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هدف کلی این فصل آشنایی دانشجویان با شکل گیری علم اقتصاد و تفکر 

 .اصلی مکاتب اقتصادی است

 هدف کلی



آشنایی با چگونگی شکل گیری علم اقتصاد و استقالل آن از سایر علوم. 

آشنایی با علل پیدایش مکاتب مختلف اقتصادی 

بیان تفکر و نظرات مکاتب مختلف اقتصادی 

 هدفهای رفتاری



را علمی می دانند که تمام فعالیتهای مربوط به تولید ، مبادله و  اقتصادبه زمان عامیانه ، 

 .مصرف کاال و یا خدمات را در برمی گیرد

میالدی به تقلید از عملکرد یونانیان باستان تمام بحثهای اجتماعی، از جمله  13تا قبل از قرن 

معتقد بوده است که ثروت و  افالطون: برای مثال.اقتصاد از دیدگاه اخالق بررسی می شد

فضیلت به دو کفه یک ترازو می ماند که هرگاه یک کفه سنگینتر شود، پایین می ِآید و دیگری 

 .باال خواهد رفت

تحقیق در ماهیت و علل  “با انتشار کتابی به عنوان آدام اسمیت  1776باالخره در سال 

پس از آن مکاتیب دیگری .شد کالسیکمکتب علمی اقتصاد به نام  اولینبنیانگذار  ”ثروت ملل

 .در اقتصاد به وجود آمدندکه در ادامه به نقطه نظرات آنها خواهیم پرداخت

 مقدمه



 در را سهم بیشترین و داشت رواج هجدهم قرن نیمه تا شانزدهم نقر از مرکانتیلیسم

 داری سرمایه اقتصادی نظام در استعمار و رقابت و خصومت تهاجمی خصلت ایجاد

 اهمیت و تجارت رونق با متناسب چه اگر مرکانتیلیسم مکتب نظریات .داشت

 نظام تکامل در خود نوبه به اما گرفته است شکل بین المللی مبادالت روزافزون

 اقتصادی نظام پیدایش برای زمینه ایجاد حتی و تجاری داری سرمایه اقتصادی

  استدالل مرکانتیلیسم زمان در .داشت توجه خور در نقشی صنعتی داری سرمایه

 وقتی خارجی تجارت با ارتباط در کشور یک برای مطلوب حد موقعیت که می شد

  .دهد کاهش را واردات و افزایش را خود صادرات بتواند کشور آن که است حاصل

 موانع و گمرکی عوارض برقراری جهت در قوانین وضع طرفدار مرکانتیلیسم ها

 در را کشور یک وضعیت می توان طریق این از که داشتند اعتقاد و بوده تجاری

 .بخشید بهبود بین الملل سطح

 مکتب مرکانتیلیسم



تمام کشورها نسخه ثابت درد خود را در دریافت سه قلم دارو 

 :دانستند

.Iکسب طال و نقره از هر مسیر ممکن 

.IIافزایش ثروت و قدرت دولت مرکزی 

.IIIمداخله مستقیم دولت در امور اقتصادی و کنترل آن 

مفاهیم اخالقی و تحت این شرایط تنها چیزی که معنی نداشت 

 .بود انسانی



 کانون که وجودآمد به روزگار، روشنفکران سوی از مخالفتهایی 18 قرن در

 نهضت بنیانگذاراین فرانسوآکنه دکتر و قرارداشت فرانسه در مخالفتها این

 فعالیتهای از را خود دست باید اقتدار عین در دولتها که بودن معتقد آنها.بود

 قوانین خداوند.واگذارند خود حال به را کشور اقتصاد و نمایند کوتاه اقتصادی

 و است کرده ایجاد بشر فعالیتهای برای نظامی خود آفریده، را جهانی نظم و

 در بشر نوع آزادی بر تاکید لذا.نیست امور در دولتها دخالت به نیازی

 .اوست اجتماعی فعالیتهای

 (طبیعیون)مکتب فیزیوکراتها



 

 عبارت آن اصلی دهندگان توسعه .افتاد اتفاق 19 و 18 قرن در مدرن اقتصادی مکتب نخستین

 و ماهیت به“ ملل ثروت“ کتاب با اسمیت آدام که.بودند سی بتیست ژان ,اسمیت آدام از اند

 آنها در وقتی آزاد، بازارهای که بودند مدعی آنها .بود پرداخته ملل ثروت افزایش علل

 قادر قیمتها عملکرد و بازار بر حاکم نظام .می کنند تنظیم را خود نگیرد، صورت مداخله ای

   .نماید ایجاد را اقتصاد عمومی تعادل بود خواهد

 :بر مبتنی مکتب این اصلی فرضیه

خرید برای که می کند ایجاد درآمدی تولید کل یعنی، -می کند ایجاد را خود تقاضای عرضه 

   .کافیست تولید همه

انعطاف پذیر بهره   نرخ های که فرض این با است، سرمایه گذاری و اندازها پس برابری 

 .بود اقتصاد در دولت دخالت عدم و شخصی نفع بر تأکید لذا.ماند خواهند تعادل در همواره

 مکتب کالسیک



 این مورد در کلی ایراد چند لیست فردریش چون متفکرینی 19 قرن در

 :دادند ارائه مکتب

 است، تحول و تغییر حال در بشری اجتماع به مربوط قواعد و نظامات•

 .نیستند ازلی و شمول جهان اقتصادی قوانین بنابراین

 که صورتی در (شخصی نفع) دانند می بعدی تک را انسان ها کالسیک•

 .دارد هم معنویت و محبت و دوستی نوع به نیاز انسان

 

 مکتب تاریخی



 

  طرق از بشری جامع اقتصادی مشکالت حل: معتقدند مکتب این متفکرین عموم

 : است میسر زیر

 کنندگان تولید و کنندگان مصرف مابین گران واسطه دست قطع1.

 داری سرمایه سود حذف2.

 تولید ابزار در کارگران شدن سیهم و مالک3.



 داری سرمایه نظام بر انتقادی دید با سرمایه کتاب در مارکس کارل سوسیالیسم پدر 19 قرن در

 مهمتر همه از و اقتصاد در بیکاری نقش کارفرما، از مالکیت جدایی رشد، نظریات که کرده سعی

 :روی بر مارکس بحث اساس.کند بیان را ملیتی چند شرکتهای رشد و ایجاد بینی پیش

.Aداری سرمایه نظام منتقد 

.Bآتی سالهای اقتصادی بحرانهای صحیح بینی پیش 

.Cداری سرمایه نظام درونی تضاد 

.Dباشد می کار نیروی استثمار. 

 .آمد وجود به سوسیالییزم دیدگاه مکتب این درون از

 مکتب سوسیالیزم



 ، والراس لئون ،منگر کارل ،جونز استانلی ، 19 قرن در مکتب این دانان اقتصاد

 سود و منفعت حداکثر جستجوی در تالش حداقل با انسان که بودند معتقد اینان.بودند

 .است

 :است زیر موارد شامل مکتب این های شاخه

از چیز هیچ اقتصاد در که بود معتقد کورنو آنتوان مکتب این رهبر: ریاضی مکتب 

 . نیست خارج ریاضیات دایره

از را چیز همه منگر کارل مکتب این رهبر (اتریشی مکتب)روانی تفکر مکتب 

 .کرد می مطرح اقتصاد در نهایی مطلوبیت یا و استعمال ارزش دیدگاه

 .است شده تعدیل کالسیک مکتب مکتب این

 

 مکتب نئوکالسیکها



 تئوری “ مشهور کتاب نویسنده کینز مینارد کینز، مکتب بنیانگذار 19 قرن در

 ارشادی سیاستهای با کامل اشتغال به رسیدن مورد در  ”بهره و پول اشتغال، عمومی

 .است کرده عنوان را هایی بحث دولت

 :مورد در کینز عقاید

1930 دهه بحران از داری سرمایه نظام نجات 

تقاضا ایجاد و دولت دخالت از طرفداری 

ناقص اشتغال در اقتصاد تعادل 

بود کینزی انقالب. 

 مکتب کینزینها

 



 

 

 مودیگلیانی فرانکو های نام به کینز پیرو دانشمند دو 20 و 19 قرن در توان می

 . بودند مکتب این در مطرح رهبران از که برد نام را توبین جیمز و

 ، تعادل به رسیدن جهت در ، ندارد ذاتی ثبات آزاد اقتصاد و بازار ، آنان نظر به

 .دارد مشکل این حل در سزایی به تأثیر او مداخله و دولت ارشادی سیاستهای

 مکتب کینزینهای جدید



 .موسس مکتب پول گرایی و یا مانیترستها بود میلتون فریدمن  20در قرن 

 :این مکتب معتقد به

.Iاقتصاد بازار آزاد به طور ذاتی با ثبات است. 

.IIپول یکی از مهمترین متغیرهای تأثیرگذار اقتصادی است. 

.IIIسیاستهای مداخله گر دولت تنها موجب وخامت امور اقتصادی می شود. 

 

 مکتب پولیون



 .برد نام را سارجنت توماس و لوکاس رابرت توان می مکتب این رهبران از

 :از عبارتند گروه این نظرات

.iبحرانهای و است برخوردار الزم قوام و ثبات از ذاتی طور به آزاد بازار اقتصاد 

 .باشند می زودگذر و مدت کوتاه اقتصادی

.iiاستفاده دسترس قابل و موجود اطالعات تمام از اقتصادی وقایع با برخورد در مردم 

 گونه هیچ کنند می شناسایی را آن مردم اینکه دلیل به دولت سیاستهای بنابراین.کنند می

 .داشت نخواهد اقتصاد بر تأثیری

.iiiندارد اقتصادی عملکرد بر تأثیری گونه هیچ و است مبادله وسیله تنها پول. 

 مکتب کالسیکهای جدید یا انتظارات عقالیی



 کینز مکتب وارثین از را خود که است اقتصادی مکاتب جوانترین از یکی مکتب این

 :مکتب این اصلی پیام.است دانسته

ندارد ذاتی گری اصالح خود برای گرایشی اقتصاد. 

باشد می انکار قابل غیر اقتصاد در دولت دخالت. 

است واقعی غیر کامل رقابت وجود فرض. 

مهم بسیار عامل یک ولی است صرف اقتصادی متغیر یک و عامل یک پول 

 .است اساسی

های سیاست مکمل های سیاست عنوان به ریزی برنامه و درآمدی های سیاست 

 .شود گرفته کار به باید دولت ارشادی

 مکتب پست کینزین
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 فصل دوم
 

 روش و ابزار تحلیل اقتصادی
 

 

 

 

 

 



 

زمینه تفکر اقتصادی 

تعریف علم اقتصاد 

منحنی امکانات تولید 

طبقه بندی علم اقتصاد 

ابزار تحلیل اقتصادی 

 طرح درس



هدف کلی این فصل آشنایی دانشجویان با مفهوم زمینه های فکری، تعریف ، 

 .اهمیت ، کاربرد علم اقتصاد در زندگی روزمره و طبقه بندی این علم است

 هدف کلی



آشنایی با مسأله کمیابی 

آشنایی با تعریف علم اقتصاد 

آشنایی با منابع تولیدی و روش فنی تولید 

آشنایی با کاالی سرمایه ای و مصرفی 

آشنایی با منحنی امکانات تولیدی 

 هدفهای رفتاری



 

 :علت پیدایش علم اقتصاد عبارت است از

محدود بودن امکانات و منابع در دسترس بشر 

نامحدود بودن نیازها و خواسته ای بشر 

 مقدمه



 .استدانش حس عام به اعتقاد برخی از علمای اقتصاد علم اقتصاد 

 :زمینه های تفکر اقتصاددانان عبارت است از

 کمیابی 

انتخاب 

هزینه فرصت از دست رفته 

 نهایی گرایی 

بازارهای کارآمد 

 زمینه تفکر اقتصادی



چیزی را به هر اندازه که هر :منظور از این عبارت در علم اقتصاد  یعنی : کمیابی     

 در شکل گیری رفتار مادی و ترین مفهوم اقتصادی می باشد می خواهیم نداریم و مهم 

 .موثر استانسانها 

به علت محدودیت امکانات و نامحدود بودن نیازها مجبوریم دست به انتخاب  : انتخاب

 .بزنیم

فرصت یا فایده از دست رفتن بهترین انتخاب به جای  : هزینه فرصت از دست رفته 

 .انتخاب مزبور با صرف همان منابع و زمان می باشد 

تولید کننده تمایل دارد فایده و هزینه آخرین واحد محصول را بداند: نهایی گرایی. 

فرصتهای سودآور در بازار کم می باشدو فرصت نصیب کسی می شود : بازارهای کارآمد

 .که زودتر به بازاربرسد یا زودتر خبردار شود

 



آدام اسمیت علم اقتصاد را تحقیق برای افزایش ثروت جامعه می شناسد. 

 است اقتصاد دانش فعالیتهایی شامل تولید و مبادالت میان مردم. 

 الینل رابینز علم اقتصاد را تخصیص منابع و عوامل تولید کمیاب به منظور تولید

 .کاالها و خدماتی می داند که مهمترین خواسته های مادی بشر را ارضا می کند

 لودویگ وان می زز علم اقتصاد را منطقی برای اتخاذ تصمیمات عقالیی با در نظر

 .گرفتن محدودیتهای مختلف معرفی می نماید

اقتصاد علم انتخاب است. 

اقتصاد دانش پول ، بهره ، سرمایه و ثروت است. 

 برای به کارگیری و استخدام .اقتصاد ، دانش چگونگی انتخاب مردم و جامعه است

منابع کمیاب جهت تولید کاالها و خدمات گوناگون و توزیع آنها میان افراد و 

 گروههای مختلف جامعه برای مصرف

 تعریف علم اقتصاد



منابع تولیدی وسیله ای برای تولید کاالها و خدمات مختلف است که به دو 

 :گروه تقسیم می شوند

نیروی کار شامل نیروی فکری و فیزیکی انسان: منابع تولید یانسانی 

شامل ساختمان ، ماشین آالت ، موجودی کاالها: منابع تولیدی غیر انسانی 

فن تولید و به کارگیری عوامل تولید با توجه به دانش : روش فنی تولید 

 .موجود ، جهت تولید کاالها و خدمات

 منابع تولید و روش فنی تولید



 :در این فصل در قالب چهار نوع نظام اقتصادی بحث می شود

oاقتصاد بازار آزاد یا سرمایه ای 

oنظام اقتصاد مختلط 

oنظام اقتصاد متمرکز 

oنظام اقتصاد اسالمی 



o در این نظام مکانیسم قیمتها به سواالت : ایاقتصاد بازار آزاد یا سرمایه

 .در این نظام هیچگونه دخالتی وجود ندارد. اساسی پاسخ می دهد

o در این نظام هم بخش خصوصی و هم دولت فعالیت : مختلط نظام اقتصاد

مکانیسم قیمتها همراه با . دولت نقش کنترل کننده و ناظر را هم دارد. دارند

نظام . برنامه ها و تصمیمات دولت به سواالت اساسی پاسخ می دهد

 .اقتصادی اکثر کشورهای جهان نظام مختلط است

 

 



o نقش اساسی .در این نظام دولت بیشترین فعالیت را دارد : متمرکزنظام اقتصاد

در این نظام کمیته برنامه ریزی مرکزی به . دولت در تولید و تزیع می باشد

 .سواالت اساسی پاسخ می دهد

o در این نظام در چارچوب شرع و دستورالعمل های : اسالمینظام اقتصاد

تولید مشروبات الکلی : برای مثال.مجود یه سواالت اساسی پاسخ داده می شود

 .و ربا حرام می باشد

 

 



مکان هندسی ترکیبات مختلفی از دو کاالست که می توانند در یک اقتصاد 

در یک دوره زمانی معین، در شرایط حداکثر کارایی و اشتغال کامل منابع ، 

 .تولید شوند

 منحنی امکانات تولید





منحنی امکانات تولید در فضای مقادیر دو کاالی غذا و پوشاک برای 

اقتصاد فرضی در یک هفته تحت شرایط ثابت بودن امکانات و تکنولوژی 

این منحنی به . و به کارگیری تمامی منابع با حداکثر توان، رسم شده است

دلیل قانون بازده نزولی یا هزینه های فزاینده نسبت به مبدأ مختصات مقعر 

 .است



در هر مرحله از تولید هر کارگر اضافی میزان کمتری ازکارگر قبلی به محصول 

. روی دیگر سکه قانون بازده نزولی، قانون هزینه های صعودی است. می افزاید

به عبارتی بهای به دست آوردن مقادیر اضافی از یک کاال ، از دست دادن 

کاهش مقدار تولید کاالی دیگر همان هزینه فرصت . مقداری از کاالی دیگر است

به بیان دیگر هزینه فرصت به دست .افزایش تولید کاالی مورد نظر می باشد

 .آوردن مقدار یکسانی از یک کاال برای اقتصاد صعودی است

 قانون بازدهی نزولی





نمودار فوق نشان می دهد که برای به دست آوردن مقادیر بیشتری از غذا، 

به دلیل محدود بودن منابع و به کارگیری تمام آنها، می بایست از مقادیری 

همچنین در این شکل ، . از کاالی دیگر یعنی پوشاک چشم پوشی شود

مشاهده می شود که در هر مرحله تولید واحدهای اضافی و یکسانی از غذا 

 .با صرف نظر کردن مقادیر بیشتر و بیشتری از پوشاک امکانپذیر است



نام دارد و ( MRT)قدر مطلق شیب منحنی امکانات تولد، نرخ نهایی تبدیل 

 برابر است با 

 

                  MRTxy= 

 

منحنی امکانات تولید در تصمیم گیری درباره اینکه چه چیزی تولید شود 

 .به ما کمک می کند

 نرخ نهایی تبدیل

y 

x 



در هنگام استفاده از منحنی تولید می توان بر حسب ضرورت و براساس هدف 

 .مورد نظر دو گروه عمده کاالها را نام برد

 کاالهایی هستند که برای ارضا احتیاجات و خواسته های : کاالهای مصرفی

 کره، بنزین: مثال. افراد مورد استفاده قرار می گیرد 

کاالهایی هستند که در تولید کاالهای دیگر مورد استفاده : کاالهای سرمایه ای

 تراکتور، ماشینهای نساجی ، چاپ: مثال. قرار می گیرند

مانند لباس، کیف، کفش، خودکار: کاالهای خصوصی 

جاده ، پل، خدمات نیروی انتظامی: مانند : کاالهای عمومی 

 

 



 انتقال منحنی امکانات تولید



اگر قسمتی از جامعه بیکار باشند و یا منابع دچار عدم کارایی باشند، 

قرار می (  PP)، درون یا زیر امکانات تولید  Mجامعه در نقطه ای مانند 

در دوره زمانی معین ، دست یافتنی  Kمانند، PPنقاط باالی منحنی . گیرد

اما جامعه می تواند از طریق پیشرفت تکنولوژی، تخصیص مجدد . نیستند

منابع و افزایش فیزیکی منابع به آن نقاط دست یابد و در این صورت 

 .این جابه جایی به منزله رشد اقتصادی است. منحنی جابه جا می شود



 :انتقال منحنی امکانات تولید از سه طریق امکانپذیر می باشد

 افزایش فیزیکی منابع تولیدی مثل کشف منابع و معادن جدید•

 پیشرفت تکنولوژی•

 تخصیص مجدد منابع•

 .منتقل می شودسمت راست در هر سه مورد منحنی امکانات به 



 .علم اقتصاد از دیدگاههای گوناگون طبقه بندی شده است 

 :نوع اول طبقه بندی

به توصیف واقعیتها و رفتارها و عملکرد اقتصاد می : اقتصاد اثباتی

:  مثال. کردپیش بینی های اقتصادی به کمک این نظریه می توان . پردازد

 ...بررسی رابطه بین بیکاری و تورم و 

شامل نظریه ها و توصیه هایی است که بر پایه : اقتصاد دستوری

بایدها و این اقتصاد با .قضاوتهای ارزش و اصول اخالقی قرار دارد

 نرخ بیکاری در چه سطحی باید باشد؟: مثال.سرو کار دارد نبایدها

 طبقه بندی علم اقتصاد



 :بندیدوم طبقه نوع 

 :به طور سنتی علم اقتصاد به دو شاخه تقسیم می شود

به بررسی رفتار و تصمیمات اقتصادی مربوط به افراد، : اقتصاد خرد

 ...اتومبیل، گوشت و : مثال.خانوارها، بنگاهها و بازارها می پردازد

به بررسی عملکرد اقتصاد به طور کلی می پردازد: اقتصاد کالن .

 ...نرخ بیکاری ، تورم ، تولید ملی و : مثال

 



 

 :ویژگیهای اقتصاد ساده

شامل دو واحد اقتصادی، خانوارها و بنگاههاست. 

پس اندار وجود ندارد. 

دولت وجود ندارد. 

اقتصاد بسته است. 

معامالت بین بنگاهها وجود ندارد. 

 



 نمودار جریان دوری درآمد



نظریه 

آمار 

آزمون 

اعداد شاخص 

متغیرهای پولی و واقعی 

اندازه گیری تغییرات متغیرهای اقتصادی 

مفهوم تعادل 

 ابزار تحلیل اقتصای



یا تئوری اقتصادی ، بیان یا مجموعه ای از بیانات در خصوص علل : نظریه

 .و اثرات عملکردها و عکس العملها در زندگی انسانها است

 :برای ساخت نظریه چهار قدم الزم است

.Iتعریف اصول مسلم نظریه 

.IIمشاهده واقعیت ها 

.IIIبیان فرضیه 

.IVآزمن فرضیه 

 



اندازه ای است که می تواند از یک زمان به زمان دیگر یا از یک مشاهده به : متغیر

 .مشاهده دیگر تغییر کند

که معموأل با .بیان قراردادهای نظریه را الگوی اقتصادی می گویند: الگوی اقتصادی

در این الگو روابط میان متغیرها غالبأ به .استفاده از ابزارهای ریاضی بیان می شود

که در قالب دو نوع .شکل معامالت و گاهی نمودارهای هندسی نشان داده می شوند

 .معادله بیان می شود

معادله کرداری 

معادله تعریفی 

 



 رفتار تابعی افراد، بنگاهها و دولت را در اقتصاد بیان : کرداریمعادله

طبق نظریه کینز مصرف کینز مصرف تابع مستقیمی از : مثال. می کند

 .درآمد قابل تصرف است

C=f(y d ) 

 درآمد : مثال. تعریفهای معین در الگو را بیان می دارد: تعریفیمعادله

 .قابل تصرف برابر است با مجموع مصرف و پس انداز وی

Y d= c + s 

 

 



داده های آماری دو نوع هستند: آمار: 

.a نتیجه اندازه گیری یک متغیر در زمانهای : داده های سر زمانی

 .مختلف است

.bاندازه گیری یک متغیر در مقطع زمانی خاص بر : داده های مقطعی

 حسب طبقه بندیهایی مانند گوههای مختلف درآمدی

 



در اقتصاد آزمون ها به روش تجربی از طریق روشهای آمری : آزمون

 .و اقتصاد سنجی صورت می گیرد

آمار مربوط به متغیری را نسبت به ارزش همان متغیر : اعداد شاخص

شاخص قمت نقره در سال : برای مثال . در سال پایه بیان می کند

 .به صورت زیر محاسبه می گردد 1960نسبت به سال  1970

 

193/76=100* 

177/10 

91/4 



:  مثال. متغیرهای پولی بدون توجه به سطح قیمتها مورد بررسی قرار می گیرند

 مزد پولی، درآمد ملی به قیمتهای جاری

:  مثال.متغیرهای واقعی مقایسه متغیرهای پولی در ارتباط با شاخص قیمتها است

 درآمد ملی واقعی، مزد واقعی

 

 مزد واقعی= مزد واقعی                          =                       

 و متغیرهای واقعی( اسمی)متغیرهای پولی

 مزد پولی مزد پولی

 شاخص قیمتها شاخص هزینه زندگی



 

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

 .است

 Xنرخ رشد *                 = 100        

 اندازه گیری تغییرات متغیرهای اقتصادی

X1-X2 

X1 



در علم فیزیک ، هرگاه برآیند نیروهای وارد بر جسم صفر باشد، جسم در حالت تعادل 

 .قرار دارد

 .از علم فیزیک به علم اقتصاد وارد شده استپل ساموئلسون این مفهوم توسط 

 .اقتصاد زمانی در تعادل است که برآیند نیروهای متضاد صفر باشد

به بیان دیگر دو مقدار نامتجانس با هم برابرند و از این رو هیچ انگیزه ای برای تغییر 

 .وجود ندارد

در بازار هنگامی تعادل برقرار است که مقدار عرضه با مقدار تقاضا در یک : مثال

 .قیمت مشخص برابر باشد

 مفهوم تعادل



 

 با تشکر 
 

  اعظم عباسی قزلگچی:تهیه کننده 
 

  950306451:شماره دانشجویی
 

 دانشگاه پیام نور واحد کرج

 

 

 (2)پایان فصل دوم 





 فصل سوم
 

 تقاضا و عرضه
 

 

 

 

 

 



تقاضای مصرف کننده 

تقاضا و مفهوم مطلوبیت 

عوامل موثر بر تقاضا 

کاالی جانشین، کاالی پست و کاالی معمولی 

اثردرآمدی و اثر جانشینی 

عوامل موثر بر تقاضا 

عرضه بنگاه 

 طرح درس



و عرضه ستاده و عوامل با تقاضا هدف کلی این فصل آشنایی دانشجویان 

 .موثر برآنها است

 هدف کلی



آشنایی با ساختار تقاضا و مفهوم مطلوبیت 

آشنایی با عوامل موثر بر تقاضا 

آشنایی با کاالی جانشین، کاالی پست و کاالی معمولی 

آشنایی با اثر درآمدی و اثر جانشینی 

آشنایی با عوامل موثر بر تقاضا 

 هدفهای رفتاری



   رو به رو هم با یکدیگر با بازارها از گروه دو در بنگاهها و خانوارها

 :شوند می

.iمتقاضی بنگاهها و کننده عرضه خانوارها :(نهاده)تولید عوامل بازار 

 .هستند

.iiعرضه بنگاهها و متقاضی خانوارها :(ستاده) خدمات و کاالها بازار 

 .هستند کننده

 مقدمه



   دست به خاطری رضایت مختلف خدمات و کاالها مصرف از کننده مصرف

 .نامیم می مطلوبیت را آن اقتصاد در که آورد می

کاالها مصرف از حاصل مطلوبیت رساندن حداکثر به :کننده مصرف هدف   

 .است گوناگون خدمات و

است گیری اندازه غیرقابل مفهومی خاطر، رضایت احساس یا مطلوبیت       

 .باشد می ذهنی مفهوم یک  و

 :است گیری اندازه قابل روش دو به کننده مصرف رفتار کلی طور به

 گیری اندازه قابل مطلوبیت1.

