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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

מודל המשולב הנושא  9על יחידה  חד עשראלמפגש  31-21שבוע 

 חבמשק פתו

 392-312עמודים  OpenBookבחוברת/ספר הקורס 

  מטח והיצע הביקוש ריאליים במונחים ח"מט שוק: מקרו שיעור
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8434     

 מקרים ניתוח ח"מט בשוק חלקי משקל שיווי: מקרו שיעור

 9ok.co.il/OnlineCourse/Movie/843http://openbo   

   40ok.co.il/OnlineCourse/Movie/84http://openbo  פתוח משק משולב מודל: מקרו שיעור

 ח"אג או מיסים השוואת G הגדלת באבטלה פתוח משק מקרוכלכלה

Course/Movie/8441http://openbook.co.il/Online    

  Yd רק Cו r תלוי I ח"אג או מיסים השוואת G הגדלת באבטלה פתוח משק מקרוכלכלה

 2Course/Movie/844http://openbook.co.il/Online  

 y ב תלוי לא L ד.פ קיים I הגדלת באבטלה פתוח משק מקרוכלכלה

 3Course/Movie/844http://openbook.co.il/Online   

 פנויה בהכנסה פרטית צריכה בריבית תלויה השקעה אבטלה פתוח 14 ן"ממ פתרון מקרוכלכלה

 6/Movie/844Coursehttp://openbook.co.il/Online   

 יגדל יבוא ועודף יקטן אבטלה שיעור טענה גדלה השקעה אבטלה פתוח משק מקרוכלכלה

 7Course/Movie/844http://openbook.co.il/Online   

 יותר גדולה בתוצר הירידה rל פחות רגיש CF טענה מרסנת מוניטרית מדיניות אבטלה פתוח משק מקרוכלכלה

 8Course/Movie/844http://openbook.co.il/Online   

 התעסוקה ברמת עליה טענה הדולר על ריבית הפחיתה רזרב הפדרל נגידת אבטלה פתוח משק מקרוכלכלה

   9Course/Movie/844http://openbook.co.il/Online  חליפין ושער

  ייסוף ויהיה תגדל ההשקעה לכן מהציבור אגח קנה מרכזי בנק אבטלה פתוח משק מקרוכלכלה

 50ourse/Movie/84Chttp://openbook.co.il/Online  

 ושער תקטן השקעה לכן פרטית צריכה הקטנת. קבועה ריבית על שומר בנק אבטלה פתוח משק מקרוכלכלה

   51Course/Movie/84http://openbook.co.il/Online  ירד חליפין

 בארץ לכן ריבית העלה רזרב הפדרל yF פתוח משק מקרוכלכלה

 52ie/84Course/Movhttp://openbook.co.il/Online    

 גדלה כסף כמות ח"אג פדיון yF פתוח משק מקרוכלכלה

 53Course/Movie/84http://openbook.co.il/Online   

http://www.openbook.co.il/
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8434
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8439
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8440
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8441
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8442
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8443
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8446
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8447
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8448
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8449
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8450
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8451
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8452
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8453
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 יותר תעלה מחירים רמת ח"אג ציבורית צריכה הגדלת yF פתוח משק מקרוכלכלה

 45Course/Movie/84http://openbook.co.il/Online   

 ומיסים ח"אג מימון חלופת שוקלת ציבורית צריכה הגדלת yF פתוח משק מקרוכלכלה

 55Course/Movie/84http://openbook.co.il/Online   

 ח"אג או מיסים מימון ציבורית השקעה הגדלת בריבית תלויה לא פרטית צריכה yF פתוח משק מקרוכלכלה

 56Course/Movie/84http://openbook.co.il/Online    

 

 (14:20) תיים ורבעשעכסה"כ 

 .1בסמסטר קיץ נלמד בשבוע 

  

http://www.openbook.co.il/
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8454
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8455
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8456
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 (14ן "ממ)לפני פתרון  9 הליחידעיבוד והטמעת החומר  מסכם לותרג– שני שלב

 משנים קודמות  ממניםהתרגול 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 בפתרון  – ןהתרגול והעמקת הידע מומלץ לעבור לפתור את התרגילים בממ" לאחר

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

 המטלות המעודכנת בסמסטר הנוכחי.

