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 تقسیم بندی علم اقتصاد

 علم اقتصاد به دو شاخه اصلی تقسیم می شود که عبارتند از:

 اقتصاد کالن-2اقتصاد خرد                   -1

 این دو نوع اقتصاد متفاوت از یکدیگر نبوده بلکه مکمل اند.

 اقتصاد کالن

ا راقتصاد کالن،آن شاخه از علم اقتصاد است که رفتار واحد های اقتصادی 

بصورت کلی مورد بررسی قرار می دهد . مانند بررسی تولید ملی،درآمد 

 ملی،بررسی روند قیمت ها )تورم( در کل کشور و ....

 درآمد ملی:

لیه بحث هایی است که در اقتصاد کالن با آن سر به عنوان پایه و اساس ک

یری و کار داریم و اهمیت بسیاری دارد.یکی از شاخص هایی که برای اندازه گ

 تولید ناخالص ملی است. درآمد ملی به کار می رود

 در آمد سرانه:

اگر درآمد ملی یک کشور را به میزان جمعیت موجود تقسیم نمائیم 

 ،درآمد سرانه خاص می گردد.

در آمد ملی را به قیمت جاری )اسمی(و درآمد ملی به قیمت 

 ثابت)واقعی(:
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 سال پایه:

ز لحاظ نوسانات متغیر های اقتصادی بانک مرکزی معموال یکسال را که ا

کمترین تغییرات را داشته است،بعنوان سال پایه انتخاب می نماید که در 

سال پایه معموال نوسان قیمت ها در حداقل بوده و نوسان متغیرهای 

متناسب بوده و سایر متغیر ها نیز روند معمولی را دارا  اقتصادی نیز تقریبا

ه کاالها و خدمات یک جامعه را بر مبنای می باشند.حال اگر ارزش کلی

قیمت های جاری آن سال محاسبه نماییم،اصطالحا درآمد ملی اسمی)به 

قیمت جاری( را محاسبه کرده ایم و چنان چه ارزش کلیه کاالها و خدمات 

یک جامعه را بر مبنای قیمت های سال پایه محاسبه نماییم،اصطالحا 

لی واقعی( را محاسبه کرده درآمد ملی به قیمت ثابت )درآمد م

ایم،معموال ارزش ریالی درآمد اسمی بیشتر از ارزش ریالی درآمد واقعی 

 می باشد زیرا تورم در آمد ملی اسمی تاثیر گذاشته است.

 تولید ملی ناخالص ملی:

ارزش نهایی ناخالص کلیه کاالها و خدماتی است که در یک دوره زمانی 

می شود)مانند تولید ایرانی ها،چه  معین توسط اتباع یک کشور تولید

 مقیم کشور و چه خارج از کشور(

 تولید خالص ملی:
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سر نماییم ،تولید خالص ملی بدست اگر از تولید ناخالص ملی،استهالک را ک

 می آید.

 استهالک:

استهالک به معنی فرسایش و از بین رفتن تدریجی ارز کاالهای سرمایه ای 

 پس از چند سال مستهلک می گردند.می باشد مانند ماشین آالت که 

 تولید ناخالص داخلی:

ارزش ناخالص کلیه کاالها و خدمات نهایی تولید شده در درون مرزهای ملی  

یک کشور در طی یک دوره معین مثال یکسال را تولید ناخالص داخلی 

 گویند)مانند تولید توسط ایرانی ها و غیر ایرانی ها در داهل کشور(

 سرانه:

 سرانه بدست می آید.  gnpبر میزان جنعیت کشور ،  gnpبا تقسیم 

اگر نرخ رشد سرانه با نرخ رشد جمعیت کشور برابر باشد،میزان رفاه و سطح 

 زندگی افراد جامعه بطور متوسط هیچ تغییری نخواهد کرد.

 اقتصاد باز و بسته:

و  بطور کلی اگر فقط بخش های خانوار،بنگاهها،دولت و موسسات پولی

مالی در اقتصاد یک فوق  با دنیای خارج نیز ارتباط برقرار شود )از طریق 
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صادرات و واردات ( اقتصاد مذکور از حالت بسته به اقتصاد باز تبدیل می 

 گردد.

 سیاست اقتصادی و انواع آن:

تعریف سیاست های اقتصادی :به مجموعه اقداماتی که توسط 

جهت تحقق اهداف خاص  دولت)مقامات پولی و مالی(یک کشور در

 اقتصادی در جامعه صورت می گیرد .سیاست های اقتصادی گفته می شود.

 به طور کلی دو نو ع سیاست اقتصادی وجود دارد

سیاست مالی:شامل کلیه فعالیتهاواقداماتی است که مقامات دولتی -1

برای تحقق اهداف اقتصادی اتخاذ می نمایند که ابزار مورد استفاده این 

 تهاشامل مالیتهاومخارج عمومی دولت است.سیاس

سیاست های پولی:شامل آن دسته ازتدابیر واقداماتی است که فقط -2

 مقامات پولی کشور برای تحقق اهداف اقتصادی مورد نظر اتخاذ میکنند.

