
 

 מאסטר גירסאת 1 עמוד

 

 01 גירסה
 בכלכלה מבחן

 11/2018 מועד

 פרטי:___________________________________________ שם

 משפחה:_________________________________________ שם

 ז/דרכון:_______________________________________"ת מס'

  .ז"ת למס' מתחת התשובות דף על מופיע____________________ נבחן: מס'

 תיקי ובניהול השקעות שיווק ,השקעות בייעוץ העיסוק הסדרת חוק במסגרת מועברה בכלכלה המבחן לפניכם

 .1995 - ההתשנ" השקעות,

 התשובות!! דף על ההגירס מספר את לסמן כםעלי הבחינה את לפתור ושתתחיל לפני

 .הבחינה במהלך שאלות לשאול אפשרות תהיה ולא בהירה בצורה נוסחו במבחן והתשובות השאלות

 בחינתו פסילת של לעונש ,היתר בין ,חשוף ויהיה בחומרה יטופל משמעתב פגע כי יימצא אשר נבחן כי ,יודגש

 .בעתיד ערך ניירות רשות לבחינות מלגשת ומניעה

 לב! שימו

 תשובה. אפשריות מספר מוצעות שאלה בכל ."סגורות" שאלות במבחן 

 ב ולסמנה ביותר הנכונה התשובה את שאלה לכל לבחור עליכםX - התשובות. בדף המתאים במקום 

 התשובות. בדף הסימונים פי על ורק אך נקבע במבחן הציון 

 האפשריות. התשובות מופיעות בהן הדיוק למידת בהתאם תשובתכם עגלו 

 כחול. או שחור בעט לסמן עליכם התשובות את 

 בעט. המשבצת כל מילוי ידי על תשובה סימון לבטל ניתן  

 לימוד. חומרי הבחינה לאולם להכניס אין 

 הבחינה. לחדר מחוץ גורמים ועם אחרים נבחנים עם כלשהי בדרך לתקשר מוחלט איסור חל הבחינה במהלך 

 האינטרנט. לרשת המחובר מכשיר כל בידיכם להשאיר אין 

 כבוי. או פעיל במצב חכם(, ושעון נייד טלפון )לרבות תקשורת אמצעי תהחזק על איסור חל הבחינה במהלך 

 בהצלחה!



 

 מאסטר גירסאת 2 עמוד

 

 למבחן: הנחיות

  : כי הניחו בתשובה( או )בשאלה אחרת במפורש נאמר לא אם

 .לימין משמאל יורדת הביקוש עקומת

 .לימין משמאל עולה ההיצע עקומת

 .המוחלט בערכה נמדדת הביקוש גמישות

 .פתוח שהוא השאלה, מהנחות נובע או במפורש, נאמר אם אלא סגור, הוא המשק

 .המשוכללת התחרות תנאי מתקיימים במשק

 .X -ה לציר מקבילה היא לחלוטין גמישה עקומה

 .X -ה לציר )אנכית( ניצבת היא לחלוטין( )קשיחה לחלוטין גמישה בלתי עקומה

 .בלבד הפנויה בהכנסה תלוי פרטית לצריכה הביקוש

 .בלבד הריבית בשער תלוי נקייה שקעהלה הביקוש

 .הריבית ובשער הלאומי התוצר ברמת תלוי לכסף הביקוש

 .העברה תשלומי משלמת אינה הממשלה

 .רווחיהן כל את מחלקות הפירמות

Yd פנויה הכנסה מסמל. 

 חיצוני עירוי יבור.הצ שבידי מזומן + הבנקים ברזרבות גידול כלומר המוניטארי, בבסיס גידול הוא חיובי חיצוני עירוי

 .המוניטארי בבסיס הקטנה הוא שלילי

  הציבור. שבידי המזומן בכמות הקטנה הוא חיובי פנימי עירוי

 .הציבור שבידי המזומן בכמות גידול הוא שלילי פנימי עירוי
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 המשק? של הייצור( אפשרויות )גבול התמורה עקומת של לתזוזה להביא יכול הבאים מהשינויים איזה .1

 

א

. 

