درس اصول علم اقتصاد ()2

فصل پنجم

مخارج كل و اجزاي آن
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مخارج كل و اجزاي آن


مخارج كل به عنوان مجموعه ارزش پولي هزينه هاي
مربوط به خريد خدمات و كاالهاي نهايي است كه به
وسيله بخشهاي اقتصاد در هر سطح از در آمد ملي
پولي صورت مي گيرد .در يك اقتصاد باز مخارج كل
شامل:






هزينه هاي مصرفي خانوار ( ( Consumption
هزينه هاي سرمايه گذاري )(Investment
هزينه هاي دولتي )(Government
خالص صادرات )(Export - Import

E = C + I + G + NX
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مخارج كل و اجزاي آن
 نظريه كينز اساساً يك نظريه مخارج كل است.
بنابراين شناخت هريك از اجزاء مخارج كل،
مقدمه اي ضروري براي بررسي الگوهاي تعيين
درآمد ملي است .لذا اين فصل به عنوان مقدمه
اي در بررسي الگوهاي دوبخشي ،سه بخشي و
چهاربخشي است.
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مطالب اين فصل


مصرف و پس انداز









تابع مصرف
نمودار تابع مصرف
ميل نهايي به مصرف و ميل متوسط به مصرف
تابع پس انداز
نمودار تابع پس انداز
ميل نهايي به پس انداز و ميل متوسط به پس انداز

سرمايه گذاري



تابع سرمايه گذاري
نمودار سرمايه گذاري
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مطالب اين فصل


مخارج دولت







بودجه دولت
كسري بودجه
تابع مخارج دولت
تابع ماليات

بخش خارجي


صادرات و تابع آن
واردات و تابع آن



ميل نهايي به واردات
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 -1مصرف و پس انداز

 خانوارها درآمد خود را يا مصرف مي كنند
يا پس انداز لذا:
Y=C+S
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تابع مصرف


درآمد به عنوان مهمترين عامل تعيين كننده مصرف
مشتق تابع مصرف
نسبت به درآمد

درآمد

f’ > 0


مصرف

)C = f(Y

اگر فرض كنيم رابطه بين مصرف و درآمد يك رابطه
تغيير مصرف نسبت
خطي است:
به تغيير درآمد

C = a + bY

مصرف در سطح
درآمد صفر
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تابع پس انداز
Y=C+S  S=Y–C

S = Y – (a + bY)  S = - a + Y – bY
تابع پس انداز
تغيير پس انداز نسبت
به تغيير درآمد

S = - a + (1 - b) Y
پس انداز در سطح
درآمد صفر
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ميل نهايي به مصرف

Marginal Propensity to Consume


ميل نهايي به مصرف بيانگر تغييرات مصرف نسبت به تغييرات درآمد است.



به عبارت ديگر بدين معناست كه اگر يك واحد درآمد افزايش (كاهش)
يابد ،مصرف به چه ميزان افزايش (كاهش) مي يابد؟



ميل نهايي به مصرف كوچكتر از يك است و مثبت است.
ميل نهايي به مصرف

0<b<1

C = a + bY
C
b  MPC 
Y
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ميل نهايي به پس انداز

Marginal Propensity to Save


ميل نهايي به پس انداز بيانگر تغييرات پس انداز نسبت به تغييرات درآمد است.



به عبارت ديگر بدين معناست كه اگر يك واحد درآمد افزايش (كاهش) يابد ،پس انداز به
چه ميزان افزايش (كاهش) مي يابد؟



ميل نهايي به پس انداز كوچكتر از يك است و مثبت است.
ميل نهايي به پس انداز

S = - a + (1 - b) Y
0 < (1 – b) < 1

S
(1  b)  MPS 
Y

10



مجموع ميل نهايي به پس انداز و مصرف برابر يك است.

1 – MPC = MPS

(1 – b) = MPS
b = MPC

MPC + MPS = 1
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ميل متوسط به مصرف و ميل متوسط به پس انداز

Average Propensity to Consume
Average Propensity to Save



ميل متوسط به مصرف بيانگر درصدي از درآمد است كه به مصرف ميرسد.



