
, מכאן:450 ההלוואות גדלו ב 150הציבור הקטין את המזומן בידיו ב .1
. 0.25א. יחס הרזרבה הינו 

אם ידוע שהמשק בשיווי משקל ניתן להסיק כי:.2
א. המשק לא בהכרח מצוי בתעסוקה מלאה אך הביקוש של הצרכנים מסופק

, מכאן:2000, תוצר תעסוקה מלאה הינו AD = 1000 + 0.6Y נתון .3
 ותחול עליית מחירים200, יש פער אינפלציוני של 2000א. התוצר הינו 

 , ידוע כי העלות האלטרנטיבית השולית עולה ככל שמייצריםY ו-Xבמשק מייצרים .4
יותר, מכאן:

 הולך וגדל.  Y הוויתור על יחידות Xא. בכל יחידה נוספת שמיוצרת מ  

במשק התרחש מיתון, סמנו את הטענה הנכונה:.5
א. לא ניתן על כיצד ישפיע המיתון על היצרנים

  במשק מייצרים מוצרי תעשיה וחקלאות. חל שיפור טכנולוגי בייצור מוצרי תעשיה,.6
מכאן:

 א. אם לאחר השיפור לא חל שינוי בכמות מוצרי התעשיה המיוצרת ניתן להסיק
שכמות מוצרי החקלאות המיוצרת גדלה. 

  מיליון ש״ח לצורך החזר חובות לציבור, במקביל100הבנק המרכזי הלווה לממשלה .7
 ,0.25 מיליון ש״ח, יחס הרזרבה הינו 20הציבור החליט להגדיל את המזומן שבידיו ב 

לכן:
 א. אם הבנק המרכזי מעוניין שכמות הכסף לא תשתנה עליו למכור לציבור אג״ח

 מיליון. 85בשווי 

 , מכאן ניתן להסיק50העלות השולית והעלות המשתנה הממוצעת משתוות בתפוקה .8
כי:

 יחידות ומעלה. 50א. התפוקה המיוצרת תהיה 

תשלומי ההעברה הינם חלק מ:.9
א. ההכנסה הפנויה

  ש״ח כמות9, ואם המחיר ירד ל-45,000 ש״ח כמות העגבניות המיוצרת הינה 10במחיר .10
. מכאן ניתן להסיק כי:7,000העגבניות המבוקשת תגדל ב 

 (בערכה המוחלט)1א. בתחום הרלוונטי גמישות הביקוש גדולה מ-

 בשוק הביצים עקומת ביקוש בעלת גמישות יחידתית. הממשלה מעוניינת לקבוע מחיר.11
מינימום ומתלבטת בין סובסידיה לקניית עודפים, ניתן לקבוע כי:

 א. היצרנים יהיו אדישים בין החלופות, הצרכנים יעדיפו סובסידיה והממשלה תהיה
אדישה בין שתי החלופות. 



מוצר מיוצר בארץ וכן מיוצא לחו״ל. חלה עליה בתעריפי ההובלה, כתוצאה מכך:.12
 א. מחיר המוצר ירד, הכמות המיוצאת תקטן, הכמות המיוצרת תקטן, והכמות הנצרכת

בשוק המקומי תגדל. 

 מוצר נמכר לשתי אוכלוסיות, משפחות מעוטות יכולת ויתר האוכלוסיה. אם יוחלט.13
להוריד את שיעור המע״מ על המוצר למשפחות מעוטות יכולת בלבד:

א. המחיר למשפחות מעוטות יכולת ירד והמחיר ליתר האוכלוסיה יעלה. 

  ש״ח ע״י מתן סובסידיה בסכום3הממשלה מעוניינת להוזיל את מחיר האבוקדו ב-.14
קבוע ליחידה מיוצרת, לפיכך: 

 ש״ח. 3א. גובה הסובסידיה הדרושה הוא יותר מ-

 2 ש״ח ומחיר הכרובית 1במשק מייצרים שני מוצרים, כרוביות וחיטה. מחיר החיטה .15
ש״ח (טבלה)

  ש״ח ורווח בשדה500 ש״ח, רווח בשדה חיטה יהיה 200א. שכר העובדים יהיה 
 ש״ח. 600כרובית יהיה 

  , מיסים על הפרטים200להלן נתוני החשבונאות הלאומית במשק מסויים: מס חברות .16
 , רווחים לא מחולקים1000, הכנסה פנויה (...), השקעה נקיה (...), חיסכון פרטי 400
, (...)  600, גירעון 800, צריכה ציבורית 400

3600, הצריכה הפרטית 800א. החיסכון של המשק 

במשק פתוח הצריכה הפרטית גבוה מהתוצר הלאומי הנקי, מכאן:.17
א. ההשקעה הנקיה של המשק שלילית

 נתונה פונקציית צריכה פרטית בעלת נטיה שולית לצרוך הפוחתת עם עליה בהכנסה.18
 ,200הפנויה. ידוע כי בשנה הקודמת חלה עליה בהכנסה הפנויה בסכום של 

  בהכנסה הפנויה100. אם תחול עליה של 120שבעקבותיה הצריכה הפרטית גדלה ב 
בשנה הנוכחית:

. 60א. הצריכה הפרטית תגדל בפחות מ-

 בעקבות רעידת אדמה בנפאל שלחה ממשלת ישראל ציוד רפואי, ניתן לקבוע כי.19
במאזן התשלומים של אותה שנה:

 א. היצוא יגדל (צד הזכות), עליה בהעברות חד צדדיות לחו״ל (צד החובה) ולא יחול
שינוי בגירעון/עודף בחשבון השוטף. 