 בניית למטרת תקציבה את הגדילה שהממשלה העובדה בשל מועסקים להיות החלו מובטלים שהיו בניין פועלי

 .יכולת למיעוטי דירות

 שעות 5) משרה בחצי לעבוד שנהגו נשים של רב מספר מכך וכתוצאה ארוך לימודים יום הונהג החינוך במערכת .ב

 (.ביום שעות 8) מלאה במשרה מעתה עובדות (ביום

 (.שעברה לשנה בהשוואה) וחסה עגבניות ויותר חיטה פחות מייצרות הפירמות ,הציבור של בטעמים שינוי בשל .ג

 של מחדש הסבה של מתואם מאמץ נעשה ,מיותרים עובדים קיימים במשק פירמות במספר כי שהתברר לאחר .ד

 .במשק אחרות בפירמות עבודה למצוא הצליחו והם הללו הפועלים

ה

. 

 ייצור את וצימצם יחסי יתרון לו יש בו המוצר ייצור את הגדיל מכך וכתוצאה בינלאומי למסחר נפתח המשק

  .יחסי חיסרון לו יש בו המוצר

 

 לייבא הממשלה התירה המחירים עליות את למתן במטרה לצרכן. העגבניות במחיר חדה עלייה חלה החגים לפני .2

 מקרים אף היו לצרכן. העגבניות מחיר ירד לא העגבניות, יבוא למרות אולם מתורכיה. עגבניות של גדולות כמויות

  נרקבו. ולכן שווקו שלא עגבניות עודפי בחנויות נשארו בהם

  זו? תופעה להעיד יכולה מהבאים מה על

 

א

. 

 .לחלוטין גמיש בלתי הוא לעגבניות שהביקוש

 גמישות בעל הוא לעגבניות שהביקוש .ב

 .אינסופית

 תחרות קיימת לא העגבניות שבשוק .ג

 .משוכללת

 .משוכללת תחרות קיימת העגבניות שבשוק .ד

ה

. 

 בשוק מתקיימים אינם הכלכלה שחוקי

  .העגבניות

 

 לקבל הדירות לקוני לאפשר הצעה הועלתה הדירות מחירי את להוריד הממשלה שעושה המאמצים במסגרת .3

 חייב הדירה ורוכש הדירה מערך 70% בגובה רק משכנתא לקבל היה ניתן כה עד הדירה. מערך 90% בגובה משכנתא

 שאין צעירים, זוגות על יקל זה שינוי המציעים, לדעת הדירה. מערך 30% בגובה עצמי הון בידיו שיש להוכיח היה

  הדירות. מחירי להורדת יביא וגם דירה לרכוש מספיק, עצמי הון בידם

 ביותר? הנכון הוא הבאים מההיגדים איזה דירות, של אחד סוג רק בשוק קיים כי ובהנחה המתוארות בנסיבות

 

א

. 

 הביקוש יגדל ולפיכך יגדל הדירות קוני שמספר משום ,הדירות מחירי לעליית דווקא ותגרום גרועה היא ההצעה

 .לדירות
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 מאסטר גירסאת 4 עמוד

 

 הלוואות מאשר יותר נמוכה בריבית ניתנת שהמשכנתא משום ,הדירות מחירי את להוריד תצליח אכן ההצעה .ב

 .לוקחים שאנשים אחרות

 בשל דירה לרכוש יכלו לא כה שעד צעירים זוגות של מצבם את תשפר וגם הדירות מחירי את תוריד אכן ההצעה .ג

 .מספיק עצמי הון היעדר

 .הדירות מחירי על השפעה כל תהיה לא זו להצעה .ד

ה

. 

