم می شوند:علم اقتصاد به طو -

  اتومبیل( همچون)به بررسی رفتار  وتصمیمات اقتصادی مربوط به افراد، خانوارها، بنگاه ها و بازارها می پردازد مثل یک کاالی خاص    خرداقتصاد 

 به بررسی عملکرد اقتصاد به طور کلی می پردازد مثل تورم، نرخ بیکاری، تولید ملی، پس انداز ملی(  اقتصاد کالن( 

 

 رفتار تک تک خانوارها، یک محصول، یک کاال، یک عامل تولید صورت می گیرد.بررسی اقتصاد خرد در  -

 سطح عمومی قیمتها و تولید کل و اتفاقاتی که می افتد به طور کل بررسی می شود.اقتصاد کالن در  -

 در یک اقتصاد واقعی عالوه بر خانوارها و بنگاهها دولت نیز به فعالیت اقتصادی مشغول است. -

 است.اقتصاد خرد و تصمیمات دولت در رابطه با توزیع درآمد و تخصیص منابع بررسی شود در حیطه چنانچه رفتار  -

 و عکس العمل ها در زندگی اقتصادی انسانها هابیان یا مجموعه ای از بیاناتی است در خصوص علل و اثرات عملکرد               نظریه اقتصادی -

 

 تعریف اصول مسلم نظریه -5                     چهار قدم برای ساخت نظریه )تئوری( -

 مشاهده واقعیت ها -2                                                                       

  بیان فرضیه-9                                                              

 آزمون فرضیه ها-4                                                              
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 .بیان کننده رابطه میان متغیر و تابع است فرضیه -

بت شده است در حالیکه فرضیه اثنظریه فرضیه ای است که در زمان معین در دنیای واقعی از طریق روش تجربی   :تفاوت نظریه و فرضیه -

 ای است که هنوز اثبات نشده است.رابطه  بیان

مصرف  درآمد ،آن محصولقیمت  تابعی است از : هر محصولی در یک دوره زمانی معین ییا تقاضای یک مصرف کننده برامقدار خرید  -

 مصرف کننده از جریان آتی قیمت هاانتظارات  ومکمل ، قیمت محصوالت جانشینو ترجیحات وی، قیمت محصوالت  سلیقهکننده، 

 

بیان می کند به شرط ثابت بودن همه عوامل اگر قیمت ها کاهش یابد تقاضا بیشتر و  : مارشالتوسط آلفرد             نظریه یا قانون تقاضا -

 .اگر افزایش یابد تقاضا کمتر می شود

 بنگاهها و دولت را در اقتصاد بیان می کند.رفتار تابعی افراد ،  :معادله کرداری                                                                                                

    وجود دارد  دلهدر یک الگو یا مدل اقتصادی دو نوع معا -

 تعریف های معین در الگو را بیان می کند. :معادله تعریفی                                                                                      

 C = f (𝑦𝑑)                         f`> 0       بر طبق معادله کرداری -

𝑦𝑑  = مصرف c                         درآمد=   

 𝑦𝑑= c+s            بر طبق معادله تعریفی

 داده های سری زمانی                                                                      

 می شوندداده ها به چند دسته تقسیم  -

 داده های مقطعی                                                                

 

 شاخص قیمتبه عنوان وسیله ای برای سنجش تغییرات قیمت مورد استفاده قرار می گیرد               -

 متغیرهای پولی             بدون توجه به سطح قیمتها و صرفا از نظر پولی یا اسمی مورد بررسی قرار می گیرند  -

 متغیرهای واقعیمقایسه متغیرهای پولی در ارتباط با شاخص قیمت هاست              -

 قدرت خرید پولبا یک واحد پولی می توان خرید              را شاخصی است که نشان می دهد چه مقداری از کاالها  -

 نرخ رشد یک متغیردرصد تغییرات آن متغیر در یک دوره زمانی معین                -

 

 * 511             نحوه محاسبه نرخ رشد یک متغیر -
𝑥2−𝑥1

𝑥1
 xنرخ رشد= 

 به علم اقتصاد وارد شده است. پل ساموئلسونمفهوم تعادل از علم فیزیک توسط  -
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 «فصل سوم»

 

 

 .متقاضیان یا مصرف کنندگان استتقاضا حاصل رفتار  -

 مطلوبیتکاال و خدمات بدست می آورد               ازمصرف کننده  ی کهرضایت خاطر -

 

 درآمد مصرف کننده                                                            

 )با تقاضا رابطه معکوس دارد( قیمت کاالی مورد نظر                                                            

 سلیقه و ترجیحات        عوامل موثر بر تقاضای مصرف کننده          -

 قیمت کاالهای مرتبط                                                            

 اراتظانت                                                            

 

 .تغییر تقاضا بستگی به نوع کاالی مورد بحث دارد -

 ()رابطه اش با درآمد مستقیم  کاالهای معمولی یا نرمال                                                                                 

                                نوع کاال مطرح هستند 2در رابطه با درآمد  -

 )رابطه اش با درآمد معکوس یا منفی(  کاالهای پست                                                                         

 

 رابطه مستقیم دارد()با تقاضا کاالهای جانشین یا رقیب                                                                     

 کاالهای مرتبط دو دسته هستند -

 )رابطه اش با قیمت معکوس می باشد( کاالهای مکمل                                                                   

 

𝒇(𝑷𝒙 = 𝑸𝒙)تابع تقاضا        -
𝒅                                   0 >   ّf  

- 𝑄𝑥
𝑑                                        مقدار تقاضا =𝑃𝑥 قیمت کاال = 

 

 

 .می باشدمنفی شیب منحنی تقاضا دارای  -

 .می باشد جانشینیو  درآمدی شیب منفی منحنی تقاضا ناشی از دو اثر -

 

 .مصرف کننده ارزش کمتری داردیعنی هر واحد اضافی از یک کاال برای                  قانون نزولی بودن مطلوبیت نهایی -

 بستگی به قیمت کاال در بازار و مقدار تولید بنگاه دارد. درآمد یک بنگاه -

 تابعی است از میزان به کارگیری عوامل تولید تولید بنگاه -
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 )با عرضه رابطه مستقیم دارد(رقیمت کاالی مورد نظ -5 

 )با عرضه رابطه معکوس دارد(تولید بنگاههزینه های   -2           عوامل موثر بر عرضه بنگاه -

 انتظارات                                          -9                                      

 

𝒇(𝑷𝒙  =𝑸𝒙)تابع عرضه     -
𝒔                       0 <   ّf  

         است. شیب مثبتمنحنی عرضه دارای  -

       

 

 «فصل چهارم»

 

 

 ایجاد قابلیت اضافی در اشیاء به منظور رفع نیازمندیهای بشر می باشد. تولیداز نظر ژان باتیست سی  -

 تولیدعبارت است از تغییر و تبدیل مواد، در نتیجه یک فرایند کاری                -

 محصولآنچه در فرآیند تولیدی، در نتیجه تغییر مواد اولیه به دست می آید               -

 عوامل تولیدکاال و خدماتی که برای بدست آوردن محصول دیگری استفاده می گردند              -

  مقدار تولید، تابع مقدار عوامل تولیدی بکار رفته خواهد بود. -

تولید و مسائل فنی در تابع تولید اینکه چه میزان از هر یک از عوامل تولید، استفاده گردد تا محصول مورد نظر به دست آید، بستگی به نوع  -

 تولید دارد.

 .نوع رابطه بین عوامل تولید و محصول همان تکنیک تولید است -

 .می گوییم ثابتکه در کوتاه مدت نمی توان کم و زیاد کرد عوامل تولید را عوامل تولیدی  -

 یروی کار غیر ماهر یا کود شیمیایی(.)مثل نمی گوییم متغییرکه در کوتاه مدت می توان کم و زیاد کرد عوامل تولید را عوامل تولیدی  -

 تعیین کننده ظرفیت واحدهای تولیدی هستند. عوامل تولید ثابتمیزان کوتاه مدت در  -

 متغییر است.مقدار افزایش در میزان کل محصول در نتیجه افزایش یک واحد در عامل :  تولید نهایی عامل متغیر -

 

(𝛥𝑇𝑃)تغییر در میزان تولید کل 

(𝛥𝑥)تغییر در مقدار عامل متغییر
 𝑀𝑃𝑥) = تولید نهایی ) 

 

 .هر عامل تولیدی از حاصل تقسیم تولید کل بر تعداد واحدهای بکار گرفته شده از آن عامل تولید بدست می آید :تولید متوسط -

 

- 
 (𝑇𝑃)تولید کل 

(𝑥)تعداد عامل تولید بکار رفته
 𝐴𝑃𝑥) ) متوسط= تولید  
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 .افزایش می یابد کاهندهنرخ تولید کل با  -

 می گردد. منفیمی شود، با نزولی شدن تولید کل ، تولید نهایی  صفر، تولید نهایی برابر در جایی که تولید کل به حداکثر خود می رسد -

 

 

 

 «فصل پنجم»

 

 

 .گرفته شوند: ارزش عوامل تولید هنگامی که در بهترین موقعیت ممکنه به کار هزینه فرصت از دست رفته عبارتند از -

 )مثل مزد کارگر و هزینه منابع و عوامل تولیدی که بنگاه مالک آن نیست( آشکار و واضح                                                         

 دو نوع هزینه یا مخارج داریم -

 که بنگاه صاحب و مالک آن است()مثل ساختمانی   ضمنی                                                         

 دوره کوتاه مدتدوره زمانی که در آن حداقل مقدار یکی از عوامل تولید ثابت است                   -

 دوره کوتاه مدتدر این دوره زمانی بنگاه با دو نوع عامل تولید ثابت و متغییر روبه رو است                  -

 بلند مدت                است تمامی عوامل تولید و نهاده های مورد استفاده خود را تغییر دهددوره ای که در آن بنگاه قادر  -

 است کوتاه مدتتابعی از سطح تولید بنگاه در سطح هزینه های متغییر بنگاه  -

 (بنگاه مستقل استاز سطح تولید محصول )( fcهزینه ثابت )                                                              

 شامل دو بخش است  ( TC) هزینه کل -

 )با تغییر در سطح تولید تغییر می یابد و با تغییر خود موجبات تغییر (vc)هزینه متغییر                                                                       

 سطح هزینه های کل بنگاه می شود(در                                                                                                 

 TC = TFC + TVCبرقرار می باشد                  رابطههمواره این  -

 مانند دارد   Uهزینه متغییر شکل  -

 است:همچنین رابطه های زیر برقرار  -

       TC = TVC + TFC 
𝑻𝑭𝑪

𝑸
  + 𝑻𝑽𝑪

𝑸
   =𝑻𝑪

𝑸
                           

 AVC=   
𝑻𝑽𝑪

𝑸
    ,     AFC = 𝑻𝑭𝑪

𝑸
   ,        ATC=   

𝑻𝑪

𝑸
                                                                                                               

  ATC = AFC + AVC بنابراین    
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 .نمایش می دهیم   MCدهنده میزان تغییر در هزینه کل به ازاء یک واحد تغییر در میزان تولید است که با نشان              هزینه نهایی -

 اینکه به سطح تولید بستگی ندارد و همواره ثابت است( )به دلیل افقی نمودار هزینه ثابت خطی است -

 

 بنگاه تولیدی محکوم است که در کوتاه مدت عمل کند و در بلند مدت برنامه ریزی کند. -

 .ندارددر بلند مدت تمامی عوامل تولید بنگاه متغییر هستند و عوامل تولید ثابت وجود  -

 شود.مختصات رسم می مبدا منحنی هزینه کل بلند مدت از  -

 رسم می شوند. Uمنحنی هزینه متوسط و نهایی بلند مدت به مانند  -

 عبور می کند. LACاز حداقل منحنی هزینه متوسط بلند مدت    LMCمنحنی هزینه نهایی بلند مدت  -

 هستند. صعودیهمواره  TVCهزینه متغییر کل  و   TCمنحنی های هزینه کل  -

 است. نزولیهمواره    AFCمنحنی هزینه ثابت متوسط  -

 مرور شودکتاب  551و  551صفحات  -

 

 

 «فصل ششم»

 

 

 .در آن به مبادله می پردازند مصرف کنندگانمکانی است که فروشندگان و  بازار -

اعم از کاال و خدمات و نیروی انسانی  مبادله بر سر هر چیزیهمدیگر را مالقات کنند و  لزوما نبایددر بازار فروشندگان و مصرف کنندگان  -

 صورت می گیرد.

