
 کلیات اقتصاد

 

  :مقدمه

هـا، منـابع     بر خالف نیازهاي نامحدود انسـان . هاي نامحدودي دارند افراد در زندگی خود نیازها و خواسته

 ، علم تخصیص بهینـه منـابع کمیـاب   علم اقتصاددر واقع . موجود براي تامین این نیازها محدود است

  .براي تامین نیازهاي نامحدود است

  .شود بندي می علم اقتصاد به دو گروه اقتصاد خرد و اقتصاد کالن طبقه

در این رویکرد، وضـعیت یـک بنگـاه    . شود ها پرداخته می به بررسی رفتار افراد و بنگاه اقتصاد خرددر 

هـایی کـه    فاده از محـدودیت شود و هر فرد با اسـت  اقتصادي به صورت مجزا از دیگران در نظر گرفته می

میـزان رفـاهی اسـت کـه فـرد از       مطلوبیـت . دنبال حداکثر کردن مطلوبیت خود است پیش رو دارد، به

خـود   سودهاي خصوصی نیز براي حداکثر کردن میزان  بنگاه. آورد دست می مصرف کاالها و خدمات به

هـا هسـتند و در عـوض آن درآمـد      گـاه کننده نیروي کار به بن خانوارها از یک طرف ارائه. کنند تالش می

. کنند ها هستند و براي آن هزینه می کننده تولیدات و خدمات بنگاه کنند و از طرف دیگر مصرف کسب می

بازار در تعریف سنتی خود مکانی اسـت کـه خریـداران و    . گیرد هرگونه خرید و فروشی در بازار شکل می

نیز  بازارهازند؛ البته امروزه با توجه به گسترش تکنولوژي، پردا فروشندگان به مبادله کاال با یکدیگر می

  .اند و وابسته به زمان و مکان خاصی نیستند مرزهاي فیزیکی خود را از دست داده

  

اقتصـاد کـالن مطالعـه و     واقـع  در. شود ، وضعیت اقتصاد در سطح کل بررسی میاقتصاد کالناما در  

بینی و اتخـاذ   منظور پیش بررسی روابط بین آنها بهو  اقتصادي ها و متغیرهاي کلی تجزیه و تحلیل پدیده

  .ها و تصمیمات اقتصادي گذشته است هاي مناسب در آینده و تصحیح سیاست سیاست
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  تقاضا

کنند  ها با توجه به قیمت و سایر عوامل در هر دوره خریداري می به مقدار کاال یا خدمتی که افراد یا بنگاه

نیاز دارند که افراد به کاالها و خدمات بسیار زیادي . تقاضا با نیاز متفاوت است. تقاضا گفته می شود

  .ممکن است آنها را تقاضا نکنند

قیمت کاال، قیمت : مقدار تقاضا از یک کاال به عواملی زیادي بستگی دارد که مهمترین آنها عبارتند از

  .سایر کاالها، میزان درآمد، تبلیغات و انتظارات

ال را ثابت فرض اگر به جز قیمت سایر عوامل تاثیرگذار بر روي تقاضاي کا ا،قانون تقاضبراساس 

به بیان دیگر هرچه قیمت . کنیم، یک رابطه معکوس میان قیمت کاال و میزان تقاضاي کاال وجود دارد

  .یک کاال افزایش یابد، میزان تقاضاي آن کاال کاهش خواهد یافت

  منحنی تقاضا

ي یک براي مثال، میزان تقاضا. توان ارتباط میان قیمت و تقاضا را در یک جدول بیان نمود می

توان با توجه به سطح قیمت، میزان  می. کننده نمونه از یک کاالي فرضی را در نظر بگیرید مصرف

  .کننده را در جدول زیر نشان داد تقاضاي مصرف

  قیمت کاال  مقدار تقاضا
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. شود اگر اطالعات جدول فوق را در قالب یک نمودار ترسیم کنیم، به آن نمودار منحنی تقاضا گفته می

هاي  در واقع منحنی تقاضا مکان هندسی نقاطی است که میزان تقاضاي فرد از یک کاال را در قیمت

با توجه به رابطه معکوس میان قیمت کاال و مقدار تقاضا، شیب منحنی تقاضا . دهد میمختلف نشان 

  .منفی خواهد بود

به عبارت دیگر . توجه داریم که در منحنی تقاضا تنها رابطه میان قیمت و مقدار در نظر گرفته شده است

  .کنیم در صورت تغییر در قیمت کاال، بر روي منحنی حرکت می

  

کننده تغییر کنند، کل  که سایر عومل تاثیرگذار بر میزان تقاضا، نظیر ترجیحات مصرف اما درصورتی

  .منحنی تقاضا جابجا خواهد شد

  

  قیمت 

   مقدار
  منحنی تقاضا

  قیمت 

   مقدار
  منحنی تقاضا
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  اثر تغییر درآمد بر منحنی تقاضا

کند، بسته به نوع کاال ممکن است میزان تقاضاي فرد از آن کاال تغییر  که درآمد فرد تغییر می هنگامی

  .کند

اگر تغییرات درآمد و مصرف هم جهت باشند، یعنی با افزایش درآمد، میزان تقاضاي فرد از یک کاال 

کاالي معمولی افزایش یابد و با کاهش درآمد، میزان تقاضاي فرد از آن کاال کاهش یابد، به آن کاال، 

  .گفته می شود یا نرمال

                                            

اگر  تغییرات درآمد و مصرف برخالف یکدیگر باشند، یعنی با افزایش درآمد، میزان تقاضاي فرد از یک 

ي کاالکاال کاهش یابد و با کاهش درآمد، میزان تقاضاي فرد از آن کاال افزایش یابد، به آن کاال، 

  .گفته می شود پست

 ددرآم

 مصرف

  قیمت 

   مقدار
  منحنی تقاضا
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  .خواهد بود مستقل از درآمداي نداشته باشند، آن کاال  اگر درآمد و مصرف با یکدیگر هیچ رابطه

                                            

  

 

 درآمد

 مصرف

 درآمد

 مصرف
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  عرضه

ها هستند، عرضه گفته  به مقداري از کاالها یا خدمات که فروشندگان قادر و یا مایل به فروش آن

  .شود می

قیمت قیمت کاال، : ترین آنها عبارتند از مقدار عرضه یک کاال به عوامل زیادي بستگی دارد که مهم

  .آوري و انتظارات هاي تولید، فن موارد اولیه و نهاده

به عبارت دیگر با افزایش قیمت کاال، مقدار عرضه . مقدار عرضه با قیمت کاال داراي ارتباط مثبت است

به رابطه مثبت میان قیمت کاال و مقدار عرضه . یابد آن کاال افزایش یافته و با کاهش قیمت، کاهش می

  .شود ه میگفت قانون عرضه

  

  منحنی عرضه

هاي  که در قیمت ازآنجایی. هاي مختلف است ي یک کاال در قیمت کننده میزان عرضه منحنی عرضه بیان

  .شود، منحنی عرضه شیب صعودي خواهد داشت باالتر مقدار عرضه بیشتر می

  

                                                    

بنابراین در . توجه داریم که در منحنی عرضه، تنها رابطه میان قیمت و مقدار در نظر گرفته شده است

  .کنیم صورت تغییر قیمت کاال، بر روي منحنی حرکت می

  قیمت 

   مقدار
  عرضهمنحنی 
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  تعادل

به عبارت دیگر . که میزان عرضه در بازار با میزان تقاضا برابر باشد، بازار در حالت تعادل قرار دارد هنگامی

به قیمتی که در وضعیت تعادلی حاصل می . گونه مازاد عرضه یا تقاضا وجود ندارد در حالت تعادل، هیچ

قیمت . گفته می شود »یمقدار تعادل«و به مقدار مربوط به این نقطه،  »قیمت تعادلی« شود، 

نامند چراکه هرگونه خرید و فروشی در بازار با این  نیز می »قیمت تسویه بازار« تعادلی را گاهی

  .گیرد قیمت صورت می

  

طور کلی، فعالیت خریداران و فروشندگان به صورت طبیعی، بازارها را به سمت تعادل عرضه و تقاضا  به

که بازار به تعادل رسید، تمامی خریداران و فروشندگان از وضعیت به وجود آمده  هنگامی. سوق خواهد داد

  .ها به سمت باال یا پایین وجود ندارد دارند و هیچ فشاري براي حرکت قیمت رضایت

  تغییر در نقطه تعادل

هاي عرضه و تقاضا شود، باعث تغییر در نقطه تعادلی و در نتیجه تغییر  هر عاملی که باعث انتقال منحنی

  .شود در قیمت و مقدار تعادلی می

در تعادل پایدار، اگر از نقطه تعادلی خارج شویم، مجددا به تعادل . تعادل ممکن است پایدار یا ناپایدار باشد

که در تعادل ناپایدار، اگر از تعادل خارج شویم، دیگر به سمت تعادل اولیه  گردیم، درحالی اولیه بازمی

