
فصل نهم
عرضه کل، تقاضاي کل و قیمت ها

فصل نهم
عرضه کل، تقاضاي کل و قیمت ها



)1(الگوي کالسیکی اقتصاد کالن 

 اقتصاد کالن در نقطه مقابل الگوي حدي کینزي استالگوي کالسیکی.

 انعطاف پذیري کامل قیمت ها و دستمزدها این الگو اقتصاد را در شرایط
.تحلیل می کند

در این الگو، اقتصاد همیشه در سطح تولید بالقوه قرار دارد.

 اقتصاد کالن در نقطه مقابل الگوي حدي کینزي استالگوي کالسیکی.

 انعطاف پذیري کامل قیمت ها و دستمزدها این الگو اقتصاد را در شرایط
.تحلیل می کند

در این الگو، اقتصاد همیشه در سطح تولید بالقوه قرار دارد.
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 مازاد تقاضا و عرضه از طریق تغییرات قیمت و دستمزد حذف می شود به
.  طوري که سطح تولید بالقوه به سرعت برقرار می شود

 اثري روي سیاست هاي پولی و مالی فقط بر قیمت ها تأثیر داشته و
.محصول ندارد

 قبل از تعدیل قیمت ها و دستمزدها، نتایج الگوي کینزي کوتاه مدتدر ،
برقرار بلندمدتصادق است در صورتی که نتایج الگوي کالسیکی در 

.  است

)2(الگوي کالسیکی اقتصاد کالن 

 مازاد تقاضا و عرضه از طریق تغییرات قیمت و دستمزد حذف می شود به
.  طوري که سطح تولید بالقوه به سرعت برقرار می شود

 اثري روي سیاست هاي پولی و مالی فقط بر قیمت ها تأثیر داشته و
.محصول ندارد

 قبل از تعدیل قیمت ها و دستمزدها، نتایج الگوي کینزي کوتاه مدتدر ،
برقرار بلندمدتصادق است در صورتی که نتایج الگوي کالسیکی در 

.  است
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)1(منحنی تقاضاي کل 

عرضه حقیقی پول، حجم اسمی پول تقسیم بر 
LMسطح قیمت ها است که بر موقعیت منحنی 

.مؤثر است

r

IS

LM0

در موقعیتLMمنحنی P0در سطح قیمت 
LM0 بوده و با توجه به منحنیISدرآمد ،

.استY0حقیقی در تعادل 

LM1

از اتصال چنین)MDS(منحنی تقاضاي کل 
MDS.نقاطی بدست می آید

Income

Income

P

IS

Y0

P0

در موقعیتLMمنحنی P0در سطح قیمت 
LM0 بوده و با توجه به منحنیISدرآمد ،

.استY0حقیقی در تعادل 

درLMمنحنی P1در سطح قیمت پایین 
LM1 و درآمد حقیقی در سطحY1است.

Y1

P1
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 تقاضاي کل تابعی است ازشیب منحنی:
عکس العمل تصمیمات نرخ بهره به تورم
پاسخ تقاضاي کل به تغییرات نرخ بهره

بنابراین:
 وقتی کهشیب منحنی کمتر است:

تغییرات نرخ بهره نسبت به تورم زیاد باشد
 و تقاضاي کل به تغییرات نرخ بهره عکس العمل زیادي نشان دهد

 وقتی کهشیب منحنی بیشتر است:
نرخ بهره به تورم چندان پاسخی ندهد
و تقاضاي کل نیز عکس العمل کمتري به تغییرات نرخ بهره نشان دهد

)2(منحنی تقاضاي کل 

 تقاضاي کل تابعی است ازشیب منحنی:
عکس العمل تصمیمات نرخ بهره به تورم
پاسخ تقاضاي کل به تغییرات نرخ بهره

بنابراین:
 وقتی کهشیب منحنی کمتر است:

تغییرات نرخ بهره نسبت به تورم زیاد باشد
 و تقاضاي کل به تغییرات نرخ بهره عکس العمل زیادي نشان دهد

 وقتی کهشیب منحنی بیشتر است:
نرخ بهره به تورم چندان پاسخی ندهد
و تقاضاي کل نیز عکس العمل کمتري به تغییرات نرخ بهره نشان دهد
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منحنی عرضه کل و بازار نیروي کار

