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גוריון בנגב-אוניברסיטת בן  

 

 31.7.13 :תאריך הבחינה

 הודיה למפרט' גב: הצרמשם ה

 מבוא לכלכלה ללא כלכלנים :מבחן ב

' ב:מועד'ב: סמסטר ח"סתש:שנה

 142.1.0111 :קורס' מס

שעות שלוש :  משך הבחינה  

  דפי נוסחאות4-מחשב כיס ו: חומר עזר מותר

 

 שאלות פתוחות- 'חלק א

 (נקודות30)מיקרו - 1שאלה 

 . ל"מוצרי חלב מיוצרים בארץ וחל איסור לייבא אותם מחו

pq: 'פונקציית הביקוש לקוטג 101006010:  פונקציית היצע  pq. 

 ( נקודות8)' חלק א

208101006010.מ בשוק"חשבו ש .1  qppp 

 . עודף יצרן ורווחה,  עודף צרכן–חשבו  .2

 40:רווחה חברתית , 20:עודף יצרן , 20: עודף צרכן

 

 ( נקודות12)' חלק ב

הם הצליחו לשכנע צרכנים רבים . והחליטו ליזום חרם צרכנים' צרכנים רבים מחו על מחיר הקוטג

תזוזה אופקית שמאלה ).  לכל מחיר ומחיר20ירד ב ' וכך הביקוש לקוטג' להקטין את צריכת הקוטג

 .(של עקומת הביקוש

 כן?האם חרם הצרכנים הצליח להוריד את המחיר? מ החדש במשק"מהו ש .1

10710806010  qppp 

  אכן נפגע5עודף יצרן חדש ?האם המחאה פגעה ביצרנים. חשבו את עודף היצרן החדש .2

  אכן הועילה25?האם המחאה הועילה לצרכנים. חשבו את עודף הצרכן החדש .3

  כלומר קטנה30סך הרווח ?כיצד השתנתה הרווחה בשוק .4

 ( נקודות10)' חלק ג

מארגני . המחאה נכשלה והביקושים חזרו למצבם הקודם, מכיוון שהצרכנים התקשו להתמיד בחרם

 .'המחאה לא התייאשו ופנו לממשלה על מנת שתתערב בשוק ותוזיל את מחירי הקוטג
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 3.5ח  "ושע$ 2כאשר המחיר העולמי , ל"בהתייעצות עם כלכלנים הוחלט עלפתיחת השוק ליבוא מחו

 .לדולר₪ 

, 30כמות נצרכת  , 7מחיר ?(מחיר, כמות נצרכת, כמות מיוצרת)מ החדש במשק "מהו ש .1

 10כמות מיוצרת 

 (הראו חישובים)? מה יקרה לרווחה בשוק? ומי מפסיד, מי מרוויח מפתיחת השוק ליבוא .2

שכן עודף היצרן  ('מיחס לחלק א)היצרן מפסיד , 45צרכן מרוויח שכן עודף הצרכן החדש 

 . כלומר עלתה50סך הרווה  , 5החדש 

. לכל יחידה מיובאת ₪ 0.5בלחץ המחלבות המקומיות הוחלט להטיל מכס על היבוא בגובה  .3

יחסית למצב )ואת נטל המכס על הרווחה , הכמות המבוקשת, חשבו את הכמות המיוצרת

 2.5נטל המכס , 25כמות מבוקשת , 15כמות מיוצרת  , 7.5מחיר .(של משק פתוח בלי מכס

  ( נקודות30)מאקרו - 2שאלה 

 :ח קבוע קיימים הנתונים הבאים"במשק פתוח עם שע

𝑐 צריכה פרטית = 700 + 0.75𝑌𝑑 
𝐺 צריכה ציבורית = 1000 

𝐼 השקעות = 1000− 4000𝑟 
 יצוא

𝑋 = 55 + 250
𝑒𝑝𝑤

𝑝
 

 יבוא
𝐼𝑀 = 300− 100

𝑒𝑝𝑤

𝑝
+ 0.15𝑌 

𝑐𝑓 תנועות הון = 5000(𝑟 − 𝑟𝑤 ) 
𝑟𝑤 שער הריבית העולמי = 5% 

𝑟 שער הריבית = 10% 
𝑡 שיעור המס מתוך התוצר = 10.8% 

𝑒 שער חליפין = 1 
𝑌𝑓 תוצר תעסוקה מלאה = 5500 

והתוצר אינו יכול לגדול מעבר לתוצר של ,  כל עוד אין אינפלציה1בנוסף נתון כי המחירים במשק הם 

