שחזור מבחן בכלכלה – הרשות לני"ע 01.11..01.
גרסה 1

חברים יקרים ,תודה רבה לכם על הנכונות לשיתוף פעולה .בזכותכם אנו יכולים להציג שחזור זה.
נא לשים לב כי זהו שחזור ראשוני בלבד!
התשובות הכתובות מטה הינן ע"פ דעתי בלבד ואינן מייצגות את התשובות הסופיות שיקבעו ע"י
הרשות לני"ע.
כל הזכויות שמורות לשלומי כץ.
בהצלחה,
שלומי כץ.

 .1חברה מייצרת ספרים באמצעות נייר .שוק הספרים מצוי בשיווי משקל בתחרות
משוכללת ועקומות הביקוש וההיצע רגילות .לאחרונה עלה מחיר הנייר באופן חריג .ואילו
הכנסת הצרכנים ירדה ,כתוצאה מכך:
א .אם מחיר הספרים עלה ,ספרים הינם בהכרח מוצר נחות.
ב .אם מחיר הספרים עלה ,ספרים הינם בהכרח מוצר נורמלי.
ג .אם כמות הספרים עלתה ,ספרים הינם בהכרח מוצר נורמלי.
ד .אם כמות הספרים עלתה ,ספרים הינם בהכרח מוצר נחות
ה .אם מחיר הספרים ירד ,ספרים הינם בהכרח מוצר נחות.
 ..במשק מייצרים ביעילות  xו .y -בשנה הראשונה צרך המשק כמויות חיוביות משני
המוצרים ,בתום השנה הראשונה קיבל המשק מענק של  .x 100בשנה השניה (לאחר קבלת
המענק) הגדיל המשק את צריכת  .xמכאן ש:
א .רק אם צריכת  xלאחר קבלת המענק תגדל ביותר מ 011 -הרי שהעלות השולית
לייצור  xעלתה.
ב .אם צריכת  xלאחר קבלת המענק תגדל בדיוק ב ,100 -העלות השולית לייצור x
תקטן.
ג.

אם צריכת  xתגדל לאחר קבלת המענק ,בהכרח גם צריכת  yתגדל.

ד .אם צריכת  xתגדל ,לא ייתכן כי העלות השולית לייצור  xתקטן.
ה .העלות השולית לצריכת  xבהכרח תקטן.

 .3במשק קיים מס על אזרחים ששכרם מעל  ₪ 3000ואילו על אזרחים ששכרם מתחת ל-
 ₪ 3000לא מוטל מס .כתוצאה מהמשבר באירופה התוצר ירד .הממשלה מעוניינת
להגדיל את התוצר אך ללא הגדלת הגרעון .מה עליה לעשות?
א .להטיל מס על העניים ששכרם מתחת ל.₪ 3,000 -
ב .להגדיל את הצריכה הציבורים במימון אג"ח.
ג .לצמצם צריכה ציבורית במימון מיסים.
ד .לצמצם צריכה ציבורית במימון אג"ח.
ה .להטיל על מי שמרוויח מעל  ₪ 0,111מס נוסף ובמקביל להגדיל תשלומי העברה
לאוכלוסייה הענייה שמרוויחה שכר נמוך מ.₪ 0,111 -

 .4מוצר מיוצר בארץ ומיובא מחו"ל .הטלת מכס בגובה  ₪ 100תגרום ל:
א .סך הכמות המבוקשת תקטן ,הייבוא יקטן ,הכמות המיוצרת בארץ תגדל והמחיר
בשיווי משקל יעלה.
ב .סך הכמות המבוקשת תקטן ,הייבוא יקטן ,הכמות המיוצרת בארץ תקטן והמחיר
בשיווי משקל יעלה.
ג .סך הכמות המבוקשת תקטן ,הייבוא יקטן ,הכמות המיוצרת בארץ תגדל והמחיר
בשיווי משקל יירד.
ד .סך הכמות המבוקשת תגדל ,הייבוא יקטן ,הכמות המיוצרת בארץ תקטן והמחיר
בשיווי משקל יעלה.
ה .סך הכמות המבוקשת תגדל ,הייבוא יקטן ,הכמות המיוצרת בארץ תגדל והמחיר
בשיווי משקל יירד.
 .5מוצר מיוצר בארץ ומיוצא לחו"ל ,בעקבות עליית מחירי הדלק בעולם עלויות ההובלה
מתייקרות ,כתוצאה מכך:
א .המחיר בשיווי משקל בארץ יירד ,הכמות המיוצרת תקטן ,הייצוא יקטן והכמות
הנמכרת בארץ תגדל.
ב .המחיר בשיווי משקל בארץ יירד ,הכמות המיוצרת תקטן ,הייצוא יקטן והכמות
הנמכרת בארץ תקטן.
ג .המחיר בשיווי משקל בארץ יעלה ,הכמות המיוצרת תקטן ,הייצוא יקטן והכמות
הנמכרת בארץ תגדל.
ד .המחיר בשיווי משקל בארץ יעלה ,הכמות המיוצרת תגדל ,הייצוא יקטן והכמות
הנמכרת בארץ תגדל.
ה .המחיר בשיווי משקל בארץ יעלה ,הכמות המיוצרת תגדל ,הייצוא יגדל והכמות
הנמכרת בארץ תקטן.

