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 'א מועד -ה"  תשס-'מאקרו  ב
  14211551  :קוד הקורס

  5/7/05  :תאריך הבחינה

 גדי חזק  שם המרצה
  'מאקרו כלכלה ב  :בחינה ב

  'אמועד ', בסמסטר , ה"תשס  :שנה 
   שעות3  :משך הבחינה
   עמודי פוליו2, מחשב כיס  :חומר עזר

  

  ענו על כל השאלות 

  1שאלה  ) %20(

פונקצית .   N )(  ולא סחירים T)(סחירים :  פתוח עם  שני מוצריםהניחו    מודל של משק  •

  .ח נומינלי קבוע" שע. ייצור לא ליניארית עם תפוקה שולית פוחתת  בייצור שני המוצרים

  .לא סחירים/יחס צריכה קבוע  סחירים.  במצב המוצא קיים איזון חיצוני •

  .ים ושכרגמישות מלאה של מחיר, ניידות מלאה  של עובדים הניחו  •

  .   בייצור מוצרים  סחירים לכל כמות עובדים 10%של   במשק אירע שיפור טכנולוגי 

מי שיפתור  ללא .  נתחו בגרפים את השינויים  בחרו לכל סעיף תשובה מתאימה והסבירו

  .הסבר  התשובה תיבדק בצורה אמריקאית

  'חלק א

  . ללא שינוי T-  ו N כלומר צריכת .בהנחה  שהביקוש המצרפי לא השתנה

  .לא ניתן לקבוע/  עודף חיצוני  / גירעון חיצוני / איזון חיצוני : במשק יהיה .1

 .לא ניתן לקבוע/ לא ישתנה /  יעלה / ירד  : מחיר מוצרים בלתי סחירים  .2

  .לא ניתן לקבוע / 10%-יותר מ / 0-10% /  10%/  0: השינוי במחיר בלתי סחירים יהיה .3

 לא ניתן לקבוע/ לא ישתנה /   יעלה /ירד  :  שער חליפין ריאלי  .4

  .לא ניתן לקבוע / 10%-יותר מ / 0-10% /  10%/  0: השינוי בשער חליפין ריאלי   .5

  . לא ניתן לקבוע / 10%-יותר מ / 0-10% /  10%/  0:  השינוי  בשכר נומינלי .6

 .לא ניתן לקבוע/ לא ישתנה /  יעלה / ירד  : משקל  עובדים  בסקטור הסחיר   .7
  'חלק ב

  .מתאים את הביקוש לשמירה על איזון חיצוניבהנחה  שהמשק 

 לא ניתן לקבוע/ לא ישתנה /  יעלה / ירד  : מחיר מוצרים בלתי סחירים  .8

  .לא ניתן לקבוע / 10%-יותר מ / 0-10% /  10%/  0: השינוי במחיר בלתי סחירים יהיה .9

  .  ניתן לקבועלא / 10%-יותר מ / 0-10% /  10%/  0:  השינוי  בשכר נומינלי .10
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 2שאלה )  %5(

באופן הבנק המרכזי  מעוניין להגדיל .   באבטלההניחו משק פתוח במשטר שער חליפין קבוע

  . ובמחיריםבשימושים, לשינוי בתוצר ח  שברשותו מבלי לגרום "את  יתרות המט חד פעמי

  .הציעו לו דרך להשיג את המטרה

 

 3שאלה ) %5(

  הסבר/לא נכון / נכון      .על להגדלת התעסוקה אין אפשרות ששכר המינימום יפ

 

 4שאלה ) %5(

יזיה ולאחרונה ניכרת  תופעה של  גידול במספר מקומות העבודה  שמחזיקים מערכת  של טלו

 שעור האבטלה יתכן שכתוצאה מכך.  מאפשרת  פיקוח  שוטף יותר על העובדיםבמעגל סגור  ה

  .הטבעי במשק ישתנה

  הסבירו

 

 5 שאלה)  %5(

סגירת המשק לתנועות הון  תביא .  ל קיימות היום תנועות הון מושלמות"בין המשק לחו

  .בכל מקרה  לעליית הריבית במשק

  הסבר/לא נכון / נכון 

 

 6 שאלה)  %02(

איזון בחשבון . המשק בתוצר פוטנציאלי. עם תנועות הון לא מושלמות פתוח קטן  במשק

אך השכר יחו  שהמחירים גמישים  לכל הכוונים לאורך כל השאלה הנ. אין עיקורים. השוטף

  .גמיש  רק כלפי מעלה

-בגלל אי הודאות הפוליטית  הקטינו  משקיעים זרים את השקעותיהם  ואת המימון להם  ב

  )1000-  וגם הקטנת תנועות ההון ב1000-המשמעות היא  הקטנת ההשקעות ב (1000

  ' אחלק) %10( 

  .שער החליפין ללא שינוי.  חליפין קבועשער של  משטר  הניחו

לרמת , לכמות הכסף הריאלית,  לחשבון השוטף,  להשקעות, לריבית,  לתוצר: הראו  מה יקרה

  .המחירים
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  'ב חלק) %10(

תוך שמירה על כמות הכסף שהייתה במצב ,  ניידח"שע מציע לעבור למשטר ההתנתקות   שר

  .המקורי

לשער ,  לחשבון השוטף,להשקעות,  לריבית,  לתוצר: המה יקרביחס למצב הפתיחה  הראו   .1

  . לרמת המחירים, לכמות הכסף הריאלית, ח הריאלי"לשע, החליפין  הנומינלי

 '?מה יקרה לחשבון השוטף  בהשוואה לחלק א .2

 

 7 שאלה)  %20(

                                  :הניחו משוואת פיליפס •

)( eUnU ππα −−=  

  :נקצית ההפסד שרואים  המדינאים   מאינפלציה ואבטלה הינההניחו שפו •

λππ += 2),( UUL  

  ":מה שהיה הוא שיהיה "-הציפיות של הציבור   הן נאיביות •

• Πe = Π -1 

  " :שקול דעת"המדיניות היא מדיניות של  •
 

  'חלק א

   .לציפיות האינפלציוניות חשבו את פונקצית התגובה של  המדינאיהראו  ו

  'בחלק 

 Un=0.1    λ=0.5  α=10הניחו                            
  :בהנחה שבנקודת המוצא  הציפיות האינפלציוניות  הן אפס

האם  האינפלציה ?   בתקופות הבאותמה יהיה כוון ההתפתחות של האינפלציה  .1

  .הסבירו מדוע?  תתייצב בטווח ארוך

 מה יהיה שעור האבטלה   ?ת בתקופות הקרובושעור האבטלהיהיה במדויק מה הראו  .2

  .הסבירו?  האם שעור האבטלה ישתנה על פני זמן ?בטווח  ארוך
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 8שאלה ) %20(

  )כל הנתונים לתקופה:(  סגור שבנקודת המוצא נמצא  בתוצר הפוטנציאלילהלן נתוני משק 

  C=C0 + cYd  הצריכה הפרטית
 I=I0-bre       b=1000  ההשקעות

 d =kY- hi        h=500(M/P)  הביקוש ליתרות ריאליות
 MS  = 1000  כמות הכסף הנומינלית

 P=1  רמת המחירים בנקודת הפתיחה
 i=0.04  ריבית בנקודת הפתיחה

  

  .100-הגודל האוטונומי בצריכה הפרטית  ירד ב

  'חלק א) %8(

  .המחירים והשכר הנומינלי גמישים לכל הכווניםבהנחה שבטווח ארוך  

  .  גיע המשקהראו את המצב אליו י .1

 .הסבירו מה יקרה לרמת המחירים .2
  'חלק ב)  %8(

הצריכה הפרטית תלויה  גם באפקט היתרות :  "יועץ אמריקאי  שהגיע  מקרן המטבע קובע

  :הריאליות והיא נראית כך

C=C0 + c Yd + d M/p     
 

  . בשום מקרה/ לא בוודאות/בוודאות:   במצב כזה המשק יגיע לתוצר פוטנציאלי .1

 לא ניתן לקבוע/   חיובית /  אפס :  י משק סופי  הריבית תהיהבשוו .2
 .לכל סעיף בחרו תשובה נכונה והסבירו

גם אם צודק היועץ האמריקאי  ייתכן שהמשק  לא יגיע   ":יועץ שהגיע מיפן קובע  .3

 . הסבירו למה הוא מתכוון."   לתוצר הפוטנציאלי  ללא התערבות ממשלתית
  

  )' בחלק ב3מסעיף התעלמו ('   חלק ג)  %4(

אם אין  ?    מסוים  שבו הריבית בסכומו של תהליך  תהיה  חיובית   dהאם ישנו 

 ).או התחום שלו( הזה   d-אם יש חשבו מהו ה. הסבירו מדוע
  !!!בהצלחה
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 'א מועד -ה"  תשס-'מאקרו  בפיתרון 
  14211051  :קוד הקורס

  5/7/05  :תאריך הבחינה

 גדי חזק  שם המרצה
  'מאקרו כלכלה ב  :בחינה ב

  'אמועד ', בסמסטר , ה"תשס  :שנה 
   שעות3  :משך הבחינה
   עמודי פוליו2, מחשב כיס  :חומר עזר

  

  ענו על כל השאלות 

  1שאלה  ) %20(

פונקצית .   N )(  ולא סחירים T)(סחירים :  של משק פתוח עם  שני מוצריםהניחו    מודל  •

  .ח נומינלי קבוע" שע. ייצור לא ליניארית עם תפוקה שולית פוחתת  בייצור שני המוצרים

  .לא סחירים/יחס צריכה קבוע  סחירים.  במצב המוצא קיים איזון חיצוני •

  .של מחירים ושכרגמישות מלאה , ניידות מלאה  של עובדים הניחו  •

  .   בייצור מוצרים  סחירים לכל כמות עובדים 10%של   במשק אירע שיפור טכנולוגי 

מי שיפתור  ללא .  נתחו בגרפים את השינויים  בחרו לכל סעיף תשובה מתאימה והסבירו

  .הסבר  התשובה תיבדק בצורה אמריקאית

  'חלק א

  .  ללא שינויT-  ו N כלומר צריכת .בהנחה  שהביקוש המצרפי לא השתנה

  .לא ניתן לקבוע  /  עודף חיצוני/ גירעון חיצוני / איזון חיצוני : במשק יהיה .1

 .לא ניתן לקבוע/ לא ישתנה  /  יעלה/ ירד  : מחיר מוצרים בלתי סחירים  .2

  .לא ניתן לקבוע / %10-יותר מ / %10-0 /  %10/  0: השינוי במחיר בלתי סחירים יהיה .3

 לא ניתן לקבוע/ לא ישתנה /  יעלה   / ירד : שער חליפין ריאלי  .4

  .לא ניתן לקבוע / %10-יותר מ / %10-0 /  %10/  0: השינוי בשער חליפין ריאלי   .5

  . לא ניתן לקבוע / %10-יותר מ / %10-0 /  %10/  0:  השינוי  בשכר נומינלי .6

 .לא ניתן לקבוע / לא ישתנה/  יעלה / ירד  : משקל  עובדים  בסקטור הסחיר   .7
  'חלק ב

  .מתאים את הביקוש לשמירה על איזון חיצוניבהנחה  שהמשק 

 לא ניתן לקבוע/ לא ישתנה  /  יעלה/ ירד  : מחיר מוצרים בלתי סחירים  .8

  .לא ניתן לקבוע / %10-יותר מ/  %10-0 /  %10/  0: השינוי במחיר בלתי סחירים יהיה .9

  . לא ניתן לקבוע / %01-יותר מ / %10-0 /  %10/  0:  השינוי  בשכר נומינלי .10
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 2שאלה )  %5(

באופן הבנק המרכזי  מעוניין להגדיל .   באבטלההניחו משק פתוח במשטר שער חליפין קבוע

  . ובמחיריםבשימושים, לשינוי בתוצר ח  שברשותו מבלי לגרום "את  יתרות המט חד פעמי

  .הציעו לו דרך להשיג את המטרה

  תשובה

הציבור נותן לבנק המרכזי    ובתמורה ר אגרות חוב  שקליותהבנק המרכזי יכול למכור לציבו

הצמצום המוניטרי גורם לעליית .    ברגע מסויםצמצום מוניטריהמשמעות היא .  שקלים

עודף ).  בגלל כניסת תנועות הון וירידת יבוא(ח  "ריבית  ולשלב קצר ביותר  יש עודף היצע למט

ח מהציבור ולהחזיר לציבור את הכסף "רות מטח מביא את הבנק המרכזי לספוג ית"היצע למט

 אך יבסיכומה של הפעולה הכפולה הזאת כמות הכסף ללא שינו. ששולם עבור  אגרות החוב

בתיק הנכסים של .  ח"ח  ופחות אג"יותר מט-תיק הנכסים של הבנק המרכזי  שינה את הרכבו

  .ינוי אחר במשקח כמובן בלי שום ש"ח ופחות מט"יותר אג-הציבור נרשם שינוי הפוך

  

 

 3שאלה ) %5(

  הסבר/לא נכון / נכון      . אין אפשרות ששכר המינימום יפעל להגדלת התעסוקה

לכן  שכר . ההנחה היא שהשכר התחרותי הוא השכר שבו התעסוקה היא מכסימלית.   לא נכון

   ושכר המינימום נקבעבתחרות משוכללתהמינימום מקטין תעסוקה אם שוק העבודה  נמצא 

כלומר למעסיקים יש  (אינו תחרותילעומת זאת  כאשר שוק העבודה .    מעל השכר התחרותי

נמוך משכר  יהיה ,הרי  השכר שנקבע על ידי המעסיקים)  מונופסון במצב הקיצוני(כוח שוק  

בתנאים כאלה  שכר מינימום שיכריח את המעסיקים לשלם שכר תחרותי ישפר .  תחרותי

  .ים אכן  עולה משמאל לימיןתעסוקה אם היצע העובד

 

 4שאלה ) %5(

יזיה ולאחרונה ניכרת  תופעה של  גידול במספר מקומות העבודה  שמחזיקים מערכת  של טלו

 שעור האבטלה יתכן שכתוצאה מכך.  מאפשרת  פיקוח  שוטף יותר על העובדיםבמעגל סגור  ה

  .הטבעי במשק ישתנה

  הסבירו

  תשובה

  .   טלה הטבעי ירדייתכן  ששיעור  האב.   נכון
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אינפורמציה לא מראה  שאי יכולת לפקח על עובדים יוצר בעייה של  "  שכר היעיל"מודל ה

ומחייב אותם ) שכר אדישות( למעסיק לשלם לעובד שכר  תחרותי  ת    שלא מאפשרסימטרית  

ולכן השכר גבוה  .שכר גבוה משכר שווי משקלליצור לעובד סיכון לאבדן  העבודה על ידי 

הגברת הפיקוח תקטין את התופעה  כיוון שלכל עובד   לא .   משכר שווי משקל יוצר אבטלה

  .יהיה כדאי להסתכן והמעבידים יוכלו להתאים לכל עובד את שכרו ולהגדיל תעסוקה

 

 5 שאלה)  %5(

סגירת המשק לתנועות הון  תביא .  ל קיימות היום תנועות הון מושלמות"בין המשק לחו

  .ליית הריבית במשקבכל מקרה  לע

  הסבר/לא נכון / נכון 

  תשובה

יש בו בעייה  הדומה לסגירת משק בפני יבוא הוא יצוא  כאשר המחיר הבינלאומי   .לא נכון

אם היינו יצואנים הסגירה . אם היינו יבואנים הגירה  תעלה מחיר.  הוא  גמיש לחלוטין

  .תוריד מחיר

 ויבוא ההון  מייבא הון  הרי הוא ן השוטףבגירעון בחשבואם המשק  נמצא במקרה שלנו  

.   בריבית הבינלאומית מאפשר לריבית להיות נמוכה יותר בהשוואה למשק ללא תנועות הון

כלומר עם עודף בחשבון (לעומת זאת אם המצב הוא הפוך  והמשק הוא יצואן של הון  

חיסכון בארץ סגירת המשק לתנועות הון תשאיר את עודף ה. השוטף  התופעה תהיה הפוכה

  . ותוריד את הריבית

  

 6 שאלה)  %02(

איזון בחשבון . המשק בתוצר פוטנציאלי. עם תנועות הון לא מושלמות פתוח קטן  במשק

אך השכר לאורך כל השאלה הניחו  שהמחירים גמישים  לכל הכוונים . אין עיקורים. השוטף

  .גמיש  רק כלפי מעלה

-קיעים זרים את השקעותיהם  ואת המימון להם  בבגלל אי הודאות הפוליטית  הקטינו  מש

  )1000-  וגם הקטנת תנועות ההון ב1000-המשמעות היא  הקטנת ההשקעות ב (1000

  ' אחלק) %10( 

  .שער החליפין ללא שינוי.  חליפין קבועשער של  משטר  הניחו

לרמת , יתלכמות הכסף הריאל,  לחשבון השוטף,  להשקעות, לריבית,  לתוצר: הראו  מה יקרה

  .המחירים
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  פיתרון

 לא משתנה  אבל בכל נקודה על העקומה יש ISBPהמשמעות של הנתונים  היא  שעקומת 

ומבחינת מאזן התשלומים , עכשיו מבחינת הביקוש המצרפי   פחות השקעות ויותר  עודף יצוא

