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    16.08.2009  :ארי" הבחינהת

  יעל מלצר, משה יוסטמ�, דוד וטשטיי�, תומר בלומקי�  :מות המורי�ש

     .    תשלש שעו    :מש" הבחינה
  .מחשב כיס    :חומר עזר

  

  )' נק25 (1שאלה 

התועלת ). Y � וX(המפיקי� תועלת מצריכת שני מוצרי� ) �B וA(במשק שני פרטי� 

   נתונה על ידיBואילו התועלת של פרט , UA = XA + 3YA   נתונה על ידיAשל פרט 

UB = 3XB + YB . ידוע כי במצב המוצא יש בידי פרטA 100 יחידות ממוצר X) �0ו 

  ).X ממוצר �0ו (Yממוצר  יחידות 100 יש Bואילו לפרט ) Yממוצר 

 . 'וורת'הציגו את המשק בתיבת אדג) ' נק5(  .א

 .יעילות והציג  אות  בתיבה�חשבו את קבוצת ההקצאות הפארטו) ' נק10(  .ב

 .ותארו אותו בתיבה, חשבו מחירי� והקצאה של שווי משקל תחרותי) ' נק10 (  .ג

  

  )' נק25 (2שאלה 

:  היצור של המונופול נתונות על ידיעלויות). X(מונופול מייצר ומוכר מוצר הומוגני 

TC(X)=25X .נתו  על 1הביקוש בשוק . המונופול מוכר את המוצר בשני שווקי� 

  . X2=200-P2 נתו  על ידי 2הביקוש בשוק . X1=100-P1: ידי

מה יהיו המחיר . הניחו כי המונופול יכול להפלות בי  שני השווקי�) ' נק10(  .א

 ?יו רווחי המונופולומה יה, והכמות הנמכרת בכל שוק

מה יהיה . הניחו כעת כי המונופול אינו יכול להפלות בי  שני השווקי�) ' נק10(  .ב

מה תהיה הכמות הנמכרת בכל שוק ומה יהיו רווחי , המחיר אותו יקבע המונופול

 ?המונופול
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Text Box
פתרון מרצה



למונופול עדיי  .  יש דג� יש  של המוצר1 הניחו כעת כי לכל הפרטי� בשוק )' נק5(  .ג

 אשר יזכה בהנחה את trade-inא% הוא יכול להציע מבצע , ותאסור להפל

מהו המחיר שיקבע . הפרטי� אשר יחליפו את המוצר היש  במוצר מהדור החדש

 ? כדי למקס� את רווחיוtrade-inומהי ההנחה שיציע תמורת , המונופול כעת

כיצד הייתה משתנה תשובתכ� א� הדג� היש  של המוצר היה בידי הפרטי� 

 ?2משוק 

  )' נק25 (3שאלה 

פרט שאינו עובד . 75שכר של בהניחו כי חברת החשמל מגייסת עובדי� למשרות 

  .0מקבל שכר 

שליש בעלי יכולת ,  שליש הינ� בעלי יכולת גבוהה:י� נבדלי� ביכולת שלה�פרטה

  .  ושליש בעלי יכולת נמוכה, בינונית

 e = 1  : השכלה או לאביכולתו ובא� רכש , )W(פרט תלויה בשכרו  התועלת של כל 

  . לא רכש השכלה א�e = 0  �ו רכש השכלה פרטא� ה

  W – 25e   : תועלתבעלי יכולת גבוההלפרטי� 

 W – 50e   : תועלתעובדי� בעלי יכולת בינונית

  W – 100e   : תועלתעובדי� בעלי יכולת נמוכה

 ע� עובד מעסיקהכאשר היא ) לאחר תשלו� השכר( 40חברת החשמל מרוויחה 

 20 בינונית ומפסידה ע� יכולת עובד מעסיקה כאשר היא 10מפסידה ,  גבוההיכולת

חברת החשמל שואפת למקס� את .  נמוכהע� יכולת עובד מעסיקהכאשר היא 

  .תוחלת רווחיה

א% פרט  יודעת מהי היכולת של אינהחברת החשמל .  יודע מה היכולת שלופרטכל 

   .באוכלוסייה רמת יכולתמה שיעור הפרטי� מכל יודעת 

לאחר מכ  . לאמחליט א� לרכוש השכלה או  פרטכל : זה כהואחלטות ההסדר 

פרטי� חסרי השכלה או ,  השכלהפרטי� בעלי: ת מי להעסיקאחליטה החברה מ

  .פרטי� משני הסוגי�

י� ע� יכולת גבוהה רוכשי� השכלה ושאר פרטהא� יתכ  שיווי משקל בו ) ' נק8(  .א

  א% ורק עובדי� שרכשומעסיקהוחברת החשמל ,  רוכשי� השכלהפרטי� אינ�ה

 ?השכלה

רוכשי� השכלה או שכול� אינ� י� פרטבו כל ה(חשבו שיווי משקל מאחד ) ' נק6(  .ב

מהי תוחלת ,  חברת החשמלמה מציעה, מה עושי� הפרטי�). רוכשי� השכלה

  ?פרטהתועלת של כל מהי  של חברת החשמל והרווח
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י� אינו פרטי� רוכש השכלה וחלק מהפרטהחשבו שיווי משקל בו חלק מ) ' נק6(  .ג

תוחלת הרווח מהי ,  חברת החשמלמה מציעה, מה עושי� הפרטי�. רוכש השכלה

  ?פרטתועלת של כל  הימהשל חברת החשמל ו

 א� חברת החשמל .הניחו כעת כי קיי� מבח  המאפשר לקבוע מהי היכולת של עובד

  .את יכולתובוודאות לקבוע  תוכלהיא , בוחנת עובד

עריכת עבור לשל� חברת החשמל מוכנה אותו  מהו התשלו� המקסימאלי) ' נק5(  .ד

א� בהיעדר המבח  שיווי המשקל יינת  על ידי השיווי משקל אותו ,  לעובדהמבח 

 '?מצאת� בסעי, ג

  )' נק25 (4שאלה 

מדי הלו% ושוב  ונוסעי� לעבודת� רחוקה עובדי� בעיר עסיסכל התושבי� בכפר 

 שמונה תושבי הכפר מחלקי� את היממה בי . בכל כיוו וחצי  שעה של נסיעה ,יו�

פרנסי  .R+Z = 8: כ% ש, )R(פנאי ו) Z( נסיעות זמ , שמונה שעות עבודה, שעות שינה

זמ  הנסיעה המקצר את ,  לעירהכפר הניחו לפני התושבי� תכנית לשדרוג הכביש

כו� קבוע של   יצטר% כל תושב בכפר לשל� ס, א� תאומ- התכנית.לשעה בכל כיוו 

 מה� �200ש,  תושבי�500בכפר גרי� ). אי  מסי� אחרי�( ביו� לכיסוי העלות . 60

ביו� עבודה של  . 600מהנדס מרוויח . פועלי� פשוטי�ה� מ �300מהנדסי� ו

פונקצית התועלת . ביו� עבודה של שמונה שעות . 300ופועל מרוויח שמונה שעות 

השווה להכנסתו ,  יומית מסמ  תצרוכתc כאשר   ,U = cR   היא של כל תושב

  .)1מחיר התצרוכת הוא  (של הפרטהיומית הפנויה 

 ? מעדי, פועלמה? שדרגללא לשדרג את הכביש או ,  מהנדסמה מעדי,) ' נק12(  .א

    ?יעילה�רטואהיא פ, במקרה זה, הא� הכרעת הרוב) ' נק6(  .ב

 תפרוגרסיבי צורהאחד הפועלי� בכפר הציע לממ  את שדרוג הכביש ב) ' נק7(  .ג

התשלו� הקבוע במקו� ( טיל על המהנדסי� חלק גדול יותר מעלות הפרויקטתש

המהנדסי� הפועלי� וג�  יש הצעה כזו שג� א�ה).  הקיימתה בהצעלכל תושב

  .הסבירו? יתמכו בה

  

   !!!בהצלחה
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  אוניברסיטת בן גוריון בנגב
  

  המחלקה לכלכלה
  )142.1.1031(' ב מבחן בתורת המחירים

  'אד   מוע,'ב סטרסמ, ע"תש
  
    20.06.2010  :אריך הבחינהת
  יעל מלצר, משה יוסטמן, דוד וטשטיין, תומר בלומקין  :מות המוריםש

     .    תשלש שעו    :משך הבחינה
  .מחשב כיס    :חומר עזר

  

  )' נק25 (1שאלה 

1 
 

) 1פירמה (בשוק פועלת פירמה יחידה . :  נתון על ידיxהביקוש בשוק 

 שוקלת להיכנס xאל שוק ]. x ,C(x)=0לכל [המייצרת את המוצר ללא עלויות יצור 

הניחו כי .  אין עלויות כלשהן2הניחו תחילה שגם לפירמה ). 2פירמה (פירמה נוספת 

 2ולאחר מכן פירמה ,  תחילההמיוצרת על ידה  בוחרת את הכמות 1פירמה 

  . מחליטה אם להיכנס לשוק ובוחרת כמה ליצר 

p x=100

)( 1x

(x

−

)2

הכמויות המיוצרות על ידי שתי הפירמות ומחיר (? מה יהיה שווי המשקל בשוק )1

 )' נק10). (המוצר

איך , במקרה זה. 400השקיע  צריכה ל2הניחו כעת כי כדי להיכנס לשוק  פירמה  )2

 )' נק5(?  להיכנס לשוק2 למנוע מפירמה 1יכולה פירמה 

כמפורט ( לשוק 2 למנוע את כניסת פירמת 1האם כדאי לפירמה , 2בתנאי סעיף  )3

 )' נק5(? )2בסעיף 

 הציע לה לעבור לשיטת ייצור גמישה יותר שתאפשר 1אחד היועצים של פירמה  )4

 נכנסה לענף 2ת אחרי שהיא רואה אם פירמה לה לשנות את הכמות שהיא מייצר

הניחו שניתן לבצע שינוי (? האם כדאי לפירמה לאמץ אותה, חוו דעתכם. או לא

 )' נק5). (זה ללא עלות

  

  )' נק25 (2שאלה 

איש איש בכלי , תושבי הכפר נוסעים מידי בוקר.  אנשים100בכפר קטן מתגוררים 

ולה הסמוכה לכפר וחוזרים בערב הרכב הפרטי שלו אל מקום עבודתו בעיר הגד

כביש : יש שני כבישים המובילים מהכפר לעיר). תמיד באותה דרך שנסעו בה בבוקר(

 שהוא דרך כפרית העוברת בתוואי 2וכביש מספר ; שהוא כביש רב מסלולי, 1מספר 

 s1 = 60הוא ) הלוך ושוב(מסלולי - משך זמן הנסיעה בכביש הרב. נוף מרהיב ביופיו

) הלוך ושוב(ואילו משך הנסיעה בדרך הכפרית ) למספר כלי הרכב בכבישללא קשר (
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2 
 

של כלי הרכב בין שתי הדרכים שממקסמת את סכום התועלות מהי ההקצאה  )1

 )' נק6(? של הפרטים

האם ? מה מספר הפרטים שיבחר לנסוע בכל אחת מהדרכים ,בתנאי שוק חופשי )2

 )' נק6(? דועמ? 1ההקצאה שונה מזאת שהתקבלה בסעיף 

האם .  ככביש אגרה2הממשלה בוחנת את האפשרות להגדיר את כביש מספר  )3

מה גובה ?  יכולה להגדיל את סכום התועלות2הטלת אגרה על נוסעים בכביש 

 ).' נק7( ?שתמליצו לממשלה להטילהאגרה 

, s3 = 30 + z/2   שזמן הנסיעה בו,נוף רגילעם ) 3כביש מספר (נפתח כביש שלישי  )4

 היא    כביש זהתועלת הנוסעים ב.  מסמן את מספר הנוסעים בכביש זהz כאשר

u3 = –s3. נק6(? כיצד יתחלקו הנוסעים בין שלשת הכבישים בשיווי משקל '( 

  

  )' נק25 (3שאלה 

) X(הצורכים שעורה ) 2פרט (בנץ ו) 1פרט  (במשק יורק ישנם שני פרטים אריק

חלק מהשעורה . (פירמה אחת המייצרת בירה משעורהיש במשק , כמו כן). Y(ובירה 

:  פונקצית הייצור של בירה היא). נצרכת כשעורה וחלק משמשת גורם יצור לבירה

YP=6XP
שעורה היא . ( תפוקת הבירהYP - היא תשומת השעורה וXP כאשר 0.5

  ).התשומה היחידה ביצור בירה במשק הזה

U1(X1,Y1)=X1 העדפותיו של אריק נתונות על ידי 
0.5+Y1

 ושל בנץ על ידי 0.5

U2(X2,Y2)=X2Y2 . אין כמות .  יחידות שעורה52במשק יש כמות תחילית של

  .תחילית של בירה

מהו שיפוע עקומת ? מהי משוואת עקומת התמורה בין שעורה לצריכה לבין בירה )1

 )' נק6(?  יחידות בירה36 ביצור  )RPT(התמורה 

  )' נק6(  יחידות בירה 36  שבה מייצריםהקצאה פארטו יעילהלא תיתכן הראו כי  )2

לשעורה ) יצרנית הבירה( מהו הביקוש של הפירמה PY=  4 - וPX=  3 במחירים  )3

  )' נק6(? מהו היצע הבירה של הפירמה ומהם רווחי הפירמה, )כגורם ייצור(

 הסל ,שעורה יחידות  20 הוא הסל התחילי של אריק  כי3הניחו בהמשך לסעיף  )4

) יצרנית הבירה(כי הבעלות על הפירמה  ו,שעורה יחידות 32 ואההתחילי של בנץ 
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  )' נק25  (4שאלה מספר 

יצוא גדולה מעוניינת לשכור את שירותיו של מומחה למסחר במטבע -חברת יבוא

אם המומחה יעקוב אחר השווקים בכל שעות . טרה להגדיל את רווחיה ממתוך, חוץ

 0.2 ובהסתברות 400 – יגדלו רווחי החברה ב 0.8 אזי בהסתברות (E=1)היממה 

לעומת זאת אם יעקוב אחר השווקים רק בשעות היום . רווחי החברה לא ישתנו

(E=0) לא 0.6ת   ובהסתברו0.4 רק בהסתברות  400 – אזי רווחי החברה יגדלו ב  

וברמת המאמץ אותה בחר ) W(תועלתו של המומחה תלויה בשכר שיקבל . ישתנו

תועלת המומחה אם הניחו ש. U(W,E)=W0.5-2E: וניתנת על ידי) 1 או 0(להשקיע 

החברה מעוניינת למקסם את תוחלת הרווחים משכירת . 4לא יעבוד בחברה הינה 

  . המומחה

חוזה השכר שתציע למומחה תחת מה תהיה רמת המאמץ שהחברה תדרוש ו )1

  )' נקE) .(5כאשר ניתן לוודא מהו , כלומר(? אינפורמציה מלאה

מומחה אלא  אותו השקיע הE החברה אינה יכולה לראות את המאמץהניחו כעת ש

 אם WH שכר :יכולה להציע שתי רמות שכרו, רק את ההכנסה הנוצרת מפעילותו

  .נורווחים לא השת אם הWLושכר רווחים גדלו ה

צריכים לקיים על מנת שהמומחה  WL - וWHרמות השכר ם ש התנאיםהמ )2

  )' נק7(? שקיע מאמץבחר להייסכים לעבוד בחברה ו

אם היא מציעה את רמות מהעסקת המומחה מהי תוחלת הרווח של החברה  )3

 4 (?הקודם כשוויון בסעיף מקיימות את התנאים שמצאתם שWL - וWHהשכר 

 )'נק

מהו . לה להציע למומחה שכר אחיד שאינו תלוי ברווחיההחברה יכו, לחילופין )4

 )' נק4(? השכר המינימאלי שהיא יכולה להציע במקרה זה

 )' נק5 (?אחיד או תלוי ברווח, מומחהחוזה שכר כדאי לחברה להציע לאיזה  )5

 

   !!!הצלחהב
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  אוניברסיטת בן גוריון בנגב
  המחלקה לכלכלה

  )142.1.1031(' ב מבחן בתורת המחירים
  'אד   מוע,'ב סטרסמ, ע"תש

  
    20.06.2010  :אריך הבחינהת
  יעל מלצר, משה יוסטמן, דוד וטשטיין, תומר בלומקין  :מות המוריםש

     .    תשלש שעו    :משך הבחינה
  .מחשב כיס    :חומר עזר

  

  )' נק25 (1שאלה 

xp:  נתון על ידיxהביקוש בשוק  ) 1פירמה (בשוק פועלת פירמה יחידה . 100=−

 שוקלת להיכנס xאל שוק ]. x ,C(x)=0לכל [המייצרת את המוצר ללא עלויות יצור 

הניחו כי .  אין עלויות כלשהן2הניחו תחילה שגם לפירמה ). 2פירמה (פירמה נוספת 

)(המיוצרת על ידה  בוחרת את הכמות 1פירמה  1x2ולאחר מכן פירמה ,  תחילה 

)(מחליטה אם להיכנס לשוק ובוחרת כמה ליצר  2x .  

