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  כלכלה -מאקרו

209.5092   

  @mail.comYron.eichel  :דוא"לד"ר רון אייכל                                      : מרצה

                                                 : בתיאום מראששעת קבלה                20:00-17:00ימי ג', : שעות הרצאה

  )209.5020( כלכלה ניהולית: דרישות קדם                        06/19-05/19 תקופת הקורס:

  

* * *  

  
וכן  ,כלכליים הבסיסיים במשק-להקנות יכולת ניתוח של הקשרים המאקרותיאור הקורס 

  .כלכליות הגורמות לשינויים בכלכלה העולמית-להעניק הבנה בסיסית של תופעות מאקרו

כלכלית מצד שוק הסחורות, שוק הכסף ושוק מטבע -הקורס יתמקד בהבנת הסביבה המאקרו

וינתח את קשרי הגומלין ביניהם. יושם דגש על המעורבות של הממשלה (מדיניות  ,חוץה

-והשפעתם על השווקים. הניתוח המאקרו ,פיסקלית) ושל הבנק המרכזי (מדיניות מוניטרית)

 . עולםבאחרים כלכלי בקורס יודגם על כלכלת ישראל ומשקים 

  
 

  

 דרישות הקורס:  

 . בחומר פתוחערך יהמבחן הסופי י •

 ,. על היעדרויות או איחורים צפויים מראשהחוגבהתאם לתקנון  – נוכחות •

 למזכירות.   בכתבעל התלמיד להודיע 

הקורס מעודד השתתפות פעילה בשיעור והעלאת  – השתתפות פעילה •

 שאלות.

די שבוע, עד מועד י(מופיעים באתר הקורס) מ - חובת הגשת תרגילים •

 .Moodle-ת לאתר הקורס בתחילת השיעור. את התרגילים יש להעלו
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 :שאי הקורס ונ

כלכליים הבסיסיים  -כלכלה, כולל הבנת הקשרים המאקרו-הבנה של מושגי היסוד במאקרו
  במשק. 

  תוכן הקורס על פי נושאים ולוח זמנים:
 

מפגש 

 מס'
פרקי קריאה  נושא

מהרשימה 

הביבליוגרפית 

  המופיעה לעיל

 מטלות

1 
  
 

 סקירת המגזרים : החשבונאות הלאומית
העיקריים במשק, פעילותם הכלכלית 

   וקשרי הגומלין ביניהם.

  הגדרה ודרכי מדידה של התוצר המקומי
), התוצר הלאומי הגולמי GDPהגולמי (

)GNP(,  וההכנסה הלאומיתNI)  .(  

  ,דו"ח מקורות ושימושים של התוצר
   השקעה מול חסכון:  דו"ח היווי הון.

 לצמיחה של  : המקורותצמיחה ומרכיביה
 .התוצר

 2פרק  ,1. מס
 

 1תרגיל 

2  
  
  

 :הרקע להופעת התיאוריה  שוק הסחורות
ביקוש מצרפי מול היצע  ;הקיינסיאנית

תוצר שיווי משקל מול תוצר ; מצרפי
 ;פלציונייפער ד; פער אינפלציוני; פוטנציאלי

  .מושג

  המכפיל" והשימוש בו לצורכי קביעת"
 מדיניות פיסקאלית מתאימה.  

  סטגפלציה.ומושגי אינפלציה, דפלציה 

 2תרגיל  7-6פרקים: , 1. מס

3  
  
  

 פעילות הבנק המרכזי שוק הכסף :
והמדיניות המוניטרית במשק: הפעולות 
שנוקט הבנק המרכזי על מנת להשפיע על 

שיווי משקל  ;היצע הכסף וקביעת  הריבית
שער הריבית כמשתנה  ;בשוק הכסף

  .החלטה מרכזי במשק

ע"מ , 4 פרק ,. 2מס
65-75  

 
 

 3תרגיל 
  

4   הביקוש למטבע חוץ, חוץהשוק מטבע :
היצע מטבע חוץ, שווי משקל בשוק מט"ח, 
משטרים שונים של קביעת שער חליפין: 
שער חליפין נייד מול שער חליפין קבוע, 
שיטת האלכסון, הגורמים המשפיעים על 

  .מאזן התשלומים; תנודות בשערי חליפין

  18-17 , פרקים 3מס.
  

 4תרגיל 
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  .14.6.19: מועד הבחינה

  
  80% מבחן סופי =  הרכב הציון הסופי בקורס: מבנה הציון: 

  20%הגשת תרגילי בית =             

  

 קורס:  עליהם מבוסס ההלימוד  ספרי

מהדורה  הוצאת עמיחי ת"א, ,כלכלה" -מאקרו - , "מבוא לכלכלהאורון י., מארק נ. ועופר ג. .1
  .שלישית מורחבת

 

.2  Blanchard Olivier, ”Macroeconomics”, Sixth Edition, 2013, Prentice Hall .  

 

.3  Mankiw N. Gregory, ”Principles of Macroeconomics”, Seventh Edition, 
2014, Thomson South- Western.  

  


