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 اقتصاد چيست؟اقتصاد چيست؟--11فصل فصل--11بخش بخش
 . منبع رفع نيازهاي انساني امكاناتي است كه در اختيار انسان قرار داده شده است.1

و نامحدود است.1 و تالش است،  ) محرك انسان براي فعاليت
دهد، بلكـه نيازهـاي نيازي به او دست نميبي) انسان موجودي سيرناپذير است كه با برآورده شدن قسمتي از نيازهايش احساس2 نيازها-2

 گيرد. جديدي در او شكل مي
مي-3 و امكانات: داراي دو ويژگي  باشند. منابع

و به و امكانات بشر محدود است  تواند از تمام منابع استفاده الزم را ببرد. دليل محدود بودن دانش فني بشر نمي الف) منابع
بهب) قابليت مصرف متعدد دارن به عبارتي بيشد.  رود. كار نمي تر منابعي كه در دسترس انسان قرار دارد فقط براي رفع يك نياز معين

و امكانات و امكاناتبهترين روش استفاده از منابع  بهترين روش استفاده از منابع
به يعني با استفاده از منابع بتوان بيش» بهترين بودن«مالك و به سطح باالتري از رفاه رسيد. ترين ميزان توليد را  دست آورد

و فعاالن در عرصه و فعاالن در عرصهبازيگران ي اقتصادي اقتصاد بازيگران
به-1  كنندگان عنوان مصرف خانوارها
به بنگاه-2  عنوان توليدكنندگان ها
آن-3 مي دولت: با نظارت بر عملكرد توليدكنندگان و قوانين و سياست ها را ملزم به رعايت ضوابط مي كنند كنند تا توليد يك كاال هايي را اعمال

و يا  بيكاري در يك بخش از جامعه كاهش يابد. رونق پيدا كند
و ... كه نقش نظارتي در اقتصاد جهان المللي مثل سازمان تجارت جهاني گات، بانك جهاني، صندوق بين هاي اقتصادي بين سازمان-4 المللي پول

 دارند. 

 تعريف علم اقتصادتعريف علم اقتصاد
و معلول است. شباهت در همه-1 ي علوم بررسي روابط علت
بهم شاخهدر تما-2 و معلولي بين پديده هاي علوم، دانشمندان و بـدين منظـور بـه انجـام دنبال يافتن روابط علت هاي مـورد مطالعـه هسـتند

و سپس طبقه مشاهدات، جمع آن آوري اطالعات مي بندي  پردازند. ها
و معلولي بين پديده اقتصاددانان توانسته-3 به هاي اقتصادي را كشف اند ماهيت روابط علت عنوان مثال، با افزايش قيمت يك كاال، تقاضـا كنند.

پس كاهش مي  يابد. انداز افزايشمي يابد. با افزايش نرخ بهره بانكي ميزان
ي اقتصاد براي رسيدن به هدفي خاص: امروزه در عرصه-4

مي الف) سياست و اجرا  كنند. هايي را طراحي
 كنند.مي بيني ها را از قبل پيشب) نتايج اجراي آن

آني اقتصاد بروز كند، روش بيني مشكالتي كه ممكن است در عرصهج) با پيش مي هايي براي جلوگيري  دهند. ها ارائه
و تكامل علم اقتصاد است.ي شكل كه همگي نتيجه  گيري

به-5 و عوامل توليد كمياب كه مور صورت رابطه اقتصاد علمي است كه انتخاب بشر را وي بين منابع و نيازهـاي مـادي د استفاده مختلف دارنـد
 كند. نامحدود انسان را بررسي مي

به هدف علم اقتصاد:هدف علم اقتصاد: و و امكانات خويش است. راهنمايي انسان براي انجام بهترين انتخاب  كارگيري بهترين روش جهت استفاده از منابع

به اگر جامعه علم اقتصاد:علم اقتصاد:اهميت اهميت فر اي و ميدنبال حفظ استقالل سياسي به هنگي خود و پيشرفت اقتصادي تـرين عنوان مهـم باشد بايد به رشد
 ابزار توجه كند. 

 دهد. علم اقتصاد بدين جهت داراي اهميت بسياري است كه راه انتخاب بهتر را به انسان آموزش مي

و تعاليم اسالمي و تعاليم اسالميعلم اقتصاد  علم اقتصاد
و پرهيز از مصرف-1 ك اسالم ضمن تأكيد بر قناعت بي ردن نيازهاي انسان) نعمتگرايي(محدود مي هاي الهي را و نامحدود معرفي و حصر  كند. حد

و تأكيد بر مظاهر مادي نيست. معني مصرف نامحدود بودن نيازها به  گرايي
و تجمالت هدف است.-2  در غرب(جامعه مصرفي) افزايش مصرف
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ت-3 و تعالي فكري انسان كه براي  گذاري براي تأسيس نهادهاي فرهنگي ضروري است. حقق اين امر سرمايهدر اسالم با ارتقاي سطح فرهنگي
و منابع محدودي دارند.-4  هر دو جامعه نيازهاي نامحدود
 فرض نامحدود بودن نيازهاي انسان با الگوي مصرفي اسالمي لزوماً ناسازگار نيست.-5
ازبه-6 و مصرف بيش هـاي فـرض آيد كه منابع محدود است. لذا بين پـيش حد اين تفكر پيشمي دليل پايين بودن دانش فني، استفاده نادرست

و تعاليم اسالمي تقابلي وجود ندارد. اوليه ي علم اقتصاد

 فرض نادرست كدام است؟ در طراحي عمومي مسئله اقتصادي پيش مثال:مثال:

 ) منابع توليد محدودند.2 يابد. ) نيازهاي انسان با افزايش درآمد كاهشمي1
م3 مي نابع به صورت) و گسترش دارند.4 گيرند. هاي گوناگون مورد استفاده قرار  ) نيازهاي بشر ميل به فزوني

))11((::پاسخپاسخ

مي تعريف كاال:تعريف كاال:  گيرد. شيئي كه براي رفع يكي از نيازهاي انسان مورد استفاده قرار

مي وسيله مجموعه افعالي است كه بهخدمات: خدمات: ني انسان صورت و قسمتي از ميگيرد و قابل لمس نيست مثل خدمات يازهاي انسان را برطرف كند

. و ... و معلمان  پزشكان

و واسطه و واسطهكاالهاي مصرفي  اياي كاالهاي مصرفي
به-1 مي كاالهايي كه  شوند، كاالهاي مصرفي نام دارند. طور مستقيم توسط خانوارها مصرف
آن كاالهايي كه براي ادامه-2 و تبديل مخي فرآيند توليد بهها به كاالهاي مي تلف ديگر مي روند، كاالهاي واسطه كار فرنگي شوند. گوجه اي ناميده

مي كنند كاالي مصرفي است، ولي زماني كه كارخانه كه خانوارها خريداري مي مي كنند، كاالي واسطه ها براي تهيه رب خريداري  شود. اي ناميده
به-3 به هايي بنگاه وسيله كاالهاي بادوام در فرآيند توليد كه مي توليدي (كاالهاي سرمايه كار گرفته مي شوند  شوند. اي) ناميده
و تجملي-4  كاالهاي ضروري

ي فرصتي فرصت هزينههزينه
هـاي فرصـت به عبارتي هزينـه ايم. نظر كرده چون منابع توليد قابليت مصرف متعدد دارند، اگر به مصرف خاصي برسانيم، از مصارف ديگر صرف

 نظر كرديم. صرف بيانگر آن چيزي است كه از آن

يا000/20كيلوگرم ذرت به ارزش 200توان در قطعه زميني مي::مثالمثال و ريال برداشت نمود. با توجه به اصـل000/21كيلو گندم به ارزش 220ريال
 تغييرپذيري منابع توليد اگر اقدام به كشت گندم نماييم؛ 

مي الف) هزينه  گيرد؟ي فرصت به كدام محصول تعلق
ي فرصت متعلقه چند ريال است؟نهب) هزي

 ريال000/20-) گندم4 ريال000/21-) ذرت3 ريال000/21-) گندم2 ريال000/20-) ذرت1

))11((::پاسخپاسخ

 هاي اقتصاديهاي اقتصادي آشنايي با شاخصآشنايي با شاخص--22فصل فصل
و خدمات نشان-1 ي قدرت اقتصادي يك جامعه است. دهنده ميزان توليد كاال
 توليد↑→درآمد↑→مصرف↑→رفاه↑-2
به-3 و رشد اقتصادي جامعه بررسي كرد. كارگيري سياست اهميت حسابداري ملي: تأثير  هاي اقتصادي مختلف را بر سطح زندگي مردم

و اندازه و اندازهتوليد ملي آن توليد ملي  گيري آنگيري
مي يكي از مهم-1  پردازد توليد كل است. ترين متغيرهايي كه حسابداري ملي به مطالعه آن

ن1 و خدمات  هايي مورد نياز مردم را توليد كند. ) كاال
 هاي توليدي فعاليت-2

و خدمات را كه از قبل تهيه شده است افزايش دهد.2  ) ارزش كاال
 حمل كاال به مراكز مصرف جزء فعاليت توليدي است.-3
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و خدمات در حسابداري ملي شرايط محاسبهشرايط محاسبه و خدمات در حسابداري مليي كاال ي كاال
 كننده تحويل دهد.ي پرداخت پول آن را به مصرفتوليدكننده در ازا-1 از بازار عبور كند:-1