  .شویم گردیم و از آن دورتر می بازنمی

  .ادل پایدار استاگر شیب تابع عرضه از شیب تابع تقاضا بیشتر باشد، آن تعادل یک تع

  قیمت 

   مقدار
  تعادل در بازارها

 قیمت تعادلی

 تعادلی مقدار

  عرضه

  تقاضا
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اگر عرضه و تقاضا هر دو داراي شیب منفی باشند و شیب منحنی عرضه کمتر از شیب منحنی تقاضا 

  .باشد، در این حالت آن تعادل یک تعادل ناپایدار است

  

  

  

 قیمت تعادلی

 تعادلی مقدار

  قیمت   تقاضا  عرضه

   مقدار
  بازارهاتعادل در 

 قیمت تعادلی

 تعادلی مقدار

  عرضه
  تقاضا

  قیمت 

   مقدار
  تعادل در بازارها

  قیمت 

   مقدار
  تعادل در بازارها

 قیمت تعادلی

 تعادلی مقدار

sعرضه  

dتقاضا  
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  بخش اول –کشش

در . گیري مقدار واکنش خریداران و فروشندگان به تغییر شرایط بازار است کشش، معیاري براي اندازه

  . باشد دهنده درصد تغییرات دو متغیر نسبت به یکدیگر می واقع کشش، نشان

ها سروکار داریم  هایی که با آن توان محاسبه کرد، اما مهمترین کشش زیاي را می هاي در اقتصاد کشش

  :عبارتند از

  .کشش قیمتی تقاضا، کشش درآمدي تقاضا، کشش قیمتی عرضه و کشش متقاطع

. کند گیري می کشش قیمتی تقاضا، مقدار تقاضا را نسبت به تغییر قیمت اندازه: کشش قیمتی تقاضا

کشش قیمتی تقاضا عبارت است از درصد تغییر در مقدار تقاضا تقسیم بر درصد تغییر  تر، به عبارت دقیق

  .در قیمت

تقاضا

  

رت درصد کاهش مقدار تقاضا شود، در این صو 20درصد افزایش در قیمت کاال باعث  10براي مثال، اگر 

  :کشش قیمتی تقاضا عبارت است از

توجه داریم که چون مقدار تقاضا با قیمت ارتباط معکوس دارد، همیشه درصد تغییر در مقدار داراي 

هاي قیمتی تقاضا معموال  به همین دلیل، کشش. عالمتی مخالف با عالمت درصد تغییر در قیمت است

  .کنیم مطلق کشش استفاده می منفی هستند که براي سهولت معموال از قدر

  

  تقسیم بندي کاالها بر اساس کشش قیمتی تقاضا



 کلیات اقتصاد

 

گوییم تقاضا  اگر مقدار تقاضا در مقابل تغییرات قیمت واکنش بسیار زیادي از خود نشان دهد، می

معموال کاالهاي تجملی و لوکس داراي کشش زیادي هستند؛ همچنین . است باکششیا  پرکشش

به همین . تر است هرچه تعداد کاالهاي جانشین یک کاال بیشتر باشد، تقاضا براي آن کاال پرکشش

تر است چراکه در بلندمدت امکان جایگزین  ترتیب، تقاضا براي کاالها در افق زمانی بلندمدت پرکشش

  .تر است کاالي دیگر آسان کردن یک کاال با

  

  

  

که مقدار تقاضا در مقابل تغییرات قیمت واکنش کمی از خود نشان دهد، تقاضا براي آن کاال را  درصورتی

کاالهاي ضروري، مانند حق ویزیت پزشک، جزء کاالهاي کم . نامیم می بی کششیا   کششکم 

  .شوند کشش محسوب می

  

که شیب منحنی  به عبارت دیگر، درحالی. کند کشش تقاضا در طول یک منحنی تقاضاي خطی تغییر می

  .تقاضاي خطی ثابت است، اما کشش تقاضا ثابت نیست

 قیمت

 مقدار
 کشش صفر. تقاضاي کامال بی کشش

 قیمت

 مقدار
 تقاضاي کم کشش

 قیمت

 مقدار
 کشش بینهایت. تقاضاي کامال با کشش

 قیمت

 مقدار
 کشش بزرگتر از یک. تقاضاي پرکشش
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 1کشش بیشتر از

 1کشش کمتر  از

 قیمت

 مقدار
 صفرکشش . تقاضاي کامال بی کشش
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  بخش دوم –کشش

  کشش درآمدي تقاضا

. گویند کننده را کشش درآمدي تقاضا می مقدار تغییر در تقاضاي یک کاال نسبت به تغییر درآمد مصرف

  :کنیم براي محاسبه کشش درآمدي تقاضا به روش زیر عمل می

تقاضا

کند که به ازاي یک درصد تغییر در درآمد، مقدار تقاضا چند درصد  در واقع کشش درآمدي تقاضا بیان می

  .کند تغییر می

  .تقسیم کردتوان به سه گروه عادي، پست و مستقل از درآمد  کاالها را براساس کشش درآمدي تقاضا می

عادي یا اگر با افزایش درآمد، میزان مصرف یک کاال افزایش یابد، آن کاال را کاالي : کاالي عادي

  .کشش درآمدي تقاضا براي کاالهاي عادي بزرگتر از صفر است. نامیم می نرمال

  .شوند کاالهاي عادي خود به دو دسته ضروري و لوکس تقسیم می

ضروري بین صفر و یک است، اما کشش درآمدي تقاضا براي  کشش درآمدي تقاضا براي کاالهاي

  .کاالهاي لوکس بزرگتر از یک است

براي مثال، براي یک فرد معمولی مسافرت با اتوبوس یک کاالي ضروري است، اما مسافرت با هواپیما 

  .شود یک کاالي لوکس محسوب می

  .ي مختلف متفاوت استتعیین کاالهاي ضروري و لوکس براي افراد مختلف با سطوح درآمد

بـراي  . شـود  کاالي پست کاالیی است که افزایش درآمد، باعث کاهش مصرف آن مـی : کاالي پست

مثال، استفاده از خدمات اتوبوس رانی یک کاالي پست است، یعنی هنگامی کـه درآمـدها پـایین اسـت     

تر از این نوع کاال سـعی  مصرف این نوع کاال باالست، اما با افزایش درآمد اشخاص به جاي استفاده بیش

    .کنند در استفاده از کاالهاي جایگزین مانند تاکسی و وسایل نقلیه شخصی می
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اگر مصرف یک کاال ارتباطی به درآمد فرد نداشته باشد، آن کاال مستقل از  :کاالي مستقل از درآمد

  .شود درآمد نامیده می

  .نها دارد و ارتباط چندانی به سطح درآمد نداردها بستگی به نیاز آ براي مثال، مصرف نمک براي خانواده

  

  کشش متقاطع تقاضا

میزان تغییر در مقدار تقاضاي یک کاال نسبت به تغییر در قیمت کاالي دیگر را کشش متقاطع تقاضا 

  .نامند می

  

  :توان به صورت زیر تقسیم بندي کرد براساس کشش متقاطع تقاضا میکاالها را 

  .اگر کشش متقاطع دو کاال مثبت باشد، یعنی دو کاال جانشین یکدیگر هستند

  .اگر کشش متقاطع دو کاال منفی باشد، یعنی دو کاال مکمل یکدیگر هستند

  .هستنداگر کشش متقاطع دو کاال صفر باشد، یعنی دو کاال مستقل از یکدیگر 
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  نظریه رفتار تولیدکننده

هـاي تولیـد، اقـدام بـه تولیـد       کارگیري نهاده هاي اقتصادي با به گونه که قبال هم اشاره شد، بنگاه همان

  .برساننددست آمده را به حداکثر  کنند در این فرآیند سود به کنند و سعی می محصول می

یا بـه   »تابع تولید کل«دست آمده را   هاي تولید و مقدار محصول به ارتباط میان مقدار عوامل و نهاده

  .نامیم می» تابع تولید «اختصار

کار رفتـه   گیري در مورد تعداد عوامل به دنبال تصمیم این فرآیند مستلزم آن است که یک بنگاه همواره به

  .دست آمده باشد با محصول به در فرآیند تولید و ارتباط آن

  .شود انجام می »تولید نهایی«گیري با مفهوم  این تصمیم

  . کارگیري یک واحد اضافی از آن نهاده عبارت است از افزایش تولید به ازاي به» تولید نهایی«

  :مثال

به  50ولید از کند و میزان ت نفر افزایش پیدا می 2به  1که تعداد کارگران یک شیرینی فروشی از  هنگامی 

  .واحد شیرینی خواهد بود 40رسد، تولید نهایی کارگر دوم برابر با  واحد می 90

اصـل نزولـی   «این ویژگـی بـه   . یابد توجه داریم که با افزایش تعداد کارگران، تواید نهایی کاهش می

فـزایش  کنـد کـه بـا ا    به عبارت دیگر، اصل بازدهی نزولی بیان می. معروف است »بودن تولید نهایی

یابد، اما روند افزایشی آن به صورت آرامتـري صـورت    هاي تولید، میزان تولید همچنان افزایش می نهاده

  .خواهد گرفت

ایـم، تجهیـزات و    براي مثال هنگامی که تعداد کمی کارگر اسـتخدام کـرده  . دلیل این امر مشخص است