 .תעסוקה מלאה

 ( נקודות10)' חלק א

 .ש"ח מקו"מ במשק והציגו דו"חשבו תוצר ומחירים של ש .1

5000

15.03502456001000669.0700)(





YYAD

YYIMXIGCAD
 

 מקורות שימושים

    
 C=4045  Y=5000 
 G=1000  Im=950 
 I=600   
 X=305   

 

מהם . ח מאזן תשלומים"הציגו דו, בהנחה כי אין העברות חד צדדיות למשק ומהמשק החוצה .2

 ?ח"השינויים ביתרות מט
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 זכות חובה

    
Im=950 X=305 
 TR=0 
  CF=250 

395ח "קיטון ביתרות מט  
 

 ?הגירעון בתקציב הממשלה/מהו העודף .3

46010005000*108.0  GG SGTS 

 

 ( נקודות10)' חלק ב

 .2%לאחרונה הוחלף נגיד בנק ישראל בנגיד חדש שמעוניין להוריד את הריבית במשק ל

 ? מהוהמניע האפשרי לפעולה זו של הנגיד .1

 המניע האפשרי לפעולה זו של הנגיד היא להגדיל את ההשקעות

 . חשבו את התוצר והמחירים במשק לאחר פעולת הנגיד .2

294.1
5.270

350350
5500*15.024519205500*669.07005500

550028.5665

15.01059201000669.0700)(







P
P

YYYYYAD

YYIMXIGCAD

F

 

 .ח מאזן תשלומים"ח מקורות ושימושים ודו"הציגו דו .3

 מקורות שימושים

    
 C=4379.5  Y=5500 
 G=1000  Im=1047.72 
 I=920   
 X=248.2   

 

 זכות חובה

    
 Im=1047.72  X=248.2 
 TR=0 
  CF=-150 

949.52ח "קיטון ביתרות מט  
 

 ( נקודות10)' חלק ג

 :הממשלה מעוניינת להשיג את היעדים הבאים, ' בהתעלם מחלק א

 .תעסוקה מלאה .א

 .יציבות מחירים .ב

 (.בסכום קבוע)ומעבר למס גולגולת  (G=T)איזון בתקציב הממשלה  .ג
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 איזון בחשבון השוטף .ד

𝐼רמת השקעות  .ה = 650. 

שתשיג את היעדים  (ח"מוניטרית וניהול שע, פיסקאלית)הציעו לממשלה ולבנק המרכזי מדיניות 

 .הללו

TGGGGT

eeeTRIMX

rrI







10075.025065075.05500*75.07005500

057.3005500*15.0100300250550

0875.065040001000

 

 .שאלות סגורות- 'חלק ב

  נקודות לכל שאלה5

 . במשקמייצריםעגבניותומלפפוניםבלבד .1

. עובדים0.5 דונםקרקעוגם 2-לייצורטוןמלפפוניםישצורךב

 5- דונםקרקעו 10 לרשותהמשק. לייצורטוןעגבניותישצורךבדונםקרקעאחדוגםבעובדאחד
 4  למשקדרושיםבכלמקרה.המשקאיננוסוחרעםהעולם. עובדים

: מכאןניתןלדעתכי.  טוןמלפפוניםוהואמייצרביעילות

 .2 העלותהאלטרנטיביתהשוליתבייצורעגבניותבנקודתהייצורהיא .א

 . עגבניותבלבד 3 ניתןלייצרבמקביל .ב

 .3XבנקודתהייצורהיאYהעלותהאלטרנטיביתהכוללתבייצור .ג

 . בנקודתהייצורקיימתאבטלהמבניתשלקרקע .ד

 

נתון כי פירמה לייצור נעליים הממקסמת את רווחיה החליטה להמשיך לייצר בטווח הקצר  .2

 :מכאן נובע כי. ולסגור בטווח הארוך

 הרווח התפעולי שלה שלילי .א

 FCהרווח התפעולי של הפירמה קטן מ  .ב

 FCאם לא תייצר בטווח הארוך תפסיד  .ג

mcבנקודת הייצור שלה  .ד > 𝐴𝑇𝐶 

 

בסכום זה . הממשלה מתכננת להגדיל את שיעור תשלום המיסים באחוז קבוע לכל משפחה .3

 .היא מתכננת לממן קצבת ילדים שתשולם לכל משפחה לפי מספר הילדים שבביתה

 

