
مخارج کینزی–مدل ھای درآمد 



:شکل گريی حتليل های کينزی
بھ و رکود در غربی کشورھای اقتصاد کینز ھای تحلیل گیری شکل زمان در 

 وضعیت حل بھ معطوف بیشتر ھم کینز تحلیل .برد می بسر بحران بھتر تعبیر
.است بوده رکود

کھ ھستند زیادی تولید بیکار ظرفیت دارای ھا بنگاه اوال شدید رکود دوران در 
 بیکار کار نیروی ثانیا .شود نمی برداری بھره آن از تقاضا فقدان سبب بھ

 و پول ثالثا .اند شده بیکار ھا بنگاه فعالیت کاھش سبب بھ کھ دارد وجود فراوانی
 نرخ بودن پایین و رکود دلیل بھ کھ دارد وجود زیادی راکد و بیکار مالی منابع
.ندارد وجود آن دادن قرض برای ای انگیزه بھره

است تقاضا کمبود اصلی مشکل حالتی چنین در.
می تقاضا سمت یا تقاضا بخش ھای مدل را کینزی ھای مدل اوقات گاھی 

 و افزایش با کھ شود می گرفتھ نتیجھ چنین کینزی ھای مدل از زیرا خوانند،
 در این و کند می تغییر جھت ھمان در نیز عرضھ یا تولید مقدار تقاضا کاھش
.دارد قرار سی قانون مقابل نقطھ



گوید می کھ است کینز از قبل اقتصاددانان دیدگاه بیان :سی قانون » 
 صورت تولیدی ھر کھ معنی بدان »کند می ایجاد را خود تقاضای عرضھ

 ھمین و شود می تولید عوامل صاحبان برای درآمدھایی ایجاد سبب گیرد
.کند می ایجاد را شده تولید کاالھای خرید برای کافی تقاضای درآمدھا

اگر اقتصاد در کھ داشتند اعتقاد اقتصاددانان کینز از قبل دوران در 
 شدن نرمال و تعادل سمت بھ طبیعی طور بھ باشد وجودداشتھ نوسانات

 آن مبنای کھ داد ارائھ ھایی مدل رکودی شرایط دیدن با کینز اما رود می
.بود اقتصاد در دولت دخالت



 مخارج کینزی–فروض مدل درآمد:
1 (زیرا ظرفیت بیکار تولید وجود . سطح قیمت ھا ثابت فرض می شود

.دارد
2 (زیرا نیروی کار بیکار در اقتصاد . سطح دستمزد ثابت فرض می شود

.بسیار زیاد است
3 (زیرا پول راکد بسیاری وجود دارد.نرخ بھره ثابت فرض می شود.



:متغیرهاي درون زا و برون زا
 منظور از متغیرھای برون زا متغیرھایی ھستند کھ مقدار آنھا در مدل یا

چارچوب مورد بررسی تعیین نمی شود بلکھ بھ عنوان مقادیری داده شده 
.و ثابت در نظر گرفتھ می شوند

 منظور از متغیرھای درونزا متغیرھایی ھستند کھ مقدار آنھا در مدل یا
.چارچوب مورد بررسی تعیین می شود

 وجھ تمایز اساسی متغیرھای درون زا و برون زا در آن است کھ اگر
اما اگر .متغیر برون زا تغییر کند بر روی متغیر درون زا اثر می گذارد 
.متغیر درون زا تغییر کرد بر روی متغیر برون زا اثر نمی گذارد



:مدل دوخبشی تعيني درآمد ملی تعادلی
:درآمد تعادلی هنگاميکه سرمايه گذاری تابع درآمد ملی نيست

و خانوارھا تنھا آن در کھ کنیم می شروع بخشی دو مدل از سادگی برای 
 را اقتصاد تقاضای بخش کینزی مدل کھ دانیم می.دارند وجود ھا بنگاه

 جمع یعنی کل تقاضای کھ کرد مشخص باید تنھا پس کند می بررسی
 .دارند بستگی عواملی چھ بھ گذاری سرمایھ و مصرف

و خطی تابعی کل مصرف شود می ادعا کالن اقتصاد ساده ھای مدل در 
.است ملی ناخالص درآمد از صعودی

آن در کھ C و مستقل مصرف ، مصرف cy است القایی مصرف مقدار.
مصرف مقدار صفر درآمد با حتی کھ است آن مستقل مصرف از منظور 