 .نیست مطلوبیت گیری اندازه به نیازی آن در که تفاوتی بی منحنیهای2.

 

 تقاضای مصرف کننده



 قیمت کاالی مورد نظر1.

 درآمد مصرف کننده2.

 قیمت کاالهای مرتبط3.

 سلیقه و ترجیحات مصرف کننده4.

 انتظارات5.

 عوامل موثر بر تقاضای مصرف کننده



 تقاضای مقدار عوامل، سایر بودن ثابت فرض با :نظر مورد کاالی قیمت1.

 قانون معکوس رابطه این به و دارد معکوس رابطه آن قیمت با کاال یک

 .گویند می تقاضا

 زمانی دوره یک در وی های دریافتی تمام حاصل :کننده مصرف درآمد2.

               :دارد وجود کاال نوع دو درآمد با زابطه در.است معین

                            .دارد مستقیمی رابطه درآمد با : معمولی یا نرمال کاالی*

   .دارد معکوسی رابطه درآمد با : پست کاالی*



 :هستند گروه دو مرتبط کاالهای : مرتبط کاالهای قیمت .3

نظر مورد کاالی جای به توان می که کاالهایی :جانشین یا رقیب کاالهای 

 رابطه جانشین کاالی قیمت با نظر مورد کاالی برای تقاضا .کرد استفاده

 اتوبوس و تاکسی :مثال.دارد مستقیم

مصرف نظر مورد کاالی همراه به که هستند کاالهایی :مکمل کاالی         

 معکوس رابطه مکمل کاالی قیمت با نظر مورد کاالی برای تقاضا .شوند می

 چای و قند :مثال.دارد

 



 و رسوم و آداب ، وی تفکر طرز از که :کننده مصرف ترجیحات و سلیقه .4

 همچون عواملی تاثیر تحت مشتریان سلیقه همچنین.گیرد می شکل جامعه فرهنگ

  سلیقه اگر :مثال .کند می تغییر عوامل از ای پاره از آگاهی با و است تبلیغات

 کاهش آن برای تقاضا ، کند تغییر سیگار مصرف کمتر جهت در کننده مصرف

 .یابد می

 آینده در را نظر مورد کاالی قیمت افزایش انتظار کننده مصرف اگر :انتظارات.5

 .برعکس و کرد خواهد تقاضا بیشتر حاضر حال در باشد داشته

 



 مقدار محصول قیمت افزایش هنگام به شرایط، سایر بودن ثابت صورت در

 عبارت به .می یابد افزایش تقاضا مقدار محصول قیمت کاهش با و کاهش، تقاضا

 ثابت شرط به تقاضا، مقدار و قیمت میان رابطه ،تقاضا قانون اساس بر دیگر

 .می باشد معکوس عوامل بقیه ماندن

 قانون تقاضا

d 





 نمودار تقاضا



 فرض به ، منحنی این .ماه یک برای فرضی کننده مصرف شکر تقاضای منحنی

 را آن ی تقاضا مقدار و شکر قیمت بین منفی رابطه عوامل، سایر بودن ثابت

 در که است کرده قطع ای نقطه در را عمودی محور فوق منحنی.دهد می نشان

 باشد نمی شکر خرید به حاضر کننده مصرف که باالست حدی به قیمت نقطه آن

 مجانی علیرغم نقطه آن در که است کرده قطع ای نقطه در نیز را افقی محور و

 مقدار خود سالمتی خاطر به و زمانی محدودیت علت به کننده مصرف کاال، بودن

 .کند می مصرف شکر از محدودی



 عوامل سایر بودن ثابت فرض با نظر مورد کاالی قیمت افزایش با :جانشینی اثر

 اثر تقاضا تغییر این به رود می جانشین کاالی بیشتر خرید سمت به کننده مصرف

 شکر جای به قند جایگزینی :مثال.گویند می جانشینی

 افزایش با کننده مصرف درآمد جمله از عوامل سایر بودن ثابت فرض با :درآمدی اثر

 معمولی کاالی برای تقاضا فلذا یابد می کاهش کننده مصرف خرید قدرت گویی قیمت

              درآمدی اثر تقاضا تغییر این به یابد می افزایش پست کاالی برای و کاهش

 .گیرد می صورت کمتر آن خرید ، شکر قیمت افزایش با :مثال.گویند می

 



 

مصرف هر واحد اضافی از یک کاال : قانون نزولی بودن مطلوبیت نهایی

برای مصرف کننده ارزش کمتری دارد فلذا وی برای واحدهای اضافی و 

به همین . بیشتر از یک کاال حاضر به پرداخت قیمت پایین تر و کمتر است

 .است( نزولی ) دلیل شیب منحنی تقاضا منفی 



با فرض ثابت بودن قیمت کاالی مورد نظر هر کدام از : انتقال منحنی تقاضا

درآمد مصرف کننده ، قیمت ) عوامل دیگر موثر بر تقاضای مصرف کننده 

که تغییر کند ( کاالهای مرتبط، سلیقه و ترجیحات مصرف کننده و انتظارات

منحنی تقاضای مصرف کننده جابه جا  می شود جهت جا به جایی بستگی به 

 .نوع تغییر عامل متغیر دارد





 . است کننده تولید رفتار حاصل عرضه

 .باشد می سود کردن حداکثر کننده تولید هدف

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

   .است تولید عوامل کارگیری به میزان از تابعی نیز بنگاه تولید مقدار

 و آنها قیمت و تولید عوامل جمله از زیادی عوامل به بنگاه تولید هزینه

 .دارد بستگی ، رفته کار به تکنولوژی

 عرضه بنگاه





 در شکر برای کننده مصرف تقاضای منحنی .کننده مصرف تقاضای منحنی جایی جابه

 ستونهای در مندرج مختصات با D,C,B,A نقاط وصل از قند قیمت افزایش از قبل ماه،

  (2) جدول طبق قند قیمت افزایش از پس و آید می دست به (2) جدول دوم و اول

 یافته افزایش آن برای تقاضا مقدار شکر قیمت از سطحی هر در که شود می مالحظه

 مختصات با E و ...،B,A مانند نقاطی وصل از شکر جدید تقاضای منحنی .است

 که شود می مشاهده .آید می دست به مذکور جدول سوم و اول ستونهای در مندرج

 .است شده منتقل راست سمت به شکر ماهیانه تقاضای منحنی

/ / / 



رابطه آن قیمت با کاال یک عرضه مقدار عوامل سایر بودن ثابت فرض با :نظر مورد کاالی قیمت 

 .گویند می عرضه قانون مستقیم رابطه این به و دارد مستقیم

بستگی تکنولوژی و آنها قیمت تولید، در رفته کار به تولید عوامل مقدار به :بنگاه های هزینه 

 منظور به مختلف تولید عوامل ترکیب برای شده شناخته روشهای از است عبارت تکنولوژی”.دارد

 ”.است خاص کاالی یک تولید

بودن ثابت شرط به باشد، داشته آینده در را قیمتها افزایش انتظار کننده عرضه یا بنگاه اگر :انتظارات 

 و داد خواهد کاهش مختلف قیمتهای سطح در را عرضه مقدار حاضر زمانی دوره در عوامل، سایر

 .برعکس

 .رابطه بین عرضه و هزینه های تولید بنگاه یک رابطه معکوس می باشد

 

 عوامل موثر بر عرضه بنگاه



 

با فرض ثابت بودن سایر عوامل مقدار عرضه یک کاال با قیمت آن رابطه 

 .می گویندقانون عرضه مستقیم دارد و به این رابطه مستقیم 

 قانون عرضه







 هر نظر مورد کاالی قیمت بودن ثابت فرض با :عرضه منحنی جایی جابه

 تولید، های هزینه ) کننده تولید عرضه بر موثر دیگر عوامل از کدام

     جا جابه تولید عرضه منحنی .کنند تغییر که ( انتظارات و تکنولوژی

 .دارد متغیر عامل تغییر نوع به بستگی جایی جابه جهت شود می







 

 با تشکر 
 

  اعظم عباسی قزلگچی:تهیه کننده 
 

  950306451:شماره دانشجویی
 

 دانشگاه پیام نور واحد کرج

 

 

 (3)پایان فصل سوم 





 فصل چهارم
 

 تولید
 

 

 

 

 

 



تابع تولید 

تکنیک تولید 

عوامل تولید ثابت و متغیر 

دوره زمانی کوتاه مدت و بلند مدت 

تولید در کوتاه مدت 

تولید با دو عامل تولید متغیر 

 طرح درس



 هدف کلی این فصل آشنایی دانشجویان با فرآیند تولید یا رابطه بین

 .است« ستاده » عوامل تولید و محصول 

 هدف کلی



آشنایی با مفهوم فرآیند تولید و تابع تولید 

آشنایی با تکنیک تولید 

آشنایی با عوامل تولید ثابت و متغیر 

آشنای با دوره زمانی کوتاه مدت و بلند مدت 

آشنایی با تولید نهایی و تولید متوسط 

 آشنایی با ترسیم منحنی های تولید کل ، تولید متوسط و 

 تولید نهایی و ارتباط بین آنها و مراحل تولید      

آشنایی با قانون بازده نزولی 

 هدفهای رفتاری



 :میالدی گفت 17در قرن ژان بایست سی 

 ، فقط ایجاد قابلیت اضافی در اشیاء ، به منظور تولید کردن 

 .رفع نیازمندیهای بشری است

در حقیقت عبارت است از تغییر و تبدیل مواد، در نتیجه یک     تولید
 .فرآیند کاری است

آنچه در فرآیند تولید، در نتیجه تغییر مواد اولیه به دست می آید ،  
 .نامیده می شود محصول

کاالها و خدماتی که برای بدست آوردن محصول دیگری استفاده         
 .نامیده می شودعوامل تولید گردند، می 

 

 مقدمه 1-4



 .، تایع مقدار عوامل تولیدی به کار رفته استمقدار تولید 
 

𝑥1 , 𝑥2, 𝑥3,….., 𝑥𝑛)  Y=𝑓 ( 
 

 .  ها عوامل تولید را نشان می دهند  Xمقدار تولید و  Yدر تابع فوق 
 

 اینکه چه میزان از هر یک از عوامل تولید استفاده شود به نوع تولید و

 .  مسائل فنی تولید بستگی دارد  

 تابع تولید 2-4



 تولید کل ، تولید متوسط و تولید نهایی 1جدول 

 متوسط تولید نهایی تولید

 

 تعداد واحد کار میزان کل محصول

0 0 0 0 

6 6 6 1 

10 8 16 2 

8 8 24 3 

6 5/7 30 4 

4 8/6 34 5 

0 2/5 34 6 

2- 6/4 32 7 

6- 2/3 26 8 



 

 

 

 

افزایش استخدام نیروی کار ، تولید افزایش می یابد تا جایی که به با 

 .و پس از آن تولید کل کاهش می یابد« 34»حداکثر خود می رسد 

 

متوسط و تولید نهایی عامل کار نیز با افزایش استخدام نیروی کار تولید 

 .، ابتدا افزایش و سپس کاهش می یابد



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

 .دارد

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

 :انواع تکنیک تولید عبارت است از 

با استفاده از نیروی کار سطح محصول تولیدی را : تکنیک تولید کاربر
 .افزایش می دهیم

با استفاده از ماشین آالت ، سطح محصول : تکنیک تولید سرمایه بر
 .تولیدی را افزایش می دهیم

 

 تکنیک تولید 3-4



 بعضی از عوامل را نمی توان کم یا زیاد کرد، این دوره کوتاه مدت در

که تعیین کننده ظرفیت واحدهای .گویندعوامل تولید ثابت عوامل را 

 .تولیدی می باشد

 زمین: مثال 

 در دوره کوتاه مدت بعضی از عوامل را می توان کم یا زیاد کرد ، این

 .گویندعوامل تولید متغیر عوامل را 

 نیروی کار و کود شیمیایی: مثال 

 

 عوامل تولید ثابت و عوامل تولید متغیر 4-4



 مدت زمانی است که واحد تولیدیی، در طول دوره زمانی کوتاه مدت ،

این مدت ، قادر نیست حداقل یکی از عوامل تولید به کار گرفته در 

 .فرآیند تولید را تغییر دهد

 مدت زمانی است که واحد تولیدی ، در طول دوره زمانی بلند مدت ،

این مدت ، قادر است مقدار تمام عوامل تولید به کار گرفته در فرآیند 

 .تولید را تغییر دهد

 مساحت زمین کشاورزی ، ماشین آالت: مثال     

 دوره زمانی کوتاه مدت و بلند مدت 5-4



 

مقدار افزایش در میزان کل محصول در نتیجه افزایش یک : تولید نهایی 

 .واحد در عامل متغیر را تولید نهایی گویند

 

=
∆𝑇𝑃 تغییر   در میزان  تولید   کل
∆𝑋 تغییر در مقدار عامل  متغیر

 (𝑀𝑃𝑋) تولید نهایی 

 تولید در کوتاه مدت 6-4



-5

0

5

10

15

0 2 4 6 8

 تولید نهایی

 نیروی کار

(MPL)تولید نهایی 

 تولید نهایی نیروی کار 1نمودار 



 

کل تولید یا محصول ایجاد شده در یک زمان معین با به 

 از عوامل تولیدکار بردن مقدارمعینی 

 

  

 تولید کل
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 (TP)کلتولید 

(L)نیروی کار 

(TP)تولید کل 

 تولید کل -2نمودار



 

هر عامل تولیدی از حاصل تقسیم تولید کل ، بر تعداد تولید متوسط 

 .واحدهای به کار گرفته شده از آن عامل تولید ، به دست می آید

 

=
𝑇𝑃   تولید   کل

𝑋   تعداد عامل تولید به کار رفته
 (𝐴𝑃𝑋) تولید متوسط 

 

 تولید متوسط



0

1

2

3

4
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9

0 2 4 6 8 10

 APL)متوسط تولید 

 تولید متوسط

 تولید متوسط نیروی کار – 3نمودار 

 نیروی کار



 

 اگر مقدار یکی از عوامل تولید ، به طور مساوی و پی در پی ،

 افزایش یابد و سایر عوامل ثابت نگاه داشته شوند ، میزان 

 افزوده شده به تولید ، پس از حد معینی ، رو به کاهش  

 .می گذارد  

 قانونن بازده نزولی



. 

. 



در حالت کلی با فرض ثابت بودن کلیه عوامل تولید به جز نیروی کار ، 

 :سه مرحله تولیدی با مشخصات زیر شناسایی می شوند

 :  مرحله اول 

 منحنی تولید نهایی در باالی منحنی تولید متوسط قراردارد در انتهای

 .این مرحله تولید متوسط با تولید نهایی برابر می شود

تولید کل سیر صعودی دارد. 

 هر دو منحنی تولید متوسط و تولید نهایی ابتدا صعودی و سپس نزولی

 .می شوند

 مراحل تولید



 

 

 

 

 

 

 

 

 :مرحله دوم
 .تولید نهایی مثبت ولی نزولی است

 قانون بازده نزولی برآن حاکم است

 .در ابتدای این مرحله ، تولید متوسط با تولید نهایی برابر است

 .در انتهای این مرحله ، تولید متوسط با تولید نهایی برابر است

 .در اتهای این مرحله تولید نهایی صفر می شود

 تولید کل با روند کاهشی افزایش می یابد تا در انتهای این مرحله به حداکثر خود 

 .رسدمی 

 .تولید توسط مانند تولید نهایی روند کاهشی دارند

 .همواره منحنی تولید متوسط باالی تولید نهایی قرار دارد

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :سوممرحله 

 

 .در ابتدای این مرحله از تولید ، تولید نهایی صفر است

 .در تمام این مرحله تولید نهایی منفی است

 .تولید متوسط نیز به دلیل کاهش تولید کل ، کاهشی است
 

 

 

 

 
 

 

 



 

 تا به حال فرض بر این بود که فقط نیروی کار متغیر و سایر عوامل ثابت 

 در بلند مدت تولید کننده می تواند عوامل دیگر تولید از جمله . هستند 

 .  را تغییر دهد... ماشین آالت ، مساحت زمین زیر کشت ، کود ، بذر و 

 .در این صورت شکل تابع تغییر می کند

 تولید با دو عامل متغیر 7-4





 

 با تشکر 
 

  اعظم عباسی قزلگچی:تهیه کننده 
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 (4)پایان فصل چهارم 





 فصل پنجم
 

 تئوری هزینه تولید
 

 

 

 

 

 



 

مفهوم هزٌنه تولٌد 
 

هزٌنه های آشکار و ضمنی 
 

هزٌنه کل، هزٌنه متوسط، هزٌنه نهاٌی 
 

هزٌنه های کوتاه مدت 
 

هزٌنه های بلند مدت 

 

 طرح درس



هدف کلی اٌن فصل آشناٌی دانشجوٌان با هزٌنه تولٌد و نقش آن در انتخاب 

 .تکنٌک تولٌد و سطح تولٌد است

 هدف کلی



 مفهوم هزٌنه تولٌدآشناٌی با 

 هزٌنه های آشکار و ضمنیآشناٌی با 

 هزٌنه کل، هزٌنه متوسط، هزٌنه نهاٌیآشناٌی با 

 مدت و منحنی آنهزٌنه های کوتاه آشنای با 

 و منحنی آنمدت هزٌنه های بلند آشناٌی با 

آشناٌی با ارتباط بٌن منحنٌهای هزٌنه های کوتاه مدت 

 بلند مدتارتباط بٌن منحنٌهای هزٌنه های آشناٌی با 

 هدفهای رفتاری



 

 تهٌه . برای تولٌد کاالها و خدمات به عوامل تولٌد نٌاز دارندتولٌدکنندگان 
 

 صاحباناٌن مخارج، برای . عوامل، مستلزم پرداخت هزٌنه هاٌی استاٌن 
 

 . ، درآمد و برای تولٌدکنندگان، هزٌنه محسوب می شودعوامل
 

 و، قٌمت عوامل تولٌدی است که برای ساخت و تولٌد کاالها تولیدهزینه 
 

 .رودخدمات به کار می   

 مقدمه



 

 :  های تولٌد عبارتند ازهزٌنه 

مجموع هزٌنه هاٌی که بابت به کارگٌری و استخدام عوامل تولٌد 1.

 .مختلف جهت تولٌد صرف می شود

 .مٌزان کاالها و خدماتی که بوسٌله بنگاه تولٌد می شود2.

در دٌدگاه اقتصادی چاچوب و تفکر غالب در هزٌنه های تولٌد، همان 3.

 .هزٌنه فرصت از دست رفته است

 هزٌنه های تولٌد



 

 گر ٌک فرد ٌا ٌک بنگاه، از مٌان چندٌن انتخاب متفاوت ٌکی 

 اٌن فرد ٌا بنگاه، معادل است  هزینٔه فرصت برگزٌند،را 

 انتخاب هایمرتبط با بهترٌن انتخاب ممکن از بٌن ساٌر  هزٌنه با

 .که از آن صرف نظر شده استباقی مانده 

 

 هزینٔه فرصت



 

 بٌشتر اوقات در اقتصاد هزٌنٔه فرصت در پروژه های اقتصادی مطرح البته 

 .  و هدف اصلی از طرح آن نٌز بررسی تخصٌص بهٌنه منابع موجود استمی گردد 

 هزٌنٔه فرصت نقش مهمی را در تضمٌن اٌنکه منابع کمٌاب به صورت کارا مفهوم 

 استفاده قرار گرفته اند ٌا نه، بازی می کند؛ بنابراٌن محدود به هزٌنه های پولی مورد 

 ،مالی نمی شود و هر چٌزی که دارای ارزش باشد و از آن صرف نظر شده باشدٌا 

 واقعیاز آن جمله می توان به هزٌنٔه . می تواند به عنوان هزٌنٔه فرصت تلقی شود  

 .محصول صرف نظر شده، زمان ٌا لذت از دست رفته اشاره کرد  

 



هزٌنه ای که بنگاه متحمل می شود به صورت اگر  .1 ضمنیهزینه 
 .پرداخت غٌر نقدی باشد، به آن هزٌنٔه ضمنی گفته می شود

که عوامل  تولٌد،  استفاده از هزٌنه فرصت به علم اقتصاد در .2
.  اطالق می گردد، کارفرما آن را خرٌداری نمی کند، بلکه مالک آن است

پولی بابت آن مستقٌماً هزٌنه ضمنی به موارد خرجی اطالق می شود، که 
به خود کارفرما است، متعلق  مثالً وقتی کارگاهی . پرداخت نشده باشد

را اجارٔه ضمنی مزبور در اٌن صورت برآورد اجاره برای کارگاه 
کارفرما کارگاه را هرگاه می گوٌند و در واقع هزٌنٔه اجاره ای است که 

 .می بوداجاره می کرد، مجبور به پرداخت آن 

 

هزٌنه ها با دٌدگاه نقدی ٌا غٌرنقدی طبقه بندی 

 بودن آنها

 



 

هزٌنه ای که بنگاه متحمل می شود به صورت نقدی باشد، به آن اگر  .1 هزینه واضح

آشکار، در مؤسسات تولٌدی به کلٌه هزٌنه هاٌی هزٌنه  .2.می شودواضح گفته هزٌنٔه 

مستقٌم بابت آنها پول ٌا کسب و کار، به  صورت  ، که در راستای تداوممی گردداطالق 

 .  پرداخت می شود، مانند دستمزد نٌروی کار، هزٌنه مواد اولٌه و اجارهمنابعی 

ٌک تولٌدی واضح شامل هزٌنه هاٌی هستند که اغلب بعنوان مخارج جاری هزٌنه های 

 مؤسسه تولٌدی که بابت پرداخت های شرکت تولٌدی به شمار می آٌند و کلٌه 

 هزٌنه هایتولٌدی خرٌداری شده ٌا به کار رفته، همچنٌن کلٌه پرداخت ها بابت منابع 

هزٌنه های ، پرداخت های مختلف بابت حساب های ذخٌره و استهالک همگی جزء متغٌر

 .آشکار می باشند



 

 طور کلی تولٌد کننده قادر نٌست در هر زمانی به تغٌٌر مقدار به

 .  و جانشٌنی برخی از عوامل تولٌدش دست زند 

 تعرٌف بلند مدت  وکوتاه مدت از اٌن رو دو دوره زمانی 

 .می شود

 دوره زمانی کوتاه مدت و بلند مدت



 

 هزٌنه هاى متغٌر، مٌزان برخى از هزٌنه هاى تولٌد به برخالف 

 هزینه هاى ثابت اٌن اقالم تشکٌل دهنده . سطح محصول بستگى ندارد

 باٌد توجه داشت که همٌشه اٌن هزٌنه ها فقط به نهاده هاى. استتولید 

 ثابت مربوط نمى شود، بلکه اقالمى مثل برخى از انواع مالٌات،  

 حق بٌمه و مواردى از اٌن قبٌل نٌز جزء اٌن هزٌنه ها به حساب 

 .مى آٌند

 

 بلند مدتهزٌنه های 



کوتاه که مؤسسه تولٌدى به  قدرى است زمانى : مدت هزینه های کوتاه 

در طول آن قادر نٌست مقادٌر برخى از منابع تولٌدى مورد استفاده خود را 

و آن مدت زمانى که در آن مقدار کلٌه منابع تولٌدى به جزء ٌکى  .دهدتغٌٌر 

 .استاز آنها قابل تغٌٌر 

 .هزٌنه های بنگاه در کوتاه مدت به دو بخش ثابت و متغٌر تقسٌم می شود

آن دسته از اقالم هزٌنه اى که مقدار آنها بستگى به مٌزان محصول دارد، 

 .است هزینه هاى متغیر تولید

 هزٌنه های کوتاه مدت



عنوان شد که در کوتاه مدت هزٌنه کل از مجموع هزٌنه ای ثابت و هزٌنه 

اکنون با تفضٌل بٌشتری درباره هر ٌک از آنها .های متغٌر به دست می آٌد

 .بحث می شود

 ثابت کل هزینه((TFC، تولٌدی هزٌنه های ثابتی دارندمؤسسات  .