 מדיניות זו תהיה פרוגרסיבית רק אם לעניים יש יותר ילדים מאשר לעשירים .א

מדיניות זו תהיה פרוגרסיבית בין אם לכל המשפחות אותו מספר ילדים ובין אם לעניים  .ב

אולם תהיה רגרסיבית כאשר לעשירים יש יותר ילדים , יש יותר ילדים מאשר לעשירים

 .מאשר לעניים

 .יתכן כי מדיניות זו תהיה פרוגרסיבית אף אם לעשירים יש יותר ילדים מאשר לעניים .ג

 .מדיניות זו תמיד פרוגרסיבית .ד

 

 :ח קבוע הורדת הריבית תגרום ל"במשק פתוח שנמצא באבטלה עם מדיניות של שע .4

 .ח"עליה בביקושים וגידול בכמות  המט .א

 .ח "עליה בביקושים וקיטון בכמות  המט .ב

 .ח"ירידה בביקושים וגידול בכמות המט .ג
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 .ח"ירידה בביקושים וקיטון בכמות המט .ד

 

 :נקבל,  באותו גודל T ואת  Gאם נגדיל את ,במשק באבטלה .5

 עליה בתוצר אך ללא שינוי במחירים .א

 .ירידה בתוצר .ב

 .יקטן או לא ישתנה, לא ניתן לדעת אם התוצר יגדל .ג

 .עליה בתוצר ויתכן גם עליית מחירים .ד

 

𝑝: הביקוש לחיסונים הוא .6 = 100− 𝑄והיצע החיסונים  :𝑝 = 2𝑄 +  הממשלה מעוניינת 10

 ?מה גובה הסובסידיה שעליה לתת. 50להוזיל את מחיר החיסונים לצרכן כך שמחירו יהיה 

 10 .א

 20 .ב

 60 .ג

 50 .ד

 .מושגים- 'חלק ג

 2כל מושג - על המושגים הבאים ( שורות2-לא יבדקו יותר מ)הסבירו במחברת הבחינה בקצרה 
 .נקודות

או O*P-TVCרווח תפעולי כלומר הרווח של היצרן מפעילות שוטפת של הפירמה השווה -עודף יצרן

 השטח הכלוא בין קו המחיר לעקומת ההיצע

 .Xשנצטרך לוותר כדי לייצר את היחידה האחרונה של Yכמות -עלות אלטרנטיבית שולית

 הכמות הפיזית במונחי מחירים קבועים-תוצר ריאלי

ומידת ההנאה שלי  (גם אם לא שילם עבורו) כאשר לא ניתן למנוע מאיש מלהשתמש בו -מוצר ציבורי

 מהמוצר לא נפגעת כתוצאה משימוש של אחרים

לכולם ) מציין שוויון מוחלט 0 מדד הבודק את רמת השוויוניות בחלוקת ההכנסות כאשר -יני'מדד ג

זהו השטח הכלוא בין עקומת  (כל ההכנסות בידי אדם אחד) אי שוויון מוחלט 100ו  (הכנסה שווה

  מעלות45לורנץ לקו 
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 שאלות פתוחות -חלק א

 נקודות( 30מיקרו ) -1שאלה 

מבשלות זהות המייצרות את הבירה ולכל  10בשוק הבירה שוררת תחרות משוכללת. בשוק פועלות 

TCמבשלה פונקציית ההוצאות הבאה:  = 5𝑞2 + 10𝑞 + היא כמות הבירה המיוצרת  q. כאשר 140

Pבקוב. פונקציית הביקוש המצרפית לבירה היא:  = 100 −
Q

2
 . 

 חלק א

 בנפרד. חשבו את ההיצע המצרפי. נק'( חשבו את היצע הבירות של כל מבשלה 4) .1

נק'( בש"מ, כמה קוב בירה מיוצר? באיזה מחיר? מהו הרווח התפעולי של כל מבשלה?  4) .2

 מהו הרווח הנקי?

 בשוק. הציגו את שווי המשקל בגרף מתאים. נק'( חישבו את עודף היצרן ואת הרווחה 4) .3

 חלק ב

האלכוהול באוכלוסייה, עליה להטיל מס על הממשלה החליטה כי על מנת לפעול לצמצום צריכת 

 לקוב.₪  12ייצרני הבירות בגובה 

נק'( חשבו את שיווי המשקל בטווח הקצר. מה תהיה כמות הבירה בשוק? מהו המחיר  5) .1

 לצרכן ומהו המחיר ליצרן?

