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 10126מבוא למקרוכלכלה  :קורס

 מבולבלים? את המרצה? םהתחיל הסמסטר ולא הבנת

 !סדר תנו לנו לעשות לכם

 לבחינה מלאההקורס המקוון מהווה הכנה 

 .להצלחה בבחינהכדי שתעמדו ביעדים )ממ"נים/ממ"חים( עד  שבוע למידהסידרנו לכם לו"ז לפי 

 צפה/י בסרטונים: -למידה והבנת החומר  – ראשון שלב

שוק  המודל המשולבנושא  7על יחידה  תשיעילמפגש  10-9שבוע 

 המוצרים ושוק הכסף

 918-184עמודים  OpenBookבחוברת/ספר הקורס 

 השווקים בין משקל ושיווי עקומה של תזוזה תזכורת המשולב המודל: מקרו שיעור

http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8414    

 פיסיקלית מדיניות אבטלה סגור המשולב המודל: מקרו שיעור

 http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8415  

שינויים  פיסיקלית מדיניות אבטלה סגור המשולב המודל: מקרו שיעור

 http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8416   

 גדלה ציבורית השקעה אבטלה סגור המשולב המודל: מקרו שיעור

 http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8417  

 ?יותר גדול בשיעור יעלה התוצר מתי G הגדלת באבטלה סגור משק מקרוכלכלה

 http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8423  

 מס הטלת מרחיבה פיסיקלית אבטלה סגור המשולב המודל: מקרו שיעור

 neCourse/Movie/8418http://openbook.co.il/Onli  

 ח"לאג מס חלופת בין השוואה גדל G אבטלה סגור מקרוכלכלה

 http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8426  

 מוניטרית מדיניות אבטלה סגור המשולב המודל: מקרו שיעור

 http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8419   

  20http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/84  מלאה תעסוקה סגור המשולב המודל: מקרו שיעור

 ציבורית השקעה,  גדלה השקעה מלאה תעסוקה סגור המשולב המודל: מקרו שיעור

 http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8421  

 תלוי לא C מס הטלת ציבורית השקעה מלאה תעסוקה סגור משק המשולב המודל מקרוכלכלה

 http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8413  

 יותר גדול בשיעור תעלה מחירים רמת. ח"אג. גדל G. מלאה תעסוקה סגור מקרוכלכלה

 //openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8424http:    

   http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8425  :ולכן גדל C מלאה תעסוקה סגור מקרוכלכלה

 הכסף של הניטרליות מלאה תעסוקה המשולב המודל: מקרו שיעור

 http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8422    
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 (1:550) כשעתייםסה"כ 

 .1בסמסטר קיץ נלמד בשבוע 
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 (03וממ"ח  13ן ממ")לפני פתרון  7 הליחידעיבוד והטמעת החומר  מסכם לותרג– שני שלב

 משנים קודמות  /חיםממניםהתרגול מתבסס על 

 זה לא משנה...צפה בסרטון באתר )לחץ על הסמן:  –לבד, הצלחת או לא הצלחת  ותנסה לפתור את השאל

חשוב לנסות לבד ללא צפיה  – וממ"ח ןהתרגול והעמקת הידע מומלץ לעבור לפתור את התרגילים בממ" לאחר

בפתרון באתר,  רק לאחר מכן לנסות לפתור את התרגיל לבד ולצפות בפתרונות )לא משנה אם הצלחת או לא( 

 לחוברת המטלות המעודכנת בסמסטר הנוכחי.

 שאלה
נגיד הבנק המרכזי נאם בכנס כלכלי וקבע כי שתי מטרות עיקריות של המדיניות המוניטרית הן שמירה על 

 יציבות המחירים ושמירה על רמת תעסוקה גבוהה.

. כתוצאה משינוי בהתנהגות משקי הבית חלה בתעסוקה מלאהנמצא בשיווי משקל  סגורהניחו כעת כי המשק 

עלייה בצריכה הפרטית בכל רמה של ריבית והכנסה פנויה. מהי המדיניות שעל הבנק לנקוט על מנת שתישמר 

 יציבות מחירים? הסבירו בפרוט.

 

 

 שאלה
נגידת הבנק המרכזי נאמה בכנס כלכלי וקבעה כי שתי מטרות עיקריות של המדיניות המוניטרית הן שמירה על 

 יציבות המחירים ושמירה על רמת תעסוקה גבוהה.

 . בתעסוקה מלאהנמצא בשיווי משקל  סגורהניחו כעת כי המשק 

ש"ח ולממן זאת ע"י מכירת  B -ורית בכתוצאה מאיום בטחוני הממשלה החליטה להגדיל את הצריכה הציב

 אג"ח לציבור. 

 מהי המדיניות שעל הבנק לנקוט על מנת שתישמר יציבות מחירים? הסבירו בפרוט.