 را نشان می دهد. تعادل بازار ،عرضه و تقاضا محل تالقی منحنی های -

 عرضه و تقاضا با هم برابرند. ،در نقطه تعادل -

 آن کاال بوجود می آید. همه مصرف کنندگانمنحنیهای تقاضای جمع افقی بازار یک کاال از  تقاضایمنحنی  -

 آن کاال بوجود می آید. همه عرضه کنندگانمنحنیهای عرضه جمع افقی منحنی عرضه بازار یک کاال از  -

 میزان حساسیت یا میزان عکس العمل تقاضا و عرضه را در برابر تغییر عوامل موثر بر آنها می نامند.           کشش -

 کاال به درصد تغییرات در قیمت آن کاالست.درصد تغییرات در میزان تقاضای           کشش قیمتی تقاضا   -

 .که  رابطه بین قیمت و مقدار تقاضای کاال منفی استاین دلیل است به  منفیعالمت کشش قیمتی تقاضا  -

                                                                                              
درصد تغییرات در مقدار تقاضا

درصد تغییرات در قیمت
    = کشش قیمتی تقاضا 
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فرمول کشش قیمتی تقاضا                                  -
𝑝

𝑎
 1 

da

dp
  = 

da
𝑎

dp
𝑝

  = 𝑒𝑝
𝑑 

 رجوع شود. 521به مثال صفحه  -

 

 

 

 

 در تجزیه و تحلیل ها از قدر مطلق کشش قیمتی کاال  استفاده می شود حال: -

 است. کامال بی کششباشد تقاضا  صفراگر قدر مطلق کشش قیمتی تقاضای کاالیی برابر با  -

 است. کم کشش یا بدون کششباشد  کوچکتر از یکاگر  -

 است. با کشش واحدباشد  برابر یکاگر  -

 است. با کششباشد  بزرگتر از یکاگر  -

 است. کامال با کششباشد  بی نهایتاگر  -

 

 در قبال تغییر در درآمد اندازه گیری می کند. را میزان عکس العمل تقاضا برای آن کاال            کشش درآمدی تقاضا -

 
درصد تغییرات در تقاضا

درصد تغییرات در  درآمد
 کشش درآمدی تقاضا=  

 
𝐼

𝑞
 1 

dq

dI
   =

da
𝑞

dI
𝐼

   =n  

 است. منفیباشد  پست و اگر مثبتباشد عالمت کشش درآمدی  نرمالاگر کاال  -

 

 کشش متقاطع تقاضا   این کشش تاثیر تغییر قیمت یک کاالی مرتبط را بر روی مقدار تقاضای کاالی مورد نظر نشان می دهد       -

 

𝑋درصد تغییرات در تقاضای

𝑦درصد تغییرات در قیمت کاالی
 X= کشش متقاطع تقاضای 

 

  
𝑝𝑦

𝑞𝑥
   ·  =   

𝑑𝑞𝑥

𝑑𝑝𝑦
   

𝑑𝑞𝑥

𝑞𝑥
𝑑𝑝𝑦

𝑝𝑦

 exy = 

باشند عالمت کشش متقاطع  جانشینو اگر دو کاالی مذکور  منفی  xباشند، عالمت کشش متقاطع تقاضای  مکمل yو   xاگر دو کاالی  -

 خواهد بود. تبمث  xتقاضای 

 مهمترین کشش در سمت عرضه، کشش قیمتی آن است. -
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درصد تغییرات در مقدار عرضه کاال

درصد تغییرات در قیمت آن کاال
 =کشش قیمتی عرضه کاال  

    
𝑝

𝑞𝑠 1 
dqs

dp
   =

𝑑
𝑞𝑠

𝑞𝑠

𝑑𝑝

𝑝

   =𝑒𝑝
𝑠 

 

 است. مثبتبه علت وجود رابطه مستقیم بین مقدار عرضه کاال و قیمت آن  عالمت کشش قیمتی عرضه -

 

 

 از هر نظر تولید می کنند مثل گندم()کاالیی است که تولید کنندگان مختلف آن، محصولی  کامال مشابه  همگن                              

 انواع کاالها -

  )کاالیی که محصول هر تولید کننده به صورتی از محصول دیگران متفاوت است مانند اتومبیل( غیر همگن                             

 

 بازار رقابت کامل -5                                   

 رقابت انحصاری -2                                   

 انحصار چند جانبه -9                    انواع بازار   -

 انحصار کامل -4                                   

 انحصار دو طرفه -1                                   

 

 عرضه کننده )فروشنده(تعداد بسیار زیاد متقاضی )خریدار( و  -5       

 کاال ها کامال مشابه یکدیگر است )محصوالت در این بازار همگن هستند(-2       

 ورود و خروج به این بازار آزاد است و هیچگونه محدودیتی وجود ندارد -9          ویژگیهای بازار رقابت کامل عبارتند از : -

 عوامل تولید به آسانی قابل انتقال از یک صنعت به صنعت دیگر است و به عبارتی-4                                                       

 هزینه و یا با هزینه نازل صورت می گیرد. بدون                                                           

 یان و عرضه کنندگان اطالع کافی و کاملی از جریانات اقتصادی بازار دارند.متقاض   -1             

 

در بازار رقابت کامل رفتار مصرف کنندگان بر چه اساسی شکل می گیرد؟ بر اساس هدف به حداکثر رساندن مطلوبیت )رضایت خاطر حاصل  -

 از مصرف کاال(

𝜋 هزینه تولید کاالستسود تولید کننده حاصل مابه تفاوت درآمد ناشی از فروش و  - = 𝑇𝑅 − 𝑇𝐶 

 TR=P.Qدرآمد تولید کننده برابر با حاصل ضرب میزان تولید)یا فروش( در قیمت کاالست یعنی:    -

 در بازار رقابت کامل، تولید کننده قدرت اثر گذاری بر قیمت کاال را ندارد بلکه قیمت به او دیکته می شود. -

بسته بندی و غیره دارد. مثل  دیگری تفاوت اندکی از نظر طرح،در این نوع بازار هر بنگاه کاالیش با            بازار رقابت انحصاری    -

 پوشاک و مواد غذایی

 وجود تعداد زیاد خریداران و فروشندگان است               رقابت کامل و رقابت انحصاریوجه تشابه دو بازار  -
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رقابت کامل و تنوع و عدم همگنی کاالها در  همگن بودن کاالها در بازار                 انحصاریوجه تمایز دو بازار رقابت کامل  و رقابت  -

 بازار انحصاری

 انحصار چند جانبه در خرید                                                                                                

  صنایع اتومبیل سازی در ایران()مثل بازار انحصار چند جانبه  -

 انحصار چند جانبه در فروش                                                                                             

 

 

 

خریدار روبرو باشد و یا به تنهایی یک بازاری که در آن یا فقط یه تولید کننده )یا فروشنده با تعداد زیادی                  بازار انحصار کامل -

 بازار انحصار فروش                         خریدار یا متقاضی با تعداد زیادی عرضه کننده یا تولید کننده مواجه باشد(

 بازار انحصار خرید                                                                                                                 

 

 انحصار مطلقهیچگونه جانشینی وجود نداشته باشد انحصار از چه نوعی است              در صورتی که  -

  .کاال تعیین کنند ازهر دو انحصارگر نمی توانند هر قیمتی را برای هر مقداری  انحصار کاملدر  -

بازاری است که در آن تنها یک خریدار یا گروهی از خریداران متحد و فقط یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان        انحصار دو طرفه    -

 متحد به مبادله با یکدیگر می پردازند.

 انحصار دو طرفه                 سطح تولید یا قیمت کاال در چنین بازاری از طریق مذاکره و چانه زنی تعیین می شود -

 سندیکاهای کارگران با سندیکاهای کارفرمایان                نمونه ای از انحصار دو طرفه  -

 روی منحنی تقاضای بازار حرکتتغییر قیمت کاال                  -

 یا انتقال منحنی تقاضای بازار جابه جاییتغییر عوامل موثر بر تقاضا                   -

 

 

 «فصل هفتم»

 

 

 آغازی بود برای شکل گیری اقتصاد کالننقطه  91دهه  -

 اقتصاد دانان کالسیک معتقد بودند اقتصاد دارای یک مکانیزم درونی است که موجب برقراری تعادل در بازارها می شود. -

 کالسیکها معتقد بودند بازار کار همواره در تعادل خواهد بود. -

 ست.نکینز علت رکود و بیکاری را کمبود تقاضا در بازارها می دا -

 نظریه های کینز سنگ زیرین اقتصاد کالن بود. -

 در الگوی کالسیکها قیمت ها و دستمزدها میزان تولید و اشتغال را تعیین می کند. -

 ر کینز میزان تولید و اشتغال توسط تقاضای کل برای کاالها و خدمات تعیین می شود.بر اساس نظ -
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 کینز موافق دخالت دولت بود برعکس کالسیکها -

به شرایطی اطالق می شود که رکود اقتصادی )رشد پایین و منفی و بیکاری زیاد( و تورم باال بطور همزمان بر                  رکودیتورم  -

 (تورم رکودی در دهه هفتاد رخ داد) .اقتصاد ضربه وارد نماید

 نقش دولت در مسائل کالن اقتصادی : -

 طریق کنترل مالیاتها و مخارج دولت()عبارتند از مدیریت تقاضای کل از سیاست مالی  -5

 ضای کل از طریق کنترل حجم پول(اتق)عبارتند از مدیریت سیاست پولی  -2

 )عبارتند از مجموعه ای از اقدامات دولت جهت کنترل نرخ افزایش قیمتها، دستمزدها و سایر درآمدها( سیاست درآمدی -9

 تحریک تولید و عرضه بسیار موثر می دانند()آنها کاهش نرخهای مالیاتی را برای سیاست های طرف عرضه  -4

 

 

تثبیت نمود و از بروز نوسانات اقتصادی دولت می توان سطح اشتغال و ستاده کل را  مالیسیاستهای کینز معتقد بود با استفاده از  -

 جلوگیری کرد.

