
  IS/LM/BP                    2017/2018الية في اقتصاد مفتوح في إطار السياسة النقدية و الم: 2قتصاد كلي ا ثانيةالالسنة الثانية علوم تجارية        السلسلة  - لوم التسيير كلية العلوم االقتصادية و التجارية و ع-3جامعة الجزائر 

 عن استاذة املقياس د.شيهاين

  :  1تمرين 

  :اقتصاد افرتاضي يتميز مبا يليلديك 

  نظام سعر صرف عائم -رقابة تامة على حركة رؤوس األموال ،    -تشغيل ناقص،  -

S=-320+0.5yd   , I=300-20i , G=400   , TA=240   , TR=112.5  , M/P=500 ,    
L= 0.2Y-30i+120 ,   NX=400-120e-0.125Y,   BK=80i-50 

  .Aاإلنفاق املستقل أحسب  -1
  . IS-LM-BPأحسب معادلة -2
  e، و سعر الصرف Y، الدخل iقيم التوازنية لكل من سعر الفائدة الأحسب  -3
  أحسب رصيد امليزانية احلكومية و رصيد امليزان التجاري. -4
، أوجد %20معدل البطالة قررت احلكومة زيادة االنفاق احلكومي على السلع و اخلدمات بـــــ من أجل ختفيض  -5

  التوازن األين اجلديد هلذا االقتصاد.
  عرف و احسب الظاهرة الناجتة عن تطبيق السياسة السابقة. -6
  . كيف ميكن تفادي الظاهرة السابقة، أعطي تعليال رياضيا إلجابتك -7

  : 2تمرين 

  :دالت السلوكية التالية القتصاد مفتوحاملعالديك 

C=1000+0.75Yd ,  I=1500-6000i   ,   G=750   ,    TA=0.2Y+500 , TR=300    , 
  M/P= 600   ,   L= 0.25Y-1500i+200  ,X=400  ,  M=0.4Y+200e , 
BK=18000i-150 

 املطلوب: 

  القيم التوازنية لسعر الصرف، الدخل و سعر الفائدة.أحسب  -1
يعاين من ركود و قررت احلكومة إنعاشه بزيادة االنفاق احلكومي على السلع و اخلدمات إذا كان هذا االقتصاد  -2

  ، فما هو أثر على التوازن السابق.%20بــــــ 

ا هذا .و 2000مستوى التشغيل الكامل يكون عند املستوى لنفرض أن  -3 ن ، فما هي احلالة اليت يتسم 
   االقتصاد.

سة الالزمة لتصحيح احلالة السابقة لو افرتضنا أن هذا االقتصاد يعمل بنظام سعر صرف عائم و ماهي السيا -4
   ؟حركة تامة لتنقل رؤوس األموال

   :3تمرين 

  أوال: نفرض اقتصاد افرتاضي يشكو من تضخم و يعمل بنظام سعر صرف عائم و حرية تامة لتنقل رؤوس األموال
  باستخدام منوذج  انكماشيةسياسة نقدية بني مدى فاعلية تطبيقIS/LM/BP . 

  
  ثانيا: نفرض اقتصاد افرتاضي يشكو من بطالة و يعمل بنظام سعر صرف ثابت و رقابة تامة لتنقل رؤوس األموال

  باستخدام منوذج  سياسة مالية توسعيةبني مدى فاعلية تطبيقIS/LM/BP . 
  

  