منحنی عرضه کل
 نشان دهنده سطح محصولی است که بنگاه ها تمایل دارند در هر

.سطحی از تورم عرضه کنند
 با توجه به اینکه محصول به نهاده هاي تولید بستگی دارد، بنابراین

.نقطه شروع تحلیل عرضه کل استبازار نیروي کار 

منحنی عرضه کل
 نشان دهنده سطح محصولی است که بنگاه ها تمایل دارند در هر

.سطحی از تورم عرضه کنند
 با توجه به اینکه محصول به نهاده هاي تولید بستگی دارد، بنابراین

.نقطه شروع تحلیل عرضه کل استبازار نیروي کار 
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)1(بازار نیروي کار 
R
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LDکه نشان: منحنی تقاضاي نیروي کار است
می دهد بنگاه ها در هر سطحی از دستمزد

LF.چه میزان براي نیروي کار تقاضا دارند

LFمنحنی عرضه نیروي کار است
که نشان می دهد در سطوح باالي دستمزد حقیقی

.  افراد بیشتري وارد بازار نیروي کار می شوند
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labor force
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LD

LFمنحنی عرضه نیروي کار است
که نشان می دهد در سطوح باالي دستمزد حقیقی

.  افراد بیشتري وارد بازار نیروي کار می شوند

AJنشان می دهد که در هر سطحی از
دستمزد حقیقی، چه میزان نیروي کار

. پذیرنده شغل هستند

N* N2
AJتعادل بازار نیروي کار در جایی است که  = LDو میزان اشتغال

N*است .N2 – N* استنرخ طبیعی بیکاري.

w*
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)2(بازار نیروي کار 
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بیکاري در تعادل بازار نیروي کار
)N2 – N* ( استداوطلبانهاز نوع.w1
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N* N2

w* اگر دستمزد حقیقی باالتر از مقدار تعادلی
N3باشد، میزان بیکاري w1در  – N1

ABداوطلبانه ولی BCاست که در آن 
.غیرداوطلبانه است

N3N1
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عرضه کل و سطح تولید بالقوه

 بستگی دارد بهسطح تولید بالقوه:
سطح فناوري
 ًمقدار عرضه و تقاضاي نیروي کار در بلندمدت، وقتی که بازار نیروي کار کامال

.تعدیل شده باشد
 وقتی دستمزدها و قیمت ها کامالً انعطاف پذیر باشد، محصول همیشه در سطح

.تولید بالقوه است
در کوتاه مدت می توان سطح تولید بالقوه را داده شده فرض نمود.

 بستگی دارد بهسطح تولید بالقوه:
سطح فناوري
 ًمقدار عرضه و تقاضاي نیروي کار در بلندمدت، وقتی که بازار نیروي کار کامال

.تعدیل شده باشد
 وقتی دستمزدها و قیمت ها کامالً انعطاف پذیر باشد، محصول همیشه در سطح

.تولید بالقوه است
در کوتاه مدت می توان سطح تولید بالقوه را داده شده فرض نمود.
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)1(منحنی عرضه کل کالسیک ها 

 استعموديدر الگوي کالسیک ها، منحنی عرضه کل در سطح تولید بالقوه.
 این بدان معنی است که محصول تعادلی بالقوه در هر سطحی از تورم می تواند

.محقق شود
چون دستمزدهاي اسمی متناسباً با . در الگوي کالسیک ها توهم پولی وجود ندارد

.سطح قیمت ها به سرعت تعدیل می شود
 در نتیجه، تنها تغییر در متغیرهاي حقیقی می تواند بر روي سایر متغیرهاي حقیقی

.مؤثر باشد

 استعموديدر الگوي کالسیک ها، منحنی عرضه کل در سطح تولید بالقوه.
 این بدان معنی است که محصول تعادلی بالقوه در هر سطحی از تورم می تواند

.محقق شود
چون دستمزدهاي اسمی متناسباً با . در الگوي کالسیک ها توهم پولی وجود ندارد

.سطح قیمت ها به سرعت تعدیل می شود
 در نتیجه، تنها تغییر در متغیرهاي حقیقی می تواند بر روي سایر متغیرهاي حقیقی

.مؤثر باشد
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)2(منحنی عرضه کل کالسیک ها 

نشان دهنده تمایل ASمنحنی عرضه کل 
بنگاه ها به عرضه محصول در هرنرخ تورم 

.است
وقتی قیمت ها و دستمزدها انعطاف پذیر 

باشند، محصول همیشه در سطح بالقوه خود 
(Y*)است.