 کرد.دولت استفاده  سیاست  مالی انبساطیبه اعتقاد کینز برای خروج اقتصاد از رکود باید از  -

 طبق این سیاستها باید مالیات ها را کاهش داد و یا مخارج دولت را افزایش داد یا هردو.                سیاستهای مالی انبساطی -

این نوع سیاستها معموال به صورت مقررات و قوانینی هستند که بر طبق آنها حداکثر میزان افزایش قیمت و                سیاستها درآمدی -

 دها مشخص می شود.دستمز

 هدف از این نوع سیاستها کنترل تورم می باشد.                 سیاستهای درآمدی -

 است. طرف عرضهکاهش نرخ های مالیاتی و یا کاهش مالیات بر درآمد اشخاص، یک نوع سیاست  -

 

 خصوصی موسومندمجموعا به بخش         خانوارها                   اجزای تشکیل دهنده اقتصاد -

 بنگاهها                                                       

 )به بخش عمومی معروف است( دولت                                                       

 )بقیه دنیا( بخش خارجی                                                       

 

 )یا بازار عوامل تولید( بازار کار                                                       

 و خدمات بازار کاال            بازارهای اقتصاد کالن عبارتند از -

 بازار مالی                                                      

 

را تشکیل می دهند و تماما توسط خانوارها عرضه می شوند و در اختیار بنگاه ها قرار می  عوامل تولیدسرمایه و نیروی کار بر روی هم  -

 .گیرند

 می پردازند. پرداختهای انتقالیدولت عالوه بر پرداخت به خانوارها بابت نیروی کار و سایر عوامل تولید به آنها مبالغ دیگری تحت عنوان  -

 می باشد. تامین اجتماعی و یارانهکمک دولت بابت پرداختهای انتقالی  شامل  -
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 «شتمفصل ه»

 

 

 اصطالحات رایج: -

 

 کشور در طی یک دوره  کل ستاده ای که با کاربرد عوامل تولید و منابع یک ارزش بازاری )    GNP                     محصول  ناخالص ملی         

 (معین مثال یکسال در اقتصاد ملی ایجاد شده است. زمانی                                                                        

 GDP                   محصول ناخالص داخلی         

 NNP                         محصول خالص ملی        

 NI                                          درآمد ملی        

 PI                                     درآمد شخصی        

 DPI                درآمد شخصی قابل تصرف        

 

 یا همان محصول ناخالص ملی باید لحاظ شود و چه عناصری باید از آن خارج بماند؟  GNPچه عناصری در  -

شهروندان ایرانی ) کار، زمین، سرمایه( درآمد نیروی ایرانی چه در داخل و یا الف( درآمد و ارزش ایجاد شده توسط عوامل تولید تحت تملک 

 در خارج برای یکی از شرکتهای خارجی کار کند.

 باید در از طرف دیگر درآمد کارگران خارجی و سود شرکتهای خارجی که در ایران به فعالیت مشغول هستند نGNP  ایران لحاظ

 شود.

ثبت شود به دلیل  GNPلحاظ می شود ولی ارزش کاالها و خدمات واسطه ای نباید در  GNPب( ارزش کاالها و خدمات نهایی در 

 جلوگیری از احتساب مضاعف

 کاالهایی که بعنوان مواد  ارزش افزوده در هر مرحله از تولید عبارتند از : ارزش ستاده ایجاد شده در آن مرحله منهی هزینه خرید

 .اولیه یا کاالهای واسطه ای به آن مرحله وارد شدند

 GNP   تعریف دیگری نیز دارد و آن عبارتند از           ارزش تمامی کاالها  و خدماتی که توسط مصرف کننده نهایی مصرف می

 شود.

  GNPتنها کاالها و خدماتی مورد توجه می باشند که جدیدا تولید شده باشد و محصوالت تولید شده در سالهای گذشته در  GNPدر  ج(           

 لحاظ نمی شوند. یسال جار               

 و فقط یک انتقال صورت لحاظ نمی شود؛ چراکه کاالی جدید از این بابت تولید نمی گردد GNPد( خرید و فروش سهام و اوراق قرضه در            

 می گیرد از فردی به فرد دیگر یا شرکتی به شرکت دیگر.             
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سودی به کشور  کشورتوسط افراد همان مهم این است که  ،داخل شرکت یا خارج از آنفرقی نمیکند حال  ملیت مطرح است GNPدر -

 برسد.

 و خدماتی تولید شود حال فرقی نمی کند فرد خارجی باشد یا داخلی ملیت مطرح نمی باشد بلکه باید داخل کشور کاالها GDPدر  -

 

 زوال و نقصان و یا به عبارت دیگر تخریب موجودی سرمایه را گویند.            اصطحالک -

 (.برای رفع این مشکل محصول خالص ملی تعریف می شود )اصطحالک لحاظ نمی شود GDPو  GNPدر  -

 

 : محصول ناخالص ملی منهی اصطحالک محصول خالص ملی عبارتند از -

 کار، زمین و سرمایه عوامل تولید عبارتند از : -

 .موسوم است درآمد ملیمجموع درآمد عوامل تولید به  -

 درآمدی است که در فرآیند تولید کاال و خدمات نصیب عوامل تولید می شود. درآمد ملی عبارتند از: -

 

 محصول ناخالص ملی                      استخراج درآمد ملی   -

 کسر می گردد: استهالک سرمایه های ثابت                                                                

 نتیجه: محصول خالص ملی                                                 

 کسر می گردد: مالیات غیر مستقیم تجاری                                                         

 اضافه می گردد: کمک دولت به شرکتها                                                         

 نتیجه: درآمد ملی                                                

 

 .خانوارها می شودکل درآمدی که عمال نصیب                PIدرآمد شخصی یا  -

برای رسیدن به درآمد شخصی باید سود شرکتها و بیمه های اجتماعی را از آن کسر و پرداختهای انتقالی دولت را به آن اضافه کنیم، ضمنا  -

 برای به دست آوردن درآمد شخصی قابل تصرف نیز مالیات شخصی را از درآمد شخصی که بدست آوردیم کسر می کنیم.

 اتحاد زیر همواره برقرار است: GNPبرای محاسبه  -

 مخارج = ارزش ستاده = درآمد                                                                                                            

 موسوم است Cمصرف مخارج خانوارها به  -

 Iسرمایه گذاری مخارج بنگاه ها به  -

 Gمخارج دولت  -

 ( که از مابه التفاوت صادرات و واردات کشور به دست می آید.X-M)موسوم است  خالص صادراتو باالخره چهارمین جزء مخارج به  -

 

 GNP = C+I+G+(X-M)بر حسب مخارج                  GNPمحاسبه  -

 کسر نماییم و به آن ارزش یارانه را اضافه کنیم. GNPبر حسب هزینه عوامل الزم است مالیاتهای غیر مستقیم را از  GNPجهت محاسبه  -
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 دستمزد و حقوق پرداخت شده           جبران خدمت کارکنان                                                                               

  اضافات بر حقوق و دستمزد مانند بیمه و بازنشستگی                      سود شرکتها                                                                               

  است که از فعالیتهای خود)شامل عوایدی درآمد ناشی از فعالیتهای غیر شرکتی      درآمد عوامل تولید به چند دسته تقسیم می شوند -

       (نصیب افراد می شود اشتغالی                                    درآمد اجاره                                                                                           

 خالص بهره دریافتی                                                                                          

 

  بر حسب درآمد عوامل تولید:    GNPمحاسبه   -

 محصول ناخالص ملیمالیاتهای غیر مستقیم(+ استهالک+ درآمد ملی =  -)پرداختهای انتقالی                                                    

 روش ستادهدست می یابیم               GNPارزش کاالها و خدمات نهایی را جمع زده و به رقم  GNPدر این روش از محاسبه  -

 

 :و روش های محاسبه آن GNPمحدودیتهای مفهوم  -

 (کار زنان خانه دار یا افرادی که خود وسایل منزلشان را تعمیر می کنند ولی جایی ثبت نمی شود همانند)  مصرفیتولید برای خود  (5

 [( به دلیل فرار از مالیاتالف( این معامالت اساسا قانونی نمی باشند ب عدم ثبت این معامالت ناشی از دو امر است ]اقتصاد زیرزمینی  (2

9) GNP همانند کاهش جنایت، افزایش اوقات فراغت( و رفاه اقتصادی و اجتماعی( 

 

 درست محاسبه نمی گردد. GNPپس  ،در صورتی که وجود دارد لحاظ نمی شود GNPتمامی موارد باال در  -

 اطالق می شود. ارزش اسمیمحاسبه شود اصطالحا به آن  بر حسب قیمتهای جاریاگر یک متغییر  -

- GNP کشور بر حسب قیمتهای ثابت )قیمتهای سال پایه( از ارزش تولیدات :عبارت است واقعی 

-  GNP   اسمی سریعتر ازGNP  واقعی رشد می کند. زیراGNP  اسمی هم از افزایش تولید کاالها و خدمات و هم از افزایش قیمتها متاثر

 واقعی تنها به دلیل افزایش میزان تولیدات و خدمات افزایش می یابد.GNP می شود؛ در حالی که 

- GNP از تقسیم                سرانهGNP .بر جمعیت کشور به دست می آید 
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 «فصل نهم»

 

 

 دور تجاریفراز و نشیب و نوسان در سطح فعالیتهای اقتصادی را گویند                -

 است. صعودیدارای شیب  GNPمسیر زمانی  -

 اطالق می گردد.  بحران کاهش یابد اصطالحا دو فصل متوالیحداقل برای  GNPبه دورانی که  -

 گفته می شود. کسادی استمرار یابد به آن برای مدت طوالنیوقتی بحران بسیار عمیق باشد و  -

 عبارت است از نوسان اقتصاد در حول نیروهای بالقوه               ادوار تجاری -

 

 

به وضعیتی اطالق می شود که برای بخشی از نیروی کار که حاضر است با دستمزد جاری مشغول به کار شود فرصت شغلی موجود  بیکاری -

 نباشد.

