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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

ושוק  מאזן התשלומיםנושא  8על יחידה  עשירילמפגש  11שבוע 

 מט"ח

 216-206עמודים  OpenBookבחוברת/ספר הקורס 

   http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8431  התשלומים מאזן: מקרו שיעור

   במאזן רישום. התשלומים במאזן עסקות פירוט מקרוכלכלה

 http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8427 

 התשלומים במאזן רישום עסקות פירוט להלן מקרוכלכלה

 http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8428    

 התשלומים במאזן רישום עסקות התשלומים ממאזן נתונים להלן מקרוכלכלה

 http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8429   

 במאזן רישום. התשלומים ממאזן נתונים להלן מקרוכלכלה

 http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8430   

 ויצוא יבוא על השפעה ריאליים, נומינליים במונחים ח"מט שוק: מקרו שיעור

 http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8432   

 ח"מט בשוק משקל ושיווי נטו נכנסות הון תנועות CF ח"מט והיצע ביקושה עקומת ח"מט שוק: מקרו שיעור

 http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8433   

 CF פיחות ייסוף ותוצר מקומית ריבית אירועים 2 תרגיל ח"מט שוק מקרוכלכלה

 http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8436   

 CF פיחות ייסוף מקומית וריבית מיובאים מוצרים ביקוש אירועים 2 תרגיל ח"מט שוק מקרוכלכלה

 http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8437   

 CF פיחות ייסוף ותוצר עולמית ריבית אירועים 2 תרגיל ח"מט שוק מקרוכלכלה

 http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8438   

 פיחות ייסוף נפט רכש שקהמ תרגיל ח"מט שוק מקרוכלכלה

 http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8435    

 מטח והיצע הביקוש ריאליים במונחים ח"מט שוק: מקרו שיעור

 http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8434   

 

 (46:10) 3/4ה וכשעסה"כ 

 .1בסמסטר קיץ נלמד בשבוע 
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 (03ממ"ח )לפני פתרון  8 הליחידעיבוד והטמעת החומר  מסכם לותרג– שני שלב

 משנים קודמות  /חיםהתרגול מתבסס על ממנים

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

חשוב לנסות לבד ללא צפיה  – חהתרגול 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( 

 וכחי.לחוברת המטלות המעודכנת בסמסטר הנ

 שאלה
 להלן נתונים ממאזן התשלומים של משק בשנה שעברה )במיליוני דולרים(:

 400ופרע הלוואות משנים קודמות בסכום של  700המשק לווה מחו"ל  •

 500צדדיות נטו בסכום של -המשק קיבל העברות חד •

 1,300והשקעות של תושבי המשק בחו"ל  1,500השקעות זרות במשק  •

 היבוא שווה ליצוא •

 מנתונים אלו אפשר להסיק כי בשנה שעברה יתרות המט"ח של המשק )במיליוני דולרים(:

 

 שאלה
 להלן נתונים ממאזן התשלומים של משק בשנת ____)במיליוני דולרים(:

 .2,100והיצוא  2,500היבוא  •

העברות חד צדדיות שהתקבלו נטו )העברות שהתקבלו מחו"ל פחות העברות שניתנו לחו"ל( הסתכמו  •

 .100 -ב

 –ההשקעות הזרות במשק נטו )השקעות של זרים במשק פחות השקעות של תושבי המשק בעולם( •

160. 

 יתרות המט"ח של המשק לא השתנו •

 מהו סכום הלוואות שהתקבלו נטו )הלוואות שהתקבלו מחו"ל פחות הלוואות שניתנו לחו"ל(?

