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גוריון בנגב-אוניברסיטת בן  

 

 220297.9 :תאריך הבחינה

דר' ב2 ברדוגו, יד ,אדר' ס2 אבו ז ה:צרמשם ה

  , דר' י2 גלבועדר' י2 גבעון

 מבוא לכלכלה מקרו מבחן ב:

 'א :מועד בע"תש שנה:

 .92.2.79..7 :מס' קורס

 שנה א'   תלמידי כלכלה  ל: מיועד

שעות ורבעשלוש  משך הבחינה:   

 מחשב כיס חומר עזר מותר:

 

 

 

נקודות לשאלה2  משקל שאר השאלות )הקוויזים(  92הוא  9 -ו .ענו על כל השאלות2 משקל שאלות 

 נקודות לכל שאלה2 2הוא 

 

 ענו במחברת הבחינה2  9 -ו .על שאלות 

 בסוף השאלון2שעל הקוויזים ענו בדף התשובות 

 

 2טופס הבחינהינה ואת בגמר הבחינה החזירו לבוחנות את מחברות הבח

 

 הניחו )אלא אם כן נאמר אחרת בשאלה(:

 הצריכה הפרטית אינה תלויה בשער הריבית2  2.

 ההשקעות אינן תלויות בתוצר2 2 9

 2  יש להתייחס לאפשרות קיומה של מלכודת הנזילות במשק סגור בלבד וכאשר הניתוח נערך לפי    3

 המודל של קיינס בלבד2      

                 על ידי הבנק המרכזי והריבית נקבעת ע"י כוחות  יםנקבעויחס הרזרבה הכסף  בסיסהניחו ש2  .

 השוק, אלא אם נאמר במפורש אחרת2     

 במשק פתוח שבו שער חליפין קבוע, הניחו כי הבנק המרכזי מבצע סטריליזציה2 2 2

 אם נאמר במפורש אחרת2 מותרות, אלא הוןהבמשק פתוח שבו שער החליפין נייד תנועות 2  6

 2 תנועות ההון תלויות בהפרשי הריביות בין המשק לעולם אלא אם נאמר במפורש אחרת02

 

 בהצלחה!
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 נקודות( 92)  .שאלה 

 )כל הנתונים במטבע מקומי(:   להלן נתוני משק פתוח עם משטר שער חליפין נייד

C – הצריכה הפרטית בשנה 

Y
d – ההכנסה הפנויה 

C = 450 + 0.5Y
d 

I – ההשקעה בשנה 
I = 2,200 - 10,000r 

G – הצריכה הציבורית בשנה 
G = 800 

T –  המס 
T = 200 + 0.1Y 

X –  היצוא 

e) –  ,שער החליפיןP – )רמת המחירים 

X = 760 + 400e/p 

IM –  היבוא 
IM = 1,000 + 0.2Y – 100e/p 

(M/P)
d – הביקוש ליתרות ריאליות 

(M/P)
d
 = 500 + 0.2Y – 5,000r 

M
s – כמות הכסף הנומינלית במשק 

M
s
 = 1,500  

TR –   למשקהעברות חד צדדיות  
TR = -200 

CF –  נכנסותתנועות הון 
CF = -200 + 10,000(r - r

w
) 

r
w –  שער הריבית העולמי 

r
w
 = 0.035 

YF – התוצר של תעסוקה מלאה 
YF = 6,000 

 

 רוני **** שער הריבית בכל המשוואות הוא בשבר עש

 הריבית2 הציגו דו"ח מקורות ושימושים ואת מאזן התשלומים2ושער א2  חשבו את התוצר, המחירים 

ב2 עקב צרכים בטחוניים הנובעים מפיתוח נשק גרעיני במדינה עוינת הממשלה נאלצת להגדיל את 

 2 במקביל, כדי לא ליצור גרעונות, הממשלה מעלה את שיעור המס377 -הצריכה הציבורית ב

2 חזרו על הנדרש בסעיף א', תארו וחשבו את אשר יקרה בשווקים השונים במשק 97% -היחסי ל

 כעת2 

בעקבות המחאה החברתית, הממשלה החליטה להעניק קיצבאות לעניים וגם ג2  בהמשך לסעיף ב', 

לשמור על איזון בתקציבה השוטף2 תארו וחשבו את אשר יקרה במשק לתוצר, מחירים ריבית 

 "ח מקורות ושימושים2 שע"ח ודו

ד2  כיצד ניתן למנוע את התהליכים שמתרחשים במשק  כאשר הממשלה תיתן קצבאות לעניים? )מבלי 

 לצמצם את הצריכה הציבורית(2 חשבו, הסבירו והציגו דו"ח מקורות ושימושים2

 2בדיאגרמות מתאימותלכל הסעיפים לוו תשובתכם 
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 נקודות( 92) 9שאלה 

 

 וח הקצר בשיווי משקל של אבטלה2משק סגור נמצא בטו

המעוניינת להוציא את המשק  ,הממשלה הסכמי העבודה במשק יפתחו רק בעוד שלוש שנים ולכן

 ש אפשרויות:ושוקלת של ,מהמיתון בו הוא נמצא

 2  מדיניות מוניטרית מרחיבה2.