  . יש פחות תנועות הון ויותר עודף יצוא

ח יקטנו וכמות הכסף "ח ולכן יתרות מט"ק מטח נייד המשק יהיה  בגירעון בשו"במשטר שע

המחירים .    עם אבטלה וריבית יותר גבוההISBP-המשק יגיע  שמאלה על גבי ה.   תקטן

בטווח קצר ירדו אך   כיוון שהשכר הנומינלי קבוע  המשק לא יחזור לתוצר הפוטנציאלי אלא 

  :  ייעצר באבטלה כאשר

-ייעלה בפחות מ -חשבון השוטף,  1000-  ביותר מירדו-השקעות, תעלה -ריבית,  ירד -תוצר

  .תרד -רמת המחירים, תקטן-כמות הכסף הריאלית,  1000

  'ב חלק) %10(

תוך שמירה על כמות הכסף שהייתה במצב ,  ניידח"שע מציע לעבור למשטר ההתנתקות   שר

  .המקורי

לשער ,  השוטףלחשבון ,להשקעות,  לריבית,  לתוצר: מה יקרהביחס למצב הפתיחה  הראו   .1

  . לרמת המחירים, לכמות הכסף הריאלית, ח הריאלי"לשע, החליפין  הנומינלי

 '?מה יקרה לחשבון השוטף  בהשוואה לחלק א .2
  פיתרון

שאר על אותה נקודה כאשר  גמישות שער כאשר כמות הכסף הנומינלית קבועה  המשק יי

  .החליפין תאפשר את ביצוע ההחלפה בין  עודף היצוא לתנועות הון

זו הירידה  ( 1000-יורדות בדיוק ב-השקעות,   ללא שינוי -ריבית,    ללא שינוי -תוצר .1

במקום  (1000-גדל בדיוק ב -חשבון השוטף)   הראשונית בגודל האוטונומי בהשקעות

יעלה באותו שעור  -ח הריאלי" שע,יעלה-שער החליפין  הנומינלי)   ן שירדותנועות ההו

 . ללא שינוי-רמת המחירים, ללא שינוי-כמות הכסף הריאלית, ח הנומינלי"כמו שע

  .הריאליובגלל הפיחות '  החשבון השוטף  יגדל ביחס לחלק א .2
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 7 שאלה)  %20(

                                  :הניחו משוואת פיליפס •

)( eUnU ππα −−=  

  :הניחו שפונקצית ההפסד שרואים  המדינאים   מאינפלציה ואבטלה הינה •

λππ += 2),( UUL  

  ":מה שהיה הוא שיהיה "-הציפיות של הציבור   הן נאיביות •

• Πe = Π -1 

  " :שקול דעת"המדיניות היא מדיניות של  •

  'חלק א

  ינאי  לאינפלציה הצפויה  היאהוכיחו  שפונקצית התגובה של המד

22α
λ

α
ππ −+= U ne

  

  פיתרון

  .ית ההפסד ומקבלים את הנוסחה המוצגת  למעלהאת עקומת פיליפס בתוך פונקצמציבים 

  

  )ללא שינוי מהטופס  ('חלק ב

 Un=0.1    λ=0.5  α=10הניחו                            
  :יות  הן אפסבהנחה שבנקודת המוצא  הציפיות האינפלציונ

האם  האינפלציה תתייצב ?  מה יהיה כוון ההתפתחות של האינפלציה  בתקופות הבאות .1

  .הסבירו מדוע?  בטווח ארוך

מה יהיה שעור האבטלה  ? הראו במדויק מה יהיה שעור האבטלה בתקופות הקרובות  .2

 .הסבירו?  האם שעור האבטלה ישתנה על פני זמן? בטווח  ארוך
  פיתרון

 בדיוק  כלומר האינפלציה לא 1מראה    ששיפוע פונקצית התגובה הוא ' לק אהתוצאה בח .1

   הרי 0.0075כיוון שהחותך הוא חיובי בגובה  . תהיה אף פעם שווה לאינפלציה הצפויה

  .נפלציה תהיה כל הזמן במגמת עלייההאי

 .   ולא תרד0.025לעומת זאת האבטלה תישאר קבועה  בגובה  .2
  קיבלנוהסבר לתוצאה המיוחדת ש

עלות שולית עולה  בגלל  נראית בצורה רגילה  הפונקציה  - שאותו תיארנו בקורסבמצב הרגיל

האבטלה )    עולהוההפסד  השולי(  ולכן ככל שהאינפלציה עולה  גם לאינפלציה וגם לאבטלה
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התוצאה היא התכנסות .  חייבת לעלות גם היא כדי לשמור על אותו שעור תחלופה שולי

  1-בפונקצית התגובה זה מתבטא  בשיפוע הקטן מ. נחזור לשעור אבטלה טבעילנקודה שבה 

  .שפירושו התכנסות לשווי משקל שבו האינפלציה שוה לאינפלציה הצפויה

ההפסד   כלומר  "  קווזי ליניארית" לעומת במקרה המוצג במבחן  פונקצית ההפסד היא -

לה  הולכת וגדלה ככל שהאבטלה  קבוע  והעלות השולית מהאבטוא   מהאינפלציה ההשולי

שיפוע בגובה   (יישאר קבועולכן כדי ששיעור התחלופה השולית בפונקצית ההפסד .  עולה

 רק אם שעור  וזה יקרהלא להשתנותההפסד השולי מאבטלה חייב )  αעקומת פיליפס   

  .האבטלה לא ישתנה
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 8שאלה ) %20(

  )כל הנתונים לתקופה:(  צר הפוטנציאליסגור שבנקודת המוצא נמצא  בתולהלן נתוני משק 

  C=C0 + cYd  הצריכה הפרטית
 I=I0-bre       b=1000  ההשקעות

 d =kY- hi        h=500(M/P)  הביקוש ליתרות ריאליות
 MS  = 1000  כמות הכסף הנומינלית

 P=1  רמת המחירים בנקודת הפתיחה
 i=0.04  ריבית בנקודת הפתיחה

  

  .100-ריכה הפרטית  ירד בהגודל האוטונומי בצ

  'חלק א) %8(

  .המחירים והשכר הנומינלי גמישים לכל הכווניםבהנחה שבטווח ארוך  

  .  הראו את המצב אליו יגיע המשק .1

 .הסבירו מה יקרה לרמת המחירים .2
  פיתרון

  וכדי שהמשק יחזור לתעסוקה מלאה  צריכים להתקיים 100-הביקוש המצרפי ירד ב

  :כמה תנאים

השכר צריכים להיות גמישים כלפי מטה והם אכן גמישים  בתנאי ם ו-המחיר •

 המשק בתעסוקת חסר ובעודף  כלומר הם לא מפסיקים לרדת כל עוד -השאלה

  .היצע מצרפי

על פי המודל  .  100-המחירים  צריכים  לייצור תנאים להגדלת הביקוש בירידת   •

 .עות יגדלוהריבית תרד  וההשק, הסטנדרטי   כמות הכסף הריאלית תגדל
-  הריבית צריכה לרדת ב100-אבל בנתוני השאלה  מסתבר שכדי שההשקעות יגדלו ב

  כך 0.4והריבית היא  ) 1000-   השפעת הריבית על ההשקעות שוה לb-כיוון ש  (0.1

ההשקעות יגדלו .  שהריבית תרד עד לאפס  ושם תיעצר למרות המשך ירידת המחירים

  .גר   ופער התוצר לא ייס40-רק ב

     -  המסקנות

  .התוצר יישאר באבטלה .1

.    לא תזוזLM למרות שהריבית היא אפס ועקומת  המחירים  לא יפסיקו לרדת .2

להבדיל . ( כל עוד לא הגענו לשווי משקלשימו לב לירידת המחירים הבלתי פוסקת

  ).מירידת מחירים חד פעמית
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  'חלק ב)  %8(

הצריכה הפרטית תלויה  גם באפקט היתרות   ":יועץ אמריקאי  שהגיע  מקרן המטבע קובע

  :הריאליות והיא נראית כך

C=C0 + c Yd + d M/p     
 

  . בשום מקרה/ לא בוודאות/בוודאות:   במצב כזה המשק יגיע לתוצר פוטנציאלי .1

 לא ניתן לקבוע/   חיובית /  אפס :  בשווי משק סופי  הריבית תהיה .2
 .לכל סעיף בחרו תשובה נכונה והסבירו

גם אם צודק היועץ האמריקאי  ייתכן שהמשק  לא יגיע   ":יועץ שהגיע מיפן קובע  .3

 . הסבירו למה הוא מתכוון."   לתוצר הפוטנציאלי  ללא התערבות ממשלתית
  פיתרון

המשק יגיע לתוצר הפוטנציאלי בוודאות  אם אין ציפיות דפלציוניות  ולא בוודאות אם 

  .אין  ציפיות דפלציוניות

  .המחירים לא יפסיקו לרדת  עד שלא נחזור לתוצר פוטנציאליכאמור  

כאשר קיים   אפקט  יתרות ריאליות על הצריכה הפרטית  ירידת מחירים  מתמשכת  

  .  ימינהISהמשמעות היא תזוזת . תגדיל צריכה  כל עוד המחירים יורדים

ירידת המחירים  תגרום לכך  אם  מתייחסים לאפקט היתרות הריאליות הרי  .1

 והיא תיעצר ירידת המחירים   ואז !!!שהמשק יחזור לתוצר הפוטנציאלי בוודאות 

  .תתייצב על רמה יותר נמוכה

  הרי  לא ברור אם  שמאלהIS  ואת  ימינהLMכיוון שירידת המחירים מושכת את  .2

 .  הריבית תהיה אפס  או שהיא תהיה חיובית

  1-2 שנקבע בסעיפים  היועץ האמריקאי מתכוון  לכך שייתכן שהמשק למרות מה .3

ריבית   שיכולות להעלות  ציפיות  לירידת מחיריםלל לא יגיע  לתוצר פוטנציאלי בג

  . אחורהIS ולמשוך   ריאלית צפויה
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  )' בחלק ב3התעלמו מסעיף ('   חלק ג)  %4(

אם אין  ?    מסוים  שבו הריבית בסכומו של תהליך  תהיה  חיובית   dהאם ישנו 

 ).או התחום שלו( הזה   d-ם יש חשבו מהו הא. הסבירו מדוע
  פיתרון

  . הריבית תהיה חיובית3- יהיה גדול מdהתשובה היא שאם    

  .  נניח שהמשק מגיע לתוצר הפוטנציאלי בדיוק בריבית אפס-הסבר

  .40-אם הריבית אפס הרי כבר קבענו שההשקעות  יגדלו בדיוק ב

  וזה יושג על ידי עלייה 60 בגידול של  המשמעות היא שהצריכה הפרטית  צריכה  להשלים

כיוון שהתוצר ללא שינוי  הרי אפשר .  השאלה היא בכמה  גדלה כמות הכסף.  בכמות הכסף

-    והריבית ירדה בh=500-כיוון  ש. לחשב את  העלייה בכמות הכסף רק על ידי שינוי הריבית

  .d=3 -עות היא  שהמשמ.          בדיוק20-    כמות הכסף הריאלית גדלה ב0.04

  
  
  
  
  

  !!!בהצלחה
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 'ב מועד -ה"  תשס-'מאקרו  ב
  14211551  :קוד הקורס

  24/7/05  :תאריך הבחינה

 גדי חזק  שם המרצה
  'מאקרו כלכלה ב  :בחינה ב

  'במועד ', בסמסטר , ה"תשס  :שנה 
   שעות3  :משך הבחינה
   עמודי פוליו2, מחשב כיס  :חומר עזר

  

לות פותרים  את כל השא. חובה לקרוא היטב כל שאלה–ענו על כל השאלות 

.  גם הסבר קצר לבחור תשובה מתאימה ולהוסיף   נדרש2- ו1 בשאלות .חברתמב

  .אמריקאיתות  יבדקו ללא הסבר התשוב

 

  1שאלה  ) %01(

פונקצית .   N )(  ולא סחירים T)(סחירים :  הניחו    מודל של משק פתוח עם  שני מוצרים •

  .ח נומינלי קבוע"שע.  ר שני המוצריםייצור לא ליניארית עם תפוקה שולית פוחתת  בייצו

  .לא סחירים/יחס צריכה קבוע  סחירים.   חיצוניגירעון במצב המוצא קיים  •

  .גמישות מלאה של מחירים ושכר,  הניחו ניידות מלאה  של עובדים •

 בייצור מוצרים  סחירים לכל כמות עובדים ומחיר 10%ל   אירע שיפור טכנולוגי של   "בחו

   .10%-ל ירד ב"בחומוצרים סחירים 

מי שיפתור  ללא .  נתחו בגרפים את השינויים  בחרו לכל סעיף תשובה מתאימה והסבירו

  .הסבר  התשובה תיבדק בצורה אמריקאית

  .  ללא שינויT-  ו Nכלומר צריכת . בהנחה  שהביקוש המצרפי לא השתנה

  

  .ניתן לקבועלא /  עודף חיצוני  / גירעון חיצוני /  איזון חיצוני :במשק יהיה .1

 .לא ניתן לקבוע/ לא ישתנה /  יעלה /  ירד  :מחיר מוצרים בלתי סחירים  .2

  .לא ניתן לקבוע / 10%-יותר מ / 0-10% /  10%/  0 :השינוי במחיר בלתי סחירים יהיה .3

 לא ניתן לקבוע/ לא ישתנה /  יעלה /   ירד  :שער חליפין ריאלי  .4

  . לא ניתן לקבוע / 10%-יותר מ / 0-10% /  10%/  0  :השינוי  בשכר נומינלי .5
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   2שאלה ) %10(

איזון ,  באבטלהנמצא  ,  תנועות הון לא מושלמות,נייד  משק פתוח עם שער חליפין 

 אין . שכר נומינליקשיחות ו גמישות מחירים .   איזון במאזן התשלומים. בחשבון השוטף

   .ציפיות

פר את החשבון השוטף  בלי שינוי ש ול,לתוצר הפוטנציאלי להגיע  בטווח ארוך אם רוצים 

 שעשויה  כל תשובה אפשריתנוסמ: (ניתן להשיג זאת על ידי חבילת הצעדים הבאה,  בהשקעות

  ) אפילו תיאורטית, להשיג את המטרה

 . ל"  הלוואה לחווהחזר הרחבה מוניטרית  .1

  .הרחבה מוניטרית והקטנת ההשקעה הציבורית .2

  .הרחבה מוניטרית, צמצום פיסקלי .3

 . לעשות כלוםלא .4

 .ל"חול הלוואה החזר  .5

 

 3שאלה ) %5(

  ". הניטרליות של הכסף"ציפיות רציונליות מושלמות מחזקות את   הנחת  

  הסבר/ לא נכון /נכון 

 

 4שאלה ) %5(

לטובת בעלי ההכנסות הגבוהות קיימת הנחה  שעליות מחירים   משנות את חלוקת ההכנסות 

הנחות כאלה  מחלישות את טענת .   עם ההכנסהת יורדושהנטייה השולית לצרוך ,  יותר

  . גם כאשר המחירים והשכר גמישים לחלוטין" ניטרליות של הכסף"ה

  הסבר/ לא נכון /נכון 

 5שאלה ) %5(

 היו המפותחות נתונים מראים  שבמדינות מתפתחות  שצמצמו פערים טכנולוגיים עם המדינות 

  . אינפלציה גבוהים  מאשר מדינות אחרותישעור

  .ח קבוע" עם שעTNT מודל באמצעות הסבירו את התופעה 

 6שאלה ) %5(

.    שהביא את המשק לאיזון חיצוני חד במשק שהיה בגירעון בחשבון השוטף בוצע צמצום פיסקלי

  .TNTהתייחסו למודל  .   יגדלנטל החוב החיצוניייתכן  שבשלב ראשון 

  הסבר/ לא נכון /נכון 
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 7שאלה  )  %10(

  וגם לאחריה לא הייתה לממשלה ברירה  80- וה70- של שנות הבשנות האינפלציה הגדולה

בעשור האחרון  עוברת הממשלה להנפקת .   אלא למכור לציבור אגרות חוב צמודות מדד

  )."גליל"(ומקטינה את הנפקת אגרות החוב הצמודות ")  שחר("אגרות חוב לא  צמודות 

 של " הטיה האינפלציונית" צמודות יכול להגביר את ההמעבר לאגרות חוב לא":  ציטוט .1

  .הסבירו  ".במיוחד בגלל שעדיין קיים נטל חוב ציבורי גדול, הממשלה

  עבר המשק משבר פיננסי קצר  שבמהלכו  היו חששות  בציבור מאי שמירת 2002ביוני   .2

  שאנחנו בטוחיםכיוון :  "בדיון  באוצר  טען אחד המשתתפים.  יעד האינפלציה

בשלב עדיף לנו ,   הציבור צופה אינפלציה יותר גבוההאבל , שנעמוד ביעד האינפלציה

הסבירו .  " להימנע  מעלות מימון גבוהה מדי של הגירעון ובכך ח צמוד "למכור אגזה  

  . את דבריו

 

 8שאלה ) %52(

סיוע  האיחוד האירופי   על ו מדינות    החליט"live 8"-ה" מופע האמנים הגדול"בהשפעת 

 10 מענק של למשק זולו במסגרת הסיוע הובטח . בעונילמדינות יבשת אפריקה לשם מאבק 

    .ל"לחואו להחזר הלוואות   בתשתית מיליארד בתנאי  שכל  המענק יופנה להשקעות

  .  ח קבוע"שע. הניחו קשיחות  שכר ומחירים. במשק זולו  שעור האבטלה גבוה מהטבעי

  