سیاست های مالی وسیاست های پولی خود هرکدام به دونوع تقسیم 

 میشوند

که بااعمال آن میزان تقاضای کل سیاست مالی انبساطی:سیاستی است 

درجامعه افزایش می یابد که این اقدام ازطریق کاهش مالیاتهایاافزایش 

 مخارج عمومی دولت صورت میگیرد
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سیاست مالی انقباضی:سیاستی است که بااعمال آن میزان تقاضای کل 

درجامعه کاهش می یابدکه این اقدام ازطریق افزایش مالیاتهایاکاهش 

 ی دولت صورت میگیردمخارج عموم

سیاست پولی انبساطی:سیاستی است که بااعمال آن ازسوی بانک مرکزی 

میزان پول و نقدینگی موجوددرجامعه افزایش می یابدکه این اقدام 

 ازطریق کاهش نرخ بهره ونرخ ذخیره قانونی صورت میگیرد

پولی انقباضی:سیاستی است که باعمال آن ازسوی بانک مرکزی میزان  

ونقدینگی موجود درجامعه کاهش می یابدکه این اقدام از طریق پول 

 افزایش نرخ بهره ونرخ ذخیره قانونی صورت میگیرد

 اشتغال وبیکاری

اشتغال کامل:یعنی اینکه اگر دریک جامعه ازکلیه عوامل تولید استفاده 

مطلوب به عمل آید اصطالحا آن جامعه دراشتغال کامل می باشد به طور 

اریکی از عوامل تولیداست که ازجمعیت یک کشور مشتق کلی نیروی ک

 میگیرد

 جمعیت به دودسته تقسیم میشود

جمعیت فعال:که میتوان گفت همان نیروی کارهستندسنین -1

 سال درجامعه56تا11
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 سال56وبیشتراز11جمعیت غیرفعال:جمعیت کمتراز-2

ست ابیکاری :به وضعیتی اطالق میشودکه برای بخشی ازنیروی کارکه حاضر

 بادستمزدجاری مشمول به کارشود فرصت شغلی موجود نباشد

نیروی کار:عبارتست از مجموع افراد دارای شغل وافراد بدون شغل دریک 

 جامعه

 نرخ بیکاری:عبارتست از نسبت افراد بیکار به کل نیروی کار

 علم : عبارت است از شناخت پدیده ها وآگاهی وکشف روابط بین آنها

ت است از شناخت پدیده های اقتصلدی وکشف روابط بین علم اقتصاد:عبار

 آنها

تعریف خاص اقتصاد:عبارت است از مطالعه ی کاربرد ونحوه ی تاسیس 

 تولید محدودوکمیاب برای تامین نیازهای نامحدود بشر-منابع

 منظور از منابع تولید چیست

وشامل تولید کاالهاوخدمات به کارمیروند  کلیه نهادهایی هستند که

طبیعت ومدیریت به عنوان عوامل اصلی -سرمایه-عواملی چون نیروی کار

 درکنار دانش فنی وامنیت نام برده میشود
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سیستم های اقتصادی:مجموعه ای ازنهادهایی هستندکه به منظور 

 هماهنگ کردن فعالیتهای اقصادی یک جامعه شکل میگیرد

 نوع هستند3سیستم های اقصادی 

آزاد:که درآن دولت سعی می نماید دراین امر سیستم اقتصادی رقابت -1

که چه کاالهایی وبه چه نحوه ی وبه چه قیمتی تولید وعرضه شود دخالت 

ننماید و همه ی مساءل به وسیله ی عملکرد بازارها حل گردندمثل 

 باوک غرب وآمریکا-کشورهای اتحاداروپا

ا ر سیستم اقتصادی برنامه ای:که درآن دولت تقسیم تاسیس منابع-2

طبق برنامه ی تنظیم شده انجام میدهدمثل اقتصاد کشورهای بلوک شرق 

 وکشورهای جماهیر شوروی سابق

سیستم اقتصادی مختلط:که حدفاصل دو نظام اقتصادی آزاد و برنامه -3

 ای می باشدمپ مثل اقتصاد ایران

اقتصاد خرد:آن دسته نظریه های اقتصادی را شامل می شود که به بررسی و 

های تصمیم گیری های واحد های انفرادی و کوچک اقتصادی می  رفتار

پردازد مثال یک بنگاه در خصوص تعیین ثبتی از تولید که سود بنگاه را 

سازد و با رفتار یک مصرف کننده که با تاسیس درآمدش برای خرید حداکثر 

 سبد کاال و خدمات بیشترین رضایت مندی را کسب می کند.