 

 שאלה
נגידת הבנק המרכזי נאמה בכנס כלכלי וקבעה כי שתי מטרות עיקריות של המדיניות המוניטרית הן שמירה על 

 גבוהה. יציבות המחירים ושמירה על רמת תעסוקה

 . בתעסוקה מלאהנמצא בשיווי משקל  סגור הניחו כי המשק

. תארו את  1% -הגיע מועד הפדיון של אג"ח לטווח קצר של הבנק המרכזי וכתוצאה מכך כמות הכסף גדלה ב

ההתרחשות במשק כתוצאה מכך על ידי תרשים זרימה וסכמו את ההשפעות על הריבית, רמת המחירים, 

 התוצר, התעסוקה וכל אחד מהשימושים. 

 איזה מטרה של הבנק לא תושג?

 

 שאלה
. כתוצאה מאופטימיות של היזמים במשק, ההשקעה גדלה בתעסוקה מלאהנמצא בשיווי משקל  סגורמשק 

 לכל רמה של תוצר וריבית. 

שיעור עליית המחירים יהיה יותר גדול ככל שהצריכה הפרטית רגישה יותר לשינויים בריבית וככל שהנטייה 

 השולית לצרוך קטנה יותר.

 

 שאלה
. כתוצאה מאופטימיות של היזמים במשק, ההשקעה גדלה סוקה מלאהבתענמצא בשיווי משקל  סגורמשק 

 לכל רמה של תוצר וריבית. 

http://www.openbook.co.il/
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/7868
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/7869
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/7870
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8065
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8066
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 שיעור עליית המחירים יהיה יותר גדול ככל שהצריכה הפרטית רגישה יותר לשינויים בריבית  - Iטענה 

 שיעור עליית המחירים יהיה יותר גדול ככל שהנטייה השולית לצרוך קטנה יותר. - IIטענה 

 שאלה
מיליון  B -. הממשלה החליטה להגדיל את הצריכה הציבורית בבתעסוקה מלאהנמצא בשיווי משקל  סגורמשק 

ש"ח והיא מתלבטת לגבי מימון תוספת ההוצאה. נטען כי סכום הירידה בהשקעה ובצריכה הפרטית )ביחד( 

 יבור, מסים והדפסת כסף.מכירת אג"ח לצ -מיליון ש"ח בכל אחת מצורות המימון הבאות  B -יהיה שווה ל

 

 שאלה
מיליון  B -. הממשלה החליטה להגדיל את הצריכה הציבורית בבתעסוקה מלאהנמצא בשיווי משקל  סגורמשק 

ש"ח והיא מתלבטת לגבי מימון תוספת ההוצאה. נטען כי שיעור עליית המחירים הצפוי אם המימון יהיה ע"י 

 ידי מכירת אג"ח לציבור.-מסים קטן מזה הצפוי אם המימון יהיה על

 

 שאלה
 . בתעסוקה מלאהנמצא בשיווי משקל  סגורמשק 

 מיליון ש"ח ומימנה זאת על ידי מסים.  100 -יבורית בכתוצאה מאיום בטחוני הממשלה הגדילה את הצריכה הצ

 מיליון ש"ח. 100 -הצריכה הפרטית וההשקעה יקטנו ביחד ב – Iטענה 

 שיעור עליית המחירים יהיה קטן יותר ככל שהנטייה השולית לצרוך יותר גדולה. – IIטענה 

 

 שאלה
מיליון ש"ח  B -הצריכה הציבורית ב . הממשלה מחליטה להעלות אתבאבטלהנמצא בשיווי משקל  סגורמשק 

 ומתלבטת בין שתי חלופות מימון: מכירת אג"ח לציבור או הטלת מסים. 

 נתון כי במשק זה שהצריכה הפרטית תלויה רק בהכנסה הפנויה וההשקעה תלויה רק בריבית.

 א. תארו מה יקרה במשק )תרשים זרימה( אם תוספת ההוצאה תמומן ע"י מכירת אג"ח לציבור.

 ציינו והסבירו מה יקרה לתוצר, לתעסוקה, לכל אחד מהשימושים, לריבית ולגירעון בתקציב הממשלה.

ב. תארו מה יקרה במשק )תרשים זרימה( אם תוספת ההוצאה תמומן ע"י מסים. ציינו והסבירו מה יקרה 

 לתוצר, לתעסוקה, לכל אחד מהשימושים, לריבית ולגירעון בתקציב הממשלה.

 אמרה כי המטרה העיקרית של פעולת הממשלה היא צמצום האבטלה במשק. ג. שרת הכלכלה

סיבות  2שרת האוצר טענה כי לא תתמוך במדיניות שמגדילה את הגרעון בתקציב הממשלה. ציינו לפחות 

 לבעייתיות של גירעון גדול בתקציב הממשלה וקבעו איזו מהחלופות תבחר כל אחת מהשרות?

תון שהצרכיה הפרטית וההשקעה מתנהגות לפי הנחות הרגילות )כלומר, הצריכה ד. ענו מחדש על סעיף א אם נ

 הפרטית תלויה בהכנסה הפנויה ובריבית וההשקעה תלויה בריבית ובתוצר(.