مي فعاليت-2  شود. گيرد در حسابداري ملي منظور نمي هايي كه براي نيازهاي شخصي خانوار صورت
مي فعاليت توليدي زنان خانه-3 آن دار حساب  شود. ها در منزل حساب نمي شود ولي خدمات

و خدمات نهايي در حسابداري ملي-2 مي كاال  شود. منظور
آن اي در حسابداري ملي منظور نمي ارزش كاالهاي واسطه و ارزش ها در بطن كاالهايي شود چون يك بار در كاالهاي نهايي حساب شده است

 نهايي است. 
 توليد در محدوده مكاني معين صورت گيرد.-3

از توليد داخلي: ارزش فعاليت و چـه توليـد اين هايي كه در داخل يك كشور توليد شده اعم كه عاملين توليد مردم خـود آن كشـور باشـند
 شود. هاي مقيم كشور، لذا توليد آن گروه از مردم كشور كه در خارج اقامت دارند محاسبه نمي خارجي

و چه عاملين خارج، لذا ارزش فعاليت توليد ملي ارزش فعاليت هاي اي خارجيه هاي افرادي است كه تابع يك كشور هستند چه عاملين داخل
 شود. مقيم داخل حساب نمي

و مجاز باشد.-4  قانوني
(اقتصاد زيرزميني) محاسبه نمي فعاليت  شود. هايي مثل قاچاق

 استهالك سرمايه ثابتاستهالك سرمايه ثابت
و ماشين سرمايه فرسـوده هـاي هاي جايگزيني سرمايه شوند. به هزينه آالت، به مرور زمان مستهلكمي هاي يك كشور مثل ساختمان، ابزارآالت

و خالص در استهالك است. استهالك مي  گويند كه بايد از محل توليد كل پرداخت شود، پس فرق توليد ناخالص
 اي = هزينه استهالك ارزش كاالي سرمايه× درصد مستهلك شده

 % استهالك20ريال است با احتساب000/600/1ارزش يك تراكتور در آغاز دوره مثال:مثال:

201استهالك 600 000 320 000
100

/ / /× = 

GG..NN..PP:(توليد ناخالص ملي):(توليد ناخالص ملي)و توليد بيش دهنده باال بودن آن نشان و استفادهي قدرت اقتصادي ي بهينه از تمام عوامل توليد است. تر

مي ارزش پولي كليه و خدمات نهايي كه اعضاي يك ملت در طول يك سال توليد  كنند.ي كاالها

G.D.P مي پولي كليه ارزش ):):داخليداخلي(توليد ناخالص(توليد ناخالص و خدمات نهايي كه در طول يك سال در مرز جغرافيايي يك كشور توليد  شود.ي كاال

و سرمايه تذكر:تذكر: مي در لبنان نيروي كار مي شود، ولي در هنگ هاي زيادي از آن خارج و سرمايه زيادي به آن وارد  شود. كنگ، مهاجر

ا براي انجام تحليل ميهاي اقتصادي در كشورها از يكي  كنند.ز اين دو شاخص استفاده
 توليد ناخالص داخلي= توليد خالص داخلي- استهالك سرمايه

 توليد ناخالص ملي= توليد خالص ملي- استهالك سرمايه
و خدمات= توليد ناخالص داخلي× قيمت  مقدار توليد كاال

و ميزان توانا دهنده هاي ديگر نشان همانند شاخص درآمد ملي:درآمد ملي: و سطح رفاه جامعه است.ي قدرت اقتصادي  يي

مي درآمد ملي دربرگيرنده  شود.ي مجموع درآمدهايي است كه در طول نصيب اعضاي جامعه
(سود) + حقوق(دستمزد)= درآمد ملي سودي كه نصيب شركت مي  شود + درآمد صاحبان مشاغل آزاد + درآمد صاحب امالك(اجاره) + درآمد صاحب سرمايه

درآمد سرانه=
درآمد ملي
جمعيــت

مي درآمد سرانه معيار بهتري براي اندازه و رفاه افراد جوامع مختلف و سهم متوسط هر فرد جامعه در ميـزان توليـد يـا گيري سطح زندگي باشد
 درآمد آن جامعه است. 

ا::11 مثالمثال و ناخالص داخلي(از راست به چپ) كدام  ست؟از طريق اطالعات داده شده توليد خالص داخلي

تن50الف) توليد  ميليون ريال5تن ذرت از قرار هر
 ميليون ريال 2400آالت كشاورزي به ارزش دستگاه ماشين40ب) توليد

1ي بخش خصوصي وسيلهج) خدمات ارائه شده به
6

 آالت ارزش ماشين

تن 150د) توليد  ميليون ريال6تن مواد غذايي هر
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2استهالك هـ)
3

 ارزش مواد غذايي

50 5 000 000 250/ / m⇒ ×  ارزش ذرت(الف=
2400m⇒آالت(ب ماشين 

12400 400
6

m⇒ ×  خدمات(ج =

150 6 900m⇒ ×  مواد غذايي(د=
250ميليون ريال 2400 400 900 3950G.D.P = + + + =

2يليون ريالم 1800900 600
3 3

= × = ي استهالك هزينه=

3950 600 3350= −  توليد خالص داخلي=
 ميليون ريال 3950توليد ناخالص داخلي-ميليون ريال 3350ج) توليد خالص داخلي

 ميليون نفري است.20اطالعات فرضي مربوط به يك جامعه::22مثال مثال

است كه به صـاحب سـرمايه تعلـق ) كدام رديف سودي1
و كدام رديف مال مي  االجاره است؟ گيرد

و سرانه كدام است؟2  ) درآمد ملي
 ) مفهوم درآمد سرانه چيست؟3

::پاسخپاسخ
و رديف5) رديف1 مي3سود است  باشد. اجاره
2(

2240 160
3

m= ×  درآمد صاحبان مشاغل آزاد=

1660 220
3

m= × مي سودي كه نصيب شركت=  شود ها

240 160 660 220 880 2160m= + + + +  درآمد ملي=
2160 108

20
m=  درآمد سرانه=

و يا درآمد يك جامعه است.3  ) درآمد سرانه سهم متوسط هر فرد در ميزان توليد

 از طريق طالعات داده شده توليد خالص ملي چقدر است؟::33مثال مثال

 ميليون ريال500/28داخلي الف) توليد ناخالص
 ميليون ريال 2200هاي مقيم خارجب) درآمد ايراني
 ميليون ريال 6000هاي مقيم ايرانج) درآمد خارجي

 G.N.Pدرصد10د) استهالك

::پاسخپاسخ

28 500 2200 6000 24 700GNP / /= + − =
1024 700 2470
100

/= ×  سهم استهالك=

24 700 2470 22 230/ /= − خ=  الص مليتوليد

 محاسبه توليد كلمحاسبه توليد كل
 طور معمول دو گروه فعاليت دارند. در اقتصاد يك جامعه به

 كننده عوامل توليد ) عرضه1
(حقيقي)-1  خانوارها

و خدمات2  ) تقاضاكننده كاال

و حقوق1 ميليون ريال240مزد

2 درآمد صاحبان مشاغل آزاد2
3

و حقوق بگيران درآمد مزد

ميليون ريال660درآمد صاحب مستغالت3

مي سودي كه نصيب شركت4 1 شود ها
3

 درآمد صاحب مستغالت

ميليون ريال880درآمد صاحب سرمايه5
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 ) تقاضاكننده عوامل توليد1
(حقوقي)-2  بنگاه

و خدمات ) عرضه2  كننده كاال

ميتوليد كل از سه رو  شود:ش محاسبه
مي روش هزينه-1 و خدماتي اسـت كـه خـانوار اي: كل پولي است كه از طرف خانوارها به سمت بنگاه جريان پيدا كند كه نشانگر ارزش كل كاال

و مصرف كرده است كه از جمع هزينه به خريداري مي هاي مصرفي تمام خانوارها  آيد. دست
ط-2 ميروش درآمدي: كل پولي است كه از دري ارزش پولي كليه دهنده شود كه نشان رف بنگاه به خانوار پرداخت ي عوامل توليدي اسـت كـه

مي جريان توليد به  شود. كار گرفته
مي زمان با فعاليت هم و خدمات توليد شده است كه اين درآمد هاي توليدي در سطح جامعه، مقداري درآمد ايجاد شود كه معادل ارزش پولي كاالها
مي بين  شود. صاحبان عوامل توليد تقسيم

و خدمات توليد شده است. اين درآمد معادل حاصل  جمع ارزش پولي كاالها

(ارزش افزوده) (ارزش افزوده)روش توليد  روش توليد
و خدماتي يك بار در محاسبه مي چون ارزش هر كاال (احتسـاب مضـاعف) گفتـه شود، چناني توليد كل منظور كه بيش از يك بار حساب شـود

ب مي ميشود كه  كند. راي جلوگيري از تكرار از روش ارزش افزوده استفاده
ي اول= ارزش كل توليداتي مرحلهي دوم + ارزش افزودهي اوليه ... + ارزش افزوده مرحله قيمت ماده

 كنيم. براي پيدا كردن ارزش افزوده در هر مرحله از فرمول زير استفاده مي::11تذكر تذكر

