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 ופיתוחגלובליזציה, צמיחה 

 ר סלימאן אבו בדר"ד

סמינר זה הוא מסגרת לכתוב עבודת גמר בנושא השפעת גלובליזציה על תהליכי הצמיחה בעולם ובפרט במדינות המתפתחות. 

איך השפיע תהליך זה על המדיניות הכלכלית במדינות אלו? האם המדינות המתפתחות לוקחות תפקיד פעיל בתהליך? והאם 

צמיחה כלכלית יותר מהירה ממדינות שעדיין לא השתלבו, ואיך זה מדינות שהשתלבו  יותר בתהליך הגלובליזציה התנסו ב

קרה? שאלות נוספות נוגעות בהשפעת הגלובליזציה, ואולי דרך ההשפעה על הצמיחה על התחלקות ההכנסות ועוני במדינות 

שמופיעה  המתפתחות. הסמינר ישלב עבודה אמפירית בנושאים לעיל. סטודנט צריך לבחור שלושה מאמרים )מתוך הרשימה

באתר או במאמרים שסטודנט יבחר בתיאום עם המרצה( יסכם מאמרים אלו, יביע דעה )מתוך ידע מקורסים אחרים/מאמרים 

וכד'(. בנוסף לסיכום המאמרים, על הסטודנט  לבצע בדיקה אמפירית באותו הנושא בו המאמרים דנים. רמת האקונומטריקה 

 הקורס במבוא לאקונומטריקה בערך.  המתבקשת לביצוע הבדיקה האמפירית היא רמת

 כלכלה פוליטית

 ' תומר בלומקיןפרופ

מדיניות רצויה של  –תחום הכלכלה הציבורית עוסק בסוגיית התערבות הממשלה בשווקים הן בהיבט הנורמטיבי 

שימוש במודלים של  –הממשלה לתיקון כשלי שוק ו/או חלוקת משאבים צודקת יותר בחברה, והן בהיבט הפוזיטיבי 

סים את כל תחומי המדיניות: רגולציה של כלכלה פוליטית להסבר מדיניות ממשלה הננקטת בפועל. נושאי הסמינר מכ

מונופולים טבעיים, אספקת מוצרים ציבוריים, השפעות חיצוניות )זיהום סביבתי, מחקר ופיתוח וכו'(, מערכות רווחה 

 וביטוח סוציאלי, התערבות בשוק העבודה )שכר מינימום וביטוח אבטלה( ועוד.

 מחירים, אבטלה וצמיחה(.הסמינר אינו עוסק במדיניות מקרו כלכלית )יציבות 

 נושאים בכלכלת שוק העבודה

 ד"ר טניה ברון

 3מטרת הסמינר היא סקירת עומק של נושא שקשור לשוק העבודה והוספת תרומה מחקרית אישית. הסקירה תתבסס על 

נים של בשפה אנגלית. הנושאים האפשריים כוללים היבטים שו מאמרים עדכניים מכתבי עת מובילים בכלכלה, שהם לרוב 

תופעת האבטלה )השפעת האבטלה על הקריירה, השפעת עיצוב דמי האבטלה על הקריירה, השפעת תנאי שוק העבודה 

בתחילת הקריירה על ההמשך שלה, אבטלה ומחזורי עסקים, ירידה בהון אנושי וכו"(, של התפתחות השכר האינדיבידואלי 

 שוויון. -על קריירת הנשים, מדיניות בשוק העבודה, אי)השפעת הוותק, השפעת חיפוש עבודה(, השפעה של ילדים 

 תרומה מחקרית תכלול שני חלקים:

 השוואה ביקורתית בין מספר מאמרים המתייחסים לבעיה דומה מזוויות שונות.          -

 ויות.הצעה למחקר המשך כולל מוטיבציה, השערות, תיאור הנתונים הנדרשים לניתוח , בעיות ותוצאות צפ          -

 

 כלכלה פוליטית של פיתוח

 טורס-עדה גונזלץר "ד

 מטרת סמינר זה הינה פיתוח רעיונות מחקריים ישומיים בכלכלת פיתוח וכלכלה פוליטית.

