אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
מזכירות אקדמית
המרכז ללימודים קדם אקדמיים
תשע"ג ()2102-2102
מכינה למדעי הרוח והחברה
שם קורס בעברית:

יסודות ראשוניים בכלכלה

שם קורס באנגליתPrimary elements Economics :
מס' קורס04101042 :
אופן הוראה :שעור ותרגול
מספר שעות 0 :ש"ש
שם מרצה  :מר איציק מרקוביץ
סוג מקצוע :חובה

מטרת הקורס :

הקניית מושגי יסוד וכלי ניתוח בסיסיים בכלכלה .בתחום המיקרו יושם דגש על בחינת

ההתנהגות והשיקולים של יחידות כלכליות קטנות וקשרי הגומלין הפונקציונאליים בין היחידות
הכלכליות בתוך המערכת הכלכלית .בתוך כך ייושמו עקרונות העלות האלטרנטיבית ,הניתוח
השולי ,ניתוח עקומות הביקוש וההיצע וההתכנסות לשיווי משקל.התערבות ממשלתית ,מסחר
בינלאומי וכשל שוק.
כמו כן מטרת הקורס להקנות למשתתפים מושגי יסוד בתיאוריה של המימון ויישומם בהחלטות
ההשקעה והמימון של הפרט ושל פירמות.
בתחום המאקרו כלכלה יושם דגש על חשבונאות לאומית וקביעת תוצר שיווי משקל וייצוב
המשק תוך שימוש במדיניות מוניטרית ופיסקלית.

 נושאי הקורס :
חלק א' מיקרו כלכלה
 .0מושגי יסוד -עקומת התמורה והייצור היעיל ,הויתור האלטרנטיבי ,יתרון מוחלט ויתרון יחסי,
סחר חליפין ,צמיחה כלכלית.
 .2פונקציית הייצור והקצאת מקורות -הקצאת מקורות בתנאי תפוקה שולית פוחתת ,שוק
העבודה קביעת שכר העבודה וייצור יעיל.
 .2פונקציית ההוצאות ופונקציית ההיצע
עקומת ההיצע של היצרן ושל השוק.

של היצרן הבודד ,החלטת היצרן בטווח קצר בניית

 .4הביקוש -השפעת המחיר ,השפעת מחירים של מוצרים אחרים ,השפעת הכנסה ,מוצרים
משלימים ומוצרים תחליפים ,עקומת הביקוש של הצרכן הבודד ושל השוק ,גמישות הביקוש.
 .0תחרות משוכללת -התנאים לקיומה של תחרות משוכללת ,קביעת המחיר והכמות ,שינויים
בשוק.
 .6מסחר בין לאומי והתערבות ממשלה  -מסחר בין משק קטן והשוק העולמי ,השפעת הוצאות
הובלה .התערבות ממשלה -מסי קניה ,סובסידיות ,מחירי מינימום ,מחירי מקסימום ,מכס על
יבוא ,פרמיית יצוא.
 .7כשל השוק וכלכלת רווחה  -עודף הצרכן ,מוצרים ציבוריים ,השפעות חיצוניות ,בעיית הקניין,
בעיות אינפורמציה ,אינפורמציה לא סימטרית.

 .8מימון -שערי ריבית ,היוון  ,בדיקת כדאיות של השקעה ,חישוב החזר שנתי של הלוואה
(משכנתה).
חלק ב' מאקרו כלכלה
 .1חשבונאות לאומית ומרכיבי הביקוש המצרפי – מדידת התוצר הלאומי  ,חלוקת ההכנסות
למשתתפים ,חיסכון.
 .01קביעת התוצר הלאומי במשק סגור -המודל הקינסיאני -בניית פונקצית הביקוש המצרפית ,
תוצר של שווי משקל ,פער אינפלציוני ,פער דיפלציוני.
 .00מדיניות לייצוב המשק במשק סגור  -מדיניות פיסקלית ,מדיניות מוניטרית -שינוי הריבית.
,קביעת התוצר במשק פתוח-קביעת התוצר במשק פתוח ,מדיניות כלכלית במשק פתוח.

 ביבליוגרפיה:
רשימת ספרים מוצעים
נ .מארק ,י .אורון ,ג .עופר -מבוא לכלכלה מיקרו
מבוא לכלכלה מאקרו -האוניברסיטה הפתוחה -יחידה  0החשבונאות הלאומית.

 מטלות/דרישות הקורס :
הגשת תרגילים למתרגל הקורס במועדם.
בוחן אמצע ובחינה מסכמת.
אופן חישוב הציון :
מבחן מסכם .56% -
בוחן אמצע .56% -
תרגילים – . 02%