  'חלק א)  %10(

  . להפנות  את כל המענק להשקעות בתשתיתהציע משק זולו    ב  החזוןשר 

  :   באמצעות גרפים והסברים  והראואת השינוי  נתחו  

 .עודף יצוא, השקעות,  חשבון שוטף, ריבית, תוצר:  מה יקרה ל .1

  .לא ניתן לקבוע  / 10-קטן מ / 10-גדול מ / 10 / 0: השינוי בהשקעות .2

  

  'בחלק )  %15(

  .ל" לחו חצי מהמענק להשקעה בתשתית וחצי להחזר חובותהציע להפנות      הזהירותשר 

  :   נתחו  את השינוי  באמצעות גרפים והסברים  והראו

 .עודף יצוא, השקעות,  חשבון שוטף, ריבית, תוצר:  מה יקרה ל ,בהשוואה  למצב המקורי .1

 .עודף יצוא, השקעות,  חשבון שוטף, ריבית, תוצר:  מה יקרה ל   ',חלק אלבהשוואה   .2
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 9 שאלה) %52(

  :נתון ללא צמיחה של התוצר הפוטנציאלי   במשק סגור

 C = C0+cYd  צריכה פרטית

 G = 1,250  צריכה ציבורית
 T = 1,000  מסים

   I = I0-1,000re  השקעות
                          

 YP = 7,500  תוצר פוטנציאלי
         d = 0.2Y-1,000i(M/P)  ביקוש ליתרות ריאליות

  

הגירעון  לאורך כל השאלה שאין לממשלה אפשרות לקבל הלוואה מהציבור  ולכן  כל  הניחו

 כמו כן הניחו שאין . הדפסת כסף וזו הסיבה היחידה לשינוי כמות הכסף במשקממומן על ידי

  .מערכת בנקאות מסחרית במשק

  

  'חלק א)%10(

  .    i =250. הריבית הנומינלית . ח ארוךשווי משקל של טווקיים  הניחו שבנקודת הפתיחה 

  )+ π  i = re:הנח(?  מהי הריבית הריאלית? מהו שיעור האינפלציה

  

  'חלק ב) %10(

כל המימון  .  בלי לשנות את גובה המיסים1,400-את הצריכה הציבורית  להממשלה הגדילה 

  .עדיין בהלוואה מהבנק המרכזי

 !! שימו לב לריבית הריאלית ? מה יהיה שיעור האינפלציה בטווח ארוך
  

  'גחלק ) %5(

הראו בחישוב מהי ההוצאה הציבורית המכסימלית שהממשלה תוכל  לממן באמצעות 

 ?בלי לשנות את גובה המיסים, הלוואה מהבנק המרכזי
    

 !!!בהצלחה 
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  'ב מועד -ה"  תשס-'מאקרו  ב פתרון
  14211551  :קוד הקורס

  24/7/05  :תאריך הבחינה

 גדי חזק  שם המרצה
  'מאקרו כלכלה ב  :בחינה ב

  'אמועד ', בסמסטר , ה"תשס  :שנה 
   שעות3  :משך הבחינה
   עמודי פוליו2, מחשב כיס  :חומר עזר

  

 כל השאלות פותרים  את. חובה לקרוא היטב כל שאלה–ענו על כל השאלות 

ללא הסבר התשובה תיבדק .   נדרש גם הסבר קצר2- ו1 בשאלות .בחברת הבחינה

  .אמריקאית

 

  1שאלה  ) %01(

פונקצית .   N )(  ולא סחירים T)(סחירים :  הניחו    מודל של משק פתוח עם  שני מוצרים •

  .ח נומינלי קבוע"עש.  ייצור לא ליניארית עם תפוקה שולית פוחתת  בייצור שני המוצרים

  .לא סחירים/יחס צריכה קבוע  סחירים.   חיצוניגירעון במצב המוצא קיים  •

  .גמישות מלאה של מחירים ושכר,  הניחו ניידות מלאה  של עובדים •

 בייצור מוצרים  סחירים לכל כמות עובדים ומחיר 10%ל   אירע שיפור טכנולוגי של   "בחו

   .10%-ל ירד ב"מוצרים סחירים בחו

מי שיפתור  ללא .  נתחו בגרפים את השינויים  בחרו לכל סעיף תשובה מתאימה והסבירו

  .הסבר  התשובה תיבדק בצורה אמריקאית

  .  ללא שינויT-  ו Nכלומר צריכת . בהנחה  שהביקוש המצרפי לא השתנה

  

  .לא ניתן לקבוע/  עודף חיצוני   / גירעון חיצוני/  איזון חיצוני :במשק יהיה .1

 .לא ניתן לקבוע/ לא ישתנה /  יעלה   / ירד :מוצרים בלתי סחירים מחיר  .2

  .לא ניתן לקבוע / %10-יותר מ / %10-0 /  %10/  0 :השינוי במחיר בלתי סחירים יהיה .3

 לא ניתן לקבוע/ לא ישתנה  /  יעלה/   ירד  :שער חליפין ריאלי  .4

  . א ניתן לקבועל / %10-יותר מ / %10-0 /  %10/  0  :השינוי  בשכר נומינלי .5
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   2שאלה ) %10(

איזון ,  באבטלהנמצא  ,  תנועות הון לא מושלמות,נייד  משק פתוח עם שער חליפין 

 אין . שכר נומינליקשיחות ו גמישות מחירים .   איזון במאזן התשלומים. בחשבון השוטף

   .ציפיות

השוטף  בלי שינוי פר את החשבון שול, לתוצר הפוטנציאלי להגיע  בטווח ארוך אם רוצים 

 שעשויה  כל תשובה אפשריתנוסמ: (ניתן להשיג זאת על ידי חבילת הצעדים הבאה,  בהשקעות

  ) אפילו תיאורטית, להשיג את המטרה

 . ל"  הלוואה לחווהחזר הרחבה מוניטרית  .1

  .הרחבה מוניטרית והקטנת ההשקעה הציבורית .2

  .הרחבה מוניטרית, צמצום פיסקלי .3

 .לא לעשות כלום .4

 .ל"חול הלוואה  החזר .5
  תשובה

    2 - ו  1   האפשרויות היחידות שישיגו את יעדים אלו הן אפשרויות 

  :1אפשרות 

  

עוד ניתן לראות כי התוצר ,ש ולכן אין שינוי בהשקעות"נוכל להגיע למצב בו הריבית לל

   עולה עקב החזר ההלוואותISBPנשים לב כי ,עולה ויש שיפור בחשבון השוטף
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  :2אפשרות 

  

הרחבה (LMוהן ב ) החזר הלוואות (ISBPמתקיימת ירידה הן ב יתן לראות ש נ

לכן הריבית תרד בסוף התהליך אך נזכור שהורדנו את הגודל האוטונומי ,)מוניטרית

ניתן לראות עוד כי החשבות השוטף משתפר ,בהשקעות כך שבסך הכל אין שינוי בהן

  .והתוצר גדל

  .י ריבית שיגרום לשינוי בהשקעותכמובן לא נכון עקב שינו: 5- ו3לגבי  •

 

 3שאלה ) %5(

  ". הניטרליות של הכסף"ציפיות רציונליות מושלמות מחזקות את   הנחת  

  הסבר/ לא נכון  /נכון

  :תשובה

שינוי מוניטרי הוא חסר השפעה בטווח הארוך על הגדלים , של הכסףתלפי הנחת הניטרליו

 הציבור למעשה ת ציפיות רציונאליוכאשר יש.  שימושים וכמות כסף ריאלית-הריאלים

 )ש"ריבית ריאלית לל, ש"שכר ריאלי לל (מ כבר בטווח הקצר"בצורה מדויקת את ש" מנחש"
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 ולכן הנייטרליות של היא מיידית) םעם אותם גדלים ריאליי(מ החדש "וההתכנסות לש

  ..הכסף היא מיידית

 

 4שאלה ) %5(

לטובת בעלי ההכנסות הגבוהות ת ההכנסות קיימת הנחה  שעליות מחירים   משנות את חלוק

הנחות כאלה  מחלישות את טענת .   עם ההכנסהיורדת ושהנטייה השולית לצרוך ,  יותר

  . גם כאשר המחירים והשכר גמישים לחלוטין" ניטרליות של הכסף"ה

  הסבר/ לא נכון  /נכון

  תשובה

 ת של הכנסה ריאליצ אינה זהה מעבר"ובגלל שהנש,בגלל שינוי בחלוקת ההכנסות במשק

 י ולכן למרות שנחזור לאותו תוצר פוטנציאלתשנה את הצריכה במשקמפרט עני לעשיר 

הצריכה הפרטית תשתנה ולכן לא מובטח שנחזור לאותה ריבית עם אותו הרכב שימושים  

למשל הרחבה מוניטרית .  ולא  מובטח שהמחירים יעלו בדיוק כמו  ההרחבה המוניטרית

ל עליית המחירים  תוריד צריכה  ולכן  נגיע לריבית יותר נמוכה תעלה מחירים  אב

  .המחירים יעלו בשעור נמוך מאשר כמות הכסף

 5שאלה ) %5(

 היו המפותחות נתונים מראים  שבמדינות מתפתחות  שצמצמו פערים טכנולוגיים עם המדינות 

  . אינפלציה גבוהים  מאשר מדינות אחרותישעור

  .ח קבוע" עם שעTNT מודל ות באמצעהסבירו את התופעה 

  תשובה

השיפור ,תפתחות מתרחש בעיקר בסקטור הסחירמשיפור טכנולוגי התרחש במדינות 

מובן עם עליית השכר עולים כ,הטכנולוגי גורם לעליית השכר בסקטור זה ובמשק בכלל

עליית מדד המחירים במשק . ם של המוצרים הלא סחיריםהביקושים ולכן עולה גם מחיר

ח הנומינלי "כאשר שע. גורם לייסוף ראלי)  ם הלא סחירים מעליית המחיר במוצרישנובע(

דרך למתן את עליית . קבוע כל הייסוף יושג על ידי עליית מחירם של המוצרים הסחירים

  .דוגמה טובה לכך היא המשק הסיני.ח ולגרום לייסוף נומינלי"המחירים היא לנייד את שע
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 6שאלה ) %5(

.  בגירעון בחשבון השוטף בוצע צמצום פיסקלי  שהביא את המשק לאיזון חיצוניבמשק שהיה 

  .TNTהתייחסו למודל  .   יגדלנטל החוב החיצוניייתכן  שבשלב ראשון 

  הסבר/ לא נכון /נכון 

  תשובה

  

 החוב החיצוני  בסוף התהליךאמנם, עם פיחות ראליC לראות כי בסוף התהליך נגיע לנקודה ניתן

   ולכן תהיה עליה בנטל החוב ירדבמונחים של מוצרים סחיריםמפסיק לגדול אבל התוצר הדולרי 

. שבטווח המיידי החוב הדולרי גדל בגלל הפיחות עודנשים לב,)  היחס חוב תוצר(

A
B  

C  
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 7שאלה  )  %10(

הייתה לממשלה ברירה   וגם לאחריה לא  80- וה70- של שנות הבשנות האינפלציה הגדולה

בעשור האחרון  עוברת הממשלה להנפקת .   אלא למכור לציבור אגרות חוב צמודות מדד

  ).גליל(ומקטינה את הנפקת אגרות החוב הצמודות ")  שחר("אגרות חוב לא  צמודות 

 של " הטיה האינפלציונית"המעבר לאגרות חוב לא צמודות יכול להגביר את ה":  ציטוט .1

 .הסבירו  ".חד בגלל שעדיין קיים נטל חוב ציבורי גדול במיו.הממשלה
  :תשובה

" תהטיה אינפלציוני"המעבר לחוב בלתי צמוד עלול לגרום ל,הציטוט כמובן נכון

כיוון שהריבית על החוב הישן . שמשמעותה ליצור אינפלציה מעבר לאינפלציה הצפויה

ה יותר מהציפיות תקטין  הרי  יצירת אינפלציה גבוהציפיות האינפלציוניותמגלמת את 

  .את הריבית הריאלית בפועל  ותישחק את החוב הישן

  עבר המשק משבר פיננסי קצר  שבמהלכו  היו חששות  בציבור מאי שמירת 2002ביוני   .2

שאנחנו בטוחים  כיוון :  " בדיון  באוצר  טען אחד המשתתפים.  יעד האינפלציה

בשלב עדיף לנו ,   ינפלציה יותר גבוהההציבור צופה אאבל , שנעמוד ביעד האינפלציה

 . הסבירו את דבריו.  "ובכך להוזיל את  מימון הגירעוןח צמוד "למכור אגזה  
  תשובה

 ח בלתי צמוד הריבית מגלמת בתוכה את הציפיות"כאשר הממשלה מנפיקה אג

   נומינלית ח לא  צמוד בריבית"כלומר ציפיות גבוהות משמע יש להנפיק אגהאינפלציוניות 

 כאשר אם האינפלציה תהיה בפועל יותר נמוכה הריבית הריאלית בפועל תהיה גבוהה

ח צמוד  הריבית הריאלית מובטחת לכל אינפלציה ולכן  אין "לעומת זאת  באג. גבוהה

  .בעיה עם הציפיות הגבוהות

  .10%  והציפיות הן 2%יעד האינפלציה הוא  ,  3% נניח שהריבית הריאלית :דוגמא

, 2%אם יעד האינפלציה בפועל תהיה  . 13%ח  לא צמוד  תהיה  "ומינלית על אגהריבית הנ

ח צמוד  היה משלם ריבית ריאלית מדויקת "אג.  11%הרי הריבית הריאלית בפועל תהיה 

  .3%של 
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 8שאלה ) %52(

 האיחוד האירופי   על סיוע ו מדינות    החליט"live 8"-ה" מופע האמנים הגדול"בהשפעת 

 מענק למשק זולו במסגרת הסיוע הובטח .   בעונידינות יבשת אפריקה לשם מאבק לממיוחד 

  .ל"לחואו להחזר הלוואות   בתשתית  מיליארד בתנאי  שכל  המענק יופנה להשקעות10של 

ח "משטר שע. הניחו קשיחות  שכר ומחירים. במשק זולו  שעור האבטלה גבוה מהטבעי

  .  קבוע

  

  'חלק א

  . להפנות  את כל המענק להשקעות בתשתיתהציע  זולו  משק  ב  הרצינותשר 

  :   באמצעות גרפים והסברים  והראואת השינוי  נתחו  

 .עודף יצוא, השקעות,  חשבון שוטף, ריבית, תוצר:  מה יקרה ל .1

 .לא ניתן לקבוע  / 10-קטן מ / 10-גדול מ / 10 / 0: השינוי בהשקעות .2
  :תשובה

  

  

, ) הורעCFעקב ירידת הריבית (החשבון השוטף משתפר , הריבית יורדת, התוצר גדל .1

  ).ש והתוצר גדל"ח לל"שע( מורע NX, ההשקעות עלו

 בהשקעות והן 10שנובע הן מהגידול ההתחלתי של , 10 -השינוי בהשקעות גדול מ .2

  .מירידת הריבית

  

IS 

LM  

BP 
a

b
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  'בחלק 

  .ל" לחו בתשתית וחצי להחזר חובות חצי מהמענק להשקעה   הציע להפנות   הזהירותשר 

  :   נתחו  את השינוי  באמצעות גרפים והסברים  והראו

 .עודף יצוא, השקעות,  חשבון שוטף, ריבית, תוצר:  מה יקרה ל  ,בהשוואה  למצב המקורי
  .עודף יצוא, השקעות,  חשבון שוטף, ריבית, תוצר:  מה יקרה ל   ',חלק אלבהשוואה  

  :תשובה

  .אך העקומות תזוזנה פחות מאשר בחלק א, יו באותו הכיווןיהההיסטים  .1

 יורד עקב CFבנוסף לירידת הריבית (החשבון השוטף השתפר , הריבית תרד, התוצר יגדל .2

  .עודף הייצוא הורע, ההשקעות גדלו, )החזר ההלוואות

, ההשקעות קטנות יותר, הריבית גבוהה יותר,  התוצר קטן יותר–בהשוואה לחלק א  .3

כי התוצר גדל פחות בהשוואה לחלק ( גבוה יותר NX, השוטף השתפר ביותרהחשבון 

 ).'א
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 )פיתרון בקובץ נפרד( 9 שאלה) %52(

  :נתון ללא צמיחה של התוצר הפוטנציאלי   במשק סגור

 C = C0+cYd  צריכה פרטית

 G = 1,250  צריכה ציבורית
 T = 1,000  מסים

   I = I0-1,000re  השקעות
                          

 YP = 7,500  תוצר פוטנציאלי
         d = 0.2Y-1,000i(M/P)  ביקוש ליתרות ריאליות

  

הגירעון  לאורך כל השאלה שאין לממשלה אפשרות לקבל הלוואה מהציבור  ולכן  כל  הניחו

 כמו כן הניחו שאין . הדפסת כסף וזו הסיבה היחידה לשינוי כמות הכסף במשקממומן על ידי

  .בנקאות מסחרית במשקמערכת 

  

  'חלק א)%10(

  .    i =250. הריבית הנומינלית . שווי משקל של טווח ארוךקיים  הניחו שבנקודת הפתיחה 

  )+ π  i = re:הנח(?  מהי הריבית הריאלית? מהו שיעור האינפלציה

  