נק'( שר הכלכלה טען כי המס אינו מוצדק מכיוון שהוא בהכרח גורם לירידה ברווחה. שר  5) .2

 לעומתו טען כי יתכן והמס דווקא העלה את הרווחה בשוק. הסבירו מי צודק ומדוע.הרווחה 

 חלק ג

 לאחר מספר חודשים, התרחשה עלייה נוספת במחירי הבירות לצרכנים. 

 נק'( הסבירו מדוע, הניחו כי המשק הגיע לשיווי משקל בטווח הארוך. 4) .1

 נק'( הראו על הגרף את שווי המשקל החדש. 4) .2

 וס( חישבו את שווי המשקל במשק כעת.נק' בונ 5) .3

 

 

 

 

 

 4.2.16תאריך הבחינה: 

 גב' הודיה למפרט שם המרצה: 

 מבוא לכלכלה ללא כלכלנים שם הקורס: 

 142.1.0111 מספר הקורס:

 א'מועד:     א'סמסטר:     2016שנה:  

 שלוש שעות משך הבחינה:

 עמודי נוסחאות 4מחשבון,  חומר עזר: 
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 נקודות( 30מאקרו ) -2שאלה 

 במשק מסוים נתון כי: 

𝐶 הצריכה הפרטית = 1,100 + 0.8𝑌𝑑 

I ההשקעה = 2000 − 10,000𝑟 

𝐶𝐹 תנועות ההון נטו אל המשק = −200 + 12,000(𝑟 − 𝑟𝑤) 
TR העברות חד צדדיות נטו אל המשק = 200 

T המס = 0.25Y 

 היצוא
X = 500 + 100 ∙

𝑒𝑝𝑤

𝑝
 

 היבוא
IM = 600 + 0.2Y − 200

𝑒𝑝𝑤

𝑝
 

 

 בנוסף נתון כי:

i. הממשלה שומרת על תקציב מאוזן. 

ii. :תוצר של תעסוקה מלאה𝑌𝐹 = 12,000 

iii.  :הריבית בארץ𝑟 = 0.1. 

iv.  :הריבית בחו"ל𝑟𝑤 = 0.05. 

v.  :המחירים בחו"ל𝑝𝑤 = 1. 

vi.  :המחירים בארץp=1  כל עוד אין אינפלציה, והתוצר של שיווי משקל נמוך מהתוצר של

 תעסוקה מלאה.

 חלק א

 את התוצר ואת שע"ח בשיווי משקל.חשבו נק'(  5) .1

 נק'( הציגו דו"ח מאזן תשלומים ודוח מקורות ושימושים. 2) .2

נק'( הציגו את שווי המשקל בגרף של שוק התוצר ובגרף של שוק מט"ח. ציינו בגרף של  3) .3

 ק התוצר היכן ניתן לראות את פער התוצר ואת הפער הדיפלציוני.שו

 חלק ב

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה חילקה את כל המשפחות במשק לשתי קבוצות באופן הבא:

בקבוצה אחת נמצאות כל המשפחות המרוויחות פחות מההכנסה החציונית, ובקבוצה השנייה 

 חציונית.נמצאות כל המשפחות המרוויחות יותר מההכנסה ה

לאחר חלוקה זו, נמצא כי הכנסות הקבוצה הראשונה מהוות בסך הכל שליש מהכנסות הקבוצה 

 השנייה.

 נק'( ציירו את עקומת לורנץ במשק. 2) .1

 נק'( חשבו את מדד ג'יני במשק. 2) .2

(, תעלה/תוריד/לא תשנה את Y0.25במקום  Y0.3נק'( האם העלאת שיעור המס )לדוגמה  3) .3

 ודונו במקרים השונים. הציבורית,ה קחו בחשבון כי המשמעות היא הגדלת הצריכ מדד ג'יני?

 נק'( 5) חלק ג

שר האוצר טען כי מצב שבו שבה גובה הצריכה הציבורית תלוי בגובה גביית המיסים, וגובה גביית 

המיסים תלוי חיובית בתוצר, בעייתי. לטענתו מצב זה מקצין מגמות של מיתון או אינפלציה במשק. 
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ה בתוצר, לפיכך, על הממשלה דווקא להגדיל את הצריכה הציבורית בתקופות של מיתון ושל יריד

 ולהקטין את הצריכה הציבורית בתקופה של צמיחה מהירה.

 הסבירו את טענתו של שר האוצר, לאור מודל קיינס שנלמד בכיתה.