הכמויות המיוצרות על ידי שתי הפירמות ומחיר (? מה יהיה שווי המשקל בשוק )1

 )' נק10). (המוצר

איך , במקרה זה. 400השקיע  צריכה ל2הניחו כעת כי כדי להיכנס לשוק  פירמה  )2

 )' נק5(?  להיכנס לשוק2 למנוע מפירמה 1יכולה פירמה 

כמפורט ( לשוק 2 למנוע את כניסת פירמת 1האם כדאי לפירמה , 2בתנאי סעיף  )3

 )' נק5(? )2בסעיף 

 הציע לה לעבור לשיטת ייצור גמישה יותר שתאפשר 1אחד היועצים של פירמה  )4

 נכנסה לענף 2ת אחרי שהיא רואה אם פירמה לה לשנות את הכמות שהיא מייצר

הניחו שניתן לבצע שינוי (? האם כדאי לפירמה לאמץ אותה, חוו דעתכם. או לא

 )' נק5). (זה ללא עלות

  

  )' נק25 (2שאלה 

איש איש בכלי , תושבי הכפר נוסעים מידי בוקר.  אנשים100בכפר קטן מתגוררים 

ולה הסמוכה לכפר וחוזרים בערב הרכב הפרטי שלו אל מקום עבודתו בעיר הגד

כביש : יש שני כבישים המובילים מהכפר לעיר). תמיד באותה דרך שנסעו בה בבוקר(

 שהוא דרך כפרית העוברת בתוואי 2וכביש מספר ; שהוא כביש רב מסלולי, 1מספר 

 s1 = 60הוא ) הלוך ושוב(מסלולי - משך זמן הנסיעה בכביש הרב. נוף מרהיב ביופיו

) הלוך ושוב(ואילו משך הנסיעה בדרך הכפרית ) למספר כלי הרכב בכבישללא קשר (
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התועלת של פרט הבוחר .  הוא מספר כלי הרכב בכבישxכאשר  ,s2 = 80 + x/2  הוא

ואילו התועלת של פרט הבוחר לנסוע , u1= –s1לנסוע בכביש המהיר נתונה על ידי 

 - רך ההנאה של הפרט מהנוף ו הוא עu2 = 40 – s2  ,)40בדרך הכפרית נתונה על ידי 

s1 , s2מציינים את זמן הנסיעה בכל אחד מהכבישים .(  

של כלי הרכב בין שתי הדרכים שממקסמת את סכום התועלות מהי ההקצאה  )1

 )' נק6(? של הפרטים

האם ? מה מספר הפרטים שיבחר לנסוע בכל אחת מהדרכים ,בתנאי שוק חופשי )2

 )' נק6(? דועמ? 1ההקצאה שונה מזאת שהתקבלה בסעיף 

האם .  ככביש אגרה2הממשלה בוחנת את האפשרות להגדיר את כביש מספר  )3

מה גובה ?  יכולה להגדיל את סכום התועלות2הטלת אגרה על נוסעים בכביש 

 ).' נק7( ?שתמליצו לממשלה להטילהאגרה 

, s3 = 30 + z/2   שזמן הנסיעה בו,נוף רגילעם ) 3כביש מספר (נפתח כביש שלישי  )4

 היא    כביש זהתועלת הנוסעים ב.  מסמן את מספר הנוסעים בכביש זהz כאשר

u3 = –s3. נק6(? כיצד יתחלקו הנוסעים בין שלשת הכבישים בשיווי משקל '( 

  

  )' נק25 (3שאלה 

) X(הצורכים שעורה ) 2פרט (בנץ ו) 1פרט  (במשק יורק ישנם שני פרטים אריק

חלק מהשעורה . (פירמה אחת המייצרת בירה משעורהיש במשק , כמו כן). Y(ובירה 

:  פונקצית הייצור של בירה היא). נצרכת כשעורה וחלק משמשת גורם יצור לבירה

YP=6XP
שעורה היא . ( תפוקת הבירהYP - היא תשומת השעורה וXP כאשר 0.5

  ).התשומה היחידה ביצור בירה במשק הזה

U1(X1,Y1)=X1 העדפותיו של אריק נתונות על ידי 
0.5+Y1

 ושל בנץ על ידי 0.5

U2(X2,Y2)=X2Y2 . אין כמות .  יחידות שעורה52במשק יש כמות תחילית של

  .תחילית של בירה

מהו שיפוע עקומת ? מהי משוואת עקומת התמורה בין שעורה לצריכה לבין בירה )1

 )' נק6(?  יחידות בירה36 ביצור  )RPT(התמורה 

  )' נק6(  יחידות בירה 36  שבה מייצריםהקצאה פארטו יעילהלא תיתכן הראו כי  )2

לשעורה ) יצרנית הבירה( מהו הביקוש של הפירמה PY=  4 - וPX=  3 במחירים  )3

  )' נק6(? מהו היצע הבירה של הפירמה ומהם רווחי הפירמה, )כגורם ייצור(

 הסל ,שעורה יחידות  20 הוא הסל התחילי של אריק  כי3הניחו בהמשך לסעיף  )4

) יצרנית הבירה(כי הבעלות על הפירמה  ו,שעורה יחידות 32 ואההתחילי של בנץ 
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 מנקים את 3הראו שהמחירים בסעיף . מתחלקת בין אריק לבנץ שווה בשווה

 )' נק7. (שוק השעורה ואת שוק הבירה
  

  )' נק25  (4שאלה מספר 

יצוא גדולה מעוניינת לשכור את שירותיו של מומחה למסחר במטבע -חברת יבוא

אם המומחה יעקוב אחר השווקים בכל שעות . טרה להגדיל את רווחיה ממתוך, חוץ

 0.2 ובהסתברות 400 – יגדלו רווחי החברה ב 0.8 אזי בהסתברות (E=1)היממה 

לעומת זאת אם יעקוב אחר השווקים רק בשעות היום . רווחי החברה לא ישתנו

(E=0) לא 0.6ת   ובהסתברו0.4 רק בהסתברות  400 – אזי רווחי החברה יגדלו ב  

וברמת המאמץ אותה בחר ) W(תועלתו של המומחה תלויה בשכר שיקבל . ישתנו

תועלת המומחה אם הניחו ש. U(W,E)=W0.5-2E: וניתנת על ידי) 1 או 0(להשקיע 

החברה מעוניינת למקסם את תוחלת הרווחים משכירת . 4לא יעבוד בחברה הינה 

  . המומחה

חוזה השכר שתציע למומחה תחת מה תהיה רמת המאמץ שהחברה תדרוש ו )1

  )' נקE) .(5כאשר ניתן לוודא מהו , כלומר(? אינפורמציה מלאה

מומחה אלא  אותו השקיע הE החברה אינה יכולה לראות את המאמץהניחו כעת ש

 אם WH שכר :יכולה להציע שתי רמות שכרו, רק את ההכנסה הנוצרת מפעילותו

  .נורווחים לא השת אם הWLושכר רווחים גדלו ה

צריכים לקיים על מנת שהמומחה  WL - וWHרמות השכר ם ש התנאיםהמ )2

  )' נק7(? שקיע מאמץבחר להייסכים לעבוד בחברה ו

אם היא מציעה את רמות מהעסקת המומחה מהי תוחלת הרווח של החברה  )3

 4 (?הקודם כשוויון בסעיף מקיימות את התנאים שמצאתם שWL - וWHהשכר 

 )'נק

מהו . לה להציע למומחה שכר אחיד שאינו תלוי ברווחיההחברה יכו, לחילופין )4

 )' נק4(? השכר המינימאלי שהיא יכולה להציע במקרה זה

 )' נק5 (?אחיד או תלוי ברווח, מומחהחוזה שכר כדאי לחברה להציע לאיזה  )5

 

   !!!הצלחהב
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 אוניברסיטת בן גוריון בנגב
 המחלקה לכלכלה

 (41.2424114)' ב מבחן בתורת המחירים
 'אד מוע  ,'ב סטרסמ, א"עתש

 
   412162.144 :אריך הבחינהת
 יעל מלצר, משה יוסטמן, דוד וטשטיין, תומר בלומקין :מות המוריםש

   2    תשלש שעו  :משך הבחינה
 2מחשב כיס  :חומר עזר

 

 . בותיכםתשוהסבירו את 

 
 

 ('נק 52) 1שאלה 

 

המיוצרים , (Y)ותמרים ( X)תפוחים , שני מוצרי צריכה ,(B-ו A) שני צרכניםבמשק יש 

 .(2-ו 1) שתי פירמותו ,(L)עבודה , גורם ייצור יחידבאמצעות 

 

X1=20L1: פונקציית הייצור שלהו, בלבד( X) תפוחיםמייצרת  1ירמה פ
0.5   (X1  מסמן את כמות

 .(היא מעסיקהשאת כמות העבודה  L1 –מייצרת ו  פירמההש פוחיםהת

או שתי יחידות אחת  (X)תפוחים יחידת  (L) עבודה יכולה לייצר באמצעות כל יחידת 2פירמה 

את  Y2-ו X2-וב, מעסיקה שהפירמהאת כמות העבודה  L2כלומר אם נסמן ב , (Y)תמרים 

 .  L2 = X2 + 0.5Y2:   מתקיים, היא מייצרתשכמויות התפוחים והתמרים 

 

הוא שוהתמרים ת התפוחים יוכמו הם YA-ו UA=XAYA    (XA  :היא Aפונקציית התועלת של צרכן 

 .ממניותיה של כל פירמה 03%בבעלותו ו , Lיחידות  033 היצע העבודה שלו  ,(צורך

הוא שת התפוחים והתמרים יוכמו הם YB-ו UB=XBYB   (XB  :היא Bפונקציית התועלת של צרכן 

 .ממניותיה של כל פירמה 03%בבעלותו ו , Lיחידות  033היצע העבודה שלו   ,(צורך

 

עקומת הוא חלק מ X≤700≥200 עבור 2X+Y=1400הראו כי הקו הישר ( 'נק 8)  .א

  .התמורה של המשק

 

תנאים חייבת לקיים אלו  ,בהינתן שעקומת התמורה מכילה קטע ישר זה( 'נק 9) .ב

 ? ייצר נקודה הנמצאת על קטע זהבה המשק משהקצאה פארטו יעילה 

השתמשו בסימונים המופיעים בתיאור הפירמות והצרכנים כדי לתאר את כמויות )

 (.העבודה ורמות התפוקה של הפירמות השונות ואת הסלים אותם צורכים הפרטים

 

שיווי משקל תחרותי במשק זה מתקבל על הקטע הישר המתואר בהנחה ש( 'נק 8) .ג

הראו ? שיווי משקל והכמויות המיוצרות והנצרכות ימחירמה הם , 'בסעיף א

 .התמרים והעבודה, התפוחים שוקי שמחירים אלה מנכים את
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 ('נק 52) 5שאלה 

 

שני הדגמים שונים ו של מקררים כל יצרן מייצר דגם אחד. בענף המקררים פועלים שני יצרנים

את המחיר  p1 -נסמן ב .כל יצרן קובע את המחיר שבו הוא מוכר את הדגם שלו .זה מזה

  . 2יצרן  לאת המחיר והכמות ש x2 -וב p2 -וב ;מוכרהוא את הכמות ש x1-וב 1שקובע יצרן 

 

  x1 = 10 + (p2-p1)/400      x2 = 10 + (p1-p2)/400  :דגמיםפונקציות הביקוש לשני ה

 

 .אין עלויות קבועות. ח"ש 2333עלות היצור של מקרר זהה לשני היצרנים ושווה 

 

הינו תחרות במחירים והשינוי המשוער מתקיימת בין היצרנים הניחו כי ( 'נק  10) .א

 תהיינהמה , מה יהיו מחירי שיווי משקל ,(נאש במחירים-נדתחרות ברטרא)אפס 

 ?הכמויות הנמכרות וכמה ירוויח כל יצרן בשיווי משקל

 

ת הייצור של ועלו ,c1הינה  1עלות הייצור של מקרר לפירמה הניחו כעת כי ( 'נק 7) .ב

מחירי שיווי המשקל מהם . שאר נתוני השאלה ללא שינוי.  c2 הינה 2מקרר לפירמה 

 (בנוסחהתשובתכם הציגו )  ?c2 -ו c1כפונקציה של 

 

 משוערהינוי שהשהניחו עתה ששני היצרנים מניחים : 'בתנאי הביקוש והעלות של סעיף א

 2שקלים יצרן  q-סבור שאם יוריד את מחיר המקרר ב 1יצרן , כלומר. ) dpj/dpi   ½ =:הוא

שקלים יצרן  q-ואם יעלה את מחיר המקרר שלו ב ,שקלים q/2-יוריד את מחיר המקרר שלו ב

סבור שאם הוא יוריד את מחיר  2וגם יצרן ; שקלים q/2-יעלה את מחיר המקרר שלו ב 2

 q-ואם יעלה את מחיר המקרר ב ,שקלים q/2-יוריד את מחירו ב 1שקלים יצרן  q-המקרר ב

  (.שקלים q/2-יעלה את מחירו ב 1שקלים יצרן 

 

הכמויות הנמכרות  תהיינהמה , מה יהיו מחירי שיווי משקל, בתנאים אלה( 'נק 0) .ג

 יצרניםהסבירו במונחים כלכליים ממה נובע ההבדל בין רווחי ה? וכמה ירוויח כל יצרן

 .'ג-ו' בסעיפים א
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 ('נק 52) 3שאלה 

 

במדינה מפיקים תועלת מאיכות שידורי הטלוויזיה והם  גרים שלשה תושביםבמדינה 

נסמן את הצריכה  .ציבורית, פועלת תחנת טלוויזיה אחתבמדינה . שלהםפרטית הצריכה הומ

ונניח  q-נסמן את איכות שידורי הטלוויזיה ב. 1ונניח שמחירו   xi-ב   iהפרטית של תושב 

. y1 = 200, y2 = 200, y3 = 800 : הכנסות התושבים. צאה על שידורי טלוויזיהשהיא שווה להו

 :שת תושבי המדינה פונקציית תועלת שונהולכל אחד משל

U1 = 7 ln x1 + ln q ,       U2 = 7 ln x2 + 2 ln q ,       U3 = 7 ln x3 + 6 ln q 

 

ת למקסימום את סך איכות הטלוויזיה ורמות הצריכה הפרטית שמביאו ןמה( 'נק 13) .א

 ?התועלות במדינה

 

שיעור אם , למשל) tהניחו ששידורי הטלוויזיה ממומנים על ידי מס יחסי על ההכנסה בשיעור 

 (.מהכנסתו למימון שידורי טלוויזיה 13%אז כל תושב משלם  t = 10%המס 

 

 ?מהו שיעור המס המועדף על כל אחד מהתושבים( 'נק 0) .ב

 

כלומר גובר על כל שיעור מס אחר )וא שיווי משקל פוליטי איזה שיעור מס ה( 'נק 13) .ג

ההקצאה האם  ?מה איכות שידורי הטלוויזיה וכמה צורך כל פרט, (בהצבעת רוב

 ?מדוע? האם תשובתכם נכונה באופן כללי? היעילרטו אפ איה הזאת

 

 

 ('נק 52)  4שאלה מספר 
 

את רמת  e-נסמן ב. לותהישראל לניהול חברה שבבעשירותיו של מיכל שוקלת לשכור את 

אזי ( e=0)אם ישראל לא יתאמץ מיכל יודעת ש. משקיע בניהול החברה ישראלשהמאמץ 

בהסתברות  2333-ו 3.8בהסתברות  033יהיו לפני תשלום שכרו של ישראל  רווחי החברה

 .3.0בהסתברות  2333-ו 3.0בהסתברות  033הם יהיו ( e=1)אם יתאמץ וש, 3.2

 

פונקציית תועלת עם  ניתנות על ידי (e)ומאמץ ( X)כסף ביחס להעדפותיו  .שונא סיכוןישראל 

בעבודה  070שכר של יכול להרוויח ישראל  .  U(X,e) = X0.5 – 8e   :תכונת תוחלת התועלת

 . מיכל אדישה לסיכון ושואפת למקסם את תוחלת רווחיה  .שאינה כרוכה במאמץ

 

 ? אם הוא מתאמץ או לא רואהאם היא  מיכל לישראלשכר תציע חוזה  איזה( 'נק 13) .א

 

ויכולה  מיכל אינה יכולה לראות אם ישראל מתאמץ או לאהניחו עתה ש( 'נק 7) .ב

נסחו את אילוצי ההשתתפות  .להתנות את השכר שהיא משלמת רק ברווחי הפירמה

(PC ) והתמריצים(IC )אותם חייב לקיים חוזה המניע את ישראל להתאמץ. 

 

 ? שתציע מיכל לישראלהשכר מהו חוזה ', ב בהמשך לסעיף( 'נק 8) .ג

 

 !!! הצלחהב
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  אוניברסיטת ב� גוריו� בנגב
  המחלקה לכלכלה

  )142.1.1041(' ב מבח� בתורת המחירי�מבח� בתורת המחירי�מבח� בתורת המחירי�מבח� בתורת המחירי�
  'בד מוע  ,'ב סטרסמ, א"עתש

  
    18.07.2011  :ארי! הבחינהת
  יעל מלצר, משה יוסטמ�, דוד וטשטיי�, תומר בלומקי�  :מות המורי�ש

     .    תשלש שעו    :מש! הבחינה
  .מחשב כיס    :חומר עזר

  

  . בותיכםתשוהסבירו את 

  

  )'נק 25( 1שאלה 

הבעלות על , היצע גורמי הייצור קשיח לחלוטין, במשק יש שני מוצרי צריכה ושני גורמי יצור
והתושבים , הפירמות המייצרות ועל גורמי יצור מחולקת בין התושבים באופן כלשהו

א הניחו שכל השווקים תחרותיים והמשק נמצ. משתמשים בהכנסותיהם לרכוש מוצרי צריכה
  .בשיווי משקל

  
- שוויון ב; בין התושבים MRS-הסבירו מדוע תנאים אלה מבטיחים שוויון ב) 'נק 10(  .א

TRS ושוויון ה; בין הפירמות המייצרות-RPT ל-MRS. 

