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 هَسسِ ػبلی آهَسش ٍ پژٍّص هسیزیت ٍ ثزًبهِ ریشی

 اختوبػی –هٌْسسی سیستوْبی اقتصبزیارضس  کبرضٌبسی زٍرُ

 هشیکی - 2زم زرس اقتصبز ذزز پیطزفتِ پبیبى ت آسهَى

 1391-92سبل تحصیلی  ًیوسبل ًرست )پبییش(

 

 ضوبرُ زاًطدَیی: ...........................................  ...........................................   ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی: 

 

  :هطلَثیت ذبًَار اٍل تبثغ .ضبهل زٍ ذبًَار را زر ًظز ثگیزیسای  یک اقتصبز صزفبً هجبزلِ اهتیبس( 25) (1 پرسش

     
2 21

1 2 1 2, 2 2u x x x x     

را ًسجت ثِ کبالّبی 
1x  ٍ2x ٍ ُهطلَثیت ذبًَار زٍم ثِ ضکل سیز است: تبثغ زارا ثَز 

 2

1 2 1 2,u x x x x 

 ٍاحس اس ّز کبال هَخَز ثبضس: 4ثب فزض ایٌکِ هَاّت اٍلیِ 

 ثبضس.  پبرتَ ّبی ثی تفبٍتی ذبًَارّب ٍ هدوَػِ ترصیص ّبی ثْیٌِ را رسن ًوبییس کِ ضبهل هٌحٌی الف( خؼجِ اخَرثی

را ثزای هَاّت  قعیِ اٍل رفبُ را ثیبى کززُ ٍ آىة(  1 2,w w w )ثزرسی ًوبییس. )ثب رسن ضکل استسالل کٌیس 

ج( فزض کٌیس       1 2, 2,0 , 2,4w w w را ثزای ایي اقتصبز  . اثتسا هفَْم ّستِ را تؼزیف کٌیس ٍ سپس آى

 زست آٍریس.ِ ث

ثزاثز ضًَس( چِ  n، ٍ هَاّت ّن 2ػسز ذبًَار ًَع  n، 1ػسز ذبًَار ًَع  nذبًَارّبی ّز ًَع افشایص یبثٌس )ز( اگز تؼساز 

 یس(یاتفبقی ثزای ّستِ ایي اقتصبز رخ ذَاّس زاز؟ )ثب رسن ضکل استسالل ًوب

 

ّبی ضوبلی ضْز  ثٌس زر کَُ ضْززاری قزار است ثزای خلَگیزی اس سیل اقسام ثِ سبذتي سیل اهتیبس( 44) (2پرسش 

ّشیٌِ  cثِ اًساسُکسام اس آًْب  سبذت ّزکِ زارز  زر آى کبر رفتِِ ّبی ث ثستگی ثِ تؼساز زیَارُ ثٌس کیفیت ایي سیل .ًوبیس

ّبی  ثرصثزای  ثٌس خبکِ ایي سیل آىاس ذَاّس ثَز. cg زیَارُ سبذتِ ضَز کل ّشیٌِ gتؼساز اگز ثٌبثزایي .ذَاّس زاضت

اس ًزخ هبلیبت  ضْززاری قصس زارزحبظزًس هجلغ ثبالتزی ثزای آى ثپززاسًس.  ضوبل ضْز ضْزًٍساى تز استضوبلی ضْز هفیس
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1لیٌسال
Nt ٍ لیٌسال ًزخ هبلیبت ثزای هززم ضوبل ضْز

St ّز ٍاحسزای هززم خٌَة ضْز استفبزُ ًوبیس کِ ثبیستی ثِ اسای ث 

 gَزُ ٍ هقسار آى کِ استثٌبًبپذیز ٍ غیز رقبثتی ث ثگیزیسثٌس را یک کبالی ػوَهی زر ًظز  ایي سیل ضَز. پززاذت g اس

ٍ ثزاثز ّبی خٌَثی ّبی ضوبلی ضْز ثزاثز تؼساز افزاز قسوت سبزگی فزض کٌیس تؼساز افزاز قسوت. ثزای است
2

I است. (I 

 است(کل خوؼیت ضوبل ٍ خٌَة ضْز 

 ًوبیٌسُ .ثگیزًس  تصوین ثبرُ ضْز قزار است زر ایي خٌَةٍ یک ًوبیٌسُ اس  ضوبلیک ًوبیٌسُ اس  گیری: مکانیزم تصمیم

2Nv ارسشضوبل کِ ارخحیت هززم ضوبل را زاراست    هقبیسِ ثب کبالی هصزفیزر راx   ِثg یؼٌی:  .سزّ هی 