 נק'( 8חלק ד )

 הממשלה מעוניינת להשיג את היעדים הבאים:

i. תעסוקה מלאה 

ii. איזון בחשבון השוטף של מאזן התשלומים 

iii.  לא כאחוז מתוך התוצר( -מוחלטשמירה על גובה המיסים ללא שינוי )במספר 

 הציגו את מדיניות הממשלה שתשיג יעדים אלו. 

 

 נקודות לכל מושג( 2מושגים. ) -חלק ב

 

 הסבירו בקצרה את המושגים הבאים:

 עקומת התמורה .1

 הוצאות משתנות .2

 שער חליפין ריאלי .3

 ערך תפוקה שולית .4

 מוצרים ציבוריים .5

 

 

 נקודות לכל שאלה( 5שאלות סגורות ) -גחלק 

 וגם על טופס הבחינה עצמו ענו על חלק זה בעמוד האחרון של מחברת הבחינה

 :1שאלה 

 במשק סגור בשם אבראקדברה נתון:

i.  0.9הנטייה השולית לצרוך היא 

ii.  מתוך סך ההכנסה המקומית. שלישקיים מס בגובה 

iii.  :פונקציית ההשקעה𝐼 = 400 − 10,000𝑟. 

 אילו מבין הטענות הבאות מסתדרות עם הנתונים הללו?

 תסגור את הפער. 5%העלאת ריבית בגובה  ,1250אם פער התוצר הוא  .א

 יסגור את הפער. 100, גידול בצריכה הציבורית בגובה 1000אם פער התוצר הוא  .ב

 יסגור את הפער. 600, גידול בצריכה הציבורית בגובה 1500אם פער התוצר הוא  .ג

 , העלאת ריבית בגובה רבע אחוז תסגור את הפער.250אם פער התוצר הוא  .ד
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 2שאלה 

𝑃גור מייצר מונופול. פונקציית העלות השולית של המונופול הינה: במשק ס = 2𝑄 + . הביקוש 10

𝑃המצרפי בשוק הוא:  = 50 − 3𝑄:חשבו את הנטל העודף של המונופול . 

 22.5 .א

 15 .ב

 10 .ג

 5 .ד

 

 3שאלה 

אסף אוהב ללכת למשחקי כדורגל של ביתר ירושלים. פונקציית הביקוש של אסף למשחקי כדורגל 

𝑃הינה:  = 80 − 2𝑞.  כמו כן, ניתן לרכוש מנוי ₪.  60כמו כן ידוע כי כרטיס כניסה למשחק בודד עולה

לכל העונה המאפשר כניסה חינם לכל המשחקים. מהו הסכום המקסימלי שבו אסף יסכים לרכוש 

 מנוי?

 ₪.  600 .א

 ₪. 800 .ב

 ₪. 200 .ג

 ₪. 1500 .ד

 4שאלה 

𝑃ביקוש :קבוצות שוות של צרכנים. לקבוצה הראשונה עקומת  2במשק קיימות  = 40 − 2𝑞  ולקבוצה

𝑃השנייה עקומת ביקוש  = 20 − 2𝑞 מהי הכמות הנמכרת בשוק?25.  המחיר בשוק . 

 7.5 .א

 15 .ב

 5 .ג

 10 .ד
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1 
 

 5שאלה 

 להלן נתוני הייצור של פירמה:

TP 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

TC 300 350 375 380 380 390 410 435 485 550 

 ליחידה.₪  50מחיר המוצר  

 יחידות. 8יחידות ובטווח הקצר  1הפירמה תייצר בטווח הארוך  .א

 יחידות.  1יחידות ובטווח הקצר  8בטווח הארוך הפירמה תייצר  .ב

 הפירמה תייצר בטווח הארוך ובטווח הקצר אותה כמות יחידות. .ג

 יחידות ובטווח הארוך תסגור. 8הפירמה תייצר בטווח הקצר  .ד

 6שאלה 

 .2014התבוננו בגרף הבא מתוך דו"ח בנק ישראל 

 איזו מהטענות הבאות נכונה?

 

 

 

 

 

 

 

 הייתה ירידה בסך הביקושים במשק. 2010-2013בין השנים  .א

 הייתה עלייה בכל הביקושים במשק 2014בשנת  .ב

הייתה עלייה בביקוש לצריכה פרטית, צריכה ציבורית, וייצוא, אולם הייתה  2014בשנת  .ג

 ירידה בהשקעות במשק.

 .2006-2014מהשנים  ניתן לראות גידול בייצוא בכל אחת .ד

 

 בהצלחה!!
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 נקודות( 30מיקרו )

ושער החליפין  15$שוק הביצים הינו שוק תחרותי ופתוח. המחיר העולמי לתבנית ביצים הוא 

 לדולר אחד. ₪  4הוא 

P :ההיצע המצרפי בענף הוא = 2Q  . 