  'חלק ב) %10(

 כל המימון  . בלי לשנות את גובה המיסים1,400-את הצריכה הציבורית  להממשלה הגדילה 

  .עדיין בהלוואה מהבנק המרכזי

 !! שימו לב לריבית הריאלית ? מה יהיה שיעור האינפלציה בטווח ארוך
  

  'גחלק ) %5(

הראו בחישוב מהי ההוצאה הציבורית המכסימלית שהממשלה תוכל  לממן באמצעות 

 ?בלי לשנות את גובה המיסים, הלוואה מהבנק המרכזי
    

 !!!בהצלחה 
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 ' מועד או"שסת -'מבחן במאקרו כלכלה א

  
:מספר נבחן   
:קוד הקורס  142-1155102 

:תאריך הבחינה  16/2/06 
יםצשם המר חזקגדי   , יואב סופר, ר בני ברדוגו"ד   
:בחינה ב 'מאקרו כלכלה א   

:שנה 'אמועד ,   ו" תשס    
  שעות3:משך הבחינה
:חומר עזר   עמודי פוליו2, מחשב כיס 

  
תשובות ( יש לענות  במחברת הבחינה בעמוד הראשון ללא הסברים 1לה מספר על שא

    .יש לרשום מספר הנבחן גם על  הדף האישי. )אמריקאיות

  1 שאלה) %21(

.   כל הנתונים רגיליםIS-LM מודל  -נמצא בעודף כושר ייצור "עור-עיר" הניחו שמשק  

  )גישת העדפת הנזילות(הביקוש לכסף רגיל  

הלוואה ומימנה זאת באמצעות  1,000- בהצריכה הציבורית העלתה הממשלה 

  . הניחו מס קבוע.מהבנק המרכזי

 /לא ניתן לקבוע אם תעלה או תרד/  / תעלה / לא תשתנה /  תקטן   :הריבית .1

 .לא ניתן לקבוע/ לא ישתנה / יקטן / יגדל  :התוצר .2

 /אם יגדל או יקטןלא ניתן לקבוע / לא ישתנה / יקטן /  יגדל :הלאומיהחיסכון  .3

 /לא ניתן לקבוע אם יגדל או יקטן/ לא ישתנה / יקטן / יגדל  :החיסכון הציבורי .4

 /לא ניתן לקבוע אם יגדל או יקטן/ לא ישתנה / יקטן / יגדל  :הפרטיהחיסכון  .5

 /לא ניתן לקבוע / לא ישתנה / יקטן / יגדל  :נטל החוב הציבורי  בסוף תקופה .6

 

 2 שאלה )%8(

על לחסל את העוני  בתוך שלוש שנים " הבטיח ת ישראלם לרשות ממשלאחד המועמדי

  ."  ידי הגדלת קצבאות

  התפתח דיון על ,   המחזיקה חנויות  בעיקר באזורי מצוקה"זול-זיל"ברשת השיווק  

  :מדיניות הרשת בעקבות ההודעה הדרמטית

כדאי להתכונן ,  בהנחה שהעניים מאמינים  שהאיש יבחר ושהבטחתו תקוים":  'כלכלן א

  " יגדלו הביקושים שהרי ההכנסה הפרמננטית  תעלה מיידמחר לכך שכבר 

לא נראה ,  גם אם הפרטים מאמינים שהאיש יבחר  והבטחתו תקוים":  'כלכלן ב

  ".שההסתערות על  החנויות תתחיל מייד

   בטענות הכלכלניםדונו
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 3שאלה )  %15(

אין העדפת לצרכן . תקופותה  בשתי120ל הכנסה כספית שווה ש, לצרכן החי שתי תקופות

  . בשער ריבית נומינלי אפס והוא יכול ללוות ולהלוות זמן

  'חלק א) %5(

את נקודת   שעל ציריו התצרוכת הריאלית בכל אחת מהתקופות מדויק ציורבהראו 

   ?מהו החיסכון בנקודה זו. הפתיחה

  'חלק ב) %10(

  . בתקופה שניה20% של  במדויק עליית מחיריםשהפרט צופההניחו כעת 

  .'בחלק אי ת למצב ההתחלו כי יתר נתוני השאלה לא השתנו והשווחי בכל מקרה הנ

  

חשבו   .והראו  בציור את השינוי בבחירת הצרכןנסחו את משוואת קו התקציב בכל סעיף   

האם ניתן לדעת את התחום או המספר ?  מה יהיו כוון השינוי בחיסכון בתקופה ראשונה

  ? בו יהיה  החיסכוןהמדויק 

     . ואין  הצמדה של ההלוואותההכנסהשל  אין הצמדה .1

  .ההכנסההלוואות אך אין הצמדה של ריבית על   של ה מלאה יש הצמדה .2

  . וגם הצמדה של ההלוואותההכנסהשל  יש גם הצמדה .3

 4 שאלה )  %20(

  :ידהווה ועת:    תקופות בלבד2להלן נתונים  של פרט  שאופק התכנון שלו הוא 

  :     פונקצית התועלת שלו היא •

U (C1, C2) = C1
0.8C2

0.2 

  .2000ההכנסה הנוכחית  שלו  היא   •

  0.2 -הריבית  •

  'חלק א)  %6(

ההכנסה נסחו  וציירו במדויק  את פונקצית הצריכה של הפרט בתקופה ראשונה כפונקציה של 

מתוך ההכנסה  בהווה מהי הנטייה השולית לצרוך  ).   Y2 כפונקציה של  C1(  העתידית

  ?העתידית

  'חלק ב)  %14(

  . 0.8 אך הריבית ללווים היא 0.2כעת הניחו    שהריבית למלווים היא 

 . Y2  כפונקציה של ההכנסה העתידיתC1 נסחו וציירו  את פונקצית הצריכה לתקופה ראשונה .1

 .  שקלים700הניחו שכל  הפרטים במשק צופים שהכנסתם העתידית תהיה  .2
מבחינת השפעת הורדת ,על פי שקילות ריקרדו אין הבדל : " חוו דעתכם על הטענה,הבמצב כז

אם הממשלה תוריד את המיסים   בתקופה הנוכחית או , המיסים על הצריכה הנוכחית

 " שהרי הפרט מחליק את צריכתו, בתקופה הבאה
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 5שאלה ) %52(

  .הניחו  שמתקיימים כל התנאים של מודל  ההשקעה בדירות

   . ת המוצא שוק הדירות נמצא בשווי משקל של טווח ארוך  ומלאי הדירות יציבבנקוד

ר המשתנים ללא כל שא . שיעור הפחת על דירות ירד שינוי האקלים שבשל  הניחו

  .שינוי

  

  'חלק א) %5(

  :בטווח המיידי כאשר מלאי הדירות ללא שינוי

  .לא ניתן לקבוע/לא ישתנה /יעלה / ירד:  מחיר הדירות .1

לא ניתן / לא תשתנה / תקטן / תגדל : ה  הגולמית השוטפת בדירותההשקע .2

   .לקבוע

  

  'חלק ב) %10(

  . בחרו תשובה מתאימה והסבירו:בטווח הארוך כאשר מלאי הדירות מתייצב

  :בהשוואה למצב המוצא

 .לא ניתן לקבוע/לא ישתנה /יעלה / ירד : ד"שכ .1

  .לא ניתן לקבוע/לא ישתנה /יעלה / ירד:  מחיר הדירות .2

לא ניתן / לא תשתנה / טן תק/ תגדל : ההשקעה  הגולמית השוטפת בדירות .3

 .לקבוע
  

  'חלק ג) %10(

הניחו שהבנק המרכזי משנה את הריבית כך שמחירי הדירות  לא ישתנו בהשוואה 

  : בטווח ארוךבמקרה כזה. למצב המקורי

 . הסבירו?האם הריבית תעלה או תרד כדי להשיג יעד זה .1

  . הסבירו? בהשוואה למצב המקורי בדירות  השוטפותמה יקרה להשקעות  .2

  . הסבירו?מה  יקרה לשכר הדירה בהשוואה למצב המקורי .3

 . הסבירו? בהשוואה למצב המקורי מה יקרה למלאי הדירות .4

30

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



 4

 6שאלה ) %20(

  :היאפונקצית היצור   .  ניאו קלאסי מודל צמיחה וחיהנ

Y=K  

  :מים הנתונים הבאים    קיי  "פלשת" ו" מדיין" בשני מדינות     

  . 0.05   הינו n   שעור ריבוי האוכלוסייה   0.05הינו  d -שיעור הפחת  בשני המשקים  •

    מלאי ההון לעובד   ובנקודת הפתיחה0.13הינו   s  הלאומי סכוןישיעור החבמדיין    •

   .600הינו  

הוא  הפתיחה בנקודת מלאי ההון לעובד    ו0.15שעור  החיסכון הלאומי הינו  בפלשת   •

300 .  

  'חלק א) %01(

הסבירו   והראו  גרפית וחישובית  ?   האם בשני המשקים   קיים תוצר  לעובד יציב  .1

  )  שעור צמיחה של התוצר לעובד בכל משק(

 . הסבירו?   ייסגר  בשלב כלשהובתוצר לעובדהאם הפער בין המשקים   .2

 ?התוצר  בפלשתמהו שעור  צמיחת ? מדייןב התוצר  תמהו שעור    צמיח .3
  'חלק ב) %10(

 ששיעור הריבוי מתנהג לפי הניחו ,  במקום שעור הריבוי שנתון בנתוני הפתיחהכעת 

   :הנוסחה
x

n 40
  . הוא התוצר לעובדx כאשר =

  ?זאת ההיגיון  בנוסחה מה  .1

 . הסבירו ?או יתרחב   ישמר  ,ייסגרהפער בתוצר לעובד האם בתנאים אלו  .2
  

 !!!חה בהצל
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 'א מועד -ע"  תש-'מאקרו  ב
  מבחן  לא חסוי / 14211051  :קוד הקורס

  28/6/2010  :תאריך הבחינה

 אריק שרמן, אהוד ראובן , גדי חזק שם המרצה
  'אמועד ', בסמסטר , ע"תש  :שנה 

   שעות3  :משך הבחינה

   עמודי פוליו2, מחשב כיס  :חומר עזר

  לותכל השא ענו על - שאלות קצרות-1שאלה ) %15(

בתקופה .  וקיימות תנועות הון מושלמותשער החליפין בשני הגושים נייד. נתונים שני גושי מטבע .1

עור גבוה מאשר בגוש היורו וכך נפתח פער משמעותי יהאחרונה ירד שער הריבית בגוש הדולר בש

  .הסבירו   .למרות זאת מטבע היורו נחלש ביחס לדולר.  בריבית בשני הגושים

חלקן נקלטו  בעבודה .   ם  בקצבאות הילדים   החליטו נשים רבות לחפש עבודהבעקבות שינויי .2

 הסבירו/לא נכון/נכון   . ברור  ששיעור האבטלה ירד    .וחלקן לא

למרות זאת  החוב הציבורי של ממשלת יוון  גדל מאוד   ויש חשש  .  יוון שייכת היום לגוש היורו .3

חוו   .התסריט האפשרי הוא שביוון תפרוץ אינפלציה. השממשלת יוון  לא תוכל לפרוע  את חובותי

 .דעתכם על הטענה
  

 2שאלה ) %20(

 הניחו .   לפלסטינים והוקמה מדינת פלסטיןישראלמדינת  נחתם סוף סוף הסכם  שלום בין  3000בשנת  

  . ח קבוע בין המדינות"  הניחו שע צדדיות אין העברות חד. ין סגורה לתנועות הוןסטשפל

  .סוגיית מעבר עובדים מפלסטין לישראלשבישראל השכר גבוה מאשר  בפלסטין עלתה  כיוון 

 .ח קבוע  מול ישראל"שע,  סגור  להעברות חד צדדיות,  סגור לתנועות הון: המשק הפלסטינינתוני הניחו ש

  .הניחו שהפלסטינים שעובדים בישראל צורכים בפלסטין

ל השאלות  כ. השפעת מעבר עובדים מפלסטין לישראל על  ענו על השאלות הבאותTNTבאמצעות מודל 

   :מתייחסות למשק הפלסטיני

 ?הסבירו מדוע. הביקוש המצרפי של הפלסטינים יעלה .1

 ?ח הריאלי"שע,  הבלתי סחירים, מה יקרה  למחירי המוצרים הסחירים .2

 ?הנומינלימה יקרה לשכר  .3

  .מה  יקרה  לכמות המיוצרת של מוצרים  לא  סחירים .4

  ?לעודף היצוא של פלסטיןמה יקרה   .5

   !!שימו לב לחשבון ההכנסות ? מה יקרה  לחשבון השוטף של פלסטין .6

 -כבר  היינו בסרט הזה". מחלה ההולנדית"תהיה לנו תופעה הזהה ל:   " טעןסטיני שר  הפסימיות  הפל .7

  ,יפסקאם שוב תיווצר מתיחות ומעבר עובדים .   כל עוד המעברים פתוחים  רמת החיים אפילו תעלה

  .הסבירו את דבריו. "  המשק יכול להיכנס לאבטלה
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 3שאלה ) %20(

  :נתון ללא צמיחה של התוצר הפוטנציאלי   במשק סגור

 C = C0+cYd  צריכה פרטית

 C=5000  הצריכה הפרטית בנקודת הפתיחה  
 G = 1,250  צריכה ציבורית

 T = 1,000  מסים

   I =1,350-1,000re  השקעות
                          

 YP = 7,500  תוצר פוטנציאלי
         d = 0.4Y-2,500i(M/P)  ביקוש ליתרות ריאליות

  

  'חלק א)  %6(

  .כל גירעון הממשלה  ממומן  על ידי  הדפסת כסף  ואין סיבה אחרת להדפסת כסף

  ?מה הוא שעור האינפלציה של טווח ארוך

  'חלק ב)  %6(

  .ת מס האינפלציה התקופתיהמדינאי שואף  להביא למכסימום א

  ?מה הוא שעור האינפלציה של טווח ארוך

  'חלק ג)  %8(

  :כעת הניחו שלמדינאי פונקצית הפסד 

)(1000,3),,( 22 ITUITUL −+= ππ  

  . הוא מס אינפלציה התקופתיITכאשר 

  

  :משוואת עקומת פיליפס

  

  

 כל החוב הציבורי הוא .ליותציפיות רציונא    ומניח שלפרטים כללים ברוריםהניחו שהמדינאי פועל לפי 

  .צמוד מדד

  ?מה תהיה  האינפלציה שבה יבחר המדינאי .1

 ? חוב הציבורילמה יקרה כל שנה , חשבו במדויק .2

  ?האם התשובה תשתנה אם חלק מהחוב הציבורי  אינו צמוד .3

)( eUnU ππα −−=
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 4שאלה ) %25(

  . ד צדדיותאין העברות ח.   תנועות הון  לא מושלמות.הניחו מודל של משק פתוח"    עוץ"במשק  

 .  המשק נמצא בתעסוקה מלאה. בחשבון השוטףבמצב המוצא קיים איזון 
  .200-ב)   הניחו הגודל האוטונומי (בגלל   ציפיות לצמיחה במשק   גדלו תנועות ההון למשק 

  

  ' אחלק) %10(

הראו  את .   גמישות מלאה של מחירים ושכר.כמות הכסף ללא שינוי. נייד חליפין שער של  משטר  הניחו

    .Y-  וiהשינוי  במישור  

,  לחשבון השוטף,  להשקעות,  ח הריאלי"  לשע,ח הנומינלי"לשע, לריבית,  לתוצר: הראו   מה יקרה .1

 .לכמות הכסף הריאלית

ך הנכסים   אם השינוי בריבית  משפיע גם על ער2לסעיף לשינוי  בחשבון  השוטף  איך תשתנה תשובתכם   .2

 . משפיע גם על הצריכה הפרטית"  אפקט העושר"ולכן )    מניות,בתים(
  

   'ב חלק) %6(

לדעתי חייבים . ולא כלפי מטההמחירים אכן   גמישים  אך לדעתי השכר גמיש רק כלפי מעלה  ":שר  הפקפוק 

אפקט "ה התעלמו מ  בסעיף ז."לבצע מדיניות מוניטרית כדי  למנוע אבטלה ולשמור על יציבות המחירים

  ".העושר

 .הפקפוקהסבירו  את הבעיה שמציג  שר  .1

  ?לאיזו מדיניות  מוניטרית  שר הפקפוק מתכוון .2

  .' בחלק א2השוו את  התוצאות  במקרה זה בהשוואה  לסעיף ,  בהנחה שהצעתו בוצעה  .3

  

   'ג חלק) %6(

הכי כדי למנוע  אבטלה שחושב גם אני חושב שיש בעיה של קשיחות שכר כלפי מטה  ואני   ":שר ההוצאות 

  ."200-פשוט זה להגדיל את הוצאות הממשלה ב

ח "לשע, לריבית,    לתוצר: מה יקרה,   בהשוואה למצב המוצאהראו במדויק  ,  בהנחה שהצעתו בוצעה

 .ח הריאלי"לשע,  לכמות הכסף הריאלית,  לחשבון השוטף,  להשקעות, הנומינלי
  

   'ד חלק) %8(

  ההצעות  שהוצעו  פותרות אולי את בעיית שתי    ":) הצדיק את קיומולשצריך (טרטגים ס  אאיומיםלשר  ה

אנו עלולים לעמוד . אך עלולות להביא לצרות צרורות בטווח הארוך, האבטלה והמחירים של הטווח הקצר

  .  בעתיד  בפני תסריט לא נעים של  פיחות פתאומי עם פשיטות רגל  ואבטלה קשה

  .יט  ממנו מזהיר  שר האיומיםהסבירו את  התסר .1

תהפוך את )   מדיניות פיסקאלית(או של שר  ההוצאות )  מדיניות מוניטרית(של שר הפקפוק ,  איזו הצעה  .2