  2,N Nu x g x v g g    

ثِ  ارسش کوتزی ثب ایي تفبٍت کِ استزارای ّوبى فزم هطلَثیت  خٌَة را زاراستکِ ارخحیت هززم ُ خٌَة اهب ًوبیٌس

1Sv یؼٌی ،سزّ هی کبالی ػوَهی . ارسشفقط اس  ثسیي هؼٌب کِ ًوبیٌسگبى ،ًبقص است اطالػبت اهب | ,iv i N S 

کٌٌس: هقبزیز گشارش ضسُ را  ذَز را گشارش هی vاست کِ افزاز ارسشگیزی ثِ ایي ضکل  هکبًیشم تصوینذَز هطلغ ّستٌس. 

Nr  ٍ
Sr ّب ّب ٍ ّشیٌِ سبذت زیَارُ ثٌبهیس. سپس ثز اسبس آى،c،  زر هَرز

Nt، St ٍ
*g ضَز. گیزی هی تصوین  

)قبًَى  را هحبسجِ ًوبییس. Nt  ٍStٍ هبلیبت ثْیٌِ اختوبػی  ،Og، تَلیس کبالی ػوَهی اختوبػی الف( هقسار ثْیٌِ

 سبهَئلسَى را ًیش هطرص ًوبییس(

زست آٍرزُ ٍ هبلیبت ثْیٌِ ِ ضَز را ث کِ اس ایي هکبًیشم استرزاج هی را ة( هقسار ثْیٌِ اختوبػی تَلیس کبالی ػوَهی

 است؟ زرآهس هبلیبتی چِ هقسارهیشاى  .هحبسجِ کٌیس آیس زست هیِ آى ث کِ اسرا  Nt  ٍStاختوبػی 

 زست آٍریس.ِ ث ضَز ارائِ هی ًوبیٌسگبى ضوبل ٍ خٌَةکِ تَسط را  Nr  ٍSr( هقسار ثْیٌِ گشارش ج

ثْیٌِ آیب کبالی ػوَهی زر سطح ٍ  زٌّس؟ ذَز را گشارش هی vٍاقؼی ش آیب افزاز هقسار ارس (،جثب تَخِ ثِ ًتبیح قسوت ) (ز

 سطح هبلیبت چِ تفبٍتی ثب هیشاى ثْیٌِ اختوبػی آى زارز؟ ز؟گزز اختوبػی ارائِ هی

 هستقین ثِ رٍاثط سیز رسیسین:ثب استفبزُ اس هفَْم هطلَثیت غیز کِ ثِ ذبطز آٍریس راهنمایی:)

  2

N N N Nu g w t g v g g     ٍ  2

S S S Su g w t g v g g    

 :ثَزًسسیز  ثِ ضکلًوبزّبی ثِ کبر رفتِ زر کالس  ثٌبثزایي

  2

N Ng v g g    ٍ  2

S Sg v g g  )  

                                                           
1
 Lindhal Pricing 
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 هَسسِ ػبلی آهَسش ٍ پژٍّص هسیزیت ٍ ثزًبهِ ریشی

 اختوبػی –زٍرُ کبرضٌبسی ارضس هٌْسسی سیستوْبی اقتصبزی

 هشیکی - 2اقتصبز ذزز پیطزفتِ  آسهَى پبیبى تزم زرس

 1391-92ًیوسبل ًرست )پبییش( سبل تحصیلی 

 

 ضوبرُ زاًطدَیی: ...........................................  ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی: ...........................................   

 

سیز  تخوال ًکتِ ًبزرست 2 ثبرُرثِ ػٌَاى یک کبالی ػوَهی ز "َّای پبک"اهتیبس( ثب زر ًظز گزفتي  14)( 3پرسش 

 اظْبر ًظز کٌیس:

السم خْت کبّص آلَزگی َّا را اًدبم  اقساهبت هب :ّبی رفغ ایي هؼعل گفت اضبرُ ثِ آلَزگی َّا ٍ ارائِ راّکبر. ثب آقبی .."

