יבוא ויצוא
 .1הממשלה החליטה להתיר יבוא של מוצרי מזון שעד עתה אסור היה לייבאם .מחירם של המוצרים המיובאים נמוך מהמחיר
ששרר עד עתה בשוק המקומי .להלן  3טענות באשר להשפעת צעד זה:
טענה א' :הייצור המקומי גדל
טענה ב' :רווחי היצרנים המקומיים יקטנו
טענה ג' :הצריכה המקומית של מוצרי מזון תגדל
 .1רק טענה א' נכונה
 .2רק טענה ג' נכונה
 .3רק טענה ב' נכונה
 .4טענות ב' ו-ג' נכונות
 .5כל הטענות נכונות
 .2שוק מוצר  Xפועל בתנאי תחרות משוכללת ,ידוע כי מחיר שווי משקל בשוק המקומי שווה ל ₪ 100 -והוא זהה למחיר העולמי.
במצב המוצא כמות שווי משקל היא  200יחידות .כעת חלה עלייה בביקוש המקומי למוצר ,כך שבכל מחיר ומחיר הכמות
המבוקשת גדלה ב 200 -יחידות .לפיכך בשווי משקל החדש:
.1יש יותר מתשובה נכונה אחת
 .2מחיר המוצר יעלה ורווחי היצרנים יעלו
 .3מחיר המוצר יישאר  ₪ 100ליחידה ויהיה ייבוא של  200יחידות
 .4מחיר המוצר יעלה וכמות שווי משקל תעלה ,אך בפחות מ 200 -יחידות
 .5פדיון היצרנים ישאר ללא שינוי
 x .2ו y -הם מוצרים משלימים אשר מיוצרים בשוק המקומי .במצב המוצא המשק אינו סוחר עם משקים אחרים .כעת החליטה
הממשלה לאפשר ייצוא של  .xידוע כי המחיר העולמי של  xגבוה מהמחיר בו נמכר  xבשוק המקומי.
סמנו את הטענה הנכונה:
 .1מחירו של  xיתייקר ,הוצאות הצרכנים על  xיגדלו ורווחי יצרני  yיקטנו
 .2כמות העובדים המועסקת בענף  xתגדל וכמות העובדים המועסקת בענף  yתקטן
 .3לא ניתן לדעת מה יקרה לפדיון יצרני  xאך פדיון יצרני  yיקטן בוודאות
 .4מכיוון שמחירו של  xיתייקר ,הצרכנים המקומיים ירכשו פחות  xולכן הביקוש ל  xבחו"ל ירד
 .4בענף  xיועסקו פחות עובדים מכיוון שהצרכנים המקומיים ירכשו פחות x
 .5יש יותר מטענה נכונה אחת
 .3הנח שביקוש חו"ל העומד בפני יצואני אבוקדו ישראלים גמיש לחלוטין .כתוצאה מירידה בתעריפי הובלה לחו"ל:
לא תהיה עלייה במחירי אבוקדו בארץ.
יהיה גידול בעלות השולית של ייצור אבוקדו בארץ
לא תהיה הגדלה בייצור אבוקדו בארץ
לא יהי צמצום צריכת אבוקדו בארץ
 .4במשק קטן הסוחר עם העולם מייצרים שני מוצרים  Xו Y-ע"י שימוש בגורם ייצור משתנה יחיד – עובדים .בשווקים שוררת
תחרות משוכללת .במשק ישנם  1,000עובדים המוכנים לעבוד בכל שכר .כעת נתון כי חלה עלייה במחיר העולמי של מוצר  Yבעוד
מחירו של  Xנותר ללא שינוי .ניתן להסיק כי:
לא ניתן לדעת אם כמות העובדים המועסקים בייצור  Yתעלה או תרד
בשיווי משקל החדש כל יצרן של  Yיעסיק את אותה כמות של עובדים
בשיווי משקל החדש כל יצרן של  Yיעסיק פחות עובדים
בשיווי משקל החדש כל יצרן של  Xיעסיק את אותה כמות של עובדים
בשיווי משקל החדש כל יצרן של  Yיעסיק יותר עובדים
 .5בשוק בקבוקי היין בארץ קיימות עקומות ביקוש והיצע רגילות .היין נמכר לצרכנים המקומיים ומיוצא לחו"ל .הביקוש של
הצרכנים בחו"ל הוא גמיש לחלוטין במחיר העולמי של המוצר.
מחיר הענבים המשמשים לייצור יין עלה .למרות זאת ימשיך להתקיים יצוא .כתוצאה מכך כמות בקבוקי היין הנצרכת בארץ תקטן
אם יתרחש פיחות של השקל ביחס למט"ח ,כמות בקבוקי היין הנצרכת בארץ תקטן.
הביקוש של הצרכנים בארץ ליין גדל .למרות זאת ימשיך להתקיים ייצוא .כתוצאה מכך מחיר היין בארץ יעלה
כל התשובות הרשומות לעיל נכונות
במצב המקורי לא היו עלויות הובלה לחו"ל .אם תתווסף עלות הובלה בסך  2שקלים לכל בקבוק ,הכמות הנצרכת בארץ תקטן

