שנה"ל תשע"ב

הקמפוס האקדמי אחווה

תורת המחירים א'
מרצה :ד"ר ניר דגן
מתרגלים :אורלי ברזילי ואילן ליבנה
כללי
בקורס זה ננתח התנהגות של יחידות מיקרו כלכליות )צרכנים ,ויצרנים( בסביבה תחרותית .נאפיין את
המניעים ואת המגבלות העומדות בפני היחידות ואת דרכי הפעולה בהן הן בוחרות .נחקור את הדרך בה
מחליט הצרכן מה ומתי לקנות לאור ההכנסה והמחירים .בין הנושאים שננתח יהיו הבחירה בין עבודה
ופנאי וקבלת החלטות בתנאי אי וודאות .בתורת היצרן ננתח את הדרך בה מחליטה הפירמה איך לייצר
ומה לייצר לאור האפשרויות הטכנולוגיות והמחירים של גורמי הייצור והמוצרים .נחפש כיצד נקבעת
הדרך הזולה ביותר לייצר )איך( ומהי רמת הייצור הרווחית ביותר )מה( .ברמת הענף ננתח את ההיצע
הענפי ושיווי המשקל המתקבל בטווחי זמן שונים .טכניקות הניתוח המרכזיות יהיו באמצעות הצגה
גרפית ,מקסימיזציה תחת אילוצים והעדפה נגלית.
סדר הנושאים
•

•

•

תורת הצרכן
העדפות ,פונקציות תועלת
o
התנהגות תחרותית ,פונקציות הביקוש הרגילות )המרשליאניות(
o
פיצויים וניכויים ,פונקציות הביקוש המפוצות )ההיקסיאניות(
o
העדפה נגלית ,מדדי מחירים וכמויות
o
הכנסה במוצרים ,היצע עבודה
o
אי וודאות
o
תורת היצרן
טכנולוגיות ,פונקציות ייצור
o
התנהגות תחרותית ,מקסום רווחים ,פונקציות ביקוש )לגורמי ייצור( והיצע
o
)של תפוקות(
מינימום הוצאות ,פונקציית ההוצאות ,פונקציות הביקוש המותנות
o
העדפה נגלית
o
פירמות רבות מוצרים )(multi-product firms
o
תיאוריות אלטרנטיביות של הפירמה
o
תורת הענף
היצע ענפי בטווח הקצר והארוך
o
שיווי משקל תחרותי בטווח הקצר והארוך
o
התערבות ממשלה ושיפורים טכנולוגיים ברמת הענף
o

אופן ההוראה
מדי שבוע יינתן תרגיל ,יש חובה להגיש לפחות  75%מהתרגילים .התרגילים מהווים חלק מרכזי בקורס,
והסיכוי לעקוב אחר הקורס ולהצליח בו נמוכים במידה ולא מושקע מאמץ לפתור את התרגילים.

אתר האינטרנט של הקורס הוא חלק בלתי נפרד מהקורס .באתר יפורסמו חומר עזר ,תרגילים וכן הודעות
לסטודנטים.
כמו כן ,תפורסם רשימת קריאות מספר הלימוד .מומלץ לקרוא את החומר לכל נושא בסמוך לשיעור ואף
לפני השיעור.
דרישות הקורס
הגשת  75%מהתרגילים.ועמידה בבחינה הסופית.
אופן קביעת הציון
ציון הבחינה הסופית.
ספרים
ספר הלימוד המלווה את הקורס הוא
Varian, H., Intermediate Microeconomics, 7th edition, Norton International Students
Edition
ניתן לקרוא במהדורה חדשה יותר של הספר.

