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 اقتصاد خرد به بررسی رفتار های اقتصادی افراد و بنگاه های اقتصادی می پردازد.  اقتصاد خرد :

در سطح  نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصادی ، تورم، رکوداقتصاد کالن به بررسی متغیرهای اقتصادی همچون؛  اقتصاد کالن :
 ملی در یک جامعه می پردازد.

 

زمانی که عرضه از تقاضا بیشرت باشد ) افزایش عرضه نسبت به تقاضا ( مقدار زیادی و خدمات در بازار وجود دارد   رکود :
 اما متقاضی نیست. 

زمانی که تقاضا بیشرت از عرضه باشد ) افزایش تقاضا نسبت به عرضه ( مثل خرید عید که منونه ای از تورم است به  تورم :
 زیاد است، فروشنده ها قیمت ها را پایین منی آورند. ) در زبان عامیانه ؛ افزایش قیمت ها ( دلیل اینکه متقاضی  

 

 رکود                                                                   تورم           

 

 

 

 

 

 

 

 تفاوت بین اقتصاد خرد و کالن 

زمانی که عدم تعادل داریم ) یعنی تعادل بهم خورده باشد ( برای اینکه دوباره تعادل را برقرار کنیم، در اقتصاد خرد  
 استفاده می کنیم. تعدیل مقدار استفاده می کنیم ولی در اقتصاد کالن از تعدیل قیمت از 

 

 یین بیاید. )اقتصاد با رفتار مردمی شکل می گیرد.( زمانی که که نه کسی جنس ) کاال ( بخرد و نه قیمت ها پا رکود تورمی :

هنگامی که افراد در سن کار باشند و توانایی انجام کار را داشته باشند، وارد بازار کار شوند و نتوانند شغلی را پیدا  بیکاری :
 کنند این وضعیت، بیکاری در جامعه است.)دانشجو بیکار نیست( 

 عرضه  <تقاضا  تقاضا  > عرضه 

 مازاد تقاضا  مازاد عرضه 
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 یک کشور، میزان تولیدات آن کشور است.  نرخ رشد اقتصادی نرخ رشد بیکاری :

 

 تاریخچه ای از اقتصاد کالن 

  1930به علت رکود بزرگ جهانی که اتفاق افتاده بود کینز بحث اقتصاد کالن را مطرح کرد و در سال  1929در سال 
هایی را در رابطه با اقتصاد کالن اقتصاد کالن را پایه گذاری کرد و بعد از آن اقتصاددانان دیگری همچون؛ آدام اسمیت نظریه  

 مارز،کامل مارکس و جان هابسون دیگر افرادی بودند که درباره اقتصاد کالن نظریه هایی دادند.  ارائه کردند.

 

 نظریه دستان نامرئی آدام اسمیت

واقع این  این نظریه بیان می کند که یک دست نامرئی وجود دارد که همیشه یک جامعه را هدایت می کند. در 
هدایت به این شکل است که مردم با تولید و فروش کاالهای مفید خود سود بدست می آورند و فرآیند رقابت، قیمت ها را 
نزدیک هزینه تولید نگه می دارد و به کارگران براساس میزان مشارکت و بهره وری تولیدی آنها دستمزد منصفانه پرداخت  

 ی کار رفاه و ثرومتندی فرآیند حاصل می شود.می شود و با گسرتش تخصصی شدن نیرو 

 

 اختالف نظرها در اقتصاد کالن

در واقع این  خیلی از افراد بر این باورند که اختالف نظر در اقتصاد کالن به دلیل اختالف سلیقه شخصی می باشد اما  
است زیرا موقعیت هایی که در آن موضوع صحت ندارد بلکه این اختالف نظرها به دلیل وجود دوره های زمانی متفاوت 

 قرار داشتند متفاوت بوده است. 

 

 انواع متغیر ها 

 دو نوع متغیر در اقتصاد کالن داریم ؛ 

 

متغیر هایی که در یک لحظه از زمان بررسی می شوند. مثل اینکه درآمد فردی اکنون یک میلیارد  :  1متغیر ثابت یا ذخیره -1
 است. 

 
1 Stok 
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متغیرهایی که در یک دوره یا بازه زمانی بررسی می شوند. مثل درآمد ماهیانه، تورم، رکود، رسمایه   :  1متغر جاری یا جریان-2
 گاری، نرخ بیکاری، نرخ سود و نرخ بهربه. 

 

 حساب های درآمد تولید ملی

 یک بنگاه اقتصادی را در نظر بگیرید ؛

 مجموعه ی بنگاهایی که کاالهایی را تولید می کنند و به فروش می رسانند.  تولیدات فروش :

 مثل پرداخت مزد، پاداش ،اجاره ها و هزینه هایی که برای تولیدات مرصف می شوند.  حساب های درآمد جامعه :

 

 

 

 

درآمد یعنی اینکه برابر با هزینه ای که قرار می دهیم یعنی هزینه ای که یک صاحب تولید برای تولید و فروش انجام 
می دهد در واقع از این کار درآمدی بدست می آید که درآمد خانوار می نامند. یک طرف آن تولید و فروش و طرف دیگر 

درآمد ها درواقع برای این درآمد خانوار خوانده می شود چون پولی را که کارخانه در دست دارد در  درآمد یا هزینه، این 
واقع رصف درآمد خانوار و کارکنان و کارمندان کارخانه می شود. مزد و حقوق تک تک کارکنان که در جامعه وجود دارند 

. طرف دوم به این دلیل درآمد است چون منبع درآمد حاصل  درآمد ملی می نامند.) درآمد خانوار، درآمد بنگاه، درآمد ملی (
 از فروش است. 

 

 

 

 

 

 

 
1 Flow 

 پرداخت ها و هزینه ها  تولیدات و فروش 

 تولید ملی 

 تولیدات فروش 

 درآمد تولید 

 درآمد جامه حساب های  
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 تولید ناخالص ملی

 

 گفته می شود.  1GNPبه تولید ناخالص ملی 

 کلیه تولیداتی که در یک کشور انجام می شود در یک سال مالی تولید ناخالص ملی است. 

ارزش پولی کلیه کاالها و خدمات نهایی تولید شده و مبادله شده در یک دوره ی مالی مشخص، تولید ناخالص ملی   تعریف :
 می باشد که معموالً یک سال مالی درنظر گرفته می شود. 

 

 نکاتی در خصوص تولید ناخالص ملی 

ازار می رود یعنی کاالیی که وارد پروسته  کاالیی که طی پروسته ای آماده فروش شده است و برای فروش به ب  کاالی نهایی :
 ی دیگری نشود و فقط به دست مشرتی برسد. 

