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 26/06/19תאריך עדכון: 

 מבוא לכלכלה מאקרו

93-401-09 

 פרופ' יוסי מעלם

 הרצאה סוג הקורס:

 שש" 1:  היקף שעות:     ב'                        סמסטר:         תש"פ             שנת לימודים

 יימסר אלקטרוני:דואר 

 בתיאום מראשקבלה: -שעות

 . (Moodle)באמצעות מערכת "למידה"   אתר הקורס באינטרנט: 

 * הסבר יינתן בתחילת הקורס!

 

 מטרות הקורס: א. 

 רקע כללי: 

, החוקר את הכלכלה המצרפית. התחום בוחן את המשתנים כלכלהמאקרו כלכלה היא תחום של תורת ה

המאקרו כלכליים ומאפיין את התנהגותם. הוא מנתח את הגורמים המשפיעים על קביעת התוצר הלאומי 

ודתיות בגורמים אלו. הוא בוחן מה קובע את רמת המחירים ושיעור וההכנסה הלאומית, ומה גורם לתנ

האינפלציה, את רמת התעסוקה ושיעור האבטלה ואיך קובעי המדיניות, הממשלה והבנק המרכזי, יכולים 

 להשפיע עליהם.

 

 מטרות הקורס: 

 יהם, עלכלכלה והקשרים בינ-של מושגי היסוד במאקרו בסיסי ידע לסטודנט להקנות הן הקורס מטרות

-כלכליים וכיצד הם צפויים להיות מושפעים ממדיניות מאקרו-המשתנים המאקרו מתנהגים בו האופן

 כלכלית.

 
 תוכן הקורס:ב. 

במסגרת הקורס יידונו נושאים מאקרו כלכליים כגון מרכיבי החשבונאות הלאומית, שוק המוצרים ושוק 

הכסף והאופן שבו נקבעים התוצר, רמת המחירים ושער הריבית. כמו כן יושם דגש על המודל הקיינסיאני, 

ק המרכזי )המדיניות כלי המדיניות הממשלתית )המדיניות הפיסקלית( וכלי המדיניות של הבננבחן איך שבו 

 על משתנים מאקרו כלכליים שונים.יכולים להשפיע המוניטרית( 

 

 בתום הקורס הסטודנט: -תוצרי למידה 

 כלכליים הבסיסיים וידע כיצד לחשב אותם. -יכיר את ההגדרות של המשתנים המקרו .1

 ידע לאפיין את השימושים במשק. .2

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94
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 ידע כיצד נקבע תוצר שיווי המשקל במשק. .3

 ד פועלת מערכת הבנקים המסחריים במשק.יבין כיצ .4

 יוכל לנתח את ההשלכות של מדיניות פיסקלית ומוניטרית על שיווי המשקל במשק )הסגור והפתוח(. .5

 

)כל הפרקים הם מספר קריאת החובה של  תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים

 :הקורס(

מס' 

 השיעור

 הערות  קריאה נדרשת נושא השיעור

  2-ו 1פרקים  לאומית מבוא, חשבונאות 1

  2פרק  המשך -חשבונאות לאומית  2

התנהלות הממשלה במשק,  3

 תקציב הממשלה

  3-ו 2פרקים 

  4פרק  צריכה פרטית 4

  4פרק  המשך -צריכה הפרטית  5

  5פרק  השקעה 6

 –שיווי משקל בשוק המוצרים  7

 המודל הקיינסיאני

  6פרק 

 -שיווי משקל בשוק המוצרים  8

 המשך

  6פרק 

הגורמים המשפיעים על שיווי  9

 מדיניות פיסקלית –משקל 

  7פרק 

מערכת הכסף, הבנק המרכזי ו 10

 הבנקים המסחריים

  11-ו 10, 9פרקים 

  12פרק  שוק כסף 11

שיווי משקל בשוק המוצרים  12

 והכסף

  13פרק 

שיווי משקל בשוק המוצרים  13

מדיניות פיסקלית  –והכסף 

 ומוניטרית

  19-ו 18פרקים 

 

 

 ג. דרישות קדם:

 מבוא למיקרו. 
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 ד. חובות/דרישות/ מטלות:

 .נוכחות בשיעורים 

 הכנת תרגילים במהלך הקורס. 

 בחינה בסוף הסמסטר. 

 

 ה. מרכיבי הציון הסופי:

 מהציון הסופי בקורס. 100%בחינה  

 !60ציון עובר בקורס 

 

 ו. ביבליוגרפיה:

 :קריאת חובה

 .מהדורה שלישית, קרו כלכלה, עמיחיאמ -עופר, מבוא לכלכלה  אמירהיצחק נילי מארק, אורון, 

 

 :ז. שם הקורס באנגלית

 Introduction to Macroeconomics. 

 


