
שאלה 1

בשנה שעברה נמדדו במשק הגדלים הבאים (במיליוני ש"ח):

צריכה ציבורית       - 500

מס הכנסה      - 300

דמי אבטלה     - 50

מסים עקיפים נטו  - 200

תוצר לאומי נקי     - 1,500

חיסכון אישי     - 200

השקעה נקייה         -350

צריכה פרטית          -750

מנתונים אלו ניתן להסיק, כי בשנה שעברה (במיליוני ש"ח):

1. כל התשובות לעיל אינן נכונות.

2. עודף היבוא שווה ל- 100 והחיסכון העסקי שווה ל- 100.

3. עודף היבוא שווה ל- 100 ואילו החיסכון העסקי שווה ל- 200.

4. עודף היבוא שווה ל- 150 ואילו החיסכון העסקי שווה ל- 0.

5. אין מספיק נתונים כדי לחשב את החיסכון העסקי.

שאלה 2
להלן נתוני החשבונאות הלאומית של משק בשנת 2007:

מסים עקיפים נטו  -  200 מיליון ש"ח
מסים ישירים נטו  -  150 מיליון ש"ח

חיסכון עסקי - 100 מיליון ש"ח
ההכנסה הלאומית  1,750 מיליון ש"ח

התוצר הלאומי הגולמי  2,000 מיליון ש"ח

מנתונים אלו ניתן להסיק, כי בשנת 2007,
1. ההכנסה הפנויה שווה ל-  1,500 מיליון ש"ח והפחת שווה ל- 250 מיליון ש"ח.
2. ההכנסה הפנויה שווה ל-  1,500 מיליון ש"ח והפחת שווה ל- 50 מיליון ש"ח.

3. ההכנסה הפנויה שווה ל-  1,300 מיליון ש"ח והפחת שווה ל- 250 מיליון ש"ח.
4. ההכנסה הפנויה שווה ל-  1,300 מיליון ש"ח והפחת שווה ל- 50 מיליון ש"ח.

5. כל התשובות לעיל אינן נכונות.

שאלה 3
נתון כי במשק סגור ההכנסה הלאומית עלתה, המיסים נטו ירדו, החיסכון הציבורי והצריכה הפרטית לא 

השתנו (המיסים העקיפים נטו ללא שינוי). אזי:
א. החיסכון הפרטי ירד, ההשקעה הנקייה עלתה והצריכה הציבורית ירדה.

ב. החיסכון הפרטי עלה, ההשקעה הנקייה עלתה והצריכה הציבורית ירדה.
ג. החיסכון הפרטי עלה, ההשקעה הנקייה ירדה והצריכה הציבורית עלתה.

ד. החיסכון הפרטי ירד, ההשקעה הנקייה ירדה והצריכה הציבורית ירדה.

חשבונאות לאומית - שאלות אמריקאיות



נתונים לשאלות 4-5

מנתוני החשבונאות הלאומית של משק בעשור האחרון עולה כי לאורך השנים:

ההשקעה הנקייה גדלה ב- 6 מיליון ש"ח.

הצריכה הציבורית גדלה ב- 10 מיליון ש"ח.

המסים הישירים גדלו ב- 10 מיליון ש"ח.

תשלומי ההעברה גדלו ב- 4 מיליון ש"ח.

המסים העקיפים נטו לא השתנו.

החיסכון העסקי לא השתנה.

עודף היבוא גדל ב-3 מיליון ש"ח.

שאלה 4

מנתונים אלו ניתן להסיק, כי (במיליוני ש"ח),

1. אם ההכנסה הפנויה גדלה ב- 15 אזי הצריכה הפרטית גדלה ב- 8.

2. אם ההכנסה הפנויה גדלה ב- 15 אזי הצריכה הפרטית גדלה ב- 12.

3. הצריכה הפרטית גדלה ב- 10.

4. אין מספיק נתונים כדי לחשב בכמה השתנה החיסכון האישי.

5. כל התשובות לעיל אינן נכונות.

שאלה 5

מנתונים אלו ניתן להסיק, כי,  (תוצר = תוצר לאומי נקי)

1. אם התוצר גדל ב- 20 מיליון ש"ח אזי הצריכה הפרטית גדלה ב- 4 מיליון ש"ח.