 

על מכירה של אחד מגורמי הייצור ומחזירים את  10%מטילים מס של ) 'נק 5(  .ב

? שיווי המשקל במשק האם זה יכול לשנות את. תקבולי המס לתושבים שווה בשווה

 '?איך זה ישפיע על קיום התנאים בסעיף א

 

על רווחי הפירמות ומחזירים את תקבולי המס  10%מטילים מס של ) 'נק 5(  .ג

יחסית למצב (איך זה ישפיע על שיווי המשקל במשק . לתושבים שווה בשווה

 ?'ועל קיום התנאים שבסעיף א) לפני הטלת מס כלשהו, ההתחלתי של שיווי משקל

 

מגבילים את השימוש של אחד מגורמי הייצור בייצור , במקום להטיל מסים) 'נק 5(  .ד

שלא , מגבילים את השימוש במים לגידול עגבניות, למשל(אחד ממוצרי הצריכה 

יחסית (איך זה ישפיע על שיווי המשקל במשק ). ק מים בשנה"מיליון מ 100יעלה על 

ועל קיום התנאים שבסעיף ) ס כלשהולפני הטלת מ, למצב ההתחלתי של שיווי משקל

 '?א
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  )'נק 25( 2שאלה 

. דייג מחליט על כמות הדגים שיביא לשוקכל . אבי וברוך, דייגיםועלים שני דגי הטונה פבענף 

מביא את הכמות ש q2 –וב בחודש  אבי לשוקאת הכמות שמביא ) טון לחודש( q1 -נסמן ב

אין עלויות . 30 ברוך היאלות השולית של העו, לטון 10 היא אביהעלות השולית של . ברוך

    .P=200-Q: הביקוש לדגי טונה ניתן על ידי  .קבועות

והשינוי המשוער הינו אפס כמויות מתקיימת תחרות בדייגים הניחו כי בין ה) 'נק 10(  .א

דגי  מחירמה יהיה , תהיינה הכמויות הנמכרותמה , )כמויותנאש ב- קורנותחרות (

 ?בשיווי משקל דייגירוויח כל הטונה וכמה 

 

ומעוניינים למקסם את סכום  אבי וברוך משתפים פעולההניחו כעת כי ) 'נק 5(  .ב

מה , נמכרותה הכמויות הינמה תהי. שאר נתוני השאלה ללא שינוי .הרווחים שלהם

 ?דייגיםיהיה מחיר דגי הטונה ומה יהיה הרווח הכולל של שני ה

 

שהוא מעוניינת ו אבית רכשה את סירתו של כי חברת אחזקו) בהמשך לסעיף א(כעת הניחו 

 :היא מתלבטת בין שתי אפשרויות התקשרות. תהומשיך לתפעל אשי

ולהשאיר לו את ( 3,000של החכיר לו חזרה את הסירה תמורת תשלום חודשי ל) 1( •

  ).כל ההכנסות וההוצאות

פרמיה ולשלם לו  4,150להחכיר לו חזרה את הסירה תמורת תשלום חודשי של ) 2( •

. )שאר ההכנסות וההוצאות עליו(על כל כמות שימכור  מעבר למחיר השוק 20% של

 30*100*20%יקבל מחברת האחזקות  100במחיר  30אם ימכור כמות של , למשל(

  ).וזאת בנוסף למחיר הדגים שיקבל מהקונים, 600= 

באופן מספרי הראו . מתחרים בכמויות שאבי וברוך' סעיף אכמו בהניחו ) 'נק 10(  .ג

  ?איך זה יכול להיות. לחברת האחזקותגם לאבי וגם ה עדיפה יההתקשרות השניש

  

  

  )'נק 25( 3שאלה 

אם המחיר , xצרכנים שכל אחד מהם מעוניין לרכוש לכל היותר יחידה אחת של  300במשק 
₪  v1מאתיים מהם מוכנים לשלם עד : צרכנים אלה מתחלקים לשני סוגים. לא גבוה מדי

כאשר , ליחידה₪  v2והמאה הנותרים מוכנים לשלם עד , ליחידה
12

vv פועל  xבשוק . <

  .ללא עלויות xמונופול המייצר את המוצר 
  

שני סוגי הצרכנים ולכן נוקב במחיר הבחין בין המונופול אינו יכול לש וחיהנ )'נק 10(  .א

כפונקציה של , מקסם את רווחיומחיר צריך המונופול לקבוע על מנת ל יזהא. אחיד

 הפרמטרים
1

v ו - 
2

v . 

 הפרמטריםעבור אלו ערכים של  )'נק 5(  .ב
1

v ו- 
2

v
 

מתקבלת תוצאה יעילה ועבור אלו 

הפסד מהו , כאשר מתקבלת תוצאה לא יעילה? ערכים מתקבלת תוצאה לא יעילה

  ?)בהשוואה להקצאה יעילה( למשקהרווחה 

 

3 כעת כי וחיהנ )'נק 10(  .ג
2
=v 1-ו

1
=v .100שחברים בו , במשק פועל מועדון קניות 

. אינו ניתן להעברההמזהה אותו שלכל חבר מועדון יש כרטיס חבר אישי . מהתושבים

 - ו) ערך נמוך(חברי המועדון הם מהסוג הראשון  מבין 75% –ש סקר שוק מגלה 

על פי כרטיס חבר מועדון  יכול לזהותהמונופול  .)ערך גבוה( מהסוג השני 25%

מהסוג הראשון ומי מהפרטים אינו יכול להבחין מי ' בדומה לסעיף אאך  ,החבר שיציג

  ?מדיניות התמחור האופטימאלית של המונופול מהי. מהסוג השני
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  )'נק 25(  4ר שאלה מספ

  

כיון שלא הגיעו לעמק השווה . 100כהן סכסוך כספי עם המעסיק שלה על סכום של ' לגב
לאחר ששמע את עיקרי . ד לוי על מנת שיגיש תביעה בשמה לבית המשפט"פנתה לעו
  : שייתכנו רק שתי תוצאות) כהן' והסביר לגב(הבין , הדברים

ם תביעתה ועוד כיסוי ההוצאות המשפטיות כהן את מלוא סכו' שבה תקבל גב, הצלחה מלאה
ועוד תידרש לשלם את הוצאות המשפט של , שבו לא תזכה בשום פיצוי, או כישלון מלא; שלה

  20הצד שכנגד בגובה 
אם התביעה תיכשל לא (מגובה הזכייה במשפט  30%ד לוי הסכים לייצג אותה תמורת "עו

ד "ד לוי מעריכים שניהם שאם עו"כהן ועו' בג, לגבי סיכויי הזכייה). יקבל דבר ולא ישלם דבר
ואם רק יכין , 80%כהן לזכות הם ' סיכוייה של גב, לוי יקפיד לסגור כל פינה בהכנת המשפט
שניהם גם יודעים שהכנה מוקפדת תדרוש . 50%את המשפט באופן סביר סיכוייה לזכות 

כהן אפשרות לדעת ' גבאין ל. 5ד לוי לוותר על תיקים אחרים וכרוכה בהפסד כספי של "מעו
  . ד לוי הכין את התביעה באופן מוקפד"אם עו

לא כולל ( 100כהן הוא ' ורכושה ההתחלתי של גב 400ד לוי הוא "רכושו ההתחלתי של עו
עם תכונת תוחלת ( w ,לשניהם אותה פונקצית תועלת מרכוש). את הסכום שבתביעה

     U(w) = w1/2): התועלת
  
הראו שיהיה , ד לוי בתנאים אלה"ן לשכור את שירותיו של עוכה' אם תבחר גב) 'נק 10(  .א

 .לו כדאי להכין את התיק באופן מוקפד

כהן את שירותיו ' שמע על המקרה והציע לגב, שמעון שמו, ועורך דין נוסף, עוד היא מתלבטת
ד לוי בכל "ד שמעון דומה לעו"עו. 20המשפטיים בתביעה תמורת שכר טרחה קבוע של 

  .רכותיו לגבי תנאי המקרהושותף לכל הע
  

 ?ד שמעון"ד לוי או של עו"לשכור את שירותיו של עו: כהן לעשות' מה כדאי לגב) 'נק 10(  .ב

 

  מתוך תשובתכם(כהן ' נבחר לייצג את גבלא כיצד הייתם מייעצים לעורך הדין ש) 'נק 5(  .ג

  )נדרשת תשובה מספרית( ?לזכות בתיקאת הצעתו על מנת  פרלש) 'לסעיף ב 

  !!! הצלחהב
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  אוניברסיטת בן גוריון בנגב
  המחלקה לכלכלה

  )142.1.1041(' ב מבחן בתורת המחירים
  'אד   מוע,'ב סטרסמ, ב"עתש

  
    01.07.2012  :אריך הבחינהת
  יעל מלצר, משה יוסטמן, דוד וטשטיין, ניר דגן, תומר בלומקין  :מות המוריםש

     .    תשלש שעו    :משך הבחינה
  .מחשב כיס    :חומר עזר

  
  . תשובותיכםרו את הסבי

 
  )' נק25 (1שאלה 

 ושני )Y - וX(המפיקים תועלת מצריכת שני מוצרים ) B- וA(במשק שני פרטים 

  .K באמצעות גורם ייצור Y – ו Xיצרנים המייצרים את 

UA = XA   נתונה על ידיAהתועלת של פרט פונקציית  
0.5 + YA

פונקצית ו, 0.5

UB = XB  נתונה על ידיBהתועלת של פרט 
2YB .  

X= 10KX:  נתונה על ידיX –פונקציית הייצור של יצרן ה 
0.5 

 Y = KY        : נתונה על ידיY –פונקציית הייצור של יצרן ה 

לפרט . K יחידות 125 יש B ובידי פרט K יחידות A150 צב המוצא יש בידי פרט במ

B בעלות מלאה על יצרן ה – X ויצרן ה – Y.  

  .תמורה של המשקחשבו את עקומת ה) ' נק5(  .א

 . K- המנכה את שוק הKמהו מחיר , PX=2, PY=1במחירים ) ' נק5(  .ב

 שמצאתם  K ומחיר PX=2, PY=1 –הראו ששלושת המחירים האלה ) ' נק10(  .ג

מהי הקצאת המקורות המתקבלת .  הם מחירי שיווי משקל–בסעיף הקודם 

 ).ך כל פרטוהכמויות אותן צור,  המיוצרותY -  ו Xכמויות (בשיווי משקל זה 

 . יעילות- הראו ששיווי משקל זה מקיים את התנאים לפארטו) ' נק5(  .ד
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  )' נק25 (2שאלה 
 פירמות 4-פועלות פירמה אחת הנוהגת כפירמה מובילה במחיר ו' בשוק הקוטג

 p כאשר Q = 300 – p:  נתון על ידי' הביקוש לקוטג. הנוהגות כשוליים תחרותיים

 פונקציית העלות של הפירמה המובילה . הנמכרת סך הכמות Q - ו' מחיר הקוטג

TC0(q0) = ½ q0
2

TCi(qi) =  qi  ושל כל אחת מהפירמות בשוליים התחרותיים    
2.  

  

 ?בתנאים אלה' מהו מחיר שיווי משקל בשוק הקוטג) 10(  .א

. על ידי הטלת מחיר מקסימום' הוצע לשפר את היעילות בשוק הקוטג) 7(  .ב

 ?איזה מחיר תמליצו להטיל

.  במקום זאת הציעו לאחד את השוליים התחרותיים תחת בעלות אחת)8(  .ג

במקרה זה רק המפעל הראשון ימשיך לפעול ושלשת המפעלים האחרים 

 TC1(q1), פונקציית עלות כקודם. ייסגרו =    q1
אבל אופי התחרות בין , 2

משתנה החלטה של כל פירמה יהיה הכמות המיוצרת : הפירמות ישתנה

מה יהיה מחיר שיווי . נאש בין שתי הפירמות- קורנווישרור שיווי משקל

  ? המשקל

  
  )' נק25 (3שאלה 

שמייצרים עבורה , היא מתקשרת עם קבלני משנה. מיכל משווקת מחזיקי מפתחות

מיכל . ליחידה ₪ 2את מחזיקי מפתחות ומוכרת אותם בשוק תחרותי  במחיר 

ואת  ,    Q,שייצרחותמת חוזה עם כל קבלן שמפרט את כמות מחזיקי המפתחות 

רווחיה של מיכל מהתקשרות כזאת ). עבור כל הכמות( שיקבל Wהתשלום הכולל 

  .2Q – W :  הם

) 2סוג (וחלק ;  מחזיקי מפתחות בשעה2איטיים ומייצרים ) 1סוג (חלק מהקבלנים 

  . מחזיקי מפתחות בשעה5זריזים ומייצרים 

 הוא   Lאשרכ   = W – L2   U(W,L):  פונקציית התועלת של כל קבלן משנה היא

  .0תועלתו האלטרנטיבית של כל קבלן הינה . מספר השעות שהוא עובד

 בעבור כמות  Wהראו שתועלת של קבלן איטי מחוזה המציע תשלום ) ' נק2(  .א

Q היא : 

V(Q,W) = W – 0.25 Q2   ושל קבלן זריז    V(Q,W) = W – 0.04 Q2 

 מהו החוזה . ן איטי לזריזהניחו שמיכל יודעת להבחין בין קבל) ' נק8(  .ב

(Q1,W1) ומהו החוזה , שתציע מיכל לקבלן איטי(Q2,W2) שתציע לקבלן 

 ?מה יהיו רווחיה מכל אחד. זריז
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- להבחין בין קבלן איטי לזריז אבל היא יודעת שהניחו כעת כי מיכל אינה יודעת 

 - ו (Qa,Wa) היא יכולה להציע שני חוזים .  מהם זריזים25%- מהם  איטיים ו75%

(Qb,Wb)או אף לא אחד מהם,  וכל קבלן חופשי לבחור את זה או את זה.  

חוזים אלה לקיים על מנת שקבלנים שני אלו ארבעה אילוצים צריכים ) 8(  .ג

 ? b וקבלנים זריזים את החוזה  aאיטיים יבחרו את החוזה 

מקיימים מהו זוג החוזים הממקסם את רווחיה של מיכל בין החוזים ש) 7(  .ד

 ?'גתיארתם בסעיף ילוצים אותם את הא
  

  )' נק25  (4שאלה מספר 

שני אמצעי התחבורה נבדלים זה מזה בזמן . בין שתי ערים מחברים כביש ורכבת

ומחיר של ) דלק ובלאי( ₪ 40, בכביש, עלות הנסיעה ברכב. הנסיעה ובעלות הנסיעה

, ישזמן הנסיעה בכב.  הנסיעה ברכבת הוא שעה אחתןזמ.  20₪כרטיס ברכבת 

 מציין את מספר N כאשר T(N) = 0.4 + N/500:   ניתן על ידי הנוסחה, בשעות

   .המכוניות הנוסעות בכביש

עלות הזמן של ). באותו כיוון( עושים את הדרך הזאת 1000, באותה שעה, בכל בוקר

  .הניחו שמי שנוסע ברכבו נוסע לבד ברכב. לשעה ₪ 100א יכל אחד מהם ה

 ? יות בכביש בשיווי משקל תחרותימהו מספר המכונ) 5. (א
וגם , הניחו שמחיר הנסיעה ברכבת(? מהו מספר המכוניות היעיל בכביש) 8. (ב

מדוע שיווי המשקל התחרותי ). תיתימייצגים עלות אמ, עלות הנסיעה ברכב

  ?איננו יעיל

איזו . עלתה הצעה להטיל אגרה על הנסיעה בכביש כדי לייעל את התחבורה) 6. (ג

  ?יצו להטילאגרה תמל

במקום להטיל אגרה הוצע לחייב אנשים הנוסעים : עלתה אפשרות חלופית) 6. (ד

מה יהיו זמני הנסיעה בשיווי משקל . במכונית לנסוע בזוגות ולהתחלק בהוצאות

 ? תחרותי במקרה זה
  

  !!!הצלחהב
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  2שאלה 
  
pQ: ביקוש מצרפי) א −= 300 
  

2:  פונקציית העלות של הפירמה המובילה
00 5.0 qTC =  

  
2:   הפירמות התחרותיות4 -פונקציית העלות  של כל אחת מ 

ii qTC =  
  

    :  היצע של פירמה תחרותית אחת

  pqpqqMC
dq

dTC
iiii

i

i 5.022 =→=→==  

  
ppQ: היצע מצרפי של הפירמות התחרותיות  2)5.0(4 ==  

  
pQבהינתן ההיצע של הפירמות התחרותיות    : הפירמה המובילה רואה ביקוש שאריתי,=2

  
pppQ 3300)2(300 −=−−=  

  
)3300(5.0)3300(2              :לכן פונקציית הרווח של הפירמה המובילה ppP −−−=Π  

  

36300)3300(0     :הפירמה המובילה ממקסמת רווח =−+−=
Π

pp
dP

d
      

0151200אן מכ =− p   80   ומכאן=p  
  
  
  
  . לשיווי משקל תחרותי'  להטיל מחיר מקסימום כזה אשר יביא את שוק הקוטגנמליץ) ב
  

  . על מנת למצוא שיווי משקל תחרותי נשווה ביקוש מצרפי להיצע מצרפי
  

:  למחירההיצע של הפירמה המובילה מתקבלת מהשוואת העלות השולית

PqqMC
dq

dTC
=→== 000

0

0 

pppQההיצע המצרפי הינו  אם כן  3)5.0(4 =+=   
  

pp: נשווה ביקוש להיצע −=   . זה המחיר שנמליץ עליו כמחיר מקסימום .  p = 75ומכאן  ,  3003
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שתפקדה , ה השנייהכפירמה מספר אחת ואת הפירמ' נסמן את הפירמה אשר תפקדה כמונופול בסעיף א) ג

  .נסמן כפירמה פירמה שתיים, כתחרותית

  
2:    פונקציית רווח של פירמה אחת

11211 5.0)](300[ qqqq −+−=Π  
  

   ונשווה לאפס1qנמקסם את פונקציית הרווח של פירמה אחת על ידי גזירה לפי 

 02300 121
1

1 =−−−=
Π qqq

dq
d  

  
  q2 /3  q1 – 100=:   כן פונקציית התגובה של פירמה אחת אם

  
2: פונקציית רווח של פירמה שתיים

22212 )](300[ qqqq −+−=Π  
  

   ונשווה לאפס2qנמקסם את פונקציית הרווח של פירמה שתיים על ידי גזירה לפי 

221
2

2 22300 qqq
dq
d

−−−=
Π  

  q2 = 75 – q1/4פונקציית התגובה של פירמה שתיים אם כן   
  

 נציב פונקציית תגובה אחת בשנייה ונקבל
 

= 900/11 = 81.81 q1  

  
q2 = 600/11 = 54.54 

  

p = 300 – 1500/11 = 163.64  
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  3שאלה 

  

  U(W,L)=W – L2פונקציית התועלת של כל קבלן משנה היא   .א

 הנקובה Qת ומכאן שכדי לייצר כמו, Q=2L:  מחזיקי מפתחות בשעה2מייצר ) 1סוג ( איטי ןבלק

  :ונקבלנציב בפונקציית התועלת .   שעותL=0.5Qבחוזה  עליו לעבוד 

V(Q,W) = W – L2 =  W – (0.5Q)2 = W – 0.25Q2 

וכדי     Q = 5Lשלו כלומר פונקציית הייצור ,  מחזיקי מפתחות בשעה5מייצר ) 2סוג ( זריז ןקבל

  : ונקבלנציב בפונקציית התועלת.   שעותL = 0.2Q הנקובה בחוזה עליו לעבוד   Qלייצר כמות 

V(Q,W) = W – (0.2Q)2 =  W – 0.04Q2 

  

נמקסם , 1כמות ושכר אותו תציע מיכל לעובדים מסוג  של בכדי למצוא את הצירוף  .ב

נתון כי תועלתו .  1   תחת אילוץ ההשתתפות של עובדים מסוג2Q1-W1עבורה את פונקציית הרווח 

2 <  0: ן אילוץ ההשתתפות הואלכ. 0האלטרנטיבית של כל קבלן הינה 
1Q.250 – 1W 

W1 = 0.25Q1: וכדי למקסם את רווחיה תציע מיכל שכר המקיים תנאי זה בשוויון
שאלמלא כן   2

