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جانی و 
           جهانی و 

                      جهان با تو خوش است 
         

                                      
تقدیم به :

برادر عزیزم جناب آقای رسول اکبرپور به پاس زحمات بی دریغش...
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                                                       موالنا

مقدمه مولف:
این کتاب با توجه به تمایل زیادی که برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت در 
رشته های اقتصاد بهداشت و رفاه اجتماعی وجود دارد تالیف و تدوین گردیده است. مطالب درسی در 

هر فصل را به شرح زیر ارائه کرده ام:
1. سعی بر این است که مفاهیم درسی به ساده ترین زبان ممکن بیان شود. در همه ی مواردی  که 

وجود شکل، درک مفاهیم را آسان می کند، شکل های مناسبی نیز ترسیم شده است.
2. ترتیب مفاهیم به گونه ای است که که هریک یا چند مفهوم پیش نیاز مفاهیم بعدی باشد تا 

امکان جمع بندی و برقراری ارتباط بین مفاهیم آموخته شده، فراهم شود.
3. در طراحی و انتخاب مثالها سعی کرده ام تا مسائلی انتخاب شوند که از نظر کمک به فراگیری 

مطالب به اندازه کافی ارزشمند و قابل تامل باشند.
تا  شده  بیان  درسی  کتاب  از  فراتر  اطالعاتی  و  تست  حل  برای  الزم  تذکرهای  و  ها  نکته   .4

دانشجویان بتوانند در حداقل زمان ممکن به اینگونه سوال ها پاسخ دهند.
5. برای کسب مهارت باال و تسلط کامل بر مفاهیم درسی، هر فصل از کتاب، شامل تعداد نسبتا 

زیادی تست استاندارد است.
انتهای هر  6. تست های آزمون کارشناسی ارشد در ده سال گذشته را به صورت موضوعی در 

فصل آورده ام.
7. همه ی مسائل و تست ها دارای پاسخ های کامال تشریحی بوده، به طوری که کتاب حاضر را 

به صورت راهنمای جامع تدریس درآورده است.
بدیهی است این کتاب مانند هر اثر دیگری خالی از اشکال و لغزش نخواهد بود. از این رو از اساتید 
گرانقدر و دانشجویان عزیز تقاضا دارم نظرات اصالحی خود را با ما در میان گذارند تا در چاپ های 

بعدی مورد توجه و استفاده قرار گیرد.
ندا اکبرپور
مهرماه 1395
Neda.Akbarpour88@gmail.com

سیر نمی شوم ز تو، نیست جز این گناه من
سیر مشو ز رحمتم، ای دو جهان پناه من
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فصل اول:
شیوه انجام

فعالیت های اقتصادی 

در این فصل با موضوعات زیر آشنا می شوید:
گردش  نحوه ی  اقتصادی،  رشد  قیمت ها،  تثبیت  کامل،  اشتغال 
فعالیت های اقتصادی در مدل های دو بخشی، سه بخشی، و چهار 
و  تزریق ها  و  کالن، نشت  اقتصاد  در  تعادل  همچنین  و  بخشی 

سرمایه گذاری و مسائل دیگر...
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شیوه انجام فعالیت های اقتصادی 

اقتصاد خرد و کالن دو شاخه از علم اقتصاد با فروض و کاربردهای متفاوت می باشند که علی رغم 
این تفاوت ها هیچگونه نزاع و برخوردی بین آنها وجود ندارد و تکمیل کننده یکدیگر می باشند و در 
واقع اقتصاد خرد پایه و بنیاد اقتصاد کالن و سایر حوزه های علم اقتصاد است اقتصاد یکی از علوم 
اجتماعی است که اعمال انسان را در متن جامعه بررسی می کند، این علم به واسطه آن دسته از اعمال 
و نهادهای اجتماعی که با آنها مرتبط است از سایر علوم اجتماعی متمایز و به عنوان یک علم مجزا 

شناخته می شود. 
اهداف سیاست های کالن اقتصادی عبارت اند از: اشتغال کامل، تثبیت قیمت ها، رشد اقتصادی و 

تعادل در تراز پرداخت ها و دریافت های خارجی.
به طور کلی کمیابی واقعیتی است که انسان در طول زندگی خود با آن مواجه بوده است نیازهای 
اندازه ای که بخواهد  از تمامی چیزها به هر  لذا وی نمی تواند در هر زمان  نامحدود است و  انسان 

داشته باشد.
کمیابی منابع انسان را مجبور به انتخاب می کند.

