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מרצה :ד"ר עדו ק
סמ /י ב ) Xעל ידי עט כחול או שחור בלבד( את התשובה הנכונה ביותר בלבד ,בד
התשובות שבתחתית עמוד זה .א שינית את דעת  ,השחר/י את הריבוע השגוי וסמ /י
אחר.
שאלה שלא תסומ בה א תשובה או שתסומ יותר מתשובה אחת תחשב כשגיאה.
סדר התשובות בכל שאלה הוא א,ב,ג,ד ,לפי הסדר.
אי להשתמש בדפי טיוטה או בכל נייר אחר.
נית להשתמש בגו הבחינה כבד טיוטה )פרט לעמוד זה(.
אי לנתק את דפי הבחינה והתשובות זה מזה .עלי להגיש אות כיחידה אחת.
יש להרחיק כל חומר כתוב ,מחשבוני  ,וטלפוני סלולריי ממקו הישיבה!!
מש הבחינה שעתיי וחצי בדיוק.

בהצלחה!
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 .1בעיית המחסור אינה מתקיימת לגבי מוצר מסוי כאשר:
א .הוא גור ייצור שתפוקתו השולית עולה.
ב .אי צור לוותר על מוצרי אחרי בכדי לצרו אותו.
ג .הוא "מוצר כלכלי".
ד .הוא מוצר שהביקוש אליו גמיש לחלוטי .

 .2במשק בו הקצאת המקורות יעילה ישנ  1000פועלי המייצרי א ורק תותחי וגרביי .
העברת  100פועלי מייצור תותחי לייצור גרביי תגרו :
א .לתזוזה של עקומת התמורה כלפי חו .
ב .לייצור מתחת לעקומת התמורה.
ג .לתזוזה על פני עקומת התמורה.
ד .לייצור יתר של גרביי .

 .3במשק מייצרי א ורק חכות ורשתות .לייצור  10חכות בחודש נדרשי שני עובדי וארבעה
דונ קרקע ולייצור  6רשתות בחודש נדרשי  3עובדי ושני דונ קרקע .במשק ישנ 1000
עובדי ו  800דונ קרקע .הייצור הוא אופטימאלי ומייצרי א ורק רשתות:
א .ישנה במשק אבטלה מבנית של עבודה.
ב .נית למכור רשת בשוק העולמי בעבור יותר מ  2.5חכות.
ג .המשק ייצר  2400רשתות.
ד .נית למכור חכה בשוק העולמי בעבור יותר מ  1.2רשתות.

 .4להל עקומת תמורה של המשק בי מוצרי צריכה והשקעה בשנת  2001ובשנת .2002
מוצרי
השקעה
2001
2002

מוצרי צריכה
א.
ב.
ג.
ד.

בשנת  2002ייצר המשק פחות מוצרי צריכה ממוצרי השקעה.
בשנת  2001ייצר המשק מוצרי צריכה בכמות הקטנה מהבלאי בגורמי הייצור.
בשנת  2001ייצר המשק מוצרי השקעה בכמות הקטנה מהבלאי בגורמי הייצור.
המשק ייצר בשנת  2002מוצרי השקעה בכמות גדולה מזו שבשנת .2001

1

הפקולטה למדעי החקלאות ,המזו ואיכות הסביבה
מבוא לכלכלה א' )לכלכלני ( 71709
בחינה סופית ,מועד ב' תשס"ד
 .5להל נתוני פונקצית היצור היומית של עובדי בקטי תפוזי בשני סוגי פרדסי :
8
7
6
5
4
3
2
1
מספר עובדי :
610
620
610
550
470
380
290
150
ער התפוקה ):($
פרדס א'
610
640
650
580
510
440
330
200
ער התפוקה ):($
פרדס ב'
הנח שבמשק מייצרי א ורק תפוזי  .קיימי במשק  100פרדסי מסוג א' ו  100מסוג ב' ,כל
אחד בבעלות נפרדת .ישנ בשוק  1000עובדי זהי  .מהו הרווח היומי של בעל פרדס מסוג ב'?
א$200 .
ב$230 .
ג$80 .
ד$550 .

