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 תיאור הקורס

אי שוויון, עוני וצמיחה כלכלית הם מהנושאים המדוברים כיותר כיום בהקשר של ביצועים כלכליים של 

ם מדינות. הקורס יעסוק בתחילה בהגדרות בסיסיות של כל אחד מהנושאים האלה ובהמשך יוצגו מודלי

 המנתחים את הקשר ביניהם והמדיניות הציבורית הנגזרת מכך.

 

Course description 

Inequality, Poverty and economic growth are among the most popular themes 

nowadays.  First the definitions and implications of each will be presented then we 

present theoretical models that analyze the relations between them and the public 

policy derived from these models.  

 

 
 :שיטת ההוראה

 , ידרשו הסטודנטים לקריאה של מאמרים כלליים בנושאי הקורס.להרצאות הכיתה בנוסף

 

 :קביעת הציון הסופי

 יחס לחומר ההרצאות, והקריאות.ישתתבחינה סופית  80%

 הגשת התרגילים הינה חובה. – תרגילים 2-3הגשה של  20%

)במיקרה זה משקל  10%בחירה: הצגת מאמר בכיתה מבין המאמרים שיפורסמו באתר הקורס 

 .(10%ומאמר  20%, תרגילים  70%המבחן יהיה 

 

 :נושאי הקורס

 במאקרו כלכלהמושגי יסוד  .1

 (maxminפונקציות רווחה חברתיות )אדטיבית,  .2

 ועוני רוחה כלכלית .3

 מודלים מאקרו כלכליים לניתוח תהליכים כלכליים .4

 מדיניות פיסקאלית .5

 מדיניות מוניטארית .6

 רגולציה .7

 שינויים מבניים, הפרטה, ליברליזציה .8

 (Moral Hazard, Adverse selectionביטוח ציבורי ) .9

 שוק העבודהמדיניות בשוק ה .10

 היבטים התנהגותיים בכלכלת הרווחה .11

 

 :   ) בכוכבית מצוינות קריאות החובה( ביבליוגרפיה
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 27-104עמ'  2003דוד, רבעון לכלכלה מרץ -אי שוויון וצמיחה כלכלית, דן בן . 

 יורם מישר 2008כלכלה של ישראל, הוצאת פרדס, -המאקרו 

  שכר מינימום ומס הכנסה שלילי מדיניות אופטימאלית, מיקי מלול וישראל לוסקי, נייר עמדה

 החברתית בישראלמרכז טאוב לחקר המדיניות 

 

 

 

 