 .6להלן נתונים מתוך החשבונאות הלאומית של משק לשנת :.010
ריבית ורנטה  ,300רווחים שלא חולקו  ,150דיבידנד  ,.00צריכה פרטית  ,1000צריכה
ציבורית  ,500עודף ייבוא  ,.00שכר במשק  ,050מס חברות  ,100מס הכנסה  300ולא היו
מיסים עקיפים ,מכאן ש:
א .ההכנסה הלאומית היא 1400
ב .ההשקעה במשק היא ..00
ג .התל"ן הוא .1500
ד .ההכנסה הפנויה היא .1.00
ה .ההשקעה במשק היא .011
 .7במשק סגור ידוע כי תוצר תעסוקה מלאה הינו  400ואילו המשק נמצא בשיווי משקל
בתוצר  ,300עוד ידוע כי הנטייה השולית להוציא ( )mpeהינה  .0.6מכאן ש:
א .במשק קיים פער אינפלציוני שגודלו הוא .40
ב .במשק קיים פער אינפלציוני שגודלו הוא .100
ג .במשק קיים פער דיפלציוני שגודלו הוא .01
ד .במשק קיים פער דיפלציוני שגודלו הוא .100
ה .במשק קיים פער דיפלציוני אך מנתונים אלו לא ניתן לדעת מה גודלו של הפער.
 .8נתון כי בסיס הכסף במשק הינו  .000ואילו כמות הכסף במשק הינה  ,5000יחס הרזרבה
המינימלי הינו  .0..5מנתונים אלו ניתן להסיק כי:
א .כמות ההלוואות הינה .1000
ב .כמות ההלוואות הינה ..000
ג .כמות ההלוואות הינה .0111
ד .כמות ההלוואות הינה .4000
ה .כמות ההלוואות הינה .5000
 .0במשק סגור הנמצא באבטלה ידוע כי הנטייה השולית לצרוך מתוך ההכנסה הפנויה הינה
 ,0.8הנטייה השולית להשקיע הינה  0..וקיים מס יחסי מהתוצר בשיעור של ..0%
הממשלה מעלה את הוצאותיה ב .00 -ומממנת זאת באמצעות מס קבוע באותו הסכום,
ידוע כי לאחר פעולה זו המשק נשאר באבטלה .כתוצאה מכך:
א .גרעון הממשלה יקטן ב.01 -
ב .גרעון הממשלה יגדל ב.50 -
ג .גרעון הממשלה לא ישתנה.
ד .התוצר יגדל ב.1.50 -
ה .התוצר יגדל ב.333.33 -

 .10במשק מסויים ניתן לייצר חיטה או פרי וקיימים שני סוגי עובדים ,עובדים מסוג א
מסוגלים לייצר  1חיטה או  5פרי ואילו עובדים מסוג ב' מסוגלים לייצר  .חיטה או  6פרי.
ידוע כי קיימים  .00עובדים מסוג' א' ו .00 -עובדים מסוג ב' .המשק מייצר ביעילות.
מכאן ש:
א .נקודת הייצוא היעילה ביותר הינה ייצור של  400חיטה ו 1000 -פרי.
ב .אם המשק מייצר  600פרי הרי שהוא מייצר גם  400חיטה והעלות השולית לייצור
חיטה הינה  3יח' פרי.
ג .אם המשק מייצר  400חיטה הרי שהוא מייצר גם  600פרי והעלות השולית לייצור
חיטה הינה  3יח' פרי.
ד .אם המשק מייצר  1000פרי הרי שהוא מייצר גם  400חיטה והעלות השולית לייצור
חיטה הינה  1/5פרי.
ה .אם המשק מייצר  011חיטה השרי שהוא מייצר גם  011פרי והעלות השולית לייצור
חיטה היה  0יח' פרי.
 .11שוק האבוקדו מצוי בשיווי משקל בתחרות משוכללת .הממשלה מעוניינת לקבוע מחיר
מינימום לאבוקדו הגבוה ממחיר שיווי משקל לשם כך הוצעו שתי הצעות
.i

הממשלה תקנה את עודפי ההיצע.