   .יכולה מיכל להגדיל את רווחיה על ידי הקטנת השכר

 : נציב תנאי זה בפונקציית הרווח ונקבל שמיכל מעוניינת למקסם את הביטוי

Max 2Q1 – W1 = 2Q1 – 0.25Q1
2 

  :     ומכאן     0.5Q1 = 0 – 2    ונקבל0- לווהנש,  Q1ר לפי זונג

Q1=4   = 2*4-4=4      W1=41π  

  

  :היא פותרת. 2 סוג מיכל לעובדים מציעשכר אותו תה באותו אופן נמצא את צירוף

Max 2Q2 – W2 =  2Q2 – 0.04 Q2
2 

   ומכאן 0.08Q2 = 0 – 2     ונקבל   0-  לווהנש ,  Q2ר לפי זונג

Q2=25   = 2*25-25=25        W2=25    2π  

  

 מהם איטיים 75%-אך היא יודעת ש, כעת מיכל אינה יודעת להבחין בין קבלן איטי לזריז  .ג

 חופשי לבחור קבלןוכל  ,  (Qb,Wb) -ו(Qa, Wa)  היא יכולה להציע שני חוזים.  מהם זריזים25%-ו

  .או לא לבחור באף אחד מהם, ביניהם

  

 נת שחוזים אלה יפרידו בין שני סוגי הקבלנים הם צריכים לקיים ארבעה אילוצים על מ

  :b וקבלנים זריזים את חוזה aהמבטיחים שקבלנים איטיים יבחרו את החוזה 

2 <    0: אילוץ ההשתתפות של פרט איטי המבטיח כי פרט איטי ירצה בחוזה שלו
aQ.250 –a W  

2 <    0   :כי פרט זריז ירצה בחוזה שלואילוץ ההשתתפות של פרט זריז המבטיח 
bQ04.0 –b W  

:  אילוץ התמריצים של פרט איטי המבטיח שהוא יעדיף את החוזה שלו על פני החוזה השני
2

bQ25.0-bW >2
aQ.250-aW  
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  :שלו על פני החוזה השני אילוץ התמריצים של פרט זריז המבטיח שהוא יעדיף את חוזה
2

aQ.040-aW >2
bQ04.0-bW  

  

ת למצוא את החוזים הממקסמים את רווחיה של מיכל מבין החוזים המפרידים נמקסם על מנ  .ד

    Max 0.25(2Qb-Wb)+0.75(2Qa-Wa)  : עבורה את פונקציית הרווח
  . תחת ארבעת האילוצים האלה

Wa=0.25Qaבפתרון כזה אילוץ ההשתתפות של הפרט האיטי חייב להתקיים בשוויון 
ראו   ( 2

וגם  אילוץ התמריצים של הפרט הזריז צריך ; )ההסבר לא נדרש; הסבר מפורט בסוגריים

Wb-0.04Qb 2להתקיים תקיים בשוויון 
2  =Wa -0.04Qa) ל"כנ(  

  

2< 0מהמשוואה[
aQ.250-aW  >2

aQ.040-aW >2
bQ04.0-bW ניתן ליראות כי אם אילוץ 

הזריז ההשתתפות של הפרט האיטי יתקיים באי שיווין חזק אז אילוץ ההשתתפות של הפרט 

יתקיים אף הוא באי שיווין חזק ועל ידי הורדת השכר לשני הסוגי הפרטים מיכל תוכל להגיע 

כמו כן אם נחבר את אילוצי התמריצים של שני הפרטים נקבל . לרווח גדול יותר
2

aQ .210>2
bQ.210 כלומר aQ >b Q   ולכן כאשר אילוץ התמריצים של הפרט הזריז מתקיים

  ].ים של הפרט האיטי מתקיים אף הואבשוויון אילוץ התמריצ

  

  נקבל ,       אם נציב את אילוץ ההשתתפות של הפרט האיטי באילוץ התמריצים של הפרט הזריז

Wb – 0.04Qb
2  = 0.25Qa

2 – 0.04Qa
0.21Qaומכאן       2

2+0.04Qb
2  Wb=.  

  

π =  0.25(2Qb-( 0.21Qa  :הרווח' נציב אילוצים אלה בפ
2+0.04Qb

2 )+0.75(2Qa-0.25Qa
2)  

  :     ומכאן0.375Qa = 0 –0.105 Qa – 1.5 +:     ונקבל,   0-נשווה ל  , Qaנגזור לפי 

Qa=3.125   Wa=0.25*3.1252=2.44  

 :  ומכאן   Qb 0.5 – 0.02 = 0  ונקבל    0- נשווה ל Qbנגזור לפי 

Qb=25       Wb=0.21*3.1252+0.04*252=27.05  

  8.595π=(3.125-2.44*2)0.75+(25-27.05*2)0.25=   :סך רווחיה של מיכל מחוזים אלה

  

חייב לקיים , אם הוא אופטימלי, חוזה כזה. יש לבדוק אם רווח זה עולה על רווח מחוזה אחיד

כך שאילוץ , )4,4(אם מיכל תציע את החוזה .  את אחד מאילוצי ההשתתפות כשוויון

גי העובדים יסכימו לעבוד אז שני סו, ההשתפות של העובדים האיטיים מתקיים בשוויון

 יסכימו 2 רק העובדים מסוג  (25,25)אם מיכל תציע את החוזה .   4=4-4*2ורווחיה יהיו 

  .מכאן שהחוזים המפרידים אמנם עדיפים לה .  6.25=(25-25*2)*0.25  לעבוד ורווחיה יהיו 

  

  

  4שאלה 

 :  ומכאןעלות הנסיעה בכביש שווה לעלות הנסיעה ברכבת, בשיווי משקל תחרותי  .א

100*(0.4+0.002N)+40=120*1+20 

  N=200      ומכאן  0.4+0.002N =0.8מכאן 
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  . שעות0.8זמן הנסיעה בכביש  .  200מספר המכוניות בכביש בשיווי משקל תחרותי הוא 

  

מספר המכוניות היעיל בכביש יהיה זה אשר יביא את העלות הכוללת של כל התושבים   .ב

 :גדיר תחילה פונקציית עלות כוללתעל מנת למצוא זאת נ. למינימום

TC(N) = N(100+(0.4+N/500)+40)+(1000-N)*120 

 N=100   ומכאן   80+2N/5-120=0נקבל   , 0-נשווה ל, nנגזור לפי 
 . שעות0.6זמן הנסיעה בכביש במקרה זה הוא . 100מספר המכונית היעיל בכביש הוא 

ותי פרטים הנוסעים בכביש מתעלמים שיווי משקל תחרותי אינו יעיל כי בשיווי משקל תחר

מכך שהם שמאריכים את זמן הנסיעה של , מהשפעת החיצונית השלילית על נוסעים אחרים בכביש

  . נוסעים האחרים

   

נמליץ להטיל אגרה כזו אשר תגרום לכך שמספר הנוסעים בכביש בשיווי משקל תחרותי   .ג

 . את האגרה A-סמן בנ. 100כלומר , יהיה כמספר הנוסעים בכביש בפתרון היעיל
 :בשיווי משקל תחרותי עלות הנסיעה בשתי האלטרנטיבות זהה

100*(0.4+N/500)+40+A=120 

  .A=20 ונקבל  N=100נציב 

 

כאשר , בשיווי משקל תחרותי). 2Nמספר הנוסעים ( יסמן את מספר המכוניות בכביש N  .ד

לפרט יחיד  סיעה בכבישעלות הנ, אנשים נוסעים במכונית בזוגות ומתחלקים בהוצאות הנסיעה

   20+(N/500+0.4)*100      היא

נשווה את עלות הנסיעה לפרט , על מנת למצוא את זמני הנסיעה בשיווי משקל תחרותי זה, לכן

  :בשתי אלטרנטיבות

100*(0.4+N/500)+20=120 

  . N=300ושיווי משקל מתקבל כאשר מספר המכוניות בכביש  

  . כלומר שעה אחת , 1=0.4+300/500זמן הנסיעה בכביש במקרה זה הוא  
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  אוניברסיטת בן גוריון בנגב
  המחלקה לכלכלה

  )142.1.1041(' ב מבחן בתורת המחירים
  'אד   מוע,'ב סטרסמ, ב"עתש

  
    01.07.2012  :אריך הבחינהת
  יעל מלצר, משה יוסטמן, דוד וטשטיין, ניר דגן, תומר בלומקין  :מות המוריםש

     .    תשלש שעו    :משך הבחינה
  .מחשב כיס    :חומר עזר

  
  . תשובותיכםרו את הסבי

 
  )' נק25 (1שאלה 

 ושני )Y - וX(המפיקים תועלת מצריכת שני מוצרים ) B- וA(במשק שני פרטים 

  .K באמצעות גורם ייצור Y – ו Xיצרנים המייצרים את 

UA = XA   נתונה על ידיAהתועלת של פרט פונקציית  
0.5 + YA

פונקצית ו, 0.5

UB = XB  נתונה על ידיBהתועלת של פרט 
2YB .  

X= 10KX:  נתונה על ידיX –פונקציית הייצור של יצרן ה 
0.5 

 Y = KY        : נתונה על ידיY –פונקציית הייצור של יצרן ה 

לפרט . K יחידות 125 יש B ובידי פרט K יחידות A150 צב המוצא יש בידי פרט במ

B בעלות מלאה על יצרן ה – X ויצרן ה – Y.  

  .תמורה של המשקחשבו את עקומת ה) ' נק5(  .א

 . K- המנכה את שוק הKמהו מחיר , PX=2, PY=1במחירים ) ' נק5(  .ב

 שמצאתם  K ומחיר PX=2, PY=1 –הראו ששלושת המחירים האלה ) ' נק10(  .ג

מהי הקצאת המקורות המתקבלת .  הם מחירי שיווי משקל–בסעיף הקודם 

 ).ך כל פרטוהכמויות אותן צור,  המיוצרותY -  ו Xכמויות (בשיווי משקל זה 

 . יעילות- הראו ששיווי משקל זה מקיים את התנאים לפארטו) ' נק5(  .ד
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  )' נק25 (2שאלה 
 פירמות 4-פועלות פירמה אחת הנוהגת כפירמה מובילה במחיר ו' בשוק הקוטג

 p כאשר Q = 300 – p:  נתון על ידי' הביקוש לקוטג. הנוהגות כשוליים תחרותיים

 פונקציית העלות של הפירמה המובילה . הנמכרת סך הכמות Q - ו' מחיר הקוטג

TC0(q0) = ½ q0
2

TCi(qi) =  qi  ושל כל אחת מהפירמות בשוליים התחרותיים    
2.  

  

 ?בתנאים אלה' מהו מחיר שיווי משקל בשוק הקוטג) 10(  .א

. על ידי הטלת מחיר מקסימום' הוצע לשפר את היעילות בשוק הקוטג) 7(  .ב

 ?איזה מחיר תמליצו להטיל

.  במקום זאת הציעו לאחד את השוליים התחרותיים תחת בעלות אחת)8(  .ג

במקרה זה רק המפעל הראשון ימשיך לפעול ושלשת המפעלים האחרים 

 TC1(q1), פונקציית עלות כקודם. ייסגרו =    q1
אבל אופי התחרות בין , 2

משתנה החלטה של כל פירמה יהיה הכמות המיוצרת : הפירמות ישתנה

מה יהיה מחיר שיווי . נאש בין שתי הפירמות- קורנווישרור שיווי משקל

  ? המשקל

  
  )' נק25 (3שאלה 

שמייצרים עבורה , היא מתקשרת עם קבלני משנה. מיכל משווקת מחזיקי מפתחות

מיכל . ליחידה ₪ 2את מחזיקי מפתחות ומוכרת אותם בשוק תחרותי  במחיר 

ואת  ,    Q,שייצרחותמת חוזה עם כל קבלן שמפרט את כמות מחזיקי המפתחות 

רווחיה של מיכל מהתקשרות כזאת ). עבור כל הכמות( שיקבל Wהתשלום הכולל 

  .2Q – W :  הם

) 2סוג (וחלק ;  מחזיקי מפתחות בשעה2איטיים ומייצרים ) 1סוג (חלק מהקבלנים 

  . מחזיקי מפתחות בשעה5זריזים ומייצרים 

 הוא   Lאשרכ   = W – L2   U(W,L):  פונקציית התועלת של כל קבלן משנה היא

  .0תועלתו האלטרנטיבית של כל קבלן הינה . מספר השעות שהוא עובד

 בעבור כמות  Wהראו שתועלת של קבלן איטי מחוזה המציע תשלום ) ' נק2(  .א

Q היא : 

V(Q,W) = W – 0.25 Q2   ושל קבלן זריז    V(Q,W) = W – 0.04 Q2 

 מהו החוזה . ן איטי לזריזהניחו שמיכל יודעת להבחין בין קבל) ' נק8(  .ב

(Q1,W1) ומהו החוזה , שתציע מיכל לקבלן איטי(Q2,W2) שתציע לקבלן 

 ?מה יהיו רווחיה מכל אחד. זריז
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- להבחין בין קבלן איטי לזריז אבל היא יודעת שהניחו כעת כי מיכל אינה יודעת 

 - ו (Qa,Wa) היא יכולה להציע שני חוזים .  מהם זריזים25%- מהם  איטיים ו75%

(Qb,Wb)או אף לא אחד מהם,  וכל קבלן חופשי לבחור את זה או את זה.  

חוזים אלה לקיים על מנת שקבלנים שני אלו ארבעה אילוצים צריכים ) 8(  .ג

 ? b וקבלנים זריזים את החוזה  aאיטיים יבחרו את החוזה 

מקיימים מהו זוג החוזים הממקסם את רווחיה של מיכל בין החוזים ש) 7(  .ד

 ?'גתיארתם בסעיף ילוצים אותם את הא
  

  )' נק25  (4שאלה מספר 

שני אמצעי התחבורה נבדלים זה מזה בזמן . בין שתי ערים מחברים כביש ורכבת

ומחיר של ) דלק ובלאי( ₪ 40, בכביש, עלות הנסיעה ברכב. הנסיעה ובעלות הנסיעה

, ישזמן הנסיעה בכב.  הנסיעה ברכבת הוא שעה אחתןזמ.  20₪כרטיס ברכבת 

 מציין את מספר N כאשר T(N) = 0.4 + N/500:   ניתן על ידי הנוסחה, בשעות

   .המכוניות הנוסעות בכביש

עלות הזמן של ). באותו כיוון( עושים את הדרך הזאת 1000, באותה שעה, בכל בוקר

  .הניחו שמי שנוסע ברכבו נוסע לבד ברכב. לשעה ₪ 100א יכל אחד מהם ה

 ? יות בכביש בשיווי משקל תחרותימהו מספר המכונ) 5. (א
וגם , הניחו שמחיר הנסיעה ברכבת(? מהו מספר המכוניות היעיל בכביש) 8. (ב

מדוע שיווי המשקל התחרותי ). תיתימייצגים עלות אמ, עלות הנסיעה ברכב

  ?איננו יעיל

איזו . עלתה הצעה להטיל אגרה על הנסיעה בכביש כדי לייעל את התחבורה) 6. (ג

  ?יצו להטילאגרה תמל

במקום להטיל אגרה הוצע לחייב אנשים הנוסעים : עלתה אפשרות חלופית) 6. (ד

מה יהיו זמני הנסיעה בשיווי משקל . במכונית לנסוע בזוגות ולהתחלק בהוצאות

 ? תחרותי במקרה זה
  

  !!!הצלחהב
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 :2פתרון שאלה 

בש"מ תחרותי כ"א מהם פועל לפי הכלל  –קודם כל נמצא את ההיצע של כ"א מהחקלאים  .א

היא הכמות לחקלאי(, ולכן  qi)כאשר  qi = 0.5P-10, ולכן לכ"א מהם היצע של P=MCשל 

 .P=20+2Q/3, או Qs = 3qi = 1.5P-30סה"כ ההיצע בשוק המשמשים הוא 

, ומתקבל שהמחיר 20+2Q/3=1000-2Q –ש"מ בשוק ניתן ע"י השוואת ההיצע והביקוש 

 .qi=Q/3=122.5, כלומר כ"א משלושת החקלאים מייצר Q=367.5 -ו P=265בשוק הוא 

בש"מ קורנו יש למצוא פונק' תגובה של כ"א מהחקלאים, ואז אפשר לפתור לפי סימטריה.  .ב

  –)הבעייה של כולם זהה, מטעמי סימטריה(  1נסתכל על הבעייה שעומדת בפני חקלאי 

Max q1(1000-2q1-2q2-2q3)-(q1
2+20q1) 

והשוואה לאפס מתקבלת פונקציית התגובה לחקלאי  q1מגזירה של פונקציית הרווח הזו לפי 

     - 1מס' 
         

 
, ולקבל שכל q1=q2=q3=q -מטעמי סימטריה ניתן להציב ש .

. )אפשר גם P=412והמחיר בשוק הוא  Q=294, ולכן סה"כ הכמות q=98חקלאי מייצר כמות 

 לבדוק ולראות שרווחי כל אחד מהחקלאים גבוהים יותר מאשר בתוצאות של סעיף א'(.

