جامعة محمد خيضر بسكرة

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

السنة الجامعية1027/1026 :
التمرين األول:

سلسلة التمارين رقم00

قسم علوم التسيير

السنة الثانية علوم التسيير

مقياس :االقتصاد الكلي .1

 -1ماهي اإلضافة األساسية التي جاء بها هانس مقارنة بالتحليل الكينزي ؟
 -2كيف يؤثر تغير أسعار الفائدة على الدخل التوازني حسب هانس ؟
 -3ماذا يعبر منحى  ISأو "منحنى هانس" ؟
 -4ما هو تصور هانس لمعادلة االستثمار و كيف يختلف عن تصور كينز ؟
 -5ما هي العوامل التي تؤثر على انتقال منحنى  IS؟ اشرح ذلك بيانايا ؟ للبحث ...

التمرين الثاني:

بافتراض اقتصاد مكون من قطاعين حيث دالة االستهالك من الشكل التالي C= 200+0,8 Y :واالستثمار من الشكل التالي:
I=150-70i
المطلوب:
 -1أوجد الصيغة الحرفية للدخل التوازني بطريقة الطلب الكلي يساوي العرض الكلي ،وبطريقة الموارد تساوي االستخدامات ،ثم احسب قيمته إذا كان
معدل الفائدة هو .0,1
 -2مثل دالة االستثمار بيانيا .دالة االدخار بيانيا ،واستنتج منحنى  ISبيانيا.
 -3أوجد الصيغة الحرفية للدخل التوازني بالطريقتين في حالة  4قطاعات في الحالة العامة:
C=a+bY, I=I0-Ki, G0, Tr0, X0, Tx=Tx0+tY, M=M0+mY

التمرين الثالث:

اختر اإلجابة الصحيحة مع تعليل سبب االختيار

 -1إذا كان لدينا نموذج اقتصادي التالي C  250  0.8Y , I  150um , G  120um, Tx  20  0.1Y , Tr  20 :وحدث تغير في
اإلنفاق الحكومي يقدر بـ  55وحدة فان التغير في الدخل يساوي:
ه -ال شئ مما سبق.
د 255 -و.ن
ج 1.8.5 -و.ن
ب 142.5 -و.ن
أ 255 -و.ن
 -2إذا كان لدينا نموذج اقتصادي كما يلي C  250  0.8Y , I  150um , G  120um, Tx  20  0.1Y , Tr  20 :فان الدخل
التوازني يساوي:
أ 4555 -و ن ب .85..1 -و ن ج 2055 -و ن د 185..14 -ون ه – ال شئ مما سبق
-3إذا كان لدينا المعلومات التاليmd 1  0.04Y , md 2  0.21Y , MD2  100  200i , M 0  200um :
فان الدخل التوازني هو:
أ Y=400+800i -ب  Y  0.5  0.00125i -ج  Y  400  800i -د Y  1000  500i -ه -ال شئ مما سبق.

التمرين الرابع:

ليكن لدينا النموذج التاليMs=400, MD=0,25Y+150-200i :

المطلوب:

 -1أوجد صيغة الدخل التوازني؟ احسب قيمته إذا كان ()i=0,1
 -2أحسب قيمة سعر الفائدة التوازني؟
 -3مثل بيانيا التوازن في سوق النقد بطريقة األجزاء المنفصلة؟

التمرين الخامس:

اذا توفرت لديك المعلومات التالية :المعروض النقدي ، MS= 800 :دالة الطلب على النقدMD=160-2500i+0.25Y :

G=5 ، M=0,01Y ، X=5 ، Tx=1+0,2Y ، Tr=2 ، I=50-100i ، C=100+0,8Y

المطلوب:

 -1حدد قيمة  αوفسرها اقتصاديا؟ (للبحث)
 -2حدد قيمة النقد المطلوب للمعامالت؟ والنقد المطلوب للمضاربة ،ومثلهما بيانيا؟
 -3حدد عبارة الدخل التوازنيYIS YLM؟ أوجد سعر الفائدة التوازني  iISو iLM؟
 -4اوجد منحنى  ISبيانيا ،و منحنى  LMبيانيا و مثل الوضع التوازني بيانيا؟
 -5اذا كان الهدف من السياسة المطبقة هو زيادة في الدخل وضح كيف يمكن الوصول اليها مع توضيح بيانيا؟ (للبحث)

