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  תאור הקורס

תורת היצרן עוסקת בניתוח החלטות היצרן במצבים שונים. בקורס זה נעסוק בבחירת היצרן 
בשווקים תחרותיים ובשווקים מונופוליסטיים או במצבי תחרות לא משוכללת. נעסוק 
באסטרטגיות פעולה למטרות רווחיות, תפוקה מרבית או עלות מזערית כתלות במבנה תהליך 

לטות נוספות של היצרן המשליכות על הכלכלה כולה הן בהקצאת היצור ופונקצית ההוצאות. הח
ודאות -משאבים יעילה ובדירוג פרטו ביצור משקי. כמו כן נדון בהחלטות היצרן בתנאי אי

  ובהתאגדות פירמות תחרותיות לקרטלים.
      
  נושאי הקורס

 היצור פונקצית הומוגניות, ויריבים מסייעים יצור גורמי. היצור ופונקצית יצור תהליכי .1
 .לגודל ותשואה

 תחלופה-ביקוש ופונקצית העלות פונקצית – המרבית התפוקה ובעיית העלות בעיית .2
 .תחלופה-וביקוש העלות פונקצית של ההומוגניות דרגות. היצור לגורמי

 יצור לגורמי הביקוש. העלות לבעיית והקשר הכללית היצרן בעיית פתרון – הרווח בעיית .3
 בעזרת אופטימום מציאת. במחירים כתלות הרווח פונקצית הומוגניות. המוצרים והיצע

 .שולית תפוקה שוות עקומות
 ומציאת', וורת'אדג תיבת י"ע היצור אפשרויות הצגת – ויעילות אופטימליות-פרטו .4

 של התמורה עקומת השפעת מיסים על תנאי פרטו. .החוזה וקו היעילות ההקצאות
 .המשק

, לקרטל התאגדות, אוליגופול, מונופול – משוכללת לא תחרות בתנאי פירמות החלטות .5
 אפליית. המשחקים מתורת מודלים. שיווקי קרטל, מכסות קרטל, מחירים קרטל

 .מחירים
, הביקוש ודאות-אי, והעלות היצור פונקצית ודאות- אי – ודאות- אי בתנאי היצרן החלטות .6

 ).מדיניים מצבים, ואינפלציה ריבית( משקית כלל ודאות-אי
  . שוק לכשלי כגורמים ביצור חיצוניות והשפעות ציבוריים מוצרים – שוק כשלי .7
  

 הרכב הציון
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