 

 برای جلوگیری از احتساب مضاعف مواد اولیه و کاالی واسطه دلیل محاسبه ی کاالها و خدمات نهایی            

 

 تولید و مبادله کاال و خدمات 

کاالهایی که تولید شده باید قابل مبادله باشند، مثالً تربیت فرزندان یک خدمت است ولی در جامعه مبادله منی شود،  
 تولید ناخالص ملی مسوب منی شود. جزء 

 

 استثنا

 محاسبه می شود.  GNPالف(اجاره خانه تحت استفاده مالک؛ فابل مبادله نیست اما در 

*منازل مسکونی که متعلق به افرادی است که اجاره نشده و خود شخص مالک آن است، مبادله منی شود ولی این اجاره 
 در تولید ناخالص ملی به کار برده می شود. 

 محاسبه می شود.  GNPب(استفاده از محصول کشاورزی توسط خود کشاورز؛ قابل مبادله نیست اما در 

 
1 Gross Natural Production 
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 آورده منی شوند؛ مانند قاچاق   GNP*فعالیت های غیرقانونی در 

 

 دوره مالی می تواند سالی، ماهی،فصلی و... باشد و معوالً یک ساله درنظر گرفته می شوند.   دوره مالی :

: خرید و فروش دارایی ها در ناخالص ملی منی آوریم زیرا این کاالها جدیداً تولید  که جدیداً تولید شده  کاالها و خدماتی
)حق نشده ولی استثنایی دارد که دستمزدی که بنگاه برای خرید و فروش ملک می گیرد در تولید ناخالص ملی آورده می شود

 و خرید و فروش طالی جدید را در تولید ناخالص ملی منی آوریم.الزحمه(. ذوب طال در تولید ناخالص ملی آورده می شود 

پیامدهای منفی حاصل از آلودگی محیط زیست، جرم و جنایت، پیامد های منفی رسوصدا در تولید نخالص ملی آورده  
ینه ی درمان منی شوند اما هزینه ای که برای برطرف کردن این عوامل است در تولید ناخالص ملی آورده می شوند. مثالً هز 

بیامری که بر اثر آلودگی به وجود آمده است در تولید ناخالص ملی آورده می شود، همچنین درباره رفاه، در تولید ناخالص 
 ملی محاسبه منی شود. 

 نکته : تولید ناخالص ملی با توجه به قیمت های جاری بازار اندازه گیری می شود. 

 

 :اجزای تشکیل دهنده تولید ناخالص ملی 

c  مرصف : 

I رسمایه گذاری : 

G :  مخارج و هزینه های دولت 

𝑁𝑋 خالص صادرات : 

 

   (.شودخریداری می) شود انوار استفاده میخ بخشی از تولیدات از که توسط  :مصرف 

 ؛ دارد  دو نوعمرصف 

 و ...میز  ،مبل، کولر  ، TV؛ مانند ،کاالهایی که مرتب تعویض منی شوند و ماندگار هستند: کاالهای بادوام -1

  و ... مواد غذایی بی دوام هستند، مانند؛مواد مرصفی روزانه جز کاالهای : کاالهای بی دوام -2

 

 

𝐺𝑁𝑃 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + 𝑁𝑋  

(X-m)  صادرات = خالص  -= واردات

 صادرات
Export - Import  =𝑁𝑋  
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  ؛ باشد شود که سه نوع میبخشی از تولیدات که توسط بنگاه اقتصادی خریداری می : گذاریسرمایه

 و ...مانند ماشین آالت و تجهیزات  ( :ثابت)رسمایه گذاری توسط بنگاه های اقتصادی -1

یک بنگاه را در   .نشان می دهیم ∆Iتغییر در موجودی انبار دارای توزیع می باشد و با : رسمایه گذاری در موجودی انبار -2
در این کارخانه مورد نظر در انبار یکرسی کاالهای نهایی موجود است و یکرسی کاالهای مواد   ،نظر بگیرید مثال یک کارخانه

   .شوندگذاری ما محسوب می اولیه و خام و نیمه آماده که همه اینها جزو رسمایه 

 و ... امالک ی :ساختامن واحدهای-3

 

خرید ابزارآالت  ،خرید هواپیام می باشد. مانند؛دولت  توسطخرید کاالها و خدمات  :مخارج یا هزینه های دولت  

 .شودوقی که به کارمندان ارائه میخدمات و حق ،جنگی

  .برای تولید منی باشد مخارجزیرا خیلی از  ؛تولید ناخالص ملی نیستند جز همه مخارج دولت  نکته : 

زیرا یارانه کمک های بالعوض دولت به مردم  ؛شودناخالص ملی محسوب منیکند جز تولید ای که دولت پرداخت می یارانه
 . شوددولت محسوب می  مخارجبه همین دلیل جزو  ی که در مقابلش کاری انجام نشدهمی باشد کمک

 د.آیز تولید به حساب منیجدهد لت بابت فروش اوراق قرضه می ی که دو ه ار ای که اوراق قرضه و بهبهره 

  ؟دلیل چاپ اوراق قرضه چیست   ؟رضه چیستقاوراق : مترین 

را   نه(بهره ساال ) یشود مبالغ مشخصرضه اسنادی است که به موجب آن رشکت انتشار دهنده آن متعهد می قاوراق 
وراق دارنده ا  .اصل مبلغ را بازپرداخت کند  (رسید)رس به دارنده آن پرداخت کند و در آن زمان مشخص    صدر زمان هایی خوا

وراق قرضه از اوراق بهادار  ا .دریافت اصل و بهره آن را دارد ولی هیچ مالکیتی در رشکت ندارد قرضه به عنوان بستانکار حق
ه ب ، زمان رسرسیددر و مبلغ آن است این سند دارای رس رسید  .خریدار بدهکار می شود بهطبق آن صادر کننده  واست 

توسط بانک که  یاین اوراق دارای کوپن بهره هستند و بهره آنها در فواصل زمانی معین .شودوسیله صادرکننده پرداخت می
مدت و میان  ،مدتکوتاه  ه ی؛دستسه اوراق قرضه به  ،از نظر رسرسید .شودپرداخت می  ، منایندگی صدور اوراق را دارد

سال و بلند مدت بیش  10تا   ۵بین  دت  میان م  وسال   ۵تا   1رسرسید اوراق قرضه کوتاه مدت بین    .شوندبلندمدت تقسیم می 
  .اوراق قرضه کرسی بودجه می باشد دلیل چاپ و سال می باشد 10از 
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 :  خالص صادرات 

واردات کم می  ازصادرات را  اینکهدلیل ا .آیددست میبه ( 𝑁𝑋) صادرات را که از واردات کم کنیم خالص صادرات
  ز تولیدات کشور خودمان محسوب می شود اما در بحثجایم  تولید کرده  ،کنیمکنیم این است که ما کاالهایی را که صادر می 

که  ست ممکن ا .کم می شود GNP ازشود و هر چه کمرت  فی شود می تواند من 𝑁𝑋 د.صادرات همیشه یک واردات هم دار 
 پس شود  شود که واردات و صادرات کم میدر این صورت می  ،باشد و واردات بسیار باال  کشور آنقدر کمتولیدات داخلی یک  

𝑁𝑋 منفی می شود . 