.ii

הממשלה תתן סובסידיה לצרכנים.
א .היצרנים והצרכנים יהיו אדישים בין שתי הההצעות.
ב .היצרנים יהיו אדישים בין שתי ההצעות ואילו הצרכנים יעדיפו את
הסובסידיה.
ג .הוצאות הממשלה יהיו גבוהות יותר לפי הצעת הסובסידיה.
ד .הוצאות הממשלה יהיו גבוהות יותר לפי הצעת קניית העודפים.
ה .הצרכנים יהיו אדישים בין שתי ההצעות ואילו היצרנים יעדיפו את קניית
העודפים.

 .1.להלן  3פעולות אשר נרשמו במשק בשנת :.01.
.i

חברה ישראלית מכרה לחברה מדרום קוריאה טלפונים סלולרים ,התשלום על
כך יתקבל רק בשנת ..013

.ii

חברה ישראלית יצאה לחברה יפנית מכנסיים והחברה היפנית הביאה לחברה
הישראלית מוצרי טקסטיל אחרים באותו השווי.

.iii

תושב ברזיל קנה דירה בנהריה ושילם מקדמה בסך  $ 500,000לקבלן במזומן.
אילו מבין הפעולות הרשומות לעיל ישפיעו על החשבון השוטף במאזן
התשלומים?
א .רק פעולה ..
ב .רק פעולה 3
ג .רק פעולה .0
ד .פעולות  1ו. -
ה .כל הפעולות ישפיעו על החשבון השוטף במאזן המסחרי.

 .13שוק השולחנות מצוי בשיווי משקל בתחרות משוכללת .ידוע כי מחיר שולחן בשיווי משקל
הינו  ₪ 1,000והצרכנים הפרטיים רוכשים  1.50שולחנות .הממשלה החליטה כי ברצונה
לרכוש  .00שולחנות והקציבה לשם כך  .₪ .0,000מנתונים אלו ניתן להסיק כי:
א .הממשלה תרכוש  .00שולחנות ואילו הצרכנים הפרטיים יקנו  1.50שולחנות.
ב .הממשלה תרכוש פחות מ .00 -שולחנות ואילו הצרכנים הפרטיים ירכשו פחות מ-
 1050שולחנות.
ג .הממשלה תרכוש  .00שולחנות ואילו הצרכנים הפרטיים ירכשו פחות מ1.50 -
שולחנות.
ד .הממשלה תרכוש פחות מ 011 -שולחנות ואילו הצרכנים הפרטיים ירכשו פחות מ-
 0001ויותר מ 0101 -שולחנות.
ה .הממשלה תרכוש  .00שולחנות ואילו הצרכנים הפרטיים ירכשו פחות מ 1.50 -ויותר
מ 1050 -שולחנות.
 .14במשק סגור ידוע כי ההשקעה תלויה בריבית בלבד ואילו הצריכה הפרטית תלויה בתוצר
בלבד .הממשלה מעלה את הוצאותיה ב .00 -במימון אג"ח .ידוע כי לאחר פעולה זו
המשק עדיין נמצא באבטלה .כתוצאה מכך:
א .הריבית תעלה וההשקעה תגדל.
ב .הריבית ,התוצר והצריכה הפרטית יעלו ואילו ההשקעה תקטן.
ג .במשק תהיה עליית מחירים.
ד .הריבית והתוצר יעלו ,הצריכה הפרטית וההשקעה יקטנו.
ה .הריבית והתוצר יעלו ולא ניתן לדעת מה יקרה לצריכה הפרטית ולהשקעה.