 הלוואות על מהריבית יותר גבוהה היא המשכנתא על שהריבית משום הדירות מחירי לעליית תביא ההצעה

  .הדרוש העצמי ההון את להשיג כדי פרטי באופן לקחו שאנשים

 

 בלבד; עובדים באמצעות המייצרים משקים שני בעולם כי הניחו .4

 200 ההר במשק מזון. יחידות 4 או לבוש יחידות 2 בשנה לייצר יכול מהם אחד שכל עובדים 1,000 השפלה במשק

 מזון. יחידות 8 או לבוש יחידות 3 בשנה לייצר יכול מהם אחד שכל עובדים

 ביותר? הנכון הוא הבאים מהמשפטים איזה אלה, נתונים על בהסתמך

 

א

. 

 .לבוש בייצור יחסי ויתרון המוצרים בשני מוחלט יתרון השפלה למשק

 .מזון בייצור יחסי ויתרון המוצרים בשני מוחלט יתרון השפלה למשק .ב

 יתרון יש משק לאיזה לקבוע ניתן לא .לבוש בייצור יחסי יתרון השפלה למשק .ג

 .מוחלט

 .לבוש בייצור יחסי ויתרון המוצרים בשני מוחלט יתרון ההר למשק .ד

ה

. 

 .מזון בייצור יחסי ויתרון המוצרים בשני מוחלט יתרון ההר למשק

 

 

 ענף של התפוקה כל משוכללת. תחרות מתקיימת המחשבים בענף מחשבים. הוא מייצר שהמשק המוצרים אחד .5

 היחיד הייצור גורם המחשבים. של העולמי בשוק קטן משק הוא המשק העולמי. במחיר לייצוא מיועדת המחשבים

 לעבוד אפשרות גם אין הקצר. בטווח לשינוי ניתן ואינו קבוע במשק שמספרם חומרה מהנדסי הוא מחשבים בייצור

 של העולמי במחיר 50% של עלייה חלה עתה מחשבים. בייצור הללו המהנדסים כל מועסקים כיום נוספות. שעות

  . 50% -ב עלתה מחשב כל על המחשבים יצואני שמקבלים התמורה גם ולכן המחשבים

 בענף לפירמות יש המוצא במצב כי הניחו כן, כמו מהנדסים. העסקת על הוצאות פחות כפידיון מוגדר רווח כי הניחו

 רווחים.

  המחשבים? בשוק מכך כתוצאה יחול שינוי איזה

 

א

. 

 העבודה בשכר שינוי כל יחול לא .יעלו המחשבים יצרני של והרווחים תגדל והמיוצאת המיוצרת המחשבים כמות

 .המהנדסים של

 של והמיוצאת המיוצרת בכמות שינוי כל יחול לא ,50% -ב יעלה המהנדסים של העבודה שכר שגם מאחר .ב

 .המחשבים יצרני של ברווחים לא וגם מחשבים
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 מחשבים של והמיוצאת המיוצרת הכמות תגדל ולפיכך 50% -מ בפחות אך ,יעלה המהנדסים של העבודה שכר .ג

 .יעלו המחשבים יצרני של והרווחים

 של והמיוצאת המיוצרת בכמות שינוי כל יחול לא ,50% -ב יעלה המהנדסים של העבודה שכר שגם מאחר .ד

 . 50% -ב יעלו המחשבים יצרני של הרווחים .מחשבים

ה

. 

 יצרני של הרווחים . 50% -ב יעלה המהנדסים של העבודה שכר ,תגדל והמיוצאת המיוצרת המחשבים כמות

  .ישתנו לא המחשבים

 

 ועקומות משוכללת בתחרות מאופיין החשמליים האופניים שוק חשמליים. אופניים השאר( )בין מייצרים במשק .6

 החשמליים האופניים לרוכבי שקרו רבות תאונות על הדיווחים בעקבות לימין. משמאל עולות היצרנים כל של ההיצע

  . 10% -ב מחיר, בכל חשמליים, אופניים של המבוקשת הכמות ירדה

 בשוק? חשמליים אופניים של המבוקשת הכמות תהיה מה החדש, המשקל שיוויב

 

א

. 