  .اینثِ زٍلت ارائِ زازُ  رازازُ ٍ حتی پیطٌْبزات رفغ ایي هؼعل 

آلَزگی  خْت رفغ هؼعل ...ولِ پیطٌْبزات ضْزّب ٍ گستزش زٍلت الکتزًٍیک اس خ   ٍی افشٍز: اتصبل ذط هتزٍ ثِ کالى
  .است

هزاخؼِ کٌٌسُ ثِ ازارات تْزاى ٍخَز زارز کِ ذَز ػبهلی ثزای افشایص  هیلیَى 4زر ازاهِ ذبطزًطبى کزز: رٍساًِ تززز  ...
ػوَهی ٍ گستزش زٍلت الکتزًٍیک  تَاى ثب گستزش حول ٍ ًقل ٍ زر ًتیدِ افشایص آلَزگی َّا است ثٌبثزایي هی ٍآهس رفت

  .ایي هؼعل را حل کزز

اس ایي هْن رغجت ًطبى زازُ  ّبی حول ٍ ًقل ػوَهی هززم ًسجت ثِ استفبزُ زاضت: زر صَرت فزاّن ضسى سهیٌِ اظْبر ...
  .ٍ استفبزُ ذَاٌّس کزز

سبسی استفبزُ اس حول ٍ ًقل ػوَهی اس  کزز: تطَیق ٍ فزٌّگ کٌن، تبکیس اس هتزٍ استفبزُ هی ثب ثیبى ایٌکِ ثٌسُ ضرصبً ...
  .ضْزّب ثبضس راّکبری اسبسی ثزای کبّص آلَزگی َّای کالى تَاًس خولِ هتزٍ هی

ػَاهلی است کِ ثبیس زر زستَر کبر  تؼَیط اس زیگزپبیبى تبکیس کزز: ارائِ ٍام ثِ زارًسگبى ذَزرٍّبی فزسَزُ خْت  زر ...
 ".قزار گیزز )ثزای کبّص آلَزگی َّا( هسئَالى اخزایی ٍ زٍلت
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 :پبسد زّیسٍ  ثزگشیسُسیز یکی را  ّبی پزسصاس ثیي  اهتیبس( 35) (4پرسش 

 

 زّیس:ّبی سیز پبسد  ثِ پزسصاسترسام ًیزٍی کبر  2ِ ًوبیطگزیبلثب زر ًظز گزفتي هس (1-4پرسش 

ثب یک کبرفزهبی زیگز ًیش است(  4)کِ زر رقبثت ثزتزاًس 3ضَز: یک کبرفزهب لِ ًوبیطگزی ثسیي تزتیت هطزح هیبهس
ای طزاحی  ثٌبثزایي قزارزاز ثْیٌِ .اهب اس کبرایی ضزکت کٌٌسگبى زر هصبحجِ آگبُ ًیست ،قصس استرسام کبرهٌس زارز

 ذَز افزاز ثز اسبس کبرایی ذَزضبى ٍارز قزارزاز هٌبست ذَزضبى ثطًَس. ،آى زرکِ  کٌس هی

  ٍخَز ًسارز.لِ ایي هسب حل زر 5ّیچ تؼبزل استرزی کِ ثبثت کٌیس ،لِپس اس ثیبى تصزیح تکٌیکی هسبلف( ا

 زّیس.تَظیح زقیقبً  گززیس؟ ضس کبرایی حبصل هی هی 6خسا کٌٌسُ آیب ثب ارائِ قزارزازی کِ هٌدز ثِ تؼبزلة( 

 

 ّبی سیز پبسد زّیس: ثِ پزسص 7ثب زر ًظز گزفتي هسئلِ کژهٌطی (2-4پرسش 

ضزکت ذَز را ثزای ازارُ  8کبرگشار یک یک کبرفزهب قصس استرسام َز:ض لِ کژهٌطی ثسیي تزتیت هطزح هیبهس
ای  قزارزاز ثْیٌِثبیستی هیشاى تالش کبرگشار را هطبّسُ ًوبیس. لذا تَاًس  هطکل ایي است کِ کبرفزهب ًویزارز. 

 طزاحی ًوبیس.

سطح ذٌثی ثبضس  کبرگشار ریسک اگز کِ ثبثت ًوبئیس ،برفزهبک-کبرگشارلِ بهس تصزیح تکٌیکی پس اس ثیبىالف( 
 زستوشز ثْیٌِ راثطِ هستقیوی ثب سَز زارز.

اگز  ؟راثطِ هستقیوی ثب سَز زارز ،ثبضس آًگبُ سطح زستوشز ثْیٌِ گزیش ریسک ،کبرگشار اگز کِ تَاى گفت ة( آیب هی
 ثبضس چطَر؟ تَظیح زّیس. 9زار ریسک زٍست

                                                           
2
 Screening 
3
 Principal 
4
 Bertrand 
5
 Pooling equilibrium 
6
 Separating equilibrium 
7
 Moral hazard 
8
 Agent 
9
 Risk - lover 


