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יעדי ההוראה:
להקנות לתלמידים היכרות יסודית עם המודלים הבסיסיים והמתקדמים במקרו כלכלה המהווים הבסיס
למחקר מקרו כלכלי הן באקדמיה והן במוסדות מחקר ציבוריים .התלמידים ילמדו כיצד לפתור מודלים אלו
בעזרת כלים מתמטיים שירכשו במהלך הקורס .בנוסף ,יושם דגש על ההשלכות המקרו כלכליות של
המודלים להיבטים של צמיחה כלכלית ארוכת טווח ותנודות כלכליות בטווח הקצר.

פרשיות לימודים:
הקורס יתמקד בלימוד מודלים מקרו כלכליים מתקדמים המהווים הבסיס למחקר מקרו כלכלי הן במוסדות אקדמיים והן
במוסדות מחקר ציבוריים .ראשית ,יילמדו מודלים דטרמיניסטיים בסיסיים במקרו כלכלה – מודל סולו ,מודל צמיחה
אופטימאלית ומודל דורות חופפים .שנית ,נעסוק במודל הסטוכסטי של מחזורי עסקים ריאליים ( )RBCהמהווה המודל הבסיסי
לחקר מחזורי עסקים .תוך כדי לימוד המודלים יילמדו הכלים המתמטיים הדרושים לפתרון המודלים.
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