 .המקורי המשקל בשיווי המבוקשת מהכמות 10% -ב קטנה

 .המקורי המשקל בשיווי המבוקשת מהכמות 10% -מ בפחות קטנה .ב

 .המקורי המשקל בשיווי המבוקשת מהכמות 10% -מ ביותר קטנה .ג

 אופניים של המבוקשת לכמות יקרה מה בוודאות לקבוע ניתן לא שהובאו הנתונים מתוך .ד

 .חשמליים

ה

. 

 .תשתנה לא חשמליים אופניים של המבוקשת שהכמות יתכן

 

 

 בפירמה המכונות כמות ומכונות. עובדים ייצור: גורמי 2 באמצעות ח,"ש 1 -ל שווה שמחירו X מוצר מייצרת פירמה .7

  קבועה.

  זו: בפירמה העובדים של היומית הממוצעת התפוקה על נתונים להלן

 7 6 5 4 3 2 1 0 עובדים מספר 

 31 35 40 44 40 30 20 0 ממוצעת תפוקה

 מספר להיות חייב המועסק העובדים מספר ח."ש 40 הוא )ליום( לפועל העבודה שכר קבועות, הוצאות לפירמה אין

  רווח. מקסימום להשיג מעוניינת הפירמה שלם.

 לעשות? לפירמה כדאי מהבאים מה אלה נתונים לאור

 

א

. 

 את לסגור

 .המפעל

 3 להעסיק .ב

 .עובדים

 5 להעסיק .ג

 .עובדים
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 6 להעסיק .ד

 .עובדים

ה

. 

 4 להעסיק

  .עובדים

 

 המוצר את מייצאים וגם המקומי בשוק מוצריהם את מוכרים Xיצרני משוכללת. תחרות בתנאי במשק מיוצר Xמוצר .8

 הייצוא את לעודד מעוניינת הממשלה העולמי. Xבשוק קטן משק הוא המשק כי הניחו הקבוע. העולמי במחיר לחו"ל

 הצעות: 3 הוצעו כך ולשם

I יחידת לכל סובסידיה לתתX .מיוצאת 

I

I 

  מיוצרת. X יחידת לכל סובסידיה לתת

I

I

I 

  המקומי. בשוק הנמכרת Xיחידת כל על מס להטיל

 בייצוא. גידול לאותו יביאו השיטות שכל כך נקבעו המס וגודל הסובסידיות גודל

 ביותר? הנכון הוא הבאים מהמשפטים איזה המתוארות, בנסיבות

 

א

. 

 .I הצעה לפי X ליחידת מהסובסידיה גבוהה להיות חייבת II הצעה לפי X ליחידת הסובסידיה

 לפי הממשלה מהוצאות ,המוחלט בערכן ,גדולות תהיינה בהכרח III הצעה לפי הממשלה הכנסות .ב

 .II הצעה

 .II הצעה לפי X יחידת לכל הסובסידיה לגודל שווה III הצעה לפי X יחידת על המס גודל .ג

 .II הצעה על I הצעה את מעדיפים המקומיים הצרכנים .ד

ה

. 

 .I הצעה על III הצעה את מעדיפים המקומיים היצרנים

 

 

 את הבונות הקבלניות לחברות סובסידיה לתת הכלכלנים אחד הציע הדירות מחירי את להוריד המאמץ במסגרת .9

 בלבד(. אחד מסוג דירות קיימות כי הניחו פשטות )לשם חדשה דירה לכל קבוע בסכום תינתן הסובסידיה הדירות.

 50,000 -ב גבוה יהיה החדש המשקל יבשיוו החדשות הדירות שמספר לכך שתביא כזו ברמה ייקבע הסובסידיה גובה

  כיום. ונמכרות הנבנות החדשות הדירות ממספר לשנה דירות

 ביותר? הנכון הוא הבאים מההיגדים איזה המתוארות, בנסיבות

 

א

. 