.6

התערבות ממשלתית במשק פתוח
 .7במשק מסויים מייבאים כמות מסויימת של מוצר  .Xאם כעת החליטה הממשלה להטיל מכס על היבוא:
תגדל הכמות המיוצרת של  Xותקטן הצריכה המקומית
תקטן הכמות המיוצרת של  Xויגדל היבוא
יגדל היבוא ותגדל הצריכה המקומית
יקטן היבוא ויגדלו הכנסות היצרנים בשוק המקומי
יש יותר מתשובה אחת נכונה
 .8שוק מוצר  Xושוק מוצר  Yהם מוצרים משלימים הפועלים בתנאי תחרות משוכללת .שוק מוצר  Xמיוצר בארץ וגם בחו"ל )יבוא(
כמו כן ידוע כי במצב המוצא מוטל מכס על מוצר  ,Xשוק מוצר  Yמיוצר ונמכר רק בשוק המקומי .הממשלה העניקה סובסידיה על
כל יחידת  Yמיוצרת ,מכאן בשווי משקל החדש:
לא ניתן לדעת מה יקרה לפדיון יצרני X
ייבוא  Xיגדל בהכרח ,ופדיון יצרני  Xיעלה
כל התשובות האחרות אינן נכונות
הוצאות הצרכנים על רכישת מוצא  Xיעלו רק במידה וגמישות הביקוש למוצר  Xגדולה מ) 1 -בערכה המוחלט(
הכנסות הממשלה מהמכס יעלו בהכרח

 .9נתון כי צ'יפס וקטשופ הם מוצרים משלימים אשר עקומת הביקוש אליהם יורדות משמאל לימין ועקומות ההיצע שלהם עולות
משמאל לימין .צ'יפס מיוצר ונמכר רק בשוק המקומי וקטשופ נמכר בשוק המקומי וגם מיוצא .להלן מספק טענות ,סמנו את
הנכונה:
סובסידיה לכל יחידה מיוצאת של קטשופ תביא לעלייה ברווחי יצרני הקטשופ וירידה ברווחי יצרני הצ'יפס
סובסידה לכל יחידה מיוצרת של צ'יפס וקטשופ תגדיל את יצוא הקטשופ
קביעת מחיר מינימום לצ'יפס )אשר גבוה ממחיר שיווי המשקל המקורי( ,הנאכף ע"י קניית עודפים ,תגדיל את יצוא הקטשופ אך
יותיר את רווחי יצרני הקטשופ על כנם
קיימת יותר מתשובה אחת נכונה
כל התשובות האחרות שגויות
 .10לחמנייה ושוקו הם מוצרים משלימים אשר להם עקומות ביקוש והיצע רגילות .לחמנייה מיוצרת בארץ וכן מיובאת מחו"ל .שוקו
מיוצר ונמכר אך ורק בשוק המקומי .סמנו את הטענה הנכונה:
הטלת מכס על לחמניות מיובאות תקטין בהכרח את הוצאות הצרכנים על שוקו
קביעת מחיר מינימום לשוקו )אשר גבוה ממחיר שיויי המשקל המקורי( ואכיפתו ע"י קניית עודפים ,תקטין את יבוא הלחמניות אך
לא תשנה את מחירן כל עוד ימשיך להתקיים היבוא
עזיבה המונית של חברות בענף השוקו וכן יתייקרות במחירי חומרי הגלם לייצור לחמניות תגדיל בהכרח את יבוא הלחמניות
כל התשובות האחרות שגויות
יש יותר מתשובה אחת נכונה