 شغلی به او پیشنهاد نشود( ،) افرادی که حاضر به کار باشند و علیرغم کوششش یا بیکار می باشند                                                           

 افرادی که دارای شغل نمی باشند

 یا در زمره نیروی کار قرار نمی گیرند                                                           

 

 عبارت است از مجموع افراد دارای شغل و افراد بدون شغل نیروی کار -

 افرادی که بیکار هستند + افرادی که دارای شغل هستند = نیروی کار                                                                              

 
تعداد افراد بیکار

تعداد افراد بیکار+تعداد افراد دارای شغل
 = نرخ بیکاری

 

 .جمعیت کشور که در سن مجاز فعالیت اقتصادی باشندنسبت نیروی کار به کل            نرخ مشارکت -

 دوران رکود          در این دوران هم تعداد افراد بیکار و هم متوسط زمان بیکاری افزایش می یابد -

 

 : به دلیل عدم انطباق سریع مهارتهای افراد با فرصتهای شغلی بوجود می آید   )عارضی( بیکاری اصطکاکی-3                           

 : علت آن تغییرات ساختاری اقتصاد است همانند کاهش نقش دولت در اقتصادبیکاری ساختاری-2         انواع بیکاری  -

 .می شود: به هنگام کسادی و رکود اقتصادی ظاهر بیکاری ادواری-1                           

 

 تورم              افزایش دائمی سطح عمومی قیمتها راگویند -

 تورم یک پدیده مشکل زا است ) به دلیل اینکه قدرت خرید مردم پایین می آید( -

 

 سطح عمومی)کلی( قیمتها افزایش یابد                                                     

 در صورتی تورم  ایجاد می شود که      -

 به طور مستمر در طی دوره زمانی قابل توجهی مثال یکسال ادامه یابد                                         
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 شاخص قیمت               ابزاری است برای اندازه گیری میزان تغییر در سطح کلی قیمتها -

*      511            211صفحه رجوع شود به تمرین جهت درک مطلب  -
قیمت سبد مصرفی در دوره اول 

قیمت سبد در دوره اول(سال پایه)
 شاخص قیمت در دوره اول=       

 

 CPIشاخص قیمت خرده فروشی           این شاخص بیش از سایر شاخصها مورد استفاده قرار می گیرد      -

 

در شرایط تورمی که قیمت کاالها و خدمات افزایش می یابد چگونه نرخ دستمزد و حقوق کارکنان و همچنین پرداختهای تامین اجتماعی  -

              یا همان شاخص قیمت خرده فروشی  CPIتعدیل می شود            به وسیله 
𝐶𝑃𝐼𝑡−𝐶𝑃𝐼𝑡−1

𝐶𝑃𝐼𝑡−1
 =  𝑃0 

 
 GNPتورم زدایی شاخصی که به وسیله آن تغییر در ارزش تمامی کاالها و خدمات تولید شده در اقتصاد محاسبه می شود              -

در تورم زدایی شاخص  .سبد مورد نظر حاوی اقالم مصرفی محدود و معین است CPIدر این است که در محاسبه  CPIتفاوت تورم زدایی با  -

 سال پایه لحاظ می شود. CPIضمنی قیمت در سال جاری مالک می باشد در صورتی که در 

 252و 255رجوع شود به تمرین صفحات  -

 شاخص قیمت تولید کنندهاین شاخص به شاخص قیمت عمده فروشی نیز معروف است                -

 د کنندهتولیشاخص ی باشد               این شاخص متوسط قیمت دریافتی تولیدکنندگان م -

 در محاسبه این شاخص قیمت پرداختی مصرف کنندگان مورد توجه نیست بلکه قیمت کاال در معامله بین بنگاه ها لحاظ  -

 شاخص قیمت تولید کننده         می شود     

 را نشان می دهد. در مرحله تولیدشاخص قیمت تولید کننده تغییر قیمت  -

 ساخته شده                                                                                                       

 واسطه ای                شاخص قیمت خرده فروشی برای سه گروه کاال محاسبه می شود -

 خام                                                                                                       

 

 

 

 «فصل دهم » 

 

 

 C = f (y)           تابعی از درآمد است ،مصرف به عقیده کینز -

شامل درآمدی است که خانوارها از طریق کار کردن به دست می آورند به عالوه پرداختهای انتقالی دولت منهای :  درآمد قابل تصرف -

 مالیات

 (و این علت صعودی بودن منحنی مصرف می باشدیا خانوار با افزایش درآمد او افزایش می یابد )مصرف هر فرد  -
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 هر فرد یا خانوار در هر سطحی از درآمد دارای مصرف می باشد حتی اگر درآمد وی معادل صفر باشد. -

 شود. آن بخش از تغییر در درآمد که مصرف می                 میل نهایی به مصرف عبارتند از -

 :رابطه زیر برقرار است -

     APC > MPC                             MPC   میل نهایی به مصرف =        APC    میل متوسط به مصرف = 

 

 ندهعبارتند از               اقدامی است برای ایجاد ارزش در آی سرمایه گذاریدر علم اقتصاد  -

 و ماشین دست دوم جزء سرمایه گذاری محسوب نمی گردد.از نظر اقتصاد دانان خرید ارز و سکه  -

 

 شرکت ها در ایجاد ساختمان و خرید ماشین آالت و تجهیزاتسرمایه گذاری                                                          

 سرمایه گذاری در ایجاد ساختمانهای مسکونی                    انواع مخارج سرمایه گذاری -

 سرمایه گذاری در موجودی انبار                                                         

 

 به وضعیتی از اقتصاد اطالق می شود که هیچ انگیزه و گرایشی برای تغییر وجود نداشته باشد. تعادل -

 موسوم است. درآمدی تعادلیآن سطحی از درآمد ملی که برابری عرضه و تقاضا را تامین می کند به  -

 در سطوح درآمدی باالتر از نقطه تعادل عرضه بیشتر از تقاضا می باشد. -

 در سطوح درآمدی پائین تر از نقطه تعادل تقاضا بیشتر از عرضه می باشد. -

 تنها در وضعیت تعادل برقرار است.  I = sو   y = c+Iقرار است ولی رابطه  همواره و در هر سطحی بر y = c+sرابطه  -

 می شود. خارجاز جریان دوری اقتصاد  نشتبه صورت  پس انداز -

 می شود. تزریق به اقتصاد سرمایه گذاری -

 شرط تعادل اقتصاد است. بنابراین برابری جریان نشت و جریان تزریق -

 واحد افزایش می یابد. X بیش ازواحد، درآمد و ستاده به میزانی  Xبا افزایش سرمایه گذاری به میزان  -

 موجب افزایش مصرف می شود. غیر مستقیمافزایش سرمایه گذاری به طور  -

یک افزایش اولیه در سرمایه گذاری یک موجی از افزایش مخارج و درآمد را ایجاد می کند که در نهایت میزان افزایش تولید و :  اثر فزاینده -

 ایش اولیه سرمایه گذاری خواهد شد.درآمد به مراتب بیشتر از افز

 = K                             نسبت تغییر در ستاده )درآمد( به تغییر در سرمایه گذاریضریب فزاینده :   -
Δ𝑦

Δ𝑥
 

 

 = K              ریب فزاینده ضبه دست آوردن ی رابطه  -
1

1−𝑀𝑃𝐶
 

 

                                                                         AD = C + I + G                                 y = ADتقاضای کل در اقتصاد سه بخشی شامل                -

   y = C + I + G         اقتصاد سه بخشی                شرط تعادل در  -

    Y-T  =𝑦𝑑     درآمد قابل تصرف             -

 c = a + 𝑏𝑦𝑑     تابع مصرف در یک اقتصاد سه بخشی              -

 پس انداز و مالیات پرداختیاز جریان دوره وجوه عبارتند از :  نشتدر الگوی سه بخشی منابع  -

  سرمایه گذاری و مخارج دولتاز جریان دوره وجوه عبارتند از :  تزریقدر الگوی سه بخشی منابع  -
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 .کمک دولت بابت بیمه های اجتماعی، پرداخت یارانه و غیره می باشد              پرداختهای انتقالی دولت شامل -

 تغییر یکسال در مخارج و مالیات دولت می باشد.منظور از بودجه متوازن                -

 

 بخشی( تعیین درآمد ملی در اقتصاد باز  )الگوی چهار -

 

 مخارج مصرفی خانوارها           تقاضای کل در یک اقتصاد باز مشتمل است بر  -

 مخارج سرمایه گذاری بنگاهها                                                                         

 مخارج دولت                                                                         

 می کنند. تولید شده در ایران صرفمخارجی که افراد سایر کشورها برای خرید کاالها و خدمات                                                                                      

  

 

 

 

 مخارج خارجیان برای خرید کاالها و خدمات ایرانی               صادرات -

 از درآمد ملی ایران عیتاب نهصادرات ایران به سایر کشورها تابعی از ترجیحات و درآمد سایر کشورها می باشد  -

 خرید کاال و خدمات از خارج            واردات -

 .بر تقاضا برای کاالها و خدمات تولید شده در ایران دارد کاهندهاست و تاثیر  نشت یک جریان واردات -

 می شود. کاسته از تقاضای کل وارداتمی یابد و به میزان  افزایشتقاضای کل  صادراتمعادل  -

 واردات هر کشوری تابعی از ترجیحات مردم و درآمد ملی آن کشور می باشد. -

 AD = C + I + G + (X-M)در یک اقتصاد باز تقاضای کل عبارتند از                -

 S + T + M = I + G + Xشرط تعادل در اقتصاد باز عبارتند از                        -

 جهت درک بهتر مفاهیم به مثالهای فصل دهم کتاب مراجعه فرمایید. -

 

 

 

 «فصل یازدهم» 

 

  

 تعادل تراز پرداختها                                                                

 رشد اقتصادی و نرخ پایین تورم              اهداف کالن اقتصادیمهمترین  -

 اشتغال کامل                                                  

 

 موسوم است می باید از شدت نوسانات در طی دوره های تجاری بکاهد. سیاستهای تثبیتیدولت با انجام اقداماتی که اصطالحا به  -
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 را مهمترین هدف سیاستهای کالن اقتصادی می پندارند. کاریرفع بینئوکینزینها  -

 را مهمترین مشکل اقتصاد می دانند. تورم ولیونپ -

 پولی             سیاستهای طرف تقاضا                                                                                          

 مالی                                                                گروه تفکیک می شوند سیاستهای کالن اقتصادی به دو -

 سیاستهای طرف عرضه                                                                                                   

 ک آن نرخ رشد عرضه پول و نرخ بهره را کنترل می نماید.: به مجموعه ای اطالق می شود که دولت به کمسیاست پولی -

 تغییر در مخارج و مالیات دریافتی دولت به منظور تحریک تقاضای کل و تثبیت آن در سطح مطلوبسیاست مالی:  -

 

 تغییر در مخارج دولت برای خرید کاالها و خدمات و استخدام نیروی کار                                                                                  

 تغییر در نرخ های مالیاتی و مالیات دریافتی         سیاستهای مالی دولت به سه شکل قابل اجرا است -

 انتقالی دولتتغییر در مخارج                                                                                   

 

 

 تفکیک می شوند. یانقباض و انبساطی به سیاستهای پولی و مالیسیاستهای  -

     افزایش در مخارج دولت                  از جمله سیاستهای انبساطی -

                                                کاهش مالیات دریافتی                                                         

 افزایش عرضه پول                                                         

 کاهش نرخ بهره                                                         

 

 کاهش مخارج دولت                    از جمله سیاستهای انقباضی -

    افزایش مالیاتها و نرخ های مالیاتی                                                      

 کاهش عرضه پول                                                      

  افزایش نرخ بهره                                                     

 

 می باشد. کاهش تقاضای کل هدف از سیاستهای انقباضیو  افزایش تقاضای کل  هدف از سیاستهای انبساطی -

 هر آنچه که مانع کارکرد بازارها می شود مشکل اصلی و واقعی اقتصاد می باشد. ،به عقیده اقتصاددانان طرف عرضه -

 : ایجاد شرایطی است که موجب افزایش کارآیی اقتصاد می گردد.ایده اصلی سیاستهای طرف عرضه -

 رفع کنترلها و محدودیتهای موجود در بازار و افزایش رقابت و ایجاد انگیزه: افزایش کارایی اقتصاد از نظر اقتصاددانان طرف عرضه  -

 

اقداماتی را که اقتصاددانان طرفدار سیاست طرف عرضه برای بهبود عملکرد بازارها و افزایش انگیزه کسب و کار پیشنهاد می  -

 کنند عبارتنداز: 

 بازار کار اصالح 

 اصالح نظام مالیاتی 

 مقررات زدایی 
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 خصوصی سازی 

 

 اگر چنانچه نظام مالیاتی به ترتیبی باشد که دریاقتی خالص کارگران کمتر از دریافتی بابت بیمه بیکاری باشد کارگران بیکاری را بر کار -

 گفته می شود. تله بیکاریکردن ترجیح می دهند که اصطالحا به آن 

در نرخ های مالیاتی پایین، با افزایش نرخ مالیات، درآمد مالیاتی دولت افزایش می یابد اما از یک نرخ          منحنی الفر بیان می کند  -

 معین به بعد نه تنها افزایش نمی یابد بلکه کاهش می یابد.