 . הסבירו באמצעות שני  נימוקים?    לסביר יותר אסטרטגיים איומיםלשר ההתסריט שעליו מדבר 
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  5שאלה ) %02(

  המשק  נמצא במצב .  מקיים משטר של שער חליפין נייד,ל"קטן בהשוואה למשקי חו, משק פתוח

של . מ.ל קיים ש"גם בחו. אין במשק צמיחה ארוכת טווח. הפתיחה בשווי משקל  דינמי של טווח ארוך 

  .טווח ארוך ללא צמיחה

  :להלן נתוני המשק במצב המקורי

   .200רעון בתקציב הממשלה הוא יהג ♦

  . 1000כמות הכסף הריאלית היא  ♦

  .רעון ממומן בהדפסת כסףכל הגי ♦

  .מהירות המחזור קבועה ♦

  5%: ל"האינפלציה בחו ♦

  

  'חלק א) %5(

  .חשבו שעור  האינפלציה בארץ בשווי משקל של טווח ארוך .1

 ? מהו שעור השנוי השנתי בשער החליפין הנומינלי .2
  

  'בחלק ) %7(

    .ן גירעון הממשלההבנק המרכזי הפסיק להלוות כסף למימו,  כדי לבלום את האינפלציה  2010בשנת 

  .חשבו שעור  האינפלציה בארץ בשווי משקל של טווח ארוך .1

 ? מהו שעור השנוי השנתי בשער החליפין הנומינלי .2

מה יקרה לחוב הציבורי ? מה יקרה לחוב הציבורי החיצוני נטו?  ברוטומה יקרה לחוב הציבורי .3

 ?הפנימי

 .הסבירו?   הייתה קבועה הייתה משתנה אם מהירות המחזור לא1איך התשובה לסעיף  .4
  

  'גחלק ) %8(

אלכסונית עם שיפוע   הממשלה החליטה לכפות על  הבנק המרכזי רצועת ניוד  2011החל משנת 

  הבנק המרכזי ממשיך בסירובו להלוות . כלפי מעלה וכלפי מטה10% וגבולות ניוד של 5%של 

  .כסף למימון הגירעוןלממשלה 

השינוי בחוב הציבורי החיצוני , ח  הנומינלי"ר השנוי בשעשעו,  האינפלציה :2011חשבו לשנת  .1

    .הסבירו .השינוי בחוב  הציבורי הפנימי, נטו

השינוי בחוב הציבורי החיצוני , ח  הנומינלי"שעור השנוי בשע, האינפלציה : 2012חשבו לשנת  .2

 .הסבירו ,השינוי בחוב  הציבורי הפנימי, נטו

 !!בהצלחה 
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 'אמועד  -ב"עתש  '-מאקרו  ב

מבחן  לא חסוי /  14211551: קוד הקורס

 9/7/2012 :תאריך הבחינה

 אריק שרמן, אהוד ראובן , גדי חזק שם המרצה

 שעות 3 :משך הבחינה

 עמודי פוליו 2, מחשב כיס :חומר עזר

 

 

 1 שאלה( 15%)

 :ענו על השאלות הבאות

לא אינפלציה בלתי צפויה     ,בפועל דים למדד המחיריםאם בשוק העבודה נהוגים חוזי שכר הצמו .1

 .הסבירו/ נכון לא נכון . את התוצר מעבר לתוצר הפוטנציאליבטווח הקצר להעלות  תוכל  

אכן  חוזי שכר צמודים במלואם  ישמרו על השכר הריאלי ולכן  רעיון השכר הנומינלי 

: עוד שני מודלים יחד עם זאת בקורס נלמדו. הקשיח שנלמד בקורס לא ישפיע

 יצרנים קובעים את היקף הייצור על פי  המחיר  -מודל האינפורמציה הלא סימטרית

את המחיר של המוצרים האחרים  הם לא יודעים וקובעים . היחסי של המוצר שלהם

 .אותו לפי הציפיות המוקדמות לאינפלציה

 יכולים אצל חלק מהיצרנים המחירים גמישים כלומר  -מודל המחירים הקשיחים

בגלל עלויות עידכון )חלק אחר קובע מחירים לזמן מוגדר . להשתנו באופן שוטף

 .ולכן קובע מחירים לפי ציפיות( מחירים

 

 

מצד אחד .  נגיד בנק ישראל  הוריד השבוע את הריבית המוניטרית.  ח נייד"בישראל נהוג היום שע .2

יקטן  כיוון  שיהיו תנועות הון אל מצד שני היצע הכסף .  כסףכמות המבוקשת של זה יגדיל את ה

 .לא נכון הסבירו/ נכון . מחוץ למשק שפירושן  בקוש לדולר וויתור על אחזקת שקלים

אמנם תגדיל אנדוגנית את הכמות (  על ידי הגדלת כמות הכסף)הורדת הריבית . לא נכון .א

בית לא יתכן שהרישאך היצע הכסף גם יגדל באופן אנדוגני מפני , המבוקשת של הכסף

  .תרד אם היצע הכסף ירד

אכן יהיו  תנועות הון החוצה שמשמעו שהציבור  קונה דולרים אבל כיוון שהבנק המרכזי 

הרי הצבור מחליף מטבעות בינו ובין עצמו ולכן ,  ח נייד"אינו מתערב במסחר במשטר שע

. היצע הכסף  לא יושפע מהביקוש לדולר

 

50

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



 2 

. תוצר  3%-תוצר ל  2.5%-את יעד הגירעון מלהגדיל  בשבוע שעבר ראש הממשלה  החליט  .3

המדיניות המוניטרית לא יכולה לשמר ריבית נמוכה כאשר , ואולם.... ,"  :בתגובה אמר הנגיד פישר

אני לא . מדיניות כזו תגרום רק לאינפלציה ולאי יציבות כלכלית. המדיניות הפיסקלית מרחיבה מדי

יות ריבית ברמה הנוכחית אם המדיניות סבור שהועדה המוניטרית תוכל לשמור על מדינ

 .הסבירו תגובת הנגיד"  . הפיסקלית לא תתכנס למסלול בר קיימא

לקיחת מלווה מחייבת         Tאו על ידי הקטנת    Gהגדלת יעד גירעון הוא בעצם הגדלת 

אז ההרחבה הפיסקלית תביא , Yp-אם היינו במצב המוצא ב, במקרה כזה. מהציבור

שיביא לעליית מחירים ולחזרה לתוצר פוטנציאלי ברמת , יקוש לתוצראותנו לעודף ב

י הרחבה "ע)כל ניסיון של הבנק המרכזי לחזור לרמת ריבית המקורית. ריבית גבוהה יותר

בנוסף עליות המחירים . לעליית מחירים יגרמו או לשמור עליה מלכתחילה( מוניטרית

פלציוניות גבוהות שיגרמו לריבית מעבר ליעד האינפלציה יכולות לגרום לציפיות אינ

הגדלת הגירעון מאותת על , בנוסף .בעתיד גבוהה יותר ולאינפלציה גבוהה עוד יותר

הגדלת נטל החוב הציבורי גם כן בכוון של  הגדלת הציפיות האינפלציוניות  וגם כנגד זה 

 .בנק ישראל צריך לפעול במדיניות מוניטרית  מצמצמת

 

 2 שאלה( 10%)

:   5/7/2012-עיתון דה מרקר מהב"  מי רוצה להיות גרמני"ר המאממתוך 

, הוא היה חזק בהרבה מהמטבעות של יוון, אם בעשור וחצי האחרונים לגרמניה היה מטבע משלה..."

שהיא שוק , היצוא הגרמני היה תחרותי הרבה פחות באירופה, כתוצאה מכך. אירלנד ואיטליה, ספרד

המערכת של מטבע וריבית אחידים שכעת כל כך מקשה על  ,בשל כך. היעד הגדול של גרמניה

 ."   היא גורם שגרמניה נהנתה ממנו וממשיכה ליהנות ממנו, התאוששותן של מדינות הפריפריה

 .הסבירו את  הקטע .1

  .הסבירו במדויק  ?מתקיימת" הניטרליות של הכסף"האם , על פי המאמר .2

 בו ח הנומינלי בין כל המדינות"ר ששעבגוש היורו יש בעשור האחרון מטבע אחיד וזה אומ

מכיוון שהמשק הגרמני נחשב מפותח יותר . e=1הוא ( יוון ועוד,איטליה,ספרד,גרמניה(

. ריאלי של גרמניה יהיה נמוך משל שאר המדינותהח "משאר המשקים היינו מצפים ששע

ניה בהכרח היה מוריד את התחרותיות של גרמ( R<1)שעח חליפין ריאלי נמוך/מטבע חזק

שעח  /מטבע חלש, לעומת זאת. יותר נמוךהיה הייצוא שלה גם לעומת שאר המדינות ולכן 

היה מחזק את שאר המדינות וגורם להם להיות יותר תחרותיות ( R>1)חליפין ריאלי גבוה

ריבית )לא על הדפסת הכסף} בנוסף אי השליטה המוניטרית .עם עודף ייצוא גבוה יותר

להישאר  גרמו למדינות הפריפריה {היכולת לעשות פיחותים ולא על(בגוש היורו אחידה
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הדבר שהיה אמור להחזיר במצב כזה  .  לי מדיניות בהתמודדותן עם המיתוןעם פחות כ

.    בעיקר של מוצרים בלתי סחירים, הוא ירידת מחירים Ypאת המדינות הללו ל

שגם במטבע אחד בעצם   בתחילת הדיון על  מודל סחירים לא סחירים הראינו : הערה

שער החליפין הריאלי  נקבע בנפרד  בכל מדינה כאשר מדינות עם פריון גבוה  יהיו עם 

  .מטבע חזק  ולהיפך

יכולה להיות השפעה על גדלים ריאלים לא  ניטרליות של כסף פירושה שלצעדים נומינלים .ב

 ח"המאמר מדבר בדיוק על כך שצעדים  נומינלים כמו משטר שע  .א"בט ותוצאות ריאליות

, יוון, מדיניות מוניטרית  השפיעו על תוצאות ריאליות כמו חוזק המטבע של גרמניהו

המחירים והשכר ביוון ובמדינות חלשות , על פי רעיון הנייטרליות של הכסף.  איטליה ועוד

רים מענפי השירותים לענפי התעשייה גורמי ייצור היו עוב,  אחרות היו אמורים לרדת

.  והחקלאות באופן חופשי והאבטלה הייתה נמנעת

הוא זהה בין e כלומר זה ששעח . במאמר נטען בעצם שהנומינלי שווה לריאלי*

( לדוגמא)גורם גם לריאלי להיות דומה ולכן התחרותיות של יוון ( אותו מטבע)המדינות

, לא מתקיימת הנייטרליות של הכסףבמובן הזה . נפגעת ושל גרמניה מתחזקת

לא היה אמור לשנות   =1eשגורסת ששינוי נומינלי כמו יצירת שעח קבוע ברמה של 

בעוד שבמציאות שינוי זה הביא , בין המדינות R=e*P*/Pאת הגודל של שעח ריאלי 

בעצם משתמע גם . של גרמניה R-של יוון ועלייה יחסית ב R-לירידה יחסית ב

 .בגלל יצירת אותו מטבע התקרבוהמדינות שהמחירים בשתי 
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 3שאלה ( 20%)

: קיימים הנתונים הבאים   "טאק-טיק"במשק פתוח  

 החשבון השוטף מאוזן .תקציב הממשלה מאוזן .

   בשנה 5%של רציף  בקצב שנתי   שער החליפין  נקבע על ידי המדינאים  ועולה. 

  50הממשלה פודה  כל תקופה אגרות  חוב בערך .

 אין צמיחה .10,000הפוטנציאלי  התוצר .

   מתקיימת גישת העדפת הנזילות.  10כיום מהירות המחזור קבועה בגובה .

 הציפיות האינפלציוניות רציונליות .

 5%ל  "האינפלציה בחו .

 5% -הריבית הריאלית קבועה. 

' חלק א( 10%)

? מהו שעור האינפלציה בארץ בשווי משקל של טווח ארוך .1

? החיצוני נטו  הציבורי בחוב מהו  השינוי השנתי  .2

? הפנימיהציבורי השינוי השנתי בחוב מהו    .3

' חלק ב( 10%)

. לשנה  50נמשך הפדיון השנתי של אגרות חוב בגובה  . ח נייד"שעמשטר משק עבר לה

 ?שעור האינפלציה בשווי משקל של טווח ארוךניתן לקבוע על   מה .1

 ?ח הנומינלי"שעור העלייה השנתי של שע ניתן לקבוע על   מה .2

 ?מהו השינוי השנתי בחוב הציבורי הפנימי .3

 ?מהו השינוי בחוב החיצוני  הציבורי נטו .4

 

 4שאלה (  10%)

 הניחו משוואת פיליפס:                          

)( eUnU   

 ת ההפסד שרואים  המדינאים   מאינפלציה ואבטלה הינהיהניחו שפונקצי :

  2),( UUL 

  מה שהיה הוא שיהיה"  -נאיביותהציפיות של הציבור   הן :"

 
e
 =  -1 

  שקול דעת"המדיניות היא מדיניות של : "

שאלה 

?  האם  האינפלציה תתייצב בטווח ארוך,  בהנחה שבנקודת המוצא  הציפיות האינפלציוניות  הן אפס

. מדועבחישוב הסבירו 
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 5 שאלה(  25)

.   N))ולא סחירים   T))סחירים :  מודל של משק פתוח עם  שני מוצרים הניחו    "מור-מיר"במשק 

, ח נומינלי קבוע"שע.  פונקצית ייצור לא ליניארית עם תפוקה שולית פוחתת  בייצור שני המוצרים

המשק נמצא   .שקל לשנה מיליארד 10בגובה   המשק מקבל תרומות  קבועות  . אין תנועות הון

 .לא סחירים/יכה קבוע  סחיריםיחס צר.  בתעסוקה מלאה

. למשק התרומות בגלל  חרם פוליטי בוטלו 

 'א חלק( 10%) 

 .ניידות עובדים בין שני הענפים. הניחו גמישות מלאה של מחירים ושכר

 .   N – Tוהראו במישור    Y-ו  iהראו  את השינוי  במישור   .1

לכמות הכסף , הכסף הנומינליתלכמות ,  לחשבון השוטף,  להשקעות, לריבית: הראו   מה יקרה .2

לשכר , ח הריאלי"לשע, למחירי המוצרים הלא סחירים, למחירי המוצרים הסחירים,  הריאלית

. הנומינלי

  'ב חלק( 10%)

ולא כלפי המחירים אכן   גמישים  אך לדעתי השכר גמיש רק כלפי מעלה " : "גיוס בעיניים"השר 

." ת כמות הכסף הנומינליתח בלי לשנות א"אני מציע לנייד את  שע. מטה

.   שרההסבירו  את הבעיה שמציג   .1

 ?  למצב המקוריהשוו את  התוצאות  במקרה זה בהשוואה    :בהנחה שהניוד בוצע .2

 '?לחלק ב' ח הריאלי  בין  חלק א"מה יהיה ההבדל בשע .3

  'ג חלק( 5%) 

? ריםביא לכך שהמשק ישמור על תעסוקה מלאה וימנע שינוי  מחיהציעו מדיניות שת .1

? הלא סחירים?  מה יקרה  במצב כזה למחיר המוצרים הסחירים .2
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 6שאלה ( 20%)

: "בול-ביל"להלן נתוני משק פתוח   

. איזון בחשבון השוטף. איזון תקציבי. ל יציבות מחירים"במשק ובחו. תוצר פוטנציאלי. ח נייד"שע

הריבית . ומחירים כלפי מטה קשיחות שכר . גמישות מחירים ושכר  כלפי מעלה. תנועות הון מושלמות

  .לממשלה חוב ציבורי ישן.  5%בארץ ובעולם  

בגלל המחאה  בנוסף  (.הניחו גודל אוטונומי) 100-בשל המשק ירד היצוא  ל  "בגלל  משבר כלכלי בחו

. 100-החברתית גדלו הוצאות הממשלה ב

' חלק א( 8%)

. לתוצר,  ליבוא, ליצוא , לחשבון השוטף  ,ח הנומינלי"לשע, מה יקרה  למחירים בגרף ובהסבר  הראו 

' חלק ב( 8%)

משק  של ה לשמקדם סיכון  יווצר    100על כל  גירעון של , על פי מחקרים שערכתי" :  כלכלן טוען

" .0במקרה של איזון או עודף בתקציב מקדם הסיכון יהיה  . 1%

. של הטענההסבירו את ההיגיון   .1

. בעקבות המשבר העולמי  דש שאליו יגיע המשקבמצב כזה הראו בגרף  את  המצב הח .2

. בהשוואה למצב  המקורי' ענו  על סעיפי חלק א .3

' חלק ג( 4%)

 .רמת היצוא המקוריתהתוצר הפוטנציאלי ו, הציעו מדיניות שתשמור  על  רמת מחירים המקורית

. מוניטרית  או משולבת, המדיניות יכולה להיות פיסקלית

 

 

! בהצלחה 
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 'אמועד  -ב"עתש  '-מאקרו  ב

מבחן  לא חסוי /  14211551: קוד הקורס

 9/7/2012 :תאריך הבחינה

 אריק שרמן, אהוד ראובן , גדי חזק שם המרצה

 שעות 3 :משך הבחינה

 עמודי פוליו 2, מחשב כיס :חומר עזר

 

 

 1 שאלה( 15%)