 

 שאלה
 להלן פירוט כל העסקות עם העולם שבוצעו בשנה האחרונה:

 מיליון דולר. 100בעקבות אסון טבע, ישראל נתנה למדינה אחרת מענק בסחורות ששווין  .1

מיליון דולר. מחצית מהתשלום שולמה במזומן והיתרה  500צה"ל רכש בחו"ל ציוד צבאי בסך של  .2

 שנים. 3 -באשראי ל

 מיליון דולר. 200משקיעים ישראלים רכשו מניות בחו"ל )במזומן( בסכום כולל של  .3

 מיליון דולר לבנק אמריקני בעבור ריבית על הלוואות. 100ישראל שילמה במזומן  .4

 להלן שלוש טענות לגבי מאזן התשלומים של המשק:

I.  מיליון דולר. 500בחשבון השוטף יש גירעון של 

II.  מיליון דולר. 50בחשבון ההון יש עודף של 

III. מיליון דולר. 550 -יתרות המט"ח קטנו ב 
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 שאלה
 ות שבוצעו בשנה האחרונה בישראל )המספרים אינם נתונים אמיתיים(:להלן פירוט עסק

 מיליון דולר. 40משקיעים ישראלים רכשו פירמות ומניות בחו"ל )במזומן( בסכום כולל של  .1

 מיליון דולר לבנק אמריקאי בעבור ריבית על הלוואות. 20ישראל שילמה תשלום מזומן בסך  .2

 מיליון דולר. 20חרת מענק בסחורות שערכן בעקבות אסון טבע ישראל נתנה למדינה א .3

מיליון דולר. מחצית מהתשלום שולמה  100 -חברה ישראלית גדולה רכשה בחו"ל חומרי גלם ב .4

 שנים. 3 -במזומן והיתרה באשראי ל

 להלן שלוש טענות לגבי מאזן התשלומים של המשק:

I.  מיליון דולר. 100בחשבון השוטף יש גירעון של 

II.  מיליון דולר. 10עודף של בחשבון ההון יש 

III. מיליון דולר. 110 -יתרות המט"ח קטנו ב 

 

 שאלה
 להלן נתונים ממאזן התשלומים של משק בשנה שעברה:

 מיליון דולר. 60 -היצוא קטן מהיבוא ב •

 צדדיות לחו"ל.-מיליון דולר, ולא קיבל העברות חד 300צדדיות בסכום של -המשק נתן העברות חד •

 לא השתנו.יתרות המט"ח של המשק  •

 מכאן ניתן להסיק, כי:

 מיליון דולר. 360בחשבון ההון יש עודף של  -א

 מיליון דולר. 300בחשבון ההון יש עודף של  -ב

 מיליון דולר. 240בחשבון השוטף יש עודף של  -ג

 מיליון דולר. 60בחשבון השוטף יש גירעון של  -ד

 כל התשובות לעיל אינן נכונות. -ה

 

 שאלה
 בשנה האחרונה במשק מסוים:להלן פירוט עסקות שבוצעו 

מיליון דולר. מחצית שולמה במזומן  80הממשלה רכשה מפירמות בארה"ב ציוד צבאי בערך של  .1

 והשאר ניתן כמתנה מממשלת ארה"ב.

מיליון דולר, ואילו השקעות של ישראלים  100 -ההשקעות של זרים בישראל הסתכמו )במזומן( ב .2

 לר.מיליון דו 60 -בחו"ל הסתכמו )במזומן( ב

 מיליון דולר. 40בנק מחו"ל שילם לבנק מקומי תשלומי ריבית על חוב )במזומן( בסך  .3

 מיליון דולר באשראי )הלוואה(. 20טק לחו"ל בשווי של -פירמות ישראליות מכרו מוצרי היי .4

 להלן שלוש טענות בנוגע לעסקות אלו במאזן התשלומים:

I.  דולר. מיליון 40בחשבון הסחורות והשירותים יש גירעון של 

II. מיליון דולר. 40 -יתרות המט"ח של המשק גדלו ב 

III.  מיליון דולר. 20בחשבון השוטף יש עודף של 
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 שאלה
 מנתוני מאזן התשלומים של משק בשנה שעברה עולה ש:

 קיים עודף בחשבון השוטף. -

 לא חל שינוי ביתרות המט"ח של המשק. -

 מכאן ניתן להסיק כי:

 גדול מסכום ההלוואות של המשק לחו"ל.א. סכום ההלוואות של המשק מחו"ל 

 ב. סכום ההשקעות של זרים במשק גדול מסכום ההשקעות של מקומיים בחו"ל.

