
۱

هر نیست کالن اقتصاد دهنده شکل فردی رفتارهای خرد اقتصاد خالف بر
نوین اقتصاد علم پدر کینز گرفتهاست. شکل فردی رفتارهای جمع از که چند
به که دادهاست ارایه خرد و کالن عرصه در را واحدی رفتار آثار از را بارزی نمونه
در کنند انداز پس انفرادی صورت به افراد اگر است. مشهور پسانداز تناقض
توانست خواهند و بود خواهند بیشتری مالی قدرت و امکانات دارای بعد سالهای
همزمان جامعه افراد تمامی اگر ولی کنند استفاده خود شده جمع سرمایه از که
نمایند انداز پس را خود درآمد از بیشتری بخش و دهند افزایش را خود پسانداز
شد خواهد نیز تولید کاهش موجب امر این و میآید پایین اقتصاد کل مصرف
پس افزایش اینرو از میشود. منجر آینده در افراد درآمد کاهش به امر این که
تأثیرات کلی صورت به جامعه برای ولی باشد میتواند مفید اشخاص برای انداز

دارد. آن فردی تأثیرات به نسبت متفاوتی

چند یا یک شرکتی اگر دیگر: نمونه :۱ شکل
جایگزین ماشینآالت با را خود پرسنل از تن
آن نفع به و کرد خواهد سود شک بی نماید
ا ه ت رک ش امی م ت ر اگ ی ول ود ب د خواه شرکت
یکاری ب زند ور مبادرت کار این ه ب اره یکب ه ب
و ملی درآمد کاهش موجب و مییابد افزایش
شرکتها تولیدات برای تقاضا کاهش نتیجه در
اینرو از میدهد. کاهش را شرکتها سود و شده
سطح در تأثیرات با میتواند کالن سطح تأثیرات

باشد. متضاد خرد
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هر نیست کالن اقتصاد دهنده شکل فردی رفتارهای خرد اقتصاد خالف بر
نوین اقتصاد علم پدر کینز گرفتهاست. شکل فردی رفتارهای جمع از که چند
به که دادهاست ارایه خرد و کالن عرصه در را واحدی رفتار آثار از را بارزی نمونه
در کنند انداز پس انفرادی صورت به افراد اگر است. مشهور پسانداز تناقض
توانست خواهند و بود خواهند بیشتری مالی قدرت و امکانات دارای بعد سالهای
همزمان جامعه افراد تمامی اگر ولی کنند استفاده خود شده جمع سرمایه از که
نمایند انداز پس را خود درآمد از بیشتری بخش و دهند افزایش را خود پسانداز
شد خواهد نیز تولید کاهش موجب امر این و میآید پایین اقتصاد کل مصرف
پس افزایش اینرو از میشود. منجر آینده در افراد درآمد کاهش به امر این که
تأثیرات کلی صورت به جامعه برای ولی باشد میتواند مفید اشخاص برای انداز

دارد. آن فردی تأثیرات به نسبت متفاوتی



۲

هر نیست کالن اقتصاد دهنده شکل فردی رفتارهای خرد اقتصاد خالف بر
نوین اقتصاد علم پدر کینز گرفتهاست. شکل فردی رفتارهای جمع از که چند
به که دادهاست ارایه خرد و کالن عرصه در را واحدی رفتار آثار از را بارزی نمونه
در کنند انداز پس انفرادی صورت به افراد اگر است. مشهور پسانداز تناقض
توانست خواهند و بود خواهند بیشتری مالی قدرت و امکانات دارای بعد سالهای
همزمان جامعه افراد تمامی اگر ولی کنند استفاده خود شده جمع سرمایه از که
نمایند انداز پس را خود درآمد از بیشتری بخش و دهند افزایش را خود پسانداز
شد خواهد نیز تولید کاهش موجب امر این و میآید پایین اقتصاد کل مصرف
پس افزایش اینرو از میشود. منجر آینده در افراد درآمد کاهش به امر این که
تأثیرات کلی صورت به جامعه برای ولی باشد میتواند مفید اشخاص برای انداز

دارد. آن فردی تأثیرات به نسبت متفاوتی

.. G ↑ /T ↓.

E

.

Y O

.
NX = x

.

A

.

B

.

C

.