 .15שוק האפרסמונים נמצא בשיווי משקל בתחרות משוכללת ,עקומות הביקוש וההיצע
רגילות .לאחרונה פירסמה הממשלה באמצעות הרדיו כי אפרסמונים עלולים לגרום
לבעיות במערכת העיקול ולכן הביקוש ירד ב .00 -יח' בכל מחיר ומחיר ,כתוצאה מכך:
א .הכמות הנמכרת בשיווי משקל תרד ב .00 -והמחיר יירד.
ב .הכמות הנמכרת בשיווי משקל תרד ב .00 -והמחיר יעלה.
ג .הכמות הנמכרת בשיווי משקל תרד בפחות מ .00 -והמחיר יעלה.
ד .הכמות הנמכרת בשיווי משקל תרד בפחות מ 011 -והמחיר יירד.
ה .הכמות הנמכרת בשווי משקל תרד ביותר מ .00 -והמחיר יעלה.

 .16במערכת הבנקים ידוע כי יחס הרזרבה המינימלי הינו  0..5הציבור מעוניין להגדיל את
המזומן שבידו ב .0 -מיליון  .₪הבנק המרכזי אינו מעוניין שכמות הכסף תשתנה ,ולכן
עליו:
א .למכור אג"ח לציבור בסכום של  15מיליון .₪
ב .לקנות אג"ח מהציבור בסכום של  00מיליון .₪
ג .למכור אג"ח לציבור בסכום של  .0מיליון .₪
ד .לקנות אג"ח מהציבור בסכום של  .0מיליון .₪
ה .למכור אג"ח לציבור בסכום של  40מיליון .₪
 .17פירמה המייצרת שולחנות בעלת פונק ייצור הבאה:
מס' עובדים

1

.

3

4

5

6

7

סה"כ תפוקה

.

6

11

16

10

.1

..

ידוע כי שכרו של עובד הינו  ₪ 8לשעה.
כ"כ ידוע כי הפירמה בחרה להעסיק  4עובדים ולייצר בטווח הקצר.
מנתונים אלו ניתן להסיק כי המחיר המינימלי למוצר הינו:
א.₪ 0 .
ב.₪ 1.6 .
ג.₪ ..5 .
ד.₪ 4 .
ה.₪ 8 .

 .18להלן  3פעולות שהתבצעו במהלך השנה האחרונה במשק:
.i

חברה מכרה לחברה אחרת מכונה משומשת.

.ii

חברה מכרה לחברה אחרת חומרי גלם.

.iii

הממשלה שילמה קיצבאות ילדים.

.iv

הממשלה שילמה משכורות.

.v

הממשלה מכרה אג"ח לפרטים.
אילו מבין הפעולות המצויינות לעיל נרשמות כחלק מן התל"ן?

א .כל הפעולות .
ב .רק פעולה  1ו5 -
ג .רק פעולות  0,0ו0-
ד .רק פעולות  1,.ו4 -
ה .רק פעולות  3,4ו5 -
 .10להלן פעולות שנרשמו במשק בשנת :.01.
ייבוא  ,1.00ייצוא  ,400ישראל פרעה חובות בחו"ל בסך  ,.00ישראל לקחה הלוואה
בחו"ל בסך  ,700התקבלו בישראל העברות חד צדדיות נטו בסך ..00
א .הגרעון בחשבון השוטף הינו  600וישנו גידול ביתרות מט"ח בסך .100
ב .הגרעון בחשבון השוטף הינו  011וישנו קיטון ביתרות מט"ח בסך .011
ג .הגרעון בחשבון השוטף הינו  800וישנו גידול ביתרות מט"ח בסך .100
ד .הגרעון בחשבון השוטף הינו  800וישנו קיטון ביתרות מט"ח בסך .100
ה .קיים עודף ייבוא של .600

 ..0במשק מסויים ניתן לגדל עגבניות ומלפפונים בכמה שדות ,בכל שדה ניתן לגדל עגבניות או
מלפפונים באופן הבא:
שדה

תפוקת עגבניות

תפוקת מלפפונים

A

.0

5

B

15

5

C

.0

30

D

30

.0

E

.4

0

F

10

1.

כל שדה ניתן לחלוקה וניתן לגדל בו באופן יחסי גם עגבניות וגם מלפפונים.
המשק מעוניין לייצר  04עגבניות ו 36 -מלפפונים.
מכאן ש:
א .בשדה  Fמגדלים חצי מתפוקת המלפפונים וחצי מתפוקת העגבניות.
ב .בשדה  Eמגדלים רק מלפפונים.
ג .לא ניתן לדעת באילו שדות מייצרים עגבניות ומלפפונים ללא מחיר הירקות.
ד .בשדה  Fמגדלים רק מלפפונים.
ה .בשדה  Eמגדלים גם מלפפונים וגם עגבניות.