هزٌنه های ثابت، غٌرمستقٌم ٌا عمومی، با تغٌٌرات مٌزان تولٌدات تغٌٌر 

  .روندمی به  کار نمی کنند و برای حفظ عوامل ثابت تولٌد، 

 هزٌنه آبونمان آب و برق و تلفن واجاره محل مربوطه: مثال   



 

 مستقیم متغیر کل یا هزینه((TVC ، شامل کلٌه هزٌنه های عوامل

مقدارشان در کوتاه مدت با افزاٌش ٌا کاهش مٌزان است که تولٌدی 

وقتی کاالٌی تولٌد نشود، مٌزان اٌن هزٌنه ها . تغٌٌرمی کندتولٌدات، 

 .صفر استبرابر با 

 با افزاٌش تولٌد مٌزان مصرف آب و برق و مواد اولٌه نٌز زٌاد: مثال    

 .می شود    



 

 هزینه کل( (TC، کل هزٌنه اقتصادی تولٌد و ساخته شده است توصٌف

 که هزٌنه های ثابت هستند  دٌگر مجموع هزٌنه های متغٌر وعبارت به 

 .است( سرماٌه)از کمٌت خوبی تولٌد شده و شامل ورودی مستقل     

 و در نتٌجه کل )مدل های اقتصادی باٌد کل متغٌر منحنی هزٌنه دٌگر    

 نشان دادن مفاهٌم افزاٌش و بعد کاهش های حاشٌه ای را ( منحنیهزٌنه   

 .برمی گرداند   

 



 

 هزٌنه کل تولٌد تابعی از سطح تولٌد خواهد بود و با تغٌٌر آن هزٌنه کل

 .تولٌد نٌز دستخوش تغٌٌر می شود    

 اگر هزٌنه متغٌر صفر شود هزٌنه کل تولٌد صفر نخواهد شد و مقدار آن   

 برابر مٌزان هزٌنه ثابتی است که بنگاه تولٌدی الجرم باٌد برای عوامل    

 .تولٌد ثابت خود بپردازد    

TC = TVC + TFC 



 کلمنحنی هزٌنه 



 منحنی کل هزٌنه ها



 

متوسط از تقسٌم هزٌنه کل بر مجموع هزٌنه (  (ATCکلمتوسط هزینه 

 .شودتولٌدات ٌا از راه جمع متوسط هزٌنه های ثابت و متغٌر حاصل می 

 

                           

                                      =ATCهزٌنه متوسط کل 

 

 

 هزٌنه متوسط

 TCهزٌنه کل 

 Qمحصول  تعداد



 

 :نوع هزٌنه متوسط قابل تعرٌف می باشدسه 
 

 هزٌنه ثابت متوسط1.
 

 هزٌنه متغٌر متوسط2.
 

 هزٌنه کل متوسط3.



تقسٌم هزٌنه ثابت کل بر مقدار از ( AFC)هزینه ثابت متوسط 

با افزاٌش تولٌدات، . ثابت متوسط حاصل می شودهزٌنه  تولٌدات 

 .می شودمٌزان اٌن هزٌنه ها کم 

 

                                         =AFCمتوسط  هزٌنه ثابت 
 TFCهزٌنه کل ثابت 

 Qتعداد محصول 



 

با تقسٌم تمام هزٌنه های متغٌر را بر مقدار ( AVC)متغیر متوسط هزینه 

 با توجه به قانون بازدهی . تولٌدات، هزٌنه متغٌر متوسط به دست می آٌد

 غٌر نسبی در آغاز هزٌنه متغٌر متوسط سٌر نزولی داشته، اما با عبور از

 .ٌک حداقل، افزاٌش پٌدا می کند 

 

 هزٌنه متغٌر متوسط=                                       

 

 TVCهزٌنه کل متغٌر 

 Qتعداد محصول 



 

 از مجموع هزٌنه ثابت متوسط و هزٌنه متغٌر متوسط کل متوسط هزینه 

 .به دست می آٌد 

 

ATC+AVC+AFC                    = هزٌنه کل متوسط 

 



 تولٌددر فعالٌت های تولٌدی هزٌنه مربوط به هر واحد اضافی  ؛(MC)هزینه نهایی 

 اٌن نوع هزٌنه ها مانند هزٌنه های متوسط، براساس . هزٌنه نهاٌی می نامندرا 

 کل ٌعنی از تفاوت هزٌنه کل در تولٌد قبلی و هزٌنه کل در تولٌد بعدی، هزٌنه 

ٌّر دخالت دارند؛ به عنوان . می آٌدبه  دست   در اٌن هزٌنه ها، فقط هزٌنه های متغ

 ثابت، تولٌد ٌا عدم تولٌد ٌک واحد اضافی محصول، تغٌٌری در هزٌنه های مثال

 به دنبالهای ثابت را -ٌعنی افزاٌش تولٌد در حد ٌک واحد، افزاٌش هزٌنه. ندارد

 داشتهداشت؛ اما برای تولٌد ٌک واحد اضافی کاال، باٌد مواد اولٌه اضافی نخواهد 

 ابتدامنحنی هزٌنه نهاٌی . ؛ که اٌن، خود، موجب باال رفتن هزٌنه متغٌر مٌشودباشٌم

 .کردنزولی داشته، سپس سٌر صعودی پٌدا خواهد سٌر 



dTC 

MC =                       

dQ 

 

                                = MC             هزٌنه نهاٌی 

 تغٌٌر در سطح هزٌنه کل

 تغٌٌر در سطح  تولٌد



dTVC 

MC =                       

dQ 

                               

                               = MC هزٌنه نهاٌی 

 

 تغٌٌر در سطح هزٌنه متغٌٌرکل

 تغٌٌر در سطح  تولٌد



 منحنٌهای هزٌنه در کوتاه مدت

مٌزان 

 هزٌنه

 مٌزان محصول



 همانگونه که مالحظه می گردد هزٌنه ثابت کل در تمام سطوح تولٌد

 فاصله بٌن دو منحنی. ، ثابت و منحنی آن به صورت خط افقی است

TC  وTVC   بٌانگر مٌزان هزٌنه ثابت کل ٌا همانTFC  می باشد  . 

 در حقٌقت   TCچنانچه شکل  نٌز به درستی نشان می دهد منحنی 

 به طور عمودی به   TFCاست که به مٌزان   TVCهمان منحنی 

 .سمت باال جابه جا گردٌده است



 کوتاه مدتمتوسط و نهاٌی در منحنٌهای هزٌنه 



 بنابراٌن باٌد فاصله عمودی.است  ATC=AVC+AFCچنانچه می دانٌم 

 باشد و از آن جاٌی که AFCهمان مقدار  AVCو  ATCبٌن دو منحنی  

 .با افزاٌش محصول تولٌد شده مٌزان هزٌنه ثابت متوسط کاهش می ٌابد  

 در سطوح اولٌه محصول  AVCو  ATCبنابراٌن فاصله عمودی بٌن  

 تولٌدی چنانچه دٌده می شود بٌشتر است و همچنانکه سطح تولٌد بٌشتر

فاصله عمودی دو منحنی فوق کمتر  AFCمی شود به دلٌل کاهش مٌزان  

 .می شود



 جدول انواع هزٌنه ها در کوتاه مدت





 در بلند مدت بنگاه تولٌدی هزٌنه ثابت ندارد و هزٌنه ها همه 

 .متغٌرند چون تمام عوامل تولٌد تغٌٌر می کنند

 :تعرٌف می باشدبلند مدت قابل سه نوع هزٌنه 
 

 کلهزٌنه 1.
 

 متوسطهزٌنه 2.
 

 نهاٌیهزٌنه 3.

 هزٌنه های بلند مدت



 كلهاي هزینه . 1
 

 بنگاههاي تولٌد را تغٌٌر دهد ، لذا در بلند مدت بنگاه مً تواند تمامً نهاده

 وجود LTC مدتعوامل ثابت و هزٌنه هاي ثابت ندارد و تنها هزٌنه كل بلند   

 .دارد  

 

 متوسطهزینه هاي . 2
 

 بر مٌزان  LTC  از تقسٌم هزٌنه كل بلند مدت LAC هزٌنه متوسط بلندمدت

 .بدست مً آٌدمحصول 

 

 



 

 هزینه نهایي. 3

 كل بلند است با تغٌٌر در هزٌنه برابر  LMC هزٌنه نهاًٌ بلند مدت

 Q.به ازاي ٌك واحد تغٌٌر در محصول LTC  مدت

 



 منحنی هزٌنه کل بلند مدت



 بلند مدتمنحنٌهای هزٌنه متوسط و نهاٌی در 







 

 با تشکر 
 

  اعظم عباسی قزلگچی:تهیه کننده 
 

  950306451:شماره دانشجویی
 

 دانشگاه پیام نور واحد کرج

 

 

 (5)پاٌان فصل پنجم





 فصل ششم
 

 بازارها و تعیین قیمت

 
 

 

 

 

 

 



 

بازار و تعادل بازار 

 تقاضای بازار 

 عرضه بازار 

چگونگی تعیین قیمت بوسیله تقاضا و عرضه در بازار 

 (متقاطع-درآمدی-قیمتی)انواع کششهای تقاضا 

کشش قیمتی عرضه 

انواع بازارها 

ویژگی بازار رقابت کامل 

چگونگی تعیین قیمت در بازار رقابت کامل 

 طرح درس



 

 هدف کلی این فصل آشنایی دانشجویان با مفهوم بازار و تعادل

 

 .بازار و چگونگی تعیین قیمت در بازار می باشد 

 

 هدف کلی



آشنایی با مفهوم بازار و تعادل بازار 

آشنایی با تقاضای بازار و طریقه رسم منحنی آن 

آشنایی با عرضه بازار و طریقه رسم منحنی آن 

آشنایی با چگونگی تعیین قیمت بوسیله تقاضا و عرضه در بازار 

 (متقاطع-درآمدی-قیمتی)آشنایی با انواع کششهای تقاضا 

آشنایی با تعریف کشش قیمتی عرضه 

آشنایی با انواع بازارها 

آشنایی با ویژگی بازار رقابت کامل 

آشنایی با چگونگی تعیین قیمت در بازار رقابت کامل 
 

 هدفهای رفتاری



 

 در این فصل ابتدا بازار و سپس تعادل بازار و تعیین تعادل در 

 بازار و تغییرات آن در حالت کلی بررسی می شود و در ادامه 

 در مورد ابزارهایی به نام عرضه و تقاضای بازار ،معرفی 

 انواع بازارها و چگونگی تعیین قیمت در بازار رقابت کامل 

 .بحث می شود

 مقدمه



در آن ( متقاضیان و عرضه کنندگان)مکانی است که خریداران و فروشندگان  بازار

 .با یکدیگر مبادله می کنند

 :به دو نکته باید توجه شود

 برای اینکه مبادله انجام شود لزومأ خریداران و فروشندگان حضورأ.1  

 .همدیگر را مالقات نمی کنند   

 بازار سهام:مثال   

 کفش،بخاری،  )مبادله می تواند بر روی کاالهای مختلف .2  

 بهداشت)و خدمات ( نیروی کار، ماشین آالت)،عوامل تولید (کامپیتر    

 .صورت گیرد( و آموزش    

 

 تعریف بازار



 

اطالق یا خدمت  کاال به مجموعه ای از خریداران بالقوه و بالفعل یک بازار

   .می شود

 فروشندگان به محلی اطالق می شود که خریداران و  بازارنظر تاریخی، از

 . برای مبادله کاال یا خدمات به آن مراجعه می کنند

فروش به مجموعه خریداران و فروشندگانی که به خرید و  اقتصاد دانان اما

 . می گویند بازارکاال یا خدمات خاصی مبادرت می کنند، 

 را تشکیل می دهند بازاردیدگاه بازاریابی، مجموعه خریداران، از  . 

 بعضاً به مجموعه هایی غیر از مشتریان یا  بازارعین حال، کلمه در 

 .بازارنیز اطالق می شود مانند بازار نیروی کار یا خریداران     



 

 تنظیم شده است  بازار رقابتی عرضه و تقاضا در واقع برایمدل 

 خریداران و فروشندگان نمی توانند اثر زیادی که درآن هیچ  یک از 

 . صورت یک داده استقیمت به بگذارند، و قیمت روی بر 

 توسط و مقدار تقاضا محصول توسط تولید کننده تولید مقدار 

 .در بازار استمحصول ، وابسته به قیمت مصرف  کننده
 

 و تقاضارضه ع



 

o نقطه ای است که عرضه آن کاال با کاال،  یک در بازارتعادل 

 .  برابر باشدتقاضایش 

 

o نقطه ای است که هیچ مازاد کاال یا کمبود بازار تعادل 

 قیمت نیست و در این شرایط هیچ تمایلی برای تغییر کاالیی    

 .وجود ندارد    

 تعادل در بازار



 منحنی تعادل در بازار



 

 درکاال یک  به شرایطی اطالق می شود که در آن قیمت بازار تعادل 

 تقاضا برای آن میزان  قرار می گیرد که میزان عرضه آن با سطحی 

 خرید قادر و مایل به کاال  در این قیمت، خریداران . می شودبرابر 

دقیقاً همان میزانی از کاال هستند، که فروشندگان قادر و مایل به  

  معموالً منظور از تعادل بازار، تعادل در یک. فروش آن هستند

 .استبازار رقابتی 

 

 تعادل بازارویژگیهای 

 



 

با  مقدار در آن مقدار تقاضا برای کاال قیمتی است که : قیمت تعادلی 

خوانده نیز بازار تسویه این قیمت گاه قیمت . آن مساوی استعرضه 

 مقدار. هستندبازار رضایتمند ، زیرا در آن کلیه حاضران در می شود

عرضه از سوی فروشندگان تعادلی میزانی از کاال که در قیمت تعادلی 

 .می شودتقاضا از سوی خریداران و 

 و عرضه در بازار رقابتی قیمت تعادلی و مقدار تعادلی یک کاال با 

 .بازار برای آن کاال تعیین می شودتقاضای 

 

 تعادلیقیمت 

 



 

کاالیی مصرف  کنندگان مقدار تعادلی یک کاال دقیقاً برابر با قیمتی است که قیمت 

مقداری است که برابر با را که حاضرند در یک دوره زمانی خاص بخرند 

 .  کنندآن کاال حاضرند عرضه تولیدکنندگان 

 .  می شودعرضه مازاد  قیمت های باالتر کمبود تقاضا اتفاق و باعثدر 

به قیمت دوباره می شود که باعث اضافه عرضه به قیمت فشار می آورد و این 

مقدار عرضه از مقدار تقاضا ،نیزقیمت های پایین تر در . سطح تعادلی بازگردد

افزایش قیمت باعث مازاد تقاضا  این. تقاضا می شودمازاد  بیشتر می شود و باعث 

پس از اینکه . می شود( قیمت تعادلی)خود  به اندازه قبل قیمت و در نتیجه بازگشت 

 .و باقی ماندن داردبه استمرار این قیمت میل ،رسیدتعادل قیمت به 



 

کاال  به میل، خواست و توانایی یک فرد، برای دریافت تقاضا

 .اطالق می گردد خدمات یا

مقادیر متفاوتی از یک کاالست که خریداران حاضر به خرید : تقاضای بازار

 .آن کاال در قیمتهای مختلف، در یک دوره زمانی مشخص ، هستند

را چنین تفسیر می کنند که عبارتست از کمیتی یا مقداری از کاالی  تقاضا

خاص که در یک یا گروهی از بازارهای مربوط به یک یا گروهی از 

مقداری از یک کاالی . قیمت های مشخص مورد خریداری قرار می گیرد

در این صورت به . اقتصادی که براساس قیمت معین خریداری می شود

 .نامیده می شودتقاضای بازار عنوان 

 تقاضای بازار





 

مقدار  افزایش قیمت، به این معنی است که باقانون تقاضا 

  تقاضا

کاهش قیمت، مقدار تقاضا افزایش  کاهش  یافته و در مقابل با

 . می یابد

 .قانون تقاضا می گویند به رابطه معکوس قیمت و تقاضا

 

 قانون تقاضا



 آوردن کاال یا بدست هندسی مجموعه نقاطی است، که یک فرد برای مکان :منحنی تقاضا

خدماتی حاضر به پرداخت پول بوده و یک تولید کننده به ازای هر قیمتی مایل به چه میزان 

 .تولید می باشد

 یک یا دو متغیر و  تقاضا میاندوبعدی یا سه بعدی است که ارتباط  نموداری تقاضامنحنی

عمودی در منحنی تقاضا محور  .دیگر را بر پایٔه جدول یا تابع تقاضا نمایش می دهد

بیان می کند که هزینه ها  قانون تقاضا .استو منحنی افقی بیانگر میزان تقاضا  بیانگرقیمت

تقاضا منحنی های حاصل جمع  منحنی تقاضای بازار.میزان تقاضا رابطٔه معکوس دارندبا 

بنابراین، اگر این نمودار بخواهد با قانون تقاضا همخوانی داشته باشد، باید شیب رو   .است

اما یک اشتباه رایج این است که تصور می شود همٔه منحنی های تقاضا باید . به پایین بدارد

شیب منفی داشته باشند، در حالی که باید بین منحنی تقاضای بازار و منحنی تقاضای 

 .شدواحدهای جداگانه تفاوت قائل 

 منحنی تقاضا

 





 
 

 در شرایطی که همٔه عوامل به غیر از هزینه را ثابت در نظر  بگیریم، محل تقاطع 

 منحنی عرضه، نقطٔه تعادل بازار برای میزان تقاضا و هزینه ها  منحنی تقاضا و

 .  است

 .این نقطه تنها نقطٔه پایدار منحنی است

 شیب منحنی تقاضا منفی است، یعنی اینکه هر چقدر قیمت افزایش  یابد مقدار تقاضا 

 عوامل زیادی بجز قیمت بر روی تقاضای افراد مؤثر است که از آن. کاهش می یابد

 جمله می توان به قیمت کاالهای جانشین و مکمل، سلیقه مصرف کنندگان، انتظارات 

 .از آینده و میزان درآمد مصرف کنندگان اشاره نمود 
 



 

 کلیه ازای در مقدار تقاضا برای یک کاال به ( کاهشی)افزایشی تغییر 

 راستبه سمت آن ، منجر به تغییر تابع تقاضا و حرکت یافتن قیمت ها

 قیمتتابع تقاضا، ( کاهشی)در نتیجه تغییر افزایشی . می شود( چپ) 

 شکل زیر . می یابند( کاهش)افزایش تعادلی و مقدار تعادلی در بازار،  

 را برای یک کاالی فرضی نمایش تقاضا افزایشی در تابع تغییر 

 .می دهد

 

 تغییرات در تقاضا

 





همچنین . تقاضا برآوردنخدمات به بازار برای  -عبارتست از جریان کاال  َعرضه

 است مقدار کاال و خدماتی :می توان گفت

 اختیار مصرف حاضرند در قیمتهای مختلف در که تولید کنندگان 

 بستگی به دو شایان ذکراست که عرضه . قرار دهندکنندگان  -

 :داردعامل 

 درآمد.1

 هزینه تولید.2

 مقادیر مختلفی از یک کاالست که فروشندگان آن کاال : عرضه بازار

 حاضر به فروش در قیمتهای متفاوت ، در یک دوره زمانی مشخص ،

 .هستند 

 

 عرضه بازار





 

 همچنین با ثابت در نظرگرفتن بعضی عوامل در کوتاه مدت  یک 

 رابطه مثبت  بین مقدار عرضه کاال یا خدمات و قیمت آن ایجاد

 .شهرت داردقانون عرضه   می شود که به 

 

 قانون عرضه



 :ماننددر تعریف منحنی عرضه بعضی عوامل 

 عرضه کنندهو اندازه بنگاه های تعداد 

 فناوری تولید 

 (هزینه تولید)تولید عوامل قیمت 

انتظارات عرضه کنندگان 

در صورت . در یک دوره زمانی معین برای یک کاالی خاص بسیار موثر هستند

افزایش تعداد و اندازه بنگاه ها یا بهبود فناوری یا کاهش قیمت عوامل تولید یا قیمت 

در این صورت . کاالهای مرتبط منحنی عرضه به سمت پایین و راست منتقل می شود

 .قیمت تعادلی کاهش و مقدار تولید افزایش می یابد و بلعکس

 منحنی عرضه







 

 ازای  کلیه در مقدار عرضه یک کاال به ( افزایشی)کاهشی تغییر 

 قیمت ها، منجر به تغییر تابع عرضه و حرکت یافتن آن به سمت چپ 

 ، عرضهتابع ( افزایشی)در نتیجه تغییر کاهشی . می شود( راست)

 کاهش و مقدار تعادلی ( کاهش)تعادلی در بازار افزایش قیمت 

 برایرا عرضه  افزایشی در تابع تغییر شکل زیر . می یابد( افزایش)

 .می دهدنمایش فرضی  یک کاالی  
 
 

 عرضهتغییرات در 





 میزان حساسیت یا میزان عکس العمل تقاضا و عرضه را در برابر

 .می نامند کششتغییر عوامل موثر بر آنها 

 عوامل درصد تغییر در یک متغیر نسبت به درصد تغییر در سایر

 .استمؤثر بر آن متغیر 

 :سه طبقه تقسیم می شودکشش در اقتصاد به معموالً    

 کشش قیمتی.1   

 کشش جانشینی.2   

 کشش درآمدی.3   

 کشش



 

کشش تقاضا 

 کشش قیمتی تقاضا1.

 کشش متقابل تقاضا2.

 کشش درآمدی تقاضا3.

کشش عرضه 

 کشش قیمتی عرضه1.