 ועקומת יותר קשיחה ההיצע עקומת הרלבנטי שבתחום ככל יותר קטנות יהיו זו סובסידיה על הממשלה הוצאות

 .יותר קשיחה הביקוש

 ועקומת יותר קשיחה ההיצע עקומת הרלבנטי שבתחום ככל יותר קטנות יהיו זו סובסידיה על הממשלה הוצאות .ב

 .יותר גמישה הביקוש
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 יותר גמישה ההיצע עקומת הרלבנטי שבתחום ככל יותר קטנות יהיו תהיינה זו סובסידיה על הממשלה הוצאות .ג

 .יותר גמישה הביקוש ועקומת

 ועקומת יותר גמישה ההיצע עקומת הרלבנטי שבתחום ככל יותר קטנות יהיו זו סובסידיה על הממשלה הוצאות .ד

 .יותר קשיחה הביקוש

ה

. 

 קטנה סובסידיה אולם ,יותר קטנה תהיה לדירה שהסובסידיה לכך מתייחסים האחרות בתשובות שנמנו התנאים

  .יותר קטנות יהיו הממשלה הוצאות שגם מבטיחה לא יותר

 

 כיסאות, 4 או שולחנות 2 שנה במשך לייצר יכול מהם אחד שכל א', מסוג עובדים 10 עובדים: סוגי שני מצויים במשק .10

 עקומת על תמיד מצוי המשק כיסאות. 2 או שולחנות 4 שנה במשך לייצר יכול מהם אחד שכל ב', מסוג עובדים 10

  שולחנות. 48 השנה ייצר המשק כי ידוע שלו. התמורה

 המשק? נמצא בה בנקודה המצב לגבי אלה מנתונים להסיק ניתן מה

 

א

. 

 .שולחנות בייצור הועסקו 'א מסוג הפועלים כל

 חצי היא שולחן לייצור השולית האלטרנטיבית העלות .ב

 .כסא

 24 היא כיסאות לייצור האלטרנטיבית העלות כל סך .ג

 .שולחנות

 .כיסאות 24 השנה ייצר המשק .ד

ה

. 

 2 היא כיסא לייצור השולית האלטרנטיבית העלות

  .שולחנות

 

 קיים האחרונות בשנים ושירותים. סחורות של יבוא עודף ישראל של התשלומים במאזן היה רבות שנים במשך .11

  ושירותים. סחורות של יצוא עודף התשלומים במאזן

 הלאומית? החשבונאות של בזהויות מכך בתוצאה יחול שינוי איזה

 

א

. 

 עודף בתוספת המשק של לחיסכון שווה תהיה המשק של הנקייה ההשקעה

 .הייצוא

 .המשק של לחיסכון שווה תהיה הנקייה המקומית ההשקעה .ב

 של לחיסכון שווה תהיה הייצוא עודף בתוספת הנקייה המקומית ההשקעה .ג

 .המשק

 עודף בניכוי המשק של לחיסכון שווה תהיה המשק של הנקייה ההשקעה .ד

 .הייצוא

ה

. 

 של לחיסכון שווה תהיה הייצוא עודף בניכוי הנקייה המקומית ההשקעה

  .המשק
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 מאסטר גירסאת 8 עמוד

 

 שיווי של הלאומי התוצר רמת ,10,000 מלאה: תעסוקה של הלאומי התוצר רמת הבאים: נתונים ידועים סגור במשק .12

 באמצעות ממומנת והיא 1,000 על עומדת המתוכננת הציבורית הצריכה ,0.8 לצרוך: השולית הנטייה ,10,800 משקל:

 ההכנסה. ברמת תלוי אינו המס וגובה אחרים םמיסי אין במשק. המשפחות על המוטלים גובה באותו ישירים מיסים

 מטרת הכסף(. שוק מהשפעת )התעלמו ההכנסה. ברמת תלויים אינם הפרטית, לצריכה פרט הביקושים, כל

  מלאה. בתעסוקה משקל לשיווי המשק את להביא הממשלה

 לבצע? הממשלה על הבאים מהמהלכים אילו זו, מטרה להשיג מנת על

 

א

. 

