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   נושא ראשוןמיקרו כלכלה  -התשובה סיסטם
 

  :הקדמה 
  
 זול במחיר לקנות או ליצרכדי להרוויח כסף צריך . החשיבה הכלכלית היא להרוויח כסף או שווה כסף כגון מוצרים : חשיבה הכלכליתה

  . במחיר יקרולמכור 
  

  ) תותחים ,שעורה,כגון חיטה  (Y - או בX - נסמן זאת ב:תפוקה נקראת מוצרכמות של 
  .b - או בa -המייצרת את המוצרים נסמן ב) כגון עובדים או מכונות ( תשומהנקראת גורם יצור של כמות

  

   : Y-ו Xעולם בלי כסף ועם שני מוצרים בלבד 

  :השאלות מתחלקות לשני סוגים
  

 .  גורמי הייצורשני כאשר כדי לייצר מוצר צריך את וגםשאלת  .1
  . עובדים 1 -ו מכונות 2 צריך Xכדי לייצר את מוצר : לדוגמא 

  
 .  את המוצרלבד שכאן שני גורמי הייצור יכולים לייצר אושאלת  .2

  Y יחידת 1 או X יחידות 2עובד יכול לייצר : לדוגמא
  

   :אות ו שאל
  

  
   מכונות 30 -  עובדים ו40משק ב 
  

  )Yמוצר ( קילו עגבניות 1או ) Xמוצר ( קילו תפוחים 2עובד יכול לייצר 
  .  קילו עגבניות 8 קילו תפוחים או 4מכונה יכולה לייצר 

  
  

  :נשבץ את הנתונים בטבלה 

 max X max Y כמות  שם
השולית של  ' עלות אלט

X 
השולית של  ' עלות אלט

Y 
        max Y/max  X   = max X/max Y   = 

 2 1/2 40 80 40 עובד
 1/2 2 240 120 30 מכונה

   280 200  כ"סה
  

   : X יחידות 40מציאת עלות אלטרנטיבית שולית ממוצעת וכוללת לייצור  

  
 20=40*0.5העלות הכוללת היא . השולית '  וזאת העלות האלטY 0.5 היחידות מייצרים העובדים בעלות של 40את 

   Y 0.5 = 20/40 =   העלות הממוצעת.   Y יחידות
  

   : X יחידות 100מציאת עלות אלטרנטיבית שולית ממוצעת וכוללת לייצור 

  

 Y 2 שנותרו מייצרות המכונות בעלות של 20- ואת הY 0.5 היחידות הראשונות מייצרים העובדים בעלות של 80את 
 . Y יחידות 80כ " סהY  יחידות40=20*2 פלוס Y יחידות 40=80*0.5העלות הכוללת היא . השולית ' וזאת העלות האלט
  . X ממוצע ליחידת Y 0.8 = 80/100=   העלות הממוצעת 

  
   : Y יחידות 250מציאת עלות אלטרנטיבית שולית ממוצעת וכוללת לייצור 

  
הם יכולים לייצר מקסימום .  ולכן נשתמש קודם במכונות2 ועובד עולה 0.5מכונה עולה  . Yנסתכל על מי זול לייצר את 

240 Y 120 בעלות של X .  20=2*10:  היחידות שנותרו נאלץ לייצר בעזרת העובדים וזה יעלה לנו 10את X . כ "סה
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העלות הממוצעת . 2מאחר שהעובדים ייצרו את היחידה האחרונה העלות השולית היא  . 140 =120+20= עלות כוללת
 =140/250=0.56  .  
  

  : וגםת ושאל
  

  
  . מכונות 3 ו  עובדים2צריך ) Xמוצר (כדי לייצר שולחן 

  . מכונות 1עובדים ו 2  צריך ) Yמוצר (י לייצר כיסא כד
  . מכונות90 - עובדים ו80יש 

  
  :  את טבלת העזר נמלא

  
   

 כמות  שם
max 
X 

max 
Y 

השולית של  ' עלות אלט
X 

השולית של  ' עלות אלט
Y 

        max Y/max  X   = max X/max Y   = 

 1 1 40 40 80 עובד

 1/3 3 90 30 90 מכונה

      
  

  : נצייר את המגבלות 
        

  
  
  
  
  
  

                                                 40           30        25  
  
  
  

  . הוא גבול אפשרויות הייצור" מעטפה התחתונה"החלק המגביל יותר ה
  

  Y=maxY-(maxY/maxX)*X     : נזכור שמשוואת הקו נראית כך :נחשב את נקודת המפגש של שתי המגבלות
 

   y=40-1*X:     משוואת העובדים 
  y=90-3*X:     משוואת המכונות 

   Y=15 -  וX=25:   מכאן        X=40-1*X*90-3                  :    נקבל
  

 ומעלה מגבלת X'  יח25מכמות של ).  בגרףקטנה יותר( מגבלת העובדים משפיעה X 25 עד Xמכאן מכמות של אפס 
  .   ת משפיעההמכונו

  
   : X יחידות 30מציאת עלות אלטרנטיבית שולית ממוצעת וכוללת לייצור 

  

:  ולכן עולים לי X יחידות 25 והם מגבילים  Y 1שלהם הוא " מחיר " כאמור הם העובדים הXהראשונים שמגבילים את 
25*1=25 Y 3" רמחי"אלו ב' המכונות מגבילות יח. 30- כדי להגיע ל'  יח5 אני צריך עוד Y . 15=3*5כ "וזה עולה לי סה .   
  .3 העלות השולית היא בגלל שאת היחידה האחרונה הגבילו המכונות. עלות כוללת  = Y 40 יחידות עלו 30- כ כל ה"סה

  1.333=40/30= העלות הממוצעת 

  

  

Y 

90 

40 

15 