 

 تقسیم بندی کشش 



 

محاسبه این کشش اهمیت زیادی در اتخاذ سیاست تولید و میزان 

 .فروش موسسات دارد

نسبت به تغییرات تقاضای یک کاال درصد :کشش قیمتی تقاضا 

 .کاالهمان درصد تغییرات قیمت ( تقسیم بر)
 

 

 کشش قیمتی تقاضا    =                                           

 

 کشش قیمتی تقاضا. 1

 

 درصد تغییرات در مقدار تقاضا

 درصد تغییرات در قیمت



 

e   ، کشش قیمتی تقاضاdq ، تفاوت در مقدار تقاضاq مقدار 

 

 تفاوت در قیمتdpقیمت کاالی مورد نظر، pتقاضا،





 است؛ بیشتر هر چه تعداد جانشین های کاالیی بیشتر باشد، کشش قیمتی آن نیز  -1

 را به مصرف مصرف کننده کاالیی که جانشین های زیادی دارد، قیمت افزایش زیرا 

  -کششبا مارک های متفاوت، معدنی هایی مثالً آب . می کندجانشین ترغیب کاالی 

 یک مارک، مصرف کننده مارک دیگر را افزایش قیمت با . زیادی دارندقیمتی -

 .می کندجانشین 

 آن بیشترهر چه سهم بیشتری از درآمد فرد صرف کاالیی شود، کشش تقاضای  -2

 خوداو را به از درآمد فرد به تغییر قیمت کاالیی که بخش کوچکی مثالً . می شود  

 بخش بزرگی از درآمد او را که نسبت به کاالیی  -نمکمانند –اختصاص می دهد   

 .حساسیت کمتری نشان می دهد -خانه اشمانند اجاره –خود اختصاص می دهد به 

 

 

 مؤثر بر کشش تقاضاعوامل 

 



 قیمتی آن نیزهرچه تعداد کاربردهای یک کاال بیشتر باشد کشش  -3

 کاربردهایکه آلومینیوم افزایش قیمت کاالیی مانند . خواهد بودبیشتر   

 در موارد کم اهمیت تر کمتر استفاده از آن متعددی دارد سبب می شود تا    

 .شود  

 به نسبت برای هر کاال هر چه قیمت کمتر باشد واکنش مصرف کننده  -۴

 .قیمت و کشش کاال کمتر استتغییرات     

 تقاضا   هر چه طول دوره زمانی تصمیم گیری بیشتر باشد، کشش  -۵

 در جانشین خواهد شد؛ زیرا امکان یافتن کاالهای مشابه و بیشتر     

 .یافتافزایش خواهد بلندمدت     









 

o استکامأل بی کشش باشد ، تقاضا  صفربرابر. 

oیا کم کشش باشد، اصطالحأ می گویند تقاضا  یکاز  کوچکتر

 .استبدون کشش 

oاستباکشش واحد باشد، تقاضا  یک برابر. 

oاست باکششتقاضا، اصطالحأ می گویند باشد یکاز  بزرگتر. 

o استکامأل باکشش باشد، گویند تقاضا  نهایتبی. 

 تجزیه و تحلیل قدر مطلق کشش قیمتی تقاضا



منحنی های زیر کشش را در دو حالت عمودی و افقی منحنی 

 :تقاضا بررسی می کند



 

 این کشش تاثیر تغییر قیمت یک کاالی مرتبط را بر روی مقدار 

 .تقاضای کاالی مورد نظر نشان می دهد

 میزان حساسیت تقاضا برای چای در اثر تغییر قیمت قند: مثال

 

 

 

 

 متقابل تقاضاکشش .2

 



 

 تقاضای در عبارت از درصد تغییرات  xمتقاطع تقاضای کاالی کشش 

 .است yبه درصد تغییرات در قیمت کاالی xکاالی 
 

 

 کشش قیمتی تقاضا    =                                                       

 

 xدرصد تغییرات در تقاضای 

 yدرصد تغییرات در قیمت کاالی 



 

e  =             =             . 

 

   

e     ،کشش قیمتی متقاطعdqx  وdpy  به ترتیب تفاوت در تقاضای کاالیx  و 

 

 .می باشد xمقدار تقاضای کاالی  qxو  yقیمت کاالی  y  ،pyقیمت کاالی 

xy 

qx 

dqx 

dpy 

py 

dqx py 

dpy qx 

xy 



 برای یک کاالی خاص، میزان عکس العمل تقاضا برای آن 

 .کاال را در قبای تغییر در درآمد اندازه گیری می کند

کشش درآمدی تقاضا عبارت است از درصد تغیرات در تقاضا به درصد 

 .تغییرات درآمد

 

 تقاضاکشش قیمتی =                                                   

 

 درآمدی تقاضاکشش .3

 

 درصد تغییرات در تقاضا

 درصد تغییرات در درآمد



 

  

 

 

 

 n =             =            . 

 

 

n  ،کشش درآمدی تقاضا dq و dI، به ترتیب تفاوت در تقاضا و درآمد q  مقدار

 .درآمد Iتقاضا و 

dq 

q 

dI 

I 

dq 

dI 

q 

I 



 

 و معمولی کشش درآمدی بستگی به این دارد که کاال نرمال یا عالمت 

 .پست باشدیا 

 

 است مثبتباشد عالمت کشش درآمدی  نرمالکاال اگر. 

 

 است منفیباشد ، عالمت کشش درآمدی  پستاگر کاال. 

 



 .مهمترین کشش در سمت عرضه ، کشش قیمتی آن است
 

 به درصد نسبت را  کاال درصد تغییر مقدار عرضه یک : کشش قیمتی عرضه

 .می کندقیمت آن اندازه گیری تغییر 

                         

 تقاضا  قیمتی کشش =                                     

 

 

 عرضهکشش 

 

 درصد تغییرات در مقدار عرضه کاال

 درصد تغییرات در قیمت آن کاال



 

 

            e   =                      =              .   

 

   

  e    ،کشش قیمتی عرضهdq ،تغییرات در مقدار عرضهq،مقدار عرضهp   

 

 .تغییرات در قیمت کاال dpقیمت کاال، 

               

 

 کشش قیمتی عرضه.1

 

dq 
s 

q 
s 

dp 

p 

dq 
s 

dp 

p 

q 
s 

s 

p 

s 

p 



عالمت کشش قیمتی به علت وجود رابطه مستقیم بین مقدار عرضه کاال 
 .و قیمت آن، مثبت است

 :کاالییعرضه  اگر کشش قیمتی

کشش ناپذیر یا بی کشش باشد، عرضه کاال کامأل  صفربرابر 1.
 .است

 .استبدون کشش یا بی کشش باشد،عرضه کاال  یکاز  کوچکتر2.

 .خوانند باکششباشد، عرضه کاال را برابر یک 3.

 .می نامندکامأل با کشش باشد، عرضه کاال را بی نهایت 4.

 تقسیم بندی عرضه کاالبرحسب مقادیر کشش قیمتی





 چنانچه به دلیل تغییر عوامل موثر بر عرضه و تقاضای بازار، به 

 جز قیمت کاال، یکی از منحنیهای مربوطه و یا هر دو جابه جا شوند، 

 مشخص می شود که موقعیت نقطه تعادل بازار تغییر می کند و 

 .تعادل در بازار در نقطه دیگری برقرار می شود

 

تغییرات در تقاضا 

 

تغییرات در عرضه 

 
 در تعادل بازارتغییر 

 



 

 در مقدار تقاضا برای یک کاال به ازای کلیه ( کاهشی)افزایشی تغییر 

 ، منجر به تغییر تابع تقاضا و حرکت یافتن آن به سمت راست قیمت ها

 تابع تقاضا، قیمت ( کاهشی)در نتیجه تغییر افزایشی . می شود( چپ)

 شکل زیر . می یابند( کاهش)و مقدار تعادلی در بازار، افزایش تعادلی 

 افزایشی در تابع تقاضا را برای یک کاالی فرضی نمایش تغییر 

 .می دهد

 

 

 در تقاضاتغییرات .1

 





 

 در مقدار عرضه یک کاال به ازای کلیه ( افزایشی)کاهشی تغییر 

 ، منجر به تغییر تابع عرضه و حرکت یافتن آن به سمت چپ قیمت ها

 قیمتتابع عرضه، ( افزایشی)در نتیجه تغییر کاهشی . می شود( راست)

 (  افزایش)و مقدار تعادلی کاهش ( کاهش)تعادلی در بازار افزایش  

 شکل زیر تغییر افزایشی در تابع عرضه را برای یک کاالی . می یابد

 .نمایش می دهدفرضی 

 در عرضهتغییرات .2

 





بازارها برحسب تعداد متقاضیان، تعداد عرضه کنندگان و همچنین همگن 
 .بودن یا نبودن کاالها به انواع مختلف تقسیم می شوند

 

 کاالیی است که تولید کنندگان مختلف آن، محصولی کامأل کاالی همگن
 .مشابه از هر نظر مانند مرغوبیت ، کیفیت تولید می کنند

 گندم: مثال   

 

  کاالیی است که محصول هر تولید کننده به صورتی کاالی غیرهمگن
 .ازمحصول دیگران متفاوت است

 اتومبیل: مثال   
 

 انواع بازارها



 

 بازار رقابت کامل1.

 انحصاریرقابت  بازار2.

 چندجانبهانحصار بازار 3.

 کاملانحصار بازار ۴.

 دوطرفهانحصار بازار ۵.

که کدام از موارد فوق، دارای شرایط و ویژگی هایی هستند هر 

 .است مفیدترینآنها، ساختار رقابت کامل، میان  در 

 انواع بازارها



 

 زیادی مصرف زیادی تولیدکننده و تعداد تعداد   بازاررقابت کاملدر 

   -قیمت بنگاه هادر یک بازار رقابت کامل، همه . وجود داردکننده 

 برتأثیرگذاری توانایی به عبارت دیگر، هیچ بنگاهی . هستند پذیر-

 .محصوالت بازار را نداردقیمت   

 
 رقابت کاملبازار .1

 



همانطور که ذکر شد، در این : تعداد بسیار زیاد فروشنده و خریدار
نوع بازار، تعداد بسیار زیادی مصرف کننده وجود دارند که 

.  و توانایی خرید محصوالت را در قیمتی معین دارندعالقه مندی 
همچنین تعداد بسیار زیادی تولید کننده عالقه مند به تولید این نوع 

 .محصول وجود دارد

در بازار رقابت کامل، هیچ : عدم وجود مانع برای ورود و خروج
شخص  هر. مانعی برای ورود و خروج بنگاه ها وجود ندارد

که عالقه مند به کسب سود در آن بازار باشد، بدون هیچ هزینه  حقیقی
 .وارد بازار می شود( با کمترین هزینه)ای 

 

 رقابت کاملویژگی های بازار 

 



قیمت و کیفیت همه محصوالت برای همه : اطالعات کامل
 .تولیدکنندگان و مصرف کنندگان معلوم و مشهود است

خریداران و فروشندگان برای انجام : بدون هزینه بودن مبادالت
 .نمی شوندمبادالتشان، هیچ هزینه ای را متحمل 

هدف بنگاه ها در این نوع بازارها ماکزیمم : ماکزیمم سازی سود
این در حالتی اتفاق می افتد که هزینه های حاشیه . سازی سود است

برابر آنان نهایی درآمد با درآمد حاشیه ای بنگاه ها نهایی هزینه ای 
به همین دلیل است که . است و آنها نیز برابر قیمت محصول هستند

 .در این نوع بازارها هیچ بنگاهی نمی تواند سود اقتصادی کسب کند
 



 

 در این نوع ساختار بازار، ویژگی های همه : همگنمحصوالت 

 داخل بازار با تغییر عرضه کنندگان، تغییر نمی کند و محصوالت     

 می شود که همه عرضه کنندگان، محصوالتی با ویژگی های فرض     

 .عرضه می کنندیکسان     

در این بازار، هیچ گونه تبانی و : عدم وجود تبانی و سازش
ندارد    میان تولیدکنندگان یا میان مصرف کنندگان وجود سازشی 

 .که این موضوع، به دلیل کثرت آنها در این بازار است



 

 این نوع بازار، فرض بر این است که هر بنگاهی، با دسترسی در 

تکنولوژی تولید محصول، می تواند سریع و راحت به این آسان به 

 در واقع این ویژگی است که موجب می شود امکان . شودوارد بازار 

. گونه سازش و تبانی در این نوع بازار وجود نداشته باشدرخ دادن هیچ 

 این ویژگی باعث می شود، هیچ بنگاهی در این نوع همچنین 

 .نداشته باشد قدرت بازار ،بازار

 



 

 بازاردر هرگونه تعادل  اثرات جانبی و کاالی عمومی این نوع بازار، به جز موارددر 

در این حالت، هرگونه افزایش دیگر به عبارت . داراسترا  بهینگی پرتو رقابت کامل،  

 نخواهد امکانپذیر سایرین،  مطلوبیت کننده بدون کاهشبرای هر مصرف مطلوبیتی 

 گفتتوان می به عبارت دیگری . اجتماعی نیز می نامندرا بهینگی پرتو بهینگی . بود

 پرتو بهینه آن هر گونه تعادلی، در  که بازاراست ، همین بازارحالت کاراترین که   

 .سود اقتصادی را نداردکسب  بنگاهی توانایی هیچ و است 

 

 بازار رقابت کاملکارایی  میزان

 



 تأثیرگذاری اولین رویکرد، بر این مبنا شکل یافته است که هر بنگاهی توانایی
اندازه هر می شود که این موضوع اینطور توجیه . بر قیمت ها را ندارد

است که حضور کوچک قدری کل بازاربه  تولیدکننده یا مصرف کننده نسبت به
 .  تأثیراستبی  قیمت تعادلی دریا عدم حضور آنان 

 ازدوم رقابت کامل، بر این اساس است که بنگاه ها با استفاده رویکرد 

 .  فرصت های مبادله و کاهش زمان مبادله درصدد کسب سود هستند    

 خواهند چقدر که این مبادالت سریعتر اتفاق افتد، بازارها رقابتی تر هر     

 داللت این موضوع، این است که هر چه بازار تحت این تعریف،. بود    

 تطبیق عرضه و تقاضا تر باشد، قیمت متوسط بازار سریعتر بارقابتی     

 . برابر می شود هزینه های حاشیه ای می یابد و به دنبال آن قیمت با    

 

 رقابت کاملرویکردهای مختلف بازار 

 

 



 در سریعتردر این رویکرد، رقابت کامل، بدین معنی است که این تطبیق 

 درتعریف بازارامروزه، رویکرد غالب . زمان ممکن اتفاق می افتد 

 قیمت پذیر در بنگاه ها رقابت کامل، رویکرد اول است که در آن تمام  

 ، انتقادات فراوانی وجود رویکردالبته به این نوع . گرفته می شوندنظر 

 زیادیآن با واقعیت های بیرونی فاصله فروض مبنی بر که برخی از دارد 

بازار، بودن محصوالت، آزاد بودن ورود به همگن فرض . دارند 
 کلیهتکنولوژی، وجود اطالعات کامل از قیمت و کیفیت دسترسی آسان به 

 و سایر فروض با واقعیت سازگاری ندارند که این محصوالت  

 .موجب تکمیل این نظریات شده استموضوعات 
 



 

 یکدیگر به بازارزیادی تولیدکننده، محصوالت خود را متمایز از تعداد 

مانند موارد برخی از در این محصوالت یکسان هستند، ولی . )عرضه می کنند  

در رقابت انحصاری، . یکدیگرمتفاوتندبا . . . نوع دسته بندی، برند و 

کنند و با استفاده عمل ، شبیه انحصارگر شرکت ها می توانند در کوتاه مدت

دیگر نیز وارد شرکت های کنند، ولی در بلندمدت، کسب سود  قدرت بازار از

کامل ، منجر به ایجاد رقابت محصوالتاز طریق ایجاد تمایز در شده و بازار 

اقتصادی نمی توانند سود شرکتها، آنها تعداد در بازار می شوند و با افزایش 

  .کسب کنند

 
 رقابت انحصاری بازار.2

 



 تعداد زیادی تولید کننده و تعداد زیادی مصرف کننده در بازار

وجود دارند، ولی هیچ بنگاهی توان کنترل کامل قیمت بازار را 

 .ندارد

 مصرف کنندگان در می یابند که تفاوت قیمتی میان محصوالت رقبا

 .وجود ندارد

تعداد کمی مانع برای ورود و خروج به بازار وجود دارد. 

 دارندبر روی قیمت بازار درجه ای از کنترل را تولید کنندگان. 

 

   رقابت انحصاری ویژگی های بازار



 

 با این . بلندمدت رقابت انحصاری، شبیه رقابت کامل استویژگی های 

 رقابتولی در . که در رقابت انحصاری، کاالها ناهمگون هستندتفاوت 

 در این حالت، شرکت می تواند در . ، همگی کاالها همگن هستندکامل

 افزایشولی در بلندمدت، به دلیل . مدت سود اقتصادی کسب کندکوتاه 

 سودتعداد تولیدکنندگان و کاهش تقاضا و افزایش هزینه متوسط کل،  

 دلیلدر این حالت، بعضاً به . شرکتها به صفر میل می کنداقتصادی 

 مشتریان به یک برند خاص، شرکت می تواند قیمتهای خود وفاداری 

 .دهدبدون کاهش در مشتریان خود افزایش را 



 

 با تولیدکنندگان در حالت رقابت انحصاری، محصوالت : در محصوالتتمایز
بودن آنها از بین کامل یکدیگر تمایز دارند، ولی نه تا اندازه ای که جانشین 

در واقع کاالها . خواهد بودمثبت میان کاالها  کشش قیمتی تقاضا در واقع. برود
کارکردهای یکسانی هستند و تمایز کاالها دارای . با یکدیگر جانشین ناکامل اند
 .است. . . و شهرت  آنها در کیفیت، ظاهر، برند، 

آزادی در حالت رقابت انحصاری، :آزادی ورود و خروج به بازار در بلندمدت
بخواهد کسب سود هر شرکتی که برای . ورود و خروج در بلندمدت وجود دارد

بازار شود یا وارد وارد بازار بشود، می تواند با محصول منحصربه فرد خود 
هیچ پرداخت هر شرکتی که قادر به پوشش هزینه های خود نیاشد، بدون 

از اولیه این بدان معناست که هزینه . هزینه ای می تواند از بازار خارج شود
 .وجود نخواهد داشتهم دست رفته ای 

 

 
 انحصاریرقابت  اصلی بازارویژگی های 

 



 

 شرکتها در حالت رقابت انحصاری : در تصمیم گیریاستقالل
می توانند در مورد ارائه کاالهای خود به بازار هر نوع تصمیمی را 
به طور مستقل اتخاذ کنند و هیچ مالحظه ای ندارند که تصمیم ایشان 

در واقع شرکت ها بدون ترس . چه تأثیری یر روی رقبا خواهد داشت
 .از شدیدتر شدن رقابت، هر نوع عملی را انجام می دهند

 در این حالت، خریداران به صورت دقیق می دانند که : کاملاطالعات
چه کاالهایی وجود دارند؟ در کجا عرضه می شوند؟ کاالها چه 

تمایزاتی با یکدیگر دارند؟ چه قیمتی دارند؟ و همچنین می دانند که 
 آیا شرکت سود می کند یا خیر و به چه میزان؟

 



شرکت های رقابت انحصاری، تا اندازه ای قدرت بازار دارند: قدرت بازار  .
در بازار مبادالت قدرت بازار بدین معناست که شرکت بر روی شرایط 

هر شرکتی می تواند قیمت خود را افزایش دهد، بدون . کنترل داشته باشند
همچنین شرکت می تواند قیمت های خود را . اینکه مشتریانش کاهش یابند

علت وجود قدرت بازار . بدون رقابت بسیار زیاد میان رقبا کاهش دهد
علت وجود . برای شرکتها، وجود مانع برای ورود سایرین در بازار نیست

قدرت بازار برای شرکتها در این نوع بازار این است که آنها می توانند 
.  محصوالت خود را با ایجاد تمایز با سایر محصوالت به فروش برسانند

دلیل دیگر قدرت بازار برای شرکتها این است که تعداد رقبا در بازار در 
 .کوتاه مدت بسیار زیاد نیست

 



 به دو ناکارایی علت وجود این . در بازارهای رقابت انحصاری، نارکارایی وجود دارد

 .  استعلت 

 اینکه در حالت بهینه، شرکت قیمتی را تعیین می کند که از اول 

 شرکتهای رقابت انحصاری، . حاشیه ای آن باالتر استهزینه های 

 آنانخود را در حالتی ماکزیمم می کنند که هزینه های حاشیه ای سود 

  مازاد  این حالت مقداری ازدر .شودبا درآمدهای حاشیه ای برابر 

از بین خواهد رفت مازاد تولید کننده و مصرف کننده  . 

 ساختارعلت وجود ناکارایی در این است که شرکتهای موجود در دومین 

  رقابت انحصاری، در حقیقت با وجود مازاد ظرفیت مشغول به کار هستند 

 ازدر این حالت، میزان خروجی ماکزیمم سازی سود شرکت، کمتر که 

  می دهدرخ میزانی است که در حالت مینیمم هزینه متوسط. 

 
 رقابت انحصاری  بازارکارایی  میزان

 



 

 :چند جانبه به دو نوع قابل طبقه بندی استانحصار بازار 

 

تعداد متقاضیان یا مصرف : انحصار چند جانبه در خرید
 .کنندگان کم ولیکن تعداد عرضه کنندگان زیاد است

خریداران یا مصرف تعداد : انحصار چند جانبه در فروش
 .کم استکنندگان تولید تعداد کنندگان زیاد ولیکن 

 صنایع اتومبیل سازی در ایران:مثال   

 
 انحصار چندجانبهبازار 

 



 شرکت تسلط کامل و کافی بر روی کاال یک : کامل فروشبازار انحصار
یا محصولی خاص دارد و می تواند مانعی برای ورود دیگر شرکتها در 

حالت انحصار در حالت عدم وجود رقابت اقتصادی . بازار ایجاد کند
 در این . میان کاالهای جانشین به وجود می آید

 .است و قدرت کامل بازار دارد تنظیم کننده قیمت انحصارگرحالت     

 همین دلیل انحصارگر معموالً تعداد کمتری کاال تولید کرده و با به     

 باالتری به فروش می رساند که در نتیجه آن منجر به ایجاد قیمت     

 .می شوداقتصادی برای آن سود     

 شرکت دخانیات : مثال     
 

 

 انحصار کاملبازار .3

 



 

 یک خریدار با تعداد زیادی عرضه : فروشانحصار کامل بازار
به )این حالت، معموالً در بازار عوامل تولید  .کننده مواجه می باشد
اتفاق می افتد که تعداد کمی از شرکتها جهت ( ویژه نیروی انسانی

 .به دست آوردن عوامل تولید با یکدیگر به رقابت می پردازند

 شرکت ملی نفت ایران: مثال    

 در صورتی که هیچ گونه جایگزینی برای : بازار انحصار مطلق
 .کاال در بازار وجود نداشته باشد



بازاری است که در آن تنها یک خریدار یا گروهی از خریداران : دوطرفهبازار انحصار 

 .متحد و فقط یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان متحد به مبادله با یکدیگر می پردازند

در این بازار هر دو دارای قدرت هستند. 

سطح تولید و قیمت کاال از طریق مذاکره و چانه زنی تعین می شود. 

خردار و فروشنده ، در مقابل یکدیگر قرار دارند. 

 هر یک از دو طرف معامله می کوشند تا نه تنها قیمت بلکه مقدار معامله را نیز به

 .دیگری تحمیل نمایند

 سندیکاهای کارگران با سندیکاهای کارفرمایان یک صنعت خاص برای: مثال    

 تعیین دستمرد نیروی کار    

 

 

 

 انحصار دوطرفهبازار 
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AD=C+I
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C=50+0.75Y

I=100
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AD=Y 

C+I=Y 

50+0.75y+100=y 

Y=60  

C=50+0.75(60)=95
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C+I=C+S              

I=C 
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 AD=C+I+G 

Y=AD 

Y=C+I+G 
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 Y=C+I+S 

Y=C+I+G 

 بنابراين

G+I=S+T 
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C=a+bYd 

I=I0 

T=T0  

G=G0 

Y=a+b(Y-T)+I+G 

Y(1-b)=a-bT+I+G
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Y=AD 

AD=C+I+G+(X-M) 

Y=a+bYd+I+G+(X-M) 

Y=a+b(Y-T)+I+G +(X-M) 
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AD=C+I+G+(X-M) 

Y=C+S+T+(X-M)  

Y=AD 

I+G+X=S+T+M 
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اهداف متفاوت دولت برای جمع آوری مالیات 

انواع مالیاتها و اثرات اقتصادی هر یک از آنها 

پایه مالیاتی 

تفاوت مالیات بر ذخیره ثروت و جریان درآمد 

تفاوت نرخهای مالیاتی تساعدی، نسبی و تنازلی 

(راهنمای دولت در جمع آوری مالیات) اصول مالیات 

خصوصیات نظم مالیاتی 

 طرح درس



روشهای عادالنه کردن نظام مالیاتی 

 تفاوت قاعده فایده و قاعده توانایی پرداخت به عنوان دو مالک عدالت و انصاف 

 مشکالت عملی قاعده فایده 

 مشکالت موجود برای اندازه گیری درآمد شخصی بر اساس روش پیشنهادی هیگ و

 سیمون

نظر دانشمندان مختلف در مورد بهترین معیار برای تعیین توانایی پرداخت 

نظر دانشمندان راجع به بهترین پایه مالیاتی 

منظور هیگ و سیمون از واژه قدرت اقتصادی و همچنین منظور فیشر از درآمد واقعی 

 



 

هدف کلی این فصل آشنایی دانشجویان با علت جمع آوری مالیات از طرف 

دولتها و نقش مالیاتها در تثبیت اقتصاد و تخصیص منابع و توزیع درآمد 

 .است

 هدف کلی



 انواع مالیاتها و اثرات اقتصادی هر یک از آنهاآشنایی با 

 تفاوت مالیات بر ذخیره ثروت و جریان درآمدآشنایی با 

 تفاوت نرخهای مالیاتی تساعدی، نسبی و تنازلیآشنایی با 

 روشهای عادالنه کردن نظام مالیاتیآشنایی با 

 نظر دانشمندان راجع به بهترین پایه مالیاتیآشنایی با 

 هدفهای رفتاری



 تثبیت صدد در خود اقتصادی های برنامه اجرا با رکود و بحران مواقع در دولتها

 و دارد مالی منابع به نیاز خود های برنامه اجرای برای دولت .آیند برمی اقتصاد

 می جمله این از که کند انتخاب تواند می را مختلفی روشهای مالی منابع تأمین برای

 فعالیتهای از درآمد کسب قرضه، اوراق انتشار و مالیاتی درآمدهای به توان

 مهمترین و ترین عمده مالیات .نمود اشاره مرکزی بانک از استقراض و اقتصادی

 ... و مس نفت، مثل عمده منابع مالکیت دولت که کشورهایی در.است دولت درآمد

 .شود می ظاهر دولت درآمدهای سمت در مجزا طور به منابع این درآمد دارد

 مقدمه



 مالیاتها1.