ميل متوسط به پس انداز بيانگر درصدي از درآمد است كه پس انداز ميشود.
ميل متوسط به مصرف

APC + APS = 1
ميل متوسط به پس انداز

C
APC 
Y
S
APS 
Y
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نمودار تابع مصرف
)Consumption (C

C = a + bY
 < 1شيب منحني = = MPC
مقدار مصرف در زماني كه
درآمد برابر صفر است

a
0

)Income (Y
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رابطه بين مصرف و پس انداز
Consumption (C)

Y=C
S>0

a S<0
0

C = a + bY

Y=C,S=0
Equilibrium Point

45˚
Income (Y)
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استخراج منحني پس انداز از منحني مصرف
Consumption (C)

Y=C
C = a + bY
E

a
45˚

0
Save (S)

Income (Y)

S = - a + (1 - b)Y
S>0
S<0

-a
15

Income (Y)

Consumption and Savings Functions
Disposable
Income (YD)
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A
B
C
D
E
F

Planned
Consumption
Expenditure
(C)

Planned
Private
Saving (Sp)

Trillions of dollars per year
0
1.5
-1.5
2
3.0
-1.0
4
4.5
-0.5
6
6.0
0
8
7.5
0.5
10
9.0
1.0

Consumption Function:
C = a + bY
= 1.5 + 0.75Y

Savings Function:
S = - a + (1 – b)Y
= -1.5 + 0.25Y
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 -2هزينه هاي سرمايه گذاري بخش خصوصي
 مجموعه مخارج ساالنه بخش خصوصي بر روي كاالهاي
سرمايه اي (ماشين آالت و ساختمان) و همچنين ارزش
ريالي تغيير در موجودي انبار هزينه هاي سرمايه گذاري
بخش خصوصي ناميده مي شود.


اهميت سرمايه گذاري:
 بخش بزرگي از مخارج كل را شامل مي شود.
 نقش مهمي بر عرضه و توليد دارد و الزمه رشد توليد رشد
سرمايه است.
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عوامل مؤثر بر سرمايه گذاري




عوامل متعددي بر سرمايه گذاري مؤثر است از جمله:


بازده سرمايه گذاري



نرخ بهره



هزينه اجراي طرح



ماليات



سرعت اجراي طرح و ...

و در مجموع سود به عنوان مهمترين عامل
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عوامل مؤثر بر سرمايه گذاري

 از ديدگاه كينز سرمايه گذاري تابع دو عامل نرخ
بهره و تقاضا است كه چون عامل تعيين كننده
تقاضا درآمد است لذا از ديدگاه كينز سرمايه
گذاري تابع دو عامل نرخ بهره و درآمداست.

 سرمايه گذاري با نرخ بهره رابطه معكوس و با
درآمد رابطه مستقيم دارد.
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تابع سرمايه گذاري


نرخ بهره و درآمد به عنوان عوامل تعيين كننده سرمايه گذاري

مشتق تابع نسبت به
نرخ بهره

مشتق تابع نسبت به
درآمد

< əf/ər
0

əf/əY > 0



نرخ بهره

درآمد

سرمايه گذاري

)I = f (Y , r

بنابراين تابع سرمايه گذاري بصورت زير است:

I = eY - ir
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نمودار سرمايه گذاري
Interest Rate (r)

15

10
0
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I (r)
200

450

Investment (I)

 -3هزينه هاي دولتي
 دولت نيز مانند خانوارها و توليد كنندگان مصرف
كننده كاالها و خدمات است.

 هزينه هاي دولتي به عنوان يك ابزار اقتصاد كالن
به منظور تنظيم مخارج كل در شرايط ركودي و
تورمي مي تواند ايفاي نقش كند.
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 -2هزينه هاي دولتي


از ديدگاه كينز كاهش توليد در دوره ركود بيش از آنكه معلول
افزايش عرضه كل باشد ،حاصل كاهش مخارج كل است.

سرمايه گذاري
)(I

تنزل بيشتر
مخارج كل

انباشته شدن محصوالت
توليدي در انبار
هزينه هاي مصرفي
) (Cخانوارها

فروش
محصوالت توليدي

تقاضا

قدرت خريد بيكاري

توليد

بيكاري

توليد

تشديد بحران
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 -2هزينه هاي دولتي
چگونه
؟

پس جلوگيري از كاهش تقاضا اهميت ويژه اي
در كنترل بحران و ركود اقتصادي دارد
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 -2هزينه هاي دولتي


كينز مقابله با بحران را در گرو جلوگيري از تنزل تقاضا مي داند .در اين راستا
سياستهاي را توصيه مي نمود كه اجراي آنها افزايش تقاضاي كل را به دنبال
دارد.