D

چند یا یک شرکتی اگر دیگر: نمونه :۲ شکل
جایگزین ماشینآالت با را خود پرسنل از تن
آن نفع به و کرد خواهد سود شک بی نماید
ا ه ت رک ش امی م ت ر اگ ی ول ود ب د خواه شرکت
یکاری ب زند ور مبادرت کار این ه ب اره یکب ه ب
و ملی درآمد کاهش موجب و مییابد افزایش
شرکتها تولیدات برای تقاضا کاهش نتیجه در
اینرو از میدهد. کاهش را شرکتها سود و شده
سطح در تأثیرات با میتواند کالن سطح تأثیرات

باشد. متضاد خرد

هر نیست کالن اقتصاد دهنده شکل فردی رفتارهای خرد اقتصاد خالف بر
نوین اقتصاد علم پدر کینز گرفتهاست. شکل فردی رفتارهای جمع از که چند
به که دادهاست ارایه خرد و کالن عرصه در را واحدی رفتار آثار از را بارزی نمونه
در کنند انداز پس انفرادی صورت به افراد اگر است. مشهور پسانداز تناقض
توانست خواهند و بود خواهند بیشتری مالی قدرت و امکانات دارای بعد سالهای
همزمان جامعه افراد تمامی اگر ولی کنند استفاده خود شده جمع سرمایه از که
نمایند انداز پس را خود درآمد از بیشتری بخش و دهند افزایش را خود پسانداز
شد خواهد نیز تولید کاهش موجب امر این و میآید پایین اقتصاد کل مصرف
پس افزایش اینرو از میشود. منجر آینده در افراد درآمد کاهش به امر این که
تأثیرات کلی صورت به جامعه برای ولی باشد میتواند مفید اشخاص برای انداز

دارد. آن فردی تأثیرات به نسبت متفاوتی



۳

هر نیست کالن اقتصاد دهنده شکل فردی رفتارهای خرد اقتصاد خالف بر
نوین اقتصاد علم پدر کینز گرفتهاست. شکل فردی رفتارهای جمع از که چند
به که دادهاست ارایه خرد و کالن عرصه در را واحدی رفتار آثار از را بارزی نمونه
در کنند انداز پس انفرادی صورت به افراد اگر است. مشهور پسانداز تناقض
توانست خواهند و بود خواهند بیشتری مالی قدرت و امکانات دارای بعد سالهای
همزمان جامعه افراد تمامی اگر ولی کنند استفاده خود شده جمع سرمایه از که
نمایند انداز پس را خود درآمد از بیشتری بخش و دهند افزایش را خود پسانداز
شد خواهد نیز تولید کاهش موجب امر این و میآید پایین اقتصاد کل مصرف
پس افزایش اینرو از میشود. منجر آینده در افراد درآمد کاهش به امر این که
تأثیرات کلی صورت به جامعه برای ولی باشد میتواند مفید اشخاص برای انداز
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چند یا یک شرکتی اگر دیگر: نمونه :۳ شکل
جایگزین ماشینآالت با را خود پرسنل از تن
آن نفع به و کرد خواهد سود شک بی نماید
ا ه ت رک ش امی م ت ر اگ ی ول ود ب د خواه شرکت
یکاری ب زند ور مبادرت کار این ه ب اره یکب ه ب
و ملی درآمد کاهش موجب و مییابد افزایش
شرکتها تولیدات برای تقاضا کاهش نتیجه در
اینرو از میدهد. کاهش را شرکتها سود و شده
سطح در تأثیرات با میتواند کالن سطح تأثیرات

باشد. متضاد خرد

هر نیست کالن اقتصاد دهنده شکل فردی رفتارهای خرد اقتصاد خالف بر
نوین اقتصاد علم پدر کینز گرفتهاست. شکل فردی رفتارهای جمع از که چند
به که دادهاست ارایه خرد و کالن عرصه در را واحدی رفتار آثار از را بارزی نمونه
در کنند انداز پس انفرادی صورت به افراد اگر است. مشهور پسانداز تناقض
توانست خواهند و بود خواهند بیشتری مالی قدرت و امکانات دارای بعد سالهای
همزمان جامعه افراد تمامی اگر ولی کنند استفاده خود شده جمع سرمایه از که
نمایند انداز پس را خود درآمد از بیشتری بخش و دهند افزایش را خود پسانداز
شد خواهد نیز تولید کاهش موجب امر این و میآید پایین اقتصاد کل مصرف
پس افزایش اینرو از میشود. منجر آینده در افراد درآمد کاهش به امر این که
تأثیرات کلی صورت به جامعه برای ولی باشد میتواند مفید اشخاص برای انداز