 

 שאלה
 . בתעסוקה מלאהנמצא בשיווי משקל  סגורמשק 

 מיליון ש"ח ומימנה זאת על ידי מסים.  100 -כתוצאה מאיום בטחוני הממשלה הגדילה את הצריכה הציבורית ב

 שיעור עליית המחירים יהיה קטן יותר ככל שהנטייה השולית לצרוך יותר גדולה. – טענה

 

http://www.openbook.co.il/
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/7875
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/7876
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8067
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http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8073
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 שאלה
 וכן הריבית בשער תלויה אינה הפרטית שהצריכה נתון. מלאה בתעסוקה משקל בשיווי נמצא סגור משק

 . 0.6 היא לצרוך השולית שהנטייה

. מסים הטלת ידי-על ההוצאה תוספת את ומימנה ח"ש מיליון 10 ב הציבורית ההשקעה את הגדילה הממשלה

 :מכך כתוצאה

 .ח"ש______ -ב תקטן/תשתנה לא הפרטית והצריכה ח"ש______  -ב יגדל במשק ההשקעה סך

 

 שאלה
 . מרחיבה. הממשלה מתכוונת לבצע מדיניות פיסקלית באבטלהנמצא בשיווי משקל  סגורמשק 

הבנק המרכזי מעוניין לשמור על שער ריבית קבוע כך שבכוונתו לפעול כדי שיישום מדיניות הממשלה לא יגרום 

 לשינוי הריבית. 

 איזו פעולה מתוך האפשרויות שלהלן מתאימה כדי ליישם את מדיניותו?

 א. מכירת אג"ח לציבור.

 ו צריך לנקוט שום צעדים.ב. הריבית לא תשתנה עקב מדיניות הממשלה, ולכן הבנק המרכזי אינ

 ג. הקטנת בסיס הכסף.

 ד. הגדלת יחס הרזרבה כנגד פיקדונות בבנקים.

 ה. קניית אג"ח מהציבור.

 

 שאלה
 .הביקוש לכסף אינו תלוי בתוצר. הניחו כי באבטלהנמצא בשיווי משקל  סגורמשק 

 ידי מכירת אג"ח לציבור. -ומימנה זאת עלבגודל הפער הדפלציוני הממשלה הגדילה את ההשקעה בתשתיות 

. כתוצאה  %1 -הבנק המרכזי פדה אג"ח שמועד הפירעון שלהן הגיע וכמות הכסף במשק גדלה ב במקביל

 משני אירועים אלה:

 א. לא ניתן לקבוע מה יקרה להשקעה ולצריכה הפרטית.

 ב. המשק יגיע לשיווי משקל בתעסוקה מלאה והריבית לא תשתנה.

 יגיע לשיווי משקל בתעסוקה מלאה ורמת המחירים לא תשתנה.ג. המשק 

 ד. האבטלה תקטן, אך לא ברור אם המשק יגיע לשיווי משקל בתעסוקה מלאה או לא.

 ה. כל התשובות לעיל אינן נכונות.

 

 שאלה
 .באבטלהנמצא בשיווי משקל  סגורמשק 

 צעות מכירת אג"ח לציבור.הממשלה הגדילה את הצריכה הציבורית בסכום נתון ומימנה זאת באמ

 התוצר יעלה בשיעור גדול יותר ככל ש:

 א. הצריכה הפרטית רגישה יותר לשינויים בשער הריבית.

 ב. הצריכה הציבורית במצב המוצא גדולה יותר.

 ג. הביקוש לכסף רגיש יותר לשינויים בתוצר.

 ד. הצריכה הפרטית רגישה יותר לשינויים בהכנסה הפנויה.

http://www.openbook.co.il/
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/7878
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/7881
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/7884
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/7887
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 ישה פחות לשינויים בתוצר.ה. ההשקעה רג

 

 שאלה
 מיליון ש"ח.  50והפער הדפלציוני הוא  באבטלהנמצא בשיווי משקל  סגורמשק 

 נתון כי הההשקעה תלויה רק בריבית והצריכה הפרטית תלויה רק בהכנסה הפנויה. 

בור. מיליון ש"ח ומימנה זאת באמצעות מכירת אג"ח לצי 50 -הממשלה הגדילה את הצריכה הציבורית ב

 כתוצאה מכך:

 א. המשק יגיע לשיווי משקל בתעסוקה מלאה, הצריכה הפרטית תעלה וההשקעה תקטן.

 ב. המשק יגיע לשיווי משקל בתעסוקה מלאה, ולא ניתן לקבוע מה יקרה לצריכה הפרטית ולהשקעה.

 תקטן.ג. שיעור האבטלה יקטן אך המשק לא יגיע לתעסוקה מלאה, הצריכה הפרטית תעלה וההשקעה 

ד. שיעור האבטלה יקטן אך המשקל לא יגיע לתעסוקה מלאה, ולא ניתן לקבוע מה יקרה לצריכה הפרטית 

 ולהשקעה.

 ה. כל התשובות לעיל אינן נכונות.

 

 

והממ"ח  ןכן צפו בפתרונות המעודכנים לממ"ולאחר מ 03וממ"ח  7יח'  13ממ"ן כעת התנסו בפתרון ה

 בסמסטר הנוכחי.

  נלמד בשבוע 7ר ולכן את יחידה סמסטר קצסמסטר קיץ הוא 
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