 שאלה
. ידוע כי ההשקעה תלויה רק בריבית והצריכה הפרטית  באבטלההנמצא בשיווי משקל  פתוחהניחו משק 

 תלויה רק בהכנסה הפנויה.

מיליון ש"ח והיא שוקלת שתי  B -מאבקים קואליציוניים הממשלה החליטה להגדיל את הצריכה הציבורית ב בשל

 חלופות למימון תוספת ההוצאה.

 ע"י מכירת אג"ח לציבור -ע"י המסים והשנייה -הראשונה

 א. נתחו מה יקרה במשק אם תבחר החלופה הראשונה )תרשים זרימה( ומה יקרה לערכי המשתנים המקרו

 כלכליים: התוצר, הריבית, שער החליפין, הצריכה הפרטית, ההשקעה, עודף היבוא.

 ב. ענו מחדש על א בהנחה שתבחר החלופה השנייה. 

 באיזו מהחלופות התוצר גדול יותר? הסבירו.

 באיזו מהחלופות הריבית גבוהה יותר?? הסבירו.

 באיזו מהחלופות עודף היבוא גדול יותר? הסבירו.

 

 שאלה
מיליון ש"ח. הניחו כי הביקוש לכסף לא תלוי  Bנמצא בשווי משקל באבטלה עם פער דפלציוני בגודל  פתוחמשק 

בתוצר. לאור הצלחת השיחות על הסכם השלום וציפייה ל"מזרח תיכון חדש" החליטו הפירמות להגדיל את 

 מיליון ש"ח בכל רמה של תוצר וריבית. B -ההשקעה ב

 רו את ההתרחשות במשק )תרשים זרימה( לאור החלטה זו. א. תא

ציינו והסבירו מה יקרה לתוצר, לתעסוקה, לריבית, לעודף היבוא ולכל אחד מהשימושים המקומיים. האם המשק 

 עדיין באבטלה?

ב. הניחו עתה כי במקביל להחלטת הפירמות, הבנק המרכזי פדה אג"ח שמועד הפירעון שלהן הגיע וכתוצאה 

 .  1% -כמות הכסף גדלה במכך 

תארו את השפעת שני השינויים על המשק )תרשים זרימה(, ציינו והסבירו מה יקרה לתוצר, לתעסוקה, לריבית, 

 לעודף היבוא, לכל אחד מהשימושים המקומיים ולרמת המחירים.

 

 שאלה
מכיוון שבתקציב הממשלה יש גירעון גדול הציעה נגידת הבנק  𝑌0נמצא בשיווי משקל ברמת תוצר  פתוחמשק 

 המרכזי את התוכנית הבאה:

מיליארד ש"ח מבלי לשנות את המסים וכך תוכל להפחית את  5 -הממשלה תפחית את הצריכה הציבורית ב

 ר בסכום זה.מכירות האג"ח לציבו

, הבנק המרכזי יפחית את הריבית, כך ששיווי המשקל החדש יתקבל באותה רמת תוצר של מצב במקביל

 .𝑌0המוצא 

א. נתחו את ההתרחשות במשק והסבירו מה יקרה לצריכה הפרטית, להשקעה, לעודף היבוא ולרמת התעסוקה 

 במשק.

http://www.openbook.co.il/
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/7924
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/7925
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/7927
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סנת ומדיניות מוניטרית מרחיבה בתנאים אלה גרם ב. התייחסו לטענה הבאה: השילוב של מדיניות פיסקלית מר

 להסטת מקורות מהמגזר הציבורי אל המגזר הפרטי.

 

 שאלה
 . האם הטענה נכונה או לא נכונה, נמקו בקצרה.באבטלהבשיווי משקל  פתוחמשק 

 החודש העלה הפדרל רזרב )הבנק המרכזי האמריקאי( את הריבית בארה"ב ולכן הריבית העולמית עלתה. 

 יהיה פיחות בשער השקל.( 2( ההשקעה תגדל  )1כלכלנית טענה כי בעקבות כך: )

 

 שאלה
 . האם הטענה נכונה או לא נכונה, נמקו בקצרה.באבטלהבשיווי משקל  פתוחמשק 

 הניחו כי הבנק המרכזי נקט במדיניות מוניטרית מרחיבה.