 2  קביעת שכר מקסימום אפקטיבי92

 )הממשלה גובה מס מעסיקים של שקל     מס המעסיקים המוטל על הפירמות במשקביטול 2  3

 2אחד לכל שעת עבודה בפועל(     

 לטווח הקצרתארו את אשר יקרה במשק עפ"י כל אחת מההצעות האלו2 התיחסו בתשובתכם 

 המחירים, הריבית, שוק העבודה ודו"ח מקורות ושימושים2רמת תוצר, ל התיחסוולטווח הארוך2 

 איזו הצעה עדיפה לדעתכם? נמקו2

 

 2והעזרו בדיאגרמות מתאימות AS-ADתחו לפי מודל נ

 

כאשר יש מספר מצבים אפשריים, נתחו בפירוט את אחת האפשרויות הקיימות וציינו מה ההבדלים 

 בין המצב שבחרתם לנתח לבין המצבים האפשריים האחרים2
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 נקודות( 2קוויזים )כל שאלה 

 בסוף השאלון2שאת התשובה הנכונה ביותר לכל שאלה בדף התשובות  נוסמ

 

  בבנקים שני סוגי פקדונות: עו"ש ופז"ק2 יחס הרזרבה על עו"ש שווה ליחס הרזרבה על פז"ק  2  .

  מפקדונות עו"ש ₪  77.והבנקים שומרים תמיד על יחס הרזרבה החוקי2  אם הציבור יעביר      

 לפז"ק, כמות הכסף במשק:     

 א2  תגדל, אך לא ניתן לקבוע בכמה2

 2₪ 77. –ן ב ב2  תקט

 ג2  לא תשתנה2

 ד2  תקטן, אך לא ניתן לקבוע בכמה2

 772. –ה2  תגדל ב 

 

 , הנטיה 722במשק פתוח עם שער חליפין קבוע הנטיה השולית לצרוך מתוך ההכנסה הפנויה היא 2  9

 מההכנסה הלאומית2  297% המיסים הם .72והנטיה השולית לייבא היא  723השולית להשקיע היא      

 כל שאר הנטיות השוליות הן אפס והביקוש לכסף אינו תלוי בהכנסה הלאומית2  הגדלת מס      

 , תביא, בתום תהליך ההתכנסות לירידה בצריכה הפרטית בסכום של:77.גולגולת בסכום של      

 27א2  

 77.ב2  

 רק אם שער החליפין במשק נייד  6266..ג2   

 ג נכונות2-ד2  תשובות ב' ו

 ג' נכונות2 -ובות א' וה2  תש  

 

 ; הצריכה 977להלן נתוני החשבונאות הלאומית של מדינת מסופוטמיה: עודף היבוא 2  3

 ;  ההשקעה הנקיה 977; הגרעון בתקציב הממשלה 77.; רווחים שלא חולקו 77.הממשלתית     

 ;  הממשלה גובה מיסים ישירים בלבד2 מנתונים אלה נובע כי:777.;  התוצר הלאומי הנקי 377במשק     

 72022 –א2  הנטיה הממוצעת לצרוך מתוך ההכנסה הפנויה קטנה מ 

 772..ב2  התוצר הלאומי הגולמי הוא 

 ג2  החסכון של המשק גדול מעודף היבוא2

 ב' נכונות2 –ד2  תשובות א' ו 

 ובות הנ"ל אינן נכונות2ה2  כל התש
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 2  לפי גישת העדפת הנזילות, כמות הכסף הריאלית במשק סגור בהכרח תקטן אם:.

     I על ידי מלווה מהציבור, כאשר המשק נמצא זאת 2   הממשלה תגדיל את הוצאותיה ותממן

 בתע"מ2

     II22  הבנק המרכזי יקטין את יחס הרזרבה החוקי, כאשר המשק נמצא בתע"מ 

     III22 הציבור יגדיל את הביקוש לכסף כאשר המשק נמצא בתע"מ 

 נכונותIII 2 -ו I ,IIא2  טענות 

 אינה נכונהIII 2נכונות, טענה  II -, וIב2 טענות 

 נכונהI 2אינן נכונות, טענה  III -ו IIג2  טענות 

 אינה נכונהII 2נכונות2 טענה  III -ו Iד2  טענות 

 נן נכונות2אי III -ו I ,IIה2  טענות 

 

         

2  הניחו משק סגור בו הבנק המרכזי שומר על שער ריבית קבוע והממשלה אינה גובה מיסי הכנסה 2