 مرحله= ارزش افزودهارزشيك-ي ماقبل ارزش مرحله

مي براي پيدا كردن ارزش يك مرحله از رابطه::22تذكر تذكر  كنيم.ي زير استفاده

ي ماقبل+ ارزش افزوده آن مرحله= ارزش يك مرحله ارزش مرحله

 از طريق اطالعات داده شده ارزش كل توليدات چقدر است؟::11مثال مثال

2850ارزش الوار-1
A3000بريارزش چوب-2
B125سازيزش افزوده مبلار-3

3000 125 3125= + )1ارزش كل توليدات(=
A3000بري ارزش افزوده چوب 2850 150− =)2(

2850 150 125 3125+ + =
 از طريق اطالعات داده شده؛::22مثال مثال
؛Cي ) ارزش افزوده مرحله1
 ) قيمت نهايي كدام است؟2

A750يارزش مرحله
B150يارزش افزوده مرحله

C1025يارزش مرحله
D25يارزش افزوده مرحله

750 150 900= + Bي ارزش مرحله=
1025 9000 125= − )C)1ي ارزش افزوده مرحله=

1025 25 1050= + )2قيمت نهايي(=
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و قيمت ثابت و قيمت ثابتمحاسبه به قيمت جاري  محاسبه به قيمت جاري
ميارز و توليد ناخالص ملي برحسب پول ملي سنجيده و چون ارزش پول دائماً در نوسان است.ش توليدات جامعه اعم از توليد ناخالص داخلي  شود

(قيمت روز) محاسبه شود، نشان (سال موردنظر) به قيمت جاري مي دهنده اگر ارزش كل توليدات در سال جاري باشد، كـه رشـد توليـدي تورم
ر  دهد.ا نشان نمي(مقدار)

، نشان و اثر تورم را از بين بـرده دهنده ولي اگر ارزش توليدات در سال جاري به قيمت ثابت(سال پايه) محاسبه شود (مقدار) است ي رشد توليد
 است.

مي براي جلوگيري از اثر تورمي، سالي را به را عنوان سال پايه در نظر و سپس ارزش توليدات در سال جاري به قيمت سال پايـه محاسـبه گيريم
 كنيم. مي

مي براي محاسبه  كنيم:ي ارزش توليدات به قيمت ثابت از فرمول زير استفاده
(حقيقي× قيمت سال پايه و خدمات در سال جاري=  ) ارزش توليدات در سال جاري به قيمت ثابتGNPمقدار توليد كاال

 از طريق اطالعات داده شده؛::11مثال مثال

 چقدر است؟89به قيمت سال90ليدات در سال الف) ارزش تو
 به قيمت جاري كدام است؟90ب) ارزش توليدات در سال

كاال89مقدار توليد89قيمت90توليد90قيمت

20
30 
10 

30
15 
20 

10
20 
6

20
5
15 

الف
ب
ج

ا هاي ثابت از رابطه به قيمت90ي ارزش توليدات در سال الف) براي محاسبه ميي زير  كنيم: ستفاده
 به قيمت ثابت90= ارزش توليدات در سال90توليد سال×89قيمت سال

) 30 10 لف 300 ا  
(ب 15 20 300 300 300 120 720
(ج 6 20 120

× = 
× = ⇒ + + =
× = 

ميي ارزش توليدات در سال جاري به قيمت جاري، از رابطهب) براي محاسبه  كنيم:ي زير استفاده
 اسمي GNP=90توليد سال×90قيمت سال

) 30 20 لف 600 ا  
(ب 15 30 450 600 450 200 1250
(ج 20 10 200

× = 
× = ⇒ + + =
× = 

و سوم به::22مثال مثال به 3600و 2200، 1850ترتيب ارزش كل توليدات در سه سال متوالي اول، دوم عنـوان(ميليارد ريال) است. با انتخاب سال اول
(ميليارد ريال) است. مطلوب است؟ 3450و 2000، 1850ترتيب سال پايه، ارزش كل توليدات بر اساس سال پايه به

و سوم نسبت به سال اولالف) افزايش مقدا ر توليد در سال دوم
و سوم نسبت به سال اول ب) افزايش قيمت در سال دوم

ي رشد تورم است؟ دهنده يك از اعداد نشانج) كدام

::پاسخپاسخ
سالGNPاسميGNPواقعي

1850
2000 
3450 

1850
2200 
3600 

اول
 دوم
 سوم

و سوم الف) افزايش مقدار توليد در سال نسبت به سال اول: هاي دوم
2000 1850 150
3450 1850 1600

− = 


− = 

و سوم نسبت به سال اول:ب) افزايش قيمت در سال هاي دوم
2200 2000 200
3600 3450 150

− = 


− = 

ي رشد تورم است. دهنده، نشان150و 200ج)
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و بازار--22بخش بخش و بازارتوليد  توليد
 توليدتوليد--11فصل فصل

آن تعريف توليد:تعريف توليد: و خدمات مورد براي و تالش نياز داريم. كه بتوانيم كاال و امكانات موجود تهيه كنيم به كار  نياز خود را با استفاده از منابع
(توليد) است. سلسله اقداماتي كه براي تبديل منابع به كاالهاي مورد نياز صورت مي  گيرد، همان

به توليدكنندگان:توليدكنندگان: مي محصوالت برخي مؤسسات ا صورت مستقيم به مصرف مردم بهرسند، ولي برخي صورت غيرمستقيم به مصـرفز محصوالت
و الستيك. مردم مي  رسند مثل فوالد

به به و غيرمستقيم به مصرف مردم برسند، به نوعي مكمل هم هستند. طور كلي فعاليت دو گروه توليدكنندگاني كه محصوالتشان  صورت مستقيم

ي توليدكنندگاني توليدكنندگان انگيزهانگيزه
ا در دنياي واقعي انگيزه بيي توليدكنندگان و خدمات كسب سود است. ولي هـايي بسياري از توليدكنندگان در فعاليت ترديد انگيزهز توليد كاال
هم روزمره خدمت به هم ي توليدكنندگان است. نوع بخشي از انگيزه نوعان است كه نوعي(عبادت) است. به عبارتي خدمت به

 هزينه، درآمد، سود هزينه، درآمد، سود
ميمبالغي كه توليدكنندگ هزينه توليد:هزينه توليد: يي خريد مواد اوليه، اجاره كنند هزينه توليد نام دارد. مثل: دستمزد كارگران، هزينه ان براي توليد صرف

و ماليات بر توليد ساختمان، هزينه ي استهالك سرمايه
به درآمد:درآمد: مي با فروش محصوالت مقداري پول  آيد كه درآمد نام دارد. دست

و هزينه است. سود:سود:  تفاوت درآمد

 سود كل= درآمد-كلي ينههز

كل هزينه«اگر-1 كل<ي  باشد، مؤسسه توليدي سود برده است.» درآمد
كل درآمد كل = هزينه«اگر-2 ميي سربه باشد، اصطالحاً نقطه»ي  شود. سر ناميده
كل«اگر-3 كل هزينه>درآمد  باشد، مؤسسه توليدي ضرر كرده است.»ي

هم يد هزينهبراي جلوگيري از زيان با به هاي توليد را كاهش دهند. تر يا جلوگيري از زيان بايـد دست آوردن سود بيش چنين توليدكنندگان براي
 خود را افزايش دهند. درآمد

 ) بازار مناسب پيدا كنند.1
 براي افزايش درآمد

 ) فروش كاال با قيمت مناسب ضروري است.2
تر بفروشند تـا مدت به فكر سود در آينده هستند، كه بايستي كاالهاي خود را با قيمت پايين سود در كوتاهجاي كسب بعضي از توليدكنندگان به

و به اعتبار خود اضافه كنند. مشتري بيش  تر جذب كرده
مي جويي در هزينه جاي صرفه در بعضي موارد توليدكنندگان به و هاي توليد سعي به خـاطر كسـب سـود كنند كاال را با كيفيت بهتر عرضه كنند

مي تر در آينده از بخشي از سود فعلي صرف بيش  كنند. نظر
مي عوامل توليد:عوامل توليد:  باشد. شامل سه دسته

مي منابع طبيعي: مثل معادن، جنگل-1 (زمين) معرفي  شود. ها، كه منابع طبيعي تحت عنوان
ت نيروي انساني: كه مهم-2 و از آن ميترين نقش را در جريان توليد دارد  شود. حت عنوان عامل كار نام برده
و تجهيزات نيازمند است. سرمايه: انسان براي بهره-3  برداري از منابع طبيعي به ابزار

به عامل سرمايه دربرگيرنده مي عنوان حاصل كار گذشتهي مجموعه امكاناتي است كه گيرد. به كاالهايي انسان در جريان توليد مورد استفاده قرار
بهبادو مي امي كه در جريان توليد  گويند.مي» سرمايه«شود كار گرفته

 سرمايه كار= طبيعت+

مي از سرمايه براي فعاليت توليدي خود استفاده مي و قيمت سرمايه را به صاحب آن پردازند. صاحب سرمايه در مقابل در اختيار قـرار دادن كنند
تي خود توقع دارد در عايدي مؤسسه سرمايه  وليدي شريك باشد.ي

به مثال:مثال: مي دست آوردن سود بيش توليدكنندگان براي  دهند؟ تر يا جلوگيري از زيان كدام اقدام را انجام

 ) كشف بازار مناسب براي محصوالت خود2 ) افزايش درآمد1
 ) استاندارد مصرف4 ) كاهش قيمت كاال3

))11((::پاسخپاسخ
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 بازاربازار--22فصل فصل
و اقدامي تصميم نحوه و مصرف گيري و نيز واكنشآن توليدكنندگان را كنندگان و وضعيت اقتصادي  گويند.» رفتار اقتصادي«ها نسبت به تغييرات

