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 מהי כלכלה?

קבלת החלטות בתנאי  תארהתנהגות אנושית, ומכלכלה היא מדע מתחום מדעי החברה. מדע שלומד 

מחסור. הכלכלה בוחנת את התנהגות בני האדם שהמשאבים והמקורות שעומדים לרשות מצויים במחסור. 

 . יסוד מודלים שמבוססים על הנחותמציגה הכלכלה מדובר על מחסור כלכלי ולא מחסור פיזי. 

 

 הנחות יסוד בכלכלה: ל ותדוגמא

שיביא להם את התוצאות הטובות ביותר, רציונאלי יתנהגו באופן תמיד אנשים  - תהנחת הרציונאליו .1

אין נטילת סיכונים מופרזת, אין בזבזנות, רגשות כמו  –שלהם הכלכליים ימקסם את האינטרסים 

 שמחה, כעס, קנאה, וכו' לא מכתיבים רכישות של מוצרים או קבלת החלטות כלכליות.     

 התגמולים של הצד השני.כולל לגבי המוצר או העסקה  ליודעים הכ כולם -הנחת המידע המלא  .2

לא קיימים אין סוף גורמי ייצור, משאבים ומוצרים שיספקו את כלל הצרכים מפני ש –תופעת המחסור  .3

 של כל בני האדם. לכן יש לפעול ולייצר ביעילות על מנת למזער את המחסור.
 

 עקומת התמורה

שניתן לייצר במשק משני מוצרים כאשר כמות  המקסימאלית הכמותעקומת התמורה מתארת את 

 " של המשק.גבול אפשרויות הייצורגורמי הייצור קבועה. העקומה נקראת גם "

לוותר ) צריך Xבאופן כללי העקומה יורדת משמאל לימין, כיוון שכאשר מייצרים יותר ממוצר מסוים (

 ). Yייצור חלק מהיחידות של המוצר השני (על 

 ) כולן נק'C ,B ,Aהנקודות על עקומת התמורה (

 (אין עדיפות לנק' מסויימת). יעילותייצור 

 X-ניתן לייצר יותר מ –היא נק' לא יעילה  Dנק' 

 .)B(ללא ויתור, למשל בנק'  Y-ויותר מ

 היא נק' ייצור לא אפשרית. Eנק' 

של המשק תיבחר (מבין הנקודות היעילות) עפ"י ההעדפות של בפועל חשוב לציין כי, נק' הייצור 

 המשק. (הבחירה עשוייה להשתנות מדי פעם, ללא שינוי בגורמי הייצור או בטכנולוגיה).

במשק  גורמי הייצורמבטאות מצב של תעסוקה מלאה של כל  )C ,B ,Aהנקודות על עקומת התמורה (

 ה על גבי עקומת התמורה). (אין אבטל
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משתתפים בתהליך הייצור של המוצרים הסופיים שנמצאים על עקומת התמורה  –גורמי הייצור (גו"י)

)X  ו-Y .'לדוגמא: פועלים, מכונות, קרקע וכו .( 

 כמות גורמי הייצור בדר"כ נתונה בשאלות, ועל בסיסה ניתן לבנות את עקומת התמורה.

 עלויות אלטרנטיביות

 כוללתעלות אלטרנטיבית 

 סה"כ הוויתור שצריך ממוצר מסויים כדי לייצר את המוצר השני.

 לדוגמה:

 היא:AXעלות אלטרנטיבית לייצור 

AY – MAXY 

 היא: AYלייצור  כוללתעלות אלטרנטיבית 

AX –MAXX   =של המשק ביחידות מוצר  סה"כ הויתורX  בשביל לייצר אתAY. 

 שמוותרים עליה גדלה. X, כמות מוצר Yלמשל, כאשר מגדילים את ייצור 

 

 ממוצעתעלות אלטרנטיבית 

 .תהעלות האלטרנטיבית הכוללת חלקי הכמות המיוצר

=  ”�לדוגמה: עלות אלטרנטיבית ממוצעת לייצור 
�]� I�=�T�?�]�=

�\�=
 X-חלקי כמות ה הויתורסך  

 היא: AYלייצור  ממוצעתעלות אלטרנטיבית 

AX –MAXX   =חלקי כמות ה סה"כ הויתור-Y  'המיוצרת בנקAY. 

 

 שוליתעלות אלטרנטיבית 

השיפוע  אוהויתור שצריך לוותר ממוצר מסויים כדי לייצר את היחידה האחרונה ממוצר השני. 

 המשיק לנק' בעקומת התמורה.

 שיפוע עקומת התמורה.  = Xהעלות האלטרנטיבית השולית לייצור מוצר 

לחלופין ניתן לחשבה באופן הבא: 
�5
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 היא:  AYלייצור שוליתעלות אלטרנטיבית 

האחרונה (בעזרת הגרף) או ההופכי של השיפוע של  Yבשביל לייצר את יחידת מוצר ה Xהויתור ביח'  

 Yאזי העלות האלט' השולית לייצור  4עקומת התמורה. למשל, אם השיפוע של עקומת התמורה הינו 

 תהיה רבע.

 

 דוגמא לתרגול עלויות אלטרנטיביות 

משק מייצר עטים וספלים. להלן נקודות ייצור אפשריות על עקומת התמורה, כל הנקודות מחוברות 

 בקווים ישרים: 

 A B C D E 

 21 15 12 7 0 עטים

 0 8 13 20 30 ספלים

 

 מהנתונים לעיל נובע ש: 

 .30ההוצאה האלטרנטיבית הכוללת לייצור ספלים היא  Aבנקודה א.  

 .7היא  עטיםההוצאה האלטרנטיבית הממוצעת לייצור  Bב.  בנקודה 

 .22ההוצאה האלטרנטיבית הממוצעת לייצורעטים היא  Dבנקודה ג.  

 .30ההוצאה האלטרנטיבית הכוללת לייצור עטים היא  Eבנקודה ד. 

 .4היא ספלים ההוצאה האלטרנטיבית השולית לייצור  Bה. בנקודה 

 : פתרון

בסיס הנתונים שבטבלה לצורך המחשה. ניתן גם לפתור בעזרת  ניתן לשרטט עקומת תמורה, על

 הנוסחאות שלמדנו ללא צורך בשרטוט.

ספלים (נק'  30מייצרים  Aנבדוק את התשובות לפי הסדר. ראשית, תשובה א' שגויה. מפני שבנק' 

 .21היא ההוצאה האלטרנטיבית הכוללת לייצור ספלים כלומר,  .מקסימום ייצור), ולא מייצרים כלל עטים

 ההוצאהעטים איננה מובילה למסקנה ש 7מייצרים  Bהעובדה שבנק'  –גם תשובה ב' שגויה 