[D
at

e]
 

 
 

8 

از نظریه های اقتصادی شامل می شود.که بررسی  اقتصاد کالن:آن دسته

رفتار واحد های بزرگ و متغیر های کلی اقتصاد جامعه می پردازد مثل 

 تولید ناخالص ملی ،تورم،اشتغال،رکود و ...

بازار:مکان یا موقعیتی است که در آن خریداران و فروشندگان کاالها 

 ،خدمات ، منابع و سهام را خرید و فروش می نماید.

تابع :ارتباط بین دو متغیر و یا بیشتر ازآن را نشان می دهد در واقع تابع 

نشان می دهد که چگونه ارزش یک متغیر)متغیر وابسته(می تواند به 

 ارزش یک یا چند متغیر دیگر،)متغیر مستقل(بستگی داشته باشد.

ه ی نتعادل:به حالتی از بازار میگویند که تمایل به ثبات دارد و ناشی از مواز

موقعی اتفاق می افتد که نیرو های عرضه و تقاضای  نیرو های بازار است و

بازار برای کاالیی در موازنه باشد.قیمت و مقدار خاصی که در این ارتباط 

حاصل می شود با گذشت زمان تمایل به ثبات داشته و به عنوان قیمت و 

 مقدار تعادلی کاال محسوب می گردد.

کاال عبارت است از مقادیر مختلفی از کاال که خریدار تقاضا:تقاضا برای یک 

در قیمت های مختلف آن و به شرط ثابت بودن سایر عوامل حاضر به 

 خریدار است.

تعریف جدول تقاضا:فهرستی از حداکثر مقادیر یک کاال می باشد که خریدار 

 در قیمت های مختلف و در هر واحد زمان مایل است خریداری می نماید.
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تقاضا:عبارت است از وجود رابطه ی معکوس بین قیمت و مقدار  قانون

 تقاضا برای آن کاالست.

 نکته:شیب کنحنی تقاضا منفی می باشد)نزولی می باشد(

عرضه:عبارت است از مقادیر مختلفی از یک کاال که عرضه کنندگان در 

قیمت های مختلف و به شرط ثابت بودن سایر عوامل حاضر به فروش می 

 باشند.

 کشش:انواع 

 کشش قیمتی تقاضا-1

 اضاآمدی تقکشش در-2

 کشش متقاطع تقاضا -3

 کشش قیمتی عرضه-4

یمتی تقاضا:عبارت است از درصد تغییرات مقدار تقاضا به درصد قکشش 

 تغییرات کاال به شرط سالم بودن سایر عوامل.

 ددرص هصد تغییرات مقدار تقاضا بدرآمدی تقاضا :عبارت است از در کشش 

 .درآمدتغییرات 
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متقاطع تقاضا:عبارت است از نسبت در صد تغییرات مقدار کاالی کشش 

 الف نسبت به درصد تغییرات قیمت کاالی ب

به درصد رضه:عبارت است از درصد تغییرات مقدار عرضه عقیمتی کشش 

ه نسبت به تغییرات قیمت چ تولید کنندهتغییرات قیمت کاال یعنی اینکه 

 عکس العملی نشان می دهد.

تغییر عرضه)انتقال منحنی عرضه(:تغییر در عرضه زمانی مطرح می قیمت 

شود که قیمت کاال ثابت ولی یک یا تعدادی از سایر عوامل موثر در عرضه 

ت ل منحنی عرضه به سمر نماید مثال پیشرفت تکنولوژی باعث انتقاتغیی

 راست می رود.

اگر قیمت نهادهای تولیدی گران شود منحنی عرضه به کدام سمت نکته:

  شیب پیدا می کند؟چپ

 تقاضای مصرف کننده بااستفاده ازروش مطلوبیت  تءوری

دارای نیازهای نامحدودی است که درصدد برآوردن وارضای آنهاست انسان 

وبرای اینکه به این نیازها وخواسته ها جامع عمل بپوشاند متقاضی بدست 

ن کاالها وخدمات می باشد خشنودی ورضایت کافی که فرد ازاکتساب آورد

 اقتصاد مطلوبیت میگویندکاالها وخدمات بدست می آورد رادر
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های بی تفاوتی:ترکیبات مختلفی از دو واحد کاالی الف و ب است ی جنمن

 مصرف کننده می رساند که مطلوبیت ورضایت یکسانی رابه

 منحنی های بی تفاوتی:ویژگی 

 دارای شیب منفی می باشد-1

 سبت به مبداء مختصات محدب هستندن-2

 همدیگر را قطع نمیکنند-3

هرچه منحنی بی تفاوتی از مبداء مختصات دورتر وبه سمت باالبرود -4

 سطح رضایتمندی بیشتر است 

 

 