محصول بالقوه، محصول تعادلی بلندمدت 
.  اقتصاد است

AS

Output

نشان دهنده تمایل ASمنحنی عرضه کل 
بنگاه ها به عرضه محصول در هرنرخ تورم 

.است
وقتی قیمت ها و دستمزدها انعطاف پذیر 

باشند، محصول همیشه در سطح بالقوه خود 
(Y*)است.

محصول بالقوه، محصول تعادلی بلندمدت 
*Y.  اقتصاد است
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)3(منحنی عرضه کل کالسیک ها 

 منحنی پیشرفت فناوريAS را به سمت راست انتقال و تولید بالقوه را می
.افزاید

 نیز باعث انتقال سرمایهو همچنین بکارگیري بیشتر افزایش اشتغالAS به
.سمت راست و افزایش تولید بالقوه می شود

در کوتاه مدت می توان تولید بالقوه را داده شده فرض نمود.

 منحنی پیشرفت فناوريAS را به سمت راست انتقال و تولید بالقوه را می
.افزاید

 نیز باعث انتقال سرمایهو همچنین بکارگیري بیشتر افزایش اشتغالAS به
.سمت راست و افزایش تولید بالقوه می شود

در کوتاه مدت می توان تولید بالقوه را داده شده فرض نمود.
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تورم تعادلی

AS تعادل کلی در الگوي کالسیک ها در جایی
MDSاست که   = AS به طوري که

*.است*و تورم *Yسطح تولید بالفوه  A

OutputY*

تعادل کلی در الگوي کالسیک ها در جایی
MDSاست که   = AS به طوري که

.است*و تورم *Yسطح تولید بالفوه 

MDS

* A

، بازارهاي محصول، Aدر نقطه 
پول و نیروي کار به طور همزمان

.در تعادل هستند
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AS1

شوك مثبت سمت عرضه ، تولید بالقوه را از یک 
افزایش داده و تورم را AS1به ASطریق انتقال 

.کاهش می دهدDدر نقطه *2به 

شوك سمت عرضه: تورم تعادلی

0* A

AS0

اگر هدف تورمی بانک مرکزي زمانی که اقتصاد 
باشد، می تواند نرخ *0در تولید بالقوه است، 

.بهره حقیقی را کاهش دهد

C

D2*

Y1* Output

MDS0

0*

Y0*

A اگر هدف تورمی بانک مرکزي زمانی که اقتصاد 
باشد، می تواند نرخ *0در تولید بالقوه است، 

.بهره حقیقی را کاهش دهد

:این امر منجر به افزایش تقاضاي پول می شود
براي تحقق تعادل مجدد بازار پول در این نرخ بهره،  

.بانک مرکزي باید پول بیشتري عرضه کند

MDS1

C
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شوك سمت تقاضا: تورم تعادلی

AS0

را بهMDS0یک شوك سمت تقاضا منحنی تقاضاي کل 
MDS1در این حالت نقطه تعادلی جدید. انتقال می دهد

B است که در آن تولید بالقوه ثابت ولی تورم به1*
*B1.افزایش یافته است 

Output

MDS0

0*

Y0*

A تولید بالقوه ثابت  Bدر این حالت چون در نقطه 
است بنابراین بانک مرکزي در جهت تحقق هدف  

.عمل کندسیاست پولی انقباضی باید *0تورمی

را بهMDS0یک شوك سمت تقاضا منحنی تقاضاي کل 
MDS1در این حالت نقطه تعادلی جدید. انتقال می دهد

B است که در آن تولید بالقوه ثابت ولی تورم به1*
.افزایش یافته است

MDS1 اگر ابزار سیاست پولی بانک مرکزي در چارچوب
یک قاعده تیلور، نرخ بهره باشد، می تواند با 

افزایش نرخ بهره حقیقی، تقاضاي کل را کاهش  
.دهد
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سرعت تعدیل

 بنابراین اقتصاد همیشه . انجام می گیردبه سرعت الگوي کالسیک ها تعدیل در
.در سطح تولید بالقوه و اشتغال کامل است