دارد. آن فردی تأثیرات به نسبت متفاوتی



۴

هر نیست کالن اقتصاد دهنده شکل فردی رفتارهای خرد اقتصاد خالف بر
نوین اقتصاد علم پدر کینز گرفتهاست. شکل فردی رفتارهای جمع از که چند
به که دادهاست ارایه خرد و کالن عرصه در را واحدی رفتار آثار از را بارزی نمونه
در کنند انداز پس انفرادی صورت به افراد اگر است. مشهور پسانداز تناقض
توانست خواهند و بود خواهند بیشتری مالی قدرت و امکانات دارای بعد سالهای
همزمان جامعه افراد تمامی اگر ولی کنند استفاده خود شده جمع سرمایه از که
نمایند انداز پس را خود درآمد از بیشتری بخش و دهند افزایش را خود پسانداز
شد خواهد نیز تولید کاهش موجب امر این و میآید پایین اقتصاد کل مصرف
پس افزایش اینرو از میشود. منجر آینده در افراد درآمد کاهش به امر این که
تأثیرات کلی صورت به جامعه برای ولی باشد میتواند مفید اشخاص برای انداز
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چند یا یک شرکتی اگر دیگر: نمونه :۴ شکل
جایگزین ماشینآالت با را خود پرسنل از تن
آن نفع به و کرد خواهد سود شک بی نماید
ا ه ت رک ش امی م ت ر اگ ی ول ود ب د خواه شرکت
یکاری ب زند ور مبادرت کار این ه ب اره یکب ه ب
و ملی درآمد کاهش موجب و مییابد افزایش
شرکتها تولیدات برای تقاضا کاهش نتیجه در
اینرو از میدهد. کاهش را شرکتها سود و شده
سطح در تأثیرات با میتواند کالن سطح تأثیرات

باشد. متضاد خرد

هر نیست کالن اقتصاد دهنده شکل فردی رفتارهای خرد اقتصاد خالف بر
نوین اقتصاد علم پدر کینز گرفتهاست. شکل فردی رفتارهای جمع از که چند
به که دادهاست ارایه خرد و کالن عرصه در را واحدی رفتار آثار از را بارزی نمونه
در کنند انداز پس انفرادی صورت به افراد اگر است. مشهور پسانداز تناقض
توانست خواهند و بود خواهند بیشتری مالی قدرت و امکانات دارای بعد سالهای
همزمان جامعه افراد تمامی اگر ولی کنند استفاده خود شده جمع سرمایه از که
نمایند انداز پس را خود درآمد از بیشتری بخش و دهند افزایش را خود پسانداز
شد خواهد نیز تولید کاهش موجب امر این و میآید پایین اقتصاد کل مصرف
پس افزایش اینرو از میشود. منجر آینده در افراد درآمد کاهش به امر این که
تأثیرات کلی صورت به جامعه برای ولی باشد میتواند مفید اشخاص برای انداز

دارد. آن فردی تأثیرات به نسبت متفاوتی



۵

هر نیست کالن اقتصاد دهنده شکل فردی رفتارهای خرد اقتصاد خالف بر
نوین اقتصاد علم پدر کینز گرفتهاست. شکل فردی رفتارهای جمع از که چند
به که دادهاست ارایه خرد و کالن عرصه در را واحدی رفتار آثار از را بارزی نمونه
در کنند انداز پس انفرادی صورت به افراد اگر است. مشهور پسانداز تناقض
توانست خواهند و بود خواهند بیشتری مالی قدرت و امکانات دارای بعد سالهای
همزمان جامعه افراد تمامی اگر ولی کنند استفاده خود شده جمع سرمایه از که
نمایند انداز پس را خود درآمد از بیشتری بخش و دهند افزایش را خود پسانداز
شد خواهد نیز تولید کاهش موجب امر این و میآید پایین اقتصاد کل مصرف
پس افزایش اینرو از میشود. منجر آینده در افراد درآمد کاهش به امر این که
تأثیرات کلی صورت به جامعه برای ولی باشد میتواند مفید اشخاص برای انداز

دارد. آن فردی تأثیرات به نسبت متفاوتی

.. G ↑ /T ↓.

E

.

Y O

.
NX = x

.

A

.

B

.

C

.