 نفت2.

 قرضه3.

 سایردرآمدها4.

 مالیاتها .باشد می دولت درآمد منبع مهمترین مالیات جهان، کشورهای عمده در

 ابزار غیردرآمدی اهداف و مقاصد برای بلکه هستند درآمد کسب منبع تنها نه

 اثر دو اقتصادی خرد تحلیلهای و تجزیه نظر از .باشند می دولت برای مناسبی

 .است مترتب آن بر درآمد توزیع و منابع تخصیص یعنی عمده بسیار

 درآمدهای دولت



به است ممکن مالیات .بالعوض و الزامی است پرداختی تعریف حسب بر مالیات 

  .گیرد تعلق غیره و دارایی موسسه، شخص،

سود از بخشی یا دولت به جامعه درآمدهای از بخشی انتقال واقع در مالیات 

 دست امکانات و ابزار زیرا می گردد دولت نصیب که است اقتصادی فعالیت های

 .ساخته است فراهم دولت را سودها و درآمد به یابی

بهره راستای در ملت یک آحاد که است اجتماعی هزینه نوع یک مثابه به مالیات 

 توانائی های تا نمایند پرداخت آنرا موظفند کشور یک منابع و امکانات از برداری

 .شود فراهم منابع و امکانات این جایگزینی

 مالیات



.Iپایه .شود می وضع برآن مالیات که است ارزشی یا معیار :مالیات پایه 

 ناخالص یا خالص درآمد حقوق، و دستمزد صورت به توان می مالیاتی

 و ثروت ذخیره صورت به یه مالیاتی پایه .باشد .. و امالک ارث، شرکتی،

 یا داراییها ذخیره از معیار یک تواند می و است (مصرف) درآمد جریان یا

 ارث بر مالیات ، امالک دارایی، بر ملیات .باشد آنها از درآمد جریان یک

 فروش و دستمزد و حقوق بر مالیات .است ثروت ذخیره بر مالیات نوع از

 .است درآمد جریان بر تمالیا کاال،

.IIصورت به باید می که است مالیاتی پایه از نسبتی کننده تعیین :مالیات خنر 

 درآمد بر درصد 25 مالیات نرخ :مثال .گردد پرداخت مالیات

 انواع مالیاتها





.aمالیات باالتر نرخ با درآمد کم گروههای با مقایسه در پردرآمد گروههای از اگر :تصاعدی 

 سود بر مالیات قانون :مثال.است شده برقرار تصاعدی مالیات صورت این در شود، دریافت

 .شود محاسبه متفاوت نرخهای با تواند می که شرکتها

.bمی نسبی مالیات را آن باشد، ثابت نسبت یک صورت به خانوارها برای مالیات بار اگر :نسبی 

 .باشد درصد 20 نرخ با خانواها همه بردرآمد مالیات :مثال.خوانیم

.cدریافت مالیات درآمد کم گروههای از کمتری نرخ با باال درآمدهای از مالیاتی نظام اگر :تنازلی 

 می وضع مصر یا و بازار بر که مالیاتهایی .گویند تنازلی مالیات اصطالحأ صورت این در کند،

 به نسبت پردرآمد خانوارهای چون .یابد می کاهش مالیات نرخ درآمد، افزایش با یعنی شوند

 .دارند بیشتری انداز پس درآمد کم خانوارهای

 

 نرخهای مالیاتی





کل درآمد بر شود می پرداخت که مالیاتی کل تقسیم از :مالیات متوسط نرخ 

  برابر مالیاتی و لایر 30،000 فرد درآمد اگر :مثال.اید می دست به

  .بود خواهد %10 او برای مالیات متوسط نرخ شود پرداخت لایر 3،000

خود درآمد افزایش هر برای شما که است مالیاتی نرخ :مالیات نهایی نرخ 

 کارمندان ماهانه حقوق مالیات های معافیت :مثال .پردازید می

 نرخ نهایی و نرخ متوسط مالیات



 60،000 تا درآمد دستمزد، و حقوق از حاصل بردرآمد مالیات قانون براساس :مثال

  تاسقف لایر 60،000 بر مازاد درآمد به و است مالیات پرداخت از معاف لایر

 لایر، 200،000 تا 100،000 از و %10 نرخ با مالیات بردرآمد، لایر 100،000

 می تعلق %40 نرخ با مالیات باال، به لایر 200،000 از و %20 نرخ با مالیات

 کنید؟ محاسبه را دارد ماه در لایر 250،000 معادل درآمدی که شخصی مالیات.گیرد

  40،000% *10=4000لایر اول درآمد   100،000مالیات برای            

 100،000% * 20= 20،000دوم درآمد لایر  100،000برای مالیات            

 50،000% * 40=20،000آخردرآمد لایر  50،000برای مالیات            

       4،000+ 20،000+ 20،000=44،000کل مالیات دستمزد            



 44،000 درآمد، لایر 250،000 داشتن با شخص این اینکه به توجه با

 می محاسبه زیر ترتیب به وی مالیات متوسط نرخ پردازد، می مالیات لایر

 .شود

 

 نرخ متوسط مالیات*              = %100 =17.6
44،000 

250،000 



 را مالیات منابع انواع خصوصی بخش مخارج و درآمد جریان بررسی با

 این نقاط از یک هر انتخاب با است قادر دولت .داد تشخیص توان می

 به نقاط این تمامی البته.کند آوری جمع را خود نیاز مورد منابع جریان،

 لحاظ به و باشند می مالیاتی درآمد آوری جمع برای منبعی بالقوه طور

 از منظور .هستند متفاوت ماهیتأ نقاط این تخصیصی، و توزیعی اثرات

 اثرات از منظور و افراد بین درآمد توزیع بر مالیات تأثیر توزیعی، اثرات

 .است مختلف فعالیتهای به منابع تخصیص بر مالیات تأثیر تخصیصی،

 اصول مالیات



 :باشد زیر شرایط حائز باید خوب مالیاتی ساختار

 ظرفیت با متناسب و کفایت حد در مالیاتی درآمد که نحوی به سیستم طراحی1)

 .شود حاصل مالیاتی

 .باشد عادالنه صورت به مالیاتی بازار2)

 طرف از راحتی به و باشد عادالنه اجاریی دستگاه دارای باید مالیاتی نظام3)

 .باشد درک قابل مودیان

 ایجاد منابع بهینه تخصیص بویژه و اقتصادی عاملین رفتار در نباید مالیاتی نظام4)

 .کند اختالل

 .باشد ناچیز مالیاتی درآمدهای کل با مقایسه در مالیات آوری جمع و اداری هزینه5)



دولت مخایج مالی تامین   

منابع تخصیص بهبود و درآمد توزیع در نابرابری کاهش 

 :است قائل دولت برای را سنتی وظیفه سه اقتصاد علمای

 تخصیص1.

 توزیع2.

 تثبیت3.

 هدف از جمع آوری مالیات



 عمل بهتر خود وظایف به تواند می آن از استفاده با دولت که است مناسبی ابزار مالیات

 بهینه تخصیص در بازار شکست توان می آن کمک به که هستند ابزاری مالیاتها .نماید

 درآمد توزیع توان می سنجیده مالیاتی نظام تدوین با این بر عالوه و نموده جبران را منابع

 افتاد می اتفاق هنگامی بازار شکست .نمود هدایت مطلوب وضعیت سمت به را ثروت و

 صحیح شکل به منابع تخصیص به قادر و باشد نداشته ای بهینه کارکرد بازار نظام که

 اجتماعی بار و ها هزینه مالیاتی نظام غلط طراحی .نگردد تأمین جامعه نیازهای و نباشد

 و منابع تخصیص در مالیاتی سیستم تأثیر .شود می موجب را ناپذیری جبران و توجه قابل

 .گیرد قرار توجه مورد باید نیز درآمد توزیع



 مختلف قشرهای بین درآمد و ثروت توزیع در دخالت هدف با مالیات کسب

 با .است بوده دولتها اختیار در کارآمد وسیله یک عنوان به دور گذشته از

 قشرهای ثروت و درآمد از بخشی تواند می دولت ابزار این از استفاده

 آوری جمع در .کند منتقل جامعه فقیرر افراد به را متمول و پردرآمد

 خاصی قشر بر تنها مالیاتی بار و شود رعایت عدالت جانب باید مالیاتها

 باید می مالیاتی بار که دارند اعتقاد همه .نشود تحمیل کننده مصرف مثأل

 .شود توزیع منصفانه صورت به

 مالیات و عدالت اجتماعی



 کرد؟ سازگار انصاف و عدالت با را مالیاتی نظام توان می چگونه

 .اند کرده مطرح را قاعده دو معضل این حل برای اقتصاددانان

فایده قاعده 

پرداخت توانایی قاعده 

  و افقی عدالت مفهوم مورد در که است الزم قاعده دو این تشریح برای

 .شود داده توضیح عمودی عدالت



که افرادی از یعنی شود برخورد یکسان طور به مشابه افراد با :افقی عدالت 

 دریافت مالیات اندازه یک به هستند یکسان درآمد کسب امکان و ثروت دارای

 .شود

متفاوت مالیاتهای متفاوت، ثروت و مالی امکانات با افراد از :عمودی عدالت 

 .شود دریافت

 و فایده قاعده از باید مالیات اخذ برای مشابه غیر و مشابه افراد شناسایی برای

 .گرفت کمک پرداخت توانایی قاعده



که ای فایده با متناسب افراد معتقدند کالسیک مکتب اقتصاددانان و اسمیت آدام :فایده قاعده 

 مشارکت عمومی های هزینه در باید می شود می نصیبشان عمومی کاالهای و دمات از

 خودرو دارندگان از عوارض دریافت :مثال .نمایند

 :شود می حاصل نتیجه دو افقی و عمودی عدالت مفهوم دو با فایده قاعده تطبیق با

 و کاالها از که افرادی که دارد آن بر داللت فایده اصل به توجه با افقی عدالت تفسیر1.

 .شود دریافت یکسان مالیات برند، می فایده میزان یک به عمومی خدمات

 و کاالها از که افرادی از دارد آن بر داللت فایده قاعده کردن لحاظ یا عمودی عدالت2.

 .نمود دریافت بیشتری مالیات باید می برند می بیشتری نصیب عمومی خدمات

 



پرداخت توانایی به باید فرد، هر مالیات میزان تعیین برای :پرداخت توانایی قاعده 

  افراد از یعنی .است سازگار عمودی و افقی عدالت مفهوم دو با که شود توجه وی

 متفاوت پرداخت توانایی با افراد از و برابر مالیات یکسان پرداخت توانایی با

 نظامهای اکثر در تصاعدی مالیاتی نرخهای وجود .شود دریافت متفاوت مالیات

 نرخهای وجود .باشد می پرداخت توانایی قاعده به توجه دلیل به واقع در مالیاتی

 قاعده .شود دریافت بیشتری مالیات پردرآمد، افراد از که شود می موجب تصاعدی

 اجتماعی عدالت و توزیعی مالحظات با فایده قاعده با مقایسه در پرداخت توانایی

   .باشد می ازسازگارتر



 توانایی قاعده با بردرآمد مالیات و فایده قاعده با مصرف بر مالیات

 به مصرف بر مالیات با مقایسه در بردرآمد مالیات .است سازگار پرداخت

 افراد پرداخت توانایی.است سازگارتر پرداخت توانایی قاعده با نسبی طور

 .شود می گیری اندازه آنها مالی ظرفیت و درآمد حسب بر

 حقوق، دستمزد، کل از است عبارت مالی دوره هر در فرد هر درآمد

 .وی ثروت در خالص افزایش عالوه به سهام سود و دریافتی اجاره

 



 برای.شود می پرداخت افراد توسط باشد نوعی و ترتیب هر به مالیات

 .دارد وجود رقیب دیدگاه دو افراد پرداخت توانایی گیری اندازه

.aبرای معیار بهترین افراد شخصی درآمد سیمون هنری و هیگ رابرت 

 .دانند می پرداخت توانایی گیری اندازه

.bگیری اندازه برای معیار بهترین را مصرفی مخارج فیشر ایرونیگ 

 .داند می پرداخت توانایی

 اندازه گیری ظرفیت مالی و توانایی پرداخت



 عالوه به فرد مصرفی مخارج جبری جمع از است عبارت شخصی درآمد

 .معین دوره یک طی در وی داراییهای ارزش در تغییر

 Y=درآمد شخصی     C= مخارج مصرفی 

 W    =تغییر در ارزش داراییهای فرد در طی دوره مورد بررسی

C+   W=Y 

 

 درآمد به عنوان پایه مالیاتی مناسب



 معین زمانی دوره یک طی در را فرد اقتصادی قدرت در افزایش میزان شخصی درآمد

 .کند می گیری اندازه

 را شخصی درآمد و شخصی درآمد برحسب را فرد هر مالی ظرفیت سیمون و هیگ

 طبق شخصی درآمد .کنند می ارزیابی وی داراییهای در تغییر و فرد مصرف برحسب

       پرداخت ظرفیت تعیین گیری اندازه برای مناسبی ابزار سیمون و هیگ تعریف

 : زیرا باشد نمی

مشکالت بادوام کاالهای با ارتباط در ویژه به افراد مصرف میزان تعیین در 

 .دارد وجود فراوانی

نیست ای ساده کار معین سال یک در فرد داراییهای ارزش در تغییر میزان تعیین. 



 ظرفیت دقیق تایین برای سیمون و هیگ دیدگاه کاربرد فوق مطالب به توجه با

 این راه عملیترین و باشد نمی پذیر امکان فرد هر مالیات میزان تشخیص و مالی

 مالیات آنها درآمد با متناسب و شود تمرکز افراد دریافتی بردرآمد صرفأ که است

 سیمون و هیگ دیدگاه اساس بر فرد هر مالیاتی ظرفیت ترتیب بدین.شود دریافت

 .شود می محاسبه تقریب صورت به

 



 با متناسب باید می مردم از که بود معتقد هفدهم قرن انگلیسی فیلسوف هابز توماس

 مالیات شود می    نصیبشان که رفاهی با متناسب افراد از یعنی گرفت مالیات انها مصرف

 فیشر ایرونیگ نام به اقتصاددانی بعد ها سال .انها درآمد حسب بر نه و نمود دریافت

 سیمون و هیگ خالف بر .نمود معرفی مالیاتی پایه بهترین عنوان به را مصرف بر مالیات

 واقعی درآمد فیشر ، دانستند می مالیاتی پایه بهترین را فرد اقتصادی قدرت در افزایش که

 و رفاه باعث که خدمات و کاالها مصرف حسب بر را آن و داند می مناسب مالیاتی پایه را

 ... و مسکن ، ،پوشاک غذا مثال نماید می تعریف شود می فرد رضایت

 مصرف به عنوان پایه مالیاتی مناسب 



مجموعه مصارف شخصی هر فرد معرف سطح زندگی وی می باشد و 

 .فیشر به ان درامد واقعی نام داده است

مقدار پولی که هر فرد برای مصرف کاالها و خدمات و در جهت دستیابی 

 به سطح زندگی مورد نظر خود خرج می کند ، هزینه زندگی نامیده میشود

بنابر این وقتی فیشر از مالیات بر درامد واقعی حمایت می کند ، منظور 

 .  وی مالیات بر مصرف می باشد 

 :پایه مالیاتی مناسب از دیدگاه فیشر 

 

C= r w + R-   w 



  او یکسال درآمد وسیله به فرد واقعی مالی توانایی که معتقداند بسیاری

 و مالی توانایی معیار او ثروت مجموع بلکه ، شود برآورد تواند نمی

 ثروت بر مالیات مخالفین مقابل در شود می محسوب پرداخت توانایی

 کسر از پس که است ای شده اندوخته انداز پس ثروت که کنند می اظهار

  ثروت بر مالیات رو این از و است مانده باقی مصرف و درآمد بر مالیات

   .است مضاعف یا دوباره مالیات یک (اندوخته)

 ثروت به عنوان مناسب ترین پایه مالیاتی 



 حالیکه در کند می معرفی مناسب مالیاتی پایه را فرد واقعی مصرف فیشر ایرونیگ

 درآمد دیگر عبارت به یا و فرد اقتصادی قدرت در افزایش سیمون و هیگ رویکرد

 مصرف فیشر ایرونیگ واقع در.شود می معرفی مناسب مالیاتی پایه عنوان به فرد

 .گیرند می نظر در مناسب مالیاتی پایه را فرد بالقوه مصرف وسیمون هیگ و بالفعل

 فرد که است هنگامی مالیات دریافت برای مناسب زمان سیمون و هیگ رویکرد در

 فیشر ایرونیگ رویکرد در که حالی در کند می دریافت درامد عنوان به را پولی

 بلکه نیست مالیات دریافت برای مناسبی زمان ، شود می ایجاد درآمد که هنگامی

 خدمت و کاال خرید به فرد و شوند می ها نیاز ارضاء صرف دریافتی وجوه وقتی

 دو هر کاربرد کلی طور به .نمود دریافت مالیات وی از باید کند می مبادرت

 و مثبت نقاط دارای دو این از یک هر و است مواجه مشکالتی با عمل در رویکرد

 .باشند می منفی

 مقایسه مالیات بر درآمد و مالیات بر مصرف 



 رویکرد با شخصی درآمد بر مالیات و فیشر رویکرد با فروشی خورده بر مالیات

 های پایه ، مالیات دریافت برای کلی طور به .است سازگار سیمون و هیگ

 بر مالیات ،درآمد بر مالیات ها آن ترین عمده که دارد وجود متعددی مالیاتی

 نقاط دارای یک هر که است مستغالت بر مالیات و ثروت بر مالیات ، مصرف

 می دولت اهداف و کشور هر خاص شرایط به بسته و باشند می منفی و مثبت

 .داد قرار هدف را مالیاتی های پایه این از یک هر توان



 

 با تشکر 
 

  اعظم عباسی قزلگچی:تهیه کننده 
 

  950306451:شماره دانشجویی
 

 دانشگاه پیام نور واحد کرج

 

 

 (13)پایان فصل سیزدهم 





 فصل دوازدهم
 

 دولت و نقش اقتصادی آن
 

 

 

 

 

 



نظر کالسیکها و مخالفین آنها راجع به دخالت در امور اقتصادی 

تفاوت شاخه های علم اقتصاد 

وظایف دولت در حوزه های اقتصاد 

نقطه نظرات پیگو 

بهینه پرتو در توزیع کاالها و خدمات و تخصیص منابع 

پیامدهای خارجی 

موارد شکست بازار و ضرورت دخالت دولت 

پیامد خارجی مثبت و منفی و ضرورت دخالت دولت در چنین شرایطی 

شرط کارایی در صورت وجود پیامد خارجی مثبت و منفی 

علت تولید و عرضه کاالی عمومی توسط دولت 

تفاوت کاالی عمومی خالص و ناخالص 

تفاوت بین تقاضای بازار برای کاالی خصوصی و کاالی عمومی 

سطح تولید بهینه کاالی عمومی 

 طرح درس



 

هدف کلی این فصل آشنایی دانشجویان با نقش دولت در اقتصاد و 

 .دیدگاههای مختلف راجع به دخالت یا عدم دخالت دولت است

 هدف کلی



 اقتصادی نظر کالسیکها و مخالفین آنها راجع به دخالت در امور آشنایی با 

 تفاوت شاخه های علم اقتصادآشنایی با 

 موارد شکست بازار و ضرورت اقتصاد و وظایف دولت در حوزه های آشنایی با

 دخالت دولت

 پیگونقطه نظرات آشنایی با 

 پرتو در توزیع کاالها و خدمات و تخصیص منابعبهینه با آشنایی 

 پیامد خارجی مثبت و منفی و ضرورت دخالت دولت در خارجی و پیامدهای آشنایی با

 شرط کارایی در صورت وجود پیامد خارجی مثبت و منفیشرایطی وچنین 

 تفاوت کاالی عمومی دولت و علت تولید و عرضه کاالی عمومی توسط آشنایی با

 خالص و ناخالص

 سطح عمومی و تفاوت بین تقاضای بازار برای کاالی خصوصی و کاالی با آشنایی

 تولید بهینه کاالی عمومی

 

 هدفهای رفتاری



 می اقتصاد در دولت دخالت عدم طرفدار کالسیکها داند می دارد کار و سر اقتصاد با که کسی

 هستند رو روبه اقتصاد در دولت دخالتهای با دائم طور به و روزانه که مردمی برای اما .باشند

 دولت که هستند عالقمند که حالی در مردم.کند نمی منتقل را درستی معنی آنها به فوق عبارت

 که ندارند تمایل اما کند، فراهم را آسایش و راحتی وسایل و امکانات آنها برای محدودیت بدون

 دموکراسی، بر مبتنی جامعه یک در معاصر جهان در اگرچه.بپردازند دولت به مالیات یا پول

 در ولی باشد می آنها غیراقتصادی و اقتصادی نیازهای رفع برای و مردم خدمت در دولت

 .آمد نمی وجود به جامعه اکثریت احتیاجات به پاسخ برای دولت ، گذشته

 مقدمه



 که است اسکاتلند روشنگری دوران در اسکاتلندی گرای اخالق فیلسوف  اسمیت آدام

 .می شود یاد «مدرن اقتصاد علم پدر» و سیاسی اقتصاد در پیش گام عنوان به او از

 .می رود شمار به مدرن داری سرمایه نظام اصلی نظریه پردازان از همچنین وی

 :نویسد می چنین دولت وظایف مورد در خود ملل ثروت کتاب در اسمیت

 و کند محافظت دیگر جوامع خشونت و تهاجم مقابل در خود ملت از باید دولت »