 :ענו על השאלות הבאות

לא אינפלציה בלתי צפויה     ,בפועל דים למדד המחיריםאם בשוק העבודה נהוגים חוזי שכר הצמו .1

 .הסבירו/ נכון לא נכון . את התוצר מעבר לתוצר הפוטנציאליבטווח הקצר להעלות  תוכל  

אכן  חוזי שכר צמודים במלואם  ישמרו על השכר הריאלי ולכן  רעיון השכר הנומינלי 

: עוד שני מודלים יחד עם זאת בקורס נלמדו. הקשיח שנלמד בקורס לא ישפיע

 יצרנים קובעים את היקף הייצור על פי  המחיר  -מודל האינפורמציה הלא סימטרית

את המחיר של המוצרים האחרים  הם לא יודעים וקובעים . היחסי של המוצר שלהם

 .אותו לפי הציפיות המוקדמות לאינפלציה

 יכולים אצל חלק מהיצרנים המחירים גמישים כלומר  -מודל המחירים הקשיחים

בגלל עלויות עידכון )חלק אחר קובע מחירים לזמן מוגדר . להשתנו באופן שוטף

 .ולכן קובע מחירים לפי ציפיות( מחירים

 

 

מצד אחד .  נגיד בנק ישראל  הוריד השבוע את הריבית המוניטרית.  ח נייד"בישראל נהוג היום שע .2

יקטן  כיוון  שיהיו תנועות הון אל מצד שני היצע הכסף .  כסףכמות המבוקשת של זה יגדיל את ה

 .לא נכון הסבירו/ נכון . מחוץ למשק שפירושן  בקוש לדולר וויתור על אחזקת שקלים

אמנם תגדיל אנדוגנית את הכמות (  על ידי הגדלת כמות הכסף)הורדת הריבית . לא נכון .א

בית לא יתכן שהרישאך היצע הכסף גם יגדל באופן אנדוגני מפני , המבוקשת של הכסף

  .תרד אם היצע הכסף ירד

אכן יהיו  תנועות הון החוצה שמשמעו שהציבור  קונה דולרים אבל כיוון שהבנק המרכזי 

הרי הצבור מחליף מטבעות בינו ובין עצמו ולכן ,  ח נייד"אינו מתערב במסחר במשטר שע

. היצע הכסף  לא יושפע מהביקוש לדולר

 

68

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



 2 

. תוצר  3%-תוצר ל  2.5%-את יעד הגירעון מלהגדיל  בשבוע שעבר ראש הממשלה  החליט  .3

המדיניות המוניטרית לא יכולה לשמר ריבית נמוכה כאשר , ואולם.... ,"  :בתגובה אמר הנגיד פישר

אני לא . מדיניות כזו תגרום רק לאינפלציה ולאי יציבות כלכלית. המדיניות הפיסקלית מרחיבה מדי

יות ריבית ברמה הנוכחית אם המדיניות סבור שהועדה המוניטרית תוכל לשמור על מדינ

 .הסבירו תגובת הנגיד"  . הפיסקלית לא תתכנס למסלול בר קיימא

לקיחת מלווה מחייבת         Tאו על ידי הקטנת    Gהגדלת יעד גירעון הוא בעצם הגדלת 

אז ההרחבה הפיסקלית תביא , Yp-אם היינו במצב המוצא ב, במקרה כזה. מהציבור

שיביא לעליית מחירים ולחזרה לתוצר פוטנציאלי ברמת , יקוש לתוצראותנו לעודף ב

י הרחבה "ע)כל ניסיון של הבנק המרכזי לחזור לרמת ריבית המקורית. ריבית גבוהה יותר

בנוסף עליות המחירים . לעליית מחירים יגרמו או לשמור עליה מלכתחילה( מוניטרית

פלציוניות גבוהות שיגרמו לריבית מעבר ליעד האינפלציה יכולות לגרום לציפיות אינ

הגדלת הגירעון מאותת על , בנוסף .בעתיד גבוהה יותר ולאינפלציה גבוהה עוד יותר

הגדלת נטל החוב הציבורי גם כן בכוון של  הגדלת הציפיות האינפלציוניות  וגם כנגד זה 

 .בנק ישראל צריך לפעול במדיניות מוניטרית  מצמצמת

 

 2 שאלה( 10%)

:   5/7/2012-עיתון דה מרקר מהב"  מי רוצה להיות גרמני"ר המאממתוך 

, הוא היה חזק בהרבה מהמטבעות של יוון, אם בעשור וחצי האחרונים לגרמניה היה מטבע משלה..."

שהיא שוק , היצוא הגרמני היה תחרותי הרבה פחות באירופה, כתוצאה מכך. אירלנד ואיטליה, ספרד

המערכת של מטבע וריבית אחידים שכעת כל כך מקשה על  ,בשל כך. היעד הגדול של גרמניה

 ."   היא גורם שגרמניה נהנתה ממנו וממשיכה ליהנות ממנו, התאוששותן של מדינות הפריפריה

 .הסבירו את  הקטע .1

  .הסבירו במדויק  ?מתקיימת" הניטרליות של הכסף"האם , על פי המאמר .2

 בו ח הנומינלי בין כל המדינות"ר ששעבגוש היורו יש בעשור האחרון מטבע אחיד וזה אומ

מכיוון שהמשק הגרמני נחשב מפותח יותר . e=1הוא ( יוון ועוד,איטליה,ספרד,גרמניה(

. ריאלי של גרמניה יהיה נמוך משל שאר המדינותהח "משאר המשקים היינו מצפים ששע

ניה בהכרח היה מוריד את התחרותיות של גרמ( R<1)שעח חליפין ריאלי נמוך/מטבע חזק

שעח  /מטבע חלש, לעומת זאת. יותר נמוךהיה הייצוא שלה גם לעומת שאר המדינות ולכן 

היה מחזק את שאר המדינות וגורם להם להיות יותר תחרותיות ( R>1)חליפין ריאלי גבוה

ריבית )לא על הדפסת הכסף} בנוסף אי השליטה המוניטרית .עם עודף ייצוא גבוה יותר

להישאר  גרמו למדינות הפריפריה {היכולת לעשות פיחותים ולא על(בגוש היורו אחידה
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הדבר שהיה אמור להחזיר במצב כזה  .  לי מדיניות בהתמודדותן עם המיתוןעם פחות כ

.    בעיקר של מוצרים בלתי סחירים, הוא ירידת מחירים Ypאת המדינות הללו ל

שגם במטבע אחד בעצם   בתחילת הדיון על  מודל סחירים לא סחירים הראינו : הערה

שער החליפין הריאלי  נקבע בנפרד  בכל מדינה כאשר מדינות עם פריון גבוה  יהיו עם 

  .מטבע חזק  ולהיפך

יכולה להיות השפעה על גדלים ריאלים לא  ניטרליות של כסף פירושה שלצעדים נומינלים .ב

 ח"המאמר מדבר בדיוק על כך שצעדים  נומינלים כמו משטר שע  .א"בט ותוצאות ריאליות

, יוון, מדיניות מוניטרית  השפיעו על תוצאות ריאליות כמו חוזק המטבע של גרמניהו

המחירים והשכר ביוון ובמדינות חלשות , על פי רעיון הנייטרליות של הכסף.  איטליה ועוד

רים מענפי השירותים לענפי התעשייה גורמי ייצור היו עוב,  אחרות היו אמורים לרדת

.  והחקלאות באופן חופשי והאבטלה הייתה נמנעת

הוא זהה בין e כלומר זה ששעח . במאמר נטען בעצם שהנומינלי שווה לריאלי*

( לדוגמא)גורם גם לריאלי להיות דומה ולכן התחרותיות של יוון ( אותו מטבע)המדינות

, לא מתקיימת הנייטרליות של הכסףבמובן הזה . נפגעת ושל גרמניה מתחזקת

לא היה אמור לשנות   =1eשגורסת ששינוי נומינלי כמו יצירת שעח קבוע ברמה של 

בעוד שבמציאות שינוי זה הביא , בין המדינות R=e*P*/Pאת הגודל של שעח ריאלי 

בעצם משתמע גם . של גרמניה R-של יוון ועלייה יחסית ב R-לירידה יחסית ב

 .בגלל יצירת אותו מטבע התקרבוהמדינות שהמחירים בשתי 
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 3שאלה ( 20%)

: קיימים הנתונים הבאים   "טאק-טיק"במשק פתוח  

 החשבון השוטף מאוזן .תקציב הממשלה מאוזן .

   בשנה 5%של רציף  בקצב שנתי   שער החליפין  נקבע על ידי המדינאים  ועולה. 

  50הממשלה פודה  כל תקופה אגרות  חוב בערך .

 אין צמיחה .10,000הפוטנציאלי  התוצר .

   מתקיימת גישת העדפת הנזילות.  10כיום מהירות המחזור קבועה בגובה .

 הציפיות האינפלציוניות רציונליות .

 5%ל  "האינפלציה בחו .

 5% -הריבית הריאלית קבועה. 

' חלק א( 10%)

? מהו שעור האינפלציה בארץ בשווי משקל של טווח ארוך .1

? החיצוני נטו  הציבורי בחוב מהו  השינוי השנתי  .2

? הפנימיהציבורי השינוי השנתי בחוב מהו    .3

' חלק ב( 10%)

. לשנה  50נמשך הפדיון השנתי של אגרות חוב בגובה  . ח נייד"שעמשטר משק עבר לה

 ?שעור האינפלציה בשווי משקל של טווח ארוךניתן לקבוע על   מה .1

 ?ח הנומינלי"שעור העלייה השנתי של שע ניתן לקבוע על   מה .2

 ?מהו השינוי השנתי בחוב הציבורי הפנימי .3

 ?מהו השינוי בחוב החיצוני  הציבורי נטו .4

 

 4שאלה (  10%)

 הניחו משוואת פיליפס:                          

)( eUnU   

 ת ההפסד שרואים  המדינאים   מאינפלציה ואבטלה הינהיהניחו שפונקצי :

  2),( UUL 

  מה שהיה הוא שיהיה"  -נאיביותהציפיות של הציבור   הן :"

 
e
 =  -1 

  שקול דעת"המדיניות היא מדיניות של : "

שאלה 

?  האם  האינפלציה תתייצב בטווח ארוך,  בהנחה שבנקודת המוצא  הציפיות האינפלציוניות  הן אפס

. מדועבחישוב הסבירו 
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 5 שאלה(  25)

.   N))ולא סחירים   T))סחירים :  מודל של משק פתוח עם  שני מוצרים הניחו    "מור-מיר"במשק 

, ח נומינלי קבוע"שע.  פונקצית ייצור לא ליניארית עם תפוקה שולית פוחתת  בייצור שני המוצרים

המשק נמצא   .שקל לשנה מיליארד 10בגובה   המשק מקבל תרומות  קבועות  . אין תנועות הון

 .לא סחירים/יכה קבוע  סחיריםיחס צר.  בתעסוקה מלאה

. למשק התרומות בגלל  חרם פוליטי בוטלו 

 'א חלק( 10%) 

 .ניידות עובדים בין שני הענפים. הניחו גמישות מלאה של מחירים ושכר

 .   N – Tוהראו במישור    Y-ו  iהראו  את השינוי  במישור   .1

לכמות הכסף , הכסף הנומינליתלכמות ,  לחשבון השוטף,  להשקעות, לריבית: הראו   מה יקרה .2

לשכר , ח הריאלי"לשע, למחירי המוצרים הלא סחירים, למחירי המוצרים הסחירים,  הריאלית

. הנומינלי

  'ב חלק( 10%)

ולא כלפי המחירים אכן   גמישים  אך לדעתי השכר גמיש רק כלפי מעלה " : "גיוס בעיניים"השר 

." ת כמות הכסף הנומינליתח בלי לשנות א"אני מציע לנייד את  שע. מטה

.   שרההסבירו  את הבעיה שמציג   .1

 ?  למצב המקוריהשוו את  התוצאות  במקרה זה בהשוואה    :בהנחה שהניוד בוצע .2

 '?לחלק ב' ח הריאלי  בין  חלק א"מה יהיה ההבדל בשע .3

  'ג חלק( 5%) 

? ריםביא לכך שהמשק ישמור על תעסוקה מלאה וימנע שינוי  מחיהציעו מדיניות שת .1

? הלא סחירים?  מה יקרה  במצב כזה למחיר המוצרים הסחירים .2
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 6שאלה ( 20%)

: "בול-ביל"להלן נתוני משק פתוח   

. איזון בחשבון השוטף. איזון תקציבי. ל יציבות מחירים"במשק ובחו. תוצר פוטנציאלי. ח נייד"שע

הריבית . ומחירים כלפי מטה קשיחות שכר . גמישות מחירים ושכר  כלפי מעלה. תנועות הון מושלמות

  .לממשלה חוב ציבורי ישן.  5%בארץ ובעולם  

בגלל המחאה  בנוסף  (.הניחו גודל אוטונומי) 100-בשל המשק ירד היצוא  ל  "בגלל  משבר כלכלי בחו

. 100-החברתית גדלו הוצאות הממשלה ב

' חלק א( 8%)

. לתוצר,  ליבוא, ליצוא , לחשבון השוטף  ,ח הנומינלי"לשע, מה יקרה  למחירים בגרף ובהסבר  הראו 

' חלק ב( 8%)

משק  של ה לשמקדם סיכון  יווצר    100על כל  גירעון של , על פי מחקרים שערכתי" :  כלכלן טוען

" .0במקרה של איזון או עודף בתקציב מקדם הסיכון יהיה  . 1%

. של הטענההסבירו את ההיגיון   .1

. בעקבות המשבר העולמי  דש שאליו יגיע המשקבמצב כזה הראו בגרף  את  המצב הח .2

. בהשוואה למצב  המקורי' ענו  על סעיפי חלק א .3

' חלק ג( 4%)

 .רמת היצוא המקוריתהתוצר הפוטנציאלי ו, הציעו מדיניות שתשמור  על  רמת מחירים המקורית

. מוניטרית  או משולבת, המדיניות יכולה להיות פיסקלית

 

 

! בהצלחה 
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 'אמועד  -גע"תש  -מאקרו  ב' 

 / מבחן  לא חסוי 14211551 קוד הקורס:

 9/7/2012 תאריך הבחינה:

 ד"ר שרון חדדאהוד ראובן,  גדי חזק,  שם המרצה

 שעות 3 משך הבחינה:

 עמודי פוליו 2מחשב כיס,  חומר עזר:

 

  1 ( שאלה%02)

 ענו על השאלות הבאות:

 

וב הממשלתי תגרור מיתון עמוק יותר במשק ככל ששווקי ההון מדיניות צנע פיסקאלית להקטנת הח .1

 נכון /לא נכון הסבירו..     ושע"ח נייד  והמט"ח משוכללים ופתוחים יותר לעולם
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iהניחו  פונקציית ביקוש לכסף:         .2

Y
YiL

P

M d


 ),(

 

נכון /לא  ההכנסות ממס אינפלציה. בהנחה של ריבית ריאלית חיובית,  העלאת  יעד האינפלציה  תקטין את 

 נכון הסבירו.
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בכלכלות פתוחות קיימת בעיית "גירעונות תאומים"  שפירושן מתאם חזק חיובי בין גודל הגירעון  הציבורי  .3

 הסבירו באמצעות המודל.. לגירעון בחשבון השוטף. התופעה מתחזקת בעידן של תנועות הון יותר פתוחות
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לבצע  ,  חוף ביותר  של נגיד הבנק המרכזי התפקיד הד" כשמופיע משבר כלכלי    הסבירו את הציטוט: .4

. איחור  בתגובה יכול להביא לכך למנוע  כניסה לדפלציהכדי   מידית  מדיניות מוניטרית מרחיבה

 שמדיניות מוניטרית כבר לא תהיה יעילה".    

 

 פתרון:

ון מתקבלות ירידות מחירים במשק, אשר גורמות ברגע שהמשק נמצא במית

להופעת ציפיות דפלציוניות. ציפיות דפלציוניות מגדילות את הריבית 

)הן בגלל ירידה  לזוז שמאלה  ISהריאלית הצפויה וגורמות לעקומת 

, ושוב לגרום לירידת בהשקעות והן בגלל פרטים שדוחים צריכה לעתיד(

גיע למלכודת נזילות, ומדיניות מחירים, הדבר יכול לגרום לכך שנ

מוניטרית תפסיק להיות יעילה )לא ניתן יהיה להגיע לריבית שלילית(.
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 2(  שאלה %51)

                          משוואת פיליפס:  "רוש-ריש"במשק  הניחו 

)( eUnU   

 :הניחו שפונקציית ההפסד שרואים  המדינאים   מאינפלציה ואבטלה הינה 

2),(  UUL 

 : "המדיניות היא מדיניות של "שקול דעת 

 ותשאל

 הראו האינפלציה בשווי משקל. .1

 הסבירו.האם האינפלציה  תעלה מתקופה לתקופה?   .2

ידוע  שבעקבות המחאה החברתית  החליטו  יותר יצרנים  שלא לשנות את המחירים באופן שוטף  אלא  .3

איך   כדי להימנע מזעם הקהל בכל פעם שהם מעלים מחירים. ת לתקופות ארוכולקבוע את המחירים 

 ושפע מכך האינפלציה של שווי משקל?ת
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 3(  שאלה %51)

kYעל ידי   פונקציית ביקוש לכסף קלאסית הנתונה טוש"-"טישבמשק 
P

M d

 . 

