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 -النموذج الكينزي ذو أربع قطاعات -

سلسلة تمارين رقم 10
املسألة :10
في اقتصاد لدولة ما مفتوح لديك املعطيات التالية:
Tr = 300, G = 340, I = 160, Tx = 100 + 0.2 Y

C = 300 + 0.75Yd,

 .0حدد نوع هذا النموذج االقتصادي؛
 .9احسب الدخل في التوازن،
 .3إذا كان مستوى التشغيل التام ،Yf = 2500ما نوع الفجوة االقتصادية ؟ احسبها؛
 .4احسب رصيد امليزانية ،علق عليه ،مثله بيانيا؛
 .5طبقت الحكومة سياسة توسعية من خالل زيادة االنفاق الحكومي بـ  :011ما هو أثر زيادة االنفاق الحكومي على الدخل وعلى املوازنة
العامة ؟
 .6إذا طبقت الحكومة سياسة توسعية من خالل تخفيض مستوى الضرائب املستقلة بـ  :011ما هو أثر انخفاض الضرائب املستقلة
على الدخل وعلى املوازنة العامة ؟
 .7أي سياسيتين السابقتين أفضل على الدخل وعلى املوازنة العامة ؟

املسألة :13
في اقتصاد لدولة ما مفتوح لديك املعطيات التالية:

C = 3000 + 0.75Yd, X = 6000, M = 600 + 0.1Y

 .0أوجد امليل الحدي الستهالك السلع املنتجة محليا؛
 .9إذا كانت لدينا:

Tr = 3000, G = 3500, I = 1525, Tx = 900 + 0.2Y

أ .احسب الدخل في التوازن ،ما هي حالة االقتصاد إذا كان مستوى التشغيل التام .Yf = 30000
ب .أوجد مضاعف التجارة الخارجية وقارنه مع مضاعف االقتصاد املغلق ؟ ما ذا تستنتج ؟
ج .علق على رصيد امليزان التجاري ،ومثله بيانيا؛
 .3لظروف اقتصادية ما ،طبقت الحكومة سياسة تجارية جديدة ،بحيث ارتفع امليل الحدي لالستيراد إلى .1.9
أ .ما هو أثر ذلك على الدخل التوازني ؟
ب .ما األثر على صافي التعامل مع العالم الخارجي ؟
 .4انتهجت الدولة سياسة توسعية حيث منحت الدولة إعانات التصدير للمصدرين:
أ .ما هو مستوى الصادرات الذي يحقق التشغيل التام ؟
ب .ما أثر ذلك على رصيد امليزان التجاري ؟
 .5احسب مضاعف الصادرات؛
 .6احسب رصيد كل من القطاع الداخلي والقطاع الخارجي ،ماذا تستنتج ؟