 باشد، درآن صورت محصول می تواند از چسبندهاگر قیمت ها و دستمزدها
.سطح بالقوه خود انحراف داشته باشد

 با فرض ثابت بودن قیمت ها و دستمزدها، توضیح دهنده وضعیت الگوي کینزي
.  دوره کوتاه مدت اقتصاد، قبل از کامل شدن تعدیل در بلندمدت است

 بنابراین اقتصاد همیشه . انجام می گیردبه سرعت الگوي کالسیک ها تعدیل در
.در سطح تولید بالقوه و اشتغال کامل است

 باشد، درآن صورت محصول می تواند از چسبندهاگر قیمت ها و دستمزدها
.سطح بالقوه خود انحراف داشته باشد

 با فرض ثابت بودن قیمت ها و دستمزدها، توضیح دهنده وضعیت الگوي کینزي
.  دوره کوتاه مدت اقتصاد، قبل از کامل شدن تعدیل در بلندمدت است
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اقتصاد سمت عرضه

 در سیاست هاي سمت عرضه هدف افزایش تقاضاي کل نبوده بلکه
.مورد تأکید استافزایش عرضه کل 

 در رویکرد کالسیکی به اقتصاد، نحوه اثرگذاري بر سطح تولید بالقوه
.  بسیار مهم است

 در سیاست هاي سمت عرضه هدف افزایش تقاضاي کل نبوده بلکه
.مورد تأکید استافزایش عرضه کل 

 در رویکرد کالسیکی به اقتصاد، نحوه اثرگذاري بر سطح تولید بالقوه
.  بسیار مهم است

حسن درگاھی     - آموزش مبانی اقتصاد 
www.hassan-dargahi.com



منحنی عرضه کل کوتاه مدت

محصول از سطح بالقوه اگر تعدیل قیمت ها و دستمزدها به سرعت انجام نگیرد ،
Ypدر کوتاه مدت انحراف پیدا می کند.

بنگاه ها ممکن است مقدار نهاده نیروي کار را تغییر دهند
 دستمزدها ممکن است به جهت چسبندگی، در برابر کاهش تقاضاي کل کاهش

.  پیدا نکرده و در نتیجه وضعیت اشتغال کامل حاصل نشود
 منحنی عرضه کل کوتاه مدت، میزان عرضه محصول بنگاه ها را در سطوح

.، نشان می دهدبا فرض دستمزدهاي داده شدهمختلف قیمت، 

محصول از سطح بالقوه اگر تعدیل قیمت ها و دستمزدها به سرعت انجام نگیرد ،
Ypدر کوتاه مدت انحراف پیدا می کند.

بنگاه ها ممکن است مقدار نهاده نیروي کار را تغییر دهند
 دستمزدها ممکن است به جهت چسبندگی، در برابر کاهش تقاضاي کل کاهش

.  پیدا نکرده و در نتیجه وضعیت اشتغال کامل حاصل نشود
 منحنی عرضه کل کوتاه مدت، میزان عرضه محصول بنگاه ها را در سطوح

.، نشان می دهدبا فرض دستمزدهاي داده شدهمختلف قیمت، 
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منحنی عرضه کل کوتاه مدت

SAS
 0 SAS1

A

.باشد0و تورم *Yدر اشتغال کامل Aفرض کنید که اقتصاد در تعادل اولیه 

B

در پاسخ به کاهش در تقاضاي کل،
بنگاه ها مقدار نیروي کار خود را در 

کوتاه مدت تغییر داده، بنابراین اقتصاد
SASروي منحنی عرضه کوتاه مدت 

. می رودBبه Aاز 

OutputY*

 0 SAS1

SAS2 با گذشت زمان و کاهش تدریجی تورم،
و چانه زنی بنگاه ها و همچنین تصحیح

انتظارات تورمی خانوارها، رشد دستمزدها
نیز کاهش و منحنی عرضه کوتاه مدت به

انتقال می یابدSAS2و  SAS1تدریج به 
.برقرار شودA2تا مجدداً تعادل در 

A

A2

 2

B

در پاسخ به کاهش در تقاضاي کل،
بنگاه ها مقدار نیروي کار خود را در 

کوتاه مدت تغییر داده، بنابراین اقتصاد
SASروي منحنی عرضه کوتاه مدت 

. می رودBبه Aاز 

Y
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فرایند تعدیل از کوتاه مدت به بلندمدت