הוא ממקסם  – 1נסתכל שוב על בעיית חקלאי מס'  –לכל יחידה  Sאם ניתנת סובסידיה בסך  .ג

  –את 

Π=q1(1000-2q1-2q2-2q3)-(q1
2+20q1)+S*q1 

  –רון בעיית המקסום הנ"ל פת

  

   
                             

שפותר את המשוואה הוא  S -, נקבל שq1=q2=q3=122.5 –ואם נציב את הפתרון הרצוי 

S=245.ולכן זו הסובסידיה שיש לתת כדי להגיע לכמות התחרותית , 

קודם לכן בייצור, אבל כעת שני חקלאים בלבד, לכ"א מהם אותה פונקציית הוצאות כמו  .ד

 ליחידה. 15יחידות מספק חיצוני במחיר של  05יכול לקנות  2חקלאי 

ולכן כל יחידה שיקנה  15 -, שתמיד גבוה מMC2 = 2q2+20 – 2נשים לב שעבור חקלאי 

מהספק החיצוני זולה יותר מאשר ייצור של יחידה אחת אצלו. לפי הנחת השאלה שהחקלאי 

הטונות  05שר לומר שבוודאות הוא קונה מהספק את כל טון אפ 05 -מוכר יותר מ

  –ה"מותרים" לו, ולכן פונקציית ההוצאות שלו היא בעצם בעלת הצורה 

TC2 = (q2-50)2+20(q2-50)+50*10 

 הכמות שהוא מייצר(. – q2-50מייצג את סך הכמות אותה הוא מוכר )ולכן  q2כאשר 

אותה  1שני החקלאים )לחקלאי מס'  מכאן ניתן למצוא את שתי פונקציות התגובה של

, ומפתרון שתי q2=180-q1/3 -, וq1=(490-q2)/3 –פונקציית הוצאות כמו במצב המקורי(, שהן 

מוכר  2. )חקלאי מס' q1=116.25,q2=141.25,P=485פונקציות התגובה ש"מ המתקבל הוא 

 ספק החיצוני(.מתוכן אצלו, וקונה את השאר מה 51.20יחידות אבל הוא מייצר רק  121.20
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 :3פתרון שאלה 

ראשית נבדוק האם יכול להתקיים ש"מ שבו  –למציאת ש"מ בשוק נבדוק את כל האופציות  .א

ש"ח, כדי  5555סוגי המכוניות. לפי העובדה שמכונית תקינה שווה למוכר  כלמוכרים את 

. נניח לרגע שהמחיר הוא בדיוק 5555שיימכרו כל המכוניות המחיר חייב להיות לפחות 

 -סיכוי שקנה מכונית תקינה ו 05%אזי תוחלת התועלת של הקונה מהעיסקה )שבה  – 5555

  –לפגומה( היא  25%

U = 0.6(80+(10000-9000)0.5) + 0.4(30+(10000-9000)0.5) = 91.622 

, ולכן הוא לא יהיה מוכן לעיסקה 100=100000.5לקנות מכונית בכלל היא -תועלתו מלא

גם לא יסכים, כלומר לא ייתכן ש"מ שבו  5555 -שהוצעה, וכמובן שבכל מחיר שגבוה מ

 נמכרות כל המכוניות.

נניח והן נמכרות  –המכוניות הפגומות  נבדוק האם יכול להתקיים ש"מ שבו נמכרות רק

, אז תוחלת התועלת לקונה )זוהי בעצם תועלת רגילה, בלי תוחלת, כיוון שהוא Pבמחיר של 

, וכדי שיסכים לעסקת המכירה נדרוש U=30+(10000-P)0.5יודע שמקבל מכונית פגומה( היא 

ל שחייב להתקיים , ולכן נקב155שתועלת זו תהיה גבוהה מתועלתו ללא עסקה כלל, שהיא 

קיימים מחירים  – 2555, ומכיוון שמכונית פגומה שווה למוכר P≤5100שמחיר המכירה הוא 

יכול להיות מחיר  P≤5100≥4000שבהם ניתן לקיים את המכירה. )בעצם כל מחיר בטווח 

 ש"מ שבו נמכרות רק המכוניות הפגומות(.

נניח וקונה היה יודע  –" שיימכרו ש"מ זה אינו יעיל, שכן גם למכוניות התקינות יש "טעם

 שיקיים  Pהוא היה מוכן לשלם כל  – Pשהוא עומד בפני מכונית תקינה במחיר 

80+(10000-P)0.5≥100 

שישפר את המצב גם של  5555לבין  5055, לכן ניתן למצוא מחיר בין P≤9600כלומר כל 

הוא אינו  –נמכרות  הקונה וגם של המוכר. מכיוון שבש"מ שמצאנו המכוניות התקינות לא

 יעיל.

נניח ובעקבות הביטוח ירצו הפרטים הקונים לקנות  –שוב נסתכל על כל האופציות הקיימות  .ב

 ים להתקיים שלושה תנאים:את כל סוגי המכוניות, אז חייב

, במקרה זה הוא מבטיח לעצמו בעצם Rופרמיה של  Pנניח והקונה משלם מחיר של  .1

   -מכונית טובה, ולכן תועלתו 

80+(10000-P-R)0.5 

 .P+R≤9600, מה שנותן 155 -תועלת זו חייבת להיות גבוהה מ –וכדי שיסכים לעסקה 

מהמכוניות, ולכן תוחלת הרווח שלה  25%היא תצטרך לתקן  –מבחינת חברת הביטוח  .2

צריך להתקיים  –, כדי שהרווח שלה לא יהיה שלילי R-0.4*4000ממכונית הינה 

R≥1600. 

 .P≥9000אם יימכרו כל המכוניות, המחיר חייב להיות לפחות  –מבחינת המוכרים  .3

שעומד בכל שלושת התנאים, לכן לא ייתכן שיווי משקל  P,Rניתן לבדוק ולראות שאין צמד 

 שכזה.

כעת נסתכל האם יש אפשרות לעסקת ביטוח אם נמכרות רק המכוניות הפגומות. נניח 

 155 -, ותהיה גבוהה מ0.5(R-10000-6000)+80התועלת לקונה היא  – P=4000שהמחיר הוא 

היא יודעת שבמקרה הזה תצטרך לשפץ את המכוניות של  –. לחברת הביטוח R≤5600אם 

שיביא לשיפור עבור הפרט,  R, ולכן ניתן למצוא R≥4000המבוטחים שלה, לכן תדרוש  כל

 ולרווחים עבור חברת הביטוח.

, R≥4000 -נדרוש ש 2( אינו משתנה, אבל במקום תנאי P+R≤9600מסעיף א' ) 1בעצם תנאי 

 שמתאימים לתנאים. P,R. כעת ניתן למצוא P≥4000 -נדרוש ש 3ובמקום תנאי 

*כמובן שכדי למקסם את רווחיה של חברת הביטוח, היא תיקח מהפרטים את הפרמיה 

 .0055הפרמיה שתיגבה היא  – 2555המקסימלית שהם מוכנים לשלם, במקרה של מחיר 
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 :2פתרון שאלה 

הוא  – Pפרטים חוץ ממנו כבר התחברו, ומחיר ההתחברות הוא  N -שרואה ש nלכל פרט  .א

מסויים,  nשוויון זה מתקיים עבור -, וברור שאם איn(N+1)-P≥0 -יתחבר לרשת אם מתקיים ש

, צד שמאל יגדל וצד ימין לא ישתנה nגבוה יותר )ככל שנגדיל את  'nהוא יתקיים גם עבור כל 

 לכן אי השוויון רק יתחזק(.

התועלת לפרט עם  – N=0אחד לא מחובר, כלומר -, וכעת אףP=27אם מחיר ההחברות הוא  .ב

n  כלשהו מלהתחבר היאn(0+1)-27 ולכן הוא יתחבר אך ורק אם ,n≥27אחד -, לכן אף

אחד אינו מחובר הוא אכן -מהפרטים הקיימים לא ירצה להתחבר לרשת, ולכן המצב בו אף

 נאש.ש"מ 

 N=6 (0רואה  –אז לכל אחד מהם  –מחוברים  15 -ל 2בין  nאם שבעת הפרטים עם  .ג

, ולכן הוא רוצה 1=27-(6+1)*4מהתחברות היא  n=4התועלת לפרט  –מחוברים חוץ ממנו( 

גבוה יותר ירצו להיות  nגם כל הפרטים בעלי  –להיות מחובר, ולפי ההסבר מסעיף א' 

 מחוברים.

 –, תועלתו מלהתחבר בעצמו N=7רואה שבעה מחוברים חוץ ממנו, כלומר  – n=3לפרט עם 

לא ירצו להתחבר  n=1,2, לכן לא ירצה להתחבר, וכמובן שגם הפרטים עם 3-=27-(7+1)*3

 גם הם.

 –שיווי המשקל של סעיף ג' שולט פארטו על שיווי המשקל של סעיף ב', מכיוון שבסעיף ב'  .ד

, בעוד שבסעיף ג' חלק 5מר התועלת של כולם הייתה כל הפרטים לא היו מחוברים, כלו

, אבל שאר הפרטים מחוברים 5( אינם מחוברים ותועלתם עדיין 1,2,3מהפרטים )מס' 

, לכן זהו מצב בו חלק מהפרטים שיפרו את מצבם ביחס לש"מ מסעיף 5 -ותועלתם גדולה מ

פארטו -הוא שיפור ב', וחלק מהפרטים לא השתנה מצבם, לכן בסה"כ ניתן לומר שש"מ מג'

 על ש"מ מסעיף ב'.
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  'במבחן בתורת המחירים 

  142.1.1041מספר הקורס:   '   בשם הקורס: תורת המחירים 

 'א', מועד  בתשע"ג,  סמסטר    01.07.13תאריך הבחינה:  

  , י' מלצרצקייר' טרושמות המרצים: ת' בלומקין, ד' וטשטיין, 

  שלש שעות משך הבחינה:

   . חישוביכםתשובותיכם והקפידו להסביר את 

  !בהצלחה

  ) נק' 25( 1שאלה 

). במשק Y( גבינה) וX( גלידה) הצורכי
 2) ולני (פרט 1במשק פריס ישנ
 שני פרטי
 סוז� (פרט 

ושתי פירמות. פירמה אחת מייצרת גלידה מחלב ופונקציית הייצור  ,)Kנו גור
 ייצור יחיד, חלב (יש

ה ניתנת על ת הייצור שלייפונקצ, ומחלבשניה מייצרת גבינה פירמה . XP=3KXשלה ניתנת על ידי: 

YP=6KYידי: 
הינ� תשומות החלב  KY !ו  KX, גבינההינ� תפוקות הגלידה וה YP ! ו ! ו  XPכאשר  0.5

.
  בייצור כל אחד מהמוצרי

U1(X1,Y1)=X1העדפותיה של סוז� נתונות על ידי  
2
Y1 מהבעלות על כל  1/3 –יחידות חלב ו  6, יש לה

 2/3 יחידות חלב ו 24, יש לו U2(X2,Y2)=X2Y2על ידי נתונות העדפותיו של לני אחת מהפירמות. 

  מהבעלות על כל אחת מהפירמות.

   .PK –ו  PY –גבינה והחלב ב הי וסמנו את מחיר ,1גלידה הינו הניחו כי מחיר ה

 מהו מחיר החלב בשיווי משקל תחרותי בו מייצרי
 כמות חיובית של גלידה? הסבירו.נק')  3( )1

 המחירי
 וההקצאה המתקבלת במשק בשיווי משקל תחרותי.חשבו את נק')  17( )2

, qהניחו כעת כי מטילי
 מס על מכירת החלב של לני. כלומר א
 לני מוכר חלב במחיר נק')  5( )3

הינו אחוז המס). הא
  tq )tוהממשלה מקבלת  q*(1-t), לני מקבל qהפירמה משלמת 

רו את התשובה ובמידה והיא ההקצאה שתתקבל לאחר הטלת המס הינה פארטו יעילה? הסבי

 שלילית תארו כיצד מופרי
 התנאי
 ליעילות. 

  

  נק')  25( 2שאלה 

). העלות 2! ו 1. בשוק פועלות שתי פירמות זהות (P=100-Xנתו� על ידי  Xהביקוש למוצר בשוק 

  . הפירמות מתחרות ביניה� במחירי
 (תחרות ברטראנד).70 !קבועה ושווה ל  X השולית ליצור

 תשקל במצב המוצא (מחיר וכמויות)? הא
 התוצאה המתקבלמה יהיה שווי המנק')  7( )1

  הינה פארטו יעילה?

יש אפשרות להשקיע בטכנולוגיה אשר תפחית את העלות השולית לייצור  1הניחו כעת כי לפירמה 

  תהיה בלעדיות על הטכנולוגיה). 1(לפירמה C<70 , כאשר C !יחידה ל 
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. מה יהיה שיווי המשקל 2,000ועלות ההשקעה בטכנולוגיה הינה  C=0הניחו כי נק')  8( )2

 )?פירמותמה י כל אחתהחדש (מחיר וכמויות מיוצרות על יד

המחיר מה יהיה . והפירמה בחרה להשקיע בטכנולוגיה C<70>0הניחו כעת כי נק')  10( )3

 ?)Cכפונקציה של  השימו לב כי המחיר משתנ( שיקבע בשוק בשיווי המשקל החדש

  נק')  25( 3שאלה 

בשוק הבינ"ל. היצור את תוצרת
 ) המשווקי
 B!ו  Aבעיר פועלי
 שני מפעלי
 ליצור פלדה (

ק נזה. יחידות 700גור
 לזיהו
 של  Bוהייצור במפעל יחידות  1,000גור
 לזיהו
 של   Aמפעל ב

המפעלי
 יכולי
 להקטי� את הזיהו
. . 300 !הסביבתי אותו גורמת כל יחידת זיהו
 נאמד ב 

CA(XA)=XAשנה) הינה  50(מפעל ותיק שפועל   Aעלות הקטנת הזיהו
 במפעל 
ואילו העלות  3

CB(XB)=XB(שהוק
 השנה) הינה  Bבמפעל 
הינ
 הפחתות הזיהו
 של  XB –ו  XA, כאשר 2


והעלות  990הזיהו
 הנובע ממנו הינו  ,XA=10בוחר   A(כלומר א
 מפעל . B –ו   Aמפעלי

  )1,000למפעל הכרוכה בהפחתת הזיהו
 הינה 

 ?XB –ו  XAהרמות הפארטו יעילות של  �מהנק')  6( )1

 דה אחת בזיהו
.יבגי� כל הורדה של יח  Sשל  ראש העיר שוקל מת� סובסידיהנק')  6( )2

מהו גודל . 20Sהיא תקבל  20 –תוריד את הזיהו
 ב כלשהי כלומר א
 פירמה 

 יעילה? קצאה פארטו הסובסידיה הנדרש לש
 השגת ה

 –הניחו כי במצב המוצא מותר ל זיהו
. יחידות ראש העיר שוקל, לחילופי�, לפתוח שוק למסחר ב

A  של 
יחידות לכל  640מותר לגרו
 לזיהו
 של  B –יחידות לכל היותר, ול  900לגרו
 לזיהו

 20קונה  A. לדוגמה א
 פירמה qמכור או לקנות יחידות זיהו
 במחיר כל פירמה יכולה להיותר. 

 
. 900ולא  920, ותוכל לגרו
 לזיהו
 של B 20qתשל
 לפירמה היא  Bמפירמה יחידות זיהו

יחידות נוספות, כלומר לגרו
 לזיהו
 של  20תידרש להפחית את הזיהו
 ב  Bבמקביל, פירמה 

 100לא יכולה לקנות יותר מ  Aכי פירמה . בנוס/ הניחו Aמפירמה  20qותקבל  ,לכל היותר 620

 .
  יחידות זיהו

, אשר רוצה למקס
 את הכנסותיה Bנק') נסחו את הבעיה אותה פותרת פירמה  8( )3

(סמנו אותו ב  יחידות זיהו
ל היצע שלהוחשבו את ה, Aממכירת יחידות זיהו
 לפירמה 

– XB( .מה עשו אותו דבר לגבי פירA  הרוצה למזער את ס0 עלויותיה הנובעות מהפחתת

(סמנו  , וחשבו את הביקוש שלה ליחידות זיהו
Bזיהו
 ורכישת יחידות זיהו
 מפירמה 

  .q –סמנו את המחיר של יחידת זיהו
 ב   ).XA –אותו ב 

כל כמויות מבוקשות ומוצעות של יהיה שווי המשקל בשוק זכויות הזיהו
 (נק') מה  5( )4

  יעילה? פארטו אחת מהפירמות והמחיר שמנקה את השוק)? הא
 התוצאה תהיה 
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  נק')  25( 4שאלה 

חברות בענ/ המחשבי
 רוצות לשכור מתמחי
 לעבודה בחודשי הקי1. מתמחה יכול להיות 

. 0.6). ההסתברות שמתמחה הינו מאיכות גבוהה הינה H) או איכות גבוהה (Lמאיכות נמוכה (

 5לחברה ומתמחה מאיכות נמוכה מניב רווח של  20מתמחה מאיכות גבוהה מניב רווח של 

 
לחברה. החברות מתחרות על העובדי
 ובשיווי משקל תוחלת רווחיה� תהיה אפס. המתמחי

של מתמחה מאיכות גבוהה  eכאשר העלות לרכישת השכלה ברמה  eיכולי
 לרכוש השכלה ברמה 

0.25eהינה 
2 

0.5eשל מתמחה מאיכות נמוכה הינה  eלרכישת השכלה ברמה ו העלות   
2  .

w-0.25eהעדפותיו של מתמחה מאיכות גבוהה ניתנות לכ� על ידי 
ושל מתמחה מאיכות נמוכה  2

w-0.5eעל ידי 
2 .  

נק') מה� רמות השכר וההשכלה המתקבלות בשיווי משקל בו איכות המתמחה ידועה  4( )1

  למתמחה ולחברות?

ות השכר וההשכלה המתקבלות בשיווי משקל בו המתמחה והחברות אינ
 נק') מה� רמ 4( )2

יודעי
 מהי איכות המתמחה (אבל, כול
 יודעי
 כי ההסתברות שמתמחה הינו מאיכות 

  )?0.6גבוהה הינה 

הניחו כעת כי המתמחה יודע מהי איכותו והחברות אינ� יודעות (ה� רק יודעות כי ההסתברות 

  )0.6הינה  שמתמחה הינו מאיכות גבוהה

נק') תארו את אוס/ רמות ההשכלה המהוות חלק משיווי משקל מפריד. הא
 נית�  4( )3

  מפריד אחר?וי משקל לקבוע מהו שיווי המשקל המפריד השולט פארטו על כל שיו

4( )4 .
  נק') תארו את אוס/ רמות ההשכלה המהוות חלק משיווי משקל מאג

לחברה, ומתמחה  2eמניב רווח של  eהניחו כעת כי מתמחה מאיכות גבוהה שרוכש השכלה ברמה 

לחברה. החברות עדיי� מתחרות על  0.5eמניב רווח של  eמאיכות נמוכה שרוכש השכלה ברמה 

  המתמחי
 ובשיווי משקל תוחלת רווחיה� תהיה אפס.

