
 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري

  اقتصاد نقدي وبنكي ختصصسنة اثنية  قسم املاسرت:

 األزمات االقتصادية واملاليةمقياس : اإلجابة النموذجية

 نق اط( 01السؤال األول: )
 عرض زايدة مع مثالف ،االقتصادية الدورة عمل آلية تبدأ النقدي املعروض يف تغًن حدوث مبجرد فإنو النقدية للنظرية وفقا - .0

 تنتشر ما سرعان النقدية التغًنات وىذه احمللية، العملة قيمة تنخفض أي الصرف، سعر ينخفضو  الفائدة سعر ينخفض النقود
االستهالكي،  اإلنفاق ويزداد الصادرات زداداالستثماري وت الطلب يزداد حيث الوطين، لالقتصاد املكونة القطاعات مجيع يف
 التوسع) اليمٌن إىل الكلي الطلب منحىن فينتقل ،الكلي الطلب زايدة إىل يؤدي مما عام بشكل الكلي اإلنفاق يزداد لتايابو 

 )اليسار جهة وينتقل الكلي الطلب يقل وابلتاي الكلي اإلنفاق يقل النقدي العرض اخنفاض مع العكس وعلى ،االقتصادي(
منو مع هنائيا يف االقتصاد،  الدولة تدخل عدم يليو ،حر االقتصاد ترك ترتكز علىيف حتقيق التوازن  فسياستهم وعليو (.الركود

 ن( 3) يف الكتلة النقدية مبعدل اثبت يتناسب مع معدل منو اإلنتاج.
املالءة تتوفر فيهم شروط ال  منملقرتضٌن  قروض املمنوحة، تلك ال(Subprime) الثانوية العقاري الرهن قروضنعين ب .2

ونسبة مبلغ القرض إىل قيمة املمتلكات  55%تتعدى  الدخل إىل الدين بنسبة ، ويتميزوناملعهودة والقدرة على تسديد الديون
سنة مبعدالت فائدة حمدودة يف السنوات األوىل مث مبعدالت متغًنة  03وىي ترتب مبدة استحقاق تدوم حواي . 85%تتجاوز 

 ن(2.)وأكثر ارتفاعا فيما بعد
احلكومة األمريكية إىل من طرف رفع أسعار الفائدة ىو  2891السبب املباشر يف حدوث أزمة املديونية يف البلدان النامية سنة  .3

ن ىذه السياسة األمريكية دفعت الدول الصناعية األخرى إىل اتباع سياسات مماثلة حلماية أ، و %12مستوايت عالية قاربت 
 ن(1).اقتصاداهتا

 ن(2): ثالثة إجراءات رئيسية 9121الكينزية للخروج من أزمة الكساد العظيم سنة تضمنت الوصفة  .4
 تنشيط الطلب الفعال؛  -

 تسهيل توظيف األموال يف اإلنتاج بتخفيض سعر الفائدة؛ -

 حيث يرتجم إىل أجور ودخول تسهم يف إنعاش الطلب. )تدخل الدولة( زايدة االنفاق العام -

 ميتد األسعار يف اخنفاض حاد أو ارتفاع إىل يؤدي السوق توازن يف مفاجئ اختالل أبهنا النفط صناعة يف السعرية ةاألزم تعرف  .5
 ن(2)زمات االقتصادية اهليكلية.يندرج ىذا النوع من األزمات ضمن األو  .تطول قد معينة زمنية فرتة على

 شرح املصطلحات:: نق اط( 6) السؤال الثاني
 تكون طالة والتضخم، حيثالكلي، الب الناتج يف اجتاه املتغًنات االقتصادية الكلية مثل تتمثل يف التقلبات الدورة االقتصادية: .0

كبًنة من األنشطة   حتدث يف ذات الوقت جملموعة (Expansion)التوسع من متتالية موجات صورة يف ىذه التقلبات
)القاع(  الدنيا التحول نقطة مث (Recession) الركود من حالة تليها مث ،(Peak))القمة( العليا التحول نقطة تتبعها االقتصادية،