Pהביקוש המצרפי הוא: = 120 − Q . 

 חלק א'

חישבו את שיווי המשקל במשק. מהו המחיר, הכמות המיוצרת, הכמות נקודות(  3) .1

 במשק.הנצרכת וגובה היבוא 

שרטטו את שיווי המשקל וסמנו על הגרף את עודף הצרכן, עודף היצרן, נקודות(  3) .2

 ואת הרווחה בשוק.

הראו על הגרף כיצד ישפיע פיחות על שוק הביצים. מה יקרה לכמות נקודות(  4) .3

 המיובאת, לעודף הצרכן ולעודף היצרן. 

 חלק ב'

  .ביצים, החליטה הממשלה להטיל מכסהתעלמו מהפיחות, והניחו כי על מנת לעזור ליצרני ה

ללא צורך בחישוב, הניחו כי עדיין  מהו נטל המכס? הראו על הגרףנקודות(  3) .1

 מתקיים יבוא.

הניחו כי רוטב לשקשוקה הוא מוצר שמיוצר בשוק סגור והוא מוצר נקודות(  3) .2

משלים לביצים. הראו כיצד ישפיע המכס על ביצים מיובאות על שוק הרוטב 

  לשקשוקה.

, חישבו 40%בהנחה כי מטרת המכס היא להפחית את גובה היבוא ב נקודות( 4) .3

 מהו גובה המכס שיביא להפחתה הרצויה בכמות המיובאת.

 חלק ג'

 התעלמו מחלק ב, ומהפיחות בחלק א.

 24.2.16תאריך הבחינה: 

 גב' הודיה למפרט שם המרצה: 

 מבוא לכלכלה ללא כלכלנים שם הקורס: 

 142.1.0111 מספר הקורס:

 ב'מועד:     א'סמסטר:     2016שנה:  

 שלוש שעות משך הבחינה:

 עמודי נוסחאות 4מחשבון,  חומר עזר: 
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פתרון מרצה



קבוצת צרכנים גדולה ומשמעותית במשק החליטה להתחיל לחיות באורח חיים טבעוני 

יכת ביצים. כתוצאה מכך הופסק כליל יבוא הביצים למשק, אך מחיר ולהימנע לחלוטין מצר

 הביצים לא השתנה. 

 חשבו מהי עקומת הביקוש החדשה במשק.נקודות(  5) .1

לפי הנתונים בשאלה, כמה אחוזים מתוך הצרכנים החליטו להפוך נקודות(  5) .2

 לטבעונים?

 

 

 

 

 נקודות( 30קרו )אמ

 יואן.של  קבוענהוגה מדיניות שע"ח  סיןב  .2015בשנת  סיןלהלן הנתונים של המשק ב

c צריכה פרטית = 500 + 0.8Yd 

T מיסים = 0.25Y 

G צריכה ציבורית = 2000 

I השקעות = 1000 − 10,000r 
 יצוא

X = 400
epw

p
 

 יבוא
IM = 400 + 0.1Y − 100

epw

p
 

CF תנועות ההון נטו למשק = 50 + 1000(r − rw) 
TR העברות חד צדדיות נטו למשק = 80 

r ריבית בארץ = 2% 

rw ריבית בחו"ל = 5% 

pw מחירים בחו"ל = 1 

𝑒 שער חליפין = 1.5 
Yf תוצר תעסוקה מלאה = 9000 

 

pכמו כן, המשק מתנהג כמו במודל הקייסיאני כאשר   = כל עוד המשק באבטלה או  1

pבתעסוקה מלאה, ו >  את הריבית נא להציב כשבר עשרוני. כאשר יש פער אינפלציוני. 1

 נקודות לכל סעיף 3 – חלק א'

  את התוצר בשיווי משקל במשק.מצאו  .1

 הציגו דו"ח מקורות ושימושים ודו"ח מאזן תשלומים. .2

 מהו השינוי ביתרות המט"ח במשק? .3

האם סך החיסכון שווה לסך  חשבו את החיסכון הממשלתי ואת החיסכון הפרטי. .4

 ההשקעה? הסבירו מדוע.
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 נקודות לכל סעיף( 2) חלק ב'

וענו על השאלות  ,. קראו את הקטע2016פרסם בעיתון כלכליסט בינואר הקטע הבא הת 

 שלאחריו.