  هیچ وقت  پس زیرا مرصف همیشه وجود دارد حتی به مقدار کم ؛رت می باشدشفی شدن خالص صادرات بیامکان مننکته : 
 . منی شود صفر 

 .شوددرصد تولید را شامل می  ۵0مورد باال که بیش از  ۴مهم ترین مورد مرصف می باشد بین نکته : 

   کنند؟چگونه محاسبه می را تورم  :سوال 

کنند هفتگی تعیین می   وحتی ماهی ،سالی  ،صلیتورم های فتورم، برای به دست آوردن ؛ یک سبد کاال در نظر بگیریم
که به صورت رندوم  ندگیر می کاال را در نظر  قالمیک رسی ا .بیشرت مورد توجه می باشد یسال وولی تورم به صورت فصلی 

ه قلم ها  قیب به د و نگیر گیریم و تغییرات قیمت آنها را در نظر می انتخاب شده است و بیشرتین استفاده آنها را در نظر می
 . کاری به کاالهای لوکس نداریم ،گیریمکاالهایی رضوری و مورد استفاده افراد جامعه در نظر می  .تقسیم می کنند

 

 یباشد که از تولید دوره جاری ناش  می...(  رسمایه و    ،نیروی کار  ، زمین)آمد متامی عوامل تولید  در   مجموعه  :درآمدهای ملی  

 . شودمی

   .نیاز است که عوامل تولید هستند... رسمایه و زمین و  ،برای تولید یک عامل نیروی انسانی : عوامل تولید

 م. دهیتولید ملی ربطش می گیریم زیرا به می تولیدات هستند که در سال در نظر ناشی از  درآمدها :نکته 

هزینه اضافی   یک سوی درصورتی که هستند ی با هم برابر مل آمد ناخالص ملی و تولید ناخالص گوییم در چرا می : سؤال
 ؟ باشیم نداشته 

نداشته  مالیات نداشته باشیم تولید ناخالص ملی و درآمد ناخالص ملی با هم برابرند اگر  الکهاست مثالً اگر های اضافی هزینه
 . شوندباشیم باهم برابر می

 .آیدکم کنیم درآمد ملی به دست می و مالیات را از تولیدات اگر استهالک  نکته :

 . گوینداستهالک می  (شوداز ارزش آن کاسته می )رود از بین می  (سالیانه ) آن بخش از از ارزش رسمایه هر سال  : استهالک

 . کنیممحاسبه می  انهیسالاستهالک را  نکته :
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د زیرا تولید ناخالص ملی  نشو میبه طور خالصه در حالت کلی تولید ناخالص ملی و درآمد ناخالص ملی با هم برابر 
د یک فروشگاه را خر ل در بخش اقتصاد به طور مثا. مالیات نداشته باشیماستهالک و شود اگر درآمد عوامل تولید می رصف

مثالً یک میلیون تومان و  .گیریمارزش پولی آنها را در نظر می  ،تولیدات دارد ، یک قنادی که چند کارگر دارد ،در نظر بگیریم
همه اینها از ارزش  ،هزار تومان ۵0مثالً می شود  .شود و هم استهالک تجهیزات داردقنادی مالیات بسته می ایند برای بع 

 .درآمد عوامل تولید به دست بیاوردتواند کنیم می پولی کم می 

مازاد بودجه چه کاری انجام شود که دولت با پول  سوالی مطرح می ،  شودولت با مازاد بودجه مواجه می بیشرت مواقع د   :سوال  
   (در پایان سال؟ ) دهد می

 ؛ دولت زمانی که بودجه اضافی می آورد 

 دهد   میبه مردم وام -1

شود و هم  تهیه می  بهرتها هم در بودجه سال آینده تاثیر دارد که گذاریاین رسمایه )های بزرگ گذاری در پروژه رسمایه-2
 (. شویمود و منفعت مواجه میکه با سد ی یابدهی افزایش ممیزان وام

   .از همه بهرت استتعادل   ،ی در اقتصادکرس نه خوب است و  دمازا ه در بحث اقتصاد ن 

 

   : اجزای درآمد ملی

 و حقوق افراد  مزد -1

 ها  سود بنگاه - 2

 خالص بهره  - 3

 درآمد ناشی از اموال - ۴

 

 .پرداخت عوامل نیروی کار می باشد هامن مزد و حقوق افراد :

 ( درآمد ملی است)جز  (دولتنه کند می )بنگاه پرداخت ها به مردم ه گا نبهره پرداختی ب :خالص بهره 

 . شودمردم جز درآمد ملی محسوب منیبهره پرداختی دولت به  نکته :

 تولید ناخالص ملی –استهالک  –درآمد ناخالص ملی = خالص مالیات غیرمستقیم 
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  هاخیلی از بنگاه ،  ها داده شودقرار است به بنگاه   ، یک سودمانند هامن سهام است  به مردم  ها   نگاه این بهره پرداختی ب
این بهره پرداختی بنگاه به   .دنها باید سود پرداخت کناین بنگاه  ،سهامی هستند یعنی یکرسی افراد زیر مجموعه آنها هستند

کنند و به افزایش بت آن سود دریافت می مردم جز درآمد ملی محسوب می شود چون این مردم با پرداخت این اوراق با
ای که بابت اوراق قرضه بوده است جزو  اما بهره  .کندیک بنگاه به افزایش تولید ملی کمک می . دنتولید جامعه کمک می کن
دولت مردم است یعنی در واقع وقتی که دولت با کرسی بودجه مواجه شده  پرداختی  ی  بهره  .شوددرآمد ملی محسوب منی

 پس تفاوت این .به دولت قرض داده اند د بلکهمردم به تولید خدمت نکردن واقعدر  ه ؛این اوراق را به فروش رسانید بود 
دهد دولت به مردم می  بهره ای کهها به تولید ملی کمک می کند ولی  بنگاه  بهره با بهره پرداختی بنگاه ها این است که بهره  

 . ی کندمن به تولید کمک 

می باشد که جزو اموال ما محسوب می شوند و ما از آنها درآمد و ... ساختامن  ،هامن اجاره زمین :موال درآمد حاصل از ا
  .کسب می کنیم

 : تفاوت بین درآمد فردی و درآمد قابل ترصف 

که یک فرد از   بهره ای از  اموال و چه چهآورد از منابع مختلف به دست می درآمدهایی که یک فرد  ه کلی :درآمد فردی 
 .ندفردی هست   آمددر  ،دگیرد و چه مزد و حقوق فر ها می گاه بن

