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 1102120112 – כלכלהשחזור המבחן 
 
 
 

 חברים היקרים!

 להלן קובץ שחזור הבחינה בכלכלה של הרשות לניירות ערך ,

 שחזור זה בוצע על ידי בעזרתכם הרבה,

 מקווה שהשחזור יעזור לכם לקבל פרספקטיבה לתשובות שעניתם,

 

 תודה על העזרה 

 ובהצלחה 

 ירון 

 

 

  ממשיכה לספק מוצר איכותי עבור כל הסטודנטים וןהאקדמיה לפיננסים מגדל שוקי ה

 כי השקעות לומדים בבית ההשקעות
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כעת ₪.  0099והמזומן בידי הציבור ₪  0099, בסיס הכסף 52%במערכת הבנקאות של המשק יחס הרזרבה הינו  .1

. 29%-יחס הרזרבה ל והבנק המרכזי העלה את₪  1099-חלו שני השינויים הבאים: המזומן בידי הציבור קטן ב

 מכאן ש:

 

 הרזרבה תגדל ביותר מהשינוי במזומן בידי הציבור. .א

 הרזרבה תגדל בפחות מהשינוי במזומן בידי הציבור. .ב

 .5כמות הכסף ירדה ביותר מפי  .ג

 כמות הכסף תקטן באותו גודל שכמות ההלוואות קטנו. .ד

 .5כמות הכסף ירדה פי  .ה

 

 

ים: לחם ושעשועים. כמו כן ידוע שגמישות הביקוש ביחס למחיר של ידוע כי הצרכן מוציא הכנסתו על שני מוצר .5

 לחם קטנה מיחידתית. כעת עלו מחירי חומרי הגלם ללחם. מכאן ש:

 

 הביקוש ללחם יקטן והביקוש לשעשועים יקטן. .א

 הביקוש ללחם יקטן והביקוש לשעשועים יעלה. .ב

 ים.ההוצאה על הלחם תגדל ולא ניתן לדעת מה יקרה להוצאה על השעשוע .ג

 הכמות של הלחם תקטן והביקוש לשעשועים יקטן. .ד

 הכמות של הלחם תקטן והביקוש לשעשועים יגדל. .ה

 

 

 5599ידוע כי תוצר תעסוקה מלאה  .3

C = 200 + 0.8YD 

T = 100 

G = 200 

I = 200 

 מה על הממשלה לבצע כדי שהמשק יתכנס  לתוצר של תעסוקה מלאה?

 

 ות הממשלה.ללא שינוי בהוצא 011-להגדיל את המיסים ב .א

 במימון מכירת אג"ח לציבור. 199-להקטין את המיסים ב .ב

 במימון מכירת אג"ח לציבור. 199-להגדיל את הצריכה הציבורית ב .ג

 ללא שינוי במיסים. 099-להקטין את הצריכה הציבורית ב .ד
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. הבנק 199-וכעת הציבור החליט להקטין את כמות המזומן שבידו ב 9.1במערכת הבנקאות ידוע כי יחס הרזרבה  .0

 המרכזי מעוניין שכמות הכסף תישאר ללא שינוי מה עליו לעשות?

 

 ₪. 01למכור אג"ח לציבור בסכום של  .א

 ₪. 09לקנות אג"ח בסכום של  .ב

 ₪. 19למכור אג"ח בסכום של  .ג

 ₪. 199לקנות אג"ח בסכום של  .ד

 ₪. 199לקנות אג"ח בסכום של  .ה

 

 

ל ידי היצרנים המקומיים גדל כתוצאה מקיטו בעלויות במשק פתוח בו קיים ייצוא במחיר העולמי. כעת ההיצע ע .2

 חומרי הגלם ובמקביל ההכנסה של הצרכנים המקומיים עלתה. אם כמות הייצוא נשארה ללא שינוי אזי:

 

 המוצר בהכרח נורמאלי. .א

 המוצר בהכרח ניטראלי. .ב

 לא ניתן לדעת את סוג המוצר. .ג

 יש סתירה בנתונים והייצוא בהכרח יעלה. .ד

 

 

 ה  כלולים ב:תשלומי העבר .0

 

 הכנסה פנויה והכנסה לאומית. .א

 צריכה ציבורית והכנסה פנויה. .ב

 הכנסה פנויה. .ג

 צריכה ציבורית והכנסה לאומית. .ד

 צריכה ציבורית, הכנסה פנויה והכנסה לאומית. .ה
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להלן ₪.  09השכר שנקבע במשק ₪.  0ומחיר כוס ₪  12מוצרים צלחות וכוסות. מחיר צלחת  5במשק מייצרים  .7

