
فصل دوم

ابزارهاي تحلیل اقتصادي



Models and Dataمدل ها و داده ها                  

مدل
  چارچوبی بر پایه فرضیات ساده
براي سازمان دادن تفکر اقتصادي کمک می کند  .

داده
  پیوند اقتصاددان با دنیاي واقعی
 داده هاي سري زمانی(time series)

 داده هاي مقطع زمانی)cross sections(
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Index numbersمقادیر شاخص                

استفادهگیرياندازهواحدهايبرتأکیدبدوناعدادمقایسهبرايهاشاخصاز
.دهدمیتوضیحپایهمقداریکبهنسبترادادهشاخص،یکمقدار.شودمی

فروشیخردهقیمتشاخص:مثال
برايمصرفیخدماتوکاالهابهايشاخصیافروشیخردهقیمتشاخص

.شودمیاستفادهزندگیهزینهتغییراتگرفتناندازه
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Relative Pricesقیمت هاي نسبی                

 قیمت هاي نسبی، به مفهوم نسبت  قیمت یک کاال و یا گروهی از کاالها  به قیمت
کاال و یا گروهی از کاالهاي دیگر، در تخصیص منابع نقش تعیین کننده اي داشته و 

.بر رفتار مصرف، پس انداز، سرمایه گذاري، تولید، صادرات و واردات اثرگذار است
مثال:
 نسبت قیمت خوراکی ها به قیمت سایر کاالها: قیمت نسبی خوراکی ها
 نسبت قیمت مسکن به قیمت سایر کاالها: قیمت نسبی مسکن
 نسبت قیمت خوراکی ها به قیمت پوشاك
نسبت قیمت سرمایه به قیمت نیروي کار
نسبت قیمت هاي خارجی به قیمت هاي داخلی

 قیمت هاي نسبی، به مفهوم نسبت  قیمت یک کاال و یا گروهی از کاالها  به قیمت
کاال و یا گروهی از کاالهاي دیگر، در تخصیص منابع نقش تعیین کننده اي داشته و 

.بر رفتار مصرف، پس انداز، سرمایه گذاري، تولید، صادرات و واردات اثرگذار است
مثال:
 نسبت قیمت خوراکی ها به قیمت سایر کاالها: قیمت نسبی خوراکی ها
 نسبت قیمت مسکن به قیمت سایر کاالها: قیمت نسبی مسکن
 نسبت قیمت خوراکی ها به قیمت پوشاك
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نسبت قیمت هاي خارجی به قیمت هاي داخلی
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Nominal and Realاسمی و حقیقی               

 بسیاري از متغیرهاي اقتصادي بر حسب پول اندازه گیري شده و می تواند
:اسمی و یا حقیقی باشد

متغیرهاي اسمی
بر حسب قیمت هاي جاري اندازه گیري می شوند.

متغیرهاي حقیقی
تغییرات قیمت نسبت به یک سال پایه، تعدیل می شود  .
برحسب قیمت هاي ثابت اندازه گیري می شوند  .

 بسیاري از متغیرهاي اقتصادي بر حسب پول اندازه گیري شده و می تواند
:اسمی و یا حقیقی باشد

متغیرهاي اسمی
بر حسب قیمت هاي جاري اندازه گیري می شوند.

متغیرهاي حقیقی
تغییرات قیمت نسبت به یک سال پایه، تعدیل می شود  .
برحسب قیمت هاي ثابت اندازه گیري می شوند  .
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یک مثال: مدل هاي اقتصادي

براي سازماندهی تفکرمان نیازمند یک تصویر ساده شده از واقعیت هستیم.
روي عوامل کلیدي تمرکز می کنیم.
مدل تقاضا: مثال

مقدار تقاضا تابعی است از قیمت ها، درآمد مصرف کنندگان، و ارجحیت ها
  تحلیل هاي نموداري کمک می کند تا به تئوري هاي اقتصادي با حقایق تجربی نزدیک

.شویم
با استفاده از داده ها و تکنیک هاي آماري به تحلیل اقتصادي کمک  اقتصاد سنجی

.  شواهد تجربی کمک می کنند که یک تئوري اقتصادي را رد یا تأیید کنیم. می کند

براي سازماندهی تفکرمان نیازمند یک تصویر ساده شده از واقعیت هستیم.
روي عوامل کلیدي تمرکز می کنیم.
مدل تقاضا: مثال

مقدار تقاضا تابعی است از قیمت ها، درآمد مصرف کنندگان، و ارجحیت ها
  تحلیل هاي نموداري کمک می کند تا به تئوري هاي اقتصادي با حقایق تجربی نزدیک

.شویم
با استفاده از داده ها و تکنیک هاي آماري به تحلیل اقتصادي کمک  اقتصاد سنجی

.  شواهد تجربی کمک می کنند که یک تئوري اقتصادي را رد یا تأیید کنیم. می کند
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مفهوم کشش قیمتی تقاضا

حساسیت مقدار مورد تقاضا از یک کاال را به تغییرات در قیمت آن کاال  ... 
.نشان می دهد

