
 

 

 با توجه به اطلاعات جدول زیر به ترتیب از راست به چپ:

را محاسبه کنید.4005الف( تولید کل به قیمت جاری در سال   

.را محاسبه کنید 4005ب( تولید کل به قیمت ثابت در سال   

17 01  

کالا نام قیمت مقدار قیمت مقدار  

20 107 27 177 A 

377 07 217 27 B 

 

 

 مسائل و نکات فصل اول از بخش دوم )فصل پول(

 
 رابطه ی قدرت خرید پول و سطح عمومی قیمت ها:

قدرت خرید پول به سطخ عمومی قیمت ها بستگی دارد0 یعنی هر چه سطح عمومی قیمت ها  -4

هر چه سطح عمومی قیمت ها کاهش یابد افزایش یابد قدرت خرید پول کاهش می یابد و برعکس0 

 قدرت خرید پول افزایش می یابد.

هرچه حجم پول نسبت به تولید جامعه کم تر باشد)یعنی پول در دست مردم کم تر از کالا و  -0

رید پول بیشتر می شود و هرچه حجم پول نسبت به تولید شده در جامعه باشد( قدرت خ خدمات

0 ) یعنی پول در دست مردم بیشتر از کالا و خدمات تولید شده در جامعه باشد( تولید بیشتر شود

.قدرت خرید پول متناسب با آن کاهش می یابد  

.نکاتی در مورد تورم  

تورم از نظر علم اقتصاد0 شتاب یا نرخ رشد افزایش سطح قیمت هاست. -1  

تورم به معنی افزایش سطح عمومی قیمت هاست.-2  

قیمت ها به صورت بی رویه , پرنوسان و مداوم باشد0 با تورم مخرب و بد مواجه اگر افزایش -3

 هستیم.

تورم به علت فزونی گرفتن تقاضای کل بر عرضه بوجود می آید.-4  

اگر افزایش پول در جامعه با افزایش تولیدهماهنگ نباشد0 می تواند سبب تورم شود.-0  
 



 

تورم  نرخ =
شاخص های قیمت قبلی−شاخص های قیمت جدید

شاخص های قیمت قبلی
× 100 

 

مثال: با توجه به جدول فرضی مقابل که بیانگر وضعیت سطح عمومی قیمت ها در در دوسال فرضی 

چه می باشد؟ 00و  00می باشد به ترتیب از راست به چپ0 نرخ تورم سال های  00و00  

 

 سال 13 14

 ابتدای سال 470777 400777

 انتهای سال 400777 000277

 
کیلو گوشت به  0درصد افزایش یافته است. اگر در این شرایط 45قیمت گوشت نسبت به ابتدای سال 

تومان به فروش برسد0 قیمت گوشت در انتهای سال برای هر کیلو گوشت جقدر بوده  007055قیمت 

 است؟

 

 

 نکاتی در رابطه با نقدینگی
 

عنوان نقدینگی معرفی می شودحجم تمام پول های موجود در کشور0 با  -4  

قبل از بوجود آمدن خدمات نوین بانک ها 0 نقدینگی برابر با مجموع مسکوکات )سکه ها( و  -0

.اسکناس های در گردش و خارج از گردش)پس انداز خانگی(بود  

  سپرده های غیر دیداری + سپرده های دیداری  =شبه پول

 چک =سپرده های جاری  =سپرده های دیداری

 پس انداز +مدت دار  =سپرده های غیر دیداری 

 سپرده های غیر دیداری+سپرده های دیداری+مسکوکات +اسکناس  =شبه پول  +پول  =حجم نقدینگی 

 

 

 

 

 



 

طلاعات ارائه شده در جدول زیر0 مربوط به یک جامعه فرضی است. با توجه به مندرجات جدول زیر:ا  

 الف( میزانت نقدینگی چقدر است؟

شبه پول را محاسبه کنید؟ب(حجم   

 ج(میزان سپرده های پس انداز در این جامعه کدام است؟

 

 

واحد 0055  ارزش اسکناس ها 

واحد 065  ارزش سپرده های مدت دار 

موجودی اسکناس ها 
 𝟐

𝟑
 ارزش مسکوکات 

واحد 0555  ارزش مجموع سپرده های دیداری و غیر دیداری 

واحد 065  ارزش سپرده های دیداری 

 

04045 ج: 04605 ب: 0555( الف: 4  

04405 ج:00555 ب:  6555( الف: 0  

04045  ج:00555 ب: 0555( الف:0  

01107  ج:04605  ب:6555( الف:0  

 

بخش سوم:فصل اول                                                 

)شاخص دهک(                                                   

 

 یکی از معیارهای سنجش وضعیت توزیع درآمد شاخص دهک می باشد 

مثلا اگرجمعیت کشور "گروه جمعیتی مساوی تقسیم می کنیم 17برای تشکیل این شاخص جمعیت جامعه را به 

"میلیون نفری تقسیم می شود 6گروه جمعیتی  17میلیون نفر باشد0 به  67  

کل درآمد ملی تعلق میگیرد.براساس آمار و اطلاعات به هر دهک درصدی از   

 به ترتیب دهک اول کم ترین درصد از کل دآمد ملی را سهم می برد)فقیرترین قشر جامعه( و دهک های بعدی

 درصد بیشتری از درآمد ملی را سهم می برند

دهک دهم0 یعنی اخرین طبقه در جدول دهک ها0 بیشترین سهم از درآمد ملی را به خود اختصاص می 

"مندترین قشر جامعهثروت"دهد.    