 .می باشد کنترل تورم سیاستهای درآمدی هدف از اعمال -

     سیاستهای درآمدیآن دسته از اقدامات دولت که مانع افزایش درآمد مزد و حقوق بگیران می شود             -

 

 

 

 

 

 

 

 «فصل دوازدهم»

 

 

 .بر عکس کالسیکها معتقد به دخالت دولت بود  او اقتصاد کالن با نام کینز بنیانگذار مکتب کینزین آمیخته است -

 برای حرکت از یک موقعیت و رسیدن به موقعیت مشخص و معلوم دیگر است.یک وسیله عمده و اساسی برنامه  -

 ،یعمختلف اقتصادی از نظر تولید و توزموضوع اقتصاد رفاه چیست؟ تعیین معیارهایی است که اقتصاددان بتواند با توسل به آنها بین حاالت  -

 مقایسه ای مبتنی بر کارایی به عمل آورد.

 اقتصاد اجتماعی یا تامین اجتماعی                رای تامین رفاه جامعه می باشدعلم تنظیم روش عمل دولتها ب -

 اقتصاد بخش عمومی در چارچوب اقتصاد خرد قرار دارد. -

 

 کالن      حفظ ثبات اقتصادی

 تخصیص بهینه منابع              وظایف دولت -

 بخش عمومی اقتصاد        توزیع مناسب درآمد                                  

 

 .است شرایط کارایی بهینه پرتوفصل مشترک اقتصاد رفاه و اقتصاد بخش عمومی،  -

 پیگوگذار اقتصاد رفاه             بنیان -

 پیگو رفاه اقتصادی را آن بخش از رفاه می داند که بطور مستقیم یا غیر مستقیم به وسیله پول قابل اندازه گیری باشد. -

http://mba-online.ir/


            http://mba-online.ir  دانشگاه پیام نور MBAانجمن                                               )پژوهان، کاشی، جهرمی( خالصه کتاب کلیات علم اقتصاد   

22 
 

افراد ثروتمند کمتر از افراد فقیر است بنابراین در صورت کسر درآمدی از فرد ثروتمند و انتقال آن به فرد فقیر رفاه  مطلوبیت نهایی برای -

 جامعه افزایش می یابد.

داد  مجدد کاالها و خدمات بین افراد، مطلوبیت حداقل یک نفر را افزایشبا توزیع موقعیتی از توزیع کاالها و خدمات را می گویند که نتوان  -

 بهینه پرتو                بدون آنکه مطلوبیت کسی کاهش یابد

 موقعیتی در توزیع کاال ها و خدمات بهینه پرتو است که اگر بخواهیم مطلوبیت یک نفر را افزایش دهیم مطلوبیت نفر دیگر کاهش یابد. -

 وجود شرایط بهینه پرتو در تولید و مصرف کارایی اقتصاد را به همراه دارد. -

 وجود پیامدهای خارجی                                                                                                                               

 از جمله عواملی که مانع حصول شرط بهینه پرتو در بخش تولید و توزیع می شوند عبارتند از  -

 انحصارات                                                                                                                               

 کاالهای عمومیکاالها و خدماتی که در حوزه وظایف دولت قرار دارد                -

اگر در تولید و مصرف یک کاال یا خدمات عالوه بر فایده و هزینه ای که متوجه متقاضیان و عرضه کنندگان کاال                پیامد خارجی -

 وجود دارد. پیامد خارجییا خدمات مذکور می شود فایده و هزینه ای نیز متوجه افراد خارج از بازار شود، می گوئیم 

 باشد.غیر اقتصادی و اقتصادی می تواند باشد یا به عبارتی پیامد خارجی می تواند منفی یا مثبت  -

 

 سطح تولید بهینه یا کارامد در جایی است که نابرابری به برابری تبدیل شود. -

 به واحد تولیدی است. دادن یارانه توسط دولتخارجی راه حل،  اقتصادی در پیامد -

 است. دریافت مالیاتخارجی راه حل  غیر اقتصادیدر پیامد  -

 ن استفاده همزمان آنها توسط بیش از یک نفر() امکایریرقابت ناپذ                                                                            

 ای عمومی دارای دو مشخصه می باشدکااله -

 تخصیص ناپذیری     

 مانند)کاالها و خدماتی که بدون ظرفیت شرط رقابت ناپذیری را دارند خالص                                                                           

 یا دفاع( رادیو                       کاالهای عمومی به دو دسته تقسیم می شوند    -

 کاالهایی که تا حدی از تعداد استفاده کنندگان شرط رقابت ناپذیر را ) ناخالص                                                                                    

 (مانند پارک ها یا پل ها دارند                                                                                      

 

 به وسیله دولت تولید و ارئه شوند.کاالهای عمومی کاالهایی هستند که خاصیت رقابت ناپذیری را داشته باشند نه اینکه الزاما  -

 هر کاالیی که به وسیله دولت تولید می شود حتما عمومی نخواهد بود. -

 می باشد. کاالهای عمومییکی از مسایل عمده  انگیزه سواری مجانی -

 می باشد. صفر دارای هزینه نهایی قبل از ورود به مرحله ازدحامکاالهای عمومی خالص یا ناخالص  -

 یکی از مشخصات کاالها و خدمات عمومی به وسیله دولت این است که معموال همه از آن یا مقدار آن راضی نیستند. -

 مردم عمل نماید.اقتصادی است که متناسب با خواسته های                 اقتصاد کارآمد -

شرط اول جبران هزینه تولید برای یک تولید کننده                 امکان تفکیک منافع کاال و سپس تخصیص آن به افرادی است که پرداخت  -

 نموده اند.

 تشکیل می شود. دو فردمنحنیهای تقاضا  افقی از جمع تقاضا برای کاالهای خصوصیمنحنی  -
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 تشکیل می شود. تک تک افرادمنحنی های تقاضای  عمودی از جمع عمومیمنحنی تقاضا برای کاالهای  -

 اقتصاد رفاهشاخه ای از علم اقتصاد است که موضوع آن تعیین وضعیت بهینه تولید و مصرف با استفاده از مالکهای معین است             -

 

 

 

 «فصل سیزدهم»

 

 

 مالیات     عمده ترین و مهمترین درآمد برای دولت        -

 تخصیص منابع                                                                                                                        

 از دیدگاه تجزیه و تحلیل خرد اقتصادی دو اثر بسیار عمده که بر مالیات مترتب است   -

 توزیع درآمد                                                                                                                        

 

 ) معیار یا ارزشی است که مالیات بر آن وضع می شود(  پایه مالیات                                    

 دو جزء مالیات

 )تعیین کننده نسبتی از پایه مالیاتی است( نرخ مالیات                                                

 در اکثر کشورها پایه و نرخ مالیاتی را مجلس و قانون گذار آن جامعه تعیین می کند. -

 ) همانند مالیات بر دارایی، امالک، ساختمانها و یا ارث(یا بصورت ذخیره ثروت                                                                      

 پایه مالیات به دو صورت می تواند باشد -

 ) همانند مالیات بر حقوق و یا بر فروش کاالها( یا بصورت جریان درآمد                                                                      

 

 ) چنانچه از گروههای پر درآمد با نرخ باالتر مالیات دریافت شود تصاعدی گویند(  تصاعدی (5                                            

 خوانیم(ثابت باشد آن را مالیات نسبی می اگر بار مالیات برای خانوارها به صورت یک نسبت  )   نسبی  (2               انواع نرخهای مالیاتی -

 اگر از درآمدهای باال نرخ کمتری از گروههای کم درآمد مالیات دریافت کند تنازلی گویند( )  تنازلی(9                                                                 

درصد باشد چنین مالیاتی را  21مثالی از مالیات نسبی  :   اگر مالیات بر درآمد همه خانوارها بدون هیچگونه معافیت مالیاتی و با نرخ  -

 مالیات نسبی می گویند. 

 هستند.نرخ تنازلی مالیاتهایی که بر بازار و یا بر مصرف وضع می شوند دارای  -

 سیم کل مالیاتی که پرداخت می شود بر درآمد کل بدست می آید.از تق              نرخ متوسط مالیات -

                                                                         511*
کل مالیات پرداختی

درآمد کل
 نرخ متوسط مالیات=  
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 .درآمد خود می پردازید هر افزایشنرخ مالیاتی است که شما برای                 نرخ نهایی مالیات -

 باید  مالیات اضافه بپردازند. ،برای مالیات دهندگان نرخ نهایی مالیات حائز اهمیت است چرا که با اضافه کاری انجام می دهند -

 اوال ساده باشد                                                                               

 ثانیا هزینه های اجرایی آن کم باشدشرایط یک سیستم مالیاتی مطلوب و ایده آل         

 ثالثا کمترین اثر اختاللی را در بر داشته باشد                                                                     

 

 کاهش نابرابری در توزیع درآمد     می باشد مقاصد دیگر آن         مالیاتعمده ترین اهداف که از  تامین مالی مخارج دولتعالوه بر  -

 بهبود تخصیص منابع                                                                                                                                

 تخصیص                                                                             

 توزیع               سه وظیفه سنتی از دیدگاه علمای علم اقتصاد

 تثبیت                                                                             

 می باشد. فاه جامعهکاهش ر بار اجتماعیمنظور از  -

 روشهایی که اقتصاد دانان برای حل معضل نظام مالیاتی و رعایت عدالت و انصاف در دریافت مالیات مطرح نمودند             قاعده فایده -

 قاعده توانایی پرداخت                                                                                                                                               

 

شود در هزینه های عمومی مشارکت  افراد متناسب با فایده ای که از خدمات و کاالهای عمومی نصیبشان می                قاعده فایده -

 نمایند مانند دریافت عوارض از دارندگان اتومبیل  ) آدام اسمیت و اقتصاد دانان مکتب کالسیک (

 قاعده فایده با تخصیص بهینه منابع سازگار است ولی در توزیع مجدد درآمد نقشی ندارد. -

 سازگار است.جمع آوری مالیات بر اساس قاعده فایده با کارایی اقتصادی  -

 نیست.قاعده فایده با مقوله توزیع مجدد درآمد سازگار  -

 برای تعیین میزان مالیات هر فرد به توانایی پرداخت وی  توجه شود.             قاعده توانایی پرداخت -