ایش تعـداد کـارگران، کـارگران جدیـد     با افـز . ماشین آالت به مقدار زیاد و به راحتی در دسترس هستند

شوند در استفاده از تجهیزات و وسایل با کارگران قبلی شریک شوند و تولید در شرایط ازدحام  مجبور می

از این رو با استخدام بیشتر کارگر، هرکارگر اضافی در مقایسه با کارگر قبلی نقش کمتري . شود انجام می

  .در تولید خواهد داشت



 کلیات اقتصاد

 

  .آید دست می به »تولید متوسط«د کل به میزان یک عامل تولید، از تقسیم تولی

  منحنی امکانات تولید 

تـوان بـا    منحنی امکانات تولید عبارت است از مکان هندسی ترکیبات مختلفـی از محصـوالت کـه مـی    

  .ها، آنها را تولید کرد استفاده از مقدار مشخصی از نهاده

ف و ب تولید شود، منحنی امکانـات تولیـد بـه ایـن صـورت      براي مثال اگر در یک جامعه فقط کاالي ال

  :خواهد بود

  

واحد از کـاالي   100کار گیریم، حداکثر  منحنی فوق بیانگر آن است که اگر همه نهاده تولید جامعه را به

  .توانیم تولید کنیم واحد از کاالي ب و یا ترکیباتی از این دو کاال را می 80الف یا 

نقـاط  . هاي تولید فعلی، قابل تولید نیسـتند  از سطح نهاده نقاط بیرون از منحنی امکانات تولید با استفاده 

ها از همه عوامل تولید موجود در اقتصاد استفاده نشده است و لـذا   داخل منحنی نقاطی هستند که در آن

  .اقتصاد در حالت اشتغال کامل نیست

استفاده شده و اقتصاد ها از همه عوامل تولید  اما نقاط روي منحنی امکانات تولید نقاطی هستند که در آن

  .بنابراین تنها نقاط بهینه تولید، نقاط روي منحنی امکانات تولید هستند. در حالت اشتغال کامل است

  

  

100 
 کاالي الف

 بکاالي 
80 



 کلیات اقتصاد

 

  ها انواع هزینه -1

  هاي ثابت و متغیر هزینه -الف

بـراي  . هایی هستند که هیچ ارتباطی با مقدار محصول تولیـد شـده ندارنـد    هزینه  »هاي ثابت هزینه«

بنگاه بدون توجه به میزان تولید موظف  هاي ثابت است که صاحب مثال، اجاره کارگاه یکی از انواع هزینه

  .به پرداخت آن است

  .هاي متغیر هستند هاي بنگاه، هزینه برخی هزینه

به عبارت دیگـر بـا   . ها با میزان تولید ارتباط دارد هایی هستند که میزان آن هزینه »هاي متغیر هزینه«

عنوان مثال، صاحب یک نانوایی بـراي   به. هاي متغیر هم افزایش خواهد یافت افزایش تولید میزان هزینه

هرچه میزان تولید نان افزایش یابد، میزان هزینـه بـراي آرد   . تولید بیشتر نان، به آرد بیشتري احتیاج دارد

  .هم افزایش خواهد یافت

  

  مدت و بلندمدت هاي کوتاه هزینه -ب

. دوره زمانی تولید بسـتگی دارد  هاي ثابت و متغیر به افق زمانی یا ها تفکیک هزینه براي بسیاري از بنگاه

. شوند هاي بلندمدت تقسیم می مدت و هزینه هاي کوتاه هاي بنگاه در افق زمانی به دو دسته هزینه هزینه

  .هاي مختلف متفاوت است مدت و بلندمدت براي بنگاه توجه داریم که کوتاه

ر در مقدار همه عوامـل تولیـد   ، مدت زمان کوتاهی است که یک بنگاه قادر به تغییمدت کوتاهمنظور از 

  .نیست و حداقل یکی از عوامل تولید ثابت است

  .تواند کلیه عوامل تولید را طی زمان تغییر دهد ، مدت زمانی است که در آن بنگاه میبلندمدت

براي مثال، دوره بلندمدت براي یک کارخانه تولید ممکن است یک سال یا بیشتر باشـد تـا بتـوان یـک     

خواهد یک مغازه بستنی فروشی دایر کند ممکن است  تاسیس کرد، اما براي فردي که میکارخانه جدید 

  .این زمان از چند روز تا چند هفته باشد



 کلیات اقتصاد

 

  

  هزینه متوسط و هزینه نهایی -2

  .آید دست می ، هزینه هر واحد تولید است و از تقسیم هزینه کل بر مقدار تولید به»هزینه متوسط کل«

  . دهنده افزایش میزان هزینه کل به ازاي یک واحد تولید اضافی است نشان »هزینه نهایی«

 

  



 کلیات اقتصاد

 

  درآمد کل، هزینه کل و هزینه فرصت

کند سود خود را  شود که هدف اصلی بنگاه حداکثرکردن سود است و بنگاه تالش می در اقتصاد فرض می

  .استها صادق  این فرض در بیشتر  اوقات براي بنگاه. تا حد ممکن افزایش دهد

براي محاسبه درآمد کل کافی .  نامیم می) TR(کل دریافتی ناشی از فروش یک بنگاه را درآمد کل 

  :ضرب کنیم، یعنی) P(را در قیمت واحد آن ) Q(است مقدار فروش 

. گوییم می »ه کلهزین«پردازد  هاي تولید و مواد اولیه می به مجموعه مبالغی که بنگاه بابت خرید نهاده

  .ها در اقتصاد ممکن است آشکار یا پنهان باشند هزینه

هایی هستند که بنگاه بابت آنها مبالغی را پرداخت  هاي پولی، هزینه یا هزینه» هاي آشکار هزینه«

  .شود کند؛ مانند هزینه نیروي کار که ماهانه پرداخت می می

هایی هستند که ظاهرا بابت  هاي پنهان، هزینه هزینه. باشند »پنهان«ها به صورت  ممکن است هزینه

براي مثال شرکتی . شوند شود، اما در واقع نوعی درآمد از دست رفته محسوب می آنها مبلغی پرداخت نمی

کند، اما خود را از درآمد  اي بابت اجاره ساختمان پرداخت نمی که خود صاحب ساختمان است، هزینه

  .وم کرده استحاصل از آن نیز محر

که در اقتصاد،  شوند؛ درحالی هاي آشکار محاسبه می ها، تنها هزینه در حسابداري هنگام محاسبه هزینه

  .شوند عنوان هزینه طرح محسوب می هاي پنهان نیز به هزینه

  



 کلیات اقتصاد

 

    



 کلیات اقتصاد

 

  فرصت   هزینه

دهاي ناشی اگریک فرد از میان چندین انتخاب متفاوت یکی را انتخاب کند، این شخص خود را از درآم 

  .گویند ها محروم کرده است که به آن هزینه فرصت می از سایر انتخاب

که یک  براي مثال، هنگامی. هاي فرصت تولید گاهی روشن و گاهی اوقات چندان مشخص نیستند هزینه

هزار تومان هزینه فرصت  100کند، این  هزار تومان براي خرید آرد پرداخت می 100تولیدکننده شیرینی 

ها  این نوع هزینه. هزار تومان را از دست داده است 100هاي دیگر از این  چراکه فرصت استفاده است،

  .هاي آشکار این فرد هستند جزء هزینه

هزار  50پز فرضی ما متخصص رایانه نیز باشد و بتواند با برنامه نویسی ساعتی  حال فرض کنید شیرینی 

هزار  50کار در کارگاه شیرینی پزي معادل ساعتی این شخص با هر ساعت . تومان کسب درآمد کند

  .هاي پنهان کارگاه است دهد که این درآمد از دست رفته نیز بخشی از هزینه تومان درآمد را از دست می

هاي  هاي آشکار و غیر آشکار، تفاوت بین تحلیل اقتصاددانان و حسابداران، از هزینه تفاوت بین هزینه

گذاري بنگاه را  تصاددانان تمایل دارند تا تصمیمات مربوط به تولید و قیمتاق. دهد بنگاه را نشان می

بر عکس، حسابداران . اند هاي آشکار و غیر آشکار مرتبط ها با هزینه گیري برسی کنند، چراکه این تصمیم

فقط  در نتیجه، آنها. هاي پولی پرداختی و دریافتی بنگاه را به عهده دارند وظیفه ثبت و نگهداري جریان

  .هاي غیر آشکار از نظر آنان پنهان است کنند و اغلب هزینه هاي آشکار را محاسبه می هزینه

  



 کلیات اقتصاد

 

  انواع بازارها در اقتصاد

بازارهاي موجود در اقتصاد را برحسب نوع فعالیت، حیطه فعالیت، تعداد مخاطبین و مواردي از این دسـت  

باعـث تسـهیل تحلیـل     تقسیم بندي بازارها به انواع مختلـف . توان به انوع مختلفی تقسیم بندي کرد می

