
عرضه، تقاضا

سیاست های 
دولت



حداقل دستمزدها مالیات نظارت بر قیمت ها



نظارت بر قیمت ها

مذاکره با 
دولت

:فروشندگان

قیمت باال

:  خریداران
قیمت پایین



سیاست سقف قیمت

oنتیجه موفقیت مذاکره مصرف کنندگان است.

oتعیین حداکثر قیمت قانونی فروشندگان



تعیین سقف قیمت بی اثر



تعیین سقف موثر



نتایج تعیین سقف موثر

oکمبود عرضه ایجاد می شود.

oایجاد صف برای خرید کاال

oتبعیض در خرید بین خریداران

oامکان استفاده از روش های سهمیه بندی



سیاست کف قیمت

نتیجه موفقیت فروشندگان

 تعیین قیمت کف



کف قیمت بی اثر



کف قیمت موثر



نتایج کف قیمت موثر

ایجاد مازاد عرضه می شود.

وضعیت متفاوت فروشندگان از نظر درآمد کل

روش های سهمیه بندی نامطلوب



ارزیابی سیاست های کنترل قیمت

بازارها می توانند فعالیت های اقتصادی را به خوبی سازمان دهی کنند"خالف اصل."

 محقق نمی با این سیاست"دولت ها نیز می توانند موجب بهبود نتایج اقتصاد بازار شوند"اصل
:چون.شود

.معموال به طبقه هدف آسیب می رساند



تاثیر حداقل دستمزد بر بازار نیروی کار



حداقل دستمزد





تاثیر حداقل دستمزد بستگی به مهارت و تجربه کار دارد.

حداقل دستمزد، باعث افزایش درآمد شاغلین می شود.

باعث کاهش اشتغال جوانان می شود.

(دانش آموزان)باعث افزایش عرضه نیروی کار جوان می شود

از افزایش مهارت کارگران جلوگیری می کند.



مالیات

اهداف

تامین هزینه طرح های عمومی

ابزار سیاستگذاری



چه کسی مالیات بپردازد؟

وضع مالیات بر خریداران

وضعیت منحنی های عرضه و تقاضا

تاثیر انتقال منحنی ها بر وضعیت تعادل





مالیات ها باعث کاهش انگیزه فعالیت اقتصادی می شود.

خریداران و فروشندگان در تحمل بارمالیاتی سهیم هستند.

ری دریافت در تعادل جدید، خریداران قیمت بیشتر پرداخت و فروشندگان، قیمت کمت
.می کنند



مالیات بر فروشندگان

وضعیت منحنی های عرضه و تقاضا

تاثیر انتقال منحنی ها بر وضعیت تعادل





وضع مالیات بر خریداران و فروشندگان، کامال معادل و هم ارز است.

بار مالیاتی بر عهده خریدار یا فروشنده است.

رقم مالیات به صندوق دولت ریخته می شود.



مالیات و تعلق مالیاتی

مالیات به طور یکسان بین خریداران و فروشندگان تقسیم می شود: حالت اول.

ممکن است تابع کشش عرضه و تقاضا باشد.







تر باشدبار مالیاتی همیشه به بیشتر به بازاری تعلق می گیرد که کم کشش.

چرا؟



کارفرما؟بار مالیات بر حقوق و دستمزد ، بیشتر بر دوش کارگر است یا