 ת הייצור של המשק כתלות במספר העובדים:תפוקו

 צלחות כוסות מספר פועלים

9 9 9 

1 19 19 

5 10 10 

3 59 17 

0 59 17 

 מכאן ש:

 

 צלחות. 01-כוסות ו 01המשק ייצר  .א

 צלחות. 17-כוסות ו 59המשק ייצר  .ב

 צלחות. 19-כוסות ו 19המשק ייצר  .ג

 לא נוכל לדעת מהו מספר הכוסות והצלחות המיוצרים. .ד

 

 

 הממשלה החליטה להעניק סובסידיה בסכום קבוע ליחידה. הוצאות הממשלה יהיו גבוהות יותר כאשר: .0

 

 עקומות הביקוש וההיצע גמישות. .א

 עקומת הביקוש וההיצע קשיחות. .ב

 עקומת הביקוש גמישה ועקומת ההיצע קשיחה. .ג

 עקומת הביקוש קשיחה ועקומת ההיצע גמישה. .ד

 

 

עת בגלל השקעות שבוצעו בהון פיזי בשנה האחרונה תוצר תעסוקה מלאה מליון וכ 0ידוע כי המשק בתעסוקה  .0

. מה על הממשלה לבצע כדי שהמשק יהיה בתוצר תעסוקה מלאה 9.0מליון הנטייה השולית לצרוך  1-גדל ב

 החדש?

 

 לא לעשות דבר. .א

 תוך שמירה על תקציב מאוזן. 599-להגדיל את הצריכה הציבורית ב .ב

 במימון מלווה מן הציבור. 011-ב להגדיל את הצריכה הציבורית .ג

 במימון מלווה מן הציבור. 599-להקטין את המיסים ב .ד
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במשק פתוח ידוע כי קיים יבוא חיובי. הממשלה מעוניינת להקטין את היבוא במחצית. ושוקלת שתי אפשריות:  .19

שתיבחר היבוא . הנח שבכל חלופה םמכס על כל יחידה מיובאת או מתן סובסידיה בגודל קבוע ליצרנים המקומיי

 אכן יקטן במחצית. מכאן ש:

 

 יהיו אדישים בין החלופות. םהצרכנים והיצרנים המקומיי .א

 יהיו אדישים. םיעדיפו את חלופת הסובסידיה והצרכנים המקומיי םהיצרנים המקומיי .ב

 יעדיפו את חלופת הסובסידיה. םוהצרכנים המקומיי םהיצרנים המקומיי .ג

 נים נוספים.לא נוכל לדעת מכיוון שחסרים נתו .ד

 

 

שעתיים לפני  12:99ביום שישי בשעה ₪.  15בשוק העגבניות מתקיימת תחרות והעלות השולית של עגבנייה הינה  .11

סגירת החניות היצרנים החליטו להתאגד למונופול כדי להיפטר מהסחורה שנותרה ולמזער הפסדים. ידוע כי 

 ם:ק"ג עגבניות. להלן טבלת הביקוש של הצרכני 139הסחורה שנותרה עומדת על 

 כמות מבוקשת בק"ג מחיר

15 09 

13 79 

19 199 

7 139 

2 129 

 מכאן שבעקבות ההתאגדות:

 

 .011והכמות הנמכרת תהיה  01מחיר ק"ג עגבניות יהיה  .א

 

 

מרחיבה. למרות זאת  תועד לאחרונה בשל המשבר העולמי הבנק המרכזי נהג במדיניות מוניטארי 5990משנת  .00

 וצאה המיוחלת. מהו ההסבר שיכול להביא לכך?הביאה לת המדיניות שנבחרה לא

 

הבנקים המסחריים לא אישרו מתן הלוואות לציבור וזאת מחשש לפשיטת רגל ולכן ההשקעה במשק  .א

 לא עלתה.
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ידוע כי במשק דיו הינו מוצר משלים למדפסות דיו ומדפסות לייזר הינו מוצר תחליפי למדפסות דיו. הנח כעת כי  .13

 ייצור של דיו וגמישות הביקוש למדפסות דיו הינה קטנה מיחידתית. דבר זה יביא ל:חלה התייקרות בעליות ה

 

 הגדלת ההוצאות של הצרכנים על מוצר מדפסות דיו והקטנת ההוצאות על מוצר מדפסות לייזר. .א

 הגדלת ההוצאות של הצרכנים על מוצר מדפסות דיו והגדלת ההוצאות על מוצר מדפסות לייזר. .ב

 צרכנים על מוצר מדפסות דיו והקטנת ההוצאות על מוצר מדפסות לייזר.הקטנת ההוצאות של ה .ג

