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 הביקוש שבפני המונופול היא: עקומתפועל מונופול.  Xבענף      .1
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 פונקציית ההוצאות של מונופוליסט היא: 

TC Q Q Q Q( ) .   01 6 140 40003 2 

 מצא את הפתרון לבעיית המונופוליסט. 

 .מצא את הפתרון לבעיית המונופוליסט א. 

והממוצאת וביקוש. הסבר את התוצאה התווה את העלות השולית  ב. 

 שקיבלתה.

 -הנח כי הביקוש גדל ל ג. 

P =12000-4Q 

 .מצא את הפתרון לבעיית המונופוליסט

 

תשואה   . הטכנולוגיה מקיימתb -ו aבאמצעות שני גורמי יצור  Yיצרן מונופוליסטי מייצר מוצר  .2

 קבועה לגודל.

 ?10%מחירי כל התשומות עולים ב  איך תשתנינה ההוצאות השוליות אם א.

בהמשך לסעיף א', בכמה תשתנה התפוקה של המונופול בהנחה שההוצאות השוליות  ב.

ובעלת  תליניאריופונקצית הביקוש היא  ש"ח 15ההתחלתיות לפני עלית המחירים היו 

 (?-1שיפוע של )
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 פונקצית סה"כ ההוצאות: 

QQC )( 

 . האם יש פתרון לבעיית המונופול?a=1הנח כי  .א

 

 ?י גמישות הביקושמה .ב

 ?מנת שלבעיית המונופול יהיה פתרון -איזה תנאי הגמישות הנ"ל צריכה לקיים על .ג

 ? MARKUPמה הקשר בין התשובה לסעיף ג לבין נוסחת ה .ד



 שעבורו אופטימלי למונופול לא לייצר כלל? aהאם קיים  .ה

 

 
מונופול המייצר מוצר מסוים לשוק בארץ ובחו"ל רואה לפניו פונקצית הוצאות משתנות  .5
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 .13,200 -ההוצאות הקבועות של המונופול ידועות אף הן ושוות ל

 פונקצית הביקוש המקומי הינה:.  20המחיר הבינלאומי קבוע בגובה של 

Q
P

 85
4

 

 מהי התפוקה שתביא את רווחי המונופול למקסימום? א. 

 כמה ימכור בכל שוק, באיזה מחירים ומה יהיה סך הרווח של המונופול?

כיצד משתנה תשובתך אם יחייבו את המונופול למכור חצי מתוצרתו בשוק  ב. 

 ?המקומי וחצי בשוק הבינלאומי

 

 

 שקל. 5הנח כי למונופול פונקצית הוצאות קבועה ליחידת מוצר ברמה של .  6 .

 המונופול יכול למכור את תפוקתו בשני שווקים שעקומות הביקוש בהם נתונות ע"י:

Q P1 155  

Q P2 270 2  

 .iהיא הכמות בשוק   Qi -הוא המחיר ו Piכאשר 

 המונופול, כמה ימכור בכל שוק ובאיזה מחיר ומה יהיו רווחיו?מהי תפוקת  א. 

 ענה על סעיף א' בהנחה שהמונופול חייב למכור בשני השווקים במחיר זהה. ב. 

בהנחות של סעיף א', התברר כי הצרכנים יכולים להעביר את המוצר משוק לשוק. עלות  ג.

 .שקלים ליחידת מוצר. ענה מחדש על סעיף א' 5ההעברה היא 

 

 