 كنندگان كنندگان بررسي رفتار اقتصادي مصرفبررسي رفتار اقتصادي مصرف
 كنندگان از خريد كاال رفع نياز است.ي مصرف طور كلي انگيزه به

 ) عامل اصلي: قيمت1
دسطح درآم عوامل مؤثر در تقاضا:

(رجحان)ي مصرف سليقه ) عوامل فرعي2  كننده
 كاالهاي جانشيني قيمت ساير كاالها

 كاالهاي مكمل
و با كاهش قيمت تقاضا افزايشمي ترين عامل در تقاضاي مصرف مهم يابد. كننده قيمت كاالي موردنظر است. يعني با افزايش قيمت تقاضا كاهش
(قانون تقاضا بيانگر رابطه عبارتي تقاضا با قيمت رابطه به و منحني آن در شرايط عادي از چپ به راست نزولي است. ي معكوس قيمتي عكس دارد

 جويي در مصرف آن خواهند داشت. تري براي صرفهي بيش كنندگان انگيزهو مقدار تقاضا است). با افزايش قيمت يك كاال مصرف
تق به  اضا براي گوشت سفيد افزايش خواهد يافت. عنوان مثال، با افزايش قيمت گوشت قرمز،

از نكته:نكته:  فقط در اثر تغيير قيمت كاالي موردنظر است.BبهCياBبهAهرگونه تغيير مكان هندسي روي منحني تقاضا
كمي قيمت بيش دهنده در منحني تقاضا، نقاط باالتر نشان و تقاضاي و نقاط پايين تر كم تر تق تر مبين قيمت و  تر است. اضاي بيشتر

و برعكس. ها مقدار تقاضا كاهشمي نزولي بودن منحني تقاضا بيانگر آن است كه با افزايش قيمت  يابد
مي چگونگي رابطه قانون تقاضا:قانون تقاضا: و قيمت را نشان  دهد.ي معكوس بين تقاضا

[عرضه [عرضهبررسي رفتار توليدكنندگان  كنندگان]كنندگان] بررسي رفتار توليدكنندگان
كا انگيزه ال كسب سود است.ي توليدكنندگان از توليد يك

 ) عامل اصلي: قيمت كاال1
ي توليد الف) هزينه عوامل مؤثر در عرضه

 ) عوامل فرعي2
 بيني توليدكنندگان در مورد رونق يا ركود بازارب) پيش

و عرضه مهم و برعكس، زيرا افزايش قيمتيي آن افزايشم ترين عامل مؤثر در عرضه، قيمت كاال است. با افزايش قيمت يك كاال ميزان توليد يابد
مي به معني كسب سود بيش و اين امر توليدكنندگان را تشويق هم تر است شـود كـه چنـين باعـث مـي كند كه بر ميزان فعاليت خود بيفزايند.

 توليدكنندگان جديد نيز وارد ميدان شوند به اميد كسب سود به فعاليت بپردازند. 

مك نكته:نكته:  فقط در اثر تغيير قيمت كاالي موردنظر است.BبهCياBبهAان هندسي روي منحني تقاضا از هرگونه تغيير
و نقاط پاييني بيش تر، عرضه در منحني عرضه نقاط باالتر مبين قيمت بيش كم تر كم تر، عرضه تر مبين قيمت باشـد. منحنـي عرضـه تـر مـيي

ن است.ي چگونگي رفتار اقتصادي توليدكنندگا دهنده نشان
مي چگونگي رابطه قانون عرضه:قانون عرضه: و قيمت را نشان  دهد.ي مستقيم بين عرضه

A•
B•

C• D
•
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x
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و قيمت تعادلي و قيمت تعادليتعادل  تعادل
و تقاضا قيمت كاال است.  عامل هماهنگي عرضه

 هاي باالتر از تعادل: در بازار در قيمت نكته:نكته:

 عرضه<) تقاضا1
 يابد. ها كاهشميتكه مازاد عرضه داريم از طرف فروشندگان قيم⇐

 تقاضا>) عرضه2
 تر از تعادل: هاي پايين در قيمت

 تقاضا<) عرضه1
 يابد. ها افزايشمي كه كمبود عرضه داريم از طرف خريداران قيمت⇐

 عرضه>) تقاضا2
و پايين طور كلي در قيمت به و تقاضا كاهشمي تر از تعادل فاصله هاي باالتر طور كلي هرگاه در بازار قيمت تعادلي نباشد، عوامليبهيابد.ي عرضه

به آن را به سمت قيمت تعادلي پيش مي (فزوني تقاضا بر عرضه)، قيمت به سمت قيمت تعـادلي برد. اگر قيمت در حال افزايش باشد، دليل كمبود
به پيش مي (فزوني عرضه بر تقاضا) قيم رود. اگر قيمت در حال كاهش باشد  رود.ت به سمت قيمت تعادلي پيشميدليل مازاد

مي نكته:نكته: و تقاضا تساوي برقرار و در قيمت تعادلي الزاماً بين عرضه (مازاد عرضه) وجـود نـدارد و كمبود تقاضا (مازاد تقاضا) و كمبود عرضه شود

 همگي صفر است. 

 بازار چيست؟بازار چيست؟
و نحوه ارتباط مجموعه-1 و فروشندگان يك كاال و عكسي رفتاي خريداران آنر و نه ضرورتاً مكان العمل ها نسبت به تغيير عوامل اقتصادي است

 شود. خاصي كه بازار ناميده مي
و منطقي كه بر رفتارشان حاكم است.-2 و فروشندگان يك كاال  وضعيت خريداران

 ) رقابت1
 انواع بازار

 ) انحصار2

آناگر در بازار تعداد كثيري فروشنده وجود داشت رقابت:رقابت: ميه باشد كه بين  شود. ها رقابت حاكم باشد، بازار رقابتي ناميده
و رقيبي نداشته باشد، اگر فردي بخواهد كاالي موردنظر را تهيه كند بايد به سراغ انحصار:انحصار: هرگاه در بازار فقط يك توليدكننده وجود داشته باشد

 گويند. توليدكننده منحصربفرد برود كه به اين وضعيت بازار انحصار مي
به توانند سهم بيش در بازار رقابت زماني توليدكنندگان مي  دست آورند كه بتوانند دو اقدام زير را انجام دهند: تري

ب) پايين آوردن قيمت الف) افزايش كيفيت محصول
ب در نتيجه رقابت بين توليدكنندگان به نفع مصرف  كنندگان است.ه ضرر مصرفكنندگان است، ولي كاهش شدت رقابت بين توليدكنندگان
و رقابت فشرده مي تري نصيب مصرف تر باشد، منافع بيش هرچه تعداد توليدكنندگان زيادتر شود. هرگاه در بازار بين خريـداران رقابـت كنندگان

ي خود را با قيمتي كـه شود كه فروشندگان مجبور شوند كاال وجود داشته باشد به نفع فروشندگان است، ولي وضعيت انحصاري خريدار باعث مي
 كند به او بفروشند. خريدار انحصارگر تعيين مي

 هاي زير پاسخ دهيد. دهد، به پرسش با توجه به نمودار مقابل كه بازار پرتقال در شهر تهران را نشان مي مثال:مثال:

مي 300الف) در قيمت  شود؟ ريال چه مبلغ كاال تقاضا
ا  ست؟ب) در قيمت تعادل ارزش مبادله چقدر

 ريال چند واحد كاال الزم است تا بازار به تعادل برسد؟ 100ج) در قيمت
ريال چند واحد كاال بايستي عرضه شود تا تمام تقاضـاكنندگان 100د) در قيمت

 بتوانند به تقاضاي خود پاسخ دهند؟
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::پاسخپاسخ
200واحد است، پس مبلغ مبادله20ريال تقاضا 300الف) در قيمت 20 6000×  است.=

)  واحد است، لذا ارزش آن برابر است با:30) مقدار تعادل 200ب) در قيمت تعادل

200 30 6000× =
به10واحد است، يعني اگر30واحد است در حالي كه در تعادل مقدار عرضه20ريال مقدار عرضه 100ج) در قيمت واحد كاال اضافه شود، بازار

ل خواهد رسيد. تعاد
مي30واحد، اگر20واحد است در حالي كه عرضه50ريال تقاضا 100د) در قيمت توانند به تقاضاي واحد كاال عرضه شود، تمام تقاضاكنندگان

 خود پاسخ دهند. 

