Department of Management

המחלקה לניהול
אוניברסיטת בן -גוריון בנגב
הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר
המחלקה לניהול
תשע"ט
מס' הקורס681.1.0273 :
שם הקורס :כלכלה וחברה :תיאוריה ומעשה

Economy and society: theory and practice
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מטרת הקורס:
הכלכלה הישראלית היא דוגמה להצלחה אדירה .בשנת  1948ישראל הייתה מדינה מתפתחת ,ללא
תעשיות מתקדמות ,ותוך  70שנה היא הגיע למצב שבו היא חברה בארגון המדינות המפותחות בעולם
(, )OECDעם תוצר לנפש גבוה ,תעשיית הי-טק ברמה גבוהה ,חוב לאומי סביר ואינפלציה נמוכה .יחד עם
זאת בישראל ישנם פערים גדולים בחלוקת ההכנסות במשק ושיעור עוני גבוה מאוד והצמיחה הכלכלית
הנהדרת לא מחלחלת לכל האוכלוסיות.
אנו נבחן בקורס את המדיניות הכלכלית חברתית של הממשלה  ,בנוגע לצמיחה ,אי שוויון ועוני תוך שימוש
בתאוריות כלכליות מקובלות.
נציג את ההתפתחויות הכלכליות בישראל ,בצמיחה הכלכלית ,בפערים הגדולים בחלוקת ההכנסות ונבחן
מהי המדינות הכלכלית-חברתית שננקטת בישראל בנוגע לתהליכים אלו.
דרישת קדם:
 681.1.5041מבוא לכלכלה לניהול א'  681.1.5061 ,מבוא לכלכלה לניהול ב'.
שיטת הלימוד :שיעור
דרישות הקורס:
-90%בחינה שתתייחס לחומר ההרצאות וחומרי הקריאה.
 -10%הגשה של  3תרגילים-הגשת התרגילים הינה חובה.
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שכר מינימום ומס הכנסה שלילי מדיניות אופטימאלית ,מיקי מלול וישראל לוסקי ,נייר עמדה מרכז
טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
נושאי הקורס
א.

מושגי יסוד במאקרו כלכלה.

ב.

תולדות המשק הישראלי-סקירה וניתוח מגמות כלכליות.

ג.

מודלים מאקרו כלכליים לניתוח תהליכים כלכליים.

ד.

מדיניות פיסקאלית.

ה.

מדיניות מוניטארית.

ו.

רגולציה.

ז.

שינויים מבניים ,הפרטה ,ליברליזציה.

ח.

מודלים להדגמת הקשר בין רווחה כלכלית לאי שוויון ועוני.

ט.

מדיניות בשוק העבודה.

י.

ניתוח עלות תועלת של פרויקטים ציבוריים.
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