 می باشد. توجه به قاعده توانایی پرداختوجود نرخهای مالیاتی تصاعدی در اکثر نظام های مالیاتی در واقع به دلیل  -

 مالیات بر مصرف با قاعده فایده و مالیات بر درآمد با قاعده توانایی پرداخت سازگار است. -

 

 کل دستمزد، حقوق، اجاره دریافتی و سود سهام به عالوه افزایش خالص در ثروت وی:  درآمد هر فرد در هر دوره مالی عبارت است از -

  

 افرادی که دارای ثروت و کسب درآمد یکسان هستند به یک اندازه مالیات دریافت شود( از) عدالت افقی                                                               

 دو نوع عدالت در پرداخت مالیات وجود دارد -

 (مالیات متفاوت دریافت شود ،امکانات مالی و ثروت متفاوتافراد با از )عدالت عمودی                                                                        

 

 بهترین معیار برای اندازه گیری توانایی پرداخت می دانند. درآمد شخصی افراد را رابرت هیگ و هنری سیمون -

 

 بهترین معیار برای اندازه گیری توانایی پرداخت می داند. مخارج مصرفی را ایرونیک فیشر -

 است از جمع جبری مخارج مصرفی فرد به عالوه تغییر در ارزش داراییهای وی در طی یک دوره معینعبارت  :درآمد شخصی -

                                                                                                                                                         Y = C + Δ W 

http://mba-online.ir/


            http://mba-online.ir  دانشگاه پیام نور MBAانجمن                                               )پژوهان، کاشی، جهرمی( خالصه کتاب کلیات علم اقتصاد   

25 
 

 آنها مالیات گرفت. متناسب با مصرف معتقد بود از مردم می بایست هابز -

 را پایه مالیاتی می داند و آن را بر حسب مصرف کاالها و خدمات که باعث رفاه می شود تعریف می نماید. درآمد واقعی فیشر -

 فرد را بهترین پایه مالیاتی می دانستند. افزایش در قدرت اقتصادی هیگ و سیمون -

 نام داده است. درآمد واقعیآن مجموعه مصارف شخصی هر فرد معرف سطح زندگی وی می باشد و فیشر به  -

 زندگی مورد نظر خرج می کند.سطح مقدار پولی که هر فرد برای مصرف کاالها و خدمات و در جهت دستیابی به  هزینه زندگی: -

    C = rw + R - Δwپایه مالیاتی مناسب از دیدگاه فیشر          -

  

 فرد را پایه مالیاتی مناسب در نظر می گیرند. مصرف بالقوهو هیگ و سیمون  مصرف بالفعلفیشر  -

به نظر هیگ و سیمون زمانی که فرد درآمد دریافت می کند باید از او مالیات گرفت در حالی که فیشر معتقد است زمانی که فرد درآمد  -

 خرید کاال مبادرت می ورزد باید از وی مالیات دریافت نمود.دریافتی را صرف ارضاء نیازها می کند و به 

 مالیات بر خرده فروشی              با رویکرد فیشر سازگار است. -

 با رویکرد هیگ و سیمون سازگار است.             مالیات بر درآمد شخصی  -

 

 

 

 

 

 «فصل چهاردهم»

 

 

 مبادله پایاپای              متقاضی و واحد سنجش ارزش می باشدمشکالت عمده چنین روشی یافتن عرضه کننده یا  -

 .است  واحد شمارشو   ذخیره قدرت خرید،  وسیله پرداخت               پول -

 عرضه آن محدود باشد                                                                                                                

 به راحتی قابل تمیز باشد           مشخصات وسیله مبادله ای که بتواند مورد قبول عام قرار گیرد عبارتند از:

 ل تقلید باشدقاب سادگینباید به                                                                                                                 

 

 و شمارش داریلی شود ؟ پول بعنوان واحد حسابعدم وجود کدام یک از نقش های پول باعث می شود برنامه ریزی شخصی و دولتی غیر عم -

 است. پول دارایی میعان دارکه  یکی از مهمترین ویژگیهای پول این است -

 .می ماند ارزش اسمی پول همیشه ثابت باقی -

 قابل تبدیل ساده و سریع                                                                                        

    دو خاصیتی که میعان پذیری پول را تعیین می کنند -

 اسمی دن ارزشثابت بو                                                                                        
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 هستند. آفریده بانکهای تجاری چک و کارت اعتباری ) یا پول پالستیکی(هستند اما  زاده بانکهای مرکزی اسکناس و مسکوک -

 حواله سیستم بانکداری                صورت اولیه اسکناس و مقدمه -

 دالر آمریکاآخرین پول خارجی که قابلیت تبدیل به طال را حفظ نموده بود                 -

 بانکهاست مکانیسم پول آفرینی                مشخصه بانکداری جدید -

                                                                    

 فورا قابل مطالبه است و با اسکناس و مسکوک در یک گروه از انواع پول قرار می گیرند()   جاری                 انواع سپرده -

 )کوتاه، متوسط و بلند مدت( مدت دار                           

 

 .نقدینگی آنها کمتر از سپرده های جاری و اسکناس می باشد                                     

 ویژگیهای سپرده مدت دار  -

 .عموما مشمول دریافت بهره می شوند                                           

 

 𝑴𝟐 شبه پولجمع سپرده های مدت دار و حسابهای پس انداز                 -

 

 

 𝑀2  +M = 𝑀1                           از جمع پول و شبه پول بدست می آید.  Mحجم پول  -

 .تاسیس شد 3101بود که در سال   سپهبانک                  اولین بانک ایرانی -

 

 شده عبارت اند از: ایجاد ومعروفیت سیستم بانک عوامل عمده ای که باعث -

 گذر سیستم اقتصادی از فئودالیسم به صنعتی 

 ایجاد قوانین مناسب بانکی 

 جلب اعتماد مردم 

  اقتصادینیاز برای همراهی با توسعه 

 

 پرداخت بهره                عمده ترین ابزاری که بانکها برای جذب سپرده مردم به کار می برند -

 

 اعطای وام بیشتر از سرمایه و ذخیره است، یعنی پول آفرینی این بانکهاست.              فعالیت اصلی بانکهای بازرگانی -

 پشتوانه این تفاوت در وبین پول بانکی که از حواله ها تشکیل شده و اسکناس و مسکوک که پول بانک مرکزی است تفاوت وجود دارد  -

 آنهاست.

 یا بنگاههای اقتصادی فرق می کند.همچنین نوع بدهی بانکهای بازرگانی  -

در شرایط بحران از طریق بانکهای مرکزی صورت می گیرد برای انجام این هم نیاز به ابزاری دارند که آن کنترل و هدایت بانکهای بازرگانی  -

 می نامند. سیاستهای پولیرا 

 هدف بانک بازرگانی این است که تفاضل درآمد و هزینه خود که همان سود است را به حداکثر برساند. -
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طبقه بندی می  ذخیره بانکمجموع نقدینگی که بانک بازرگانی برای مقابله با درخواست سپرده گذاران نگهداری می کند تحت عنوان  -

 شود.

 

 اسکناس و مسکوک که در صندوق خود نگهداری می کند                                                                            

 ذخیره نزد بانک مرکزی          بازرگانی شامل چه مواردی  می شودذخیره بانک  -

 سپرده نزد بانکهای دیگر                                                                            

 

 تجربه بانک                                                                                                    

      ساختار داراییهای بانکاندازه و مقدار ذخیره بانکهای بازرگانی به چه مواردی بستگی دارد              -

        سودحداکثر شرایط اقتصادی برای کسب                                                                                                                   

         

 می گویند. ذخیره قانونیبانک مرکزی بانکها را موظف به حفظ یک نسبت حداقل ذخیره می نماید که به آن  -

 می گویند. ذخیره احتیاطیاگر بانکها تمایل به نگهداری بیشتر از ذخیره ای که بانک مرکزی تعیین می کند باشند به آن  -

 شمسی آغاز شد. 5211میالدی یا  5117بانکداری در ایران در سال  -

 می باشد.بانک مرکزی انتشار اسکناس در ایران در حال حاضر با  -

 

 

 

 «فصل پانزدهم»

 

 

 

 له اول ناشی از خاصیت کاالیی آن است.هوقتی که یک کاال نقش پول را ایفا می نماید، تقاضا برای آن در و -

 

 قیمت آن کاال                                                                           

 قیمت کاالهای مکمل و جانشین            دقرار دار این مواردتقاضا برای کاال تحت تاثیر  -

 وت مادرآمد و ثر                                                                          

 

 ارزش پول را با توجه به حجم آن توجیه می کند.             نظریه مقداری پول -

اصول نظریه مقداری جدید پولی بر ثابت ماندن سرعت گردش پول و حجم مبادالت است که منجر به یک ارتباط مستقیم و هم نسبت بین  -

 حجم پول و سطح قیمتها می شود.

 MV = PT                             معادله تبدیل -
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M          =   حجم پول 

V           =  سرعت گردش پول 

P           =  سطح قیمت ها 

T           =   حجم مبادالت 

 متوسط دفعاتی است که یک مقدار مشخص از حجم پول در یک دوره معین مثال یکسال دست به دست می گردد. :سرعت گردش پول -

 = V        :معادله زیر برقرار است
𝑃𝑄

𝑀
                                 Q  حجم تولیدات = 

 

یا همان حجم مبادالت قابل محاسبه نیست از معادله باال استفاده می کنیم در غیر اینصورت چنانچه بتوان حجم مبادالت  Tبه دلیل اینکه  -

 = Vرا محاسبه کرد از این معادله استفاده می کنیم                               
𝑃𝑇

𝑀
 

 

 تحت تاثیر عواملی غیر از حجم پول هستند. Tوحجم مبادالت    Vکالسیکها معتقد بودند که سرعت گردش پول یا همان  -

 بین مشتری و کسبه می باشد.  سرعت گردش پول تحت تاثیر عواملی همانند عادات اجتماعی چون سنت پرداخت -

 Ky  =𝑀𝑑رابطه ای که تقاضا برای پول از دیدگاه کالسیکها نشان می دهد:                        -

 کها تقاضا برای پول تابع مستقیم درآمد است.از دیدگاه کالسی -

 

 

 نشان می دادند. نسبتی از درآمدکالسیکها تقاضا برای پول را به صورت  -

 را در تقاضا برای پول موثر می دانستند.درآمد کالسیکها فقط  -

 معرفی می نماید. تابعی از نرخ بهرهکینز عامل عمده در تقاضا برای پول را  -

 برای نگهداری پول به جای مصرف یا سرمایه گذاری آن به صورت مستقیم یا غیر مستقیم می باشد. تمایل مردم برای پول: منظور از تقاضا -

 

 به انگیزه مصرف یا مبادله                                                                                                   

 به لحاظ احتیاط               که کینز برای تقاضا ی پول مطرح می کند سه دلیل یا انگیزه ای -

 به انگیزه سوداگری و ایجاد درآمد                                                                                                    

 

 نظریه تقاضا برای پول کینز و کالسیکها می باشد.سومین انگیزه )سوداگری و ایجاد درآمد(  اساس تفاوت در  -