 ג. קיים גירעון בחשבון ההון.

 ד. קיים עודף בחשבון ההון.

 ה. כל התשובות לעיל אינן נכונות.

 

 שאלה
 בעבר המשק הישראלי רכש בעולם נפט. 

מיליארד דולר  3ת הפקתו הקטין המשק את הרכישות של נפט בסכום של כתוצאה מגילוי הגז במשק והתחל

 לשנה.

בנק ישראל הודיע כי כדי למנוע את ההשפעה של הפסקת הרכישות על שער החליפין, הוא מתכנן לקנות בכל 

 מיליארד דולר ולצבור אותו ביתרות המט"ח. 3שנה מט"ח בסכום של 

 משקל חלקי בשוק המט"ח(:מכאן ניתן להסיק כי )נתחו במסגרת שיווי 

א. הפסקת רכישת הנפט מעלה את שער החליפין ורכישת המט"ח של בנק ישראל מורידה אותו כך שלא יהיה 

 שינוי בשער החליפין.

 ב. אם בנק ישראל לא יממש את תכניתו יהיה פיחות ריאלי בשקל והתכנית מונעת את הפיחות.

 פין של השקל לא ישתנה.ג. אם בנק ישראל לא יממש את תכניתו שער החלי

 ד. אם בנק ישראל לא יממש את תכניתו יהיה ייסוף ריאלי בשקל והתכנית מונעת את הייסוף.

 ה. כל התשובות לעיל אינן נכונות.

 

 שאלה
 התייחסו לשיווי משקל חלקי בשוק המט"ח בבריטניה.

ודאות לגבי העתיד הכלכלי של -איבעקבות משאל העם וההחלטה של בריטניה לפרוש מהאיחוד האירופי נוצרה 

 בריטניה ולכן משקיעים זרים משכו את השקעותיהם הפיננסיות מבריטניה. כתוצאה מכך בבריטניה:

 א. יהיה פיחות בשער המטבע המקומי.

 ב. ייתכן ששער החליפין לא ישתנה.

 ג. יהיה ייסוף בשער המטבע המקומי.

 ד. עודף היבוא יגדל.

 נכונות. ה. כל התשובות לעיל אינן

 

 שאלה
 הריבית העולמית עלתה והתוצר של המשק קטן. –במשק התרחשו שני אירועים )בלבד( במקביל 
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 כתוצאה מכך )נתחו במסגרת שיווי משקל חלקי בשוק מט"ח(:

 א. עודף היבוא יגדל ויהיה ייסוף בשער המטבע המקומי.

 ב. עודף היבוא יקטן ויהיה ייסוף בשער המטבע המקומי.

 היבוא יגדל ויהיה פיחות בשער המטבע המקומי.ג. עודף 

 ד. עודף היבוא יקטן ויהיה פיחות בשער המטבע המקומי.

 ה. עודף היבוא יקטן וייתכן ששער החליפין לא ישתנה.

 

 שאלה
 הריבית המקומית ירדה והתוצר עלה. –במשק התרחשו שני אירועים )בלבד( במקביל 

 לקי בשוק מט"ח(:כתוצאה מכך )נתחו במסגרת שיווי משקל ח

 א. יהיה ייסוף בשער המטבע המקומי.

 ב. עודף היבוא יגדל.

 ג. עודף היבוא לא ישתנה.

 ד. יהיה פיחות בשער המטבע המקומי.

 ה. יתכן ששער החליפין לא ישתנה.

 

 בסמסטר הנוכחי.ממ"ח כן צפו בפתרונות המעודכנים לולאחר מ 03ממ"ח כעת התנסו בפתרון ה

  נלמד בשבוע 8ר ולכן את יחידה סמסטר קצסמסטר קיץ הוא 
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