 مديريت كالن اقتصاديمديريت كالن اقتصادي--33بخش بخش
 آيا دولت بايد در اقتصاد دخالت كند؟آيا دولت بايد در اقتصاد دخالت كند؟--11فصل فصل

بهي امور جوامع را به عهده بگيرد، احساسمي هاي بشري نياز به نهادي كه ادارهن تمدنگيري نخستي از زمان شكل-1 تـدريج نخسـتين شد؛ كه
به دولت  وجود آمدند. ها

و تكامل جوامع براي دست-2 فن با گذشت زمان و پيشرفت آوري يابي به آن هاي نوين و كشف قـوانين حـاكم بـر هاي سريع در تسخير طبيعت
 تر شد. اقتدار دولت وسيعي محدوده

و گسترش حوزه گيري امپراتوري با شكل-3  تر شد. ها تشكيالت دولتي پيچيدهي اقتدار دولت هاي بزرگ

و مقابله با تجاوز دشمنان بود. دولت تذكر:تذكر: و نسبتاً مشخصي داشتند كه شامل حفظ نظم جامعه  ها چه بزرگو چه كوچك در گذشته وظايف محدود
 ها با شهروندان به دو صورت بود: دولت روابط مالي

و خراج از مردم1  ) اخذ ماليات
مي تر درآمد صرف پرداخت ) هزينه كردن ماليات(بيش2 و لشكري هاي جاري دولت  شد.) مثل پرداخت حقوق كاركنان كشوري

 اهداف اقتصادي دولت(نقش اقتصادي دولت)اهداف اقتصادي دولت(نقش اقتصادي دولت)
مي ايجاد اشتغال كامل:ايجاد اشتغال كامل:--11 و بيكار وجود نداشته باشـد. بـراي رسـيدن بـه ود كه همهش به شرايطي اطالق ي جويندگان شغل داراي شغلي باشند

 اشتغال بايستي شرايط رونق اقتصادي، يعني پايان بخشيدن به دوران ركود را فراهم كرد.
كم ثبات اقتصادي:ثبات اقتصادي:--22 ر در حالت تورم افراد و رفـاه عمـومي كـاهش رو مـي وبهدرآمد جامعه براي تأمين كاالهاي مورد نياز خود با مشكل شـوند
و تورم را مهار كند. يابد. دولت بايستي تالش كند تا از افزايش قيمت مي  ها جلوگيري كند

و توسعه--33 و توسعهرشد مي سياستي اقتصادي:ي اقتصادي: رشد  تواند حركت جامعه را به سمت توسعه كُند كند يا بر سرعت آن بيفزايد. هاي اقتصادي دولت
كمآمد: آمد: بهبود وضع توزيع دربهبود وضع توزيع در--44 و افراد و كمك اقشار ثروتمند به فقرا و معلمان اخالق بر ضرورت حمايت مي مصلحان اجتماعي كنند درآمد تأكيد

و گسترش يافته است.و نهضت و سياسي بزرگ با شعار تالش براي بهبود زندگي فقرا شكل گرفته  هاي اجتماعي

 منظور از دخالت دولت چيست؟ منظور از دخالت دولت چيست؟
و خدما1 ت) عرضه كاال

ي اقتصاد بر دو قسمت است. هاي دولت در عرصه فعاليت
و سياست2  گذاري در اقتصاد ) وضع قوانين

و خدمات: عرضهعرضه--11 و خدمات:ي كاال ي كاال
آن تواند با سرمايه دولت مي و فروش و به توليد، عرضه و خدمات وارد شود ها بپـردازد. در ايـن زمينـه دولـت بـا گذاري، در بازار بعضي از كاالها
مي شركتتأسيس  و فروش فرآورده هاي دولتي به فعاليت مي پردازد مثل شركت ملي نفت كه دولت با عرضه  كند. هاي نفتي كسب درآمد

و عرضه و بدين ترتيب، در بازار توليد و تجاري را تحت پوشش بگيرد ي ممكن است در بعضي شرايط خاص دولت به ناچار برخي مؤسسات توليدي
و خدمات در  گير شود. بعضي كاالها

به اين وضعيت به و دولت به ناچار مالكيتو اداره دليل بروز جنگ تحميلي در كشور ما اتفاق افتاد و توليدي را  عهده گرفت.ي برخي واحدهاي صنعتي
 ها: گذاري بخش خصوصي در برخي از رشته دليل عدم سرمايه

 الف) عدم اطمينان از سودآوري
 زياد مثل توليد فوالديي اوليهب) نياز به سرمايه
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و سياست--22 و سياستوضع قوانين  گذاري در اقتصاد:گذاري در اقتصاد: وضع قوانين
و انضباط در عرصه1 و با هدف ايجاد نظم و موردنظر خود راي فعاليت ) دولت براي هدايت اقتصاد در مسير مطلوب هاي اقتصادي جامعه قـوانيني

و سياست وضع مي مي كند  كند. هايي را براي اجرا در كشور طراحي
 ايي نظير:ه ) هدف2

 گرايي الف) كاهش مصرف
و مصرف بي ي كاالهاي وارداتي رويهب) محدود ساختن واردات

بهج) برنامه فن ريزي در جهت  هاي نوين آوري كارگيري
 هاي توليديد) افزايش فعاليت

 گذاري در مناطق محروم كشور هـ) سرمايه
و سياست در محدوده)3 في وضع قوانين آنگذاري، دولت با و و مقرراتمي رض آگاهي كامل از وضع اقتصادي  پردازد. چه بايد انجام شود، به تدوين قوانين

ي نقش دولت در اقتصادي نقش دولت در اقتصاد اختالف نظر بين اقتصاددانان دربارهاختالف نظر بين اقتصاددانان درباره
و نقش قوي آن، اقتصاد طور جدي در عرصه گروهي اعتقاد دارند دولت بايد به در كشور نميي اقتصاد فعاليت كند. زيرا بدون حضور دولت توانـد

و مناسب پيش برود.   مسير درست
و دخالت كند. چون با دخالت دولت وضعيت اقتصاد بهتر نمي گروهي ديگر معتقدند دولت نبايد در عرصه و اعتقـاد بـهي اقتصادي وارد شود شود

 اقتصاد آزاد دارند. 
 توان از يكديگر تفكيك كرد. در نتيجه دو گروه فكري را مي

ميالف) مد و پررنگ دولت در اقتصاد كه اقتصاد آزاد بدون حضور قوي دولت را فاقد كارآيي  دانند. افعان نقش قوي
و نقش جدي دولت در اقتصادند. ب) طرفداران اقتصاد آزاد كه مخالف حضور

ي نقش دولت در اقتصادي نقش دولت در اقتصاد تفاوت دو گروه از اقتصاددانان دربارهتفاوت دو گروه از اقتصاددانان درباره
و خدمات: عرضهعرضه--11 و خدمات:ي كاالها و تصدي كارخانهطرفداراي كاالها و صنايع را در دست خودن اقتصاد آزاد معتقدند اگر دولت در اين حوزه وارد شود ها، معادن

آن بگيرد، نمي به تواند آن ها را و با مديريت كارآمـدتر مـي ها اعتقاد دارند بخشي خصوصي به روشي مناسب صورت كارآمد اداره كند. از تر توانـد
 ها برآيد.ي اين فعاليتي اداره عهده

و اعتقاد دارند اگر بخش خصوصي در ايـن طرفداران اقتصاد آزاد شواهد فراواني را از مديريت ناكارآمد دولتي در كشورهاي مختلف ارائه مي كنند
به ها جايگزين دولت بشود، اين فعاليت حوزه و در نهايت جامعه از آن منتفع خواهد شد. ها  صورت سودآور اداره شده

از گويند كه بخش خصوصي در كشورهاي در حال توسعه تجربه حضور دولت در اقتصادمي طرفداران و الزم است ي كافي براي تصدي فعاليت ندارد
و اعتقاد دارند بخش خصوصي به  هايي را ندارد. دليل توجه به سود خود، شايد صالحيت الزم را براي تصدي چنين فعاليت حمايت دولت برخوردار باشد

و سياست وضعوضع--22 و سياستقوانين ميگذاري در اقتصاد: گذاري در اقتصاد: قوانين و سياست طرفداران اقتصاد آزاد از گويند براي وضع قوانين گذاري در اقتصاد بايد اطالعات كـافي
و جنبه و دقيقي از اقتصاد كشور داشته باشد كـه معمـوالً چنـين اقتصاد هاي مختلف آن داشت. در صورتي دولت موفق است كه اطالعات روشن

به قانوننيست. اگر  جـاي جاي آثار مثبت شاهد آثار منفي باشيم. به عبارت ديگر، دولت بـه گذاري بدون اطالعات الزم انجام بگيرد، ممكن است
 كه اقتصاد را در مسير درست هدايت كند، آن را به بيراهه خواهد برد. اين

و دست ب در حال حاضر بسياري از اقتصاددانان به تركيب اين دو ديدگاه به بازار رأيمي-ه تركيبي بهينه از دولتيابي طـوري كـه دولـت در بعضـي دهند.
و بازار نيز بتواند بدون محدوديت به گسترش ابعاد فعاليت عرصه و در عين حال، بخش خصوصي  هاي خود بپردازد. هاي محدود از اقتصاد فعاليت كند
و موجبات تقويت بخش خصوصي در اقتصاد كشور شده است. قانون اساسي سهم خود44هاي اخير دولت در اجراي اصل در سال  را در اقتصاد كاهش داده

و مشاركت بخش خصوصي است.و اين به معني حركت در مسير دست  يابي به تركيب بهينه از حضور دولت

و بازار) چيست؟ مثال:مثال: (دولت  منظور از اقتصاد
و بازار با محدوديت به گسترش ابعاد فعاليت خود بپردازند. هاي نامحدود فعاليت كند، بخش ) دولت در بعضي عرصه1  خصوصي
به2 و بخش خصوصي همواره  صورت نامحدود به گسترش فعاليت خود ادامه دهند. ) دولت
به3 و بخش خصوصي همواره  صورت محدود به گسترش فعاليت خود ادامه دهند. ) دولت
به دولت در بعضي عرصه)4 در ها بهصورت محدود  صورت نامحدود به گسترش ابعاد فعاليت خود بپردازند. اقتصاد فعاليت كند، ولي بخش خصوصي