 نرخ بهره با توجه به انگیزه سوداگری وارد تابع تقاضا می شود. -

 با توجه به انگیزه سوداگری کینز، در واقع نگهداری پول،  هزینه فرصت دارد. -

است و هر هر چقدر نرخ بهره پائین باشد تقاضا برای پول بیشتر  یعنی است. تابع معکوس نرخ بهرهاز نظر کینز بخشی از تقاضا برای پول  -

 در نتیجه تقاضا برای پول پائین می آید.چقدر نرخ بهره باال باشد میل به خرید اوراق قرضه بیشتر می شود، 

 

                                     :پنج صورت کلی از نگهداری پول طبق نظریه فریدمن   -

 با آن ساده تر است و به سرعت قابل تبدیل به کاالهای دیگر است()مبادالت  پول 
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 سندی است که طلبکاری مردم را از دولت یا صادر کننده آن نشان می دهد( اوراق قرضه( 

 ریسک بیشتری دارد( سهام( 

 مثل منزل، ماشین، زمین، طال و فرش( کاالهای بادوام( 

 سرمایه گذاری آموزشی روی انسان( ثروت انسانی( 

 

 .اوراق قرضه به نرخ بهره آن بستگی پیدا می کندتقاضا برای  -

 بازده سهام عامل تعیین کننده در نگهداری سهام است. -

 

 بانک مرکزی                                                    

 بانکهای بازرگانی                 عوامل موثر در عرضه پول

 مردم                                                    

 

 بانک مرکزی                مسئول سیاست گذاری پولی -

 )عمده ترین ابزار(نرخ ذخیره قانونی                                                                                                           

 عملیات بازار باز         را کنترل می کند عمده ای که بانک مرکزی به وسیله آن عرضه پولابزار  -

 نرخ تنزیل مجدد                                                                                                            

 

 

را موظف می کند که همیشه یک نسبت حداقل بین ذخیره یا نقدینگی خود و حجم : بانک مرکزی بانکهای بازرگانی  نرخ ذخیره قانونی -

 اعتبارات را حفظ کنند.

 عرضه پول را محدود کند. با افزایش نسبت ذخیره قانونیبانک مرکزی می تواند  -

 عملیات بازار بازخرید و فروش اوراق قرضه نسبت می دهند                عملیاتی را که معموال به -

 می گویند به این بانکها قرض می دهد. نرخ تنزیل مجددبانک مرکزی در مقابل اسناد بهادار بانکهای بازرگانی و با نرخی که به آن  -

 نرخ بهره می باشد. تابع مستقیمپول  عرضهنرخ بهره و  تابع معکوسبرای پول  تقاضا -

شود به آن سیاست  موجب کاهش حجم پولو هر گاه  انبساطیسیاست پولی شود به آن  موجب افزایش حجم پولهر گاه سیاست پولی  -

 می گویند. انقباظی
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 «فصل شانزدهم» 

 

 

 

این امکان را به کشورها می دهد تا در زمینه هایی که تخصص دارند فعالیت کنند و مابقی نیازها را از سایر             مزیت تجارت آزاد     -

 کشورها خریداری نمایند.

در صورتی یک کشور نسبت به سایر کشورها دارای مزیت مطلق می باشد که بتواند کاالیی را با صرف منابع کمتر          مزیت مطلق        -

 تولید نماید.

  تولید کند.در صورتی یک کشور از مزیت نسبی برخوردار است که آن کاال را بر حسب سایر کاالها با هزینه کمتری               مزیت نسبی  -

 عبارتند از نرخی که بر حسب آن، کاالهای صادراتی یک کشور با کاالهای  وارداتی از کشور دیگر مبادله می شود.ه مبادله                رابط -

پیدا  به طور کلی دو نظریه مزیت مطلق و نسبی بیان کننده این مطلب می باشند که اگر هر کشور در زمینه ای که استعداد دارد تخصص -

 .نماید و سایر نیازهای خود را از کشورهای دیگر وارد کند از مزایای تجارت بین الملل بهره مند خواهد شد

 نظریه مزیت مطلق                                                                                                    

 دو نظریه ای که پایه و اساس توسعه تجارت آزاد هستند            -

 نظریه مزیت نسبی                                                                                                    

 موانع تجارت آزاد عبارتند از: -

  مالیات غیر مستقیم بر واردات می باشد(تعرفه ( 

 به معنای ایجاد محدودیت فیزیکی و مقداری برای واردات می باشد. سهمیه() 

  قیمت است( ) وجهی است که دولت به مصرف کننده و تولید کننده می پردازد  و هدف از یارانه پایین نگهداشتن یارانه 

 کنترل ارز 

 

 

در بازارهای جهانی پایین می آورد تا سایر کشورها تشویق این عمل قیمت کاالهای ساخت داخل را                 تعلق یارانه به صادرات  -

 .به خرید کاالهای مورد نظر شوند

 .کارکردی مشابه یارانه صادراتی دارد، به معنی فروش محصول در بازارهای جهانی به قیمتی کمتر از هزینه تولید  :دامپینگ -

 دامپینگ               شرکت ها و یا کشورهایی که قصد تسلط در بازارهای جهانی را دارند معموال از این روش استفاده می کنند  -

 حمایت در بحث تجارت بین الملل به معنای کاربرد موانع تجاری به منظور مصون ماندن صنایع داخلی از رقابت خارجی می باشد. -

 

 داخلی به همراه خواهد داشت: منافعی که حمایت از صنایع -

 بهبود تراز پرداختها 

 حمایت از صنایع نوزاد 

http://mba-online.ir/


            http://mba-online.ir  دانشگاه پیام نور MBAانجمن                                               )پژوهان، کاشی، جهرمی( خالصه کتاب کلیات علم اقتصاد   

31 
 

 ایجاد اشتغال 

 خود اتکایی 

 سایر دالیل 

 

 مواد غذایی، فوالد و آهن  از جمله مواردی که وابستگی به واردات آنها کشور را به مخاطره می اندازد: -

پس از وضع تعرفه از یک طرف مصرف کنندگان با کاهش رفاه مواجه می شوند و از طرف دیگر درآمد تولید کنندگان و دولت افزایش می  -

 را به همراه خواهد داشت. کاهش رفاه اقتصادییابد که در نتیجه خالص 

شوند و یا به عبارت دیگر نرخ ارز قیمت پول یک کشور  نرخی است که پول کشورها بر حسب آن به یکدیگر تبدیل می                نرخ ارز -

 بر حسب پول کشور دیگر است.

 واسطه ای است که به کمک آن پول کشورها به یکدیگر تبدیل می شود.              بازار ارز -

 بازار نقد                                                             

  تشخیص است دو نوع بازار ارز قابل -

 بازار آتی                                                            

 

 نتیجه معامالت مالی یک کشور با سایر کشورها در یک سال معین را گویند.              تراز پرداختها -

 

 (در این حساب معامالت کاال و خدمات ثبت می شود) حساب جاری                                                                                 

 تراز پرداختها به دو بخش تفکیک می شود    -

 )در این حساب جریان خروج و ورود سرمایه ثبت می شود( حساب سرمایه                                                                         

 

 موسوم است. تراز تجاریتفاوت بین ارزش کاالهای صادراتی و کاالهای وارداتی به  -

از  کمترو در صورتی که ارزش کاالهای صادراتی  مازاد تجاریارزش واردات باشد کشور مواجه با  از بیشتراگر ارزش صادرات مال التجاره  -

 مواجه است. کسری تجاریارزش کاالهای وارداتی باشد کشور با 

 نام دارد. تجارت مرئی کاالهامله بر روی معا -

 

 نام دارد. تجارت نامرئی خدماتله بر روی معام -

 بر تراز پرداختها می شود. تاثیر مثبتبه داخل کشور باعث  ورود ارزبر تراز پرداختها می شود و  تاثیر منفیاز کشور باعث  خروج ارز -
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 «فصل هفدهم»

 

 

 .یک کشور در یک دوره زمانی معین ) GNP (عبارت است از افزایش در تولید ناخالص ملی  رشد اقتصادی : -

 رسم می کنند. خط عمودیمنحنی عرضه کل را در بلند مدت به صورت یک  -

که ، باعث افزایش در درآمد ملی می گردد اما هنگامی ایجاد افزایش در تقاضای کلدر دوران رکود اقتصادی سیاستهای دولت از طریق  -

 درآمد ملی به سطح بالقوه خود می رسد، افزایش بیشتر در تقاضای کل تنها افزایش مداوم در سطح قیمتها را در پی خواهد داشت.

وقتی منابع جامعه ای در سطح اشتغال کامل و در حد بالقوه خود به کار گرفته می شود، تولید کل در جامعه به حداکثر خود می رسد که  -

 دیگر قادر به پاسخگویی افزایش تقاضای کل نخواهد بود. در این حالت جامعه

 را در پی خواهد داشت. افزایش در تقاضای کل، کاهش مالیاتهاو یا  افزایش در هزینه های دولت -

 رسم می کنند. خط عمودیرا در بلند مدت به صورت یک  عرضه کلمنحنی  -

 منحنی تقاضای کل به سمت راست و باال می شود.جب انتقال می گردند مو ) AD (سیاستهایی که منجر به افزایش تقاضای کل  -

در طول زمانی منحنی امکانات تولید جامعه  انتقال قرار داشته باشند رشد اقتصادی سبب وضعیت اشتغال کاملچنانچه منابع جامعه در  -

 می شود. به سمت راستمعین، 

 گردد.افزایش عرضه کل باعث افزایش در تولید ناخالص ملی حقیقی می  -

 می گردد. به سمت راستمنحنی امکانات تولید  انتقال باعث رشد اقتصادی -

 .می شودبه سمت بیرون منحنی عرضه کل  نتقالباعث ا افزایش تولید -

 برای آنکه رشد اقتصادی بتواند سطح رفاه جامعه را افزایش دهد، الزم است که رشد جمعیت کمتر از نرخ رشد اقتصادی باشد. -

 

 ی تواند تحت تاثیر دو گروه از عوامل تحقق یابد:رشد اقتصادی م -

 نظر کمیوجود منابع بیشتر برای جامعه و یا به عبارت دیگر افزایش عوامل تولید از  .5

 عوامل تولید کیفیت افزایش توان جامعه برای استفاده مناسبتر از منابع موجود و یا به عبارتی دیگر، افزایش .2

 

 به سه طریق میسر است: ) GNP (افزایش در تولید ناخالص ملی  -

 مقدار نیروی کار افزایش یابد ) افزایش عوامل تولید از نظر کمی( .5

 مقدار سرمایه جامعه افزایش یابد )افزایش عوامل تولید از نظر کمی( .2

نیروی کار به  افزایش کارایی و بهره وری سرمایه و نیروی کار که به معنای افزایش میزان تولید هر واحد از سرمایه یا هر واحد از .9

 کار گرفته شده در فرایند تولید است.