  .شود کنندگان و تقاضاکنندگان در آن بازار می رفتار عرضه

  تقسیم بندي بازارها بر اساس تعداد مخاطبین

  : بازار رقابت کامل بازاري است که در آن: بازارهاي رقابت کامل –الف 

  تعداد زیادي خریدار و فروشنده مشابه وجود دارد*      

بـه عبـارت دیگـر، همـه خریـداران و      . انایی تغییـر قیمـت در بـازار را ندارنـد    و هیچ یک از آنها تو*     

تـر از قیمـت    اي قیمتی پایین عنوان  مثال، هیچ فروشنده به. گذار پذیر هستند، نه قیمت فروشندگان قیمت

 کنـد چراکـه کلیـه    کند چراکه متضرر خواهد شد و قیمتی باالتر از قیمت بازار ارائـه نمـی   بازار اعالم نمی

  .مشتریان خود را از دست خواهد داد

  .کاالهاي عرضه شده براي خرید یا فروش کامال یکسان و همگن هستند*      

کنندگان و تقاضاکنندگان به این بازار آزاد و آسان اسـت و ایـن ورود و خـروج     ورود و خروج عرضه*    

  .کند هیچ تغییري در شرایط بازار ایجاد نمی

  .ها و شرایط بازار اطالعات کامل دارند قاضاکنندگان در مورد وضعیت قیمتکنندگان و ت عرضه*    

اگرچه در عمل پیدا کردن یک بازار صد در صد رقابتی بسیار مشکل است، اما بازارهاي زیادي هستند که 

ار توان به بـازار بسـتنی، بـازار میـوه و بـاز      براي مثال می. تا حدود زیادي شرایط بازارهاي رقابتی را دارند

  .موبایل اشاره کرد

  : بازار انحصار کامل -ب

کننـده   بعضی اوقات ممکن است در یک بازار تنها یک فروشنده وجود داشته باشد و این فروشنده تعیـین 

. نـامیم  مـی  »انحصـارگر « و فروشـنده را   »بازار انحصـاري «چنین بازاري را . قیمت در بازار باشد

به عبارت دیگـر،  . د است و براي این منظور قیمت را تعیین کنددنبال حداکثر کردن سود خو انحصارگر به



 کلیات اقتصاد

 

براي مثال، در بسیاري از کشورها شبکه تلویزیون ملی یـک انحصـارگر   . است »گذار قیمت« انحصارگر

کنندگان قـادر بـه ورود بـه     آید که دیگر عرضه عموما انحصار در شرایطی به وجود می. بدون رقیب است

شود که به علت دانـش   ل، هنگامی یک شرکت موفق به تولید محصولی خاص میبراي مثا. بازار نباشند

فنی خاصی که براي تولید آن کاال مورد نیاز است، دیگران قادر به تولید آن کـاال نباشـند؛ در نتیجـه آن    

  .تولیدکننده به صورت انحصاري در بازار فعالیت خواهد کرد

. شـود  گیرد، به آن انحصار، انحصار طبیعـی گفتـه مـی   اگر وجود انحصار به دلیل شرایط طبیعی صورت ب

گذاري را نیاز دارد، انگیزه رقبـا بـراي    براي مثال، در شرایطی که ورود به بازارعرضه حجم عظیم سرمایه

. ورود به بازار بسیار پایین خواهد بود و معموال اولین تولیدکننده به صورت انحصاري فعالیت خواهد کـرد 

هاي لوله کشی و تاسیسات، یک انحصارگر طبیعـی   یع گاز به دلیل باالبودن هزینهبراي مثال، شرکت توز

  .خواهد بود

  :بازار انحصار چندجانبه –ج 

در این بازار تعداد کمی فروشنده وجود دارند که در اکثر مواقع به صـورت خصـمانه بـا یکـدیگر رقابـت      

ن در این بـازار بـراي بـاال نگـه داشـتن      منظور از عدم رقابت خصمانه این است که فروشندگا.  کنند نمی

هاي هواپیمایی و تولیدکننـدگان خـودرو    شرکت. کنند طور جدي رقابت نمی قمیت محصول، با یکدیگر به

  .هاي بسیار خوبی از این بازار هستند مثال

  : بازار رقابت انحصاري -د

ي تفـاوت انـدکی بـا سـایر     این بازار شامل تعداد زیادي فروشنده است که محصول هرکـدام از آنهـا دارا  

جایی که محصوالت تولید شده در این بازار کامال شبیه هم نیستند، هر فروشـنده   از آن. فروشندگان است

یک مثال بسیار خوب براي بازار رقابت انحصاري . تواند براي کاالي خود قیمت خاصی را تعیین نماید می

اي بـا   افزارهاي رایانه یار زیادي در زمینه تولید نرمهاي بس شرکت. افزار هستند هاي تولیدکننده نرم شرکت

افزار ها متفاوت اسـت، هـر    افزار  تولید شده از سایر نرم جایی که هر نرم کنند، اما از آن یکدیگر رقابت می

 .افزار قیمت خاص خود را دارد نرم

  



 کلیات اقتصاد

 

  



 کلیات اقتصاد

 

  حداکثر سازي سود

سود یک بنگاه عبـارت اسـت از   . دنبال آن هستند تا سود خود را حداکثر نمایند ها در بازار رقابتی به بنگاه

  .هاي آن تفاضل درآمد بنگاه از هزینه

TR آید دست می درآمد کل است که از ضرب قیمت در مقدار به .TC هایی است که بنگـاه   مجموع هزینه

  .شود براي تولید محصول متحمل می

  .درآمد نهایی یک بنگاه عبارت است از میزان افزایش درآمد بنگاه به ازاي فروش آخرین واحد تولیدي

ها یکسان است؛ بنـابراین درآمـد    است، قیمت فروش محصول براي همه بنگاهکه بازار رقابتی  جایی از آن

  :بنابراین داریم. ها یکسان است نهایی همه بنگاه

P=MR  

  .شود ، شرط حداکثر کردن سود یا شرط تعادل بنگاه رقابتی گفته میP=MCاز طرف دیگر، به شرط 

  :براي روشن شدن بحث موارد زیر را در نظر بگیرید

باشد، در این حالت بنگاه باید تولید را افزایش دهد چراکه یک واحد تولید درآمد کل  MR=P>MCاگر 

  .دهد را بیشتر از هزینه کل افزایش می

باشد، در این حالت بنگاه باید تولید خود را کاهش دهـد چراکـه میـزان کـاهش در      MR=P<MCاگر 

  .است MR است، بیشتر از کاهش در درآمد کل یعنی  MCهزینه کل که  همان

  

   



 کلیات اقتصاد

 

  مرز تعطیلی بنگاه در بازار رقابت کامل

  :مدت پنج حالت زیر ممکن است اتفاق بیفتد در بازار رقابت کامل، در کوتاه

  حالتی که قیمت برابر با درآمد نهایی و هزینه نهایی باشد، یعنی�� = �� = و قیمت  �

�)بیشتر از هزینه متوسط کل باشد  > از هزینه کل  (TR)درآمد کل  در این حالت،: (���

(TC) دهد بیشتر خواهد بود و شرکت به تولید خود ادامه می . 

  حالتی که�� = �� = �)و قیمت برابر با هزینه متوسط کل  � = در : باشد (���

. شود و سود برابر با صفر می (TC)برابر خواهد بود با هزینه کل  (TR)این حالت، درآمد کل 

هاي خود را  دهد، زیرا اگر بنگاه فعالیت ر است، ولی بنگاه به تولید ادامه میهرچند سود بنگاه صف

زیرا در صورت ادامه تولید، سود بنگاه . کند هاي ثابت خود ضرر می تعطیل کند، به اندازه هزینه

 .برابر با صفر خواهد بود

� = �� − ��� − ��� = 0 

 

  :کند خود ضرر میهاي ثابت  اما اگر تولید نکند، به اندازه هزینه

� = �� − ��� = 0 − 0 − ��� = −��� 

  حالتی که�� = �� = �)و قیمت کمتر از هزینه متوسط کل  � < باشد،  (���

�)ولی از هزینه متغیر کل بیشتر باشد  > کند ولی به  در این حالت بنگاه ضرر می: (���

میزان ضرر در حالتی که . ددهد، زیرا اگر تعطیل کند ضرر بیشتري خواهد دی تولید ادامه می

 TFCو در حالتی که تولید را متوقف کند برابر با  TFCشرکت به تولید خود ادامه دهد کمتر از 

 .خواهد بود



 کلیات اقتصاد

 

  حالتی که�� = �� = �)و قیمت برابر با هزینه متغیر متوسط  � = : باشد (���

هاي ثابت  ، به اندازه هزینهدر این حالت مستقل از اینکه شرکت به تولید خود ادامه دهد یا ندهد

 .تفاوت خواهد بود از این رو شرکت بین تولید و عدم تولید بی. کند ضرر می (TFC)خود 

  حالتی که�� = �� = �)و قیمت کمتر از هزینه متغیر متوسط  � < : باشد (���

کند  ضرر می (TFC)هاي ثابت خود  در این حالت اگر بنگاه به تولید ادامه دهد، بیش از هزینه

کند؛ پس به نفع  ضرر می (TFC)هاي ثابت خود  ولی اگر تولید را متوقف کند، به اندازه هزینه

 .شرکت است که تولید را متوقف نماید

  :به طور خالصه

 کند که قیمت از حداقل هزینه متوسط متغیر کمتر باشد بنگاه رقابتی کامل درصورتی تعطیل می .