))44((::پاسخپاسخ
 را كه قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران است، عيناً بايد از كتاب درسي مطالعه كنند.*3بخش-2آموزان عزيز فصل*دانش
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و دولت--33فصل فصل و دولتبودجه  كنند؟كنند؟م بودجه ميم بودجه ميها اقدام به تنظيها اقدام به تنظي چرا دولتچرا دولت--بودجه
 هاي دولت ميزان درآمد آن است.ي هزينه كننده از عوامل اصلي تعيين-1
و هزينه-2 به هماهنگ كردن درآمدها مي وسيله هاي عمومي (ابزار) بودجه صورت  گيرد.ي
و هزينه بودجه سندي است شامل پيش-3 و عمليات معين در جهت رسيدن هاي عمومي طي يك سال كه با قدرت اجرايي مشخص بيني درآمدها

 شود. به اهداف تعيين شده تنظيم مي
و اساسي بودجه در حقيقت مهم-4 و اداري كشور است. ترين  ترين سند در دستگاه مالي
و يك برنامه بودجه يك سند پيش-5 به بيني ميي كار براي آينده است. ارقام بودجه  شود. طور تخميني تعيين

 اهميت بودجهاهميت بودجه
مي ارزيابي اهداف دستگاه ) ارزيابي اهداف:) ارزيابي اهداف:الفالف هـاي مـالي درآمـد كه دسـتگاه يابد. با توجه به اين هاي دولتي از طريق تنظيم بودجه تحقق

و هدف مي محدودي دارند  تواند بيانگر ارزش نسبي اهداف تعيين شده باشد. هاي متعددي براي مصرف اين درآمدها وجود دارد، بودجه

مي بودجه را::11 تذكرتذكر و بودجه تدوين و برنامه سابقاً سازمان برنامه هم كرد كه بعدها به عنوان سازمان مديريت اكنـون سـازمان ريزي تغيير يافت.

مي معاونت برنامه و راهبردي رياست جمهوري متن بودجه را تدوين  نمايد. ريزي

ا بودجه يك برنامه::22 تذكرتذكر مي حتياجات متنوع دستگاهي مالي است كه طرز تقسيم وجوه عمومي را بين  كند. هاي اداري كشور تعيين

ي كشور است، چون در مورد بهتريني اداره هدف ديگر بودجه هماهنگ كردن نظريات متصديان امور در برنامهب) هماهنگ ساختن نظريات:ب) هماهنگ ساختن نظريات:
 ترتيب مصرف كردن وجوه عمومي براي تحقق بخشيدن به اهداف، عقايد متفاوتي وجود دارد.

مي زماني كه اليحه::تذكرتذكر ميي بودجه به تصويب و صورت قانوني پيدا آن كند، اگر هم كسي با طرز تقسيم وجوه عمومي پيش رسد بيني شده در
و اجراي آن مكلّف مي  داند. موافق نباشد، خود را به پيروي از اصول ذكر شده در بودجه

ميبا تصويب بودجه، به دولج) كسب مجوز قانوني براي دولت:ج) كسب مجوز قانوني براي دولت: بيني شده در بودجه درآمدهايي كسـب هاي پيش شود كه از راهت اجازه داده
و هزينه هايي را بپردازد، كه از نظر سياسي اهميت زيادي دارد. هر زمان مجلس با يكي از پيشنهادات دولت موافق نباشد، مؤثرترين راه براي كند

ي آن است. هاي پيشنهادي دولت تصويب نكردن بودجه جلوگيري از برنامه
و غيردولتي:ت) ارتباط فعاليتت) ارتباط فعاليت و غيردولتي:هاي دولتي  تشكيل شده است. غيردولتيو دولتيطور كلي نظام اقتصادي جامعه از دو قسمتبه هاي دولتي

و محدوده و تناسب اين دو بخش با يكديگر در وضعيت اقتصادي كشور اهميت فراواني دارد. با روشن شدن ميزان درآمدها هـايي هزينـه ارتباط
ميي بودجه اين ارتباط روشن وسيله دولت به  شود. تر

 بودجه از آغاز تا پايانبودجه از آغاز تا پايان
و پيشنهاد بودجه:--11 و پيشنهاد بودجه: تنظيم  تنظيم

و پيشنهاد بودجه طبق اصل ميي ساالنه قانون اساسي بودجه52الف) تنظيم  شود.ي كل كشور توسط دولت تهيه
و برنامه ميريزي كشور تدوب) متن پيشنهادي بودجه را سازمان مديريت و پس از تصويب هيئت دولت به مجلس تقديم كه ين ي اليحه«كند

 نام دارد.» بودجه
 است. چندين تبصرهو يك ماده واحدهي بودجه شامل:ج) اليحه

و هزينه-  كند. هاي يك سال را مشخصمي ماده واحده، رقم كل درآمدها
و مقررات خاص مرب تبصره دربردارنده- و صرف هزينهي ضوابط  بيني شده در بودجه است. هاي پيش وط به چگونگي كسب درآمد

 تصويب بودجه: تصويب بودجه:--22
ي كشور از وظايف مجلس شوراي اسالمي است.ي ساالنه قانون اساسي تصويب بودجه52طبق اصل

ي بودجه سال بعد را تا آذرماه هر سال به مجلس تقديم كند. دولت موظف است اليحه-
و سپس در جلسهي بودجه ابتدا در كميسيون بودجه اليحه- ميي مجلس  شود.ي علني مجلس بررسي
ي سال بعد را قبل از پايان سال تصويب كند.ي بودجه مجلس موظف است اليحه-

 اجراي بودجه: اجراي بودجه:--33
ميي بودجه در مجلس شوراي اسالمي، اين اليحه به قانون بودجه الف) پس از به تصويب رسيدن اليحه هاي شود كه براي تمام دستگاه تبديل

 االجرا است. دولتي الزم
ميي بودجهب) عملكرد مالي يك سال بخش دولتي در محدوده  پذيرد.ي مصوب انجام

و تبصرهج) در قانون بودجه عالوه بر ماده و به ريز مواد وجود دارد. ها، بودجهي واحده ي هر دستگاه نيز به تفكيك
و دستگاه رت تصويب مجلس، اعتبارات هر يك از سازماند) در صو  يابد.ي مصوب تخصيصميي بودجه هاي دولتي در محدوده ها
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 اجراي بودجه: اجراي بودجه: نظارت بر نظارت بر--44
از هاي هدايت اقتصاد جامعه است، در صورتي الف) بودجه يكي از اهرم كه مجلس بر اجراي بودجه نظارت نكند، تصويب بودجه اهميت خود را

 دهد.مي دست
بهب) در كليه ي مجلس نمايندگان است. عهدهي كشورهاي جهان حق نظارت بر اجراي بودجه
مي55و54ج) اصل  كنند. قانون اساسي بيانگر اين است كه اعضاي ديوان محاسبات مستقيماً زير نظر مجلس شوراي اسالمي فعاليت

و اسناد مالي به::11 مثالمثال ؟ شود نميليل مربوط بودن با چه موردي، سند بودجه محسوبد صورت مستخرج از دفاتر

 يافته ) ارقام تحقق4 ) اجراي عمليات مشخص3ي مشخص مالي ) دوره2 ) اهداف تعيين شده1

))44((::پاسخپاسخ
 سند بودجه:::22 مثالمثال

 ) مربوط به درآمدهاي وصول شده است.2 ) مربوط به مخارج انجام شده است.1
و دفات3 مي) از اسناد و يك برنامه ) يك پيش4 شود.ر مالي گذشته استخراج ي كاري براي آينده است. بيني

))44((::پاسخپاسخ
 دهد؟ در چه صورتي بودجه اهميت خود را از دست مي::33 مثالمثال
 ) عدم نظارت از طرف مجلس شوراي اسالمي2 ) عدم نظارت از طرف شوراي نگهبان1

 عدم نظارت از طرف ديوان محاسبات)4 ) عدم نظارت از طرف سازمان راهبردي3

))22((::پاسخپاسخ
و ساير دستگاه ها، مؤسسات، شركت خانه هاي وزارتي حسابد) ديوان محاسبات وظيفه رسيدگي به كليه ي هايي كه به نحوي از بودجه هاي دولتي

هر كنند را دارد، تا هيچ هزينه كل كشور استفاده مي و  وجهي در محل خود به مصرف برسد. اي از محل اعتبارات مصوب تجاوز نكند

 خزانه:خزانه:
به ترين دستگاه از مهم  عبارتي بانكدار بودجه است. هاي مالي است كه در اجراي بودجه نقش اساسي دارد.