 ( רגיש פחות לשינויים בריבית כך העלייה בתוצר תהיה גדולה יותר.CFכלכלנית טענה כי ככל שיבוא ההון נטו )

 

 שאלה
 האם הטענה נכונה או לא נכונה, נמקו בקצרה. .באבטלהבשיווי משקל  פתוחמשק 

 הבנק המרכזי קנה אג"ח מהציבור. כלכלנית טענה כי כתוצאה מכך:

 ( יהיה ייסוף בשער המטבע המקומי.2( ההשקעה תגדל  )1)

 

 שאלה
 .האם הטענה נכונה או לא נכונה, נמקו בקצרה .באבטלהמשק פתוח בשיווי משקל 

 .רהבנק המרכזי קנה אג"ח מהציבו

 .יהיה ייסוף בשער המטבע המקומי כלכלנית טענה כי כתוצאה מכך

 

 שאלה
 .בתעסוקה מלאהנמצא בשיווי משקל  פתוחמשק 

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

 רמת המחירים תעלה בשיעור גדול יותר ככל ש:

 א. הצריכה הפרטית רגישה יותר לשינויים בהכנסה הפנויה.

 המוצא גדולה יותר.ב. הצריכה הציבורית במצב 

 ג. הביקוש לכסף רגיש פחות לשינויים בתוצר.

 ד. תנועות ההון הנכנסות נטו רגישות יותר לשינויים בהפרש הריבית בין הארץ לחו"ל.

 ה. ההשקעה רגישה פחות לשינויים בריבית.

 

 שאלה
 .בתעסוקה מלאהנמצא בשיווי משקל  פתוחמשק 

http://www.openbook.co.il/
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8078
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/7931
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8080
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8277
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/7934
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/7936
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 .1% -כתוצאה מפדיון אג"ח ממשלתיות שהגיע מועד פירעונן גדלה כמות הכסף במשק ב

 כתוצאה מכך:

 לא ישתנה. הריאליואילו שער החליפין  1% -יעלו ב הנומינליא. הן רמת המחירים והן שער החליפין 

 הריבית ירד ולכן ההשקעה תגדל ועודף היבוא יקטן.ב. שער 

 .הנומינליאפשר לדעת באיזה שיעור יעלה שער החליפין -, אך אי1% -ג. רמת המחירים תעלה ב

 .1% -יעלו ב הריאליד. הן רמת המחירים והן שער החליפין 

 ה. כל התשובות לעיל אינן נכונות.

 

 שאלה
 .בתעסוקה מלאההנמצא בשיווי משקל  פתוחהניחו כי המשק הישראלי הוא משק 

 הבנק המרכזי של ארה"ב )הפדרל רזרב( העלה את הריבית של ארה"ב. כתוצאה מכך בישראל:

 קה ועל הרכב השימושים.א. לשינוי זה לא תהיה השפעה על התעסו

 ב. התוצר יקטן והאבטלה תגדל.

 ג. גם הריבית המקומית תעלה ולכן לא ניתן לדעת מה יקרה לעודף היבוא.

 ד. סכום השימושים המקומיים יקטן.

 ה. כל התשובות לעיל אינן נכונות.

 

 שאלה
 .בתעסוקה מלאהנמצא בשיווי משקל  פתוחמשק 

 הממשלה החליטה להגדיל את הצריכה הציבורית ושוקלת שתי חלופות למימון ההוצאה:

 ( מכירת אג"ח לציבור1)

 ( העלאת המסים2)

 הן נכונה?בדיון בנושא הועלו הטענות הבאות, איזו מ

 א. הריבית תעלה באותו שיעור בשתי החלופות.

 ב. התוצר יגדל באותה המידה בשתי החלופות.

 ג. רמת המחירים תעלה באותו שיעור בשתי החלופות.

 (.2( יהיה עודף היבוא גדול יותר מאשר בחלופה )1ד. אם תיבחר חלופה )

 ה. כל התשובות לעיל אינן נכונות.

 

 

 בסמסטר הנוכחי. ן"ממכן צפו בפתרונות המעודכנים לולאחר מ 14ן "ממן הכעת התנסו בפתרו

  נלמד בשבוע 9ר ולכן את יחידה סמסטר קיץ הוא סמסטר קצ

http://www.openbook.co.il/
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/7938
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/7941