למתמחה מאיכות נמוכה  0.5 למתמחה מאיכות גבוהה, ו 4נק') הא
 רמות השכלה של  4( )5

 מהוות שיווי משקל מפריד? 

 eL –ו  eHנק') נסחו באופ� כללי את התנאי
 אות
 צריכות לקיי
 רמות השכלה  5( )6

 המהוות חלק משיווי משקל מפריד.
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  תורת המחירים ב 2013הצעה לפיתרון של מועד א 

  1שאלה 

ערך התפוקה השולית של צרים כמות חיובית של גלידה רותי בו מיישיווי משקל תחב .1
*1*33:שווה למחירו חלב יהיה ==→= KKXX PPMPKP 

  .יםרב ערכיוהיצע הגלידה יהיו במקרה זה הביקוש לחלב 
  

  :בשיווי משקל תחרותימציאת מחירים והקצאה 

  :פתרון בעיות הפירמות

  ת הגלידהירמפ

וההיצע ביקוש שווים לאפס ההפירמה  רווחי.ל"פונקציית היצור של גלידה מקיימת תק כאמור
  .הפירמה המייצרת גבינהפתור תחילה את בעיית לכן נ .שלה רב ערכיים

שהיא תשלים את כמות " נרצה"לפירמת הגלידה לנקות את שוק החלב כלומר " ניתן"בהמשך 
  . 30 –החלב המבוקשת ל 

  פירמה המייצרת גבינה ה

  

 

 

 :הפרטיםפתרון בעיות 

  

  

 

 

  לני

 

 

;  
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  :הקצאת שווי משקל

15
3

936
,45936

3
9

918
,18

3

9*2
12

63*32130

1869

22

11

5.02

=
+

==+=

=
+

==+=

==→=−=

==→==

YX

YX

KXKK

KYPK

XYX

YYY

  

קיים את במידה ומטילים מס על מכירת החלב של לני ההקצאה עדיין ת .2
שימוש אלטרנטיבי ולכן גם התנאיםלפארטו יעילות שכן לני אינו יכול לעשות בחלב 

יצור יעיל לא שהתנאי ל מכאן. היחידות שברשותולאחר הטלת המס ימכור את כל 
21יעילות בצריכה תנאי לה, )יחידבמשק גורם יצור (מופר  MRSMRS כך גם ונשמר=

.התנאי של התאמת העדפות הפרטים למנגנון היצור RPTMRSi = 

  

  2שאלה 

המחיר לכן  ,כל פירמה קובעת מחיר השווה לעלות השולית שלהבשיווי משקל  .1
3070100 , ת במחיר זההכמות הכוללת המבוקש, 70 הואשיקבע בשוק  =−=X

  .ה יהיו אפסיורווח 15כל פירמה תייצר 

הרווחה הראשון כל  משפט י"עפ,המתקבלת בתחרות משוכללתתוצאה זו זהה לתוצאה 
רטו היא פארטו יעילה ולכן התוצאה המתקבלת הינה פאהקצאת שיווי משקל תחרותי 

 .יעילה

תפחית את העלות השולית השקיע בטכנולוגיה שיש אפשרות ל 1לפירמה  כעת .2
בטכנולוגיה  יש אפשרות להשקיע 1היות ולפירמה . C  >70כאשר  C לייצור יחידה ל 

היא תוכל לקבוע מחיר נמוך יותר  0ל   ך להפחית את העלות השולית שלהובכ
במידה ותעשה זאת . תלט על השוק כולוובכך להש 2מהעלות השולית של פרמה 

שיווי משקל החדש המועמד לולכן על מנת למצוא את  Xהיא תהיה מונופול בשוק 
  :בשוק נפתור את הבעיה הבאה

0500200050*050*50

505010050021000

2000*0)100(

>=−−=∏

=−=→=→=−→=
∏

−−−→∏

X

X

X

PXX
dX

d

XXXMAX

  

  
  

 50המחיר אשר יביא למקסימום את רווחיה יהיה תרכוש את הטכנולוגיה  1פירמה  אם
  .500יהיו  במקרה זה ווחיהר. יחידות 50והכמות שתייצר תהיה ,  ליחידה
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גדול מהרווח שלה ללא רכישת שלה במצב בו היא רוכשת את הטכנולוגיה רווח שה מכיוון
  .את הטכנולוגיההפירמה תחליט לרכושהטכנולוגיה 

את העלות השולית  הורידהבטכנולוגיה ובכך  בחרה להשקיע 1פירמה בהינתן ש .3
 Cהמחיר כפונקציה של  ונבדוק מה ,)2 פירמהמהעלות השולית של קטן ה(Cשלה ל 

אם המחיר אותו . יש כאן למעשה שתי אפשרויות. יה למקסימוםאשר יביא את רווח
זה המחיר שיקבע והפירמה השנייה לא , 70 –הייתה רוצה לקחת כמונופול קטן מ 

והפירמה השנייה  70המחיר שיקבע יהיה , ומעלה 70אם המחיר יוצא . תיכנס לשוק
 . א תיכנס לשוקשוב ל

  
נפתור את הבעיה אותו תרצה הפירמה לקחת כמונופול על מנת למצוא את המחיר 

  :הבאה 

70705.050

5.05040705.050

5.0505.050021000

*)100(

=→>+⇒

+=⇒<→<+→

+=→−=→=−−→=
∏
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d

XCXXMAX
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  3שאלה 

הרמות היעילות של זיהום יהיו אלה שממזערות את סך עלות הנזק הסביבתי של  )1(
                                   :הזיהום והעלות של הקטנת הזיהום כלומר פיתרון

min��� + ��	 + 300�1000 − ��� + 300�700 − ���  
��גזירה לפי כל אחד ממשתני ההחלטה מובילה לפיתרון  = 10		�� = 150  

על כל יחידת זיהום  Sבתנאי תחרות כאשר הממשלה מעניקה סובסידיה בגובה  )2(

�sX	max:פותרת Aפירמה , שמופחתת ��ולכן  ���− = ��
פותרת  Bפירמה , �

max ��� − �ולכן  	��� = �
	 . 

S=300 מביא את הכמויות שבוחרות כל אחת מהפירמות להיות הכמויות היעילות .  
  ).S=300במשוואות ולקבל ) 1(ניתן כמובן להציב את התוצאות של (

 :היא Bהבעיה שפותרת פירמה  )3(

��       : ולכן היצע יחידות הזיהום שלה הוא = �
	 − 60  

  :היא Aהבעיה שפותרת פירמה 

��:    ולכן הביקוש שלה ליחידות זיהום הוא = 100 − ��
�  

����Xהשוואת הביקוש להיצע  )4( =  מניבה �����

� = 300			�� = �� = 90.  
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  4שאלה 

באינפורמציה מלאה כאשר רווחי הפירמות הם אפס השכר שהן ישלמו הוא  )1(
ועובד מאיכות גבוהה  5כלומר עובד מאיכות נמוכה יקבל . של העובדש "התפק
, לכן הפרטים, מאחר ויש אינפורמציה מלאה אין צורך באיתות. 20יקבל 

 .יבחרו לא ללמוד כלל, שתועלתם נפגעת מלימודים

!השכר בשוק יהיה השכר הממוצע  )2( = 0.6 ∗ 20 + 0.4 ∗ 5 = כך  14
הפרטים בוחרים , יף הקודםשוב כמו בסע, שהפירמות ימשיכו להרוויח אפס

 .ללמוד אפס שכן שכרם לא יהיה תלוי בלימודים

שנים ומעלה הוא  eמ מפריד מתקבל כאשר הפירמות מאמינות שפרט הלומד "שו )3(
. עובד מאיכות גבוהה ואילו פרט הלומד פחות מזה הוא עובד מאיכות נמוכה

פוקתו הפירמות ישלמו לפרט שהן מאמינות שהוא עובד מאיכות גבוהה את ת
מ "שו. 5ואילו אם הן מאמינות שהוא מאיכות נמוכה ישלמו  20כלומר , השולית

של כל אחד מהפרטים ) IC(מפריד אם כך מקיים את אילוצי התמריץ התואם 
כאשר ברור שפרטים שגם ככה מאותתים על היותם מאיכות נמוכה יבחרו לא 

 : ם הםלכן התנאי). הם רוצים למקסם את תועלתם(לרכוש השכלה כלל 

• &'(: 5 ≥ 20 − 0.5+	 

• &',: 20 − 0.25+	 ≥ 5 

    :מ מפריד הן"מכאן שאוסף רמות ההשכלה המהוות חלק משו

  √30 ≤ + ≤ 2√15  

+מ בו "וניתן לקבוע ששו = שולט פארטו על שאר רמות ההשכלה כיוון  30√
  .שאז תועלת הפרטים מאיכות גבוהה תהייה גבוהה יותר

שנים ומעלה הוא  +שפרט הלומד  מ מאגם מתקבל כאשר הפירמות מאמינות"שו )4(
ואילו פרט הלומד פחות מזה הוא , 14לכן יקבל שכר , עובד מאיכות ממוצעת
אוסף רמות ההשכלה המהוות חלק . 5לכן יקבל שכר , עובד מאיכות נמוכה

, 14מ מאגם צריכות לקיים שלשני סוגי הפרטים עדיף ללמוד ולקבל שכר "משו
 :הם ICכלומר אילוצי 

• &',: 14 − 0.25+	 ≥ 5 

• &'(: 14 − 0.5+	 ≥ 5 

מ מאגם "מאיחוד שני התנאים נובע שרמות ההשכלה המהוות חלק משו

0הן  ≤ + ≤ √18.  
 ,+2במצב זה השכר שתציע הפירמה לעובד המאותת על איכות גבוהה יהיה )6(ו )5(

 :לכן תנאים שצריכים להתקיים הם. )+0.5ולעובד המאותת שהוא מאיכות נמוכה 

• 2+, − 0.25+,	 ≥ 0.5+( − 0.25+(	 

• 0.5+( − 0.5+(	 ≥ 2+, − 0.5+,	  

   .מניבה שני פסוקי אמת 5הצבת הנתונים מסעיף 
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  'במבחן בתורת המחירים 

  142.1.1041מספר הקורס:   '   בשם הקורס: תורת המחירים 

 'א', מועד  בתשע"ג,  סמסטר    01.07.13תאריך הבחינה:  

  , י' מלצרצקייר' טרושמות המרצים: ת' בלומקין, ד' וטשטיין, 

  שלש שעות משך הבחינה:

   . חישוביכםתשובותיכם והקפידו להסביר את 

  !בהצלחה

  ) נק' 25( 1שאלה 

). במשק Y( גבינה) וX( גלידה) הצורכי
 2) ולני (פרט 1במשק פריס ישנ
 שני פרטי
 סוז� (פרט 

ושתי פירמות. פירמה אחת מייצרת גלידה מחלב ופונקציית הייצור  ,)Kנו גור
 ייצור יחיד, חלב (יש

ה ניתנת על ת הייצור שלייפונקצ, ומחלבשניה מייצרת גבינה פירמה . XP=3KXשלה ניתנת על ידי: 

YP=6KYידי: 
הינ� תשומות החלב  KY !ו  KX, גבינההינ� תפוקות הגלידה וה YP ! ו ! ו  XPכאשר  0.5

.
  בייצור כל אחד מהמוצרי

U1(X1,Y1)=X1העדפותיה של סוז� נתונות על ידי  
2
Y1 מהבעלות על כל  1/3 –יחידות חלב ו  6, יש לה

 2/3 יחידות חלב ו 24, יש לו U2(X2,Y2)=X2Y2על ידי נתונות העדפותיו של לני אחת מהפירמות. 

  מהבעלות על כל אחת מהפירמות.

   .PK –ו  PY –גבינה והחלב ב הי וסמנו את מחיר ,1גלידה הינו הניחו כי מחיר ה

 מהו מחיר החלב בשיווי משקל תחרותי בו מייצרי
 כמות חיובית של גלידה? הסבירו.נק')  3( )1

 המחירי
 וההקצאה המתקבלת במשק בשיווי משקל תחרותי.חשבו את נק')  17( )2

, qהניחו כעת כי מטילי
 מס על מכירת החלב של לני. כלומר א
 לני מוכר חלב במחיר נק')  5( )3

הינו אחוז המס). הא
  tq )tוהממשלה מקבלת  q*(1-t), לני מקבל qהפירמה משלמת 

רו את התשובה ובמידה והיא ההקצאה שתתקבל לאחר הטלת המס הינה פארטו יעילה? הסבי

 שלילית תארו כיצד מופרי
 התנאי
 ליעילות. 

  

  נק')  25( 2שאלה 

). העלות 2! ו 1. בשוק פועלות שתי פירמות זהות (P=100-Xנתו� על ידי  Xהביקוש למוצר בשוק 

  . הפירמות מתחרות ביניה� במחירי
 (תחרות ברטראנד).70 !קבועה ושווה ל  X השולית ליצור

 תשקל במצב המוצא (מחיר וכמויות)? הא
 התוצאה המתקבלמה יהיה שווי המנק')  7( )1

  הינה פארטו יעילה?

יש אפשרות להשקיע בטכנולוגיה אשר תפחית את העלות השולית לייצור  1הניחו כעת כי לפירמה 

  תהיה בלעדיות על הטכנולוגיה). 1(לפירמה C<70 , כאשר C !יחידה ל 
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Text Box
ציון: 90



 

2 

 

. מה יהיה שיווי המשקל 2,000ועלות ההשקעה בטכנולוגיה הינה  C=0הניחו כי נק')  8( )2

 )?פירמותמה י כל אחתהחדש (מחיר וכמויות מיוצרות על יד

המחיר מה יהיה . והפירמה בחרה להשקיע בטכנולוגיה C<70>0הניחו כעת כי נק')  10( )3

 ?)Cכפונקציה של  השימו לב כי המחיר משתנ( שיקבע בשוק בשיווי המשקל החדש

  נק')  25( 3שאלה 

בשוק הבינ"ל. היצור את תוצרת
 ) המשווקי
 B!ו  Aבעיר פועלי
 שני מפעלי
 ליצור פלדה (

ק נזה. יחידות 700גור
 לזיהו
 של  Bוהייצור במפעל יחידות  1,000גור
 לזיהו
 של   Aמפעל ב

המפעלי
 יכולי
 להקטי� את הזיהו
. . 300 !הסביבתי אותו גורמת כל יחידת זיהו
 נאמד ב 

CA(XA)=XAשנה) הינה  50(מפעל ותיק שפועל   Aעלות הקטנת הזיהו
 במפעל 
ואילו העלות  3

CB(XB)=XB(שהוק
 השנה) הינה  Bבמפעל 
הינ
 הפחתות הזיהו
 של  XB –ו  XA, כאשר 2


והעלות  990הזיהו
 הנובע ממנו הינו  ,XA=10בוחר   A(כלומר א
 מפעל . B –ו   Aמפעלי

  )1,000למפעל הכרוכה בהפחתת הזיהו
 הינה 

 ?XB –ו  XAהרמות הפארטו יעילות של  �מהנק')  6( )1

 דה אחת בזיהו
.יבגי� כל הורדה של יח  Sשל  ראש העיר שוקל מת� סובסידיהנק')  6( )2

מהו גודל . 20Sהיא תקבל  20 –תוריד את הזיהו
 ב כלשהי כלומר א
 פירמה 

 יעילה? קצאה פארטו הסובסידיה הנדרש לש
 השגת ה

 –הניחו כי במצב המוצא מותר ל זיהו
. יחידות ראש העיר שוקל, לחילופי�, לפתוח שוק למסחר ב

A  של 
יחידות לכל  640מותר לגרו
 לזיהו
 של  B –יחידות לכל היותר, ול  900לגרו
 לזיהו

 20קונה  A. לדוגמה א
 פירמה qמכור או לקנות יחידות זיהו
 במחיר כל פירמה יכולה להיותר. 

 
. 900ולא  920, ותוכל לגרו
 לזיהו
 של B 20qתשל
 לפירמה היא  Bמפירמה יחידות זיהו

יחידות נוספות, כלומר לגרו
 לזיהו
 של  20תידרש להפחית את הזיהו
 ב  Bבמקביל, פירמה 

 100לא יכולה לקנות יותר מ  Aכי פירמה . בנוס/ הניחו Aמפירמה  20qותקבל  ,לכל היותר 620

 .
  יחידות זיהו

, אשר רוצה למקס
 את הכנסותיה Bנק') נסחו את הבעיה אותה פותרת פירמה  8( )3

(סמנו אותו ב  יחידות זיהו
ל היצע שלהוחשבו את ה, Aממכירת יחידות זיהו
 לפירמה 

– XB( .מה עשו אותו דבר לגבי פירA  הרוצה למזער את ס0 עלויותיה הנובעות מהפחתת

(סמנו  , וחשבו את הביקוש שלה ליחידות זיהו
Bזיהו
 ורכישת יחידות זיהו
 מפירמה 

  .q –סמנו את המחיר של יחידת זיהו
 ב   ).XA –אותו ב 

כל כמויות מבוקשות ומוצעות של יהיה שווי המשקל בשוק זכויות הזיהו
 (נק') מה  5( )4

  יעילה? פארטו אחת מהפירמות והמחיר שמנקה את השוק)? הא
 התוצאה תהיה 
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  נק')  25( 4שאלה 

חברות בענ/ המחשבי
 רוצות לשכור מתמחי
 לעבודה בחודשי הקי1. מתמחה יכול להיות 

. 0.6). ההסתברות שמתמחה הינו מאיכות גבוהה הינה H) או איכות גבוהה (Lמאיכות נמוכה (

 5לחברה ומתמחה מאיכות נמוכה מניב רווח של  20מתמחה מאיכות גבוהה מניב רווח של 

 
לחברה. החברות מתחרות על העובדי
 ובשיווי משקל תוחלת רווחיה� תהיה אפס. המתמחי

של מתמחה מאיכות גבוהה  eכאשר העלות לרכישת השכלה ברמה  eיכולי
 לרכוש השכלה ברמה 

0.25eהינה 
2 

0.5eשל מתמחה מאיכות נמוכה הינה  eלרכישת השכלה ברמה ו העלות   
2  .

w-0.25eהעדפותיו של מתמחה מאיכות גבוהה ניתנות לכ� על ידי 
ושל מתמחה מאיכות נמוכה  2

w-0.5eעל ידי 
2 .  

נק') מה� רמות השכר וההשכלה המתקבלות בשיווי משקל בו איכות המתמחה ידועה  4( )1

  למתמחה ולחברות?

ות השכר וההשכלה המתקבלות בשיווי משקל בו המתמחה והחברות אינ
 נק') מה� רמ 4( )2

יודעי
 מהי איכות המתמחה (אבל, כול
 יודעי
 כי ההסתברות שמתמחה הינו מאיכות 

  )?0.6גבוהה הינה 

הניחו כעת כי המתמחה יודע מהי איכותו והחברות אינ� יודעות (ה� רק יודעות כי ההסתברות 

  )0.6הינה  שמתמחה הינו מאיכות גבוהה

נק') תארו את אוס/ רמות ההשכלה המהוות חלק משיווי משקל מפריד. הא
 נית�  4( )3

  מפריד אחר?וי משקל לקבוע מהו שיווי המשקל המפריד השולט פארטו על כל שיו

4( )4 .
  נק') תארו את אוס/ רמות ההשכלה המהוות חלק משיווי משקל מאג

לחברה, ומתמחה  2eמניב רווח של  eהניחו כעת כי מתמחה מאיכות גבוהה שרוכש השכלה ברמה 

לחברה. החברות עדיי� מתחרות על  0.5eמניב רווח של  eמאיכות נמוכה שרוכש השכלה ברמה 

  המתמחי
 ובשיווי משקל תוחלת רווחיה� תהיה אפס.