شود  رس می از آن ک  (حق دولت)گیرد مالیات  رسد یعنی کارمندی حقوقی که می درآمدی که به مرصف می   :درآمد قابل ترصف  
 .می باشد  ترصفدرآمد قابل  ،دریافت می کندرا ماند و خالصی که می 

 

 ؛ شوند شوند اما جزو درآمد ملی محسوب منیرسی اقالم وجود دارد که در درآمد افراد وارد می یک

ناشی از تولید د ملی نیست چون درآم ءشود ولی جز محسوب می فرد درآمد  جزء  دهدهامن بهره که دولت به مردم می -1
 ست.نی

باشد که هیچ چیزی در مقابل کار نیست که می کمک های بالعوض دولت هامن  ؛پرداخت های انتقالی دولت به مردم-2
  .مانند یارانهاست؛  فرد درآمدشود اما جز درآمد ملی محسوب منی

 ؛  نددرآمد فرد نیست  جزءشوند ولی  ا درآمد ملی محسوب می رسی موارد هم جد یک

 رداخت به تامین اجتامعی  پ-1

 . شودبه شکل سهام به افراد داده می ها که گاه  سود بنک- 2

 درآمدها باید رشایط  ،د یا برعکسنشو در حالت کلی درآمد فردی یا درآمد قابل ترصف رصفاً هامن درآمد ملی محسوب منی
 . باید ناشی از تولید کاال و خدمات باشند و همچنین برعکس امً ند که جز درآمد قرار بگیرند و حتداشته باش

 درآمد فرد   –= مالیات قابل ترصفدرآمد 
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در   .گیریمدر نظر می را و قیمت های جاری بازارارزش پولی کلیه تولیدات در یک دوره جاری  اسمی :خالص ملی ناتولید 
 . جاری چیزی که می بینیم  هایبحث مقدار  ،باشدجاری بودن می   بحثاینجا 

کاری ، گیریمبا مقدار حقیقی در نظر می یمحاسبه می کنیم، با تولیدات حقیقی وهاقیمت  به: تولید ناخالص ملی حقیقی 
 .کنیمبه صورت عینی بررسی می ،گذاریممی تغییرات نداریم و آنها را کنار  به

 

 ارزش پولی کلیه کاالها و خدمات  

 

در هر متغیر خیلی از عوامل هستند که روی  .گیریم تا بتوانیم تغییرات را بسنجیممی را ثابت را در نظر  qیا  p :نکته 
 .گیریمتغییرات موثر هستند به همین دلیل است بعضی از موارد را ثابت در نظر می

 ؛ ها را معرفی کنیم باید ابتدا شاخص 𝐺𝑁𝑝𝑟برای به دست آوردن  

 تولید کننده   -قیمت مرصف کننده  پیرز، پاشن،الس ها :  قیمت شاخص 

 د.کنیم زیرا شاخص السپیرز کامل تر می باشما از شاخص السپیرز استفاده می

 

اقع  گیریم و بقیه سال ها را نسبت به سال مبنا می سنجیم در و یک سال را به عنوان سال مبنا در نظر می :شاخص السپیرز 
 . آوریمبه سال مبنا به دست می تغییرات را نسبت 

 .گیریمدر نظر می 100شاخص سال مبنا یا بر حسب یک است یا  نکته :

 .است 100برابر با  ۶9شاخص سال ، می گیریم را سامل بنادر 13۶9سال فوق  طبق جدول 

 

 

 

 1371سال  1370سال  13۶9سال  نوع کاال  ردیف 
Q P Q P Q P 

 ريال  kg 2000 120 ريال  kg 1۵00 110 ريال  kg 1000 100 برنج 1
 ريال  3000 عدد  90 ريال  20000 عدد  8۵ ريال  1۵000 عدد  80 پیراهن  2
 ريال  2۵0000 دستگاه   3۵ ريال  180000 دستگاه   32 ريال  100000 دستگاه   30 دوچرخه  3
 ريال  kg ۵۵0000 12 ريال  kg 3۵0000  11 ريال  kg 200000 10 ار خار و ب ۴

∑P𝑖 ∗ 𝑞𝑖 = 𝐺𝑁𝑝𝑖

𝑛

𝑖=1

 

𝐺𝑁𝑝69 ∶ ∑P69 ∗ 𝑞69

𝑛

𝑖=1

 𝐸𝑋 = 𝑃برنج ∗ 𝑄برنج + 𝑃پیراهن ∗ 𝑄پیراهن +⋯  
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 .گیریم یا مقدار را ثابت می گیریمیا قیمت را ثابت می ( سال پایه)  ۶9نسبت به  70شاخص سال  

 .بگیرید ثابترا  Qبگیرید و  متغیر را  P گویدشاخص السپیرز به ما می 

 (𝑖0)گیریم در نظر می  صفر  را هسال پای پیرز :فرمول الس

 𝑖69  13۶9قیمت کاالی اول در سال 

 

 ؛ اگر بخواهیم اسمی را به حقیقت تبدیل کنیم داریم  .یر ها با توجه به شاخص ها استحقیقی کردن متغ 

 

 نشان می دهیم  P به صورت کلی شاخص را با

 

 . ن خیلی متغیر داریم باید عوامل را ثابت فرض کنیمچو  GNPکه می خواهیم به دست آوریم مثل  در کلیه متغیرهایی

 

  ( :شاخص السپیرز)شاخص قیمت مثال 

 

 . سنجیمهای دیگر را نسبت به آن می گیریم و سال یک سال را مبنا می 

 .گیریمدر نظر می   هرا پای ۶9سال  . شاخص سال مبنا یک است یعنی هامن صد

 

 1371سال  1370سال  13۶9سال  نوع کاال  ردیف 
Q P Q P Q P 

 ريال  kg 2000 120 ريال  kg 1۵00 110 ريال  kg 1000 100 برنج 1
 ريال  3000 عدد  90 ريال  20000 عدد  8۵ ريال  1۵000 عدد  80 پیراهن  2
 ريال  2۵0000 دستگاه   3۵ ريال  180000 دستگاه   32 ريال  100000 دستگاه   30 دوچرخه  3
 ريال  kg ۵۵0000 12 ريال  kg 3۵0000  11 ريال  kg 200000 10 خار و بار  ۴

شاخص  سال  69 =
𝐺𝑁𝑃69
𝐺𝑁𝑃69

∗ 100 = 100 

𝑃𝐿 یا 𝐿𝑡 =
∑ P𝑖𝑡 ∗ 𝑞𝑖0
𝑛
𝑖=1

∑ P𝑖0 ∗ 𝑞𝑖0
𝑛
𝑖=1

 

𝐺𝑁𝑃𝑛
𝑃

= 𝐺𝑁𝑃𝑟 
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 . ها است 𝑃𝑖تفاوتشان در   (WPI) و تولیدکننده( CPI) شاخص قیمت مرصف کننده 