:تعریف آن به صورت زیر است

درصد تغییر در مقدار تقاضا

درصد تغییر در قیمت 
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مفهوم تقاضاي پرکشش

 تقاضا پرکشش است وقتی که:
1از)منفیعالمتنگرفتننظردربا(تقاضاقیمتیکشش

.استبزرگتر
تغییردرصدازبیشترتقاضامقداردرتغییردرصددیگرعبارتبه

.استقیمتدر
7قیمت،درصدي5افزایشاثردرتقاضامقداراگرمثالً•

:بااستبرابریابد،کششکاهشدرصد
-7  5 = -1.4

 تقاضا پرکشش است وقتی که:
1از)منفیعالمتنگرفتننظردربا(تقاضاقیمتیکشش

.استبزرگتر
تغییردرصدازبیشترتقاضامقداردرتغییردرصددیگرعبارتبه

.استقیمتدر
7قیمت،درصدي5افزایشاثردرتقاضامقداراگرمثالً•

:بااستبرابریابد،کششکاهشدرصد
-7  5 = -1.4
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مفهوم تقاضاي کم کشش

تقاضا کم کشش است وقتی:
باشد0و-1بینتقاضاقیمتیکشش.
درتغییردرصدازتقاضامقداردرتغییراتدرصددیگرعبارتبه

.استکمترکاالقیمت
درصد3/5تقاضاقیمت،درصدي5افزایشاثردراگرمثالً•

:بااستبرابرکششیابد،کاهش
-3.5  5 = - 0.7
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چه چیزي کشش قیمتی تقاضا را تعیین می کند؟

جایگزینرادیگرکااليتوانندمیکنندگانمصرفکهسهولتی
.کنندخودمصرفیکاالي

مثال:
بهشویندهنوعیکقیمتافزایشصورتدرتوانندمیکنندگانمصرف

تقاضاکهداریمانتظارپس.کنندآنجایگزینرادیگرنوعیکسرعت
.باشدپرکشش

بهتواندنمیکنندهمصرفیابد،افزایشهاشویندههمهقیمتاگراما
کششکمتقاضاکهداریمانتظارپسدهد،تغییرراخودانتخابآسانی
.باشد

جایگزینرادیگرکااليتوانندمیکنندگانمصرفکهسهولتی
.کنندخودمصرفیکاالي

مثال:
بهشویندهنوعیکقیمتافزایشصورتدرتوانندمیکنندگانمصرف

تقاضاکهداریمانتظارپس.کنندآنجایگزینرادیگرنوعیکسرعت
.باشدپرکشش

بهتواندنمیکنندهمصرفیابد،افزایشهاشویندههمهقیمتاگراما
کششکمتقاضاکهداریمانتظارپسدهد،تغییرراخودانتخابآسانی
.باشد
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کشش و درآمد

) TR(وقتی قیمت یک کاال تغییر می یابد، اثر این تغییر بر روي درآمد کل بنگاه  
.بستگی به کشش قیمتی تقاضا دارد

با افزایش قیمت با کاھش قیمت

تقاضا پرکشش 
است 

TR
کاھش می یابد

TR
افزایش می یابد

کشش تقاضا واحد 
است

TR
تغییر نمی کند

TR
تغییر نمی کند

تقاضا کم کشش 
است

TR
افزایش می یابد

TR
کاھش می یابد

با افزایش قیمت با کاھش قیمت

تقاضا پرکشش 
است 

TR
کاھش می یابد

TR
افزایش می یابد

کشش تقاضا واحد 
است

TR
تغییر نمی کند

TR
تغییر نمی کند

تقاضا کم کشش 
است

TR
افزایش می یابد

TR
کاھش می یابد
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کشش درآمدي تقاضا
کشش درآمدي تقاضا میزان حساسیت مقدار تقاضا به تغییرات در درآمد را اندازه 

.گیري می کند
درصد تغییر در میزان تقاضاي یک کاال

درصد تغییر در درآمد مصرف کننده

کشش درآمدي تقاضا میزان حساسیت مقدار تقاضا به تغییرات در درآمد را اندازه 
.گیري می کند

درصد تغییر در میزان تقاضاي یک کاال

درصد تغییر در درآمد مصرف کننده
.کشش درآمدي تقاضا ممکن است مثبت یا منفی باشد

به طوري که افزایش درآمد منجر به . کاالیی است که کشش درآمدي مثبت داردکاالي نرمال 
.افزایش در تقاضا براي آن کاال شود مانند محصوالت لبنی

افزایش در درآمد منجر به کاهش . کاالیی است که کشش درآمدي منفی داردکاالي پست
مانند زغال سنگ. تقاضا براي آن کاال شود

. دارد1کشش درآمدي بزرگتر از کاالي لوکس 
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درآمد و منحنی تقاضا

:با افزایش درآمد
کاالي نرمال کاالي پست 

Quantity

D0

Quantity

D0D1

منحنی تقاضا به سمت راست 
حرکت می کند

D1

منحنی تقاضا به سمت چپ 
حرکت می کند
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