שנים בינואר, והעלו שאלות לגבי  3-יתרות המט"ח של סין נפלו לשפל של יותר מ"

יכולתה של בייג'ינג להמשיך להשתמש בחסכונות שנשמרו ליום סגריר, כדי להגן על 

. אנליסטים ומשקיעים מפקפקים ..הוןהיואן מבלי להצית מגמה משמעותית של בריחת 

ביכולתו של הבנק המרכזי להמשיך בהתערבותו שכן ככל שהוא מושך יותר כספים 

מהרזרבות שלו כדי לתמוך ביואן, גובר הספק לגבי יכולתו של הבנק המרכזי להשאיר 

מיליארד דולר בדצמבר  107.9צניחה זו מלווה נפילה של  ...את המטבע המקומי יציב

, אז הפחית הבנק 2015החולף וממשיכה במגמת ירידה שהחלה לצבור תאוצה באוגוסט 

המרכזי את שווי היואן, בנימוק שהוא מעוניין להתאים את שוויו לשווי השוק. הפעולה הזו 

יחו את הבנק המרכזי קיבלה תפנית לא רצויה כשמשקיעים החלו למכור יואנים והכר

אנליסטים ומשקיעים  ...הסיני לשלוח יד אל הרזרבות שלו כדי לייצב את המטבע המקומי

מפקפקים ביכולתו של הבנק המרכזי להמשיך בהתערבותו. כבר עכשיו ככל שהבנק 

המרכזי מושך יותר כספים מהרזרבות שלו כדי לתמוך ביואן, הספקות לגבי יכולתו 

ברים ובעקבות כך יותר משקיעים מושכים את כספם מהמדינה, מה להשאיר אותו יציב גו

שגורם לבנק לשלוח שוב יד אל הרזרבות. הצלילה ביתרות המט"ח של סין משקפת 

ירידה בהשקעות הזרות במדינה, ודרישה הולכת גוברת למט"ח של חברות ומשקיעים 

 "סיניים

 על יציבות שער היואן הסבירו כיצד הבנק המרכזי שומר .1

שהבנק המרכזי לא יוכל לשמור על גובה היואן יציב לאורך ע גובר החשש מדו .2

 זמן?

 ?2015מדוע ביצע הבנק המרכזי פיחות ביואן באוגוסט  .3

 מה הקשר בין הירידה בהשקעות הזרות במדינה לבין הצלילה ביתרות המט"ח? .4

 לוו את התשובות לשאלות בגרף של שוק המט"ח בסין. אין צורך לשרטט במדויק.

 

 נקודות( 10) ג' חלק

 על שורה של יעדים שברצונה להשיג:בסין החליטה הממשלה 

 .תעסוקה מלאה -

 איזון בחשבון השוטף של מאזן התשלומים. -

 בהשקעות. 100עליה של  -

 שמירה על מיסוי בגובה רבע מהתוצר )שחושב מרמת התוצר החדשה( -

 יציבות מחירים. -

 .מדיניות הממשלה שתשיג יעדים אלו התוו את
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 .נקודות לכל שאלה( 5) שאלות סגורות

 .Yואת   Xהמייצרים את  סוגי עובדים 2במשק  .1

. Y2או   X. עובד מסוג ב' מייצר ביום אחד X2או   Yעובד מסוג א' מייצר ביום אחד 

 עובדים מסוג ב'. 40 -עובדים מסוג א ו 20קיימים 

אחד   X, ויכול לסחור עם העולם ביחס של Yושל   Xהמשק צורך כמויות שוות של 

 אחד. Yתמורת 

 אותם הוא צורך.  Xהמשק מייצר את כל ה .א

 מכפי שהוא צריך.  Yהמשק מייצר יותר  .ב

 המסחר עם העולם לא מגדיל את צריכת המשק .ג

 אף תשובה אינה נכונה. .ד

 

שדות מסוג ב. כמו כן, במשק  3ושדות מסוג א,  5סוגי שדות,  2נתונים במשק  .2

פועלים המוכנים לעבוד בכל שכר. להלן פונקציית התפוקה של כל שדה,  20קיימים 

 בהתאם למספר הפועלים העובדים בשדה:

 תפוקת שדה ב תפוקת שדה א מספר הפועלים

1 12 11 

2 22 21 

3 29 29 

4 34 33 

5 35 35 

 

 איזו מהטענות הבאות נכונה?