میانگین وزنی این برای محاسبه این شاخص از ابتدا از السپیرز شاخص هر کاال را محاسبه می کنیم و سپس با استفاده از 
 . شاخص پیدا می شود

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

𝐺𝑁𝑝69 ∶ ∑𝑃𝑖 ∗ 𝑞𝑖

𝑛

𝑖=1

=∑𝑃69 ∗ 𝑞69

𝑛

𝑖=1

 

= (100 ∗ 1000) + (80 ∗ 15000) + (30 ∗ 100000) + (10 ∗ 200000) = 6300000 

شاخص سال 69 =
𝐺𝑁𝑃69
𝐺𝑁𝑃69=پایه

∗ 100 = 100 

𝑃𝐿یا 𝐿𝑡 =
∑ P𝑖𝑡 ∗ 𝑞𝑖0
𝑛
𝑖=1

∑ P𝑖0 ∗ 𝑞𝑖0
𝑛
𝑖=1

 

𝐺𝑁𝑃𝑛
𝑃

= 𝐺𝑁𝑃𝑟 

𝐿1𝑉0
=
1500 ∗ 100

1000 ∗ 100
= 1.5 → 1.5 ∗ 100 = 150 

𝐿2𝑉0
=
20000 ∗ 80

15000 ∗ 800
= 1.33 

𝐿3𝑉0
=
180000 ∗ 30

100000 ∗ 30
= 1.8 

𝐿4𝑉0
=
350000 ∗ 10

200000 ∗ 10
= 1.75 

میانگین وزنی برنج   =  
مقدار  برنج

مقدار  کال 
=

110

110+85+32+11
=
110

238
∗ 100 = 46.21  

میانگین وزنی پیراهن   = 
مقدار  پیراهن 

مقدار  کال 
=

85

110+85+32+11
= 35.71  
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𝑳𝒊𝑽𝟎 کاال  ردیف 
 وزن  

 ۴۶.21 1۵0 برنج 1
 3۵.71 133 پیراهن  2
 13.۴۴ 180 دوچرخه  3
 ۴.۶2 17۵ خاروبار  ۴

100 

میانگین وزنی دوچرخه    = 
مقدار  دوچرخه 

مقدار  کال 
=

32

110+85+32+11
= 13.44  

میانگین وزن خاروبار   =  
مقدار  خاروبار 

مقدار  کال 
=

11

110+85+32+11
= 4.62  

شاخص کل   = 
(𝟏𝟓𝟎∗𝟒𝟔.𝟐𝟏)+(𝟏𝟑𝟑∗𝟑𝟓.𝟕𝟏)+(𝟏𝟖𝟎∗𝟏𝟑.𝟒𝟒)+(𝟏𝟕𝟓∗𝟒.𝟔𝟐)

𝟏𝟎𝟎
= 𝟏𝟒𝟗. 𝟎𝟖  
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 (1GDP)خالص داخلی ناتولید 

 

کشور  یک تولید ناخالص داخلی ارزش پولی کاالها و خدمات نهایی تولید شده و مبادله شده در مرزهای جغرافیایی 
   است. یک بازه زمانی مشخص در یک

 

 

 

 

 یعنی به ازای هر فرد چقدر تولیدات صورت گرفته است. درآمد ساالنه 

 

 محاسبه تولید ملی یا درآمد ملی

 

 مخارج  ▪

 

 

 

 ارزش افزوده   ▪

ر کاربرد آن یا بهبود کیفیت یا  سبب تغییر د انجام کار یا خدمتی که روی آنافزایش در ارزش پولی یک کاال بر اثر 
 . شودمرصف آن می تسهیل ب ب س

 

 درآمد   ▪

 می باشد.درآمد ناشی از تولید توسط عوامل تولید 

 
1 Gross Domestic Production 

 تولید ناخالص ملی –خالص درآمد عوامل تولید از خارج =  تولید ناخالص داخلی

تولید یا درآمد رسانه    = 
تولید ملی(درآمد ملی)

جمعیت
  

𝐺𝑁𝑃 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + 𝑁𝑋 
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 نیروی کار  -2                          رسمایه -1     :                   عوامل تولید 

 

 

 ( حساب می کنیمتاً به صورت ماهیانه عمد) درصد تغییر شاخص قیمت ها  :تورم 

 

 

 

 چیست ؟ دلیل متفاوت بودن نرخ تورم توسط سازمان های مختلف  سؤال :

 ؛ می تواند چندین دلیل داشته باشد 

    ها متفاوت بودن شاخص-1

 متفاوت بودن سال پایه  -2

   (بازه زمانی)متفاوت بودن دوره -3

 متفاوت بودن محاسبه  -۴

 نه قیمت  متفاوت بودن مظ  -۵

 هر کاال )رضیب کاالیی(متفاوت بودن اهمیت -۶

 

 نظریه تقاضای کل کینزی 
 : اجزای تقاضای کل 

 خانوارها - 1

 بنگاه های اقتصادی  -2

 دولت  - 3

 خریداران خارجی - ۴

 . همه اینها اعضا تقاضای کل هستند که

 ارزش فروش کاال و خدمات نهایی = ارزش افزوده  –و ملزومات به کار رفته در تولید  ارزش کاالهای اولیه

 تولید ناخالص ملی –= خالص درآمد عوامل تولید از خارج 

P𝑡 =
𝑃𝑡 − 𝑃𝑡−1
𝑃𝑡−1

 



  

 ( 17صفحه ) 

 

حسین عابدی                                                                             مهاجریاستاد                                                                                کالناقتصاد   

کاال مرصف یا رسمایه گذاری شده است و از سوی دیگر درآمد حاصل از آن دوباره  ؛ با تولید کاال و خدمات از یک سو
 .مرصف یا رسمایه گذاری می شوند

 

 داز می شود. از تولید کاال و خدمات بدست می آید که یا توسط خانوارها مرصف می شود و یا پس اندرآمد ملی : 

 

c  مرصف : 

I رسمایه گذاری : 

S  :پس انداز 

C+S :  عرضه کل 

C+I :  تقاضا کل 

 

 C+Iتولید ملی                تقاضای کل                     

 C+S=Y   درآمد ملی               عرضه کل                     

 

 تقاضا با هم برابر هستند و داریم ؛ یعنی عرضه و باشد؛  C+I   =C+Sدر حالت کلی اگر 

 

 

 

 :   مرصف

 

 

 

 

𝐶 = 𝐶̅ + 𝐶𝑌 0 < 𝐶 < 1 

𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏 

𝐶 = 𝐶̅ + 𝐶𝑌 

𝑀𝑃𝐶 = 𝐶 =
𝑑𝑐

𝑑𝑌
 شیب          

𝐶 = 𝐶̅ + 𝐶𝑌 

𝐶 

𝐶̅ 
𝑌 

𝐶 
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 =Cو   Y=1اگر 
1

2
 باشد مرصف   

1

2
 درصد افزایش پیدا می کند. 