 جامعه افراد دیگر های عدالتی بی مقابل در خود جامعه افراد از ممکن حد تا همچنین

 عمومی خدمات و کاالها دارد وظیفه دولت :کند می بیان ادامه در و «.نماید حمایت

 از وسیعی طیف که نماید تدارک و است،تهیه جامعه افراد همه متوجه آنها نفع که را

 .برمیگیرد در را خدمات و کاالها

 دیدگاه آدام اسمیت و کالسیکها از دولت



 و است اسمیت و کالسیکها عقاید از فراتر دولتها وظیفه امروز جهان در

 کشورهای اکثر در .دارند عهده به را وسیعی اختیارات و وظایف دولتها

 تهیه و بهداشت، آموزش، ملی، دفاع و امنیت تأمین بر عالوه دولت جهان،

 کیفی استاندارد قیمتها، تعیین همچون اموری در عمومی کاالهای تدارک و

 سنگین دست اقتصاد جای هه در ترتیب بدین .کند می دخالت .. و کاالها

 .شود می احساس دولت



 کینزین مکتب گذار بنیان و انگلیسی مشهور اقتصاددان کینز مینارد نام با کالن اقتصاد

   .است آمیخته

 یه نیازی بدهد رخ اقتصاد در بحران یک مثل اختاللی هرگاه که بودند معتقد کالسیکها

 .کنند می برطرف را شده ایجاد بحران قیمتها مکانیسم و بازار چون نیست، دولت دخالت

 و رکود شرایط در بلکه شود، نمی برطرف خود خودی به بحران که نمود عنوان کینز

 بحران رفع درصدد خود مخارج افزایش با و نموده دخالت باید دولت اقتصادی بحران

 دیگر جای به و بردارد جا یک از را تپه یک کارگرانی استخدام با دولت :مثال.برآید

 .کند منتقل

 (سیاستهای اقتصادی)اقتصاد کالن



 می مردود را اقتصادی امور در دولت دخالت کالسیکها اینکه به توجه با

 می محسوب انقالب یک دولت فعاالنه دخالت بر مبنی کینز توصیه شمرند،

 در را دولت اقتصادی سیاستهای که اقتصاددانان دیگر و کینز .شد

 دولت فعالیتهای بر حاکم اصول نمایند، می مطرح کالن اقتصاد چارچوب

 قرار بحث مورد را دارند اقتصادی جنبه که معینی هدفهای به نیل برای

 ثبات سرانه، درآمد و ملی درآمد رشد همچون مباحثی شامل که دهند می

 .است آن مشابه موارد و قیمتها سطح نسبی



 را می توان همان سیاستهای اقتصادی دولت دانست که برنامه ریزی اقتصاد

 . اجزاء آن به یکدیگر مربوط شده و هماهنگ گردیده و بعد زمانی یافته اند

  فرآیندی است كه طی آن به صورت آگاهانه و برنامه ریزی اقتصادی

ارادی برای حصول به اهداف مشخص اقتصادی مانند ایجاد تغییرات 

مطلوب در متغیرهای كالن اقتصادی مانند تولید ناخالص ملی، مصرف، پس 

 .تصمیم گیری می شود... انداز، سرمایه گذاری و 

در واقع مجموعه ای از عملیات اقتصادی را در برمی برنامه اقتصادی ر ه

گیرد كه به طور متمركز آنها را هماهنگ و در جهت دستیابی به اهداف 

 .مشخص اقتصادی جامعه، هدایت می كند

 

 برنامه ریزی اقتصاد



 در سعی خرد اقتصاد تکنیک های از استفاده با که است اقتصاد علم از بخشی رفاه اقتصاد

 را منابع نمی توانند بازارها معتقدند محور رفاه اقتصاددانان .دارد کل رفاه اندازه گیری

 را آن که مواردی چنین در آن ها اعتقاد به و کنند توزیع اثربخش شکل به همواره

 جایگزین یا مکمل به عنوان باید سیاسی نهادهای می کنند، نام گذاری «بازار نارسایی های»

 بازار نارسایی های این اصالح مسئولیت معتقدند رفاه اقتصاددانان .شوند عمل وارد بازار

 افراد ناهماهنگ تصمیم گیری از بهینه، اجتماعی   پیامدهای   زیرا است، دولت ها عهده به

 شیوه و است راه حل کم هزینه ترین مداخله، برای راه کاراترین و آمد نخواهد به دست

 .است سود هزینه تحلیل    و تجزیه آن، تعیین برای مورداستفاده

 اقتصاد رفاه



 تأمین برای دولتها عمل روش تنظیم علم اجتماعی تأمین یا اجتماعی اقتصاد

 از مسایلی اقتصادی های جنبه رشته، این چارچوب در .است جامعه رفاه

 و فثقر با مبارزه ها، یارانه انواع اجتماعی، بیمه اجتماعی، خدمات قبیل

 .شود می تحلیل ... بیکاریو

 با مقابله به اجتماعی تأمین مناسب سیاستهای کارگیری به طریق از دولتها

 .نمایند می اقدام درآمد توزیع نابرابری و فقر

 اقتصاد اجتماعی یا تأمین اجتماعی



 :وظایف دولت عبارتند از

که دولت برای ( سیاستهای پولی و مالی)مجموعه اقداماتی : حفظ ثبات اقتصادی

مقابله با تورم، بحرانهای اقتصادی و همچنین نیل به اشتغال کامل انجام می دهد 

 .منجر به ثبات اقتصادی می گردد

تخصیص بهینه منابع 

توزیع مناسب درآمد 

در چارچوب نظریه های اقتصاد تخصیص بهینه منابع و توزیع مناسب درآمد 

مخارج اقتصادی دولت و درآمدهایی که از طریق .بخش عمومی قرار می گیرند

 .مالیات کسب می کند بر نحوه تخصیص منابع و توزیع درآمد تأثیرگذار است

 

 

 وظایف دولت



 و کاالها تولید که است نحوی به کمیاب منابع تخصیص اقتصاددان یک عمده وظیفه

 اقتصاد موضوعاتی چنین .باشد کارآمدتر المقدور حتی افراد بین توزیع و خدمات

 انگلیسی معروف اقتصاددان پیگو رفاه اقتصاد بنیانگذار .دهد می تشکیل را رفاه

 وی.شد منتشر 1920 سال در رفاه اقتصاد عنوان تحت وی کتاب نخستین که است

 به مستقیم غیر و مستقیم طور به که داند می رفاه از بخش آن را اقتصادی رفاه

 بوسیله افراد در مطلوبیت گفت توان می نتیجه در.باشد گیری اندازه قابل پول وسیله

   .باشد می سنجش قابل درآمد یا پول

 معیارهای کارایی اقتصادی و بهینه پرتو



 کاال یک از فرد چه هر :گوید می چنین نهایی مطلوبیت بودن نزولی قانون دیگر طرف از

 دو از .یابد می کاهش وی برای اضافی واحد مطلوبیت کند مصرف بیشتر خدمت یا

 اضافی واحد مطلوبیت باشد بیشتر فرد درآمد چقدر هر گرفت نتیجه توان می فوق توضیح

 و تجزیه اساس بر پیگو .است نزولی درآمد نهایی مطلوبیت یعنی شود می کمتر درآمد،

 کمتر درآمد فقیر افراد و بیشتر درآمد ثروتمند افراد چون که بود معتقد فوق ساده تحلیل

 می فقیر فرد نهایی مطلوبیت از کمتر ثروتمند فرد درآمد نهایی مطلوبیت لذا دارند

 از کمتر ثروتمند فرد برای رفته دست از مطلوبیت که است دلیل این به رفاه افزایش.باشد

 .است فقیر شخص برای آمده دست به مطلوبیت

 



 تخصیص و خدمات و کاالها بهینه توزیع برای را زیر تعاریف بهینه، موقعیت از پرتو

 :کند می مطرح منابع بهینه

گویند را خدمات و کاالها توزیع از موقعیتی :خدمات و کاالها توزیع در پرتو بهینه 

 را نفر یک حداقل مطلوبیت افراد، بین خدمات و کاالها مجدد توزیع با نتوان که

 در موقعیتی دیگر عبارت به .یابد کاهش کسی مطلوبیت آنکه بدون داد افزایش

 را نفر یک مطلوبیت بخواهیم اگر که است پرتو بهینه خدمات و کاالها توزیع

 بودن ثابت ، است مهم که ای نکته .یابد کاهش دیگر نفر مطلوبیت دهیم افزایش

 .شود می توزیع افراد بین که است خدماتی و کاالها مقدار

 

 اقتصاد رفاه جدید یا معیار پرتو



کاالها تولید در را منابع از تخصیص آن :(تولید یا)منابع تخصیص در پرتو بهینه 

 یک تولید مقدار منابع، مجدد تخصیص با نتوان که دانیم می پرتو بهینه خدمات، و

 کاهش دیگری خدمت یا کاال تولید مقدار آنکه بدون داد افزایش را خدمت یا کاال

 خدمت یا کاال یک تولید مقدار منابع، مجدد تخصیص و جایی جابه با واقع در .یابد

 بهینه شرایط دهیم، افزایش خدمات و کاالها دیگر تولید مقدار در کاهش بدون را

 .ندارد وجود منابع تخصیص یا تولید در پرتو

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



نظریه کالسیکها بر این است که وجود رقابت در بازارها شرایط بهینه پرتو در 

وجود پیامدهای خارجی و انحصاری از جمله . تولید و توزیع را تضمین می کند

عواملی هستند که مانع حصول شرط بهینه پرتو در بخش تولید و توزیع می 

آدام اسمیت معتقد است، حتی در شرایط حضور کارایی در بازارها تولید و .شوند

توزیع بعضی از کاالها و خدمات در حوزه وظایف دولت قرار دارد، این کاالها 

 .و خدمات را کاالها و خدمات عمومی می خوانیم

 



 اگر در تولید و مصرف یک کاال یا خدمت عالوه بر فایده و هزینه ای

که متوجه متقاضیان و عرضه کنندگان کاال یا خدمت مذکور در بازار 

می شود، فایده و یا هزینه ای نیز متوجه افراد خارج از بازار شود، می 

 .گوییم که پیامد خارجی وجود دارد که می تواند مثبت و یا منفی باشد

پیامد خارجی ناشی از تولید و مصرف کاالها و خدمات می توانند به دو 

 :دسته تقسیم شوند

oپیامدهای اقتصادی 

o غیر اقتصادیپیامدهای 

 پیامدهای خارجی و دخالت دولت



 

oعالوه خدمت یا کاال یک مصرف و تولید در اگر :اقتصادی پیامدهای 

 در خدمت یا کاال آن مستقیم کنندگان مصرف متوجه که ای فایده بر

 دیگر بازرهای یا جامعه دیگر های گروه به نیز ای فایده شود می بازار

 .دارد وجود مثبت یا اقتصادی خارجی پیامد که شود می گفته برسد،

 



 سطح کنندگان عرضه و است رقابتی بازار یک گل بازار که کنید فرض

 همچنین .باشد قیمت برابر نهایی هزینه که دهند می قرار جایی رادر تولید

 برابر آن نهایی فایده که کنند می خریداری گل حدی تا کنندگان مصرف

 نهایی فایده برابر تولید نهایی هزینه گل بازار در نتیجه در .باشد قیمت

 که گلی آخرین هزینه رود می انتظار  بود خواهد گل کنندگان مصرف

 ان کننده مصرف برای گل همان که باشد ای فایده با برابر شود می تولید

 .کند می فراهم نهایی کننده مصرف یعنی



و فایده نهایی مصرف کننده گل را  MCFاگر هزینه نهایی تولید گل را با 
 :در بازار گل رابطه زیر برقرار استدهیم نشان  MBFبا 

MBF    =MCF 

مجموع فایده ای که از تولید آخرین گل متوجه جامعه می شود برابر جمع 
فایده نهایی مصر کننده آن گل و فایده نهایی آن گل در بازار عسل خواهد 

 .بود

 :گلواحد آخری کل فایده ناشی از تولید 

 

MBF+ MBF   

E 



 :هزینه نهایی تولید گل کمتر از کل فایده ناشی از تولید آن گل است، یعنی

   

MBF +MBF  MCF < 

در این صورت در سطح تولید فعلی فایده ای که آخرین گل نصیب جامعه 

بنابراین تولید گل آنقدر افزایش . می کند بیشتر از هزینه تولید آن می باشد

 .می یابد تا هزینه نهایی آخرین واحد گل برابر با کل فایده آن گردد

 

MBF +MBF  MCF = 

 

E 

E 



 و باشد لایر 100 گل آخرین تولید هزینه شود تولید گل واحد 1000 اگر :مثال

 :صورت این در ببرد، فایده لایر 100 معادل آن کننده مصرف

                  MBF=100                                        MCF=100 

 MBF    =MCF 

  از بیشتر 1001 گل تولید هزینه )است فزاینده تولید نهایی هزینه اینکه به توجه با

 1001 گل فایده) باشد می نزولی نیز گل مصرف نهایی فایده و ،(است لایر 100

 نخواهد تولید 1001 گل نتیجه در (است لایر 100 از کمتر کننده مصرف برای

 دریافت کننده مصرف از 1001 گل نهایی فایده برابر قیمتی کننده تولید زیرا شد،

 .باشد می گل تولید هزینه از کمتر که کند می



 :در این صورتباشد، لایر داشته  30ای برابرفایده در بازار عسل اگر 

 

130=30+100  =MBF+ MBF   

واحد گل تولید شود در این صورت هزینه نهایی کمتر  1000اگر معادل 

 :از مجموع فواید نهایی گل خواهد بود، یعنی

 

130 =MBF+ MBF >100=MBF   

 

E 

E 



لایر باشد و  115فرض کنید هزینه نهایی تولید هزار و صدمین گل برابر 

لایر و فایده  95همچنین فایده نهایی هزار و صدمین گل برای مصرف کننده آن 

در . لایر باشد 20نهایی آن برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان عسل برابر 

 :اینصورت

    115  =MCF            20=MBF              95=MBF  

 :در نتیجه

115=20+95=MBF  + =MBF 115=MCF  

E 

E 

E 



oعالوه خدمت یا کاال یک مصرف و تولید اگر :اقتصادی غیر پیامدهای 

 ای هزینه آورد، می همراه به آن کنندگان تولید برای که ای هزینه بر

 به نیز بازار آن از خارج کنندگان تولید یا کنندگان مصرف برای نیز

 خواهد وجود اقتصادی غیر یا منفی خارجی پیامد .باشد داشته همراه

 .داشت

 



 ای رودخانه آب آلودگی باعث نوعی به صابون کنندگان تولید همه کنید فرض :مثال

 مصرف نهایی فایده و شود محاسبه لایر 200 صابون واحد آخرین تولید هزینه اگر .شوند

  تولید چون است برقرار تعادل صابون بازار در باشد، لایر 200 نیز صابون کنندگان

 فایده برابر قیمتی کننده مصرف و کرده دریافت تولید نهایی هزینه برابر قیمتی کننده

 فایده و MCS با را صابون تولید نهایی هزینه اگر.پردازد می صابون مصرف نهایی

 : تعادل حالت در دهیم، نشان MBS با کننده مصرف برای را صابون نهایی

MBS=200 MCS=200= 

 



 کند می تولید اول کننده تولید که صابونی واحد آخرین بابت دوم بنگاه کنید فرض

 MCS = 50صابون خارجی نهایی هزینه اینصورت در .کند هزینه لایر 50 معادل

 .بود خواهد نهایی فایده از بیشتر نهایی هزینه نتیجه در و بود خواهد

200 =MBS <50+200 =MCS +MCS  

 برای آن نهایی فایده از بیشتر صابون تولید خارجی و داخلی نهایی های هزینه مجموع

 که دیگری واحدهای و صابون واحد این تولید وقتی.است صابون کننده مصرف

 رفاه کاهش باعث باشد نهایی فایده از بیشتر آنها خارجی و داخلی هزینه مجموعه

 .شود می جامعه

 

E 

E 



 داخلی نهایی های هزینه جمع که باشد حدی در باید صابون تولیدات سطح

 :یعنی .باشد آن نهایی فایده برابر آن خارجی و

 

MBS  =MCS +MCS  

 

 

E 



 کاالها تولید وی .کند می دولت وظایف به اشاره ملل ثروت کتاب در اسمیت آدام

 بخش حال عین در و ندارد تولید به تمایل خصوصی بخش که را خدماتی و

 .داند می دولت وظیفه را برند می فایده خدمات، و کاالها آن از مردم از وسیعی

 :هستند عمده مشخصه دو دارای عمومی کاالهای

ناپذیری رقابت 

ناپذیری تخصیص 

 

 تهیه و تدارک کاالهای عمومی



دارد وجود نفر یک از بیش توسط عمومی کاالهای همزمان استفاده امکان :ناپذیری رقابت. 

 برای و دارد قرار همه دسترس در آنگاه شد تولید و تهیه عمومی خدمت یا کاال که وقتی

   .داشت نخواهد وجود اضافی هزینه نماید استفاده آن از جدیدی فرد اینکه

 اتومبیل یک عبور و کنند عبور آن روی از توانند می ها اتومبیل ، پل احداث از پس :مثال

 .است امکانپذیر اضافی هزینه هیچ بدون پل روی از جدید

 وجود کنندگان استفاده یا کنندگان مصرف بین رقابت به نیازی عمومی کاالی از استفاده در

 .ندارد

 



 و یکسان طور به عمومی کاالی یک چند هر :عمومی کاالهای فایده در تفاوت1.

 نتیجه وجه هیچ به توان نمی اما دارد، قرار آن کنندگان استفاده اختیار در مشابه

 .است یکسان افراد برای عمومی کاالهای فایده که گرفت

 توان نمی را عمومی خدمات و کاالها کلیه :ناخالص و خالص عمومی کاالهای2.

 را ناپذیری رقابت شرط ظرفیت بدون که خدماتی و کاالها. قرارداد طبقه یک در

 توجه با که خدمات و کاالها که حالی در . هستند خالص عمومی کاالهای دارند

   .گویند ناخالص عمومی خدمات و کاال را دارند ناپذیری رقابت شرط ظرفیت به

 



 منافع تواند نمی عمومی کاالهای کننده ارائه یا کننده تولید که معنی این به

 تفکیک امکان اگر و دهد تخصیص خاصی گروه یا فرد یک به را آن

 کاالهای عمده .بود خواهد همراه ای هزینه با باشد داشته وجود منافع

 ناپذیری تخصیص خاصیت دارای دارند کامل ناپذیری رقابت که عمومی

 کاالهای عمدتأ که عمومی کاالهای از بعضی مورد در .دارند نیز منافع

 به منافع تخصیص امکان ای، هزینه صرف با باشند می ناخالص عمومی

 ورزشی استادیوم پل، :مثال.آید می وجود

 شرط تخصیص ناپذیری و کاالهای عمومی



 تولید به حاضر سود کسب صورت در تنها خصوصی بخش :عمومی کاالهای ارائه و تولید

 خدماتی و کاالها تولید به فقط خصوصی بخش لذا و باشد می خدمات و کاالها عرضه و

 دریافت وجه کنندگان مصرف از بتواند تا باشد آن منافع تخصیص امکان که کند می اقدام

 اینکه نه باشند داشته را ناپذیری رقابت خاصیت که هستند کاالهایی عمومی کاالهای .کند

 کاالهای تولید به اقدام دولت اگر طرفی از و .شوند ارائه و تولید دولت وسیله به الزامأ

 امکان این دیگر سوی از.دهد انجام را مهم این خصوصی بخش که است بعید نکند عمومی

 که کاالیی هر نتیجه در و بپردازد نیز خصوصی کاالهای ارائه و تولید به دولت که هست

 .بود نخواهد عمومی حتمأ شود می تهیه دولت وسیله به



 به را دولت پای که است عمومی کاالهای عمده مسایل از یکی «مجانی ارسو» انگیزه

 عمومی خدمات و کاالها همین نیز دولت دخالت از اسمیت آدام منظور و آورد می میان

 دولت ، دارد وجود منافع تخصیص امکان که عمومی کاالهای مورد در.است بوده

 از برداری بهره شرط و قید بدون واگذاری مواقع از بسیاری در زیرا نماید می دخالت

 تواند می که کند می منتقل افراد به را زیادی انحصاری قدرت عمومی، کاالهای منافع

 این دولت توسط شده ارائه عمومی خدمات و کاالها مورد در .باشد جامعه ضرر به

 .نیستند راضی آن آز مقداری یا آن از همه معموأل که دارد وجود مسئله



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

 به توجه با انحصارگر چه و گر رقابت چه خصوصی بخش تولیدکنندگان

 در بازار در تقاضا وسیله به عبارتی به و نموده عمل بازار تقاضای

 قیمت و تولید هزینه مقایسه با و .گیرند می قرار عمل محدودیت شرایط

 یک برای بازار تقاضای.گیرند می تولید عدم یا تولید به تصمیم بازار

 یک در بازار در متقاضیان کلیه که است مقادیری جمع خصوصی کاالی

 .دارند خرید به تمایل مشخص قیمت

 تولید بهینه کاالهای عمومی
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 (12)پایان فصل دوازدهم



جناب آقاي دكتر ميرزايي: استاد
 63كليات اصول اقتصاد كد : درس 

فصل يازدهم
سياستهاي كالن اقتصادي  
نرجس كريمي 

 963935406: شماره دانشجويي



اهداف كالن اقتصادي 
تعادل تراز پرداختها 1.
رشد اقتصادي و نرخ پايين تورم 2.
اشتغال كامل 3.

دوره هاي   موسوم است مي بايد از شدت نوسانات در طيسياستهاي تثبيتي دولت با انجام اقداماتي كه اصطالحاً به 
.  تجاري بكاهد
.  را مهمترين هدف سياستهاي كالن اقتصادي مي پندارندرفع بيكاري نئو كنزينها 

.  را مهمترين مشكل اقتصاد مي دانند تورمپوليون 



سياستهاي كالن اقتصادي به دو گروه تفكيك مي شوند -
طرف تقاضا سياستهاي 1.

پولي  *
مالي  * 

طرف عرضه سياستهاي 1.
.  مايدبه مجموعه اي اطالق مي شود كه دولت به كمك آن نرخ رشد عرضه پول و نرخ بهره را كنترل مي ن: سياست پولي
لوب تغيير در مخارج و ماليات دريافتي دولت به منظور تحريك تقاضاي كل و تثبيت آن در سطح مط: سياست مالي

سه شكل قابل اجراست سياست هاي مالي دولت به 
تغيير در مخارج دولت براي خريد كاالها و خدمات و استخدام نيروي كار  1.
تغيير در نرخ هاي مالياتي و ماليات دريافتي 2.
تغيير در مخارج انتقالي دولت  3.



. تفكيك مي شوندسياستهاي انبساطي و انقباضي سياستهاي مالي و پولي به 
انبساطي از جمله سياستهاي 

افزايش در مخارج دولت 1.

كاهش ماليات دريافتي  2.

افزايش عرضه پول 3.

كاهش نرخ بهره4.
  انقباضياز جمله سياستهاي 

كاهش مخارج دولت 1.

افزايش مالياتها و نرخ هاي مالياتي  2.

كاهش عرضه پول 3.

افزايش نرخ بهره4.
.  مي باشدكاھش تقاضاي كل و هدف از سياستهاي انقباضي افزايش تقاضاي كل هدف از سياستهاي انبساطي 



.  دمي شود مشكل اصلي و واقعي اقتصاد مي باشمانع كاركرد بازارها به عقيده اقتصاددانان طرف عرضه، هرآنچه كه 
اقتصاد مي گرددافزايش كارآيي ايجاد شرايطي است كه موجب : ايده اصلي سياستهاي طرف عرضه

ت و  رفع كنترلها و محدوديتهاي موجود در بازار و افزايش رقاب: افزايش كارايي اقتصاد از نظر اقتصاددانان طرف عرضه
ايجاد انگيزه 

پيشنهاد  و افزايش انگيزه كسب و كاربهبود عملكرد بازارها اقداماتي را كه اقتصاددانان طرفدار سياست طرف عرضه براي 
:  مي كنند عبارتند از

اصالح بازار كار 1.

اصالح نظام مالياتي 2.

مقررات زدايي3.