 .نامند نقطه یا مرز تعطیلی بنگاه رقابتی می را AVCبه همین دلیل، حداقل 

 در همه (توان به صورت زیر خالصه نمود  پنج حالت ذکر شده در مورد میزان تولید را نیز می

�) حاالت  = ��) 

� > ��� → � >      ادامه تولید 0

� = ��� → � =  ادامه تولید   0

��� < � < ��� → � <  ادامه تولید       0

� < ��� → � <            منطقه بی تفاوتی              0

� < ��� → � <  توقف تولید                    0

  



 اقتصادکلیات 

 

  ها در اقتصاد درآمدها و هزینه

توانـد مؤیـد    درآمد باالتر می. ها است یکی از معیارهاي مهم در هنگام بررسی وضعیت کشورها درآمد آن

  .سطح رفاه باالتر در آن کشور و زندگی بهتر مردم باشد

  . کنند محاسبه می GDPدرآمد یک کشور را به وسیله تولید ناخالص داخلی، 

ارزش بازاري تمامی کاالها و خدمات نهـایی تولیـد   : عبارت است از (GDP)تولید ناخالص داخلی

  .شده در یک کشور طی یک دوره زمانی خاص

ارزش کاالهاي واسطه  گیریم چراکه تنها ارزش نهایی کاالها و خدمات را در نظر می GDPدر محاسبه 

اي در محاسـبات باعـث دوبـاره     در ارزش کاالي نهایی منظور شده است و محاسبه ارزش کاالي واسطه

  .شود شماري می

کـه در   درصـورتی . شـود  عنوان ماده اولیـه در نظـر گرفتـه مـی     براي مثال در فرآیند چاپ کتاب، کاغذ به

ورت مجزا در نظـر بگیـریم، بهـاي کاغـذ را     هم ارزش کتاب و هم ارزش کاغذ را به ص GDPمحاسبه 

  .ایم دوبار در نظر گرفته

گیریم که صرفا در داخل مرزهاي جغرافیـایی   ارزش کاالهایی را در نظر می GDPهمچنین در محاسبه 

بـراي مثـال، اگـر یـک شـرکت ژاپنـی       . گیریم کشور تولید شده باشند و ملیت تولیدکننده را در نظر نمی

شـود چراکـه    ایران در نظر گرفتـه مـی   GDPعنوان  شته باشد، تولیدات این شعبه بهاي در ایران دا شعبه

  .تولیدات در کشور ایران صورت گرفته است

ریال و مقـدار   500اگر بهاي هر عدد نان . فرض کنید در یک اقتصاد فرضی فقط نان و خرما تولید شود

در ایـن   GDPکیلو باشـد،   40تولید آن تومان و مقدار  1000عدد و بهاي هر کیلو خرما  100تولید آن 

  :اقتصاد فرضی عبارت است از

GDP= 1000×40+500×100  

تواند هم درآمد کـل و هـم    می GDPاز آنجایی که در هر اقتصادي درآمد کل برابر با هزینه کل است، 

  .گیري نماید هزینه کل اقتصاد را اندازه



 اقتصادکلیات 

 

   



 اقتصادکلیات 

 

  GDPهاي محاسبه  روش

  :متصور است که عبارتند از GDPطور کلی، سه روش براي محاسبه  به

  روش ارزش افزوده   – 3روش درآمدي و    -2روش هزینه یا مخارج    - 1

  .شوند ها در نهایت به یک مقدار منتهی می تمامی این روش

د کل برابر طور که پیش از این نیز گفته شد، در هر اقتصادي درآم همان :روش هزینه یا مخارج - 1

بنابراین اگر بتوانیم میزان مخارجی را که در یک اقتصاد انجـام شـده اسـت محاسـبه     . با هزینه کل است

  . دست آوریم را به GDPتوانیم ارزش  کنیم، می

  :کنیم را به این صورت محاسبه می GDPبراي این منظور 

GDP=C+I+G+NX  

  که

C  ها براي خرید کاالها و خدمات است یا مصرف، همان مخارج خانواده.  

I ها اي و تغییر در موجودي انبار بنگاه گذاري عبارت است از خرید تجهیزات و کاالهاي سرمایه یا سرمایه.  

G هاي دولت براي خرید کاالها و خدمات است یا مخارج دولت، شامل هزینه.  

NX آید دست می ل واردات از صادرات بهیا خالص صادرات نیز از تفاض .)NX=X-M(  

  

مجمـوع درآمـدهاي کـل عوامـل تولیـد را       GDPدر این روش، براي محاسـبه  : روش درآمدي -2

  .نماییم محاسبه کرده و با یکدیگر جمع می

  :درآمدهاي عوامل تولید عبارتند از

  درآمد نیروي کار   : حقوق و دستمزد

  )پولیفیزیکی و (درآمد سرمایه : اجاره



 اقتصادکلیات 

 

در این روش، ارزش افـزوده کاالهـا و خـدمات تولیـد شـده در جامعـه را       :  روش ارزش افزوده -3

به عبارت دیگر . نمایند محاسبه نموده و پس از کسر کارمزد احتسابی، تولید ناخالص داخلی را محاسبه می

را بـا یکـدیگر جمـع     شـود  هایی که در هر مرحله از تولید به کاال افزوده می در این روش، مجموع ارزش

  .کنند نموده و تولید ناخالص ملی را محاسبه می

در ایـن حالـت خـواهیم    . براي مثال، اقتصاد فرضی زیر با محصول نهایی یک عدد نان را در نظر بگیرید

  :داشت

 GDP  نان  خمیر  آرد  گندم  مرحله

  500  500  300  200  150  قیمت

  500  200  100  50  150  ارزش افزوده

  

  



 کلیات اقتصاد

 

  هاي محاسبه درآمد شاخص

  :عالوه بر تولید ناخالص ملی، معیارهاي دیگري نیز براي محاسبه درآمد وجود دارند که عبارتند از

  تولید ناخالص ملی)GNP:( بر . برابر است با درآمد کل افراد یا ساکنان دائمی یک کشور

نظر از ملیت  که در آن صرفا به میزان تولیدات داخلی یک کشور صرف GDPخالف 

درآمد کلیه شهروندان یک کشور در هر کجاي دنیا  GNPشود، در  تولیدکنندگان پرداخته می

  .شود که باشند، محاسبه می

طور موقت در ایران مشغول به کار است، این تولید  وند ژاپنی بهبه طور مثال، وقتی یک شهر

 GNPعنوان  شود، بلکه به ایران محاسبه نمی GNPایران است، ولی در  GDPبخشی از 

  . شود کشور ژاپن محسوب می

  

  تولید خالص ملی(NNP): برابر است با درآمد کل ساکنان یک کشور منهاي استهالك .

هاي اقتصادي در  اي یا تجهیزات و زیرساخت استهالك به معنی از بین رفتن ذخایر سرمایه

نیز نامیده  "مصرف سرمایه ثابت"عنوان  هاي ملی استهالك به در حساب. فرایند تولید است

 .شود می

  درآمد ملی(NI): دمات تولید شده توسط ساکنان یک کشور استکل ارزش کاالها و خ .

هاي غیر  در این است که اگر خالص مالیات (NNP)تفاوت درآمد ملی با تولید خالص ملی 

 . آید دست می کسر کنیم، درآمد ملی به NNPمستقیم را از 

 آورند دست می درآمدي است که خانوارها و سایر افراد از مشاغل آزاد به :درآمد شخصی .

عالوه بر این، . شود ها نمی درآمد ملی، این درآمد شامل سود سهام تقسیمی شرکت برخالف

شود و لذا درآمد  مالیات بر درآمد، حقوق بازنشستگی و حق بیمه نیز از درآمد افراد کسر می

اي است که خانوارها از  عالوه بر این، درآمد شخصی شامل درآمد بهره. یابد شخصی کاهش می

آورند و همچنین درآمدي که خانوارها بابت  دست می اوراق قرضه دولتی بهاوراق مشارکت یا 

 .کنند از دولت دریافت می) هاي بیکاري و غیره مانند بیمه(هاي انتقالی  پرداخت



 کلیات اقتصاد

 

 درآمدي است که خانوارها و افراد در مشاغل آزاد پس از تمام کسورات  :درآمد قابل تصرف

ابل تصرف برابر است با درآمد شخصی منهاي درآمد ق. آورند دست می قانونی دولت به

 .کند هایی که  فرد پرداخت می مالیات

 

دهنده  ها نشان هاي مختلفی براي محاسبه درآمد وجود دارد، ولی همه این شاخص هرچند شاخص

هاي محاسبه درآمد  کند، این شاخص به سرعت رشد می GDPوقتی . وضعیت اقتصادي جامعه هستند

طور همزمان کاهش  ها نیز به یابد، سایر شاخص کاهش می GDPوقتی . نمایند ینیز به سرعت رشد م