למתמחה מאיכות נמוכה  0.5 למתמחה מאיכות גבוהה, ו 4נק') הא
 רמות השכלה של  4( )5

 מהוות שיווי משקל מפריד? 

 eL –ו  eHנק') נסחו באופ� כללי את התנאי
 אות
 צריכות לקיי
 רמות השכלה  5( )6

 המהוות חלק משיווי משקל מפריד.
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  'במבחן בתורת המחירים 

  142.1.1041מספר הקורס:   '   בשם הקורס: תורת המחירים 

 'ב', מועד  בתשע"ג,  סמסטר    29.07.13תאריך הבחינה:  

  , י' מלצרצקייר' טרושמות המרצים: ת' בלומקין, ד' וטשטיין, 

  שלש שעות משך הבחינה:

   . חישוביכםתשובותיכם והקפידו להסביר את 

  !בהצלחה

  ) נק' 25( 1שאלה 

  חלק א'

נתונות על  1העדפותיו של פרט . )Y –ו  Xהצורכי� שני מוצרי� () 2 � ו  1(פרטי� משק ישנ� שני ב

 100במשק יש . U2(X2,Y2)=2X2+Y2נתונות על ידי:  2. העדפותיו של פרט U1(X1,Y1)=X1+2Y1ידי: 

  יחידות מכול מוצר. 

 יעילות במשק זה? הציגו אותו גראפית ואלגברית. מהו אוס! ההקצאות הפארטונק')  3( )1

  .(20,20)הינו  2של פרט הסל התחילי  ו) 80,80הינו ( 1הניחו כי הסל התחילי של פרט 

 חשבו את המחירי� וההקצאה של שיווי משקל תחרותי.נק')  12( )2

  חלק ב'

הוא מקבל  את הסל אותו(חלש)  א� כול פרט מעדי! נטולת קנאההקצאה אפשרית הינה הגדרה: 

  על פני הסל אותו מקבל כול פרט אחר בכלכלה.

  פרטי� ע� העדפות שונות שמתנהגות "יפה ממש". 3הניחו כי במשק ישנ� 

בשיווי משקל  תהראו כי ההקצאה המתקבלהפרטי� סל תחילי זהה ולכול  יניחו כהנק')  5( )3

 קנאה.נטולת תחרותי הינה הקצאה 

ינו מקנא נק') הראו כי בכול הקצאה פארטו יעילה במשק זה, קיי� פרט אחד לפחות שא 5( )4

 בא! פרט אחר.

  נק')  25( 2שאלה 

שתי חנויות חדשות: חנות ביגוד  מתוכננות להיפתחבגראנד קניו+ באר שבע (הקניו+ החדש בעיר) 

)C) �וחנות תכשיטי (J �מספר הלקוחות היומי  המגיע לכל חנות מושפע לא רק מהוצאות הפרסו .(

ל ורווח של כהשל אותה חנות, אלא ג� מהוצאות הפרסו� של החנות הסמוכה. להל+ פונקציות 

  אחת מהחנויות:

חנות הבגדי�:    

22)60(),( ccjjcc xxxxx −+=π
  

חנות התכשיטי�:    

22)105(),( jjcjcj xxxxx −+=π
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פרסו� של חנות הוצאות האת  xj �של חנות הבגדי� ו הוצאות הפרסו� מסמל את xc כאשר

  התכשיטי�.

(רמות של הוצאות פרסו�) במצב בו כל חנות  שיתקבלמהו שיווי המשקל נק')  10(  .1

ושואפת למקס� את רווחיה? כה כקבועה, והפרסו� של החנות הסממתייחסת לרמת 

   קל זה?הא� החנויות ממקסמות את סכו� רווחיה+ בשיווי מש

שתאפשר  אחרתבעל חנות הבגדי� שוקל לשכור את שירותיה של חברת פרסו� נק')  10( .2

. להחליט על היק! הפרסו� יה מספיקה ילו לבצע את מסע הפרסו�, לפני שהחנות השנ

  מהו התשלו� המקסימאלי שבעל חנות הבגדי� יהיה מוכ+ לשל� לחברה זו?

בעל חנות הבגדי� נקלע לקשיי� כלכליי� ומציע , כי 1נק') הניחו כעת, בהמש, לסעי!  5( .3

את חנותו למכירה. מהו התשלו� המקסימאלי שבעל חנות התכשיטי� יהיה מוכ+ להציע 

  לו?

  נק')  25( 3שאלה 

פרטי�. בשעות הפנאי שלה�, ה� יכולי� לבחור בי+ "שירה בציבור" או  2000יישוב קט+ גרי� ב

ואינה תלויה במספר  100משירה בציבור הינה התועלת של כל פרט  בילוי בפאב השכונתי.

המשתתפי� בשירה בציבור. התועלת של פרט מבילוי בפאב השכונתי תלויה במספר המבלי� 

  הוא מספר הפרטי� המבלי� בפאב. nכאשר  n-2400בפאב וניתנת על ידי: 

ומקבל תשלו� העברה  תועלות הפרטי� "ליניאריות" בכס!. כלומר תועלתו של פרט שמבלה בפאב

t  :ניתנת על ידי(2400-n)+t . העברה �תועלתו של פרט ההול, לשירה בציבור ומקבל תשלוt 

  .t+100ניתנת על ידי: 

פרטי� בי+ שירה בציבור ובילוי בפאב החשבו את החלוקה הפארטו יעילה של נק')  5( .1

 השכונתי.

 הפעילויות?פרטי� בי+ שתי החשבו את החלוקה התחרותית של נק')  4( .2

הציעו דר,  ,יעילה? א� תשובתכ� שלילית פארטו הא� התוצאה התחרותיתנק')  4( .3

 התערבות שתביא לחלוקה פארטו יעילה.

מבקר פאבי� ידוע טע+ שלהערכתו התועלת של פרט מבילוי בפאב השכונתי אכ+ תלויה במספר 

(n-100)-2400א, ניתנת על ידי:  ,המבלי� בפאב
2.  

פרטי� בי+ שירה בציבור ובילוי בפאב החשבו את החלוקה הפארטו יעילה של נק')  8( .4

 השכונתי א� מבקר הפאבי� צודק.

 מהו הסבר אפשרי למבנה ההעדפות אותו מציע מבקר הפאבי�?נק')  4( .5
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  נק')  25( 4שאלה 

למוכר  qעומדת למכירה. יש מוכר אחד וקוני� רבי�. שווי מכונית מאיכות  qמכונית מאיכות 

  . 3q+100ולקונה הוא  q+300הוא 

המוכר והקונה יודעי� את איכות  רכאש יעילותמהו אוס! התוצאות הפארטו נק')  5( .1

 ?המכונית

המוכר יודע את איכות  .[1,000 , 0]כי איכות המכונית מתפלגת באופ+ אחיד על הקטע הניחו כעת 

  כיצד היא מתפלגת. רק המכונית, והקונה יודע

 הו המחיר בו תתבצע המכירה?ממהו טווח האיכויות של מכוניות שתימכרנה ונק')  8( .2

  

  לקבל אישור על איכות המכונית. 100ובעלות של  ,הניחו כעת כי נית+ לקחת את המכונית לבדיקה

 

 180 –הראו כי לא יתכ+ שקיי� שיווי משקל בו, מוכר שאיכות מכוניתו גדולה מ נק')  4( .3

לא ייקח אותה  180ייקח אותה לבדיקה ומוכר שאיכות מכוניתו קטנה או שווה ל 

 לבדיקה.

qחשבו שיווי משקל בו יש רמת איכות נק')  8( .4
 –כל מוכר שאיכות מכוניתו גבוהה מ כ, ש *

q
q –לוקח את מכוניתו לבדיקה, וכל מוכר שאיכות מכוניתו קטנה או שווה ל  *

לא לוקח  *

qהו אותה לבדיקה. מ
 ,שיווי משקל זהב? מהו טווח האיכויות של מכוניות שתימכרנה *

 י� בה� תתבצענה המכירות השונות?ומה המחיר
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 31.7.92 –תורת המחירים ב' 

 1פתרון שאלה 

 חלק א

 אוסף ההקצאות הפארטו יעילות במשק: .1

 

 

1
1 1 1 1 1 1 2

2 2 2 2 2 1

, 2

, 2 2

U X Y X Y MRS

U X Y X Y MRS

  

  
 

אוסף ההקצאות הפארטו יעילות יהיה  –ים קבועים ולכן לא יכול להתקיים פתרון פנימי MRS-ה

 רק על דפנות התיבה.

1 2MRS MRS מעריך את  1, כלומר פרטX  לפיכך בהקצאה פארטו יעילה 2פחות מאשר פרט .

הדפנות השמאלית  – 1לפרט  Yלא יוכל להעביר  2ופרט  2לפרט  Xלא יוכל להעביר  1פרט 

 והעליונה של תיבת אדג'וורת:

 

 לפיכך קבוצת פארטו הינה:

1 1

1 1 100

0 0 100

0 100

X Y

X Y 

  

 
 

 

2.    1 280,80 20,20w w  

0התועלות ההתחלתיות:  0

1 280 2 80 240, 20 2 20 60U U        

 

 

 

 

U2 
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U2 
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 כל פרט ממקסם את תועלתו:

1 1 2 2

1 1 1 2 2 2
, ,

1 1 2 2

max 2 max 2

. 80 80 . 20 20

X Y X Y
U X Y U X Y

s t PX Y P s t PX Y P

   

     
 

1
1 1 2 22

1
2 21 12

: 0 2 : 0

2 : 0: 0

d d d d

d dd d

P X Y I P X Y I

II
P X YP X Y

PP

     

    
 

MRSעבור כל פרט, כאשר  P -  הפרט אדיש בין כל נקודות הצריכה האפשריות על מגבלת

 התקציב.

)שני הפרטים  2-מממש ניתן לראות כי לא ייתכן שיווי משקל תחרותי עבור מחירים הגבוהים 

1-מממש ( ועבור מחירים הנמוכים Y-מעוניינים רק ב
2

 (.X-)שני הפרטים מעוניינים רק ב 

 Xיחידות  P/20+20ירצה  2? במחיר כזה פרט 2 –ל  1/2בין  Pהאם יתכן שיווי משקל עם מחיר 

 , וזו סתירה.P=1/4ולכן על מנת לנקות שווקים  Xיחידות  0ירצה  1ופרט 

. Yיחידות  0 –ו   Xיחידות  60ירצה  2? במחיר כזה פרט P=  1/2האם יתכן שיווי משקל עם מחיר

 100, במקרה כזה הוא גם יבקש  Xיחידות 00הינו רב ערכי, הוא מוכן לבקש  1הביקוש של פרט 

צאה היא . ההקPY=1 –ו  PX=1/2לכן מחירי שיווי משקל הינם והשווקים יתנקו.  Yיחידות 

  .1לפרט  (40,100) –ו  2לפרט  (60,0)

 –ויהיה עודף ביקוש ל  Yיחידות  200 1? במחיר כזה פרט P=  2האם יתכן שיווי משקל עם מחיר

Y כלומר אין שיווי משקל עם .P=2 . 

 חלק ב

פרטים בעלי הכנסות זהות, ומכאן שמגבלת התקציב שלהם זהה עבור כל רמת  3במשק  .3

מגבלת תקציב, כלומר כל פרט יכול  אותהמחירים. כל פרט ממקסם את תועלתו תחת 

את אותם הסלים שבחרו האחרים. אם פרט כלשהו בחר סל שונה משל  בדיוקלקנות 

קנא, כיוון שיכול היה לרכוש בדיוק ניתן להסיק שאינו מהאחרים, הרי שמהעדפה נגלית 

 את אותם הסלים אך בחר לרכוש סל אחר.

נניח על דרך השלילה כי כל פרט מקנא בפרט יעילה. פארטו נניח כי ההקצאה במשק הינה  .0

אם הוא מקנא  2. נעבור כעת לפרט 2, נניח כי הוא מקנא בפרט 1אחר. נתחיל עם פרט 

בסתירה לכך שההקצאה המקורית פארטו יעילה, לכן  ניתן להשיג שיפור פארטו 1בפרט 

 , שוב ניתן להשיג שיפור פארטו. אבל 2מקנא בפרט  3. אם פרט 3חייב לקנא בפרט  2פרט 

, הסל 3ילך לפרט  1ניתן להשיג שיפור פארטו, הסל של פרט  1מקנא בפרט  3גם אם פרט  .5

 קצאה פארטו יעילה חייב. לכן בכל ה1ילך לפרט  2והסל של פרט  2ילך לפרט  3של פרט 

 להיות פרט שלא מקנא באף פרט אחר.
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 :2שאלה 

 

 סעיף א':

 

הממקסמת את רווחיה, כשהיא מתייחסת לרמת  כל פירמה בוחרת את רמת הוצאות הפרסום

 כקבועה:אחרת ה פירמהרסום של ההפ

      (     )      
 
         
⇒  

   
   

            
           
⇒     

     

 
      

      (      )      
 
         
⇒  
   

   
             

           
⇒     

      
 

 

 מפתרון שתי משוואות בשני נעלמים נקבל כי:

                             

השפעה החיצונית הרווחים, מכיוון שהפירמות לא מתחשבות ב סכוםממקסם את  אינופתרון זה 

 החיובית שיש להשקעה בפרסום על הפירמה האחרת.

 

 סעיף ב':

 

כעת חנות הבגדים הופכת לפירמה מובילה וחנות התכשיטים לפירמה עוקבת. חנות הבגדים 

 מכירה את פונקציית התגובה של חנות התכשיטים ומציבה אותה בפונקציית הרווח שלה:

      (   
      

 
)      

 
         
⇒  
   
   

    
   

 
             

 מפתרון משוואה זו נקבל:

                              

 הסכום המקסימאלי שחנות הבגדים תהיה מוכנה ניתן על ידי:

                        

 סעיף ג':

 ביחדאם חנות התכשיטים תקנה את חנות הבגדים, היא תמקסם את הרווח הנובע משתי החנויות 

 )שימו לב שעדיין מדובר בשני מוצרים שונים(:

      (     )      
  (      )      
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 אות אלה מתקבל:מפתרון משוו

ב                          

 נשווה שוב למצב התחילי, ונקבל כי:

                        

 

 :3שאלה 

 :1סעיף 

 מספר הפרטים בפאב(: nבכדי למצוא את הפתרון היעיל, נמקסם את סך תועלות הפרטים במשק )

   (      )     (      )  
 

  
          

     
  

       

 :2סעיף 

פאב או שירה בציבור.  -בפתרון תחרותי, כל פרט שוקל את התועלת שלו בין שתי האלטרנטיבות

 בפתרון התחרותי, התועלת שווה בשתי האפשרויות )הפרטים אדישים(:

          
      
⇒        

 

 .000ותועלת כל אחד תהיה  כולם ילכו לפאבפרטים,  2000מכיוון שיש ביישוב רק 

 :3סעיף 

כפי שניתן לראות, הפתרון התחרותי לא משכפל את התוצאה הפארטו יעילה, זאת מכיוון שכל 

פרט לא לוקח בחשבון את ההשפעה החיצונית השלילית שיש לו על הפרטים האחרים. בכדי 

 להביא לפתרון יעיל, יש לגבות "דמי כניסה" בפאב )"למסות" את הפרטים שהולכים לפאב(:

            
      
⇒              

 :0סעיף 

 :1דרך פתרון זהה לסעיף 

(      )     (     (     ) ) 

 

  
      (     )    (     )       

  
  

                        
     

    
 

 

 

 הפתרון השני הינו נקודת מינימום. נשים לב כי 110מספר הפרטים הפארטו יעיל בפאב, הינו 

 )נבדוק לפי נגזרת שניה(:

   

   
                       

        
⇒       

 
    

       
         
⇒       
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 :5סעיף 

 מבנה ההעדפות אותו מציע המבקר סביר:  

-אנשים בפאב, ההנאה היא מקסימאלית. כאשר יש פחות מ 100לפי הערכת המבקר, כאשר יש 

אתו של כל פרט עולה. כאשר יש פרטים המקום מרגיש ריק, וככול שמגיעים עוד אנשים הנ 100

 פרטים המקום מרגיש צפוף, וככול שמגיעים עוד אנשים הנאתו של כל פרט יורדת. 100 -יותר מ

 

 

 4שאלה 

הפרט שבעיניו היא שווה יותר. הקצאה פרטו יעילה תתקבל כאשר המכונית תהיה בידי  (א

1001003300כאשר  כלומר   qqq  אין להעביר את המכונית מהמוכר

1003001003כאשרלקונה ו  qqq   יש להעביר את המכונית מהמוכר

 לקונה.

 

 :, המוכר יהיה מוכן למכור רק אםpנניח שהקונה מוכן לשלם  (ב

300300  pqpq  של המכוניות אשר יוצעו  ן. הקונה מסיק כי איכות

~]300,0[למכירה  pq .:לכן  שווי של מכונית ממוצעת עבורו היא

3505.1100
2

)300(0
*3 


p

p
. מאחר וישנם קונים רבים המתחרים על   

המכוניות )הנאת הקונים מהמסחר הינה אפס( כלומר הקונה משלם בדיוק את ערך 

7003505.1המכונית עבורו מכאן   ppp  000.המכירה תתבצע במחיר 

400700300והמכוניות אשר יימכרו הן אלו בטווח האיכויות  qq . 

 

מכיוון שישנם קונים רבים המתחרים על המכונית, המכונית תימכר במחיר השווה לשווי  (ג
המכונית בעיני הקונה )ולא במחיר נמוך יותר(. כאשר המכונית נלקחת לבדיקה היא 

 איכותה ולכן מכוניות הנלקחות לבדיקה איכותן ידועה גם לקונה. מקבלת אישור על

נלקחת לבדיקה, התשלום אותו מקבל המוכר עבורה  180qנניח כי מכונית מאיכות 

3*540100100180)בניכוי עלות הבדיקה( הוא   ערך מכונית זו בעיני המוכר .