משלמת למובטלים קצבאות2 כעת הוחלט שכל מקבלי הקצבאות יעבדו במשרדי אך היא 

 ו2עד כה2 שכרם יהיה בגובה הקצבאות והקצבאות יבוטל הממשלה ויבצעו שם עבודות שלא נעשו

 כתוצאה מכך:

 א2  החסכון הפרטי והחסכון הממשלתי לא ישתנו2

 ב2  התוצר הלאומי יגדל והחסכון של המשק לא ישתנה2

 ג2  לא יחול שום שינוי במשק כיוון שהמובטלים יקבלו את אותה הכנסה2 

 ב' נכונות2 -ד2  תשובות א' ו

 ה2  כל התשובות הנ"ל אינן נכונות2

 

2 97.היום2 ההכנסות הצפויות לאחר שנה הן  7.שהזוכה בו אמור להשקיע  2  גוף מסוים מציע מכרז6

)אין הוצאות או  9226.לאחר שנתיים מתחייב הזוכה לנקות את השטח2 הוצאות הניקיון הן 

שער הניחו שהוא )הכנסות נוספות מלבד אלה(2  העסקה תהיה כדאית לזוכה אם שער הריבית 

 (:4%. -הריבית במשק תמיד נמוך מ

 97%2  א2

 97%2 -ל 7%.ב2  בין 

 %972 -ג2 גבוה מ

 97%2 -ד2  נמוך מ

 ה2  לא ניתן לדעת2
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העלאת שכר של  וקיבלמשק סגור נמצא בשווי משקל בתעסוקה מלאה2 איגוד העובדים דרש  2  0

שמונה אחוזים ובמקביל הממשלה נקטה מדיניות מוניטרית מרחיבה כך שכמות הכסף במשק 

 רמת המחירים: הארוךווי משקל בטווח כאשר יחזור המשק לש  גדלה בשישה אחוזים2

 אחוזים2 7. -תעלה ביותר מא2  

 אחוזים2 4 -אחוזים ל 6ן יתעלה בב2  

 אחוזים2 6 -תעלה בג2  

 אחוזים2 6 -תעלה בפחות מד2  

 2ותנכונ ןהנ"ל אינ ה2  כל התשובות

 

 772. -2   הממשלה במשק סגור מגדילה את הוצאותיה ב4

      I22   לפי כל המודלים שנלמדו בקורס, אם המשק בתעסוקה מלאה, המחירים במשק יעלו 

      II 2  לפי כל המודלים שנלמדו בקורס, אם המשק באבטלה )תוצר תע"מ גדול מהתוצר הנוכחי 

 (, והמימון הוא על ידי מלווה מהציבור, המחירים לא יעלו2 7,777. –ב             

      IIIמודלים שנלמדו בקורס, אם המשק בתעסוקה מלאה והמימון הוא על ידי מלווה 2 לפי כל ה 

 מהציבור, הריבית תעלה2            

 נכונותIII 2 -ו I ,IIא2  טענות 

 נכונהIII 2אינן נכונות2 טענה  II -ו 2I  טענות ב

 נכונותIII 2 -ו IIאינה נכונה2 טענות  2I  טענה ג

 נכונהII 2ת2 טענה אינן נכונו III -ו Iד2  טענות 

 אינן נכונותIII 2 -ו I ,IIה2  טענות 

 

 2   הממשלה במשק פתוח מגדילה את תשלומי ההעברה22

      I22   עודף היבוא במשק יגדל תמיד 

      II22  אם המשק בתעסוקה מלאה החסכון של המשק יקטן 

      III22 אם המשק באבטלה החסכון של המשק יקטן 

 נכונותIII 2 -ו I ,IIא2  טענות 

 אינן נכונותIII 2 -ו IIנכונה2 טענות  Iב2  טענה 

 נכונהIII 2נכונות רק בשער חליפין קבוע2 טענה  II -ו Iג2  טענות 

 נכונה רק בשער חליפין ניידII 2אינן נכונות2 טענה  III -ו Iד2  טענות 

 אינן נכונותIII 2 -ו I ,IIה2  טענות 
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 שנה מידיי קטנות המרכזי הבנק של ח"המט יתרות, קבוע ליפיןח שער עם פתוח שבמשק נתון2 7.

)הניחו שתנועות ההון  נייד חליפין שער למשטר יעבור המרכזי הבנק אם2 באבטלה שרוי והמשק

 :אסורות(

 יעלה והתוצר לקטון יפסיקו המשק של ח"המט יתרותא2  

 יעלה והתוצר לקטון ימשיכו המשק של ח"המט יתרותב2  

 2פין הנומינלי יעלה, יתכן ששער החליפין הריאלי ישאר ללא שינויג2  שער החלי

 2נכונות ג - ו, א תשובותד2  

 כל התשובות הנ"ל אינן נכונות2ה2  

 

 

 

 

 

 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
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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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