2. אם הצריכה הפרטית גדלה ב- 10 מיליון ש"ח אזי התוצר  גדל ב- 26 מיליון ש"ח.

3. אם הצריכה הפרטית גדלה ב- 10 מיליון ש"ח אזי התוצר  גדל ב- 23 מיליון ש"ח.

4. אם התוצר גדל ב- 20 מיליון ש"ח אזי הצריכה הפרטית גדלה ב- 8 מיליון ש"ח.

5. כל התשובות לעיל אינן נכונות.
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שאלה 11

שאלה 12

1. הסבירו במדוייק מה הקשר בין החסכון לבין ההשקעה במשק סגור.
2. מה תהיה ההשקעה ומה יהיה החסכון במשק סגור שבו בתחילת התקופה היה מלאי 

חיובי ובסוף התקופה לא היה מלאי?



להלן תקציב הממשלה של משק “אוטופיה” בשנה הנוכחית:

א. מהו החיסכון הציבורי במשק ? 

ב. הגדירו מתי קיים חסכון עסקי.
 ג. הנח כעת כי ההשקעה במשק הינה 8,000. בנתוני בטבלה, בהנחה שהחסכון העיסקי במשק הינו 0 

ושהמדובר במשק סגור, האם ניתן לדעת את החסכון הפרטי, ואם כן מהו ?   
ד. הנח כי ההשקעה במשק הינה 4,000. הנח עתה כי ידוע כי מדובר במשק פתוח וכי עודף היבוא הינו 2,000. 

בהנחה שהחסכון העיסקי במשק הינו 500, מהו החסכון הפרטי ? מהי ההשקעה של המשק ומהי ההשקעה 
במשק? הסבירו.       

    

צריכה ציבורית: 12,000

מיסים: 6,000

מכירת מוצרים ושירותים: 
 2,000

הנפקת אג”ח: 4,000

תשלומיםתקבולים

12,00012,000
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שאלה 15



להלן נתונים על משק פתוח:
 במשק פועלות שתי חברות - חברת "הרהיט" וחברת "החוטבים", המספקת חומרי גלם לחברת “הרהיט", 

אך גם מוכרת עצים לשימוש סופי לצרכנים בארץ ובחו"ל.
 בשנה הנוכחית היה במשק יצוא בסך 1,000 ש"ח ולא היה יבוא.

 במשק פועלת גם ממשלה, השומרת על תקציב מאוזן, ומוציאה את כל הכנסותיה על צריכה ציבורית (אין 
השקעה ציבורית). 

 הצריכה הציבורית משמשת לקניות משתי החברות.ידוע כי הפירמות מחלקות את כל הרווחים.

להלן דו"ח רווח והפסד של חברת "הרהיט" וחברת “החוטבים” לשנה הנוכחית:

“הרהיט”
מכירות – 2,500

קניות גורמי יצור – 1000
שכר עבודה – 1,000
גידול במלאי – 250

רווח של הפירמה (לאחר מס) – 500.

 ? G 1. כמה מס משלמת כל חברה ומהו
2. חשב את התוצר של כל חברה ואת התוצר במשק. הצג זאת בדו"ח מקורות ושימושים. אם קיימים נתונים 

שלא ניתן לדעת יש להסביר מדוע.
3. הצג את דו"ח היווי ההון של המשק. אם קיימים נתונים שלא ניתן לדעת יש להסביר מדוע.

4. יש להסביר במילים מהי ההשקעה במשק ומהי ההשקעה של המשק בשנת 2007.

 “החוטבים”
מכירות – 2,000

שכר עבודה – 5,00
ירידה במלאי – 1,250

רווח של הפירמה (לאחר מס) – 100.

שאלה 15
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שאלה 17

איזה מבין המשפטים הבאים נכון:
1. החיסכון של הסקטור הציבורי שווה לסה"כ רווחי הפירמות שלא חולקו

2. הוצאות הממשלה לצריכה ציבורית שוות לתשלומי השכר בסקטור הציבורי.

3. ההכנסה האישית שווה להכנסה הלאומית פחות החיסכון הציבורי

4. ההכנסה האישית שווה להכנסה הלאומית פחות החיסכון העסקי

שאלה 18