 یک خود ھای دارایی فروش یا کردن قرض با افراد و شود نمی صفر
.کنند می حفظ را مصرفی حداقل



رابطھ در ھمچنین c مصرف بھ نھایی میل اصطالحا ، MPC می نامیده 
 مقدار چھ مصرف کند تغییر درآمد واحد یک اگر کھ دھد می نشان و شود

 زیر صورت بھ و است y بھ نسبت C مشتق واقع در کھ کند می تغییر
:آید می بدست

 MPC= c = dC/dy
گویند می رفتاری تابع یا رابطھ یک را آن مشابھ روابطی و مصرف تابع 

 کننده تولید و کننده مصرف قبیل از اقتصادی عامل یک رفتار بیانگر کھ
.باشد می خاص متغیر یک تغییرات بھ واکنش در



:رسم تابع مصرف
خط یک ، کنیم رسم را مصرف تابع بخواھیم اگر 

 می آن شیب c و مبدا از عرض  کھ است مستقیم
C اگر مثال برای.باشد = 400+ 0.8 y آن در باشد 

 عرض با عمودی محور روی مصرف تابع صورت
 در 0.8 شیب با مصرف و شده شروع 400 ازمبدا
.یابد می افزایش درآمد مقابل





:رسم تابع سرمايه گذاری برنامه ريزی شده
 سرمایھ گذاری برنامھ ریزی شده در ھر دوره مقدار برون زا و ثابتی

.است
باشد 250برابر و ثابت عدد گذاری سرمایھ مقدار کنیم می فرض مثال . 

 ھر برای و کند نمی تغییر گذاری سرمایھ مقدار درآمد افزایش با یعنی
.است 250 برابر معینی درآمد





 حاال با جمع زدن تابع مصرف و سرمایھ گذاری برنامھ ریزی شده می
.توانیم تقاضای کل را بدست آوریم

 Yd = C + I =  Č+cy + Ī =Č +Ī + cy
 با مثال عددی کھ نوشتیم:

 Yd = 400 + 0.8 y + 250 = 650+ 0.8 y
پس تقاضای کل ھم تابعی خطی و صعودی از درآمد ناخالص ملی است.





):تعادل بني عرضه و تقاضای کل( تعيني درآمد ملی تعادلی
درآمد یا تولید سطح چھ در کھ است این بحث حال 

 برقرار کل تقاضای و عرضھ بین تعادل ملی ناخالص
 خط یک Yd خط ھمراه بھ کار این برای .شود می
 و Yd خط تقاطع محل . کنیم می رسم نیز درجھ 45
 دھد می نشان را ملی درآمد سطح آن درجھ 45 خط
 برابر کل تقاضای و عرضھ بین تعادل درآن کھ

.است شده داده نشان ye با نمودار در.است





خط تقاطع محل کھ دھیم نشان آنکھ برای yd بیانگر درجھ 45 خط و 
 ye راست و چپ سمت در کھ دھیم می نشان است، تعادلی درآمد سطح

 بھ ، y ، ملی درآمد و تولید و دارد وجود عرضھ اضافھ یا و تقاضا اضافھ
 در را ye چپ سمت ابتدا قبل صفحھ نمودار در .کند می حرکت ye سمت
 عرضھ منحنی دو بر عمودی خط اگر y1 درآمد سطح در .گیریم می نظر

 ارتفاع از بیشتر )f`y1( تقاضا منحنی ارتفاع کھ بینیم می کنیم رسم تقاضا و
 توجھ با پس.دارد وجود تقاضا اضافھ اینجا در نتیجھ در است )fy1( عرضھ

 کار راه .است منفی انبار موجودی در ناخواستھ تغییرات قبلی مباحث بھ
.مورد دو ھر یا یابد افزایش قیمت یا یابد افزایش تولید کھ است این



راست سمت اگر ye با برابر ملی درآمد سطح اگر . بگیریم نظر در را y2 
 رسم تقاضا و عرضھ منحنی بر درآمد سطح این از کھ عمودی خط ، باشد
 . است )h`y2( تقاضا ارتفاع از بیشتر )hy2( عرضھ ارتفاع بینیم می کنیم
 در ناخواستھ تغییرات حالت این در . دارد وجود عرضھ اضافھ نتیجھ در

 قیمت یا یابد کاھش تولید کھ است این راھکار . است مثبت انبار موجودی
.مورد ھردو یا یابد کاھش

