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اقتصاد  00تا  04در ادامه نوشته قبلی که جزوه اقتصاد کنکور نظام جدید رشته علوم انسانی از صفحه 

را  09تا ص  04بود در این مطلب درسنامه قسمت دوم فصل آشنایی با شاخص های اقتصادی از ص 

 .در اختیارتان دارید pdf بصورت نوشته و فایل

 جزوه اقتصاد کنکور انسانی :لینک مطلب جزوه قبلی

 : روش های محاسبه تولید کل -1

 الف( روش هزینه ای

 ب( روش درآمدی

 ج( روش ارزش افزوده

 :توضیح روش هزینه ای -2

 .مجموع ارزش پولی کلیه کالا و خدمات نهایی که توسط خانوارها پرداخت می شود

 :توضیح روش درآمدی -3

وع درآمدهایی که خانوار از راه )مزد،سود و اجاره( و درآمد همه بازیگران و فعالان اقتصادی مجم

 .داخلی یا ملی کسب می کنند را روش درآمدی می گویند

 :توضیح روش ارزش افزوده -4

کالاها مراحل تولید مختلفی دارند وقتی که یک کالا از یک مرحله تولید به مرحله تولیدی بعدی می 

رسد بر ارزش آن کالا افزوده می شود،حال اگر ارزش افزوده های همه مراحل تولیدی را جمع کنیم 

 .ارزش تولید کل به روش ارزش افزوده بدست می آید

قعیت جامعه را نشان نمی دهد و برای دستیابی به تصویر شاخص های مطلق،تصویر خوبی از وا -5

 ... واقعی تر و دقیق تر باید از شاخص های نسبی استفاده کنیم مثل درآمد سرانه و یا تولید سرانه و

کشور متغیر های مورد مقایسه را بر تولید ملی تقسیم می کنند تا شاخص  2برای مقایسه عملکرد  -6

ات نسبی که از تقسیم اندازه صادرات یک کشور به تولید ملی آن کشور نسبی ساخته شود مثل صادر

 .بدست می آید
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اگر درآمد یا تولید ملی را بر جمعیت جامعه تقسیم کنیم شاخص نسبی به نام درآمد سرانه بدست -7

 .می آید

با توجه به تفاوت چشمگیر جمعیت کشورهای مختلف ،محاسبه شاخص ها به صورت سرانه معیار  -8

 .هتری را برای مقایسه سطح زندگی و رفاه افراد جامعه می باشدب

[caption id="attachment_13116" align="aligncenter" width="300"]

 [caption/]جزوه اقتصاد کنکور نظام جدید انسانی 

 04توضیح جدول صفحه 

  :04محاسبه ارزش تولید کل به قیمت ثابت مطابق اطلاعات جدول ص -9

ضرب کنیم و مجموع ارزشهای آنها را بدست  90اگر مقادیر تولید دو کالا را در قیمت آنها در سال 

 :بیاوریم ارزش تولید کل بدست می آید

 واحد پولی700000=(2000×200)+(300×100)

 :90محاسبه ارزش تولید کل به قیمت جاری در سال-10

بخاطر اینکه در این سال که سال پایه هم می باشد مقدار و قیمت دو کالا با هم برابرند ارزش تولید 

 :کل به قیمت جاری با ارزش تولید کل به قیمت ثابت با هم برابر هستند

(100×300)+(200×2000)=700000 

را در 94: اگر مقادیر تولید دو کالا در سال 94محاسبه ارزش تولید کل به قیمت ثابت در سال  -11

)سال پایه( ضرب کنیم و مجموع ارزش های آنها را حساب کنیم ارزش تولید به 90قیمت آنها در سال 

 :قیمت ثابت بدست می آید

 واحد پولی600000=(200×1500)+(100×300)

  :94رزش تولید کل به قیمت جاری در سال محاسبه ا -12

ضرب کنیم و مجموع  94را در قیمت آتها در همان سال یعنی سال  94اگر مقادیر دو کالا در سال 
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 :ارزشهای آنها را حساب کنیم ارزش تولید به قیمت جاری بدست می آید

 واحد پولی780000=(1500×220)+(300×150)

 :ه قیمت ثابتب 99محاسبه ارزش تولید کل سال -13

)سال پایه( ضرب کنیم و مجموع ارزش های  90رادر قیمت سال  99اگر مقادیر تولید دو کالا در سال 

 :آنها را حساب کنیم ارزش تولید به قیمت ثابت بدست می آید

 واحد پولی820000=(200×2500)+(100×3200)

 : به قیمت جاری99محاسبه تولید کل سال  -14

ضرب کنیم و مجموع ارزش  99را در قیمت سال خودش یعنی  99کالا در سال اگر مقادیر تولید دو 

 :به قیمت جاری بدست می آید 99های آنها را حساب کنیم ارزش تولید سال 

 واحد پولی75900=(150×2500)+(120×3200)

 نکات مهم

 .ندهمیشه ارزش تولید کل به قیمت ثابت و به قیمت جاری در سال پایه با هم برابر هست -15

اقتصاددانان در محاسبه سایر شاخصهای اقتصادی از متغیرها با قیمت ثابت استفاده می کنند -16

چون اعداد بدست آمده به واقعیت های جامعه نزدیک تر می باشد و استفاده از متغیرهای اسمی 

 .ستندبجای متغیرهای واقعی بسیار غلط انداز می باشد چون اعداد بدست آمده کاذب و غیر واقعی ه

همیشه مقدار متغیرهای واقعی جامعه از مقدار متغیرهای اسمی جامعه کوچکتر هست چون  -17

متعیرهای واقعی بدون تورم محاسبه می شوند...مثلا سود واقعی بانکها از سود اسمی بانکها کمتر 

 : هست و میشه با فرمول زیر سود واقعی را محاسبه کرد

 سود اسمی-سود واقعی=نرخ تورم

 بع این جزوهمنا

 کانال اقتصاد دهم: منبع انتشار

رات مشاوران انتشا که توسط مسائل اقتصاد کنکور جعفر داداشی؛ مولف اولین کتاب: مولف درسنامه

 .منتشر شده است آموزش
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 :جهت مشاهده و دانلود رایگان کتاب روی تصویر زیر کلیک کنید

 مسائل اقتصاد دهم
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