 

 

  : پس انداز

 

 

 . یعنی از پس اندازه کم می کنیم؛ می شودکم  𝑆 از 𝐶̅اگر درآمد نداشته باشیم   فوق در فرمول

MPC:  میل نهایی به مرصف 

MPS: میل نهایی به پس انداز 

چون باعث   پسمرصف مستقل به این دلیل منفی است که ما اگر درآمدمان صفر باشد مجبوریم از پس انداز پول برداریم 
 .می باشد( 𝐶̅−) شود پس انداز کم شود  می

 را نام بربید. اندازعوامل غیر درآمدی موثر بر مرصف و پس سؤال :

 ثروت  -1

   (انتظارات تورمی)کم یا زیاد شدن تورم -2

 . پس انداز همیشه برابر با یک است میل نهایی به مرصف و میل نهایی به مجموع :نکته 

 

  

 

 

 

 

 

 

𝑌 = 𝐶 + 𝑆 → 𝑌 = 𝐶̅ + 𝑐𝑌 + 𝑆 → 𝑆 = 𝑌 − 𝑐𝑌 − 𝐶̅  → 𝑆 = −𝐶̅ + (1 − 𝑐)𝑌 

𝑑𝑠

𝑑𝑌
= 1 − 𝐶          شیب 

𝑀𝑃𝐶 +𝑀𝑃𝑆 = 𝐶 + 1 − 𝐶 = 1 

𝑆 = −𝐶̅ + (1 − 𝑐)𝑌 

1 − 𝐶 

𝑆 

𝑌 

−𝐶̅ 

𝑌1   → 𝑆 = 0 → 𝑌 = 𝐶 
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 .شودبرعکس می 𝑌1اما بعد از ؛ یزان مرصف بیشرت از پس انداز استیعنی م؛ پس انداز منفی است 𝑌1  در قبل از

 .انداز را نام بربیدبر مرصف و پس عوامل موثر غیر درآمدی  سؤال :

 

 

 تقاضا کل 

 ست. در مورد قبل ا مرصف هامن مرصف کل

 

 .مشخص شودنرخ بازده انتظار صادی حتام باید های اقتدر طرح 

 .هره بانک به خاطر وام بیشرت باشددر یک پروژه یا حرکت اقتصادی حتامً باید نرخ بازده مورد انتظار از نرخ ب

 . دارد (گذاریرسمایه)های اقتصادی معکوس با پروژه ای ها رابطه  مقتضیات نرخ بهره بانکینز ک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقاضا کل = 𝐴𝐷 = 𝑌𝑑 = 𝐶 + 𝐼 

I = 𝐼  ̅ 𝑆 = −𝐶̅ + (1 − 𝑐)𝑌 

𝑌 

𝐼  ̅

I 
𝐶 = 𝐶̅ + 𝐶𝑌 

𝐶̅ 

𝑌𝑑 = 𝐶 + 𝐼 

𝑌𝑑 = 𝐶̅ + 𝑐𝑌 + 𝐼  ̅

𝑌𝑑 = 𝐶̅ + 𝐼 ̅ + 𝑐𝑌  →  𝑌𝑑 = �̅� + 𝑐𝑌   

𝑌𝑑 = 400 + 200 + 0.2𝑌 
𝑌𝑑 = 600 + 0.2𝑌 

 

𝑌𝑑  

𝑌 

I 

C 
C 

C 

𝑌 

I 
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 . نرخ بهره با رسمایه گذاری رابطه عکس دارد

 ؟تصمیم بگیریم  طرحی گذاری چگونه راجع به رسمایه  سؤال :

 و قوانین مالیاتی  (بررسی تقاضای آیندهو وضعیت رقابت در آینده ) انتظارات بنگاه از آینده -1

 نرخ بازدهی مورد انتظار و نرخ بهره  -2

 

 ؛ رخ بهره و نرخ بازده مورد انتظارن

r  نرخ بهره : 

 ؟ چگونه محاسبه می شود   (سود مورد انتظار)موردنظر  دهی طرحنرخ سود  : نرخ بازدهی

 . های محاسبه می شودصدی از هزینه نرخ سود بر حسب در

 کند در طرح رشکت می         نرخ بازدهی مورد انتظار  >نرخ بهره :   اگر 

 یم  ه اکاری نکرد  هیچ  انگار            نرخ بازده مورد انتظار  ≤ نرخ بهره        

 

 :بحث مقایسه رسمایه گذاری با نرخ بهره 

 . کندگذاری کاهش پیدا میرسمایه  ،گذاری باالرسمایه  هزینههرچه نرخ بهره بیشرت یعنی 

 د. ذاری با نرخ بهره رابطه عکس دار گرسمایهپس 

 

 

 تعادل

 ؛ برای نقطه تعادل دو روش وجود دارد 

 درجه   ۴۵خط  - 1

 پس انداز رسمایه گذاری -2
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 : درجه ۴۵خط به دست آوردن تعادل از روش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( Iup<0تقاضا بیشرت از عرضه است )تورم( موجودی انبار کاهش پیدا می کند. ) Eتا قبل از نقطه 

 ( Iup=0نقطه تعادل است. ) Eنقطه 

 ( Iup>0عرضه از تقاضا بیشرت است )رکود( موجودی انبار افزایش می یابد. ) Eبعد از نقطه 

 

 

 

  : به دست آوردن تعادل از روش رسمایه گذاری و پس انداز

 

 

 

 

 

 

 

𝑌1 

 𝑌𝑑 = �̅� + 𝑐𝑌   

𝑌𝑑  

F 

45̇ 

Y 

E 
F′ 

G 

G′ 

𝑌2 𝑌𝑒  

𝐼𝑢𝑝 = 0 

 𝑌𝑑 = 𝐶 + 𝐼 

 𝐶 = 𝐶̅ + 𝑐𝑌   
 𝑌𝑑 = 𝐶̅ + 𝐼 ̅ + 𝑐𝑌 

𝑌=𝑌𝑑

→    𝑌 = 𝐶 + 𝐼 =  𝐶̅ + 𝑐𝑌 + 𝐼  ̅

→ 𝑌 − 𝑐𝑌 = 𝐶̅ + 𝐼 ̅  →  𝑌𝑒 =
�̅�+𝐼̅

1−𝑐
  

𝐼𝑢𝑝 < 0 

𝐼 ̅  

I  و S 
S 

Y 

E 
I 

𝑌𝑒  

𝐼𝑢𝑝 = 0 

𝐶̅   
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 ( Iup<0؛ تقاضای کل < عرضه کل         موجودی انبار کاهش پیدا می کند. ) Eتا قبل از نقطه 

 ؛ نقطه تعادل است.  Eنقطه 

 (Iup>0؛ تقاضای کل > عرضه کل         موجودی انبار افزایش پیدا می کند. ) Eبعد از نقطه 

 

 

 

 مثال : 

 الف( 

 ب(

 

 پاسخ :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑆 = −𝐶̅ + (1 − 𝑐)𝑌 
𝑆=𝐼̅

→  𝐼 ̅ = −𝐶̅ + (1 − 𝑐)𝑌 →  (1 − 𝑐)𝑌 = 𝐼̅ + 𝐶̅  →  𝑌𝑒 =
𝐼̅ + 𝐶̅

(1 − 𝑐)
 

𝐼̅
=
2
0
0
   

I = S 
S 

Y 

E 

Y=2800 

𝑌𝑒 = 3000 

𝐶̅ = 400 

𝐶
̅ =
−
4
0
0
   

𝐼 ̅ = 200 𝐶 = 0.8 𝑌𝑒 =  ? 