 .براي نظارت بر نوسانات در اقتصاد کالن، اهمیتی ندارد که از کدام شاخص استفاده کنیم. یابند می

  

  



 کلیات اقتصاد

 

  چرخه تولید و درآمد

ها در آن وجود دارند، دو  که فقط خانوارها و بنگاه اقتصاد دو بخشیدر یک : مدل دوبخشی  - الف 

  :نوع بازار متصور خواهد بود

  .بازار عوامل تولید و بازار کاالها و خدمات 

کننده نیروي کار، سرمایه و زمین هستند و در ازاي ارائه این  ها عرضه در بازار عوامل تولید، خانواده

  . کنند ها، درآمد کسب می خدمات به بنگاه

ها خریدار این  کننده محصوالت تولید شده هستند و خانواده ها عرضه در بازار کاالها و خدمات، بنگاه

  .کاالها و خدمات

ها به سمت  ها و مجددا از بنگاه در این اقتصاد، پول به صورت یک جریان پیوسته از خانوارها به بنگاه

ها  هاي پرداختی از سوي خانوارها به بنگاه با کل هزینه GDPدر این اقتصاد، . کند خانوارها حرکت می

با کل دستمزد، اجاره و سود پرداختی توسط  GDPعالوه بر این، . براي خرید کاالها و خدمات برابر است

  . ها براي خرید منابع تولیدي در بازار عوامل تولید برابر است بنگاه

  

  

  

  

  

  

  

  

 نگاه هاب

 

 خانوارها

ها و بازار کاال

 خدمات

عوامل بازار 

 تولید

 

 کاالها و خدامات خریداري شده
 فروخته شدهکاالها و خدامات 

 نیروي کار، زمین و سرمایه نهاده هاي تولید



 کلیات اقتصاد

 

  

  

خانوارها براي این منظور از پس . گردد ها توسط خانوارها تامین می در مدل دو بخشی فوق، سرمایه بنگاه

از درآمـد کـل،    Cاز آنجا که تابع پس انداز ملی از تفاضل هزینه کل، یعنـی  . کنند انداز خود استفاده می

  :شود، خواهیم داشت ایجاد می Yیعنی 

S=Y-C )1(  

گذاري بخش خصوص تشکیل  طرف دیگر، در مدل دو بخشی تابع درآمد ملی فقط از مخارج و سرمایهاز 

  :یعنی داریم. شده است

Y=C+I )2( 

  :خواهیم داشت) 1(در تابع ) 2(با جایگذاري تابع 

S=(C+I)-C=I  

  :پس

S=I 

  .شود به معادله فوق شرط تعادل مدل دو بخشی نیز گفته می

   



 کلیات اقتصاد

 

ل دو بخشی فرض نمودیم که تنهاعوامل فعال در اقتصاد، خـانوار هـا و   در مد:مدل سه بخشی  -ب

عمده فعالیت دولت ایـن  .  در مدل سه بخشی دولت نیز به این مجموعه اضافه می شود. بنگاه ها هستند

است که مالیات دریافت می کند  و سپس مالیات دریـافتی را در راسـتاي اهـداف از پـیش تعیـین شـده       

  .درآمدها و هزینه هاي دولت دقیقا برابر باشند می گوییم بودجه دولت متوازن است اگر. مصرف می نماید

  :در این مدل تابع تولید ملی عبارت است از 

Y=C+I+G 

  :تابع پس انداز ملی نیز همانند قبل عبارت است از 

S=Y-C-T 

  :با جایگذاري معادله تولید ملی در تابع پس انداز داریم 

S=(C+I+G)-C-T 

S+T=I+G 

معادله فوق بیانگر آن است که در یک اقتصاد  متعادل، مقدار نشتی از اقتصاد باید با میزان تزریقی به آن 

  .برابر باشد

اگر به مدل اخیر، بخش خارجی را اضافه کنیم ، مدل چهـار بخشـی حاصـل    :مدل چهار بخشی -ج

جریان می یابـد و بـه ازاي   در این مدل به ازاي صادرات جریان پولی به سمت داخل اقتصاد . خواهد شد

  .واردات جریان پولی به سمت خارج اقتصاد جریان می یابد

  

  



 کلیات اقتصاد

 

  هاي مالی و ابزارهاي آن انواع سیاست

  

، میزان تقاضاي کل در اقتصاد را (G,T) و مخارج خود هاد با تغییر در میزان درآمدنتوان میها  دولت

و یا افزایش درآمد ملی د؛ کاهش و افزایش تقاضاي کل نیز باعث کاهش نکاهش و یا افزایش ده

هاي درآمدزاي خود براي تغییر در  ها براي تغییر در مخارج و فعالیت به تصمیماتی که دولت .گردد می

  .شود گفته می »هاي مالی سیاست« گیرند،  درآمد ملی می

  :شوند می انبساطی و انقباضی تقسیمهاي مالی به دو دسته  سیاست ،بر همین اساس 

  هاي مالی که باعث افزایش تقاضاي کل  به آن دسته از سیاست :انبساطیسیاست مالی

منظور مبارزه با رکود  هاي مالی انبساطی به سیاست. گردد شود، سیاست مالی انبساطی اطالق می

و یا کاهش درآمد خود  (G)تواند با افزایش مخارج خود  دولت می. گردند اقتصادي استفاده می

)T(  کل گرددباعث افزایش تقاضاي. 

 شود،  هاي مالی که باعث کاهش تقاضاي کل  آن دسته از سیاست :سیاست مالی انقباضی

منظور مبارزه با تورم استفاده  هاي مالی انقباضی به سیاست. شوند می نامیدهسیاست مالی انقباضی 

باعث کاهش ) T(و یا افزایش درآمد خود  (G)تواند با کاهش مخارج خود  دولت می. گردند می

 .تقاضاي کل گردد

تواند  دولت می ،ها با توجه به توضیحات فوق، براي تحقق اهدافی همچون اشتغال کامل و تثبیت قیمت

هنگامی که دولت بیش از حجم مخارجش . هاي مربوط به میزان و منبع درآمد خود را تغییر دهد تصمیم

شود؛ و زمانی که بیش  تقاضاي کل مییرد، باعث تقلیل جریان درآمدي و در نتیجه باعث کاهش  مالیات 

بخشد؛ بنابراین  درآمد ملی و در اثر آن تقاضاي کل را ازدیاد می ،کند از درآمدهاي مالیاتی خود خرج می

شمار  کسر بودجه یا مازاد بودجه از ابزارهاي سیاست مالی دولت براي تنظیم ثبات و رشد اقتصادي به

  .روند می



 کلیات اقتصاد

 

دولت باید  براي مثال،. ایی هستند که نیاز به اتخاذ تصمیم دارنده هاي فوق الذکر سیاست سیاست

باید اقدام به اتخاذ با این شرایط تشخیص دهد که شرایط رکود بر اقتصاد حاکم است و براي مبارزه 

  . هاي انبساطی نماید سیاست

مالیات  ،مثال. کنند ابزارهاي سیاست مالی خودکار و بدون دخالت مسووالن عمل می در مقابل، برخی

کننده خودکار است که به هنگام کاهش  یک تنظیم) نرخ مالیات بیشتر براي درآمدهاي باالتر(تصاعدي 

دهد و از این راه در جهت جبران سیر  درآمدهاي شخصی و کسب کار، درآمدهاي دولت را تقلیل می

ر در دوره از سوي دیگ. کند نزولی مصارف مختلف که الزمه دوران کاهش درآمدهاست، عمل می

توانند سریعا افزایش یابند و در نتیجه از فشارهاي تورمی  ها می گسترش و انبساط اقتصادي، مالیات

عالوه بر مالیات تصاعدي، . گردند هاي خودکار باعث کاهش نوسانات اقتصادي می کننده تثبیت. بکاهند

ند چراکه در هنگام رکود به افراد رو شمار می هاي خودکار به کننده هاي بیکاري نیز از جمله تثبیت بیمه

که  خالصه این. شود که تقاضاي آنها بیش از حد کاهش نیابد شود و باعث می مبلغی پول پرداخت می

  :توان از دو طریق اعمال نمود هاي مالی را می سیاست

 ها این است که دچار تاخیر در  کننده مزیت این دسته از تثبیت: هاي خودکار کننده تثبیت

ولی این اشکال را دارند که باعث عدم توازن بودجه دولت شده و  ،باشند گذاري نمی سیاست

 .باشد کنندگی آنها نیز زیاد نمی معموال قدرت تثبیت

 ها این است که فرایند  مشکل استفاده از این دسته از سیاست: هاي مالی اختیاري سیاست

لی این مزیت را دارند که قدرت و ،ها طوالنی است تصمیم، اجرا و تاثیر این سیاست ،تشخیص

هاي شدید معموال از این  ها زیاد است و به همین دلیل در رکودها و تورم کنندگی آن تثبیت

 .شود ها استفاده می سیاست

. بر هر دو بخش عرضه و تقاضاي اعتبارات اثر بگذارد، هاي مالی تواند با سیاست دولت می