تعریف و اهداف اقتصاد کالن:
اقتصاد کالن بررسی فعالیت های اقتصادی در سطح یک کشور است، بسیاری معتقداند اقتصاد 
کالن چیزی جز تحلیل سیاست های اقتصادی نیست در اقتصاد کالن به دنبال پاسخ به این سوال 
هستیم که امکانات محدود یک کشور مثل سرمایه، بودجه، زمین، و ... چگونه تخصیص یابد تا برای 
...( بیشترین  تولید، اشتغال، بهبود توزیع درآمد، ثبات قیمت ها و  رسیدن به اهداف جامعه )همچون، 

کمک را بنماید. 
* به طور کلی اهداف کالن اقتصادی عبارتند از:

اشتغال کامل، تثبیت قیمت ها، رشد اقتصادی، تراز خارجی
* تعریف اشتغال کامل:

در شرایط اشتغال کامل کاال و خدمات بیشتری در دسترس افراد جامعه قرار می گیرد و به شرایطی 
اشاره دارد که هر عامل تولید و یا هر فرد متقاضی کار که با دستمزدهای جاری حاضر به کار کردن 
می باشد استخدام گردد، از آنجا که در شرایط اشتغال کامل عوامل تولید بیکار نمی باشند و دسترسی به 
کاالها و خدمات بیشتر می باشد بنابراین اشتغال کامل به عنوان یک هدف کالن پذیرفته شده است.

* تثبیت قیمتها:
از تثبیت قیمتها همواره به عنوان یک هدف اقتصادی یاد شده است، تورم به ویژه تورم پیش بینی 
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نشده اثرات نامطلوبی بر اقتصاد وارد می کند بر اثر تورم عده ای نفع می برند و عده ای متضرر می شوند. 
زمره  در  است  یافته  افزایش  قیمت ها  افزایش  به  نسبت  بیشتری  سرعت  با  درآمدشان  که  کسانی 
متنفع شدگان می باشند. اشخاصی که قبل از اوج گیری تورم با نرخ بهره کم وام گرفته اند از برندگان 
می باشند اما برعکس کسانی که وام داده اند و یا درآمدشان کمتر از سرعت افزایش قیمت ها افزایش 

یافته است در زمره خسارت دیدگان قرار می گیرند.
به طور کلی، در شرایط تورمی کسانی که قرض می گیرند برنده و قرض دهندگان بازنده می باشند. 
از آنجا که تثبیت قیمتها مانع بروز تورم و اثرات مخرب آن می باشد به عنوان یک هدف کالن اقتصاد 

پذیرفته شده است. 
* رشد اقتصادی:

رشد اقتصادی، کاال و خدمات بیشتر و نهایتا سطح زندگی باالتری را فراهم می سازد رشد اقتصادی 
موجب افزایش فرصت های شغلی و کاهش نرخ بیکاری می شود به همین خاطر رشد اقتصادی نیز به 

عنوان یک هدف کالن اقتصادی پذیرفته شده است.
* تراز پرداخت های خارجی 

بیان خالصه ای از معامالت خانوارها، بنگاهها و عاملین دولتی یک کشور با بقیه جهان در طی 
یک مدت معین است این معامالت شامل صادرات، واردات، خدمات و جریان ورود و خروج سرمایه 
باعث  تراز پرداخت ها دارد زیرا  بر  اثر مثبت  تراز خارجی است که  از اقالم  می باشد. صادرات یکی 
ورود ارز به کشور می شود. واردات و سرمایه خارج شده اثر منفی، و سرمایه وارد شده اثر مثبت بر تراز 

پرداخت ها دارند. 
نکته:

اگر ارزش معامالتی که اثر منفی بر تراز پرداخت ها دارند بیشتر از ارزش معامالت با اثر مثبت 
باشد. کشور دچار کسری تراز پرداخت ها می شود .کسری تراز پرداخت ها ممکن است سالها ادامه یابد 
ولی هیچ کشوری نمی تواند این کسری را به مدت نامحدود تحمل کند و دیر یا زود مجبور به اقداماتی 
جهت تعدیل و اصالح آن می شود و در غیر این صورت باید از منافع تجارت بین الملل چشم پوشی 

نماید. 
بر این اساس تراز خارجی به عنوان یک هدف کالن اقتصادی مقبولیت یافته است. 