 .6נתו ששכר העבודה היומי של כל אחד מהפועלי המועסקי בשדה חיטה הוא  , 20מחיר
טו חיטה הוא  , 5והתפוקה היומית השולית של פועל היא  3טו  .ידוע שהתפוקה השולית
פוחתת ,והשווקי תחרותיי .
א .לבעל השדה יהיה אינטרס להגדיל את תשומת העבודה בשדה
ב .בעל השדה יעסיק פועלי עד שהשכר של כל פועל ישתווה למחיר המוצר
ג .לא כדאי לבעל השדה לייצר כל תפוקה בתנאי המחירי הקיימי
ד .לבעל השדה יהיה אינטרס להקטי את תשומת העבודה בשדה

 .7מוצר מיוצר ע"י גור ייצור יחיד .עקומת ההיצע של המוצר עולה משמאל לימי מכיוו ש:
א .מחיר שיווי המשקל גבוה יותר ככל שהכמות גדולה יותר
ב .עלות היצור ליחידה עולה ככל שגדלה הכמות המיוצרת
ג .מחיר גור היצור יורד ככל שמשתמשי בו יותר
ד .הצרכני רוצי לקנות יותר ככל שהמחיר נמו יותר

 .8א
א.
ב.
ג.
ד.

יצר מחליט לייצר אזי ברור שמחיר השוק של המוצר
שווה לעלות השולית וגבוה מהעלות הממוצעת
גבוה מהעלות הממוצעת ונמו מהעלות השולית
גבוה מהעלות השולית ושווה לעלות הממוצעת
נמו מהעלות השולית וג מהעלות הממוצעת

 .9לחברת הייעו "אר עו בע"מ" עקומת עלות שולית העולה משמאל לימי  .החברה שוכרת
מכונה לייצור עצות תמורת  1000לחודש .החברה פועלת בשוק תחרותי .בחודש מר היה
מחיר השוק של עצה  100והחברה ייצרה  20עצות .בחודש אפריל עלה מחיר השכירות ל
\ 1100חודש .החברה המשיכה לייצר עצות:
א .עקומת ההיצע של החברה זזה כלפי מעלה ב  100ש"ח.
ב .עוד היצר של החברה פחת באפריל ב . 100
ג .החברה יצרה בחודש אפריל פחות מ  20עצות.
ד .עקומת ההיצע התקצרה כלפי ימינה וכלפי מעלה.
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עלתה ההוצאה של צרכני הארטיקי מ

ל 9

 .10כתוצאה מעליית מחיר ארטיק מ 7
 70,000ליו ל  90,000ליו :
א .גמישות היצע הארטיקי גדולה מיחידתית.
ב .גמישות הביקוש לארטיקי )בערכה המוחלט( שווה .1
ג .גמישות הביקוש לארטיקי )בערכה המוחלט( נמוכה מיחידתית.
ד .גמישות הביקוש )בערכה המוחלט( גבוהה מיחידתית.

 .11תושבי המדינה מתחלקי ל  50%עשירי ו  50%עניי  .הממשלה החליטה לגבות מכל עשיר
 1,000ולתגמל כל עני ב  . 1,000כתוצאה מכ ירדה צריכת הלח  .סיבה אפשרית היא:
א .לח הוא מוצר ניטראלי עבור העניי ונורמאלי עבור העשירי .
ב .לח הוא מוצר ניטראלי עבור העניי ונחות עבור העשירי .
ג .לח הוא מוצר נורמאלי עבור העניי וניטראלי עבור העשירי .
ד .לח הוא מוצר נורמאלי עבור העניי ונחות עבור העשירי .

 .12קיי שיווי משקל בשוק הלח  ,בו עקומות הביקוש וההיצע ה "רגילות ".שכר העבודה
במשק עלה בעשרות אחוזי  .מחיר הלח לא השתנה ,א הכמות הנצרכת ממנו עלתה .איזה
שינוי נוס במשק יכול להסביר את התוצאה?
א .מחיר הקמח ירד בצורה חדה.
ב .כמות יצרני הלח פחתה באופ משמעותי.
ג .חלה ירידה חדה במחירי הפיתות.
ד .טעמי היצרני השתנו וה מעדיפי עתה לייצר יותר עוגות.

