
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.    



 شاخص دهک ها و روش محاسبه ی آن

تقسیم کنیم.  "فقیر ترین دهک"را بر سهم دهک اول "سهم ثروتمند ترین دهک"اگر سهم دهک دهم 0 یعنی

.شاخص دهک ها که بیانگر وضعیت توزیع درآمد در جامعه است0 به دست می آید  

شاخص نسبی  = 
سهم دهک دهم

سهم دهک اول

 نکته:
 45در بهترین وضع توزیع درآمد ها این شاخص عدد یک را نشان خواهد داد0 زیرا همه دهک ها  (4

 درصد از درآمد ملی را سهم برده اند یعنی:  

شاخص دهک ها  
 𝟏𝟎%

𝟏𝟎%
4  =  

می دهد. ( این روش محاسبه0 وضعیت ناعادلانه بودن توزیع درآمد را به ما نشان0  

( هر چه شاخص دهک ها از عدد یک بزرگتر باشد0 بیانگر ناعادلانه تر بودن وضعیت توزیع درآمد 0( 0

 در آن جامعه است.

درنتیجه توزیع ناعادلانه درآمد  شاخص دهک > 4 

:مثال  
 جدول روبه رو نشانگر وضعیت توزیع درآمد در کشوری فرضی برساس شاخص دهک ها می باشد:

 چنانچه:

%6تفاوت سهم دهک دهم و نهم   

%6 تفاوت سهم دهک هفتم و چهارم  

%7تفاوت سهم دهک ششم و دوم   

%0تفاوت سهم دهک اول و سوم   

 در این صورت سهم دهک های سوم؛ ششم؛ هفتم و نهم چند درصد است؟



م 4070جدول وضعیت توزیع درآمد کشور فرضی در سال   

0% سهم دهک اول 

0% دوم سهم دهک 

سهم دهک سوم ؟

6% سهم دهک چهارم 

%0/0 سهم دهک پنجم 

سهم دهک ششم ؟

سهم دهک هفتم ؟

%0/40 سهم دهک هشتم 

سهم دهک نهم ؟

00% سهم دهک دهم 

درآمد ملی455% جمعیت کشور455% 

 بخش چهارم:فصل دوم

 نحوه ی بکارگیری نرخ های مالیاتی در حل مسائل

(نرخ تصاعدی تقسیم می شود و نرخ تصاعدی هم به 0(نرخ ثابت 4دو دسته کلی نرخ های مالیاتی به 

(نرخ تصاعدی طبقه ای تقسیم می شوند.0(نرخ تصاعدی کلی 4دو دسته   

:نرخ ثابت  

در این نوع نرخ مالیاتی0 همه ی افراد با یک درصد معین مالیات می پردازند و هرچه درآمد یا دارایی 

میزان مالیات پرداختی هم متناسب با آن بیشتر و یا کمتر می شود0 در حالی که بیشتر یا کمتر شود0 

 نرخ مالیات همچنان ثابت است.