 ترجيح كردن كار بر را اريبيك كارگران باشد بيكاري بيمه بابت دريافتي از كمتر كارگران خالص دريافتي كه باشد ترتيبي به مالياتي نظام چنانچه اگر
  .شود مي گفته بيكاري تله آن به اصطالحاً كه دهند مي

ن به بعد در نرخ هاي مالياتي پايين، با افزايش نرخ ماليات، درآمد مالياتي دولت افزايش مي يابد اما از يك نرخ معي: بيان مي كند منحني الفر 
. نه تنها افزايش نمي يابد بلكه كاهش مي يابد

.  مي باشدكنترل تورم هدف از اعمال سياستهاي درآمدي 
آن دسته از اقدامات دولت كه مانع افزايش درآمدي كنترل تورم مي باشد

سياستهاي درآمدي: آن دسته از اقدامات دولت كه مانع افزايش درآمد مزد و حقوق بگيران مي شود 





 فصل هفتم
 

 مقدمه ای بر اقتصاد کالن
 

 

 

 

 

 



 

تفاوت اقتصاد خرد و کالن 
 

علل شکل گیری و منشا اقتصاد کالن 
 

متغیرهای کالن اقتصادی 
 

ابزار دخالت دولت در اقتصاد 
 

اجزاء تشکیل دهنده اقتصاد و نحوه ارتباط آنها 
 

تفاوت بین اقتصاد دو بخشی ، سه بخشی و چهاربخشی 

 

 طرح درس



 

هدف کلی این فصل آشنایی دانشجویان با موضوع اقتصاد کالن و سواالت 

 .مربوط به این حوزه است

 هدف کلی



 خرد و کالناقتصاد مفهوم آشنایی با 

 کالنمنشأ اقتصاد علل شکل گیری و آشنایی با 

 متغیرهای کالن اقتصادیآشنایی با 

 ابزار دخالت دولت در اقتصادآشنای با 

 اجزاء تشکیل دهنده اقتصاد و نحوه ارتباط آنهاآشنایی با 

 چهاربخشیتفاوت بین اقتصاد دو بخشی ، سه بخشی و آشنایی با 

 هدفهای رفتاری



 

 و کاال کمبود گرفتن نظر در با که است دانشي اقتصاد ؟چيست اقتصاد
 

 تولیدات و کاالها بهینه تخصیص به بشري نامحدود نیازهاي و تولید ابزار
 

   رضایت شدن حداکثر مسئله اقتصاد دانش براي بنیادین پرسش.مي پردازد
 

  کالن و خرد اقتصاد اصلي بخش دو به دانش این .انسانهاست مطلوبیت و
 

 .مي شود تقسیم

 مقدمه



   اقتصاد، فرد به منحصر مطالعه به که است اقتصاد علم از شاخه ای خرد اقتصاد

  و می پردازد بنگاه ها و خانوارها و  کنندگان مصرف رفتار بازار، تحلیل و تجزیه

  و انسان ها رفتار چگونگی خرد اقتصاد .است ریاضی مدل های آن اساس

 یک فرد، یک مانند اقتصادی کوچک یا خرد واحدهای سطح در را انتخاب هایشان

   تعامل چگونگی به و می کند بررسی خاص کاالی یک بازار یا صنعت یک بنگاه،  

  .می پردازد خریداران انتخاب در مؤثر عوامل و  کنندگان مصرف و خریداران بین

 همچنین و خدمات و کاالها برای تقاضا و عرضه الگوی به به خصوص خرد اقتصاد

 در که بازارهایی در معموالا  و دارد توجه خاص بازارهای در خروجی قیمت تعیین  

 .دارد کاربرد هستند فروش و خرید حال در کاالها آن  



 

 تصمیم  گیریاست که با کارایی، ساختار، رفتار و  علم اقتصاد شاخه ای از کالناقتصاد 

 و جهانی منطقه ای اقتصاد در سطح کالن سروکار دارد؛ که این شامل اقتصاد ملی،   

 هستند که اقتصادی یک جفت بخش بندی اقتصاد خرد،  کالن واقتصاد  .می شود

 هستند و با اقتصاد در بخش بندی عمومی  ترین ابداع شده است و  رگنر فريش توسط

 .متغیرهایی مثل مصرف کل و سرمایه گذاری کل سرو کار دارد

 نرخ  تولید ناخالص داخلی، مطالعه شاخص های تجمعی مثلبه اقتصاد کالن 

 اقتصادرابطه متقابل بین بخش های مختلف شاخص قیمت و  درآمد ملی، بیکاری،

 .  به منظور درک بهتر چگونگی عملکرد اقتصاد می پردازد  



 

 گروه های به رفتارهای راجع خرد قتصاد ا: کالن بين اقتصاد خرد و تفاوت 

 چگونگیو تولیدکننده است، مباحثی چون رفتار مصرف کننده، رفتار انفرادی 

 .تعیین قیمت در بازارهای مختلف را دربر می گیرد  

 بررسی قراررفتارهای اقتصادی در سطح کلی را مورد کالن، آنکه اقتصاد حال  

 اشتغال و سطح سطح اقتصادی از قبیل درآمد ملی، متغیرهای تغییرات می دهد،  

 ].می دهدرا مورد مطالعه و تحلیل قرار عمومی قیمت ها 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%AE%D8%B1%D8%AF


 

 کامال  اما باشند متفاوت هم از می رسد نظر به اقتصاد شاخه دو این که حالی در

 دو این از تداخلی اقتصادی مسایل از بسیاری و یکدیگرند مکمل و وابسته هم به

 به که است هایی انتخاب نتیجه مصرف و تولید سطح چراکه . هستند مطالعه

 کالن اقتصاد های مدل از برخی و گیرد می صورت ها بنگاه و خانوارها وسیله

 تورم نرخ افزایش با مثال عنوان به کند می برقرار را ارتباط این صراحت به

 تاثیر کاالها نهایی قیمت در خود نوبه   به این و یابد می افزایش اولیه مواد قیمت

 .است گذار



 

 سطح عمومی قیمت ها1.

 

 (درآمد ملی)ستاده ملی 2.

 

 بیکاری3.

 

 اشتغال4.

 متغیزهای کلی اقتصاد



 

این اساس  بیستم شاهد بحران های فراوانی در زمینه های مختلف بوده و بر همین قرن 

 .قرن را می توان یکی از پر حادثه ترین قرن ها نام گذاری کرد

 بر همین اساس اتفاق های فراوانی در حوزه اقتصاد در قرن بیستم رخ داد و در 

  1929به واسطه بروز این اتفاق های اقتصاد همچون رکود اقتصادی در سال نهایت 

 .شدمطرح علم اقتصاد شتاب گرفت و تئوری های تاثیرگذاری نیز در این قرن رشد 

 توصیه بر مبنای تئوری کالسیک، صرفه جویی را  مارشالاقتصاددانان کالسیک چون 

 تولید ازصرفه جویی کم، سرمایه گذاری اندک را بدنبال دارد و متعاقب آن . کردندمی 

 .تقاضا کمتر می شود در نهایت افزایش و کاهش قیمت ها عادالنه نخواهد شد   

 

 علل شکل گیری اقتصاد کالن



 

 موضوع کلیدی که کینز مطرح کرد این بود که که راه حل اما 

 که هیچ کاری نکنیم و بگذاریم وضعیت خود به کالسیک قدیمی  

 پس اگر . دیگر کارساز نیستباز  گردد، به حالت اشتغال کامل خود 

 است آنرا ایجاد دولت مجبور اشتغال کامل به وجود نیاید وضعیت 

 .کند

 



 

 

 در زمان است که ( 1946-1883)اقتصاددان برجسته انگلیسی مينارد کينز جان 

 جنگ، از جهانی اول در خزانه داری انگلیس مشغول به کار بود و پس جنگ 

 را بر عهده پاریس انگلیس در انجمن صلح خزانه  داری هیات نمایندگی ریاست 

 کند میزان تولید تعیین می کینز معتقد بود چیزی که سطح اشتغال را  .داشت

 درکینز معتقد بود که . می شودو میزان تولید هم با سطح تقاضا تعیین   است

 .  کردن سهام داران استمأیوس فقرزده، دامن زدن به بیکاری بدتر از دنیای 

 انقالب کینز



 
 

 معتقد بود که دخالت دولت ضروری است چه به صورت کاهش نرخ بهره، چه با ایجاد او 

 .آوردهای سرمایه گذاری همراه با ضریب افزایش، که اشتغال کامل را به ارمغان می طرح 

 تر از ، بر خالف نظریات کالسیک، احساس می کرد که سالمت اقتصادی خیلی مهم کینز 

 .  به اقتصاد آزاد یا سپردن اقتصاد ملی به دست نیرو های بازار استرویکرد 

 . کینز بر اقتصاد کالن بود او معتقد بود که تقاضا، عرضه را بوجود می آوردتاکید 

 ثبات ،  اقتصاددان می گفت دولت باید از طریق سیاست های پولی، برای اشتغال کاملاین 

 خود را مخارج ها و رشد اقتصادی دخالت کند و در مواجهه با رکود و بحران، یا قیمت 

 .دهد یا مالیات ها را کاهش دهدافزایش 

 



 

 ، آلمان و ایاالت متحده اولین کشور هایی بودند که نظریات کینز را در اقتصاد سوئد

 مردمنظریات کینز در مورد نقش موثر دولت، در آمریکا بر دولت و . کار بستندبه 

 .فراوانی گذاشت او معتقد بود اشتغال حداکثر هدف همیشگی دولت استتاثیر 

 مطرحاما موفقیت نظریه های کینز در کوتاه مدت در مقابله با بحران ها، از علل 

 درکینز خواهان نقش پر رنگ دولت . شدن اندیشه اقتصادی کینز در قرن بیستم بود  

 اگر چه . بود و نظریات قرن نوزدهم را برای همان قرن کافی می دانستاقتصاد 

 تئوری اصالت پول مطرح شد اما دیدگاه انقالبی کینز برای برون  19۷3از بعد 

 .از بحران ها هنوز مورد توجه اقتصاددانان بزرگ استرفت 

 



 وسارجنت . ج.رابرت لوكاس، توماساقتصاددانان كالسیك جدید مانند  19۷۰در دهه ،

 اقتصاد  .، بسیاري از برداشت هاي انقالب كینزي را زیر سؤال بردندبارورابرت   

 است که در دوره  پس از جنگ جهانی دوم  اقتصاد کالن یک مکتب اندیشه    نئوکینزی

  جان از جمله)گروهی از اقتصاددانان . داده شداز مکتوبات کینزتوسعه 

 تالش کردند مکتوبات کینز را تفسیر و ( پل سامئلسون وفرانکوموديليانی  ،هيکس

کار آنان که . ترکیب کنند اقتصاد نئوکالسیک ساختار کنند و آن را با مدل هایدارای 

کالسیک شناخته می شود، مدل هایی را ایجاد کرد که ایده های -عنوان سنتز نئوبه که 

این ایده ها در دوره  پس از جنگ بر اقتصاد . کینزی را شکل داد-نئواقتصاد اصلی 

، 19۵۰داشتند و جریان اصلی اندیشه  اقتصادی را در دهه های اصلی سیطره جریان 

 .دادندشکل  ۷۰و  6۰

 تحوالت اقتصاد کالن پس از کینز



 

 :موضوعاتی که در اقتصاد کالن مورد بررسی قرار می گیرد عبارتند از 
 

oسطح عمومی قیمتها 
 

oستاده کل 
 

oبیکاری و اشتغال کل 
 

 بهترین شرایط اقتصاد کالن نرخ پایین تورم و میزان تولید و اشتغال باال

 .است 

 موضوعات و مفاهیم کلیدی اقتصاد کالن



 

 دولت ها چهار نوع ابزار سیاسی را به کار می گیرند تا اقتصاد را 

 :هدایت کنند

سیاست مالی 

سیاست پولی 

سیاست درآمدی 

سیاست طرف عرضه 

 نقش دولت در مسائل کالن اقتصادی



 

مدیریت تقاضا ی کل از طریق کنترل مالیاتها و عبارت است از مالی سياست 
 .مخارج دولت 

سطح دولت، خریدهای  دولت درباره سطح سیاست عبارت است از سياست مالی 
 .سیاسیدر اقتصاد و علوم   .پرداخت های انتقالی و ساختار مالیاتی

 برای( هزینه)و مخارج دولت ( مالیات)از دو ابزار درآمد دولت  سياست مالی 

 .  تاثیر گذاری در اقتصاد استفاده می کند  

 کینز معتقد بود برای خروج از رکود باید از سیاستهای مالی انبساطی استفاده کرد 

 .یعنی باید مالیاتها را کاهش و یا مخارج دولت را افزایش داد و یا هردو

 

 مالیسیاست 

 



 

 .  درآمدی دولتی اقالمی مانند مالیات یا فروش منابع طبیعی مانند نفت استمنابع 

 از هزینه های دولت طرح ها و پروژه هایی است که برای دولت هزینه منظور 

 .دارند

 یارانه به تولیدکننده یا مصرف کننده و سرمایه گذاری و اجرای طرح های دادن 
 

 .های دولت است  از جمله هزینهعمرانی  



 به این . گروهی از سیاست ها باعث بسط و گسترش فعالیت  های اقتصادی می شوند

 در مقابل سیاست هایی وجود دارند که . می گویندهای انبساطی   استسيگروه، 

   سياست هایگروه دوم به . از آن ها باعث محدود شدن فعالیت ها می شونداستفاده 

 .معروف هستند نقباضیا

 



 

 .گویندسياست پولی مدیریت تقاضای کل از طریق کنترل حجم پول را 
 

 اکثر اقتصاد دانان معتقدند تغییر در حجم پول بر متغیرهای کالن یعنی سطح
 

 عمومی قیمتها، نرخ بهره ، نرخ برابری پول کشور در مقابل سایر کشورها، 
 

 .نرخ بیکاری و سطح اشتغال تاثیر دارد
 

 .اما اقتصاد دانان در مورد نحوه و میزان تاثیر سیاست پولی توافق ندارند

 سیاست پولی



 به توجه  مرکزی این قدرت را دارد که با ، بانک در اجرای سیاست های پولی 

 .، مستقیم یا غیرمستقیم بر بازار پول اثر بگذاردشرایط



 

از چندین مرکزی سیاست های پولی را توسط عرضه پول و کمک گرفتن بانک 

اوراق خرید برای بعنوان نمونه، بانک مرکزی با انتشار پول . اجرا می کنندمکانیزم 

عمل می شود بهره پایین تر نرخ ، که باعث افزایش عرضه پول و (یا دیگر دارایی ها)

کرده و پول اوراق اقدام به فروش بانک ها می کند یا در سیاست های پولی انقباضی، 

 .  را از چرخه خارج می کنند

 .سیاست ها بطور مستقیم عرضه پول را هدف نمی گیرندمعموالا 



 

 مجموعه ای از اقدامات دولت جهت کنترل نرخ افزایش قیمتها، دستمزدها،
 

 .و سایر درآمدها
 

 سیاستهای درآمدی معموأل به صورت مقررات و قوانینی هستند که بر 
 

 .طبق آنها حداکثر میزان افزایش قیمت و دستمزدها مشخص می شود
 

 .می باشدکنترل تورم هدف از اجرایی سیاستهای درآمدی ، 

 

 

 درآمدیسیاست 

 



 سیاست طرف عرضه

 

 

 اقداماتی که افراد را به کار و تالش بیشتر تشویق می کند و عالوه بر این با 
 

 .تشویق افراد به پس انداز بیشتر زمینه افزایش سرمایه را فراهم می کند
 

 کاهش مالیات بر درآمد اشخاص و شرکتها یک نوع سیاست طرف عرضه است 
 

 که انگیزه کار نزد افراد و شرکتها را تقویت می کند و موجب افزایش عرضه 
 

 .کار در اشخاص و امکان سرمایه گذاری بیشتر در شرکتها می گردد



اجزا تشکیل دهنده اقتصاد و جریان دوری کاالها 

 و خدمات

 

 :در اقتصاد چهار گروه عمده به فعالیت اقتصادی مشغول می باشند
 

خانوارها 

بنگاهها 

دولت 

بخش خارجی 



 

باشندمی ( نیروي کال، زمین ، سرمایه)صاحبان عوامل تولید  خانوارها  . 

   ، عوامل تولیـد را در اختیار بنگاه ها قرار می دهند و به ازاي آن خانوارها    

 ،کسب می کند یعنی به ازاي نیروي کار، مزد ، به ازاي زمین اجاره اي درآمد     

 آورنـد ازاي سرمایه بهره و به ازاي قدرت کارفرمایی خود، سود بدست مـی به     

 .مزد ، سود ، بهره و اجاره ، درآمدهاي افراد یک جامعه را تشکیل می دهد     
 

 ها، عوامل تولید را استخدام می نمایند و کاالها و خدمات موسسه  یابنگاهها 

 .می کننـد و بـه فروش می رسانند تولید     

 



 

 ایـننیز مالیات دریافت می کنـد و سـپس هزینـه مـی نمایـد و از دولت 

 .طریـق در فعالیـت هـاي اقتصادي جامعه تاثیر گذار می باشد     
 

 کسانی هستند که در خارج از مرزهاي کشوربا آنها خارجی بخش 

   اقتصادي داریم، مثالا کاالها و خـدمات بـه آنها صادر می کنیم و روابط    

 .کنیمکاالها و خدمات وارد می از آنها    

 

 

 



 

 :بازارهای اقتصاد کالن عباتند از 
 

.i(و یا بازار عوامل تولید) بازار کار 
 

.iiبازار کاال و خدمات 
 

.iiiبازار مالی 



 

 برای تشریح رابطه بین اجزائ مختلف اقتصاد کالن از ابزاری به نام 

 استفاده می شد که گاهی اوقات جریان دوری درآمد و تولید جريان دوری 

 .و جریان دوری گردش وجوه نیز اطالق می شود

 :در این فصل در مورد دو جریان ذیل توضیحاتی داده می شود

جریان ورودی کاال و خدمات برای اقتصاد دو بخشی 

 در یک اقتصاد چهاربخشیجریان ورودی کاال و خدمات 

 

 



 

 الگويو بنگاه ها وجود داشته باشند، مدل یا خانوار  در جامعه اي فقط اگر 
 

 وجود دولت  نامیده مـی شود و اگر در جامعه اي خانوار، بنگاه ها و بخشی دو 
 

 ها ، دولت بنگاه و اگرخانوارها . روبـرو هستیم مدل سـه بخشـی باشند، با داشته 
 

 روبرو هستیم به باز مدل یـا چهار بخشـی خارجیان وجود داشته باشند به مدل و 
 

 می گوییم زیـرا بـا خارج از بسته اقتصاد هاي دو بخشی و سه بخشی مدل مدل 
 

 .ندارندرابطه اي خود 



 

 

 

 

 کاالها و خدمات

 تقسیم بندي کاالها و خدمات در اقتصاد کالن

 نهایی

 واسطه ای

 مصرفی

 سرمایه ای



 

 تولید فرآیند ، کاالها و خدماتی هستند که در و خدمات واسطه ايکاالها 

 شوند ،سپس مورد نهایی می می گیرند وتبدیل بـه کاالها و خدمات قرار 

 کهچوب، چسـب ، میخ، رنگ مثال ، بعنوان . قرار می گیرند استفاده 

 مورد استفاده قرار می گیرند تولید صندلی یک نجاري براي در  

 .باشندمی اي کاالهاي واسـطه 

 



 

 قرار ، کاالهایی هستند که مورد استفاده نهایی و خدمات نهایی کاالها 

 و خدمت کاال هرکاال یا خدماتی که خانوارها استفاده نمایند، می گیرند 

 ، رفتن به لبـاسمی شود مثالا خرید صـندلی، غـذا، مصرفی تلقی 

 خدمات نهایی و ها انجام پذیرد،همه کاالها خانوار توسط سینما 

 .باشندمی مصرفی 



 

 کاالها و خدماتی می باشند که توسط بنگاه ها اي کاالهای سرمایه 

 استفاده قرار می گیرنـد تا با استفاده از آنها کاالها و خدمات مورد 

 تولید گردد مثالا اره اي که توسط نجار بکـار گرفتـه مـی شود دیگر 

 . باشندکاالي سرمایه اي می یک 



 

بودن، اي که یادآوري آن ضروري می باشد، این است که مصرفی نکته 

به بسته واسطه اي بودن صفت ذاتی هیچ کاالیی نمی باشد، یا بودن و سرمایه 

عارضی باشد یا اکتسابی کـاال ممکـن اسـت نهایی یـک نوع مورد استفاده کـاال، 

بنزین استفاده کنیم ، بنزین کاالي مصرفی اگر برای ماشین  خودمان مثالا . 

شرکت و اداره مورد استفاده قرار دهیم ، در ماشین  است ولی اگـر بنزین را 

 .باشد می بنزین کاالي واسطه اي 



 

ورودی کاال و خدمات برای اقتصاد دو جریان 

 بخشی

 

 

ها دو بخشی به اقتصادي گفته می شود که در آن خانوارهـا و بنگـاه اقتصاد 

 .نـداردبخشی وجود دو البته در دنیاي واقعی اقتصاد . فعالیت داشته باشند 

مدل بـه دلیـل اینکـه اقتصاد دو بخشی یک مدل ساده است و براي فهم ولـی 

 .شروع می کنیمهاي سه بخشی و چهار بخشی مفیـد اسـت ، از مدل دو بخشی 



 روابط اقتصادي در یک مدل دو بخشی





 

 هاي اقتصادي همانند آبی است که در گردش می باشد خانوارها صاحبان فعالیت 

 تولیـد مـی باشند و آنها را در اختیار بنگاه ها قرار می دهند و ما به ازاء آن عوامل 

 درو سود بهره اجاره دریافـت مـی نمایند مبادله عوامل تولید خانوار و بنگاهها مزد 

 .گیردبازار عوامل تولید صورت می   

 ملی درآمد به آن که خانوار ها را تشکیل می دهد درآمد مـزد بهـره، سـود و اجاره، 

 یک مجموع درآمدي است که خانوارها طی ملی درآمـد بنـابراین . می شود گفته 

 . آورندبه دست می ( مثالا سال )دوره 



 
 

 بازار با استخدام عوامل تولید، کاالها و خدمات نهایی تولید می کنند و در بنگاهها 

 ارزش پولی کاالها و خدمات نهایی تولید شده . کاالها خدمات به فروش می رسانند  

 کاالها و خدمات نهایی که خانوارها تولید می . نـام دارد توليد ملـی یـک دوره طی 

 مصرفیکاالها و خدمات . ، شامل کاالها و خدمات مصرفی و سرمایه می باشند کنند

 .خانواده و کاالها و خدمات سرمایه اي را بنگاههـا خریـداري می کنند را  

 را به دو قسمت تقسیم می کنند، ( درآمد ملی)خانوارها درآمدي که بدست می آورند 

o پوشاك، غذا، لباس ، )از آن را صرف خرید کاالها و خدماتی مصرفیقسـمتی 

 می نمایند، پـولی که خانوارها بابت خرید کاالها و خدمات ...( تفریح وآموزش،    

 .داردنـام مصرفی يا مصـرف ملـی مخارج می پردازند    



 

 

o می صورت بازارهاي مالی بقیه پول خود را پس انداز می نمایند، پس انداز در خانوارها

می ( سهاممثل بازار )سرمایه بازار و ( مثل بانک ها)پول پـذیرد بـازار مالی شامل بازار 

آنـرا گیرند و می پس انداز می کنند ، را بنگاهها وام ملی پولی که خانوارها در بازار . باشد 

سـرمایه و خـدمات کاالها عبارت است از خرید سرمايه گذاري نمایند گـذاري می سـرمایه 

خریداري می آالت  ماشین ، مـثالا هنگـامی کـه بنگاهی ، ساختمان خریداري می کند. اي

 .استکند، می گوئیم سـرمایه گـذاري صورت گرفته 



 

 

 ادامه دارد یعنی در هر دائمأ فوق همانند آبی که در یک چرخه وجود دارد ، فرایند 

 ، ما نیـروي کار خود را عرضه می کنیم و به ازاي آن دستمزد دریافت می کنیم دوره 

 با دستمزد دریافتی، کاالهـا و خدمات مصرفی می خریم و به ازاي آن دستمزد و 

 مقداري می کنیم و با دستمزد دریافتی ، کاالهـا و خدمات مصرفی می خریم و دریافت 

 .آن را پس انداز می کنیم از 

بنگاهها نیز در هر دوره عوامل تولید را استخدام می کنند و کاالها و خـدمات نهـایی را 

 .رسانندتولیـد و بـه فروش می 



جریان ورودی کاال و خدمات در یک اقتصاد 

 چهاربخشی





 

 مدل چهار بخشی ، بخش خارج وارد شده است و فلش صادرات و واردات نیز در 

 این است که دلیل آن مدل اضافه شده است فلش صادرات به سمت داخل است به 

 پـولی صـادرات و واردات را رسم کرده ایم ، کاالها و خدمات صادراتی جریـان 

 سمت خارج می روند و پول آن به سـمت داخـل مـی آید و کاالها و خدماتی به 

 اگـر، وارد کشور می شوند و پول آن از کشور خارج مـی شـود وارداتی 

 جریان فیزیکی صادرات و واردات را رسم نمائیم می باید فلش خواستیم مـی   

 .سـمت خـارج و فلش واردات به سمت داخل باشد صادرات به 



 

 

 توان این مدل را کاملتر نمود و فلش هاي بیشتري به آن اضافه نمود تا با جهان می 

 نزدیکتـر گردد مثالا دولت ممکن است از بازار مالی استقراض نماید ، واقعی 

 یا خارجیان ممکن . فلشی از طرف دولـت بـه بـازار مالی باید رسم نمود بنابراین 

 یا ایرانیان در . در بازار سـهام و بانـک هـاي ایـران سـرمایه گـذاري نمایند است 

 پس باید فلشی از . سهام و بانک هاي خارجی سرمایه گذاري نمایند بازارهاي 

 .به سمت بازار سرمایه رسم گردد خارج 



 