 .המיסים גובה את לשנות מבלי ,160 של בסכום הציבורית הצריכה את לצמצם

 .הציבורית הצריכה גובה את לשנות מבלי 160 של בסכום המיסים את להגדיל .ב

 .המיסים גובה את לשנות מבלי 160 של בסכום הציבורית הצריכה את להגדיל .ג

 .המיסים גובה את לשנות מבלי 800 של בסכום הציבורית הצריכה את לצמצם .ד

ה

. 

 בסכום המיסים את להקטין או ,המיסים גובה את לשנות מבלי ,160 של בסכום הציבורית הצריכה את להגדיל

  .הציבורית הצריכה גובה את לשנות מבלי 200 של

 

 תקציב המוצא במצב כי ידוע .1,000 -ל שווה התוצר ופער באבטלה משקל בשיווי ומצוי סגור הוא המשק כי הניחו .13

 . 25% בשיעור הכנסה מס קיים .0.8 -ל שווה הפנויה ההכנסה מתוך לצרוך השולית הנטייה מאוזן. הוא הממשלה

 הלאומי. התוצר ברמת תלויה אינה ציבוריתה הצריכה ,0.2 -ל שווה הלאומי התוצר מתוך להשקיע השולית הנטייה

 לציבור אג"ח הנפקת באמצעות זאת ולממן למשפחות ההעברה תשלומי את 100 בסך להגדיל מחליטה הממשלה

  סכום. באותו

 השתנה. לא הריבית שער כי הניחו וכן במס חייבים אינם העברה תשלומי כי הניחו

 מכך? כתוצאה במשק יקרה מה

 

א

. 

 עודף ייווצר הממשלה ובתקציב 500 -ב יגדל משקל שיווי של התוצר

 .25 בסך

 .ישתנה לא המשק של והחיסכון 400 -ב יגדל משקל שיווי של התוצר .ב

 .מאוזן יישאר הממשלה ותקציב 500 -ב יגדל משקל שיווי של התוצר .ג

 .80 -ב יגדל המשק של והחיסכון 400 -ב יגדל משקל שיווי של התוצר .ד

ה

. 

 .240 -ב תגדל הפרטית והצריכה 400 -ב יגדל משקל שיווי של התוצר

 

 

 חד העברות ,2,000 ושירותים: סחורות יצוא דולרים(: )במיליוני הבאים הנתונים התשלומים במאזן נרשמו השנה .14

 המדינה: ידי על שנפרעו ארוך לטווח נטו הלוואות ,200 שנתקבלו: קצר לטווח נטו הלוואות 1,500 שנתקבלו: צדדיות

 -ב השנה במשק ירדו המשק של מט"ח יתרות כי ידוע . 500 זרות: פירמות ידי על במשק ישירות השקעות ,300

1,100.  
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 מאסטר גירסאת 9 עמוד

 

 למשק? ושירותים סחורות של הייבוא עמד כמה על אלה, נתונים על בהתבסס

 

א

. 

 מיליון 2,600

 .דולר

 מיליון 5,000 .ב

 .דולר

 מיליון 2,800 .ג

 .דולר

 מיליון 4,000 .ד

 .דולר

ה

. 

 מיליון 5,500

  .דולר

 

 להגדיל מעוניינים והם הבית משקי של בטעמם שינוי חל השנה מלאה. בתעסוקה משקל בשיווי נמצא סגור משק .15

  פנויה. הכנסה של רמה בכל המתוכנן החיסכון את 200 -ב

 לצרוך השולית הנטייה כי הניחו כן, כמו הלאומי. התוצר ברמת תלוי לכסף והביקוש כסף שוק במשק קיים כי הניחו

 מיסים(. גובה אינה והממשלה ,0 היא להשקיע השולית הנטייה ,0.8 היא הפנויה הההכנס מתוך

  מכך? כתוצאה במשק יקרה מה

 

א

. 