D

چند یا یک شرکتی اگر دیگر: نمونه :۵ شکل
جایگزین ماشینآالت با را خود پرسنل از تن
آن نفع به و کرد خواهد سود شک بی نماید
ا ه ت رک ش امی م ت ر اگ ی ول ود ب د خواه شرکت
یکاری ب زند ور مبادرت کار این ه ب اره یکب ه ب
و ملی درآمد کاهش موجب و مییابد افزایش
شرکتها تولیدات برای تقاضا کاهش نتیجه در
اینرو از میدهد. کاهش را شرکتها سود و شده
سطح در تأثیرات با میتواند کالن سطح تأثیرات

باشد. متضاد خرد

هر نیست کالن اقتصاد دهنده شکل فردی رفتارهای خرد اقتصاد خالف بر
نوین اقتصاد علم پدر کینز گرفتهاست. شکل فردی رفتارهای جمع از که چند
به که دادهاست ارایه خرد و کالن عرصه در را واحدی رفتار آثار از را بارزی نمونه
در کنند انداز پس انفرادی صورت به افراد اگر است. مشهور پسانداز تناقض
توانست خواهند و بود خواهند بیشتری مالی قدرت و امکانات دارای بعد سالهای
همزمان جامعه افراد تمامی اگر ولی کنند استفاده خود شده جمع سرمایه از که
نمایند انداز پس را خود درآمد از بیشتری بخش و دهند افزایش را خود پسانداز
شد خواهد نیز تولید کاهش موجب امر این و میآید پایین اقتصاد کل مصرف
پس افزایش اینرو از میشود. منجر آینده در افراد درآمد کاهش به امر این که
تأثیرات کلی صورت به جامعه برای ولی باشد میتواند مفید اشخاص برای انداز

دارد. آن فردی تأثیرات به نسبت متفاوتی



۶

هر نیست کالن اقتصاد دهنده شکل فردی رفتارهای خرد اقتصاد خالف بر
نوین اقتصاد علم پدر کینز گرفتهاست. شکل فردی رفتارهای جمع از که چند
به که دادهاست ارایه خرد و کالن عرصه در را واحدی رفتار آثار از را بارزی نمونه
در کنند انداز پس انفرادی صورت به افراد اگر است. مشهور پسانداز تناقض
توانست خواهند و بود خواهند بیشتری مالی قدرت و امکانات دارای بعد سالهای
همزمان جامعه افراد تمامی اگر ولی کنند استفاده خود شده جمع سرمایه از که
نمایند انداز پس را خود درآمد از بیشتری بخش و دهند افزایش را خود پسانداز
شد خواهد نیز تولید کاهش موجب امر این و میآید پایین اقتصاد کل مصرف
پس افزایش اینرو از میشود. منجر آینده در افراد درآمد کاهش به امر این که
تأثیرات کلی صورت به جامعه برای ولی باشد میتواند مفید اشخاص برای انداز

دارد. آن فردی تأثیرات به نسبت متفاوتی
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چند یا یک شرکتی اگر دیگر: نمونه :۶ شکل
جایگزین ماشینآالت با را خود پرسنل از تن
آن نفع به و کرد خواهد سود شک بی نماید
ا ه ت رک ش امی م ت ر اگ ی ول ود ب د خواه شرکت
یکاری ب زند ور مبادرت کار این ه ب اره یکب ه ب
و ملی درآمد کاهش موجب و مییابد افزایش
شرکتها تولیدات برای تقاضا کاهش نتیجه در
اینرو از میدهد. کاهش را شرکتها سود و شده
سطح در تأثیرات با میتواند کالن سطح تأثیرات

باشد. متضاد خرد

هر نیست کالن اقتصاد دهنده شکل فردی رفتارهای خرد اقتصاد خالف بر
نوین اقتصاد علم پدر کینز گرفتهاست. شکل فردی رفتارهای جمع از که چند
به که دادهاست ارایه خرد و کالن عرصه در را واحدی رفتار آثار از را بارزی نمونه
در کنند انداز پس انفرادی صورت به افراد اگر است. مشهور پسانداز تناقض
توانست خواهند و بود خواهند بیشتری مالی قدرت و امکانات دارای بعد سالهای
همزمان جامعه افراد تمامی اگر ولی کنند استفاده خود شده جمع سرمایه از که
نمایند انداز پس را خود درآمد از بیشتری بخش و دهند افزایش را خود پسانداز
شد خواهد نیز تولید کاهش موجب امر این و میآید پایین اقتصاد کل مصرف
پس افزایش اینرو از میشود. منجر آینده در افراد درآمد کاهش به امر این که
تأثیرات کلی صورت به جامعه برای ولی باشد میتواند مفید اشخاص برای انداز

دارد. آن فردی تأثیرات به نسبت متفاوتی