 תרומה מחקרית אישית. המשימה המחקרית תכלול סקירת ספרות ביקורתית או

 

 הסמינר מתקיים בשפה האנגלית

 יישומי במימון

 כורש גלילר "ד

 שומים אמפיריים של תיאוריות מימוניות בדגש על המשק הישראלי.ייעסוק  ביהסמינר 



 
 צמיחה כלכלית

 פרופ' מרק גרדשטיין

ישנם הבדלים עצומים ברמת החיים בין מדיות העולם השונות.  ההשלכות של הבדלים אלה הן מהותיות ביותר ונוגעות בכל 

 רובד הפעילות המשקית והאישית.  

ומה גרם להתפתחויות שונות בתכלית של המשקים השונים?  מהם התפקידים של ההסדרים המוסדיים, מה מניע הבדלים אלה 

 של המדיניות הכלכלית חברתית בצמיחת המדינות?

 חומר הקריאה )באנגלית!( עליו מושתת הסמינר יספק הזדמנות לדון בסוגיות אלה.  

 נושאים יישומיים בכלכלת עבודה

 נעמי גרשוניר "ד

פה. העבודה תתמקד בניתוח -נר הינה ללמוד כיצד לבצע עבודה מחקרית אמפירית בכלכלה ולהציגה בכתב ובעלמטרת הסמי

סוגיה בתחום כלכלת עבודה תוך שימוש בנתונים ובכלים אקונומטריים מתקדמים. הנושאים העיקריים בהם יתמקד הסמינר 

ר ותמריצים. דגש מיוחד יושם על ההיבט של נשים הינם הון אנושי ותשואה להשכלה, היצע העבודה של הפרט ומבנה שכ

בשוק העבודה. הסטודנטים ייבחרו שאלת מחקר ממוקדת ויבצעו אחת משתי חלופות: שימוש בנתונים לבחינת השאלה או 

 סיכום וניתוח ביקורתי של מספר מאמרים העוסקים בשאלה.

 כלכלת דת, חינוך ותרבות

 פרופ' דני כהן זדה

הסמינר עוסק בנושאים בכלכלת כלכלת חינוך תרבות וספורט. מטרת הסמינר היא לחקור סוגיה אמפירית תוך העזרות 

במקורות מידע, נתונים, ומאמרים מהספרות הקיימת. התלמיד יצטרך להציג את העבודה בעל פה בכיתה ולאחר מכן להגיש 

 מאמרים העוסקים בסוגיה הנחקרת.  3פחות עבודה כתובה. מבחינת ההיקף, התלמיד יצטרך לסכם ולנתח ל

 מיקרו כלכלה יישומית עם דגש על פיתוח

 ןמירי סטריאר "ד

 הסמינר יתנהל באנגלית

The aim of the course is to guide the students in carrying out and writing a research project in applied 

microeconomics. The focus will be on issues relevant for development policy, poverty reduction and 

inequality. N.B. The course will be taught and examined in English.  

The first semester will be composed of one lecture and individual progress meetings. The second 

semester will be composed of one lecture and one practical statistics session, progress meetings and 

classroom presentations by the students of their research projects.  

The performance on the presentation makes up 20% of the course grade. 80% of the grade will be 

based on the written research project.  

 תחרות ורגולציה בענף המזון

 ד"ר אורן רגבי

 שוק המזון בישראל הינו אחד מהשווקים הצרכניים המעניינים והגדולים בישראל. הביקורת על רמת המחירים ועל

. הסמינר יחשוף  2011העדר התחרותיות בשוק זה עמדו במוקד הסערה הציבורית שהובילה למחאה החברתית בקיץ 

הסטודנטים לכלים הנדרשים לניתוח נתונים, תוך טיפוח החשיבה ביקורתית על התובנות )שניתן ולא ניתן להסיק את 

 מתוך נתונים, כאשר המיקוד יהיה שוק המזון בישראל.

 יישומי בכלכלה ציבורית

 ד"ר איתי שורץ

מעשית בהם בדגש על מטרת הקורס היא חשיפה לכלים אמפיריים עכשוויים במיקרו כלכלה יישומית והתנסות 

מדיניות ציבורית . במהלך הקורס תובא סקירה של נושאים נבחרים בכלכלה יישומית. הסטודנטים יתנסו בעריכת 

מחקר עצמאי ובסופו של הקורס יגישו עבודה במסגרתה תבחן אמפירית שאלה של מדיניות ציבורית, תוך סקירת 

 יריים וחיבור לתאוריה הכלכלית. רצוי לעבוד בזוגות.הספרות הרלוונטית ותוך שימוש בנתונים ובכלים אמפ
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