 ترفلش ها را می توان اضافه نمود و مدل را واقعی نمود ولی البته مدل پیچیده این 

 هرچـه مدل پیچیده تر نمائیم ، آنرا با جهان واقعی نزدیکتر نموده ایم که در شود می   

 بـراي برنامـه ریـزي کشورها معموالا از مدل هاي پیچیده تري استفاده مدلسازي 

 ولی به نظر می رسد براي آشـنایی بـا نحوه گردش فعالیت هاي اقتصادي . می گردد 

 استجامعه سه نمودار فوق کافی باشند و با این نمودارها بـه روشنی مشخص در یک 

 که اقتصاد همانند یک سیستم عمل می نماید و همه اجزاي آن با یکدیگر در ارتباط   

 مـثالا . و هر تغییري در یک قسمت سایر قسمت هـا عمـل را متـاثر مـی سـازد است 

 مالیات توسط دولت، بعنوان یک سیاستهاي دولت در قسمت هاي آینده بررسی تغییـر 

 .    کنیم می 



 دربه مطالعه رفتار اقتصاد به عنوان یک صنعت کامل می پردازد و فقط  اقتصاد کالن

 این نگاه به پدیده های اقتصادی گسترده .خاص مورد برسی قرار نمی دهد شرکت های 

 اقتصاد . ، و سطوح قیمت ها می پردازد  بیکاری ، تورم ، تولید ناخالص ملی مانندای 

 چیزیکه چه مقدار از عرضه و تقاضا این  نگاهی متمرکز در تئوری های اساسیخرد 

 برای تولید و چه مقدار را برای هزینه در نظر بگیریم را مورد بررسی قرار را 

 در حالی که این دو شاخه اقتصاد به نظر می رسد از هم متفاوت باشند اما  .می دهد 

 اقتصادی تداخلی از این دو ازمسایل هم وابسته و مکمل یکدیگرند و بسیاری کامال به 

 قیمت مواد اولیه افزایش می یابد و  نرخ تورم به عنوان مثال با افزایش.مطالعه هستند 

 .خود در قیمت نهایی کاالها تاثیر گذار است نوبه  به این 

 ارتباط اقتصاد خرد و کالن



 

 .مجموع تقاضا برای کاال و خدمات کلتقاضای 
 

 .خدمات تولید شده در اقتصادو مجموع کاال عرضه کل 
 

 .تقاضای کل و عرضه کل با تقاضا و عرضه در اقتصاد خرد متفاوت است
 

 در اقتصاد خرد عرضه و تقاضا و رابطه آنها با قیمت کاال به شرط ثابت بودن سایر
 

 .عوامل تعیین می شود ولی در اقتصاد کالن سایر عوامل ثابت نیستند

 تقاضای کل و عرضه کل



 نمودار تقاضای کل



 نمودارعرضه کل







 

 در اقتصاد خرد وقتی قیمت یک کاال باال می رود و قیمت سایر کاالها ثابت است، 

 مصرف کننده سایر کاالها را جانشین کاالی مورد نظر کرده و تقاضای خود را 

 همچنین با افزایش قیمت یک کاال میزان درآمد واقعی خانوار کاهش .کاهش می دهد

 .می یابد و موجب کاهش میزان تقاضا می گردد

 در اقتصاد کالن ،وقتی سطح عمومی قیمتها افزایش می یابد ، قیمت بسیاری از 

 در نمودارعمودی سطح عمومی قیمتها . کاالها از جمله نرخ دستمزد افزایش می یابد

 .را داریم

مقایسه نزولی بودن منحنی تقاضا در اقتصاد خرد 

 و کالن



 

 :لذا در اینجا به دو علت ذیل منحنی تقاضای کل شکل نزولی دارد

 

اثر بهره 

 

اثر ثروت 
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 (۷)فصل هفتمپایان 





 فصل نهم
 

 مشکالت کالن اقتصادی
 

 

 

 

 

 



بحران، کسادی، رونق و ادوار تجاری 

بیکاری و چگونگی اندازه گیری آن 

انواع بیکاری 

تورم و چگونگی اندازه گیری آن 

شاخص قیمت و انواع آن 

 طرح درس



 

 .کالن اقتصادی استدانشجویان با معضالت هدف کلی این فصل آشنایی 

 هدف کلی



آشنایی با تورم و بیکاری 

آشنایی با ادوار تجاری 

آشنایی با انواع بیکاری و علل بروز آن 

آشنایی با نحوه محاسبه ضاخص قیمتها و نرخ تورم 

آشنایی با ارتباط بین بیکاری و تورم و رونق اقتصادی و رکود 

 هدفهای رفتاری



تورم و بیکاری دو معضل اساسی اقتصاد می باشند که حل همزمان هر دو 

 .به سختی امکانپذیر می باشد

نرخ تورم در ایران یک رقمی بود ولی پس از  1350تا قبل از دهه 

اقتصاد ایران نرخ تورم دو رقمی  1353افزایش قیمت جهانی نفت در سال 

 .را تجربه کرد

 مقدمه





   .گویند بحران یابد کاهش متوالی فصل دو برای حداقل GNP که دورانی به•

  .گویند کسادی آن به یابد استمرار طوالنی مدت برای و باشد عمیق بسیار بحران وقتی•

 .شود می افزوده بیکاری شدت بر کسادی و رکود دوران در    

 مواجه رونق با اقتصاد کند حرکت اوج نقطه سمت به حضیض وضعیت از اقتصاد اگر•

 .شود می

 .بالقوه نیروهای حول اقتصاد نوسان از است عبارت تجاری ادوار•

 بحران، کسادی، رونق و ادوار تجاری



M 





حاضر که کار نیروی از بخشی برای که شود می گفته وضعیتی به :بیکاری 

 .نباشد موجود شغلی فرصت شود کار به مشغول جاری دستمزدهای با است

 .است اقتصادی رکود و بحران بارز های نشانه از یکی بیکاری

شغلی کوشش، علیرغم و باشد کار به حاضر که شود می گفته فردی به :بیکار 

 .نشود پیشنهاد او به

محسوب کار نیروی زمره در کنند نمی کوشش شغل یافتن برای که افرادی 

 .شوند نمی

 بیکاری و چگونگی اندازه گیری آن



شغل بدون افراد و شغل دارای افراد مجموع :کار نیروی. 

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

کار نیروی کل به (بیکار) شغل بدن افراد نسبت :بیکاری نرخ 

 

 نرخ بیکاری=                                                 

 

 تعداد افراد بیکار

 تعداد افراد دارای شغل+تعداد افراد بیکار



مجاز سن در که کشور جمعیت کل به کار نیروی نسبت :مشارکت نرخ 

 .باشند می اقتصادی فعالیت

 از معین لحظه یک در را بیکاری میزان که است شاخصی بیکاری نرخ

 .دهد نمی اطالعی آن استمرار مدت به راجع ولی دهد می نشان زمان

 افزایش بیکاری زمان متوسط هم و بیکار افراد تعداد هم ،رکود دوران در

 .یابد می





فرصتهای با افراد مهارتهای سریع انطباق عدم دلیل به که است ای پدیده :اصطکاکی بیکاری 

 .آید می پدید شغلی

کارکنان کاهش و دولت نقش کاهش :مثأل)اقتصاد ساختار تغییر علت به :ساختاری بیکاری 

 . باشد می ( عمومی بخش

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

 .نیاز داردمدت زمان بیشتری رفع بیکاری ساختاری در مقایسه با بیکاری اصطکاکی به 

 

 انواع بیکاری



   .قیمتهاست عمومی سطح دائمی افزایش معنی به :تورم

 .دولتهاست اهداف از یکی تورم افزایش نرخ کنترل یا و کاهش

 .شود می خرید قدرت کاهش موجب زیرا زاست مشکل ای پدیده تورم

 .گذارد می تأثیر نیز جامعه افراد بین درآمد توزیع بر تورم

 تورم



 .باشد می قیمتها کلی سطح افزایش معنی به تورم

 باشد یافته افزایش متوسط طور به سال یک مثأل معین زمانی دوره یک طی در کاالها قیمت اگر

     یا قیمتها انقباض با اقتصاد باشد یافته کاهش اگر و است تورم دچار اقتصاد صورت این در

 .است مواجه تورم ضد

 تورم عنوان به را افتد می اتفاق بار یک فقط که را قیمتها کلی سطح در افزایش آن اقتصاددانان

 .پذیرند نمی

GNP قیمت به البته ، اند شده تولید معینی دوره یک طی در که خدماتی و کاالها ارزش :اسمی 

 .بگذاریم کنار را قیمتها عمومی سطح در تغییر اثرهرگونه باید آن واقعی محاسبه برای .جاری

 تعریف تورم و چگونگی اندازه گیری آن



 کلی سطح در تغییر میزان گیری اندازه برای است ابزاری : قیمت شاخص

 .قیمتها

 بر تقسیم دوره همان در مصرفی سبد ارزش :دوره هر در قیمت شاخص

 .100 عدد ضربدر پایه سال در سبد همان ارزش

 شاخص قیمت





 برحسب (پایه سال در )بازار سبد ارزش :(CPI ) فروشی خرده قیمت شاخص

  سال قیمتهای برحسب (پایه سال در )بازار سبد ارزش بر تقسیم جاری سال قیمتهای

 برای .شود می گیری اندازه مرکزی بانک توسط ایران در شاخص این .جاری

 مصرف شهرنشینان نماینده عنوان به فرد یک توسط که کاالهایی از سبدی آن محاسبه

 .گویند می بازار سبد این به که شود می انتخاب شود می

 شاخص قیمت خرده فروشی



 قیمت تغییرات گیری اندازه برای ابزاری فروشی خرده قیمت شاخص

 و تورم نرخ گیری اندازه برای شاخص این از .است سبد این در موجود

 .شود می استفاده اقتصادی سیاستهای تنظیم همچنین

 :تورم نرخ محاسبه فرمول

 

P =                                     

 

CPIt – CPIt-1  

CPIt-1  

0 





 خدمات و کاالها تمامی ارزش در تغییر آن کمک به که است شاخصی

 .شود می محاسبه اقتصاد در شده تولید

 :GNP زدایی تورم محاسبه فرمول

 

 GNPتورم زادیی *                                                 =  100

 

 GNPتورم زدایی 

 ارزش ستاده جاری برحسب قیمتهای سال جاری

 ارزش ستاده جاری برحسب قیمتهای سال پایه







 زیر ترتیب به 1375 سال برای GNP زدایی تورم ، مثال مورد در

 .شود می محاسبه

 

 GNP 1375تورم زدایی *                                 =  100            

 

164 =100   =      * 

 

 

GNP    1375اسمی در سال 

GNP    1375واقعی  در سال 

612 

372 



 .است معروف فروشی عمده به قیمت شاخص این

 .باشد می کنندگان تولید دریافتی قیمت متوسط شاخص این

 :است کاال گروه سه برای فروشی عمده قیمت شاخص

oشده ساخته کاالهای 

oواسطه کاالهای 

oخام مواد 

 شاخص قیمت تولید کننده



 بر را سال همان اسمی GNP که است کافی سال، هر واقعی GNP محاسبه برای

 .کنیم تقسیم سال همان قیمت شاخص



 

 با تشکر 
 

  اعظم عباسی قزلگچی:تهیه کننده 
 

  950306451:شماره دانشجویی
 

 دانشگاه پیام نور واحد کرج

 

 

 (9)پایان فصل نهم





 فصل هشتم
 

 اندازه گیری درآمد و ستاده ملی
 

 

 

 

 

 



 محصول ناخالص ملی“GNP” 

محصول ناخالص داخلی “GDP” 

 محصول خالص ملی“NNP” 

GNP  و رفاه اقتصادی و اجتماعی 

 محدودیتهای مفهوم GNP و روشهای محاسبه آن 

 طرح درس



هدف کلی فصل آن است که دانشجویان با مراجعه به ارقام متغیرهای کالن 

 .اقتصادی وضعیت عمومی اقتصاد را متوجه شود

 هدف کلی



آشنایی با اجزائ حسابهای ملی 

آشنایی با ارتباط متغیرهای اقتصاد کالن 

آشنایی با روشهای محاسبه محصول ناخالص ملی 

تشخیص تفاوت بین روشهای محاسبه محصول ناخالص ملی 

ارزیابی سطح رفاه جامعه با مراجعه به ارقام حسابهای ملی 

 هدفهای رفتاری



ابزاری است که از طریق ثبت جریانها و موجودی های حسابداری ملی 

اقتصادی، عملکرد اقتصاد را ترسیم می کند و این امکان را فراهم می آورد که 

با اندازه گیری .عملکرد اقتصاد و انحراف آن از اهداف تعیین شده ارزیابی گردد

درآمد ملی می توان راجع به سطح زندگی مردم یک کشور و میزان توسعه 

 .یافتگی آن قضاوت نمود

 مقدمه



 :از است عبارت مورد این در کلیدی واژه چند

 محصول ناخالص ملی“GNP” 

 حدود“GNP” 

 ناخالص داخلی محصول“GDP” 

سرمایه گذاری 

 محصول خالص ملی“NNP” 

 درآمد ملی“NI” 

 درآمد شخصی“PI” 

 درآمد شخصی قابل تصرف“DPI” 

 

 

 

 

 

GNP و سایر متغیرهای حسابداری ملی 



 

 با که ای ستاده کل بازاری ارزش از است عبارت ملی ناخالص محصول

 یک مثأل معین زمانی دوره یک طی در کشور یک منابع و تولید عوامل کاربرد

 .است شده ایجاد ملی اتصاد در سال

 و کاالها تمامی بازاری ارزش صورت به توان می را داخلی ناخالص محصول

 .کرد تعریف سال یک در کشور داخل در شده تولید نهایی خدمات

 

 ”GNP“ناخالص ملی محصول 

 



 یک شروندان تملک در که منابعی و تولید عوامل به GNP تعریف در

 باید که عناصری.شد اشاره نهایی خدمات و کاالها به همچنین و است کشور

 :از است عبارت شود لحاظ

 شهروندان تملک تحت تولید عوامل توسط شده ایجاد ارزش و درآمد.1

 ایرانی

 نهایی خدمات و کاالها ارزش.2

 

 ”GNP“حدود 

 



GNP مصرف توسط که خدماتی و کاالها تمامی ارزش از است عبارت 

 عناصر مضاعف احتساب از پرهیز برای .شود می مصرف نهایی کننده

 :از عبارتند شود لحاظ GNP در نباید زیر

دوم دست کاالهای 

مالی اسناد فروش و خرید 



 اساسی کاربرد موضوع این در که برد نام توان می را تولید عوامل از دسته سه

 سرمایه و کار،زمین:دارد

 خارجی شرکت یک که X شرکت کنید فرض باشد، نمی فایده بی مثال یک با مطلب توضیح

  ایشان تملک در و است کرده تاسیس کارخانه یک و کرده گذاری سرمایه ایران در است

 و تولیدات ارزش از بخشی.هستند ایرانی شرکت این کارگران از بخشی اما باشد می

 ارزش از بخشی و سود و ایرانGNP در شود می پرداخت ایرانی کارگران به که دستمزدی

 .شود می لحاظ خارجی کشور GNP در X شرکت تولیدات

1 

و ارزش ایجاد شده توسط عوامل تولید درآمد . 1

 تحت تملک شهروندان ایرانی

 



 تازگی به که است خدماتی و کاالها از دسته آن نهایی خدمات و کاالهای از منظور

 قرار مجدد تولید فرایند در و شوند می فروخته نهایی کننده مصرف به و شده تولید

 .گیرند نمی

 به شدند تولید بنگاه یک توسط آنکه از پس که هستند کاالهایی ،ای واسطه کاالهای

 کاالی و شود انجام دیگری عملیات آن روی بر تا شوند می فروخته دیگری بنگاه

 سازی اتومبیل کارخانه به آنها فروش و فوالد و آهن تولید مثال.گردد تهیه جدیدتری

 خدمات و کاالها ارزش ولی شود می لحاظ GNPدر نهایی خدمات و کاالها ارزش

 .شود ثبت GNP در نباید ای واسطه

 

 کاالها و خدمات نهاییارزش .2

 



 

 تولید نهایی خدمات و کاالها ارزش از است عبارت داخلی ناخالص محصول

 .سال یک مثأل معین دوره یک طی در ملی مرزهای درون در شده

 کشور داخلی مرزهای در که خدماتی و کاالها تنها GNP محاسبه در بنابراین

 مطرح تولید عوامل صاحب ملیت و گیرد می قرار توجه مورد اند شده تولید

 .باشد نمی

 

 ”GDP“ناخالص داخلی محصول 

 



 

 منظور به تجهیزات و آالت ماشین ، ساختمان خرید معنی به گذاری سرمایه

 اقتصاد سرمایه موجودی افزایش موجب که است اقتصاد تولید توان افزایش

 .شود می

 نام استهالک سرمایه موجودی تخریب دیگر عبارت به یا و نقصان و زوال

 .دارد

 

 گذاریسرمایه 

 



 

 .استهالک منهای ملی ناخالص محصول از است عبارت ملی خالص محصول

   NNP شود نمی  لحاظ استهالک GDP و GNP محاسبه در که آنجا از

 .باشد می اقتصاد عملکرد ارزیابی برای مناسبتری معیار جهات بعضی از

 

 ”NNP“خالص ملی محصول 

 



 

 و زمین کار، “ خود عوامل عرضه با که تولید عوامل درآمد مجموع

  ملی درآمد کنند می کسب درآمد خدمات و کاالها تولید برای “ سرمایه

 . شود می نامیده

 

 ”NI“ملی درآمد 

 



 

 استخراج درآمد ملی

 

 ”GNP“ناخالص ملی محصول 

 استهالک سرمایه های ثابت: کسر می گردد

 ”NNP“محصول خالص ملی : نتیجه

 مالیات غیر مستقیم تجاری: کسر می گردد

 کمک دولت به شرکتها:اضافه می شود

 ”NI“درآمد ملی: نتیجه
 

 



 

  خانوارها نصیب عمأل که درآمدی کل از است عبارت شخصی درآمد

 فعالیت جریان طی در ” خانوارها “ تولید عوامل صاحبان که درآمدی.شود می

 عایدی چه اگر .گیرد نمی قرار آنها اختیار در تمامأ کنند می کسب اقتصادی

 معادل کنند می دریافت عمأل آنها که آنچه ولی است ملی درآمد معادل خانوارها

 .باشد نمی ملی درآمد

 

 ”PI“شخصی درآمد 

 



 شخصیاستخراج درآمد 

 

 درآمد ملی 

 :می گرددکسر 

 شرکتهاسود توزیع شده 

 پرداخت بابت بیمه های اجتماعی

 :اضافه می شود

 پرداختهای انتقالی

 درآمد شخصی: نتیجه

 :کسر می گردد

 مالیات شخصی

 درآمد شخصی قابل تصرف: نتیجه 

 

 

 



 مالیات منهای شخصی درآمد از است عبارت تصرف قابل شخصی درآمد

 .شخصی

 :شود می تقسیم جزء دو به خود تصرف قابل شخصی درآمد

شخصی مخارج 

شخصی انداز پس 

 

 شخصی قابل تصرفدرآمد 
 



 شده گرفته کار به آنها تولید در که عواملی و منابع هزینه حسب بر خدمات و کاالها

 با برابر شده تولید خدمات و کاالها ارزش دیگر طرف از .شوند می گذاری ارزش

 زیر اتحاد اساس این بر.اند کرده خرج آنها خرید برای کننده مصرف که است مبلغی

 محاسبه طریق سه به توان می را GNP اتحاد این به توجه با و است برقرار همواره

 .بود خواهد مشابه روش سه هر نتیجه که طوری به کرد

 درآمد= ارزش ستاده = مخارج 

   GNPروشهای مختلف محاسبه 



 :هستند مشغول اقتصادی فعالیت به عمده گروه چهار کشور هر در

خانوارها 

بنگاهها 

دولت 

با رابطه در آنها فعالیت موضوع که است افرادی شامل خارجی بخش 

 ها کننده وارد و ها صادکننده مثال .باشد می کشورها سایر

 روش مخارج. 1



 .را نشان می دهد GNPدر روش مخارج خرید های این چهار گروه 

به مصرف  وارها برای خرید کاالها و خدمات مخارج خانه“ C ”  

مخارجی که بنگاهها برای تهیه سرمایه جدید متحمل می شوند، سرمایه گذاری“ I ”  

هزینه ای که دولت برای خرید کاالها و خدمات متحمل می شود ،مخارج دولت “ G ” 

خالص صادرات که از مابه التفاوت صادرات و واردات کشور به دست می آید  . 

   “ X-M ”   

GNP=C+I+G+(X-M) 

 

 

 

 



این . دست خواهیم یافت GNPدر این روش از مجموع درآمدهای عوامل تولید به 

 :درآمدها عبارتند از

 دستمزد و اضافه حقوق “جبران خدمات کارکنان” 

سود شرکت ها 

درآمد ناشی از فعالیتهای غیر شرکتی مثل آرایشگری 

درآمد اجاره مثل اجاره دادن خانه های مسکونی و زمین 

 خالص بهره دریافتی مثل بهره ای که شرکت ها بابت وام در یافتی از خانوارها

 .می پردازند

 ( پرداختهای انتقالی-مالیاتهای غیر مستقیم ) +استهالک +درآمد ملی= ملیمحصول ناخالص 

 

 درآمدروش . 2



 

 دست GNP به نهایی خدمات و کاالها ارزش مجموع از روش این در

 .یافت خواهیم

 ستادهروش . 3



 و اقتصادی عملکرد از کاملی تصویر دالیلمختلف به GNP تخمین روشهای

   .کنند نمی فراهم را تولیدات ارزش

 :از عبارتند دالیل این

 مصرفی خود برای تولید1.

 زیرزمینی اقتصاد2.

 اجتماعی و اقتصادی رفاه3.

 GNPمحدودیت های مفهوم 

 و روشهای محاسبه آن 



 

 کشاورزی محصوالت ویژه به شده تولید محصوالت از توجهی قابل بخش

   عرضه بازار در چون و شود می ایجاد کننده تولید مصرف جهت

 .شود نمی محاسبه GNP در شود نمی

 

 برای خود مصرفیتولید . 1
 



 از کمتر عمدأ یا شود نمی ثبت اساسأ معامالت از مقداری اقتصاد هر در

  سیاه اقتصاد یا زیرزمینی معامالت این که شوند می ثبت واقعی مقدار

 .شود می نامیده

 :از است عبارت امر این علت

 .باشد نمی قانونی معامالت•

 مالیات از فرار برای•

 

 

 

 زیرزمینیاقتصاد . 2
 



 

 محیط و دهد می کاهش را منابع اقتصادی فعالیتهای معتقدند سبز صلح طرفداران

 .کند می آلوده را زیست

.Iدهد می افزایش را جامعه افراد کل رفاه جامعه، در جنایت نرخ کاهش. 

.IIیابد می افزایش جامعه افراد رفاه فراغت، اوقات افزایش با. 

 .باشد نمی هایی وضعیت چنین ثبت به قادر GNP اما

 

3 .GNP رفاه اقتصادی و اجتماعیو 
  



 

 .گویند اسمی GNP گردد محاسبه جاری های قیمت حسب بر GNP هرگاه

GNP ها قیمت  افزایش با چون نیست اعتماد قابل مواقع از بسیاری در اسمی 

 .یابد افزایش است ممکن تولید کاهش حتی و

GNP ثابت های قیمت حسب بر کشور تولیدات ارزش از است عبارت واقعی  

 “ پایه سال های یمتق  “

GNP  اسمی وGNP واقعی 





 استفاده سرانه GNP از اقتصادی وضعیت از دقیق اطالع کسب منظور به

 .آید می دست به جمعیت میزان بر GNP تقسیم از سرانه GNP .شود می

 و رفاه میزان باشد، برابر کشور جمعیت رشد نرخ با GNP رشد نرخ اگر

 .است نکرده تغییری هیچ متوسط طور به جامعه افراد زندگی سطح

 

GNP سرانه 



 

 با تشکر 
 

  اعظم عباسی قزلگچی:تهیه کننده 
 

  950306451:شماره دانشجویی
 

 دانشگاه پیام نور واحد کرج

 

 

 (8)پایان فصل هشتم
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