
 

 

 
 גוריון בנגב-אוניברסיטת בן

 והחברה הרוח למדעי הפקולטה
 

 2016 ו  תשע"                                         המחלקה לכלכלה
 
 

 ב - מקרו כלכלה     :בעברית הקורס שם
 

  Macro Economics – B  :באנגלית שם הקורס
 

 142-1-1551   :מס' קורס
 

 מר גדי חזק   :המרצה שם

 
 

 

 כללי

 הקורס מאקרו ב'  הוא החלק השני  של  הקורס מאקרו כלכלה א'.   
 בסמסטר זה  נשלב  בתוך  הדיון שני גורמים שהתעלמנו מהם בסמסטר הראשון:  

. האפשרות שהמחירים  ישתנו  גם בטווח הקצר וגם בטווח הארוך  כולל  האפשרות 1
 לציפיות  מוקדמות לשינוי מחירים.   

וח  הכולל בתוכו יצוא ויבוא של סחורות ושירותים ושל  תנועות הון.  במהלך  . המשק הפת2
הקורס  נדון  בגורמים  לעליות וירידות מחירים,  נראה מהם הגורמים שיכולים לגרום לתהליך 

יה זו.  בחלק השני נדון  במשק הפתוח שך  ונראה איך ניתן להתגבר על בעאינפלציוני  מתמ
המוצרים הבינלאומי  ועם שוק ההון הבינלאומי. תוך השוואה בין הקטן  הקשור  עם שוק 

משטרי שער חליפין ותוך  בחינת השפעת  הליברליזציה  בתנועות ההון על המשק  ועל כלי 
נבנה מודל שבו נסביר  את הגורמים המשפיעים  על  עצמתו של    מטבע  ביחס  המדיניות.

 למטבעות זרים.
 

 :תאור הקורס
שבועי. השיעורים יוקדשו להצגת נושאי הלימוד. במסגרת  ומתרגולמשיעור הקורס מורכב 

 בנוסף תינתן הקדמה  שחוזרת על עיקרי הקורס. .יערך דיון בשאלות מהתרגילים התרגול
 

  :דרישות הקורס

כל שבוע יש לפתור ולהגיש תרגיל.. הסברים והדרכה יינתנו במהלך   -  תרגילים .א
מהתרגילים(.  75%ובת הגשת תרגילים )לפחות במשך הקורס. קיימת ח התרגולים

 לב: הבחינות בקורס זה מתבססות גם על התרגילים.-שימו
 



בסוף הקורס תתקיים בחינה שתכלול את כל החומר שנלמד בקורס. ציון   -  בחינה סופית .ב
נדרשים על מנת לעבור  בבחינה הסופית, 56של  ימינימאלוציון  56סופי משוקלל של 

 ן כולו  יקבע עלפי הבחינה הסופית.הציואת הקורס. 
 
 

  ביבליוגרפיה:

Mankiw G.   Macroeconomics Eighth  Edition הלימוד:     ספר  
 ספרים נוספים לקריאה אפשרית:

Blanchard  and Johnson,    Macroeconomics Sixth  Edition 
 

  תוכנית הקורס

 תרגיל    .Mankiw G פירוט נושא

שווי משקל 

כללי במחירים 

 משתנים

 

בניית  -הביקוש המצרפי במחירים משתנים  .1

   AD.עקומת

הביקוש לעבודה, היצע העבודה, שוק  .2

בניית  -העבודה וקביעת השכר הריאלי 

 , תעסוקה מלאה.ASעקומת 

שווי משקל כללי של תעסוקה מלאה,  .3

 ניטרליות הכסף בטווח ארוך.

 

Ch. 10   p. 271-

300 

3 

ה אינפלצי

 במשק סגור

 

הקשר בין אינפלציה   -עקומת פיליפס .1

 לאבטלה.

,  התיקון של  ציפיות אינפלציוניות .2

 לעקומת פיליפס. פסלפ –פרידמן 

מודל דינמי של אינפלציה   בטווח קצר  .3

 ובטווח ארוך.

עם ציפיות אינפלציוניות.   IS-LMמערכת  .4

, שווי משקל אינפלציוני של טווח ארוך

 ת ריאלית.ריבית נומינלית וריבי

 -ניתוח הסיבות ל"הטיה האינפלציונית" .5

. הסניורז'  ומס האינפלציה והקשר  בין  1

הגירעון  הציבורי,   התפתחות נטל החוב   

.  "שקול דעת לעומת 2הדפסת הכסף    

 כלכלה פוליטית. -כללים ברורים"

Ch. 5   p. 155-177 
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משק פתוח 
ומאזן 

 התשלומים

 ושוק המט"ח. מאזן התשלומים. 1

כולל תנועות  משטר שער חליפין קבוע  .2

 הון:

אפקטיביות של מדיניות  .א

מוניטרית ופיסקלית בתחום 

האבטלה. אנדוגניות של כמות 

 הכסף בטווח קצר וארוך.  

המשק בתחום התעסוקה  .ב

 המלאה.

אפקטיביות של מדיניות פיסקלית  .ג

ומוניטרית בתחום התעסוקה 

 המלאה. פיחות נומינלי וריאלי.

 כולל תנועות הון משטר שער חליפין נייד. 3

: 

אפקטיביות של מדיניות  .א

מוניטרית ופיסקלית בתחום 

 האבטלה. 

משטר שער חליפין נייד  .ב

 בתעסוקה מלאה.

אפקטיביות של מדיניות פיסקלית  .ג

ומוניטרית בתחום התעסוקה 

 המלאה.

 השוואה בין שער חליפין נייד לקבוע. . 4

1.  

Ch. 13   p. 353-

392 
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שער החליפין 

 הריאלי

 

 בלתי סחירים. -המודל של מוצרים סחירים

בלתי סחירים  -הקשר  בין  מחירי הסחירים .1

 לשער החליפין הריאלי.

בלסה:   -מסקנות המודל של סמואלסון .2

הקשר בין פריון  לשער חליפין ריאלי,   

 הצגת הוכחות אמפיריות.
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