 הקטנת ההוצאות של הצרכנים על מוצר דיו והגדלת ההוצאות על מוצר מדפסות לייזר. .ד

 

 

במשק. בעקבות כלך הושמעה ביקורת על  תלאחרונה הבנק המרכזי החליט לעלות את הריבית המוניטארי .10

 יקורת?החלטה זו. מאיזו סיבה הועלתה הב

 

 שע"ח במשק ימשיך לרדת והייצוא יקטן מה שיביא להאטה בצמיחה. .א

 במשק בהכרח וכניסה למצב של אבטלה. היקושיםהקטנת   .ב

 

 

ידוע כי היצרן במשק מייצר בטווח הקצר. כעת עלה מחירו בשוק של המוצר. היצרן מעוניין להשיא את רווחיו  .12

 בטווח הקצר. מה כדאי לו לבצע?

 

 המיוצרת עד לנקודה בה העלות השולית תהיה שווה למחיר המוצר. להגדיל את הכמות .א

 לצאת במסע פרסום נרחב. .ב

 

 

 1099, עודף היבוא 399בחשבונאות לאומית של משק פתוח ידועים הנתונים הבאים: ההשקעה של המשק  .10

 .  מכאן ש:0999והוצר הלאומי הנקי  099וצריכה ציבורית 

 

 .1299והצריכה הפרטית  1799ההשקעה במשק  .א

 .0011והצריכה הפרטית  0111ההשקעה במשק  .ב

 .3299והצריכה הפרטית  1199ההשקעה במשק  .ג
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בנקודת  Xהנח כי עקומת התמורה הינה עקומה קמורה וידוע כי העלות האלטרנטיבית השולית ליחידת ייצור  .17

 Yליחידת  אחת Xבמחיר של יחידת  X. כעת ניתן לסחור ללא הגבלה של ייצוא Yיחידות של  5הייצור הינה 

 אחת. מכאן ש:

 

 .Xלמשק יהיה כדאי לייצר אך ורק  .א

 .Yלמשק יהיה כדאי לייצר אך ורק  .ב

 .Yולהגדיל את ייצור  Xלמשק יהיה כדאי להקטין את ייצור  .ג

 

 

פיתות וכל שוליה יכול  29לחמניות או  199שוליות )מתמחים(. כל אופה יכול לייצר  19-אופים ו 19במשק יש  .10

מכאן שנקודת הייצור ₪.  19ומחיר פיתה הינו ₪  2הינו  הפיתות.  ידוע שמחיר לחמניי 19ו לחמניות א 39לייצר 

 תהיה:

 

 המשק ייצר אך ורק לחמניות. .א

 המשק ייצר אך ורק פיתות. .ב

 פיתות. 1999-לחמניות ו 1999המשק ייצר  .ג

 פיתות. 1999-לחמניות ו 299המשק ייצר  .ד

 לחמניות. 011-פיתות ו 011המשק ייצר  .ה

  

 

, 599, מס חברות = 799, מס הכנסה = 299הנתונים הבאים במערכת החשבונאות של משק: דיבידנד =  ידועים .10

, צריכה 099, צריכה ציבורית = 599, תשלומי העברה = 1999, שכר = 599, רנטה = 399רווחים לא מחלוקים = 

 . מכאן ש:599ועודף יבוא =  1599פרטית = 

 

 .099נקייה במשק ורמת ההשקעה ה 5999ההכנסה הלאומית  .א

 .199והגרעון בתקציב הממשלה  5099הכנסה הלאומית  .ב

 .011הגרעון בתקציב הממשלה  .ג

 בתקציב הממשלה. 199וקיים עודף של  5099ההכנסה הלאומית  .ד

 .5099לא קיים גירעון בתקציב הממשלה וההכנסה הלאומית  .ה
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 ידועים העסקאות הבאות מתוך מאזן התשלומים של המשק: .59

 דולר והתשלום בוצע במזומן. ןמיליו 52מחו"ל רכשו במשק סחורות בשווי  תיירים שהגיעו -

 ליון דולר כאשר חצי מהסכום שולם במזומן במיידי וחצי מהסכום באשראי.ימ 59ייצוא סחורות לחו"ל היה  -

 דולר. ןמיליו 39ממשלת ארה"ב נתנה מענק למדינה בסחורות בשווי  -

 מכאן ש:

 

 ליון דולר.ימ 12  -הגרעון בחשבון השוטף ירד ב .א

 ליון דולר.ימ 02יתרות המט"ח גדלו ב  .ב

 ליון דולר.ימ 50-הגרעון בחשבון השוטף ירד ב .ג

 
 