 .הריבית בשער ירידה גם שתחול משום ,הפרטית ולצריכה לחיסכון יקרה מה לקבוע ניתן לא

 .200 -ב יגדל המשק של החיסכון .ב

 .ישתנו לא הפרטית הצריכה וגם המשק של החיסכון ,ירד הלאומי התוצר .ג

 .1,000 -ב תקטן הפרטית והצריכה ישתנה לא המשק של החיסכון ,1,000 -ב ירד משקל שיווי של הלאומי התוצר .ד

ה

. 

 בפחות אך ,יירד הלאומי התוצר ,200 -מ בפחות ,להשקעה הביקוש יעלה ,הריבית בשער ירידה גם שתחול מאחר

  .1,000 -מ בפחות תרד הפרטית והצריכה 200 -מ בפחות יגדל החיסכון ,1,000 -מ

 

 צריכה ,280 הממשלה: בתקציב גירעון ,1,050 נקי: לאומי תוצר האחרונה: בשנה במשק שנרשמו נתונים להלן .16

 ואין סובסידיות אין העברה, תשלומי אין חברות, מיסי אין ,160 הכנסה: מס ,480 יצוא: ,620 יבוא: ,400 פרטית:

  חולקו. הפירמות רווחי כל עקיפין. מיסים

 נכון? מהבאים מה ה,אל נתונים על בהתבסס

 

א

. 

 הוא האישי והחיסכון 350 היא הנקייה המקומית ההשקעה

490. 
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 מאסטר גירסאת 10 עמוד

 

 הוא האישי והחיסכון 390 היא הנקייה המקומית ההשקעה .ב

430. 

 .350 היא המשק של הנקייה ההשקעה .ג

 .1,190 היא הפנויה ההכנסה .ד

ה

. 

 המשק של והחיסכון 210 היא הנקייה המקומית ההשקעה

  .210 הוא

 

 הנתונים עולים הפירמות של והפסד רווח דו"ח מנתוני בלבד. פירמות שתי פועלות ממשלה בו שאין סגור במשק .17

 הבאים:

 נוספות. הוצאות ואין במלאי שינוי אין ח,"ש 12,000 שכר: תשלומי ש"ח, 16,000 מכירות: א': פירמה

 ואין במלאי שינוי אין ח."ש 6,000 שכר: תשלומי ח,"ש 8,000 א': מפירמה קניות ח,"ש 24,000 מכירות: ב': פירמה

 נוספות. הוצאות

 נכון? מהבאים מה אלה, הנתונים על בהתבסס

 

א

. 

 .ח"ש 40,000 :המשק של הנקי הלאומי התוצר

 .ח"ש 32,000 :המשק של הנקי הלאומי התוצר .ב

 שחסרים מכיוון המשק של הנקי הלאומי התוצר את לחשב ניתן לא .ג

 .נתונים

 .משכר ההכנסות מסך גבוה מרווחים ההכנסות סך זה במשק .ד

ה

. 

 .ח"ש 14,000 הוא המשק של הנקי הלאומי התוצר

 

 

 שלו. עו"ש פיקדונות לבין בידיו מחזיק שהוא המזומן בין 1\2 של קבוע יחס על תמיד לשמור נוהג הציבור כי ידוע .18

 תמיד. נשמר והוא 20% הוא עו"ש פיקדונות על הנדרש הרזרבה יחס המזומן(. מגודל שתיים פי הוא העו"ש - )כלומר

 14,400 על עמד לציבור הבנקים שנתנו ההלוואות סך כי ידוע המוצא במצב חוב. באיגרות מחזיקים אינם הבנקים

 כאשר ך,התהלי בסוף כי ידוע .0.4 -ל עו"ש פיקדונות על הנדרש הרזרבה יחס את המרכזי הבנק מעלה עתה ח."ש

  ח."ש 2,000 -ב הציבור שבידי המזומן כמות ירדה משקל, לשיווי חזרו הציבור וגם הבנקים

 השינוי? לאחר לציבור נתנו שהבנקים ההלוואות כל סך מהו אלה, נתונים על בהסתמך

 

א

. 

