
שאלה 1

מודל קיינסיאני עם שוק כסף פעיל - שאלות



שאלה 2



שאלה 3

.1

.2

.3

א. 

ב. 

.4



שאלה 6

שאלה 4

שאלה 5



משק מצוי באבטלה. הממשלה מעוניינת להגדיל את הוצאותיה במימון מיסים במטרה לצמצם את ממדי המשבר. אם 
לא נאמר אחרת, הניחו כי ברירת המחדל היא שהצריכה הפרטית תלויה בהכנסה הפנויה ובריבית וההשקעה תלויה 

בתוצר ובריבית.

1. נתחו את התרחיש וציינו מה יהיו השינויים בהרכב השימושים ובהרכב החיסכון. הציגו תשובותיכם בדו”ח מקורות 
ושימושים ודו”ח היווי הון.

2. אם הממשלה תוציא את תוכניתה לפועל, כיצד ישתנו הצריכה הפרטית והחיסכון בכל אחד מהמצבים הבאים:

א. הצריכה תלויה בהכנסה הפנויה בלבד וההשקעה אינה תלויה באף משתנה חיצוני
ב. הצריכה וההשקעה אינן תלויות בריבית (כלומר ההשקעה תלויה בתוצר)

ג.  הצריכה אינה תלויה בריבית וההשקעה אינה תלויה בתוצר אך תלויה בריבית
ד. הצריכה תלויה בהכנסה הפנויה והריבית וההשקעה אינה תלויה באף משתנה חיצוני

עליכם לפרט מדוע קיבלתם כל תוצאה ע”י כך שתמנו את ההשפעות הפועלות על הצריכה והחיסכון הפרטי בכל 
תרחיש.
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שאלה 8

במשק קיימים שני בנקים ושני סוגי פרטים. 

יחס הרזרבה בבנק א' הינו 25% ובבנק ב' יחס הרזרבה הוא  1/6.

פרט א' מחזיק במזומן 200 ₪, ופרט ב' מחזיק במזומן 400 ₪.

בסיס הכסף במשק עומד על 2,000 ש"ח. 

ידוע כי הציבור שומר על יחס קבוע של 0.1 בין המב"צ לפקדונות העו"ש

א. מהי כמות הכסף במשק.

ב. חשבו מהו סכום ההלוואות של בנק ב' .

ג. הניחו מודל קיינס למשק סגור הנמצא בשיווי משקל באבטלה. 

   חל עירוי חיצוני חיובי של 350  ש"ח. מה יהיה השינוי בכמות הכסף במשק? מה יהיה השינוי  

   בכמות היתרות הריאליות? ענו תשובה מספרית אם ניתן.

ד. כיצד תשתנה התשובה לסעיף ב' אם ידוע שהמשק נמצא בתעסוקה מלאה?
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הנטיה השולית לצרוך הינה 0.6, הנטיה השולית להשקיע היא 0.2 ואין מס יחסי. ההשקעה והצריכה הפרטית 
תלויות בריבית. הניחו כי שקילות ריקרדו אינה מתקיימת. בנוסף הניחו כי הביקוש לכסף אינו תלוי בתוצר וכי כי 

הבנק המרכזי מבצע שינויים יזומים בריבית במידה ונוצרים לחצים אינפלציוניים. פער התוצר הוא 10,000. 
הממשלה מגדילה הוצאותיה ב 2500 ש”ח  וממנת זאת באמצעות מלווה מרצון שנלקח מהציבור. 

א. נתחו מה צפוי לקרות להרכב השימושים, וכן את השינויים בדו”ח היווי הון. ציינו גדלים מספריים היכן שאפשר 
(למשל: “ההשקעה גדלה בפחות מ-100, הצריכה קטנה ביותר מ 100 וכן הלאה).

ב. הניחו כעת כי הצריכה הפרטית אינה תלויה בשער הריבית. כלכלן טען שאם ידוע שכל עליה של 1% בריבית 
מקטינה את ההשקעות ב 100, ניתן לקבוע בוודאות שהנגיד העלה את הריבית בעשרה אחוזים. האם הכלכלן 

צודק?

במשק "אלפא" יש L צרכנים. 
לכל הצרכנים פונקציית צריכה פרטית זהה, וידוע שהנטייה השולית לצרוך מתוך ההכנסה הפנויה הולכת וקטנה כאשר 

ההכנסה הפנויה גדלה.

הנח/י שהמשק סגור ומתנהל לפי המודל הקינסיאני.