 با توجه به منحنی تقاضاي کل)MDS( و منحنی عرضه کل کوتاه مدت
)SAS( تغییر در تقاضاي کل منجر به تغییر در سطح محصول و تورم در ،

.کوتاه مدت می شود
 در طی زمان، انحراف از اشتغال کامل و تغییرات تورم به تدریج انتظارت

.  تورمی را تعدیل و رشد دستمزدها و عرضه کل را تغییر می دهد
 اقتصاد به تدریج در بلندمدت با تعدیل کامل و متناسب رشد دستمزدها و

.تورم به سطح تولید بالقوه خود برمی گردد

 با توجه به منحنی تقاضاي کل)MDS( و منحنی عرضه کل کوتاه مدت
)SAS( تغییر در تقاضاي کل منجر به تغییر در سطح محصول و تورم در ،

.کوتاه مدت می شود
 در طی زمان، انحراف از اشتغال کامل و تغییرات تورم به تدریج انتظارت

.  تورمی را تعدیل و رشد دستمزدها و عرضه کل را تغییر می دهد
 اقتصاد به تدریج در بلندمدت با تعدیل کامل و متناسب رشد دستمزدها و

.تورم به سطح تولید بالقوه خود برمی گردد
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در نتیجه. است*3به *هدف کاهش تورم از 
به  MDSنرخ بهره افزایش و تقاضاي کل از 

MDS‘انتقال می یابد.

SAS

 * E

AS

یک هدف تورمی پایین

.باشدEفرض کنید که نقطه شروع از تعادل اولیه بلندمدت

E'1* SAS'

MDS'

در نتیجه. است*3به *هدف کاهش تورم از 
به  MDSنرخ بهره افزایش و تقاضاي کل از 

MDS‘انتقال می یابد.

OutputY*

MDS

E'1* است که در آن تورم  ‘Eتعادل کوتاه مدت در 
کاهش ولی رشد دستمردها ثابت  *1تا 

است که منجر به افزایش دستمزد حقیقی و  
*3.غیرداوطلبانه می شودبیکاري 

SAS3

E3

.برمی گردد*Yبوده و اقتصاد به تولید بالقوه E3در بلندمدت تعادل در نقطه 

SAS'

منحنی) دستمزدها(با تعدیل بازار نیروي کار 
به سمت پایین SASعرضه کل کوتاه مدت 

.انتقال می یابد

2*
E2



در اهداف سیاست پولی) trade off(مراوده 

 ،عملکرد هدفگذاري تورم در شرایطی که همه شوکها، از نوع شوك سمت تقاضا باشد
. مناسب است

 وقتی که با شوك سمت عرضه مواجه باشیم، ثبات در تورم ممکن است سطح تولید را
.دچار نوسان زیاد کند

  از سوي دیگر، سیاستی که براي ثبات تولید بکار می رود ممکن است تورم را دچار نوسان
.زیاد کند

در این شرایط می توان روش هدفگذاري تورم انعطاف پذیر را انتخاب نمود:
 flexible inflation targeting

 هدفگذاري می کند و اجازه می دهد میان مدت در این روش بانک مرکزي تورم را در
براي کاهش نوسانات سطح محصول بکار گرفته  ) Discretion(برخی از سیاست هاي فعال 

.شود

 ،عملکرد هدفگذاري تورم در شرایطی که همه شوکها، از نوع شوك سمت تقاضا باشد
. مناسب است

 وقتی که با شوك سمت عرضه مواجه باشیم، ثبات در تورم ممکن است سطح تولید را
.دچار نوسان زیاد کند

  از سوي دیگر، سیاستی که براي ثبات تولید بکار می رود ممکن است تورم را دچار نوسان
.زیاد کند

در این شرایط می توان روش هدفگذاري تورم انعطاف پذیر را انتخاب نمود:
 flexible inflation targeting

 هدفگذاري می کند و اجازه می دهد میان مدت در این روش بانک مرکزي تورم را در
براي کاهش نوسانات سطح محصول بکار گرفته  ) Discretion(برخی از سیاست هاي فعال 

.شود
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