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  1 אלהש
וסכום ההוצאה השבועית על פרסומת ) ח"בש, P(סופרמרקט רצה לבדוק כיצד משפיעים מחיר התפוזים 

לשם כך נאספו נתונים על ). ג"בק, Q(על כמות המכירות השבועית של תפוזים ) ח"בש, Z(לתפוזים 

    : שבועות וחושבו הגדלים הבאים20ל במשך "המשתנים הנ

  Z = 8,000 P = 100  Q = 14,000  

  Z2
 = 3,798,500  P2 = 570Q2 = 10,356,962  

  PZ = 39,310  QZ = 5,852,690  QP = 64,247  

uZP  Q:אמוד את קו הרגרסיה  .א 21  . הסבר את המשמעות הכלכלית של המקדמים
  .שהתקבלו

  .בדוק האם הוא מובהק? האם חוק הביקוש מתקיים  .ב
  ?"הכלכלה"האם התקבל מספר כמצופה לפי . יר בנקודת הממוצעיםחשב את גמישות המח  .ג
  .2-חשב רווח בר סמך ל  .ד
מבצע הוזלה במחיר בשקל שקול כנגד , בדוק את הטענה שמבחינת השפעה על הכמות הנמכרת  .ה

  ). =0.05(ח בפרסומת " ש100השקעה של 
  .חשב את מקדמי המתאם החלקיים ואת מקדם המתאם המרובה  .ו
איזו כמות של תפוזים , ח" ש300ג וההוצאה לפרסומת תהיה "ח לק" ש5ל אם ייקבע מחיר ש  .ז

  ?תימכר
  .בדוק את ההשערה שמקדם המתאם המרובה שווה לאפס  .ח

  2 אלהש

לפניך פונקצית היצור  KLAQ , כאשרQ=תפוקה ,L=עבודה ו-K=הון.  
  . , ,Aהצע דרך לאמוד את   .א

    :סוים נאמדה פונקצית היצור פירמות בענף מ100על סמך מדגם של   .ב
  

   
eKLn4.0LLn8.02.3QLn

1.01.0
   )1(  

כאשר נבדק הקשר בין . כאשר המספרים בסוגריים הם אומדני סטיות התקן של מקדמי הרגרסיה
    :נמצא, התשומות באותו מדגם

  'eLLn2.08.1KLn     )2(  
האם גודלם הוא כמצופה על פי התיאוריה ? )1(מהי המשמעות של המקדמים בפונקצית היצור 

  ?הכלכלית
  ?האם מקדמים אלו שונים באופן מובהק מאפס  .ג
  ?מהו מקור שוויון זה. שוות טעויות התקן של שני המקדמים) 1(ברגרסיה   .ד
  ?גבוה יותר) K ושל Lשל (איזה משני מקדמי המתאם החלקיים   .ה
  ).תשואה קבועה לגודל(ל " את ההשערה שפונקצית היצור מקיימת תקבדוק  .ו
  ?שונה באופן מובהק מאפס) 1(האם מקדם הרגרסיה המרובה במשוואה   .ז



  3 אלהש
 

כלכלן המפעל טוען שפונקציית ההוצאות של . מפעל הפועל בתנאי תחרות משוכללת מייצר מכשור רפואי
    :המפעל היא מהצורה

  t
2
t2t1t xxy   

  ).ח"באלפי ש( הוא סך הוצאות היצור yt-  וt הוא מספר המכשירים המיוצרים בתקופה xtכאשר 
   ?x2מדוע יש לכלול ברגרסיה את המשתנה   .א
  :על פי דיווחי מחלקת הנהלת חשבונות התבררו התצפיות הבאות  .ב

X y 
10 475 

20 840 

30 1,300 
40 1,900 

50 3,045 

  .2 ,1 ,אמוד את   .א
כמה יחידות היית מציע לייצר ומה יהיו הרווחים , ח" ש60,000מכשירים הוא אם מחיר ה  .ב

  ?הצפויים
  ?באיזה מחיר למכשיר היית ממליץ לסגור את המפעל  .ג