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A


( Trough)  بصورة ليس ولكن احلدوث متكررة املوجات ىذه .جديدة توسع مرحلة يف االقتصادي النشاط تدخل اليت، و 
 االقتصادي النشاط ملستوى حتدث اليت التغًنات ىذه كما أن ،التقلبات يف واحلدة املدة حيث من بعضها عن وختتلف منتظمة،

 ن(1.1) .مؤقتة مدة خالل وليس زمنية عرب فرتات دتتد
ي بقع سوداء مؤقتة تظهر على سطح الشمس )الفوتوسفًن( تتميز ابخنفاض درجة حرارهتا ى :Sun Spot ) (الشمسيةالبقع  .2

وىذا الفرق يف درجة احلرارة يؤدي إىل ظهور تلك البقع ، مقارنة بدرجة حرارة الشمس احلارقة، وبنشاطها املغناطيسي املكثف
 ن(1.1).السوداء على الشمس

 غًن القدمية والتكنولوجيات التقاليد حتطم اجلديدة األفضل اإلنتاج وأساليب واملنتجات األفكار أن يعين التدمري اخلالق: .0
 ن(1) الكفؤة.

أحد مظاىر عدم كفاءة األسواق املالية. فمثال: يف إطار أزمة لسعر الصرف، فإن مثل ىذا السلوك سوف يعترب  سلوك القطيع: .4
سبب حدوثها يف البداية فإنو يتم تضخيمها بصفة مستمرة من خالل آلية التقليد، حبيث  يعين موجات كبًنة من البيع، وأاي كان

 ن(1) تتحول يف النهاية إىل نزوح كبًن غًن منظم من العملة.
األصل يف املعامالت أن تشرتى الورقة املالية أوال مث تباع فيما بعد، وىو السلوك املتوقع من املستثمر  البيع على املكشوف: .5

يشرتي الورقة، على أمل أن ترتفع قيمتها السوقية فيما بعد وتتحقق بعض األرابح. غًن أن ىناك منط آخر من املعامالت الذي 
يقوم بو املضاربون، وفيو تباع الورقة أوال مث تشرتى فيما بعد عندما تنخفض قيمتها السوقية عن القيمة اليت سبق أن بيعت 

 ن(1)هبا.
 (اطق ن 4) السؤال الثالث:       

 )العبارة اخلاطئة اليت ال ترفق بتصحيح ال حتتسب(. طأأجب بصحيح أو خطأ مع تصحيح اخل                 
 (خطأ). االقتصادية للدورات املختلفة املراحل خالل متوقع غًن سلوك املختلفة الكلية االقتصادية للمتغًنات .2
 ن(1) االقتصادية. للدورات املختلفة املراحل خالل متوقع سلوك املختلفة الكلية االقتصادية للمتغًنات التصحيح:     

 (خطأ) .التكلفة تضخم وبٌن الكلي الطلب تضخم بٌن الزمين التوافق تعكس ظاىرة التضخم الركودي .1
 ن(1) .التكلفة تضخم وبٌن الكلي الطلب انكماش بٌن الزمين التوافق تعكس ظاىرة التضخم الركودي التصحيح:    

 ن(1) )صحيح(. املتعاقبة االقتصادية الدورات من مدة أهنا على األزمة وصفمن  أولجوغالر ىو  .3

 ن(1) )خطأ(ىي أزمات إفراط يف اإلنتاج.  "إغاثة األمة بكشف الغمة"األزمات اليت حتدث عنها املقريزي يف كتابو  .4
 .اإلنتاج نقصبكشف الغمة" ىي أزمات  األزمات اليت حتدث عنها املقريزي يف كتابو "إغاثة األمة التصحيح:    

  

 أستاذة المادة


