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 מיקרו כלכלה -חלק א'
 

עקומת התמורה והייצור היעיל, הויתור האלטרנטיבי, יתרון מוחלט ויתרון יחסי, סחר  - עקומת התמורה .1

 .צמיחה כלכלית מסחר עם העולם, חליפין,

 מקורות בתנאי תפוקה שולית פוחתתהקצאת  - פונקצית הייצור והקצאת מקורות .2

 קביעת שכר העבודה וייצור יעיל, התערבות ממשלתית. - השוק העבוד .3

היצרן הבודד, החלטת היצרן בהינתן המחיר בטווח קצר התנהגות  – פונקצית ההוצאות ופונקצית ההיצע .4

 צע של היצרן ושל השוק.ובטווח ארוך, בניית עקומת ההי

מחירי מוצרים אחרים, השפעת הכנסה, מוצרים המוצר ו השפעת מחיר - ותחרות משוכללת הביקוש. 5

התנאים  משלימים ומוצרים תחליפים, עקומת הביקוש של הצרכן הבודד ושל השוק, גמישות הביקוש.

 לקיומה של תחרות משוכללת, קביעת המחיר והכמות, שינויים בשוק.

מסחר בין משק קטן והשוק העולמי, השפעת הוצאות הובלה,  - חר בינלאומי והתערבות ממשלהמס. 6

מסי קניה, סובסידיות, מחירי מינימום, מחירי מקסימום, מכס על יבוא, פרמיית  פיחות וייסוף בשער החליפין.

 יצוא.

כשל שוק  לגודל, מבנים ענפיים שונים מתחרות משוכללת.יתרון  - מונופול, קרטל ותחרות לא משוכללת. 7

 : מוצרים ציבוריים.

 

 מאקרו כלכלה -חלק ב'
מדידת התוצר הלאומי, חלוקת ההכנסות למשתתפים  – מרכיבי הביקוש המצרפיחשבונאות לאומית ו .8

קצית הצריכה פונביצור, שימושי התוצר, חסכון והשקעה, התוצר במחירים קבועים, השוואות בינלאומיות, 

  הפרטית, ההשקעות, הצריכה הציבורית.

בניית פונקצית הביקוש  המצרפית, תוצר של  -) המודל הקינסיאני( קביעת התוצר הלאומי במשק סגור. 9

שווי משקל, תוצר של תעסוקה מלאה, אבחנה בין פער אינפלציוני לפער דיפלציוני, מדיניות ממשלתית 

 לייצוב המשק. 

 מרכיבי המאזן, משטרי שע"ח. – ים ושוק המט"חמאזן התשלומ. 10

 מדיניות הממשלה במשק פתוח. -קביעת התוצר במשק פתוח . 11

יעדי הממשלה ומדיניות פיסקאלית  – המודל הקיינסיאני בתחום התעסוקה המלאה ואינפלציה. 12

 ומוניטארית.
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