
 

 

 2015 אפרילמועד  –הבחינה בכלכלה שחזור 

 

 .שקלים 10במשק מסוים קיים שיווי משקל במחיר .1

 :הממשלה מעוניינת להטיל מס על כל יחידה מיוצרת ומתלבטת בין שתי חלופות

 .שקלים על כל יחידה מיוצרת 10מס של : 1חלופה 

 .על כל יחידה מיוצרת 10%מס של : 2חלופה 

 :לפיכך

 .2היצרנים והצרכנים יעדיפו את חלופה . א

 

 

 .קיים ייצור מקומי וגם ייצוא Xבשוק . 2

 :חלופות 2ומתלבטת בין ,  100%הממשלה מעוניינת להגדיל את היצוא  ב  

 .סובסידיה לכל יחידה מיוצרת: חלופה א׳

 (.פרמיה ליצוא)סובסידיה לכל יחידה מיוצאת : חלופה ב׳

 :לפיכך

 (.חלופה ב׳)יהיה גדול מגודל הפרמיה ( חלופה א׳)גודל הסובסידיה . א

 

 :סמנו את הטענה הנכונה. במשק פתוח הצריכה הפרטית גבוהה מתל״ן. 3

 ההשקעה הנקיה של המשק בהכרח שלילית. א

 

עקומת הביקוש יורדת משמאל לימין וידוע כי גמישות הביקוש קטנה . דלק מיובא מחו״ל ואינו מיוצר בארץ כלל. 4

ולא חל שינוי , נתן שהתשלום על דלק מיובא הוא באמצעות דולריםבהי. חלה ירידה עולמית במחיר הדלק. מיחידתית

 :בשער החליפין של הדולר

 ההוצאה השקלית על דלק תקטן וההוצאה הדולרית על דלק תקטן גם היא, צריכת הדלק בשוק המקומי תגדל. א

 

 : עקומת התמורה יורדת משמאל לימין בגלל. 5

 כמות העובדים והטכנולוגיה קבועים  .1

 

AD=1000+0.6Y  . סמנו את . 3250תוצר תעסוקה מלאה במשק הואהביקוש המצרפי נתון ע״י  , משק סגור .6

 :הטענה הנכונה

 300במשק קיים פער דיפלציוני של . א

 

AD=1000+0.8Y  . סמנו את . 4000תוצר תעסוקה מלאה במשק הואהביקוש המצרפי נתון ע״י  , משק סגור. 7

 :הטענה הנכונה

 200משק קיים פער אינפלציוני של ב. א 



 

 

חלה עליה במחיר הצמר ובנוסף הכנסת .  צמר הוא חומר גלם בייצור בגדים, בגדים מיוצרים בתחרות משוכללת. 8

 :סמנו את הטענה הנכונה. הצרכנים עלתה

 .ניתן לקבוע שביגוד הוא  מוצר נורמאלי, אם בעקבות  השינויים כמות הבגדים הנמכרת גדלה. א

 

והצריכה הפרטית תלויה , נתון כי ההשקעה תלויה בריבית בלבד. משק סגור מצוי בשיווי משקל של תעסוקה מלאה. 9

ובמקביל הקטינה את הצריכה , הממשלה החליטה להגדיל את היקף תשלומי ההעברה. בהכנסה הפנויה בלבד

 :מכאן, ללא שינוי במיסים, הציבורית באותו סכום

 .ההשקעה תגדל, הצריכה הפרטית תגדל,  התוצר יקטן, הריבית תרד, שינוי המחירים ישארו ללא. א

 

 :להלן נתונים מתוך מערכת החשבונאות הלומית של משק פתוח. 10

אין מיסים עקיפים וכל הרווחים . 1000צריכה ציבורית , 500מס הכנסה , 3000צריכה פרטית , 4000הכנסה פנויה 

 :סמנו את הטענה הנכונה. מחולקים

 4500התוצר הלאומי הוא . א

 

 :1000כתוצאה מעירוי פנימי שלילי בגובה . 0.4יחס הרזרבה בענף הבנקאות הוא . 11

 1500 -כמות הכסף תקטן ב. א

 

הממשלה החליטה לקבוע שכר מינימום לעובדים בחקלאות הגבוה .  חיטה מיוצרת באמצעות חקלאים .11

 :והיא שוקלת שתי חלופות, מהשכר השורר בשוק

 , העסיק בשכר המינימום את כל פועלי חיטה שיפוטרו כתוצאה מהמהלךל* 

 . לתת למעסיקים סובסידיה לתשלומי השכר כך ששכר החקלאים יעלה לשכר המינימום*  

 הפועלים יהיו אדישים בין החלופות והמעסיקים יעדיפו סובסידיה. א

 

 :מה מהבאים נכון לגבי תחרות משוכללת. 3

 . או לכך שהצרכן יקבל בסופו של דבר את מבוקשוכוחות השוק יבי .1

 . שכרם יהיה שונה, אם שני גורמי ייצור זהים מועסקים בשני מקומות שונים .1

 .כוחות השוק יביאו לכך שגורמי הייצור יוקצו באופן אופטימלי .3

 . ערך התפוקה השולית של גורם ייצור מסויים  יהיה זהה בכל מקום שיועסק .4

 . שהתפוקה השולית של גורם ייצור מסוג מסויים תהיה זהה בכל מקום שיועסק כוחות השוק יביאו לכך .5

 

 . נכונות 5-ו 3טענות . א

 