ه ناشی از اخذ مالیات و دیگر منابع درآمدي است هزینه که دولت کلیه درآمدهاي خود را ک درصورتی

شود که این به معناي افزایش پس انداز دولت و به طبع آن  رو می ننماید، در واقع با مازاد بودجه روبه

دنبال  افزایش میزان عرضه اعتبارات خواهد بود و در نتیجه کاهش سطح عمومی نرخ بهره را به

رو گردد، این  هاي خود با کسر بودجه روبه ولت در نتیجه گسترش هزینهدر مقابل اگر د. خواهد داشت

  .امر باعث افزایش میزان تقاضاي اعتبارات در بازار و به طبع آن افزایش نرخ بهره خواهد شد



 کلیات اقتصاد

 

  :تاریخچه پول

افراد به تنهایی قادر به تامین همه نیازهاي . ترین نیازهاي یک جامعه است نیاز به مبادله یکی از ابتدایی

در این میان، . باشند خود نیستند و براي تامین بهینه نیازهاي خود ملزم به مبادله با دیگران می

براي مثال، کشاورز محصول . ها، مبادله کاال به کاال یا پایاپاي بوده است ترین نوع مبادله انسان ابتدایی

این روش مشکالتی را به همراه . کرد داد و در عوض آن گوشت تهیه می تولیدي خود را به دامدار می

  :ها عبارتند از ترین آن داشت که مهم

که کشاورز بتواند دامداري را پیدا کند که نیاز به  براي مثال، این: لهیافتن طرف معام -الف 

محصوالت کشاورزي داشته باشد و االن هم گوشت براي عرضه داشته باشد، خود فرآیندي طاقت فرسا 

  .بود

فرض کنید محصول کشاورز مورد نظر ما سبزي باشد؛ در این حالت در زمانی که : فساد پذیري - ب

  .هاي کشاورز خراب شوند شد، ممکن بود همه سبزي ار میصرف یافتن خرید

کشاورز در . فرض کنید کشاورز ما باالخره دامدار مورد نظر خود را پیدا کرد: تقسیم پذیري -ج

دامدار . کند، اما دامدار فقط یک عدد گاو زنده دارد کیلو سبزي یک کیلو گوشت تقاضا می 10عوض 

اي براي گوشت پیدا  گاو را بکشد چراکه ممکن است تقاضاکننده تواند براي فروش یک کیلو گوشت نمی

تواند بخشی از گاو را به کشاورز بدهد؛ یعنی گاو قابل تقسیم نیست و دامدار  نکند و از طرفی نمی

  .تواند بخشی از گاو را بفروشد نمی

کاالهاي دیگر  در این نوع مبادله، براي هر کاال باید نسبت به تمامی: هاي متفاوت گذاري قیمت - د

ها و مقایسه قیمت کاالها نسبت به یکدیگر بسیار سخت  خاطر سپردن این قیمت گذاري کرد که به قیمت

براي مثال، قیمت گوشت نسبت به سبزي، نان نسبت به سبزي، لباس نسبت به سبزي ، . خواهد بود

  ... . لبنیات نسبت به سبزي و 

  .هوم جدیدي به نام پول در میان افراد شدوجود آمدن مف این مسایل و مشکالت باعث به

 

  



 کلیات اقتصاد

 

  وظایف پول در اقتصاد

  :طور کلی پول در اقتصاد داراي سه وظیفه اصلی است به

 وسیله مبادله  

  وسیله سنجش  

  و وسیله حفظ ارزش  

و امثال آن متمایز  ها مانند سهام، اوراق قرضه این سه وظیفه با یکدیگر مفهوم پول را از سایر دارایی

  .پردازیم حال به توضیح بیشتر در مورد وظایف سه گانه پول می. کنند می

پول وسیله مبادله است، زیرا خریداران براي خرید کاالها و خدمات  :عنوان وسیله مبادله پول به

دهد و شما  خرید، فروشنده لباس را به شما می وقتی شما پوشاك می. کنند ضروري خود از آن استفاده می

این انتقال پول از خریدار به فروشنده امکان انجام معامله را فراهم . دهید در مقابل به فروشنده پول می

  .عنوان وسیله مبادله کاالها و خدمات پذیرفته شده است این پول در همه جا به. کند می

مورد سنجش قرار توانیم ارزش هر کاال را  به وسیله پول می: عنوان وسیله سنجش ارزش پول به

تومان است  2000تومان و قیمت کاالي دیگر  1000براي مثال، هنگامی که قیمت یک کاال . دهیم

  .توانیم بگوییم قیمت یکی دوبرابر قیمت دیگري است می

توانند با توجه به این وظیفه پول، قدرت خرید خود را از  مردم می :عنوان وسیله حفظ ارزش پول به

وقتی یک فروشنده در مقابل فروش کاال یا خدمات در زمان حال پولی . منتقل کنند زمان حال به آینده

تواند با نگهداري این پول به یک خریدار کاال یا خدمات در یک زمان دیگر تبدیل  کند، می را دریافت می

  .شود

  .دشو هاي غیر پولی اطالق می به مجموع تمامی ذخایر ارزش، مانند پول و دارایی »ثروت«واژه 

ازآنجاکه پول یک . کنند اقتصاددانان از واژه نقدینگی براي امکان تبدیل پول به وسیله مبادله استفاده می

سایر انواع دارایی قابلیت نقدینگی یا . آید شمار می وسیله مبادله است، پس نقدترین دارایی ممکن به

به آسانی و با هزینه بسیار کم به توانیم  انواع سهام و اوراق قرضه را می. نقدشوندگی متفاوتی دارند



 کلیات اقتصاد

 

برعکس، فروش یک دارایی مانند خانه مشکل است؛ بنابراین سهام و اوراق قرضه . فروش برسانیم

بر است؛  برعکس، فروش یک دارایی مانند خانه نسبتا مشکل و زمان. هایی نسبتا نقدشونده هستند دارایی

  .ردبنابراین این نوع دارایی قابلیت نقدشوندگی کمی دا

ها و  گیري در مورد نحوه نگهداري ثروت خود، معموال بین درجه نقدشوندگی دارایی مردم هنگام تصمیم

هرچند پول بیشترین درجه نقدینگی را دارد، ولی یک وسیله . کنند ها توازن برقرار می ذخیره ارزش آن

ا و خدمات، ارزش هر به عبارت دیگر با گران شدن کااله. آید حساب نمی عیب براي حفظ ارزش به بی

ارتباط بین سطح قیمت و ارزش پول، موضوعی مهم براي درك چگونگی تاثیر . یابد ریال پول کاهش می

  .پول بر اقتصاد است

  



 کلیات اقتصاد

 

  انواع پول

ارزش ذاتی به این . نامیم می پول کاالییآید، آن را  درمیارزش ذاتی  وقتی پول به صورت یک کاال با 

یک مثال خوب درباره پول . عنوان پول، داراي ارزش است نظر از نقش آن به معناست که یک کاال صرف

ها و جواهرات استفاده  طال داراي ارزش ذاتی است، زیرا از آن در صنعت و ساخت زینت. کاالیی، طالست

شود، ولی از نظر تاریخی یکی از انواع پول  ستفاده نمیعنوان پول ا هرچند امروزه دیگر از طال به. شود می

توانیم به  گیري است و تقلبی بودن آن را نیز می بوده است، زیرا حمل آن نسبتا آسان است، قابل اندازه

« شود که از نظام  عنوان پول استفاده کند،  گفته می هر اقتصادي که از طال به. سهولت بررسی کنیم

  .کند ي میپیرو »استاندارد طال

هاي جنگ جهانی دوم، زندانیان براي مبادله کاالها  در زندان. سیگار نیز مثالی دیگر از پول کاالیی است

عنوان ذخیره ارزش، وسیله سنجش ارزش و وسیله مبادله استفاده  و خدمات با یکدیگر از سیگار به

، در مسکو، سیگار به صورت 80هنگام فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي سابق در اواخر دهه . کردند می

در هر دو وضعیت حتی افراد غیر سیگاري از دریافت . شد) واحد پول شوروي(پول کاالیی جانشین روبل 

توانستند از این سیگارها براي خرید کاالها و خدمات مورد نیاز  سیگار در یک مبادله راضی بودند، زیرا می

  .خود استفاده کنند

هایی که روزانه در دست مردم براي مبادله  براي مثال، اسکناس. باشدتی بدون ارزش ذاپول ممکن است 

گونه ارزشی براي دارنده آن نخواهد  گیرد اگر توسط دولت باطل اعالم شود، هیچ مورد استفاده قرار می

  ).بر خالف پول کاالیی که فارغ از نقش پولی آن، خود داراي ارزش بود(داشت 

هاي پولی قدیم، هر  براي مثال در نظام. ، داراي یک پشتوانه باشدممکن است پول بدون ارزش ذاتی

  .کشور براي چاپ اسکناس جدید موظف بود به همان میزان طال یا نقره در کشور ذخیره نماید

در این حالت، . کنند هاي پولی بدون پشتوانه طال یا نقره استفاده می اما امروزه عموم کشورها از نظام