 .13במשק עקומות ביקוש והיצע "רגילות" לחומוס .את החומוס מייצרות א ורק החברות
"שמנה" ו "סלטה ".ההיצע של "שמנה" ירד )עקומת ההיצע זזה שמאלה(:
א .מחיר החומוס בשוק ירד והצריכה הכללית פחתה.
ב .הגידול בכמות החומוס תוצרת "שמנה" גדול מהפחיתה בכמות מתוצרת "סלטה".
ג .הפחיתה בייצור של "שמנה" קטנה מהפחיתה בכמות הכללית.
ד .עוד היצר של "סלטה" עלה.

 .14אילו מהמשפטי הבאי אינו נכו ?
א .קיימת הצדקה להתערבות ממשלתית בשוק של מוצר ציבורי.
ב .בשוק תחרותי לא יתכ שעוד היצר של פירמה א' יהיה גבוה מזה של פירמה ב'.
ג .במשק פתוח קיימת הפרדה בי החלטות הצריכה והייצור.
ד .חוק התפוקה השולית הפוחתת לא מתקיי במקרה של פונקצית ייצור ליניארית.

 .15מחיר הלח ירד ובמקביל עלתה כמות העוגות הנצרכת בשוק:
א .עוגות ולח ה מוצרי תחליפיי .
ב .הביקוש לעוגות קשיח לחלוטי .
ג .לח ועוגות ה מוצרי משלימי .
ד .היצע העוגות קשיח לחלוטי .
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 .16בשוק הבצל קיימות עקומות ביקוש והיצע "רגילות" .הממשלה רוצה להבטיח לחקלאי
מחיר של  7לק"ג ,הגבוה ממחיר שיווי המשקל התחרותי .הממשלה שוקלת לרכוש
ולהשמיד עודפי או לתת סובסידיית ייצור אשר תגרו לכ שהמחיר יהיה כנ"ל:
א .במקרה של השמדת עודפי הפסד הרווחה החברתית יהיה גדול יותר.
ב .עוד הצרכ במקרה של סובסידיה הוא קט יותר.
ג .עוד היצר במקרה של סובסידיה הוא גדול יותר.
ד .ס עלויות הייצור במקרה של השמדת עודפי הוא גדול יותר.

 .17ייצור של טו חמניות מצרי דונ אחד של קרקע ושני עובדי :
א .קיימת תחלופה מלאה בי גורמי הייצור.
ב .לא קיימת כלל תחלופה בי גורמי הייצור.
ג .התפוקה השולית של גורמי הייצור פוחתת.
ד .התפוקה השולית של דונ קרקע היא תמיד טו חמניות אחד.

 .18צרכ יכול להשקיע שקל אחד באחד משלושה נכסי פיננסיי  ,המניבי את התקבולי
הבאי :
 2 (aלאחר חצי שנה
 4 (bלאחר שנה
 16 (cלאחר שנתיי
אי אינפלציה .איזה נכס יעדי הצרכ לרכוש?
א .את נכס a
ב .את נכס b
ג .את נכס c
ד .אי הבדל בי הנכסי

בפרויקט המניב 1,000

בכל שנה מעתה ועד אי סו  .אי

 .19פירמה שוקלת להשקיע 10,000
אינפלציה.
א .שיעור התשואה הפנימי של ההשקעה הוא .10%
ב .א שער הריבית השנתית במשק נמו מ  ,10%אזי ,להשקעה ער נוכחי נקי שלילי.
ג .שיעור התשואה הפנימי של ההשקעה שווה לריבית במשק.
ד .לפירמה כדאי להשקיע כל עוד שיעור התשואה הפנימי גבוה מ .10%
 .20בשוק מיטות המסמרי עקומות ביקוש והיצע "רגילות ".בשנה נמכרות  1,000מיטות
מסמרי  .הממשלה החליטה להטיל מס של  10שקלי על כל מיטה:
א .מחיר מיטה בשוק יעלה ב  10בדיוק.
ב .הכנסות הממשלה מהמס יהיו  10,000לשנה.
ג .מחיר מיטה בשוק יעלה בפחות מ . 10
ד .עקומת ההיצע תזוז כלפי מטה ב . 10
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