𝑌 = 2800 𝐼𝑢𝑝 = ? 

 𝑌𝑒 =
𝐼̅ + 𝐶̅

(1 − 𝑐)
=
600

0.2
= 3000 
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 مدل سه بخشی

   (یعنی هامن مالیات)نیز به آن اضافه می شود   (G) مخارج دولت

 

 ( TAX)مالیات 

 سبد کاال   و یارانه ،پرداخت های مالی

 هامن هزینه های دولت است مثل پول کارمندان   یانتقالپرداخت های 

 های بالعوض دولت به مردمپرداخت 

ی دریافت  های اقتصادها و متامی بخش بنگاه  ،های مختلف از مردممتامی وجوهی که دولت به روش  :پرداخت های مالیاتی 
 .کندمی

 عیدی دولت به مردم  و سبد کاال   ،کمک های بالعوض دولت مردم ،مثل یارانه ( :TR)پرداخت های انتقالی 

 . دهندکه مردم انجام می (  کاال یا خدمت)  قبال کاریپرداخت های دولت به مردم در  مخارج دولت :

  ها :  خالص مالیات

 ها = خالص چیزی که گیر دولت می آید مالیات   -پرداخت های مالیاتی 

NT=T-TR 

 

 (𝑌𝑑:  درآمد قابل ترصف ) .کاهش پیدا می کند ،ی که برای مردم وجود داردقابل ترصفدرآمد  مالیات :

 

𝑌𝑑 = 𝐴𝐷 = 𝐶 + 𝐼 = 𝐶̅ + 𝑐𝑌 + 𝐼̅  →  𝑌𝑑 = 400 + 200 + 0.8(2800) = 2840 

𝑌𝑑 > 𝑌 → 2840 > 2800 → 𝑌 − 𝑌𝑑 = 2800 − 2840 =  کاهش ناخواسته موجودی انبار    40−
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 ( :B)بودجه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟ کنیم و مالیات را وارد عرضه چرا مخارج دولت را وارد تقاضا می  سؤال :

 

 

 تعادل

 

 

 

 

 

 

  

 

 

𝐵 = 𝑁𝑇 − 𝐺 

𝐵 > 0 

𝐵 < 0 

𝐵 = 0 

 مازاد بودجه

 بودجه کرسی

 ایده آل اقتصادی توازن

 رسمایه گذاری کردن

یعنی از مرردم پول قرض  فروش اوراق بهادار
 می گیرند

 کاهش پس اندازهای مردم

𝑌𝑑 = 𝑌 − 𝑇 

𝑌𝑑 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 

𝑌 = 𝐶 + 𝑆 + 𝑇 

درآمد تعاملی در مدل بخشی = 𝑌𝑒 =
𝐶̅ + 𝐼 ̅ + �̅�

1 − 𝑐
 

𝑌𝑑 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 

𝑌 = 𝐶 + 𝑆 + 𝑇 

𝑌𝑑 = 𝑌  →   𝐶 + 𝐼 + 𝐺 = 𝐶 + 𝑆 + 𝑇  →   𝐼 + 𝐺 = 𝑆 + 𝑇 

  𝐼 + 𝐺 > 𝑆 + 𝑇 

  𝐼 + 𝐺 < 𝑆 + 𝑇 

 کاهش ناخواسته در موجودی انبار

 افزایش ناخواسته در موجودی انبار
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 تعادل با استفاده از روش دوم : 

 

 

 

 

 

 

 

 

  +T S .می تواند صفر، مثبت و یا منفی باشد 

 

 

 

+T S 

𝑌𝑑  

Y 

E 

𝑌𝑒 

I + G 

𝑌𝑑  

Y 

c 

𝑌𝑒 

�̅� + 𝐼 ̅ + �̅� 

�̅� + 𝐼 

c 

45 

 مدل سه بخشی

 مدل دو بخشی

𝑌𝑑 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺   →   𝑌𝑑 = 𝐶̅ + 𝐼 ̅ + �̅� + 𝑐𝑌 
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 تعادل در اقتصاد باز

 مدل چهاربخشی : 

 

 ( Mو  S  ،T)  های پول از کشور خارج شدن عامل  :نشست 

 ( Xو   I  ،G) تزریق عامل های پولی به داخل کشور : تزریق 

 . شودخارج از کشور فرستاده می یک رسی اجناس که پس از تولید و    ست.از درآمد ملی است و متغیر ثابتی ا   تابعی  : صادرات  

 . ی نیستدرآمد بستگی دارد و متغیر ثابت بهواردات  ست.برای واردات نیاز به پول ا : واردات

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑁𝑋 = 𝑋 − 𝑀 

𝑀 = 𝑚𝑌 

𝑋 = �̅� 

𝑌𝑑 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + 𝑋  

𝑌 = 𝐶 + 𝑆 + 𝑇 + 𝑀  

𝑌𝑑 = 𝑌  →   𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + 𝑋 = 𝐶 + 𝑆 + 𝑇 + 𝑀  →   𝐼 + 𝐺 + 𝑋 −𝑀 = 𝑆 + 𝑇 

→ 𝑌𝑑 = 𝑌 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + 𝑋 − 𝑀  →  𝑌 = 𝐶̅ + 𝑐𝑌 + 𝐼 + 𝐺 + 𝑋 − 𝑀 