.הינה  480300180   180ניתן להסיק כי בעל מכונית מאיכות מכאןq  אשר ייקח

את מכוניתו לבדיקה ישפר את מצבו, ולכן לא ייתכן שיווי משקל בו מכונית מאיכות 

180q .אינה נלקחת לבדיקה 

ת הבדיקה הינו אשר תיבדק התשלום עבורה בניכוי עלו qכאמור מכונית מאיכות  (ד

qq 31001003 .  מכונית אשר לא תיבדק התשלום עבורה הינו ערכה של מכונית

. כלומר קונה מוכן לשלם qעד  0 –, כאשר האיכות מתפלגת באופן אחיד מ ממוצעת

1005.1100עבורה 
2

0
*3 


q

q
שמעליו כדאי למוכר  q –מהו ערך ה . נבדוק  

  לקחת את המכונית לבדיקה.
3

2
661005.13  qqq  . 

 

158

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



אכן כדאי למכור את המכונית  qכעת נבדוק עבור אלו ערכים של 

1503003  qqq מחיתוך של שני התחומים נקבל כי עבור ערכים של .

150q 1003 -היא תימכר ב למוכר כדאי לקחת את המכונית לבדיקה ו q עבור ו

 המכונית לא תיבדק ולא תימכר.  150qערכים של 
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 'במבחן בתורת המחירים 

  142.1.1041מספר הקורס:   '   בשם הקורס: תורת המחירים 

 'א', מועד  ב,  סמסטר דתשע"             22.06.14תאריך הבחינה:  

  , י' מלצרצקייר' טרו, ד' וטשטיין, כ' גלילשמות המרצים: 

  שלש שעות משך הבחינה:

   . חישוביכםתשובותיכם והקפידו להסביר את 

  !בהצלחה

  ) ק' 34( 1שאלה 

  חלק א'

  . )Y –ו  X) אשר צורכים שי מוצרים (2) וג'ואן (פרט 1במדית ריצ'מוד חיים רובי (פרט 

U1(X1,Y1)=(X1-2)העדפותיו של רובי תוות על ידי: 
1/3

(Y1-2)
2/3 .  

U2(X2,Y2)=(X2-2)העדפותיה של ג'ואן תוות על ידי: 
2/3

(Y2-2)
1/3 .  

, (W2X,W2Y)והסל התחילי של ג'ואן יתן על ידי  (W1X,W1Y)הסל התחילי של רובי יתן על ידי 

  יחידות מכול מוצר. 5. כלומר, במשק יש W1Y+W2Y=5 –ו  W1X+W2X=5כאשר 

יד מאפשרים תמבחישובים אותם תבצעו בסעיפים הבאים היחו כי הסלים התחיליים והמחירים 

  ל מוצר. יחידות מכ 2לכל פרט לצרוך לפחות 

 X-מ  של כל פרט. (הביעו את הכמות המבוקשת Xת הביקוש למוצר ק') חשבו את פוקצי 8( )1

 כפוקציה של המחירים והסל התחילי של כל פרט)

המקה את השווקים יתן על ידי:   PY/PXק') הראו כי יחס המחירים  8( )2
�����

�����
(היחו כי   

w2y  וw1x  1 –גדולים מ .( 

והסל התחילי של ג'ואן יתן על  (1,4)ק') הראו כי כאשר הסל התחילי של רובי יתן על ידי  8( )3

מקה את השווקים, וחשבו  PY/PX=0.5 -ו  PY/PX=2אזי כל אחד מיחסי המחירים  (4,1)ידי 

 את ההקצאות המתאימות. האם יש יחסי מחירים וספים המקים את השווקים?

  

  ק') 10חלק ב' (

) אותם מייצרים שי Y –ו  X) הצורכים שי מוצרים (2 –ו  1במדית הואלי חיים שי פרטים (

). מהו אופי העיוות שוצר כאשר L –ו  K) בעזרת שי גורמי ייצור (Y–ויצרן ה  X –יצרים (יצרן ה 

בשיעור  L –ו  K?  האם סבסוד שי גורמי הייצור Xבייצור  10%בשיעור  Kמסבסדים את גורם ייצור 

   יביא להקצאה פארטו יעילה?  Xבייצור 10%
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  ק')  33( 2שאלה 

ידי -עליתן X  - בירה מסוג הביקוש ל. Y-ו Xסוגי בירה,  2היחו כי בשוק הבירה קיימים 

Xהפוקציה  = 600 − 10P� + 10P� בירה מסוג והביקוש ל-Y   יתן קציהעל ידי הפו

Y = 300 − 10P� + 10P� .  

�C�X ) שלו היה: עלותההוצאות (פוקציית ו ,יצרן יחידמייצר  Xאת הבירה מסוג  = 12X.  

=C(Y) ) שלו היה:עלותההוצאות (פוקציית ו יצרן יחיד,צר ימי Yאת הבירה מסוג  6Y .  

עבור המוצר אותו הם  באמצעות בחירת מחירומתחרים  היצרים ממקסמים את רווחיהם

  .מייצרים

, ואת רווחיו של כל יצרן בשיווי משקל Y –ו  Xשל הכמויות ו את המחירים וחשבק')  10( )1

  שיתקבל.

. הטכולוגיה החדשה תקטין 500לרכוש טכולוגיה חדשה תמורת סכום של  Yליצרן  עכעת הוצ

=C(Y)כלומר בחצי (יצרן את עלויות היצור של ה 3Y( .  

  ? Yהאם רכישת הטכולוגיה כדאית בעבור יצרן ק')  10( )2

ל יצרן הרוכש אותה בחצי, ל כהחדשה, המקטיה את עלויות הייצור שהטכולוגיה היחו כעת כי 

  . 500ל יצרן במחיר כהוצעה ל

יבחר לרכוש אותה. כלכלן ב' טען כי שי היצרים  Yכלכלן א' טען כי רק יצרן ק')  13( )3

מה יהיה השיוי ברווחי היצרים יבחרו לרכוש אותה.  מי מבין שי הכלכלים צודק? 

  ?1בסעיף  מצב המוצאבשיווי משקל החדש לעומת 

  

 ק')  33( 3שאלה 

, תושב חדש בעיר, סערל. חברות ביטוח המתחרות בייהןהרבה  " ישארבלהבעיר "הביטוח בשוק 

ועוד לו ביטוח את תוחלת הזק הצפוי מוכן לשלם לחברת . סער θיש תוחלת זק צפוי, סמה ב 

 .ועובדה זו ידועה לחברות הביטוח תמורת ביטוח מלא הזק פרמיית סיכון השווה לרבע מתוחלת

 סער. (כלומר אם p -אותה סמן ב  ביטוח מלא תמורת תשלום פרמיהות ציעמביטוח הת וחבר

   .החזר מלא עבור הזק שגרם לו) סערלחברת הביטוח וה"אסון" יקרה, יקבל את הפרמיה  ישלם

חוזה  סער ידועה לסער ולחברה המבטחת. מה יהיהתוחלת הזק הצפוי להיחו כי ק')  5( )1

(למעשה את הפרמיה אותה בשיווי משקל? יש לתאר את חוזה הביטוח  תקבלהביטוח שי

ולפרט האם סער מקבל או לא מקבל  ,θלסער כפוקציה של  מתבקש סער לשלם) המוצע

 את החוזה. האם התוצאה המתקבלת היה פארטו יעילה?

כי יודעת רק  ת הביטוחחברכי תוחלת הזק הצפוי לסער ידועה רק לסער, בעוד שהיחו עתה 

θ  120ל  20מתפלג באופן אחיד בין.  
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, עבורו יהיה סער מוכן לרכוש את θ, מהו טווח הערכים של pבהיתן פרמיה ק')  5( )2

 הביטוח? 

בשווי  pהיה הפרמיה יהיה חוזה הביטוח שיוצע בשיווי משקל? כלומר, מה תמה ק')  6( )3

 יעיל?משקל המתקבל הוא פארטו המשקל? האם שווי 

היחו עתה כי תוחלת הזק הצפוי לסער ידועה רק לסער, בעוד שחברת הביטוח ק')  5( )4

, יקה סער ביטוח A. עבור אילו ערכים של 120ל  Aמתפלג באופן אחיד בין  θיודעת רק כי 

 ?120 –ל  Aבין  θלכול 

מיימאלית  בגלל חשיבותו הרבה של הביטוח לשמירה על רמת חיים. A=20חזור כעת למקרה בו 

  לרכוש ביטוח. סער חייב את שוקלת הממשלה ל ,במקרה של זק

 במקרה זה? האם הוא פארטו יעיל? מה יהיה חוזה הביטוח שיוצע בשיווי משקלק')  6( )5

עבור כל חוזה לחברת הביטוח הממשלה החליטה, במקום לחייב ברכישת ביטוח, לתת סובסידיה 

  ביטוח. 

תצטרך הממשלה להעביר לחברת הביטוח בגין כל מבוטח מה גובה הסובסידיה שק')  6( )6

 ? θ סער יבחר לרכוש ביטוח לכל ערך שלכדי להבטיח ש

  

162

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



163

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



164

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



165

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



166

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



167

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



168

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



169

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



170

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



1 
 

 ב'מבחן בתורת המחירים 

 142.1.1041מספר הקורס:  '   בשם הקורס: תורת המחירים 
 א'', מועד  ב,  סמסטר ותשע"           03.07.16תאריך הבחינה:  
 , י' מלצרד' וטשטיין, ר' טרויצקי ת' בלומקין,שמות המרצים: 

 משך הבחינה: שלש שעות

 .  חישוביכםתשובותיכם והקפידו להסביר את 

 !בהצלחה

 נק')  43( 1שאלה 

 :ידי  . פונקצית התועלת של שני הפרטים נתונה עלYו  Xבמשק שני פרטים זהים אשר צורכים שני מוצרים, 

 �(�, �) = � −
(�� !)"

#
 Y. במשק יש פירמה יחידה המייצרת את המוצר Xיחידות של מוצר  10. בבעלות כל אחד מהפרטים 

. כול פרט Yאת תפוקת  pY –, ו Xמייצג את תשומת  pX , כאשר PX4=pY, פונקציית הייצור נתונה על ידי: Xבאמצעות המוצר 

 ממניות הפירמה. 50% –מחזיק ב 

נק') אפיינו את קבוצת ההקצאות הפארטו יעילות הפנימיות (הקצאות בהן כל אחד מהפרטים צורך כמויות  12( .א

 קצאות בתיבת אדג'וורת'.חיוביות ממש משני המוצרים). הציגו את הה

 נק') חשבו את גבול אפשרויות התועלת בכלכלה עבור קבוצת ההקצאות הפנימיות והציגו איור מלווה.  10( .ב

. חשבו את Xיחידות מוצר  7נק') לאחרונה נחקק חוק חדש המחייב כל צרכן לצרוך כמות שאינה פחותה מ  12( .ג

כניסת החוק לתוקף. כלומר חשבו את מחירי שני  ההקצאה המתקבלת בשווי משקל תחרותי במשק זה לאחר

המוצרים, סלי הצריכה ותכנית הייצור של הפירמה. הראו כי ההקצאה אינה פארטו יעילה. הציגו את ההקצאה 

 המתקבלת ואת אופי העיוות בתיבת אדג'וורת'.

 

 נקודות) 34( 2שאלה 

. הפירמה יכולה להמיר את טכנולוגית היצור D>0 -פירמה תעשייתית גורמת לזיהום סביבתי ניכר. הנזק לצרכנים נאמד ב

וידועה לפירמה ואם תבוצע תוריד את  C<0בטכנולוגיה ירוקה אשר אינה כרוכה בזיהום סביבתי. עלות ההסבה נתונה על ידי 

 . C –רווחי הפירמה ב 

 משיקולי פארטו יעילות יש לבצע את ההסבה כאשר ... . ט הבא: השלימו את המשפנק')  2( .1

ותעבור  Tעבור ביצוע ההסבה. אם הפירמה תקבל את ההצעה, היא תקבל  Tאיגוד הצרכנים שוקל להציע לפירמה תשלום 

ד לשימוש בטכנולוגיה הירוקה. אם הפירמה תסרב להצעה היא תמשיך להשתמש בטכנולוגיה המזהמת.  מטרתו של האיגו

. הניחו כי אם הפירמה אדישה בין קבלת (T)) ומתשלום הפיצוי Dאו  0למזער את העלות הכוללת הנובעת מהזיהום הסביבתי (

 ההצעה או דחייתה, היא מקבלת את ההצעה.

? האם ההקצאה D -ו  Cכפונקציה של  Tנק') בהנחה כי עלות ההסבה ידועה לצרכנים, מה גודלו האופטימאלי של  12( .2

 הינה פארטו יעילה? המתקבלת 

 

 

 

171

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים

maagar
Text Box
ציון: 100



2 
 

 Cנק') הניחו כעת כי לאיגוד הצרכנים קיים מידע חלקי על עלויות ההסבה של הפירמה. לפי מידע זה עלות ההסבה  10( .3

, הינה  A≤2D≥0 –(כלומר ההסתברות שעלות ההסבה קטנה או שווה ל  [0,2D]מתפלגת באופן אחיד על הקטע 
$

#%
 .(

עבורם כדאי לבצע את ההסבה משיקולי פארטו יעילות? האם איגוד הצרכנים יכול להציע לפירמה פיצוי  Cמהם ערכי 

T שיבטיח כי לכל ערך של ,C?החלטת הפירמה אם לקבל או לדחות את ההצעה תביא להקצאה פארטו יעילה , 

ר את תוחלת העלות הכוללת שיבחר על ידי איגוד הצרכנים על מנת למזע T-, מה יהיה ה 3נק') בהמשך לסעיף  10( .4

? (שימו לב Cיעילה לכל עלות פארטו הנובעת מהזיהום הסביבתי ומתשלום הפיצוי? האם ההקצאה המתקבלת תהיה 

קיימת הסתברות שהפירמה תקבל את ההצעה ותבצע את ההסבה, השתמשו בהסתברות זו כדי לקבל את   Tכי לכל 

 וד הצרכנים)תוחלת התשלום והסבל (מאי ביצוע ההסבה) של איג

 

 נקודות) 23( 3שאלה 

פירמות  2הכמות המבוקשת). בשוק קיימות  X –מחיר המוצר ו  – P=100-X )Pהניחו כי פונקציית הביקוש בשוק הינה 

אנו מניחים כי במקרה בו הפירמות קובעות אותו מחיר כול  ומתחרות במחירים (תחרות ברטראנד). Xהמייצרות את המוצר 

 פירמה מספקת מחצית מהביקוש.

 

. חשבו את שיווי המשקל המתקבל בשוק C(X)=20Xנק') הניחו כי פונקציית ההוצאות של כל פירמה ניתנת על ידי  12( .1

(המחיר שנקבע בשוק והכמות אותה מוכרת כל פירמה). האם הוא יחיד (במידת הצורך, חזקו את תשובתם על ידי 

 ניתוח של עוד צירופי מחירים)? 

נה הי 2ופונקציית ההוצאות של פירמה  80X1C=(X)הינה  1נק') הניחו כעת כי פונקציית ההוצאות של פירמה  10( .2

(X)=20X2C מה ניתן לומר על המחיר אותו תקבע 60קובעת מחיר  2. הראו כי בשוק זה קיים שיווי משקל בו פירמה .

 בשיווי משקל זה? 1פירמה 

הינו  iP( P1P=402=הראו כי זוג המחירים   .2C(X)=Xנק') הניחו כעת כי פונקציית ההוצאות של כול פירמה הינה  10( .3

הינו שיווי משקל עבור  P2=P1P=מהווה שיווי משקל. לאחר מכן הראו כי כול זוג מחירים קובעת)  iהמחיר שפירמה 

100/3<P<60. 
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ב'מבחן בתורת המחירים   

 
 142.1.1041מספר הקורס:  שם הקורס: תורת המחירים ב'   

 תשע"ו,  סמסטר ב', מועד  א'  03.07.16תאריך הבחינה:  
 ר' טרויצקי, י. מלצר שמות המרצים: ת' בלומקין, ד' וטשטיין,

 משך הבחינה: שלש שעות
 

  : סיבוב ראשוןטופס לשאלות הבהרה במהלך הבחינה
 ציינו את מספר השאלה והסעיף. 

 
  בכתב ברור!השתדלו לכתוב 

 

 שם השואל/ת: ________________________________      מספר החדר__________ 

 

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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 ב'מבחן בתורת המחירים 

 
 142.1.1041מספר הקורס:  ם ב'   שם הקורס: תורת המחירי

 תשע"ו,  סמסטר ב', מועד  א'  03.07.16תאריך הבחינה:  
 שמות המרצים: ת' בלומקין, ד' וטשטיין, ר' טרויצקי, י. מלצר

 משך הבחינה: שלש שעות
 

  : סיבוב שניטופס לשאלות הבהרה במהלך הבחינה
 ציינו את מספר השאלה והסעיף. 

 
  ברור!בכתב השתדלו לכתוב 

 

 שם השואל/ת: ________________________________      מספר החדר__________ 

 

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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: םשלח לנו מייל עם הפרטים הרלוונטיי! נשמח לדעת? מצאת טעות בחוברת
  .כל פרט שיוכל לעזור לנו לאתר את הבחינה... מועד מבחן, מספר קורס

  
  

exam@aguda.bgu.ac.il  
  
  
  
  

מבחנים שאתם הסטודנטים מחוברת מבחנים זו הוכנה ? הידעת

לנו  שלח ?90קיבלת מעל  ?למדת. שלחתם לנו במהלך השנה

  !מסטר הבאנה ואולי היא תופיע בחוברת של הסאת הבחי

  
  
  
  
  

  בנק הבחינות והסיכומים> היכנס לאתר האגודה , לפרטים
  !ופרים שווים' ותקבל צ

  
  
  

www.bgu4u.co.il 
  מדור אקדמיה
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חוברת מבחנים זו מובאת אליכם 
  באדיבות מדור אקדמיה 
  של אגודת הסטודנטים

  
  

? וועדת משמעת'? מועד ג? בעיות אקדמיות
? הפסקת לימודים? חוברת מבחנים? מילואים

  !מדור אקדמיה פה בשבילך? סיכומים
  
  

  :שירותי המדור
  

  סיוע אקדמי •

   בבתי דין משמעתייםליווי ויצוג •

 מאגר בחינות משנים קודמות •

 מאגר סיכומים של סטודנטים •

 ספריית השאלה במחירים מגוחכים •

 קורסי הכנה •

 תמיכה במשרתי מילואים •

  

   פניה לנציג אקדמיה- אקדמיה-היכנס לאתר האגודה, לקבלת סיוע אקדמי

  !תוך יום עבודהמענה מובטח 
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