 ( חלק א'%5)

והתוצר צומח בכל  8%שיעור הדפסת הכסף התקופתי הוא מהו שיעור האינפלציה במשק לתקופה אם  .1

 ?k? האם התשובה לשאלה זו תלויה בערכו של הפרמטר  4% -תקופה ב

  k =0.2מהי מהירות המחזור במשק אם  .2

 פתרון:

 פונקציית הביקוש לכסף מתארת את תורת הכמות של הכסף, ולכן: .1

 

 כלומר, מהירות המחזור קבועה גם בטווח הקצר.

 

 

 

. הפרמטר משפיע על הגודל של מהירות המחזור, אבל בכל מקרה היא kשובה אינה תלוה בגודל של הת

 תהיה קבועה על אותו הגודל.

 :1-כבר פיתחו ב .2

 

 

 ( חלק ב'%5)

מה יקרה לשיעור האינפלציה במשק אם כתוצאה מחדשנות בענף הבנקאות מהירות א',  בהמשך לסעיף  .1
 ?  1% -המחזור במשק עולה בכל תקופה ב

 פתרון:

 משוואה מוניטרית: .1
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 'ג( חלק %5)

   א'  )מהירות מחזור יציבה בטווח ארוך(:בנתוני חלק 

מהתוצר  שלא יגדיל את החוב הציבורי.  מהו  כולל   הבנק המרכזי התיר לממשלה להחזיק אחוז גירעון  .1
 אחוז הגירעון מהתוצר  שהממשלה תחזיק?

חוב נטל של הבנק המרכזי היא  שמירה על נטל החוב הציבורי. הניחו בהנחה שההתניה   2ענו  על סעיף  .2
 .100%ציבורי של 

 פתרון:

 אם יש גרעון שלא ממומן דרך החוב הציבורי )אג"ח( אז הוא חייב להיות ממומן דרך הדפסת כסף. .1

F – .גודל הגרעון שניתן לממן דרך הדפסה 
f – פסה.אחוז הגרעון מהתוצר המקסימלי שניתן לממן דרך הד 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 מהתוצר. %1.6כלומר, ניתן לממן גרעון מקסימלי של 

 , כלומר, %100תוצר הוא -קבוע. כרגע נתון שהיחס חוב צריכים לשמור על היחס  .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מהתוצר. %5.6הפעם, כדי להגיע ליעד צריך להחזיק שעור גרעון מהתוצר בסך של 
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 4 ( שאלה%52) 

.   (N)ולא סחירים   ( T)הניחו מודל של משק פתוח עם  שני מוצרים:  סחירים     "":שוק-שיק"משק ב

תנועות הון.  אין המשק סגור  ל .ת ייצור לא ליניארית. מלאי ההון בכל ענף קבוע.  שע"ח נומינלי קבועיפונקצי

 וקה מלאה. המשק נמצא בתעס  .היצוא שווה ליבוא  .העברות חד צדדיות

 שימו לב: אם לא נאמר אחרת,  יחס צריכה של סחירים ולא סחירים קבוע. 

יחידות אנרגיה שמקורם בנפט, פחם וגז שכולם מיובאים. הניחו שזו הכמות  100כיום  המשק צורך בכל שנה  

  מהתוצר.  5%צריכת האנרגיה מהווה   המקסימלית  שהמשק זקוק לה בכל שנה.

   יחידות אנרגיה. 100-גז המספיק  בדיוק לבכל שנה  שממנו ניתן להפיק  מאגר במשק  נמצא  

 :בגרפים ובהסברים  TNTמודל למדיניות  באמצעות למדיניות    דונו בהצעות השונות 

 חלק א'( %8)

המשק צריך .  ולאפשר היצוא לחו"ל יחידות אנרגיה 100גז בערך של להפיק בכל שנה יש " :facebook-השר 

 .Tיחידות של  100לייצר עוד  ניתןהערה: מצב  רגיל שבו    ".)איזון חיצוני( היות סגור לתנועות הוןלהמשיך ל

ריאלי,  מחירי המוצרים  הסחירים, מחירי המוצרים הבלתי :  שע"ח בגרפים  ובהסבריםהראו  במצב כזה  .1

 .T ,Nשימו לב: יחס צריכה קבוע של    ., הקצאת העובדיםסחירים, השכר הנומינלי

 מה הבעייתיות שיכולה  להיות עם  מדיניות שכזו? .2

 'בחלק ( %2)

 .  יש למנוע את יצוא הגז ולהמשיך לשמור על המשק סגור לתנועות הון  -watsapp -השר 

   תוצאה בין  הצעה זו להצעה שבחלק א'? הסבירו.מבחינת ההאם  יש הבדל  .1

 חלק ג' ( %5)

אבל להפנות את כל  הגז  כל  יש לייצא  את ור לתנועות הון.  המשק צריך להמשיך להיות סג twitter -הת שר

   היא רק לשירותים.בביקוש שימו לב ההגדלה  הרחבת   שירותי  הבריאות.ההכנסות  ל

, מבחינת:  שע"ח הריאלי,  שכר נומינלי  facebook-שר הלהצעתו של  twitter -שרת ההשוו את הצעת  .1

 .הקצאת העובדים

 'דחלק ( %5)

מה שחשוב  שהמשק יהיה סגור  כל ההצעות הקודמות  יפגעו במשק בעתיד. לדעתי        :instagram -השר   

לקרן    לחו"ל  אבל המדינה  בכל זאת  תשקיע בחו"ל את כל  ההכנסות ממכירת הגזפרטיות  לתנועות הון  

 . שתשמר לדורות הבאים

 .instagram -שר   ההסבירו ממה מודאג   .1

 והראו בדיאגרמות.הסבירו את הצעתו  .2

 .אם הצעתו תתקבל,  מה יקרה לשע"ח הריאלי, למחירי המוצרים הסחירים,  מחירי הבלתי סחירים .3

 'ה( חלק %5)

נקבל שעל ידי זה   , אפשר  למנוע את הפגיעה העתידית במשק  ובכל זאת לדאוג לדור הזה  -outlook -שר ה

בצע זאת על ידי  נאבל    ,רחבת שירותי הבריאותלהשתמש בהכנסות  למימון ה  twitter -שרת האת הצעת 

 עובדים מחו"ל.

 הסבירו את הצעתו.  .1
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 5( שאלה %52)

 ":שוט-שיטלהלן נתוני משק פתוח   "

שע"ח קבוע. תוצר פוטנציאלי. במשק ובחו"ל יציבות מחירים. איזון תקציבי. איזון בחשבון השוטף. תנועות הון 

 .  5%מעלה. קשיחות שכר  ומחירים כלפי מטה. הריבית בארץ ובעולם   מושלמות. גמישות מחירים ושכר  כלפי

 

 העיצומים לא השפיעו על היבוא. ירד היצוא  של המשק. הים   בגלל  עיצומים בנמלי

 

 ( חלק א'%6)

 הראו מה יקרה  במשק  למחירים , לשע"ח הריאלי,  לחשבון השוטף, להשקעות, לתוצר.

 

 ( חלק ב'%7)

 . הריבית במשק עלתה

 ממה יכולה  לנבוע עליית הריבית? .1

 הראו ביחס לחלק א' מה יקרה:   למחירים , לכמות הכסף, לחשבון השוטף, להשקעות, לתוצר, לאבטלה. .2

 

 ( חלק ג'%6)

רמה ונחזיר  את הריבית לחד פעמית  בצע הרחבה מוניטאריתי   המרכזי  הבנק ," מה הבעיה :  התגובות שר  

 . "  5%של 

 האם  הוא צודק?טענתו. חוו דעתכם על  .1

על ידי עיקורים.    5%השר התכוון שהבנק המרכזי  צריך להקפיד על  ריבית של   :מתקן התגובות ועץ שר י .2

 מה הבעיה עם מדינות שכזו?הראו את כוונתן  והסבירו  

 

 

 'ד( חלק %6)

מו והריבית תוכל לחזור פיחות מיד, החשבון השוטף יתוקן, הציפיות  לפיחות ייעל אם נבצע   :  המחשבהשר  

 "  יש סיכוי שהבעיה תיפתר.  , קיימא כיוון שנחזור למצב בר  למצבה המקורי.

 חוו דעתכם על הטענה. .1

 הסבירו. יה?בדרך יותר בטוחה  את הבעהאם ניוד שע"ח  יכול לפתור  .2
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 'אמועד  -גע"תש  -מאקרו  ב' 

 / מבחן  לא חסוי 14211551 קוד הקורס:

 9/7/2012 תאריך הבחינה:

 ד"ר שרון חדדאהוד ראובן,  גדי חזק,  שם המרצה

 שעות 3 משך הבחינה:

 עמודי פוליו 2מחשב כיס,  חומר עזר:

 

  1 ( שאלה%02)

 ענו על השאלות הבאות:

 

וב הממשלתי תגרור מיתון עמוק יותר במשק ככל ששווקי ההון מדיניות צנע פיסקאלית להקטנת הח .1

 נכון /לא נכון הסבירו..     ושע"ח נייד  והמט"ח משוכללים ופתוחים יותר לעולם
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maagar
Text Box
ציון: 90



 2 

iהניחו  פונקציית ביקוש לכסף:         .2

Y
YiL

P

M d


 ),(

 

נכון /לא  ההכנסות ממס אינפלציה. בהנחה של ריבית ריאלית חיובית,  העלאת  יעד האינפלציה  תקטין את 

 נכון הסבירו.
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 3 

בכלכלות פתוחות קיימת בעיית "גירעונות תאומים"  שפירושן מתאם חזק חיובי בין גודל הגירעון  הציבורי  .3

 הסבירו באמצעות המודל.. לגירעון בחשבון השוטף. התופעה מתחזקת בעידן של תנועות הון יותר פתוחות

 

 

101

אגודת הסטודנטים, בן גוריון מאגר הסיכומים



 4 

לבצע  ,  חוף ביותר  של נגיד הבנק המרכזי התפקיד הד" כשמופיע משבר כלכלי    הסבירו את הציטוט: .4

. איחור  בתגובה יכול להביא לכך למנוע  כניסה לדפלציהכדי   מידית  מדיניות מוניטרית מרחיבה

 שמדיניות מוניטרית כבר לא תהיה יעילה".    

 

 פתרון:

ון מתקבלות ירידות מחירים במשק, אשר גורמות ברגע שהמשק נמצא במית

להופעת ציפיות דפלציוניות. ציפיות דפלציוניות מגדילות את הריבית 

)הן בגלל ירידה  לזוז שמאלה  ISהריאלית הצפויה וגורמות לעקומת 

, ושוב לגרום לירידת בהשקעות והן בגלל פרטים שדוחים צריכה לעתיד(

גיע למלכודת נזילות, ומדיניות מחירים, הדבר יכול לגרום לכך שנ

מוניטרית תפסיק להיות יעילה )לא ניתן יהיה להגיע לריבית שלילית(.
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 2(  שאלה %51)

                          משוואת פיליפס:  "רוש-ריש"במשק  הניחו 

)( eUnU   

 :הניחו שפונקציית ההפסד שרואים  המדינאים   מאינפלציה ואבטלה הינה 

2),(  UUL 

 : "המדיניות היא מדיניות של "שקול דעת 

 ותשאל

 הראו האינפלציה בשווי משקל. .1

 הסבירו.האם האינפלציה  תעלה מתקופה לתקופה?   .2

ידוע  שבעקבות המחאה החברתית  החליטו  יותר יצרנים  שלא לשנות את המחירים באופן שוטף  אלא  .3

איך   כדי להימנע מזעם הקהל בכל פעם שהם מעלים מחירים. ת לתקופות ארוכולקבוע את המחירים 

 ושפע מכך האינפלציה של שווי משקל?ת
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 3(  שאלה %51)

kYעל ידי   פונקציית ביקוש לכסף קלאסית הנתונה טוש"-"טישבמשק 
P

M d

 . 

 ( חלק א'%5)

והתוצר צומח בכל  8%שיעור הדפסת הכסף התקופתי הוא מהו שיעור האינפלציה במשק לתקופה אם  .1

 ?k? האם התשובה לשאלה זו תלויה בערכו של הפרמטר  4% -תקופה ב

  k =0.2מהי מהירות המחזור במשק אם  .2

 פתרון:

 פונקציית הביקוש לכסף מתארת את תורת הכמות של הכסף, ולכן: .1

 

 כלומר, מהירות המחזור קבועה גם בטווח הקצר.

 

 

 

. הפרמטר משפיע על הגודל של מהירות המחזור, אבל בכל מקרה היא kשובה אינה תלוה בגודל של הת

 תהיה קבועה על אותו הגודל.

 :1-כבר פיתחו ב .2

 

 

 ( חלק ב'%5)

מה יקרה לשיעור האינפלציה במשק אם כתוצאה מחדשנות בענף הבנקאות מהירות א',  בהמשך לסעיף  .1
 ?  1% -המחזור במשק עולה בכל תקופה ב

 פתרון:

 משוואה מוניטרית: .1
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 'ג( חלק %5)

   א'  )מהירות מחזור יציבה בטווח ארוך(:בנתוני חלק 

מהתוצר  שלא יגדיל את החוב הציבורי.  מהו  כולל   הבנק המרכזי התיר לממשלה להחזיק אחוז גירעון  .1
 אחוז הגירעון מהתוצר  שהממשלה תחזיק?

חוב נטל של הבנק המרכזי היא  שמירה על נטל החוב הציבורי. הניחו בהנחה שההתניה   2ענו  על סעיף  .2
 .100%ציבורי של 

 פתרון:

 אם יש גרעון שלא ממומן דרך החוב הציבורי )אג"ח( אז הוא חייב להיות ממומן דרך הדפסת כסף. .1

F – .גודל הגרעון שניתן לממן דרך הדפסה 
f – פסה.אחוז הגרעון מהתוצר המקסימלי שניתן לממן דרך הד 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 מהתוצר. %1.6כלומר, ניתן לממן גרעון מקסימלי של 

 , כלומר, %100תוצר הוא -קבוע. כרגע נתון שהיחס חוב צריכים לשמור על היחס  .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מהתוצר. %5.6הפעם, כדי להגיע ליעד צריך להחזיק שעור גרעון מהתוצר בסך של 
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 4 ( שאלה%52) 

.   (N)ולא סחירים   ( T)הניחו מודל של משק פתוח עם  שני מוצרים:  סחירים     "":שוק-שיק"משק ב

תנועות הון.  אין המשק סגור  ל .ת ייצור לא ליניארית. מלאי ההון בכל ענף קבוע.  שע"ח נומינלי קבועיפונקצי

 וקה מלאה. המשק נמצא בתעס  .היצוא שווה ליבוא  .העברות חד צדדיות

 שימו לב: אם לא נאמר אחרת,  יחס צריכה של סחירים ולא סחירים קבוע. 

יחידות אנרגיה שמקורם בנפט, פחם וגז שכולם מיובאים. הניחו שזו הכמות  100כיום  המשק צורך בכל שנה  

  מהתוצר.  5%צריכת האנרגיה מהווה   המקסימלית  שהמשק זקוק לה בכל שנה.

   יחידות אנרגיה. 100-גז המספיק  בדיוק לבכל שנה  שממנו ניתן להפיק  מאגר במשק  נמצא  

 :בגרפים ובהסברים  TNTמודל למדיניות  באמצעות למדיניות    דונו בהצעות השונות 

 חלק א'( %8)

המשק צריך .  ולאפשר היצוא לחו"ל יחידות אנרגיה 100גז בערך של להפיק בכל שנה יש " :facebook-השר 

 .Tיחידות של  100לייצר עוד  ניתןהערה: מצב  רגיל שבו    ".)איזון חיצוני( היות סגור לתנועות הוןלהמשיך ל

ריאלי,  מחירי המוצרים  הסחירים, מחירי המוצרים הבלתי :  שע"ח בגרפים  ובהסבריםהראו  במצב כזה  .1

 .T ,Nשימו לב: יחס צריכה קבוע של    ., הקצאת העובדיםסחירים, השכר הנומינלי

 מה הבעייתיות שיכולה  להיות עם  מדיניות שכזו? .2

 'בחלק ( %2)

 .  יש למנוע את יצוא הגז ולהמשיך לשמור על המשק סגור לתנועות הון  -watsapp -השר 

   תוצאה בין  הצעה זו להצעה שבחלק א'? הסבירו.מבחינת ההאם  יש הבדל  .1

 חלק ג' ( %5)

אבל להפנות את כל  הגז  כל  יש לייצא  את ור לתנועות הון.  המשק צריך להמשיך להיות סג twitter -הת שר

   היא רק לשירותים.בביקוש שימו לב ההגדלה  הרחבת   שירותי  הבריאות.ההכנסות  ל

, מבחינת:  שע"ח הריאלי,  שכר נומינלי  facebook-שר הלהצעתו של  twitter -שרת ההשוו את הצעת  .1

 .הקצאת העובדים

 'דחלק ( %5)

מה שחשוב  שהמשק יהיה סגור  כל ההצעות הקודמות  יפגעו במשק בעתיד. לדעתי        :instagram -השר   

לקרן    לחו"ל  אבל המדינה  בכל זאת  תשקיע בחו"ל את כל  ההכנסות ממכירת הגזפרטיות  לתנועות הון  

 . שתשמר לדורות הבאים

 .instagram -שר   ההסבירו ממה מודאג   .1

 והראו בדיאגרמות.הסבירו את הצעתו  .2

 .אם הצעתו תתקבל,  מה יקרה לשע"ח הריאלי, למחירי המוצרים הסחירים,  מחירי הבלתי סחירים .3

 'ה( חלק %5)

נקבל שעל ידי זה   , אפשר  למנוע את הפגיעה העתידית במשק  ובכל זאת לדאוג לדור הזה  -outlook -שר ה

בצע זאת על ידי  נאבל    ,רחבת שירותי הבריאותלהשתמש בהכנסות  למימון ה  twitter -שרת האת הצעת 

 עובדים מחו"ל.