 .11משק קטן בשוק הקישואים העולמי ,מייצא חלק קטן מהקישואים שהוא מייצר .הממשלה החליטה להעניק סובסידיה למגדלי
הקישואים בסכום קבוע לכל יחידת קישוא מיוצרת .מכאן:
הכמות המיוצרת במשק תגדל וכן הכמות הנמכרת בשוק המקומי
הכמות הנמכרת בשוק המקומי תגדל והכמות המיוצאת תקטן
הכמות המיוצרת במשק והכמות המיוצאת יגדלו במידה שווה
הכמות הנמכרת בשוק המקומי תקטן והכמות המיוצאת תגדל
כל התשובות האחרות אינן נכונות

 .12בשוק המעטפות קיים מחיר שיווי משקל של  19ש"ח למעטפה וקיים איסור על ייבוא ו/או יצוא מעטפות .מחירה של מעטפה
בשוק העולמי )במונחי המטבע המקומי( הינו  20ש"ח .עלות ההובלה )מהמשק המקומי לחו"ל או מחו"ל למשק המקומי( שווה ל2-
ש"ח למעטפה.
להלן  3טענות:
טענה א' :לאחר פתיחת המשק למסחר עם העולם יתקיים יצוא של מעטפות
טענה ב' :לאחר פתיחת המשק למסחר עם העולם יתקיים יבוא של מעטפות
טענה ג' :רק אם הממשלה תעניק סובסידיה לכל מעטפה מיוצאת בסכום הגבוה מאחד ש"ח למעטפה יתקיים יצוא של מעטפות
רק טענה א' נכונה
רק טענה ב' נכונה
רק טענה ג' נכונה
רק טענות ב' ו -ג' נכונות
 .13בשוק העטים קיימת תחרות משוכללת .עט נצרך בארץ ומיוצא גם לחו"ל )המשק המקומי קטן יחסית לחו"ל – ביקוש חו"ל
גמיש לחלוטין( .הביקוש המקומי לעטים רגיל .הממשלה מעוניינת להגדיל את הכמות המיוצאת של עטים ומתלבטת בין סובסידיה
בסך של  5שקלים על כל עט מיוצא )סובסידיה ליצוא( לבין סובסידיה של  5שקלים לכל עט מיוצר בארץ )סובסידיה ליצור המקומי(.
איזו אפשרות תוביל לשינוי גדול יותר בכמות המיוצאת של עטים?
שתי האפשרויות יובילו לשינוי זהה בכמות המיוצאת
סובסידיה בסך של  5שקלים על כל עט מיוצא תוביל לשינוי גדול יותר בכמות המיוצאת
סובסידיה בסך של  5שקלים על כל עט מיוצר )בארץ( תוביל לשינוי גדול יותר בכמות המיוצאת
מהנתונים המופיעים בשאלה לא ניתן לקבוע איזו מ 2 -האפשרויות תוביל לשינוי גדול יותר בכמות המיוצאת