و كامالً بايد مشخص شده باشد.ي پيش در سند بودجه اهداف از جنبه::11يي نكتهنكته  بيني خارج

 خص نيست. ارقام ماده واحده در بودجه مش::22يي نكتهنكته

و هم در اليحه ماده::33يي نكتهنكته و تبصره مشتركاً هم در قانون بودجه وجود دارد ي بودجه.ي واحده

 درآمدهاي دولت:درآمدهاي دولت:
 ماليات-1
 بهاي خدمات-2
 گذاري دولتي سود حاصل از سرمايه-3
 استقراض-4
 نشر اسكناس-5

 هاست. كسب درآمد براي دولتالف) امروزه در اكثر كشورهاي جهان يكي از ابزارهاي مؤثر
به هاها مالياتماليات--11 و تكامل ماليات بستگي  دارد. افراد جامعه سطح زندگيو وضع درآمدب) تغيير

و اقتصادي آن كشور است. ج) مشخصات ماليات در هر كشور تابع شرايط اجتماعي
ي پرداخـت شـود تـا وسـيلهب قانون از افراد جامعه دريافـت مـي قسمتي از درآمد يا دارايي افراد است كه توسط دولت به موج تعريف ماليات:تعريف ماليات:

 هاي مالي قرار گيرد. هاي عمومي باشد يا در جهت اعمال سياست هزينه

خط نكته:نكته: مي مشي آن دسته از را هاي دولت كه با اخذ ماليات تحقق گويند كه به بررسي آثار ماليات بر سـاير متغيرهـايمي» سياست مالي«يابد

 پردازد.مي قيمتو درآمد، اشتغال، سطح توليدصادي مثل كالن اقت

 هدف دولت از اخذ مالياتهدف دولت از اخذ ماليات
 منبع درآمد-1
و توزيع عادالنه ابزاري براي رفع نابرابري-2 و اجتماعي  تر درآمدها هاي اقتصادي
 هاي اقتصادي گذاري ابزاري براي سياست-3
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 انواع مالياتانواع ماليات
د مستقيم:مستقيم:--11 مياز اشخاص حقيقي يا حقوقي ي آن مشخص است. ثانياً، ميزان ماليات پرداختي مشـخص اسـت كننده شود. اوالً، پرداخت ريافت

 مثل ماليات بر حقوق، ثروت، درآمد مشاغل، ارث

مي كننده : پرداختغيرمستقيمغيرمستقيم--22 كند يعني قسمتي از بهاي آن كاال ماليات غيرمستقيم است.ي آن ضمن خريد كاال مقداري ماليات هم پرداخت

. كننده اوالً، پرداخت و ... ي آن مشخص نيست. ثانياً، ميزان ماليات پرداختي مشخص نيست مثل ماليات بر سيگار، بنزين

مي نكته:نكته: مي ماليات غيرمستقيم را افراد به ميزان مصرف پرداخت و همه به يك نسبت پردازند ولي ماليـات مسـتقيم را مـردم بـه نسـبت كنند

. كنند درآمدشان پرداخت مي

 هاي مالياتيهاي مالياتي انواع نرخانواع نرخ

كند، ولي ميزان ماليات متفاوت است. به عبارتي در وضـع در اين نرخ در ازاي مقادير مختلف درآمد نرخ ماليات تغيير نمي نرخ ثابت ماليات:نرخ ثابت ماليات:--11

و بعد از پرداخت ماليات هيچ تغييري ايجاد نمي و قادر به تعديل وضعيت نسبي افراد نمي نسبي افراد قبل  باشد. شود

و شخص A،2000درآمد شخص::11يي نكتهنكته مي2تومان است. حال اگر هر دو با نرخ ثابتB000/10تومان شود كه در وضع % ماليات بدهند مالحظه

 است.Aبرابر شخصB،5ها هيچ تغييري ايجاد نشده است. قبل از پرداخت ماليات درآمد شخص نسبي آن

A:22000ميزان ماليات شخص 40
100

× =

2000كل درآمد بعد از كسر ماليات: 40 1960− =

B:210ميزان ماليات شخص 000 200
100

/ × = 

10بعد از كسر:Bكل درآمد شخص 000 200 9800/ − =

 است.Aبرابر شخصB،5كنيد، بعد از كسر ماليات هم درآمد شخص مالحظه مي

مي در نرخ ثابت همه::22يي نكتهنكته و در ازاي مقادير مختلف درآمد نـرخ ثابـت، ولـي ميـزاني افراد به يك نسبت ولي ميزان متفاوتي ماليات دهند

 ماليات متفاوت است. 

و با كاهش درآمدها كاهشمي نرخ تصاعدي ماليات:نرخ تصاعدي ماليات:--22 و ثروت نرخي را گويند كه با افزايش درآمد افزايش و در تعديل درآمد افراد جامعه يابد

و به دو صورت است:   مؤثر است

 در اين نرخ با اندك تغيير در ميزان درآمد، كل درآمد فرد مشمول نرخ جديد مالياتي خواهد شد. الف) نرخ تصاعدي كلي:الف) نرخ تصاعدي كلي:

 ريال درآمد دارد چقدر است؟000/52طبق جدول زير ميزان ماليات پرداختي شخصي كه ماهيانه مثال:مثال:

مي6ريال است با نرخ000/52از كل درآمد فرد كه  شود. % ماليات گرفته

652ميزان ماليات پرداختي فرد 000 3120
100

/ × = 

بهبرعكس تصاعد كلي با جزيي افزايش يا كاهش درآمد، اي:اي:ب) نرخ تصاعدي طبقهب) نرخ تصاعدي طبقه كند. شدت تغيير نمي ماليات

مي درآمد فرد را طبقه، طبقه مي مي شود سپس ميزان ماليات كنند؛ از هر طبقه با نرخ مشخصي ماليات كسر  كنند. هاي پرداخت شده را با هم جمع

مي با توجه به اطالعات زير كه نرخ مثال:مثال: 000/65ت پرداختي فردي كه ماهيانـه دهد ميزان ماليا هاي مالياتي را براي طبقات مختلف درآمد نشان

 ريال درآمد دارد چقدر است؟

نرخ مالياتدرآمد

000/20

000/30تا

000/40تا

000/60تا

000/80تا

معاف

2%

4%

6%

8%

نرخ مالياتدرآمد

000/20

000/30تا000/20از

000/50تا000/30از

000/60تا000/50از

000/80تا000/60از

معاف

000/20% نسبت به مازاد2

000/30% نسبت به مازاد4

000/50% نسبت به مازاد6

000/60د % نسبت به مازا8
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::پاسخپاسخ
230 000 20 000 10 000 200

100
450 000 30 000 20 000 800

100
5

60 000 50 000 10 000 500
100

665 000 60 000 5000 300
100

/ / /

/ / /

/ / /

/ /

− = × =

− = × =

− = × =

− = × =

 

200ميزان ماليات پرداختي 800 500 300 1800= + + +  ميزان ماليات=

::11يي نكتهنكته
Tميزان ماليات =T y i= ي ميزان ماليات فرمول محاسبه⋅

yدرآمد =Ti
y

ما فرمول محاسبه=  لياتي نرخ

iنرخ ماليات =

و طبقهي نرخ در كليه::22يي نكتهنكته  اي در ازاي مقادير مختلف درآمد ميزان ماليات متفاوت است. هاي مالياتي اعم از نرخ ثابت، تصاعد كلي

 هاها انواع مالياتانواع ماليات
و امالك كه نوع آن هم مستق-1  يم است. ماليات بر درآمد: مثل ماليات بر حقوق، درآمد مشاغل، درآمد كشاورزي
مي-2 و غيره اخذ و غيرمنقول مثل خانه، زمين، اتومبيل  شود. ماليات بر دارايي: از انواع دارايي اعم از منقول

 شود. الف) يا در هنگام انجام معامالت وصول مي
و انتقال دارايي:-3  ماليات بر نقل

(پس از مرگ) مثل ماليات و انتقال دارايي افراد  بر ارثب) يا نقل
مي-4 و واردات) گرفته (صادرات و عوارض گمركي: اين ماليات بر تجارت خارجي شود كه عالوه بر ايجاد يك منبع درآمد يكي از ابزارهاي حقوق

 گذاري نيز هست. سياست
مي-5  دهد. عوارض شهرداري: قسمتي از بهاي خدماتي است كه دولت براي مردم انجام

 نظافت شهر
 بانآسفالت خيا

و زيبايي شهر دهد مثل: شهرداري در ازاي خدماتي كه ارائه مي  حفظ
ها ايجاد پارك

و ...
مي عوارض نوسازيو عوارض اتومبيلوجوهي مثل  كند. دريافت

 اين عوارض در حقيقت بخشي از بهاي خدمات ارائه شده است.

 بهاي خدماتبهاي خدمات
خ مييكي ديگر از منابع درآمد دولت، بهاي بعضي از و تلفن. دماتي است كه به مردم ارائه  دهد، مثل خدمات پستي، آب، برق، گاز

 هاي دولتيهاي دولتي گذاريگذاري سود حاصل از برخي سرمايهسود حاصل از برخي سرمايه
 توليدي

 اجتماعي هاي دولتي شامل گذاري سرمايه
 زيربنايي

مي1  گيرد. ) به منظور تحكيم بنيان اقتصادي جامعه صورت
و اجتماعي  زيربنايي

هز2 و سودآور نيست. ينه) به  هاي هنگفت نياز دارد
به سرمايه مي گذاري مولد يكي از منابع تأمين درآمد دولت  رود مثل صادرات نفت. شمار
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 استقراضاستقراض
 الف) استقراض يا داخلي است يا خارجي.