 

نیروی کار، سرمایه، سرمایه گذاری و پس انداز، سرمایه های  : رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهند کمی عواملی که از نظر -

 باالسری، اکتشاف منابع، احیای زمین
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تغییرات تکنولوژیک، صرفه جوییهای حاصل از مقیاس و سرمایه  رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهند: کیفیعواملی که از نظر  -

  های انسانی

  ی نیروی کار در مراحل مختلف تولید تقسیم تولید کل به واحدها             نحوه محاسبه بازدهی متوسط نیروی کار -

 مهاجرتجمعیت مدنظر است،  رشد در داخل آن کشور نیست آنچه که در ارتباط با، مهاجرت شهروندان یک کشور منظور از مهاجرت -

 از کشورهای کمتر توسعه یافته به کشورهای بیشتر توسعه یافته است. نیروی انسانی متخصص و سرمایه های انسانی

 ند رشد تلقی می گردد.اگر نرخ رشد جمعیت از نرخ رشد اقتصادی بیشتر باشد افزایش جمعیت به عنوان عامل منفی در رو -

 .صرفه جویی می کند ،ث افزایش در بهره وری نیروی کار گردد مثل کامپیوترها که در زمانسرمایه می تواند باع -

نرخ بهره بر سرمایه گذاری تاثیر می گذارد. بهره پائین باعث سرمایه گذاری بیشتر و نرخ بهره نسبتا باال باعث کاهش در سرمایه گذاری  -

 خواهد شد.

 رخ بهره تحت تاثیر عرضه و تقاضا در بازار پول استن -

 کاهش عرضه پول افزایش نرخ بهره را به همراه خواهد داشت و بالعکس -

تشکیل دهنده آن بخش از موجودی سرمایه در اقتصادند که توسط دولت تولید و یا از طریق پرداخت                سرمایه های باالسری -

 یارانه ایجاد می شود ) به این دلیل که برای بخش خصوصی سود آور نیست(

 سیستمهای حمل و نقل، آب و فاضالب و بخشهای انرژی و ارتباطات و آموزش است.  :سرمایه های باالسری شامل -

 بر عوامل کمی عوامل کیفی نیز در رشد اقتصادی موثر می باشد. عالوه -

 افزایش توان جامعه برای استفاده بهینه تر از منابع موجود است.، افزایش کیفیت عوامل -

 صرفه جوییهای حاصل از مقیاسو   پیشرفتهای علمی  تغییرات تکنولوژی،: بهره وری داده ها یا عوامل تولید تحت تاثیر عواملی چون -

 تغییر می کند.

 ابداع                                                                                                                        

 تغییرات تکنولوژیک در طی دو مرحله بهره وری را تحت تاثیر قرار می دهند -

 نوآوری                                                                                                                        

 پیشرفت علمی که در ابتدا صورت می گیرد را ابداع گویند.ابداع:  -

 تر کاالیی که در دسترس است را نوآوری گویند. استفاده از پیشرفت علمی برای تولید محصول جدید و یا تولید بهینهنوآوری:  -

 تغییرات تکنولوژیک باعث افزایش تولید، افزایش بهره وری نیروی کار و سرمایه می شود. -

 پس انداز هایی هستند که در اثر افزایش در اندازه صنعت به وجود می آید.               صرفه جوییهای ناشی از مقیاس -

ای تولید آموزشهایی که توسط نیروی کار فرا گرفته می شود و باعث افزایش در توانایی افراد بر            سرمایه های انسانی -

 کاالها و خدمات می گردد.

 

 به چند طریق می توان سرمایه انسانی را افزایش داد: -

 تصمیم افراد به تحصیل .5

 آموزشهای داده شده به نیروی کار توسط بنگاهها .2

 

 تولید، بستگی به توان ابداع و نوآوری نسبتا سریع شرکتها، به منظور حفظ رهبری خود در تولید دارد.مزیت نسبی در  -

 موضوعاتی که برای رسیدن به مزیت نسبی مطرح شده است عبارتند از:

 تاکید هر چه بیشتر بر اقتصاد بازار .5
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 ظر شوندسیاستهایی که باعث محدودیت رقابت آزاد میان شرکتها می شود باید تجدید ن .2

 تشویق تحقیقات و توسعه و پس اندازهای عمومی، سرمایه گذاری بر روی سرمایه های انسانی .9

 

و  تغییر در آداب، نابودی منابع، آلودگی محیط زیست :از جمله این را باید مد نظر داشت که رشد اقتصادی هزینه هایی را نیز در بر دارد -

  تولید بیشتر در آیندهکاهش مصرف کنونی جهت و  سنن و نحوه زندگی

 است. افزایش کیفیت در آموزشیکی از دالیل موفقیت کشورهای جنوب آسیا در آخرین دهه های قرن بیستم  -

 

 

      

 

 «فصل هجدهم»

 

 

فرایندی که به موجب آن درآمد واقعی سرانه در یک کشور در  تعریف توسعه اقتصادی از دیدگاه پروفسور جرالد می یر              -

 دورانی طویل المدت افزایش یابد.

 عبارت است از حرکت یک سیستم یک دست اجتماعی به سمت جلو            تعریف توسعه اقتصادی از دیدگاه میردال -

به عقیده او رشد اقتصادی فقط به معنای تولید محصول بیشتر است، ولی توسعه              نظر کیندل برگر درباره رشد اقتصادی -

 هم پدید آمدن تحول در چگونگی تولید محصول را در بر می گیرد.اقتصادی، هم تولید بیشتر و 

روند گسترش سیستم در جهات مختلف بدون تغییر در زیر بنای آن و توسعه عبارت است از  از نظر فریدمن رشد عبارت است از             -

 خالق و نوآور در جهت ایجاد تغییرات زیربنایی در سیستم اجتماعی 

 توسعه اقتصادی مفهومی متفاوت با رشد اقتصادی دارد.  -

 توسعه اقتصادیاما  ،و خدمات در طول زمان اطالق می شودهای اقتصاد برای تولید کاالها به افزایش مداوم در توانائی تصادیرشد اق -

 رفاه تمامی جامعه در طول زمان.عبارت است از افزایش مداوم در سطح 

ن به بعد می توان به دو دسته کمتر توسعه یافته  آاز را کشورها  ،با تغییری که در قرن شانزدهم در سطح جهان از لحاظ توسعه رخ داد -

(LDCو بیشتر توسعه ) ( یافتهMDC ( .تقسیم کرد 

 

 

 عمده ترین مشکالتی که بین کشورهای کمتر توسعه یافته مشترک است عبارتند از:

  از بزرگترین موانع می باشد(نرخ باالی رشد جمعیت آنها ( 

 توزیع نامتعادل درآمد 

 محدودیت پس انداز و در نتیجه کمبود سرمایه و فقدان بازارهای سرمایه 

  و وابستگی اقتصادینرخ باالی بیکاری 

 نگرشهای فرهنگی 

http://mba-online.ir/


            http://mba-online.ir  دانشگاه پیام نور MBAانجمن                                               )پژوهان، کاشی، جهرمی( خالصه کتاب کلیات علم اقتصاد   

35 
 

 

 )رایجترین(امید به زندگی و نرخ مرگ و میر نوزادان است                                                                       

 یالت متوسط از کل جمعیتدرصد ثبت نام شدگان برای تحص                                                                       

              درصد نیروی کار در مناطق شهری       شاخصهای توسعه اقتصادی تولید ناخالص ملی سرانه        -

 نرخ باسوادی و شاخص کیفیت زندگی                                                                       

 صادرات یا صادرات سرانه                                                                       

 

 موانع توسعه در کشورهای کمتر توسعه یافته عبارتند از:     -

 نرخ رشد سریع جمعیت .5

 توزیع درآمد .2

 ضعف بخش کشاورزی   .9

 کمبود عوامل تولید .4

 بدهی خارجی .1

                                                                            

تصاعد با نرخ  جمعیتافزایش خواهند یافت اما  صاعد حسابیتبا نرخ  تولیدات مواد غذایید که معتقد بو ستوماس مالتوکشیش  -

 افزایش می یابد. هندسی

 می یابد. کاهشهنگامی که کشورها در مسیر توسعه قدم بر می دارند نرخ رشد جمعیتشان  -

 تفاوت میان نرخ زاد و ولد و نرخ مرگ و میر می باشد.          نرخ طبیعی رشد جمعیت به معنی   -

 باالی زاد و ولد بود.نرخ باالی مرگ و میر علیرغم نرخ       تا قبل از قرن بیستم دلیل رشد پایین جمعیت       -

 توزیع ناعادالنه درآمد           وجه مشترک کشورهای کمتر توسعه یافته   -

 

 است. چگونگی مالکیت و استفاده از زمین اصلی ترین عامل محدودیت در تولیدات کشاورزی کشورهای کمتر توسعه یافته -

تقسیم زمین به قطعات کوچک و عدم وجود انبارهای مناسب برای ذخیره از دیگر عوامل موانع رشد تولیدات بخش کشاورزی را می توان به  -

 اضافه محصول سالهای خوب برداشت، نبود راههای ارتباطی مناسب و امکانات حمل و نقل نام برد.

های جدید و سب، کود، روش های صحیح آبیاری، ماشین آالت، تنوع بذرنبود زمین منا             لت بازدهی پایین در بخش کشاورزیع -

 .خدماتی از جمله اعطای وام و ارائه خدمات فنی به کشاورزان

 

 

 

 شاورزی بسیاری از کشورها را متحول نمود.که با خود تنوع زیادی از بذرهای جدید با بازدهی باال را به همراه آورد بخش ک انقالب سبز -

 بودن سطح درآمد، پس انداز ناچیز و در نتیجه میزانبیان می دارد که در کشورهای توسعه نیافته به علت پایین  فرضیه دایره خبیثه فقر -

 .سرمایه کم است

 دایره خبیثه فقر به دور باطل ) دوره تسلسل( فقر نیز معروف است. -

قیمت نفت خام به شدت افزایش یافت و بحرانی تحت عنوان بدهی های  5379در سال  -

 شروع شد.خارجی 

درآمد کم

مپس انداز ک

سرمایه 
گذاری کم

بازدهی کم
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 اتفاق افتاد. 5373دومین شک نفتی در سال  -

 قرن بیستم، دوران رکود اقتصادی در جوامع صنعتی بود. 11دهه  -

 

 نظریه های جدید در ارتباط با سیاستهای توسعه بر عوامل زیر تاکید می کنند: -

 اجتناب از حمایت شدید از تولید کنندگان داخلی 

 ایجاد شرایط رقابت در بازارهای جهانی 

  نرخ ارز شناور و عدم کنترلهای نابجای دولت 

 ایجاد تسهیالت به منظور مشارکت بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد 

 

کشورهای بیشتر توسعه یافته می توانند از طریق افزایش نرخ رشد تولید و محدود کردن رشد جمعیت به کشورهای کمتر توسعه یافته  -

 کمک کنند.

تولید را افزایش دهند شامل انتقال تکنولوژی، کمک مستقیم به کشورهای کمتر توسعه یافته و همچنین اقداماتی که می توانند نرخ رشد  -

 سرمایه گذاری در بخش آموزش و پرورش است.

 کنترل نرخ رشد جمعیت نیز تنها از طریق کنترل زاد و ولد میسر است. -

 سازگار با عوامل تولید و منابع آن کشور است.نکته اساسی در انتقال تکنولوژی، انتقال یک تکنولوژی مناسب و  -

 

 

 

 موفقیت برای تمام دوستان عزیز آرزوی                                                                                

 «التماس دعای فرج»                                                                                                           
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