از ملی درآمد و تولید اگر کھ گیریم می نتیجھ پس ye باشد بیشتر یا کمتر 
 سطح اینکھ تا دارد وجود ملی درآمد و تولید کاھش یا تولید افزایش انگیزه
 شکل e نقطھ در تعادل دیگر معنای بھ و برسد ye بھ ملی درآمد و تولید
 تقاضا اضافھ و عرضھ اضافھ کھ است درآمد سطح این در تنھا زیرا.گیرد
.ندارد وجود



مدل دو خبشی تعيني درآمد ملی تعادلی
:درآمد تعادلی هنگامی که سرمايه گذاری تابع درآمد ملی است

 در این قسمت فرض ثابت و برون زا بودن سرمایھ گذاری را کنار می
.گذاریم

در این حالت سرمایھ گذاری تابعی مستقیم از سطح درآمد ملی است.
 I= Ī+ey

 کھ در رابطھ فوقĪ  را سرمایھ گذاری مستقل وey  را سرمایھ گذاری
سرمایھ گذاری مستقل عدد ثابتی است کھ تحت تاثیر . القایی می گویند 

تغییرات درآمد قرار نمی گیرد و سرمایھ گذاری القایی با افزایش درآمد 
.افزایش می یابد



:رسم منودار توابع 
 درآمد دقیقا ھمانند حالت قبل است–نمودار مصرف.
شیب بلکھ نیست افقی و ثابت قبل مانند درآمد –گذاری سرمایھ نمودار اما 

 می داده نشان e با کھ شیب .است Ī مبدا از عرض دارای و دارد مثبت
 مشتق برابر.گویند می MPI یا گذاری سرمایھ بھ نھایی میل را شود

:است درآمد بھ نسبت گذاری سرمایھ
 MPI= dI / dy



I

             I= Ī + ey

Ī

y



 جھت بدست آوردن تقاضای کل:
 yd =C + I = Č+ cy + Ī+ ey = Č+Ī+(c+e)y

yd 

yd = Č+Ī+(c+e)y

y



 ھمان طور کھ می بینید شکل تابع تقاضای کل دقیقا ھمان شکل بحث قبلی است
در مرحلھ بعدی برای پیدا کردن نقطھ درآمد .فقط اینجا شیب نمودار بیشتر است

.درجھ را وارد مدل می کنیم 45ملی تعادلی خط 
                                                                                     yd

                                                              

                                  yd = Č+Ī+(c+e)y
     

                                                                                                      e

                                  

                               y    



 ھمانند تعادل عدم ھای حالت و تعادلی ملی درآمد مورد در نکات تمامی
  نقطھ از قبل نیز اینجا در.است صادق نیز اینجا در و باشد می قبلی مبحث

e در . دارد وجود عرضھ اضافھ آن از بعد و دارد وجود تقاضا اضافھ 
 صفر انبار موجودی در ناخواستھ تغییرات و است برقرار تعادل e نقطھ
.باشد می



:مدل سه خبشی تعيني درآمد ملی
:درآمد تعادلی هنگامی که ماليات مقطوع و ثابت است

 در مدل سھ بخشی دولت وارد مدل می شود در نتیجھ مبحثی کھ درآن
.مطرح است بحث مالیات ھا می باشد

مقطوع و ثابت ھا مالیات کھ کنیم می فرض اول حالت در سادگی برای 
.ندارد بستگی ملی درآمد سطح بھ ھا مالیات دیگر عبارت بھ.است

 در اینجا مخارج دولت )G ( ثابت و برون زا می باشد کھ مقدار آن توسط
.دولت تعیین می شود

 برای سادگی فرض می کنیم پرداخت ھای انتقالی )TR ( ثابت و برون زا
.می باشد

 در مدل سھ بخشی دوباره سرمایھ گذاری را ثابت و برون زا در نظر می
.گیریم



:تعريف تقاضای کل در مدل سه خبشی
 yd = C + I + G

 چون سرمایھ گذاری و مخارج دولت در مدل ثابت ھستند در نتیجھ ما فقط
:اما. نیازمند رسم تابع مصرف ھستیم

از مستقیم تابعی مصرف بخشی دو مدل خالف بر بخشی سھ مدل در 
 است این آن علت.است تصرف قابل درآمد از تابعی بلکھ نیست ملی درآمد

 مالیات خالص کھ شود می دریافت دولت توسط ملی درآمد از بخشی کھ
 مصرف صرف ماند می باقی مالیات خالص کسر از بعد آنچھ لذا و است

.شود می انداز پس و
پس:



 C = Č+ cYD
YD درآمد قابل تصرف می باشد.