و در آينده دولت بايد آن را پرداخت كند. زماني كه دولت با كسريب) تفاوت عمده استقراض با ساير درآمدهاي دولت اين است كه موقتي است
 تواند از استقراض استفاده كند. بودجه مواجه است مي

 نشر اسكناسنشر اسكناس
و استقراض تكافوي هزينه هاي دولت را نكند، بنا به درخواست دولت، بانـك مركـزي مبـادرت بـه در صورتي كه درآمدهاي حاصل از ساير منابع

قس انتشار اسكناس جديد مي هـاي مختلـف هاي دولت را پوشش دهد. انتشار اسكناس در اقتصاد جامعـه در حالـت متي از هزينهكند كه بتواند
 پيامدهاي زير را به همراه دارد:

مي الف) اگر اقتصاد جامعه در حالت اشتغال كامل باشد، چون توليد ثابت است تزريق پول جديد قدرت خريد را افزايش مي و باعث تورم  شود. دهد
 شود كه توأم با ارائه كاالهاي اساسي باشد. كناس در حالت اشتغال كامل زماني باعث بروز تورم نميب) انتشار اس

(اشتغال كامل نباشد) نشر اسكناس باعث رونق اقتصادي مي  شود.ج) اگر اقتصاد جامعه در حالت ركود باشد

 هاي دولت(مخارج عمومي)هاي دولت(مخارج عمومي) هزينههزينه
د و خدماتي است كه آنبهاي استفاده از كاال در ولت براي انجام وظايف خود به ها نياز دارد. مثل خريد گندم از كشاورزان به قيمت ثابت. ولي اگر
ي كشاورزان براي كشت گندم از بين خواهد رفت. جامعه تورم وجود داشته باشد، انگيزه

 ) عادي يا جاري1
(مخارج دولتي) انواع هزينه  ها

(عمراني) ) سرمايه2  اي

 اي عادي يا جارياي عادي يا جاريهه هزينههزينه--11
 طور مستمر براي دولت وجود دارد. اوالً به

مي ثانياً متناسب با سياست  كند. هاي دولت تغيير
 سير نزولي ندارد. افزايش درآمدو رشد جمعيتثالثاً با توجه به

 هاي جاريهاي جاري انواع هزينهانواع هزينه
و سازمان بابت فعاليت كار اداره پرسنلي:پرسنلي:--11 ميهاي دولتي مثل حقوق كارم ها و ... پرداخت  شود. ندان، وكال، نظاميان
ميادارياداري--22 و نهادها پرداخت و قلم). : بابت چرخش كار جاري ادارات و تلفن، ملزومات(كاغذ و برق و نقل، اجاره، آب  شود مثل حمل
و رفع نابرابريهاي انتقالي: هاي انتقالي: پرداختپرداخت--33 و توازن اجتماعي مي به منظور تأمين و شامل موار ها صرف د زير است:شود

و ازكارافتادگي  الف) حقوق ايام بيكاري
و زلزله آسيب ديده  اند.ب) كمك به كساني كه در اثر حوادث طبيعي مثل سيل

ج) پرداخت به روستاييان تحت پوشش طرح شهيد رجايي
(سوبسيد) كه دولت به منظور ميپرد ارائه ارزان كاالهاي اساسيو ثابت نگاه داشتن قيمتد) يارانه  كند. اخت

(عمراني) سرمايهسرمايههاي هاي هزينههزينه--22 (عمراني)اي  اي
مي به آن دسته از هزينه آن هاي دولتي كه صرف احداث بنا يا خريد كاالهايي مي شود كه با بقاي اصل مي ها مورد استفاده قرار شـود. گيرند اطالق

و ... عمر اين و فوالدسازي  گونه تأسيسات بيش از يك سال است. مثل كارخانه پتروشيمي
 اياي هاي سرمايههاي سرمايه انواع هزينهانواع هزينه

مي مولد:مولد:--11 و خدمات نهايي موردنياز مردم را توليد و مواد غذايي. كند، مثل كارخانه نساجي، اتومبيل كاال  سازي
 زيربنايي: زيربنايي:--22

 شود. اوالً، مستقيماً به توليد كاال منجر نمي
مي ثانياً، باعث تقويت بنيه  شود.ي اقتصادي كشور

 هاي اقتصادي است. برداري مطلوب از ساير فعاليتي بهرههثالثاً، الزم
 هاي اقتصادي ضروري است. رابعاً، براي به ثمر رسيدن ساير فعاليت

آب سازي، شبكه مثل سدسازي، جاده و خطوط راه ها، فرودگاه رساني، نيروگاهي  آهن. ها
 اجتماعي: اجتماعي:--33

 شود. مستقيماً به توليد كاال منجر نمي-
مي مينهز-  كند.ي الزم را براي توليد ساير كاالها فراهم
و جامعه را در راه رسيدن به استقالل اقتصادي كمكمي ترين سرمايه مهم-  كند. گذاري دولت است
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و پرورش مستقيماً به توليد كاال منجر نمي اكثر محققان اعتقاد دارند كه سرمايه::11يي نكتهنكته م گذاري در امر آموزش ستقيماً باعث افزايش شود ولي

 شود. توليد مي

 تفاوت فاحش بين كشورهاي صنعتي با جهان سوم از نظر پيشرفت اقتصادي ناشي از:::22يي نكتهنكته
ي صنعتي از نيروهاي متخصص الف) ميزان برخورداري كشورهاي پيشرفته

و دانش در اين جوامع است. ب) گسترش علم

ب::11تذكر تذكر به60ه روستاييان باالتر از طرح شهيد رجايي، كمك بالعوض  صورت نقدي يا جنسي است. سال

ازي بخش در صورت الزام كليه::22تذكر تذكر مي اقدام به سرمايه خصوصيو دولتي، تعاونيهاي اقتصادي اعم  كنند. گذاري

را بسياري از دانشمندان اقتصاد اعتقاد دارند كه بايد تمامي هزينه::33تذكر تذكر گذاري منظـور هاي سرمايه عنوان هزينهبههاي تربيت نيروي انساني
(نه فقط هزينه و بيمارستان كنيم و دانشگاه  ها را). هاي ساخت مدارس

به با فرض جدول مالياتي، پاسخ سؤال::11 مثالمثال  ترتيب كدام است؟ هاي زير

اي كـه ماهيانـه الف) ميـزان ماليـات سـاليانه توليدكننـده

 ريال درآمد دارد چند ميليون ريال است؟ 000/000/900

مب) ميزان مانده ي وي چنـد ميليـون ريـال اهانهي خالص

 است؟

ج) نام نرخ مالياتي موردنظر چيست؟

 تصاعد كلي-897-224/1)2اي تصاعد طبقه-224/1-798)1
اي تصاعد طبقه-897-242/1)4 تصاعد كلي-242/1-798)3

))11((::پاسخپاسخ
 الف)

6
1) 300 000 000 100 000 000 200 000 000 12 000 000

100
12

2) 600 000 000 300 000 000 300 000 000 36 000 000
100
183) 900 000 000 600 000 000 300 000 000 54 000 000
100

/ / / / / / / /

/ / / / / / / /

/ / / / / / / /

− = × =

− = × =

− = × =

 

12ميزان ماليات پرداختي در ماه 36 54 102T m= + + =

102ميزان ماليات پرداختي ساليانه 12 1224m× =

ب)
900مانده خالص فرد در ماه 102 798⇒ −  درآمد شخصي= درآمد خالص- ماليات مستقيم=

 اي است.ج) نرخ هر دو محاسبه تصاعد طبقه

و درآمد را::22 مثالمثال مي در يك جامعهجدول مقابل ميزان ماليات  دهد. نام نرخ مالياتي اعمال شده كدام است؟ي فرضي نشان

130012001100100yدرآمد

ميزان مالياتTــ120110100

 ) ثابت با معافيت مالياتي4اي ) تصاعد طبقه3 ) تصاعد كلي2 ) ثابت1

))44((::پاسخپاسخ

نــرخ ماليــات
 نــرخ ماليــات

درآمد
=

100
1100 100 1000 %10

1000
110

1200 100 1100 %10
1100
1201300 100 1200 %10
1200

− = ⇒ =

− = ⇒ =

− = ⇒ =

1
2
3
4

ريال000/000/100درآمدهاي تا
 ريال 000/000/300درآمدهاي تا
 ريال 000/000/600درآمدهاي تا
 ريال 000/000/900درآمدهاي تا

معاف از ماليات
%6نسبت به مازاد با نرخ
%12نسبت به مازاد با نرخ
%18نسبت به مازاد با نرخ

www.g-alm.ir

www.g-alm.ir/forum



18

 است؟ متفاوتهاي مالياتي در ازاي مقادير مختلف درآمد، ميزان ماليات يك از نرخ در كدام::33 مثالمثال
 ها اعم از ثابتو تصاعدي در تمام نرخ)4اي ) تصاعد طبقه3 ) تصاعدي2 ) ثابت1

))44((::پاسخپاسخ
و نتيجه ترين سرمايه مهم::44 مثالمثال ي نهايي آن چيست؟ گذاري دولت كدام است
 جانبهي همه توسعه-) زيربنايي2 استقالل اقتصادي-ي) عمران1

 توليد انبوه-) مولد4 استقالل اقتصادي-) اجتماعي3

))33((::پاسخپاسخ
و عمر مفيد 3600اي در آغاز دوره ارزش يك كاالي سرمايه::55 مثالمثال سال. اگر در چهار سال آخر عمر اين دستگاه در اثر20(ميليارد ريال) است

 % قيمت اين دستگاه كاهش يابد؛20ركود اقتصادي 
 الف) استهالك ساليانه كدام است؟

ب) قيمت جديد دستگاه پس از ركود اقتصادي كدام است؟
 سال آخر چقدر است؟4ج) ارزش استهالك

1(180-352-4/702(180-6/17-4/703(72-6/17-4/704(180-352-72

))11((::پاسخپاسخ
با هر قدر عمر مفيد بيش كمتر و برعكس. شد، استهالك  تر است

ــاالي ســرمايه اي ارزش ك

ــد  عمر مفي
UZ
T

= = 

3600 180
20

(الف=

203600درصدي20افزايش قيمت 72
100

× (ب =

3600قيمت جديد دستگاه پس از ركود اقتصادي 72 352− =

352ذخيره استهالك دستگاه با قيمت جديد 17 6
20

(ج=/

17ارزش استهالك چهار سال آخر 6 4 70 4/ /× =
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