שהפועלים מוכנים לעבוד בכל שכר, על מנת למקסם את הרווח, בעלי השדות מכיוון  .א

 .0-ישלמו להם מעט יותר מ

 .P5, שכר הפועלים בשוק יהיה Pאם יחידת תפוקה נמכרת בשוק במחיר  .ב

 בשיווי משקל תחרותי, הרווח של כל בעלי השדות יהיה זהה. .ג

 את התפוקה במשק.שכר מינימום יגרום ליותר עובדים לצאת לעבוד ולכן יגדיל  .ד

 

 

 נתונה עקומת הביקוש הבאה:  .3

P = 50 − Q/2 

 איזו מהטענות נכונה?

 יתקבל הפדיון הגבוה ביותר. 25במחיר  .א

 הביקוש גמיש. 30במחיר  .ב

 הביקוש יחידתי 20במחיר  .ג

 גמישות הביקוש זהה לכל אורך העקומה. .ד
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 : 2014התבוננו על התרשים הבא הלקוח מתוך דוח העוני של ביטוח לאומי לשנת  .4

 על פי התרשים:

מדינת ישראל נהגה במדיניות מיסוי פרוגרסיבית בחלק מהשנים, ובחלק מהשנים  .א

 היא נהגה במדיניות מיסים רגרסיבית.

 .1998מדיניות המיסוי הייתה פחות פרוגרסיבית מאשר בשנת 2014בשנת  .ב

 המס בישראל גורמת להגדלת אי השוויון במשק. מדיניות .ג

 תשובות ב', ג' נכונות. .ד

 

 

 

 

 

 

 הפעולות משפיעות באותו כיוון על הביקוש המצרפי: 2התשובה שבה  סמן את  .5

 )שע"ח נייד( עליה בריבית במשק, עליה בריבית העולמית )שע"ח נייד( .א

 פיחות בשע"ח )שע"ח קבוע(, העלאת שיעור המס  .ב

 הורדת שיעור המסהגדלת הסיוע הצבאי מארה"ב )שע"ח נייד(,  .ג

 הממשלה מצמצמת בהוצאותיה.הפרטים מגדילים את הנטייה השולית לחסוך,  .ד
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 במשק פתוח נתון כי: .6

 20עודף היבוא =  -

 10חסכון ציבורי =  -

 25מיסים =  -

 15צריכה פרטית =  -

 25=  לעובדים תשלומי שכר -

 10הכנסות לבעלי ההון =  -

 במשק? השקעותה מהן

 10 .א

 15 .ב

 20 .ג

 25 .ד

 

 

 

 :נקודות לכל מושג( 2) מושגים

 שורות לכל היותר. 2-הסבירו במחברת את המושגים הבאים ב

 מדיניות שער חליפין נייד .1

 צמיחה ריאלית .2

 ביקוש קשיח לחלוטין .3

 יתרון יחסי .4

 מס שולי .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בהצלחה! 
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: םשלח לנו מייל עם הפרטים הרלוונטיי! נשמח לדעת? מצאת טעות בחוברת
  .כל פרט שיוכל לעזור לנו לאתר את הבחינה... מועד מבחן, מספר קורס

  
  

exam@aguda.bgu.ac.il  
  
  
  
  

מבחנים שאתם הסטודנטים מחוברת מבחנים זו הוכנה ? הידעת

לנו  שלח ?90קיבלת מעל  ?למדת. שלחתם לנו במהלך השנה

  !מסטר הבאנה ואולי היא תופיע בחוברת של הסאת הבחי

  
  
  
  
  

  בנק הבחינות והסיכומים> היכנס לאתר האגודה , לפרטים
  !ופרים שווים' ותקבל צ

  
  
  

www.bgu4u.co.il 
  מדור אקדמיה

191

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



חוברת מבחנים זו מובאת אליכם 
  באדיבות מדור אקדמיה 
  של אגודת הסטודנטים

  
  

? וועדת משמעת'? מועד ג? בעיות אקדמיות
? הפסקת לימודים? חוברת מבחנים? מילואים

  !מדור אקדמיה פה בשבילך? סיכומים
  
  

  :שירותי המדור
  

  סיוע אקדמי •

   בבתי דין משמעתייםליווי ויצוג •

 מאגר בחינות משנים קודמות •

 מאגר סיכומים של סטודנטים •

 ספריית השאלה במחירים מגוחכים •

 קורסי הכנה •

 תמיכה במשרתי מילואים •

  

   פניה לנציג אקדמיה- אקדמיה-היכנס לאתר האגודה, לקבלת סיוע אקדמי

  !תוך יום עבודהמענה מובטח 

www.bgu4u.co.il  

  161חדר , 1קומה , בית הסטודנט
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