 YD = y- NT
NT خالص مالیات می باشد.

 NT = T – TR
پس:

 YD = y- ( Ť – ŤR)
 C = Č + c [y - Ť – ŤR]
 C = Č- cŤ +cŤR + cy



 C
C = Č- cŤ + cŤR +cy

Č- cŤ + cŤR

y



yd

Yd = C + I + G

e

                 y



خط ھمراه بھ نیز حالت این در Yd کنیم می رسم درجھ 45 خط یک 
 نشان را ملی درآمد سطح آن درجھ 45 خط و Yd خط تقاطع محل .

 در.است برابر کل تقاضای و عرضھ بین تعادل درآن کھ دھد می
 تقاطع محل کھ دھیم نشان آنکھ برای .است شده داده نشان ye با نمودار

 دھیم می نشان است، تعادلی درآمد سطح بیانگر درجھ 45 خط و yd خط
 دارد وجود عرضھ اضافھ یا و تقاضا اضافھ ye راست و چپ سمت در کھ
 مباحث تمام .کند می حرکت ye سمت بھ ، y ، ملی درآمد و تولید و

.باشد می قبل ھای حالت مانند تعادل عدم بھ مربوط



:مدل سه خبشی تعيني درآمد ملی تعادلی
:درآمد تعادلی هنگامی که ماليات تابع درآمد ملی باشد

بستگی ملی درآمد بھ دولت دریافتی ھای مالیات مقدار واقعی دنیای در 
 و کار و کسب رونق و اقتصادی ھای فعالیت افزایش با زیرا دارد،

 .شود می بیشتر مالیات پرداخت توانایی اشخاص درآمد افزایش بنابراین
 تابع مالیات کھ شرایطی در را ملی درآمد تعادل بحث خواھیم می حال

 خود قوت بھ قبلی مباحث تمامی بنابراین . کنیم بررسی باشد ملی درآمد
 صعودی تابعی و نبوده مقطوع صورت بھ مالیات اینکھ جز بھ است باقی

  . است ملی درآمد از مستقیم و
 T = Ť + ty

چگونگی زیرا گویند می نھادی توابع یا روابط قبیل این از روابطی بھ 
 رفتار وسیلھ بھ نھ شود می تعیین قانون توسط ملی درآمد از مالیات تبعیت

.اقتصادی عامالن



فوق رابطھ در Ť بھ توجھ بدون کھ است ثابتی عدد و بوده مقطوع مالیات 
 کھ است مالیات نرخ t و شود می گرفتھ مقدارمالیات این درآمد سطح
.شود می نامیده نیز مالیات بھ نھایی میل اوقات گاھی

برابرند کل ی تقاضا و عرضھ کھ تعادلی ملی درآمد آوردن بدست برای 
 تابع باید نیز تقاضا خط استخراج برای و کنیم استخراج را تقاضا خط باید

  .آورد بدست ملی درآمد حسب بر را مصرف
 تابع مصرف بر حسب درآمد قابل تصرف ھمانند قبل می باشد:



 C = Č + c YD
 YD = y- NT = y – (Ť + ty – ŤR )
 C = Č + c YD = Č + c [y –Ť - ty + ŤR ]

درآمد حسب بر مصرف تابع شیب باشد ملی درآمد تابع مالیات کھ ھنگامی 
 با کھ گردد می بر موضوع این بھ نیز دلیل . شود می کوچکتر ملی

 نسبت بنابراین و ، شود می گرفتھ مالیات آن از بخشی ملی درآمد افزایش
 می باقی مصرف برای کمتری بخش است مقطوع مالیات کھ ھنگامی بھ

 بھ کھ یابد می افزایش کمتر ملی درآمد افزایش با مصرف نتیجھ در . ماند
.بود خواھد ملی درآمد حسب بر مصرف تابع شدن تر شیب کم معنی



C

Č + c [y –Ť - ty + ŤR ]          

y                                                      



Yd

Yd = C + I + G
e

y    



نقطھ در قبل ھمانند e با تقاضا و عرضھ و است برقرار ملی درآمد تعادل 
 اگر . است صفر انبار موجودی در ناخواستھ تغییرات . ھستند برابر ھم

.باشد می قبل ھای حالت مانند دقیقا کنیم بررسی را تعادل عدم حالت
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