  אם הכוונה לכך שבמחיר שיווי המשקל : מעורפלת שכן הניסוח דורש ביאור 1יש לציין שאמיתות טענה

אך בשאלה . הטענה נכונה – יםבהינתן מחיר מסויכלומר כל צרכן ״יקבל את מבוקשו״  –התחרותי אין עודפי ביקוש 

אמירה זו נתונה לפרשנות , שכן נאמר שבתחרות כל צרכן ״יקבל את מבוקשו״ ,  חסרה היתה ההתייחסות למחיר נתון



 

 -אם נפרש זאת כאילו נאמר שתחרות משוכללת מביאה לכך ש״כל הצרכנים מרוצים״ (,  עד כמה שזה נוגע לנבחן)

ר התחרותי עדיין יקר מדי עבור חלק מהאנשים ולכן לא מאפשר להם לקנות את ייתכן מצב בו המחי, התשובה שלילית

 . המוצר

 

ישנן תנועות הון חופשיות בין המשק לחו״ל וההשקעה במשק תלויה  , משק פתוח מצוי בשיווי משקל של אבטלה. 4

 :בשיווי המשקל החדש, כעת הוריד נגיד הבנק המרכזי את הריבית. בריבית בלבד

 . וההשקעה תרד, תנועות ההון יצאו מהמשק, החליפין יעלה שער. א 

 

י זוגות צעירים וזוגות "דירות חדשות נקנות ע(. מע״מ) 18%בשוק הדירות החדשות קיים מס רכישה של . 15

 :כתוצאה מכך. מ על קניית דירה"כעת החליטה הממשלה לתת פטור לזוגות צעירים ממע. מבוגרים

 . וכמות הדירות החדשות הנמכרות במשק תגדל, מחיר דירות  למבוגרים יעלה, ירד מחיר דירות לצעירים. א 

 

 :להלן נתוני החשבונאות הלאומית במשק סגור. 16

מס , 300מס חברות , 350רווחים לא מחולקים חולקו ,  400ריבית ,  450דיבידנדים , 300רנטות , 700תשלומי שכר 

סמנו את הטענה . אין מסים עקיפים. 1000צריכה פרטית , 600ה ציבורית צריכ, 250תשלומי העברה , 550הכנסה 

 :הנכונה

 .900תקציב הממשלה מאוזן וההשקעה הנקיה של המשק היא . א

 

 :Xלהלן נתונים על העלות הממוצעת המשתנה בייצור . 17

 X 1 2 3 4 5 -התפוקה 

 35 30 25 15 20 עלות ממוצעת משתנה

 

 .יחידות בטווח הארוך 2שקלים ליצרן כדאי לייצר  25ר של אם המוצר נמכר במחי. א

 

 :מאזן התשלומים של משקלהלן נתונים מתוך . 18

, 300ריבית על הלוואות , 500פרעון הלוואות שנתקבלו מחו״ל , 1500: מענקים שהתקבלו, 3000יבוא , 4000יצוא 

 ?איזו מהטענות הבאות נכונה. 1200ל "השקעות של  המשק בחו

 

״ פירוש הדבר שהריבית על 3000אם נכתב ״יבוא : תלוי בניסוח המדוייק, בשאלה זו יש מקום לטעות –שימו לב * **

הריבית היא תשלום על יבוא שירותי )הלוואות אמורה להיות כלולה בסכום זה ולכן אין צורך לכלול אותה בחישוב 

״ 100שבחשבונאות לאומית כאשר מציינים ״שכר באותו אופן , ולכן היא כבר מגולמת בתוך סכום היבוא, הלוואות

דולר  800חל : במקרה זה התשובה הנכונה תהיה(, המס כלול בשכר ולכן אין לסכום אותו פעמיים -״ 20ו״מס הכנסה 

 . בחשבון השוטף 2500ועודף של  1000קיים עודף יצוא של , גידול ביתרות מט״ח

ובמקרה זה יש , ונה היא במפורש ליבוא סחורות לא כולל שירותיםהכו -״ 3000 סחורותאם לעומת זאת נכתב ״יבוא 

חל : ואז התשובה הנכונה היא, 3300כך שהיבוא יהיה , 3000-ל( שירות מיובא)להוסיף את הריבית על ההלוואה 



 

 . בחשבון השוטף 2200ועודף של  700קיים עודף יצוא של , דולר גידול ביתרות מט״ח  500גידול של 

 

והיות ולא היתה תשובה שתואמת לנתון זה ייתכן וישנה טעות , ״3000עולה כי בניסוח נכתב  ״יבוא מהשיחזורים 

 . בכתיבת השאלה

 

 :אם יוזלו  תעריפי ההובלה הבינלאומיים כתוצאה מירידת מחיר הדלק. מוצר מיוצר בארץ ונמכר לחו״ל .11

 .יוצרת תגדלהכמות המיוצאת תגדל והכמות המ, מחיר המוצר בשוק המקומי יעלה. א

 

עקב כך הורה המפקח על , לקראת סוף השנה התברר כי חלק מההלוואות שניפקו הבנקים ללווים לא יוחזרו .12

 : הדבר צפוי להביא ל, הבנקים להפריש לרשום הלוואות אלו כ״חובות אבודים״

 . ירידה ברווחי הבנקים אך לא יחול שינוי בכמות הכסף. א

 

 . לפרטים פנו לאקדמיה לפיננסים, שאלה זוייתכן ויש מקום לערער על * 