  . ها را ضمانت کرده است ین پولدولت پرداخت بهاي ا

هرچند دولت نقش اساسی در ایجاد و قانونی کردن نظام پولی بدون پشتوانه طال و نقره دارد، اما عوامل 

پذیرش و مقبولیت پول بدون پشتوانه تا حد زیادي . دیگري نیز براي موفقیت این نظام پولی وجود دارد

  . ردبه انتظارات و روابط اجتماعی نیز بستگی دا



 کلیات اقتصاد

 

  پول در اقتصاد

نامیم؛ حجم پول بر بیشتر متغیرهاي  مقدار پولِ در گردش در اقتصاد را حجم پول می: حجم پول

 دهنده حجم پول، اسکناس و سکه در دست مردم ترین جزء تشکیل مهم. اقتصادي تاثیر بسیار زیادي دارد

برند؛ بنابراین جزء مهمی  کار می عنوان وسیله مبادله در اقتصاد به همه مردم اسکناس و سکه را به. است

  .دهند از حجم پول را تشکیل می

نیست که مردم براي خرید کاالها و خدمات از آن ) یا حجم پول(البته اسکناس یا سکه تنها نوع دارایی 

هاي دیداري نیز استفاده  به جاي پول نقد از چک یا سپردهمردم در معامالت خود . کنند استفاده می

هاي خود  هاي جاري و دسته چک ، مردم از حساب)اسکناس و سکه(در مقایسه با پول نقد . کنند می

را نیز ) هاي دیداري حساب(هاي جاري  گیري حجم پول، باید حساب براي اندازه. کنند بیشتر استفاده می

  .مورد محاسبه قرار دهیم

هاي پس  هرچند ازحساب. مدت و بلندمدت هاي پس انداز کوتاه هاي بانکی عبارتند از حساب سایر حساب 

توانیم پول موجود  هاي دیداري استفاده کنیم، ولی می انداز هنگام معامالت نمی توانیم به راحتی حساب

به انجام معامالت  هاي پس انداز منتقل کرده و سپس با استفاده از چک ها را به حساب در این حساب

ها در مقایسه با پول نقد  این حساب) یا نقدینگی(بنابراین درجه نقدشوندگی . کاال و خدمات بپردازیم

  .گوییم هاي جاري کمتر است؛ از این رو به آنها شبه پول می و حساب) اسکناس و سکه(

  

�1 = حجم پول = اسکناس و سکه +  سپرده هاي دیداري

شبه پول = سپ انداز کوتاه مدت حساب هاي  +  حساب هاي پس انداز بلند مدت

�2 = نقدینگی = حجم پول +  شبه پول

  

  

  



 کلیات اقتصاد

 

  پایه پولی یا پول پر قدرت

پایه پولی یا پول پرقدرت طبق تعریف برابر است با بدهی بانک مرکزي به بخش خصوصی، یعنی 

اسکناس و مسکوك در دست مردم و بدهی بانک مرکزي به بخش بانکی، یعنی اسکناس و مسکوك 

  .ها نزد بانک مرکزي ها، سپرده قانونی و آزاد بانک زد بانکن



 کلیات اقتصاد

 

  هاي پولی سیاست

گیرد تا عرضه  وقتی بانک مرکزي تصمیم می. بانک مرکزي مسوول کنترل عرضه پول در اقتصاد است

  .رسد، استفاده کند هایی که از طریق نظام بانکی به این هدف می پول را تغییر دهد، باید از روش

کند،  به اقداماتی که بانک مرکزي براي تغییر در عرضه پول و کنترل نقدینگی اعمال می

  .شود گفته می »هاي پولی سیاست«

  :تواند به تغییر در عرضه پول بپردازد که عبارتند از بانک مرکزي از سه طریق می

  .عملیات بازارِ باز، تغییر در نرخ ذخیره قانونی و تغییر در نرخ تنزیل مجدد 

  عملیات بازارِ باز .1

براي افزایش عرضه پول، . کند بانک مرکزي با خرید و فروش اوراق قرضه اقدام به عملیات بازار باز می

مبالغ پرداختی براي خرید اوراق قرضه باعث . کند بانک مرکزي اقدام به خرید اوراق عرضه در بازار می

ها  به صورت نقد هستند و بخشی نیز در بانکها  بخشی از این پول. شود افزایش حجم پول در بازار می

هر یک ریال پول نقد در گردش، دقیقا معادل یک ریال افزایش در . شوند گذاري می پس انداز یا سپرده

  .باشد عرضه پول از طریق خلق پول به صورت وام می

لت اقدام در این حالت، دو. کند براي کاهش عرضه پول، بانک مرکزي عکس سیاست فوق را انتخاب می

هاي بانکی خود، به  هاي نقد وسپرده مردم با استفاده از پول. کند به فروش اوراق قرضه به عموم مردم می

با برداشت پول از . شود پردازند و این اقدام باعث کاهش عرضه پولِ در گردش می خرید اوراق قرضه می

ها با کاهش  بانک. یابد ها کاهش می ها یا ذخایر آن هاي بانکی توسط مردم، مقدار پول نزد بانک حساب



 کلیات اقتصاد

 

دهند و فرایند خلق پول معکوس و منجر به کاهش عرضه پول خواهد  ذخایر خود، پول کمتري قرض می

  .شد

در واقع، بانک مرکزي همانند سایر اشخاص در بازار اقدام . عملیات بازار باز به راحتی قابل هدایت است

تواند با استفاده از عملیات بازار باز  وه بر این، بانک مرکزي میعال. کند به خرید و فروش اوراق قرضه می

که نیاز به تغییر قوانین و  باعث تغییر عرضه پول به هر اندازه و در هر زمان که بخواهد بشود؛ بدون آن

  .مقررات بانکی داشته باشد

  .خرید اوراق قرضه یک سیاست پولی انبساطی و فروش آن یک سیاست پولی انقباضی است

  :نرخ ذخیره قانونی .2

هاي بانکی مردم نزد خود را در بانک مرکزي  هاي تجاري موظفند درصدي از سپرده طبق مقررات، بانک

کننده آن است که  نرخ ذخیره قانونی بیان. شود گذاري نمایند که به آن نرخ ذخیره قانونی گفته می سپرده

  .تواند پول خلق کند نظام بانکی براساس هر یک ریال سپرده، به چه میزان می

  .تواند با استفاده از ذخایر قانونی، اقدام به تغییر در عرضه پول نماید بانک مرکزي می

صورت ذخیره نزد  ها باید پول بیشتري را به معناي آن است که بانک افزایش در نرخ ذخیره قانونی به

در این حالت، مقدار ذخیره . دتوانند پرداخت کنن بانک مرکزي نگهداري کنند؛ بنابراین وام کمتري می

بر عکس، . شود یابد و عرضه پول نیز کم می یابد، ضریب فزاینده پول کاهش می قانونی افزایش می

  .شود کاهش نرخ ذخیره قانونی باعث افزایش ضریب فزاینده پولی و افزایش عرضه پول می

رخ ذخیره قانونی، یک سیاست بنابراین کاهش نرخ ذخیره قانونی یک سیاست انبساطی پولی و افزایش ن

  .انقباضی پولی است



 کلیات اقتصاد

 

کنند چراکه تغییرات مکرر در نرخ ذخیره قانونی  هاي مرکزي کمتر از این سیاست استفاده می البته بانک

  .شود ها می هاي تجاري بانک باعث تزلزل در فعالیت

    



 کلیات اقتصاد

 

  : نرخ تنزیل مجدد .3

نرخ تنزیل مجدد ، نرخ بهره اي . مجدد استسومین ابزار سیاست پولی بانک مرکزي تعیین نرخ تنزیل 

بانکهاي تجاري ممکن .استکه بانک مرکزي براي وام هاي اعطایی به بانکهاي تجاري تعیین می کند

دلیل این استقراض می تواند اعطاي بیش از حد . است نیاز به دریافت وام از بانک مرکزي داشته باشند

وقتی . یش از انتظار پول توسط سپرده گذاران از بانک ها باشدوام از سوي بانکها به مردم،  یا برداشت ب

بانک مرکزي به سایر بانک ها وام می دهد،ذخایر نظام بانکی بیش از ذخایر قانونی نزد بانکها می شود 

  .وبانکها با استفاده از این ذخایر اضافی می توانند پول بیشتري خلق کنند

نرخ تنزیل مجدد باالتر باعث . ضه پول را تغییر می دهدبانک مرکزي با تغییر نرخ تنزیل مجدد عر

بنابراین افزایش در نرخ تنزیل مجدد باعث .کاهش تمایل بانک ها به استقراض از بانک مرکزي می شود

بر عکس نرخ تنزیل . کاهش مقدار ذخایر نزد بانکها می شود و به دنبال آن عرضه پول کاهش می یابد

نک ها به استقراض از بانک مرکزي می شود و ذخایر نزد بانک ها و مجددپایین تر باعث تشویق با

بنابراین کاهش نرخ تنزیل مجدد ، یک سیاست پولی انبساطی و افزایش آن . عرضه پول افزایش می یابد

  .یک سیاست پولی انقباضی است
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