* کارگزاران اقتصادی و وظایف آنها در اقتصاد کالن 
فعالیت های اقتصادی در جامعه، توسط کارگزاران اقتصادی صورت می گیرد کارگزاران اقتصادی 

اشخاصی هستند که فعالیت اقتصادی انجام می دهند. 
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شیوه انجام فعالیت های اقتصادی 

در اقتصاد کالن، کارگزاران اقتصادی را به 4 دسته تقسیم می کنند. 
4( خارجیان  3( دولت    2( بنگاهها    1( خانوارها   

در اقتصاد کالن برای هر کدام از کارگزاران نقشها و وظایف زیر قائل می باشند:
خانوارها، صاحبان عوامل تولید )نیروی کار، زمین، سرمایه( می باشند. خانوارها عوامل تولید را در 
اختیار بنگاهها قرار می دهند و به ازای آن درآمد کسب می کنند. بنگاهها به عوامل تولید را از خانوارها 
نقش  می رسانند.  بفروش  را  خدمات  و  کاال  این  سپس  می کنند،   تولید  خدمات  و  کاال  و  می گیرند 
اقتصادی دولت نیز این است که مالیات دریافت می کنند و آن را خرج می کند، خارجی ها نیز اشخاصی 

هستند که در خارج از مرزهای ملی با آنان روابط اقتصادی )صادرات و واردات( داریم. 

* برای اینکه از مدل ساده ای شروع کنیم فرض می کنیم که در جامعه ای فقط خانوارها و بنگاهها 
وجود دارند، به چنین مدل یا اقتصادی مدل اقتصاد دو بخشی گفته می شود. اگر دولت را نیز وارد کنیم 
با مدل )اقتصاد( سه بخشی و در صورت در نظر گرفتن خارجیان در مدل با مدل )اقتصاد( چهاربخشی 

یا اقتصاد باز سر و کار داریم.

* نحوه گردش فعالیت های اقتصادی در مدل دو بخشی
در الگوی ساده »جریان وجوه« تمامی درآمد ملی توسط خانوارها خرج و به شکل مخارج مصرفی 
به  ملی  درآمد  از  معرفی پس انداز، بخشی  از  اما پس  و خدمات( می شود  )کاال  بازار محصول  جذب 
شکل مخارج مصرفی به بازار کاال و خدمات و بخشی به شکل پس انداز به سمت موسسات مالی 
)بازار مالی( جریان می یابد. بنگاهها برای سرمایه گذاری یعنی خرید ماشین آالت، ساختمان، تجهیزات 
تولیدی نیازمند وجوه می باشند و برای تامین مالی سرمایه گذاری می توانند به بازارهای مالی مراجعه 
و تقاضای وام و اعتبار کنند و سپس وجوه دریافتی را در بازار کاال و خدمات برای خرید ماشین آالت 

و تجهیزات تولیدی مورد نیاز خرج کنند.
به طور کلی: مدل دو بخشی مدلی است که فقط خانوارها و بنگاهها در آن به فعالیت می پردازند 
هر چند این مدل، بسیار ساده و غیر واقعی است، ولی برای فهم نحوه انجام فعالیت های اقتصادی 
توسط کارگزاران و روابط بین آنها بسیار مفید است. مدل های دیگر در حقیقت گسترش یافته مدل دو 

بخشی می باشند. 
* خانوارها عوامل تولید خود )مانند نیروی کار، زمین، سرمایه و ...( را به بنگاهها می فروشند و به 
ازای آن درآمد بدست می آورند به مجموع درآمدی که خانوارها از بابت فروش عوامل تولید خود بدست 

می آورند درآمد ملی گفته می شود. مبادالت و خرید و فروش در بازار صورت می گیرد.