سياست مالي (تغيير پرداختها و دريافتهاي دولت) از مهمترين اين سياستها
است.



در چنين شرايطي مهمترين ابزار براي افزايش تقاضاي كل ،افزايش مخارج
دولت است.
كنيز تاٌكيد مي كند كه دولتها بايد با افزايش مخارج خود و يا كاهش مالياتها با
ركود مقابله كنندبدون آنكه نگران كسري بيشتر بودجه باشند.
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بودجه دولت


دولتها براي انجام وظايف خود مخارجي دارند كه به آن ”پرداختهاي دولت“ مي گويند .از سوي
ديگر براي تامين اين مخارج اقدام به تحصيل درآمدهاي مي نمايند كه ”دريافتهاي دولت“
ناميده مي شود.



بودجه دولت فهرستي از دريافتها و پرداختهايش است كه ساالنه تنظيم ،تصويب و اجرا
ميشود.



ماليات مهمترين منبع درآمد دولتها محسوب ميشود.



ماليات به دو بخش مستقيم و غير مستقيم تقسيم ميشود .ماليات بردرآمد و ماليات بر ارث،
ماليات مستقيم و ماليات بر مصرف ،كاالهاي وارداتي ،نوشابه و سيگار از انواع مالياتهاي غير
مستقيم است.



عالوه بر ماليات ،منابع ديگري از قبيل درآمد ناشي از صادرات نفت و گاز ،فروش كاالها و
خدمات ،حق بيمه ،كمكهاي دريافتي ،بهره و سود بانكها و ...در اختيار دولتها قرار دارد.
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كسري بودجه


كسري بودجه بدين معناست كه مخارج دولت از درآمدهاي دولت
بيشتر است .در چنين حالتي بودجه دچار عدم تعادل مي شود.



دولتها براي تامين كسري بودجه وايجاد تعادل و تراز بودجه از
روشهايي مانند استقراض داخلي يا خارجي استفاده مي كنند.



انواع كسري بودجه:
 كسري بودجه اداري :عدم كارايي سازمان اداري و بهره وري پايين نيروي كار
 كسري بودجه ساختاري يا عمراني :توسعه فعاليتهاي عمراني دولت
 كسري بودجه ادواري :افزايش مخارج دولت به منظور جلوگيري از ركود
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تابع و نمودارهزينه هاي دولت
 مخارج دولت بصورت يك متغيير برونزاست و ساالنه
توسط دولت و مجلس تنظيم و تصويب مي شود.
هزينه هاي دولت

G = Gc + Gi

هزينه هاي سرمايه گذاري دولت

)Government (G

هزينه هاي مصرفي دولت

G = G0
0
)Income (Y
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تابع ماليات
 درآمد به عنوان مهمترين عامل تاثير گذار در ماليات
مالياتهاي مستقل
ماليات بر درآمد يا
ماليات القايي

ماليات

T = T0 + tY

نرخ نهايي مالياتي
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نمودار تابع ماليات
)Tax (T

T = T0 + tY

ماليات مستقل از درآمد

T0
0

)Income (Y
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تجارت خارجي
 تجارت خارجي به مجموعه مبادالت خارجي شامل
صادرات و واردات يك كشور اطالق مي شود.
 مبادله كاالها و خدمات بين كشورها ناشي از آن
است كه هر كشور در توليد برخي كاالها و خدمات
از مزاياي نسبي برخوردار است و در توليد كاالها و
خدمات ديگر با محدوديتهاي تكنولوژي ،فني ،و
اقتصادي مواجه است.
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صادرات


صادرات عبارت است از ارزش تمامي كاالها و خدماتي كه كشورهاي ديگر
در طول يك دوره معين از يك كشور خريداري مي كنند.



صادرات يك كشور به عواملي از قبيل درآمد ملي كشورهاي خارجي ،سطح
عمومي قيمتها در داخل و خارج و نرخ ارز بستگي دارد.



صادرات متغييري برونزا و مستقل از درآمد ملي است.

)Export (X

X = X0
0
)Income (Y
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واردات


واردات عبارت از ارزش ساالنه كاالها و خدمات خريداري شده توسط يك
كشور از كشور هاي ديگر است.



واردات نيز تحت تاثير عوامل متعددي مانند درآمد ملي كشور ،سطح قيمتها
در داخل و خارج و نرخ ارز ميباشد.
)Import (M

M = M0 + mY

واردات مستقل از درآمد
0
)Income (Y
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