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תאור הקורס
הקורס מקנה מושגים ודרכי חשיבה בתחום חלופות הנדסיות ,מציג שיטות תכנון בייעול עלויות
וביצועים אופטימליים .הקורס מספק עקרונות כלכליים בפיתוח מוצרים חדשים ,בתהליכי
השוואת השקעות אלטרנטיביות ,בהערכת שעורי תשואה ,בניתוח השפעת אינפלציה ומיסוי על
השוואת חלופות.
נושאי הקורס
 .1מבוא לקורס :החלטות כלכליות-הנדסיות כהחלטות השקעה בפרויקט הנדסי ,הערכת
עלויות ורווחים בעת ביצוע השקעה .סוגים עיקריים של החלטות כלכליות-הנדסיות.
 .2קונצפצית העלויות – מושגים כלליים (עלויות ייצור ,עלויות תומכות ייצור) ,עלויות של
התנהגות (קבועות ,משתנות ,מעורבות) .עלויות ממוצעות ,דיפרנציאליות ,אלטרנטיביות,
עלויות שקועות (  ,)Sunk Costsשוליות .ניתוח שולי ).(Marginal Analysis
 .3מחיר הזמן .זרם מזומנים .שעור התשואה ,תקופת התשואה ,ערך עתידי של כסף .שיטות
לחישוב שעורי תשואה .נוסחאות ותרשימים של זרם מזומנים.
 .0ניהול פיננסי :ריבית נומינלית ,אפקטיבית וריאלית .החלטות שונות בנסיבות שונות
(הלוואות ,משכנתאות ,הון עצמי).
 .5ניתוח ערך נוכחי :הלוואות נגד זרם מזומנים .שיטת תקופת החזר .קריטריון שיעור
תשואה מינימאלי ( .) MARRניתוח ערך עתידי .ניתוח ערך שנתי שקול :קריטריון שיקול
שנתי (.) AE
 .9ניתוח שעורי תשואה ( .) Rate of Returnשעור תשואה פנימי (.)IRR
 .0ניתוח שיטות פחת (.)MACRS, SL, SOYD, DDB
 .2מיסוי רווחי פירמה .שעור המס :שולי ,יעיל .רווחיות ההשקעה.
 .14השפעת אינפלציה על רווחיות ההשקעה ,מדדי אינפלציה.
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