→  𝑌 = 𝐶̅ + 𝑐(𝑌 − 𝑇) + 𝐼 + 𝐺 + 𝑋 − 𝑀 

→  𝑌 = 𝐶̅ + 𝑐(𝑌 − 𝑁𝑇) + 𝐼 + 𝐺 + 𝑋 −𝑀 

→  𝑌 = 𝐶̅ + 𝑐(𝑌 − 𝑇 + 𝑇𝑅) + 𝐼 + 𝐺 + 𝑋 − 𝑀 

→  𝑌 = 𝐶̅ + 𝑐(𝑌 − 𝑡𝑌 + 𝑇𝑅) + 𝐼 + 𝐺 + 𝑋 −𝑀 

→  𝑌 = 𝐶̅ + 𝑐(𝑌 − 𝑡𝑌 + 𝑇𝑅) + 𝐼̅ + �̅� + �̅� − 𝑚𝑌 

→  𝑌 = 𝐶̅ + 𝑐𝑌 − 𝑐𝑡𝑌 + 𝑐𝑇𝑅 + 𝐼̅ + �̅� + �̅� − 𝑚𝑌 

→  𝑌 − 𝑐𝑌 + 𝑐𝑡𝑌 + 𝑚𝑌 = 𝐶̅ + 𝑐𝑇𝑅 + 𝐼̅ + �̅� + �̅� 

→  𝑌(1 − 𝑐 + 𝑐𝑡 + 𝑚) = 𝐶̅ + 𝑐𝑇𝑅 + 𝐼̅ + �̅� + �̅� 

→ 𝑌𝑒 =
𝐶̅ + 𝑐𝑇𝑅 + 𝐼̅ + �̅� + �̅�

1 − 𝑐 + 𝑐𝑡 + 𝑚
 



  

 ( 27صفحه ) 

 

حسین عابدی                                                                             مهاجریاستاد                                                                                کالناقتصاد   

 رسمایه گذاری را ثابت فرض می کنیم یا متغیر ؟  Yسؤال : 

  زیرا تابعی از درآمد است. –متغیر          

 

 ؛رسمایه گذاری نیز افزایش می یابد  ،هرچه درآمد افزایش پیدا کند

e : میل نهایی به رسمایه گذاری 

 

 ؛ مالیات روی رسمایه گذاری و درآمد قابل ترصف اثر گذار است

 

 ( می پردازیم ،می کنیم خذمی که بابت وامی که ااست. )سهانرخ بهره هامن هزینه قرض کردن ما 

 

 

 

 

 اگر نرخ بهره افزایش یابد، در صورتی رسمایه گذاری انجام می شود که نرخ بازدهی بیشرت از نرخ بهره باشد.  نکته :

  

 

 

 

 

 

   

 

 

𝑌𝑑 = 𝑌 − 𝑁𝑇 

𝐼 = 𝐼̅ − 𝑏𝑟 + 𝑒𝑌 

𝐼 = 𝐼̅ + 𝑒𝑌 − 𝑏𝑟 

 رسمایه گذاری نرخ بهره

 رسمایه گذاری بهرهنرخ 

 رسمایه گذاری درآمد 

 درآمد ملی )عرضه کل(  تقاضای کل  رسمایه گذاری نرخ بهره

 درآمد ملی )عرضه کل(  بهرهنرخ 

 

 درآمد ملی )عرضه کل(  نرخ بهره
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 پول و نرخ  بهره

 

 اسکناس های در دست مردم و سپرده های دیداری پول :

 . انیم پول برداریمتو هایی که با کشیدن چک یا سفته میسپرده   : های دیداریسپرده  

 

 ؛  سه مشخصه پول
 

 وسیله مبادله   

 (.خواهیم ارزش پول را حفظ کنیم)یعنی خواهیم پس انداز کنیم می که یعنی زمانی : وسیله ذخیره ارزش  

 . شوندها بر اساس پول سنجیده میت یعنی متام قیم: واحد حساب است  

 شود. تواند رسمایه گذاری و پس اندازمی: حفظ ارزش دارایی  

د پول در  نخواهیعنی در بین مردم رکود است و می  . شوددست مردم زیاد می پول در ، ها اگر کمرت شودیره قانونی بانک ذخ

ها تورم را کاهش می دهد یا یعنی بانک مرکزی با افزایش ذخیره قانونی بانک   .برعکس نیز وجود دارد  .شودزیاد  دست مردم  

 . است یدرست راه همچنین سود بانکی نیز  ؛نرخ بهره افزایش می دهد

 صورت میگیرد ؟ ر چه اساسی و از طریق چه ارگانی  چاپ اسکناس ب سؤال :

 . های حکومت بستگی داردبه پشتوانه  -  بانک مرکزی         

 ؟  کندسی بانک مرکزی اسکناس چاپ می بر چه اسا چیست و های چاپ اسکناس  شتوانهپ سؤال :

 . متفاوت است ،مختلف هایهای کشور پشتوانه و چاپ اسکناس با پشتوانه های اقتصادی انجام شود          

 را توضیح دهید ؟کنرتل عرضه پول توسط بانک مرکزی  : مترین
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 (. در سیاست بانک مرکزی) هیچ ارگانی حق دخالت در کار بانک مرکزی را ندارد . انک مرکزی سیاست خاص خود را داردب

 . شودد و باعث ایجاد تورم می شو می پول در دست مردم زیاد  .شودنقدینگی زیاد می  ،اگر پشتوانه اقتصادی نباشد

 

 ؟ کند بانک مرکزی چگونه عرضه را کنرتل می  سؤال :

تحت نظر )دهد یک ذخیره قانونی به بانک مرکزی بدهند  ها دستور میبه بانک هستند.  زیر نظر بانک مرکزی    ها  همه بانک
 .روی عرضه پول اثرگذار است (.بانک مرکزی باشد

بانک مرکزی جوابگوی   ،مشکلی برای بانک مورد نظر ایجاد شود  ، اگر نزد بانک مرکزی داشته باشند  قانونیها ذخیره  اگر بانک
 (.ضامنت )بانک است آن مشرتیان 

 . رکود وجود داشته باشد زمانی است که سیاست افزایش عرضه پول توسط بانک مرکزی

این باعث افزایش  ،ها باشدیعنی پول بیشرت نزد بانک ؛ د را کاهش می دهدبانک مرکزی باش ذخیره قانونی که باید در نزد
 . عرضه پول می شود

اگر  .کنندها را کنرتل میها سیاست بانک  .دهدذخیره قانونی را افزایش می ،برای کاهش عرضه پول ،اگر تورم در جامعه باشد
  .کنددهد و یا نرخ بهره افزایش پیدا میافزایش میسود وامها را ، را از دست مردم بگیردبانک بخواهد پول 

   (های پولیکنرتل از طریق سیاست . )ها هستندکنرتل تورم و رکود بانک یکی از عامل های 

 

  : سیاست پولی

 است.عامل اصلی سیاست پولی نرخ بهره 

   ( :عوامل دولتی) مالی هایسیاست

 

 و رسمایه گذاری      درآمد قابل ترصف شود ؛    باید مالیات  ؛برای برقراری تعادل ،   I اگر 

 ؟ تغییر عرضه پولی چگونه است   ،شود   گذاری اگر رسمایه سؤال :
 

 رسمایه گذاری         نرخ بهره       عرضه پول 
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