4,000 

 .ח"ש

 6,000 .ב

 .ח"ש

 3,300 .ג

 .ח"ש

yaniv
Highlight



 

 מאסטר גירסאת 11 עמוד

 

 8,400 .ד

 .ח"ש

ה

. 

9,000 

  .ח"ש

 

 מחזיק והציבור ח"ש מיליארד 70 הוא הבנקים רזרבות של גודלן המוצא במצב כי וידוע בנקים מערכת קיימת במשק .19

 ח"ש מיליארד 90 על עומדות הבנקים רזרבות כי מתברר שנה לאחר ח."ש מיליארד 50 של בסכום מזומן בידיו

 ח."ש מיליארד 60 של בסכום מזומן בידיו מחזיק והציבור

 - זו: בשנה כי לומר ניתן ,אלה נתונים על בהסתמך

 

א

. 

 10 בסך שלילי פנימי ועירוי ח"ש מיליארד 20 בסך חיובי חיצוני עירוי התרחש

 .ח"ש מיליארד

 10 בסך חיובי פנימי ועירוי ח"ש מיליארד 20 בסך חיובי חיצוני עירוי התרחש .ב

 .ח"ש מיליארד

 10 בסך שלילי פנימי ועירוי ח"ש מיליארד 30 בסך חיובי חיצוני עירוי התרחש .ג

 .ח"ש מיליארד

 10 בסך חיובי פנימי ועירוי ח"ש מיליארד 30 בסך חיובי חיצוני עירוי התרחש .ד

 .ח"ש מיליארד

ה

. 

 .שפורטו לשינויים הסיבות שנתונות מבלי התרחשו עירויים אלו לקבוע ניתן לא

 

 

 של וההיצע הביקוש ידי על נקבע חוץ מטבע של החליפין ושער חופשיות הון תנועות בו שקיימות פתוח משק הניחו .20

 יבוא עודף בו וקיים באבטלה משקל בשיווי מצוי המשק כי ידוע המרכזי. הבנק ידי על נקבע הריבית שער חוץ. מטבע

 המניות את למכור רבים זרים משקיעים החליטו הביטחוני במצב הרעה בעקבות כי הניחו ושירותים. סחורות של

 הניחו בוטלו. להתבצע צפויות שהיו זרות השקעות ובמקביל מהמשק כספם את ולהוציא החזיקו שבהן המקומיות

  השתנתה. לא במשק התשלום אמצעי כמות כי

 הנ"ל? מהשינויים כתוצאה במשק להתרחש הצפויים התהליכים מהם

 

א

. 

 .כלשהן שליליות תוצאות ימנע הוא ובכך הריבית שער את יעלה המרכזי הבנק

 .בתוצר וירידה באבטלה גידול של החשש את למנוע כדי הריבית שער את יוריד המרכזי הבנק .ב

 הייצוא את שיגדיל דבר ,יעלה חוץ מטבע של החליפין שער ולכן יקטן ח"מט היצע ;בעיה כל להיווצר צריכה לא .ג

 .הלאומי בתוצר לגידול יביא זה שינוי .הייבוא את ויקטין

 לפעול הממשלה צריכה ולכן מחירים ולעליות אינפלציוניים ללחצים להביא דווקא עלולים שהתרחשו השינויים .ד

 .מיסים והעלאת הציבורית בצריכה צמצום ידי על המצרפי הביקוש לריסון
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 מאסטר גירסאת 12 עמוד

 

ה

. 

 לגידול שיביא דבר - יקטן והייבוא יגדל הייצוא ולכן ח"מט בהיצע הצמצום בשל החליפין שער יעלה אחד מצד

 להקטין עלול וזה הפרטית בצריכה וגם להשקעה בביקוש יפגע הביטחון וחוסר הוודאות אי מצב ,שני מצד .בתוצר

  .התוצר ואת המצרפי הביקוש את
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הערה לשאלה 20 : השאלה מנוסחת בצורה בעייתית, גם תשובה ג' יכולה להתאים. נשקול ערעור בהמשך. 
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