במצב המוצא יש מס גולגולת T השווה לכל נפש.

  1.5M ולחצי מהפרטים הכנסה פנויה של ,  M לחצי מהפרטים הכנסה פנויה של
במצב המוצא המשק באבטלה  (כל הפרטים אמנם עובדים אך בעלי ההכנסות הנמוכות היו מוכנים לעבוד יותר שעות 

ממספר השעות שהמעסיקים שלהם מעסיקים אותם בפועל ולכן נאמר שהמשק באבטלה).

במשק קמה מחאה חברתית של בעלי ההכנסות הנמוכות הקוראים לממשלה לנקוט פעולות להקטנת אי השוויון.

בעקבות המחאה הממשלה שוקלת את שלוש ההצעות הבאות: 

0.1M    - 0.1 וצמצום מס ההכנסה לעניים  בM    -א. הגדלת מס ההכנסה על עשירים ב

ב. הגדלת הצריכה הציבורית G  על ידי העסקת עובדים בעלי הכנסות נמוכות בסקטור הציבורי,  ומימון  
הגידול בצריכה הציבורית על ידי מלווה מהציבור. 

ג. הגדלת הצריכה הציבוריתG  על ידי קנייה של מוצרים ושירותים מפירמות שבבעלות העשירים, ומימון  
הגידול בצריכה הציבורית על ידי מלווה מהציבור.

נתח/י  את השפעת כל אחת מההצעות הללו על אי השוויון בחלוקת ההכנסות ביחס למצב המוצא (העזר 

בעקומות לורנץ).

נתח/י את השפעת כל אחת מההצעות הללו על: התוצר, הצריכה המצרפית הצריכה של כל אחת מהקבוצות 

באוכלוסייה, התעסוקה, הריבית, שוק היתרות הריאליות, ועל שימושי התוצר במשק (דו"ח מקורות 

ושימושים) ביחס למצב המוצא.
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שאלה 13

הנח מודל קיינס עם הנתונים הבאים:
• 1. הנטיה השולית לצרוך מההכנסה הפנויה הינה 0.6. כמו כן הצריכה הפרטית תלויה בריבית
• 2. הנטיה השולית להשקיע מתוך התוצר הינה 0.2. כמו כן ההשקעה תלויה בריבית.
• 3. במצב המוצא המשק נמצא באבטלה, פער התוצר שווה ל-6000
בעקבות מחאה חברתית הממשלה מורידה מסים בסכום T (במקביל להורדת המסים הממשלה לא נוקטת שום 

פעולה מהפעולות הבאות: אין מכירת אג"ח והוצאות הממשלה ללא שינוי).

א.  כיצד תשתנה כמות הכסף בעקבות הורדת המס ומדוע?

ללא קשר לתשובתך בסעיף א' הנח/י ביתר הסעיפים כי כמות הכסף גדלה בעקבות הורדת המס. 
ב. הנח/י שהביקוש ליתרות הריאליות לא תלוי ברמת התוצר. האם ניתן לדעת מהו השינוי במסים (T) הדרוש על 

.T מנת שהמשק יגיע למצב של תעסוקה מלאה? אם כן, חשב/י את
ג.  הנח כי T- נקבע כך שהפער הדיפלציוני שהיה במצב המוצא נסגר אילו הינו מתעלמים מהשפעות שוק הכסף. 

? (T) ג.1  מהו גודל ההפחתה במס
ג.2  הנח כעת כי T  נקבע כאמור בסעיף ג.1 . כמו כן ידוע שהביקוש ליתרות ריאליות תלוי בתוצר. הצג/י 

באופן גרפי את השפעת פעולת הממשלה בשוק המוצרים ובשוק הכסף. הצג/י את השינויים בדוח 
מקורות ושימושים. האם המשק יגיע לשיווי משקל בתעסוקה מלאה?

ד.  כעת הנח/י שבמקביל להורדת המסים בסכום T  הבנק מרכזי הנפיק לציבור אג"ח באותו סכום) T הציבור 
אינו רואה אג"ח כמס עתידי). תחת ההנחה שהביקוש ליתרות הריאליות לא תלוי ברמת התוצר, האם ניתן 
לדעת מהו השינוי במסים (T) הדרוש על מנת שהמשק יגיע למצב של תעסוקה מלאה? אם כן, חשב/י את 

T. הצג/י באופן גרפי את השפעת פעולת הממשלה בשוק המוצרים ובשוק הכסף. הצג/י את השינויים בדוח 
מקורות ושימושים.