 הסבירו את הצעתו.  .1
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 5( שאלה %52)

 ":שוט-שיטלהלן נתוני משק פתוח   "

שע"ח קבוע. תוצר פוטנציאלי. במשק ובחו"ל יציבות מחירים. איזון תקציבי. איזון בחשבון השוטף. תנועות הון 

 .  5%מעלה. קשיחות שכר  ומחירים כלפי מטה. הריבית בארץ ובעולם   מושלמות. גמישות מחירים ושכר  כלפי

 

 העיצומים לא השפיעו על היבוא. ירד היצוא  של המשק. הים   בגלל  עיצומים בנמלי

 

 ( חלק א'%6)

 הראו מה יקרה  במשק  למחירים , לשע"ח הריאלי,  לחשבון השוטף, להשקעות, לתוצר.

 

 ( חלק ב'%7)

 . הריבית במשק עלתה

 ממה יכולה  לנבוע עליית הריבית? .1

 הראו ביחס לחלק א' מה יקרה:   למחירים , לכמות הכסף, לחשבון השוטף, להשקעות, לתוצר, לאבטלה. .2

 

 ( חלק ג'%6)

רמה ונחזיר  את הריבית לחד פעמית  בצע הרחבה מוניטאריתי   המרכזי  הבנק ," מה הבעיה :  התגובות שר  

 . "  5%של 

 האם  הוא צודק?טענתו. חוו דעתכם על  .1

על ידי עיקורים.    5%השר התכוון שהבנק המרכזי  צריך להקפיד על  ריבית של   :מתקן התגובות ועץ שר י .2

 מה הבעיה עם מדינות שכזו?הראו את כוונתן  והסבירו  

 

 

 'ד( חלק %6)

מו והריבית תוכל לחזור פיחות מיד, החשבון השוטף יתוקן, הציפיות  לפיחות ייעל אם נבצע   :  המחשבהשר  

 "  יש סיכוי שהבעיה תיפתר.  , קיימא כיוון שנחזור למצב בר  למצבה המקורי.

 חוו דעתכם על הטענה. .1

 הסבירו. יה?בדרך יותר בטוחה  את הבעהאם ניוד שע"ח  יכול לפתור  .2

 

 

 

 

 

 

 

113

אגודת הסטודנטים, בן גוריון מאגר הסיכומים



 16 

 

 

 

114

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



 17 

 

 

 

115

אגודת הסטודנטים, בן גוריון מאגר הסיכומים



 18 

 

116

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



117

אגודת הסטודנטים, בן גוריון מאגר הסיכומים



118

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



119

אגודת הסטודנטים, בן גוריון מאגר הסיכומים



120

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



121

אגודת הסטודנטים, בן גוריון מאגר הסיכומים



122

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



123

אגודת הסטודנטים, בן גוריון מאגר הסיכומים



124

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



125

אגודת הסטודנטים, בן גוריון מאגר הסיכומים



126

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



127

אגודת הסטודנטים, בן גוריון מאגר הסיכומים



128

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



129

אגודת הסטודנטים, בן גוריון מאגר הסיכומים



130

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



131

אגודת הסטודנטים, בן גוריון מאגר הסיכומים



132

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



  1

 'אמועד  -וע"תש  -מאקרו  ב'  

   14211551  קוד הקורס:

  11/7/2016  תאריך הבחינה:

 אהוד ראובן גדי חזק, פרופ' מרק גרדשטיין,  שם המרצה

 (אילת) ד"ר שרון חדד, (אחווה) 

  שעות 3  משך הבחינה:

  עמודי פוליו 2מחשב כיס,   חומר עזר:

  שאלות קצרות -חלק א' )  %40(

  

  1)  שאלה %5(

שהבנק המרכזי משטר שע"ח  קבוע  אין אפשרות שאינפלציה מחו"ל תיכנס למשק , כיוון ק פתוח במשב

  נכון / לא נכון / הסבירו   אינו יכול להגדיל את היצע הכסף.

  הטענה אינה נכונה.

כאשר המחירים בחו"ל עולים שער החליפין הריאלי בישראל יעלה גם כן 

}
*

e p
R

p

↑

↑ הממשלה לא  (כל עוד=

יתרחבו ולכן יווצר עודף היצע של מט"ח. הבנק  BP -ו IS. כתוצאה מכך, עקומת  תעשה פיחות במקביל)

תתרחב. נקודת שיווי המשקל  LMייאלץ לספוג דולרים ולהזרים שקלים בכדי לשמור על שע"ח הנומינלי ו

  יכנס למשק.  שתתקבל תהיה בתעסוקת יתר ולכן המחירים במשק יעלו והאינפלציה מחו"ל ת

  

  2)  שאלה %5(

מדינות שמחקרים הראו  לגבי התקופה הזאת,  שרר  בעולם משטר של שע"ח  קבוע.      60-לאורך שנות ה

באמצעות מודל  הסבירו את התופעהאינפלציה. סבלו מ  מתפתחות  שחוו  התפתחות טכנולוגית מואצת

TNT. 

Tהעובדים בסקטור הסחיר השיפור הטכנולוגי יוביל לעלייה בתפוקה השולית של 

L
MP , ולכן גם השכר  ↑

יעלה בסקטור הסחיר ובסקטור הבלתי סחיר. התפוקה השולית של העובדים בסקטור הבלתי סחיר לא 

  תשתנה ולכן מחירי המוצרים הסחירים יעלו ואיתם תעלה רמת המחירים במשק.

T T T

L

T N

N N N N

L

N

MP P w

w w

w P MP P

P P

↑ ⋅ ⇒ ↑

↑⇒ ↑

↑ = ⇒↑

↑ ⇒ ↑

   

  3)  שאלה %5(

  היו במשק שני נתונים מרכזיים:  80-במחצית הראשונה של  שנות ה

  גירעון  ענק אך יציב  שמומן באמצעות הדפסת כסף. •

 משנה לשנה. אינפלציה שהלכה  ועלתה •

  ירידה מתמדת בביקוש לכסף ריאלי."הייתה  כלכלן  בבנק ישראל  טען: "אחת הסיבות  לעליית קצב האינפלציה   
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Text Box
פתרון מרצה



  2

  .במשק סגור התייחסו לתנאים של אינפלציה בטווח ארוךהסבירו את טענתו  ו

SEגירעון הממומן רק על ידי הדפסת כסף:  F=   

)הגירעון יציב ולפיכך הסניוראז' יציב גם כן ולכן מתקיים:  )0

M
SE m SE m L kY hi

P

 = → = + − 
 

   

כדי לשמור על סניוראז' קבוע  טענת הכלכלן היא שאחת הסיבות לאינפלציה היא ירידה בביקוש לכסף.

)יש להגדיל את קצב ההדפסה כל הזמן.  0L -נוכח ירידה מתמדת ב )0SE m L kY hi m= ↓ + − → ↑.  

)אם נניח שהדפסת הכסף עולה על הצמיחה במשק באותה תקופה אז  )ˆ ˆm Y Vπ π↑→ + − ↑→ ↑ .  

  ף יכולה להסביר במידה מסוימת את ההאצה בקצב האינפלציה.אכן ניתן לטעון שהירידה בביקוש לכס

  

  4)   שאלה %5(

צר יורד משנה לשנה. השנה  התוצר המשיך לרדת  אך שיעורי ובמשק  סגור  "טמפו" קיים מיתון  ארוך  והת

   .האבטלה  ירדו 

תופעה הזאת אופיינית ההסברים טען:   " אני מציע לשים לב  לשינוי בשיעורי  ההשתתפות בכוח העבודה. ה שר 

  הסבירו במדויק את שני המשפטים שלו.למיתון ארוך". 

  תשובה

מיתון ארוך יכול לגרום לחלק  מהמובטלים  להפסיק לחפש עבודה ובכך בהגדרה  הם  יוצאים מכוח 

העבודה  ואינם מוגדרים כמובטלים. (למשל אם כל המובטלים יפסיקו לחפש עבודה לא יהיו מובטלים).   

  ה היא ירידה בשיעור  ההשתתפות בכוח העבודה  וירידה באבטלה.התוצא

  

  

  6 )   שאלה%5(

על רקע  עזיבתה הצפויה של בריטניה את האיחוד האירופי  (בריטניה לא שותפה למטבע היורו),   טען 

פוליטיקאי צרפתי:  גם לנו יש אי נחת מעובדים ממזרח אירופה שמציפים את ארצנו.  יחד עם זאת  לא 

  חוו דעתכם על טענתו.ך לפרק את  איחוד המטבע.   אפשר פשוט להגביל  את  מעבר בין המדינות.   צרי

לאיחוד מטבע יתרונות רבים אך  אחת המגבלות של איחוד מוניטרי  שהיא כופה   מדיניות מוניטרית 

יה מתאם גבוה אחידה בכל  מדינות הגוש.  כדי שמדיניות מוניטרית אחידה  תתאים לכולם  היה רצוי  שיה

במחזוריות הכלכלית שבו נמצאות כל מדינות הגוש כלומר אם יש אבטלה  היא  תהיה  בכל מדינות הגוש, 

ולכן מדיניות מוניטרית מרחיבה תתאים לכולן.  כדי  שמתאם כזה יתקיים  רצוי שיהיה מעבר עובדים כמה 

בוהה מצרפת, עובדים יעברו בלגיה אם תהיה בהולנד  אבטלה  יותר ג  ;שיותר חופשי בין מדינות הגוש

לצרפת וכך האבטלה  תתפזר באופן יותר אחיד.  מגבלת מעבר של עובדים  תמנע את המכניזם הזה  ותיפגע  

  ביעילות של איחוד המטבע.
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  7)   שאלה %5(

  על כל ההכנסה. 20%שקלים לחודש.  כיום יש מס יחסי  של    10,000לכל פרט במשק הכנסה של 

  י הצעות להקלה במס:קיימות שת

  .10%-הורדת המס היחסי  ל .1

על שכר הגבוה    20% והשארת  מדרגת מס של   שקלים    0-5,000בשכר של   0-ל  הורדת שעור המס   .2

 שקלים.  5,000 -מ

  על פי איזו הצעה היצע העבודה יהיה גדול ל יותר?

  -שקל לשעה 50שעות בחודש  בשכר של 200ברוטו (נניח עם  10,000בהנחה  שכל העובדים מרוויחים 

.  המס  השולי יורד ולכן  השכר השולי לשעה עולה.  יש פה השפעת הכנסה חיובית  (עליית הכנסה של 1בהצעה 

שקל)   והשפעת תחלופה כאשר  הפנאי מתייקר  והצריכה מוזלת יחסית.  במצב כזה  הפרטים  ירצו  1,000

אך פחות פנאי מבחינת תחלופה ולכן לא ברור אם יצרכו יותר פנאי או פחות לצרוך יותר פנאי מבחינת הכנסה   

  ולכן לא ברור אם יעבדו יותר או פחות.

כלומר לא היה כאן שינוי בשכר השולי   %20שקל אך המס השולי  נשאר   100-ההכנסה גם עלתה ב  2בהצעה 

  יצרכו יותר פנאי ויעבדו פחות.  השעתי נטו . המשמעות היא שיש כאן רק השפעת  הכנסה ולכן בוודאות

  יעבדו כנראה יותר 1בהצעה  -הנמסק
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  מסהשאלות  -חלק ב') %07( 

 

 1 שאלה )  %20(

  :סגורלהלן נתוני משק 

 g = 0.05  5%שיעור הצמיחה הקבוע של המשק 

(M/P)  ביקוש ליתרות ריאליות
d
 = 0.25Y 

  פסת כסף.מהתוצר  שאותו  היא  מממנת בהד 3%לממשלה   גירעון של 

  בנוסף נתון:

  המשק נמצא כל העת בשווי משקל של טווח ארוך.

  חלק א') %10(

 לב: יש צמיחה במשק, שיעור הזרמת הכסף קבוע)מו מהו שיעור האינפלציה השנתי? (שי .1

  מהו מס האינפלציה ביחס לתוצר ? מהו הסניורז'  במשק ביחס לתוצר ? .2

  חלק ב') %5( 

  לשמור  על האינפלציה ברמתה המקורית. . הוחלט5-מהירות המחזור  עלתה ל

  שהממשלה צריכה לגייס כל שנה? במונחי תוצר  מהו גובה ההלוואות
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 2 שאלה)  %52(

  . פוטנציאלי. איזון בחשבון השוטף עם תנועות הון מושלמות. המשק בתוצר דין"  -"דיןפתוח קטן  במשק
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הניחו בנקודת  .אך השכר גמיש  רק כלפי מעלההכוונים  לאורך כל השאלה הניחו  שהמחירים גמישים  לכל

הרגישות של  ההשקעות לריבית היא    כמות  הכסף הנומינלית קבועה. שע"ח נייד.משטר   .e=1הפתיחה  

b=1,000   , היא  לריבית     רגישות הביקוש לכסף  ריאליh=1,000 רמת המחירים בנקודת הפתיחה .P=1 

  בחו"ל  קרו שני זעזועים:

 .100-ירד בדין    -דיןמשק יצוא של גודל האוטונומי במיתון וכתוצאה מכך  ההתפתח   .1

  .5%-ב העולמית  כתגובה למיתון הורדה הריבית  .2

  'א חלק) %01( 

 ,  להשקעות(כמותית) ביחס למצב הפתיחה  מה יקרה: לתוצר,  לריבית בגרפים ובהסברים  הראו  .1

 הסבירו כל תשובה. , לכמות הכסף הריאלית, לרמת המחירים. לחשבון השוטף,  לשע"ח הריאלי ,(כמותית)

  בחרו תשובה/  1-או קטן מ 1-/  יכול להיות גבוה מ1-גדול מ / 1-/  קטן מ 1שע"ח  הנומינלי  יהיה:  .2

  והסבירו.

 מה יקרה ליצוא? מה יקרה ליבוא?  הסבירו. .3

  ב' חלק) %8(

תוצר פוטנציאלי  עם איזון ור  את המשק  בשתשמ(מספרים כמותיים)  הציעו תכנית כלכלית  מפורטת  .1

  בחשבון השוטף.

   1-או קטן מ 1-/  יכול להיות גבוה מ1-גדול מ / 1-/  קטן מ 1במצב כזה  שע"ח  הנומינלי יהיה :   .2

 .והסבירו  בחרו תשובה

 ?   המשיכו להניח שהשכר הנומינלי קשיח. יחסית למצב המקורי מה יקרה במצב כזה למחירים .3

 וא?בלי ? ה במצב כזה ליצוארמה יקהפתיחה,   ביחס למצב  .4

  ג' חלק) %7(

אבל  בהנחה  שהמחירים והשכר   TNTעל פי מודל    א'הראו את המעבר מהמצב המקורי   לחלק   .1

    גמישים לחלוטין.

 רים הבלתי סחירים, לשכר הנומינלי, לשע"ח. מה יקרה  למחיר המוצרים הסחירים, למחיר המוצ .2
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  4שאלה  )  %03( 

  הניחו את פרמטרים הבאים:

Π  יעד אינפלציה
*

t = 2  

  α=1  השפעת הריבית הריאלית  על התוצר

  Φ>0  שיפוע עקומת פיליפס

  ϴπ >0  תגובת  הריבית הריאלית  לסטיית האינפלציה מיעד האינפלציה

  ϴY  >0  תגובת  הריבית הריאלית  לסטיית התוצר מהתוצר הפוטנציאלי.

 ρ=3  המתאים לתוצר פוטנציאלי -ריאלי הטבעישער הריבית ה

    -תוצר פוטנציאלי 

Yt  =100 

  חלק א') %6(

  המשק נמצא בנקודת הפתיחה  בשווי משקל של טווח ארוך.  2050הניחו  שבשנת   

  π,Yציירו את עקומות הביקוש הדינמי וההיצע הדינמי  במישור   .1

  ה? התוצר.מהי הריבית הריאלית? הריבית הנומינלית? האינפלצי .2

  חלק ב') %8(

אחוז.   5עלו  מחירי חומרי הגלם   והתרחש זעזוע   היצע   שלילי  חד  פעמי של   2051כעת הניחו שבשנת 

t=5)V  לא חזר על עצמו זעזוע ההיצע (כלומר   2052).  משנתt=0V(  

ינלית, הריבית על ציר הזמן  את התפתחות:  האינפלציה,  התוצר, הריבית הנומ(בלי חישובים)   הראו 

 הריאלית.

  ' גחלק ) %8(

  את התוצר הפוטנציאלי. בכל תקופה: הבנק המרכזי חייב  לקבוע ריבית שתבטיח שר  היציבות

     .2052-וב 2051-ב  יקבע  הראו מהי הריבית שהבנק המרכזי   .1

  הסבירו  מה יתפתח במשק כתוצאה  ממדיניות כזאת. .2

  חלק ד' ) %8(

   נק המרכזי  יפסיק לשגע את הציבור  וישמור על ריבית נומינלית  קבועה.שר הפשטות:  אני מציע שהב

    הראו בגרפים  ובהסברים  מה יקרה בתקופות הבאות. .1

 על ציר הזמן את  התפתחות  האינפלציה, התוצר, הריבית הריאלית.(בלי חישובים)   הראו  .2

  

 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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