هَسسِ ػالی آهَزش ٍ پژٍّص هذیریت ٍ ترًاهِ ریسی
دٍرُ کارضٌاسی ارضذ هٌْذسی سیستوْای اقتصادی– اجتواػی
آزهَى هیاى ترم درس اقتصاد خرد پیطرفتِ  - 2هسیکی
ًیوسال ًخست (پاییس) سال تحصیلی 9392-93
زهاى 920 :دقیقِ  920 -اهتیاز (یک دقیقِ  :یک اهتیاز)
ضوارُ داًطجَیی........................................... :

ًام ٍ ًام خاًَادگی........................................... :

پرسش  55( )1اهتیاز) یک اقتصاد صرفاً هثادلِای ضاهل دٍ خاًَار را در ًظر تگیریذ .خاًَار اٍل دارای تاتغ هغلَتیت:
{
را ًسثت تِ کاالّای

ٍ

)

(

دارا تَدُ ٍ تاتغ هغلَتیت خاًَار دٍم تِ ضکل زیر است:
(

)

تا فرض ایٌکِ هَاّة اٍلیِ ٍ 90احذ از کاالی اٍل ٍ ٍ 5احذ از کاالی دٍم هَجَد تاضذ:
آ) ( 92اهتیاز) جؼثِ اجَرثی را رسن ًواییذ کِ ضاهل هٌحٌیّای تیتفاٍتی خاًَارّا تاضذ .آیا ارجحیتّای خاًَار اٍل پیَستِ
ّستٌذ.
ب) ( 92اهتیاز) هجوَػِ تخصیص ّای تْیٌِ پارتَ را در جؼثِ اجَرث ارائِ دّیذ.
ج) ( 99اهتیاز) قضیِ دٍم رفاُ را تیاى کردُ ٍ آى را ترای یکی از ًقاط تْیٌِ پارتَیی کِ در قسوت قثل یافتِایذ تررسی
ًواییذ( .تا رسن ضکل استذالل کٌیذ)
د) ( 5اهتیاز) قاًَى ٍالراس را تیاى کٌیذ ٍ هجوَػِ ًقاعی کِ قاًَى ٍالراس در آًْا ترقرار است را ًطاى دّیذ.
ُ) ( 90اهتیاز) فرض کٌیذ ))

()

((

)

(

 .اتتذا هفَْم ّستِ را تؼریف کٌیذ ٍ سپس آى را

ترای ایي اقتصاد تِدست آٍریذ.
ٍ) ( 5اهتیاز) اگر تؼذاد خاًَارّای ّر ًَع افسایص یاتٌذ ( nػذد خاًَار ًَع  n ،9ػذد خاًَار ًَع  ٍ ،2هَاّة ّن  nتراتر
ضًَذ) چِ اتفاقی ترای ّستِ ایي اقتصاد رخ خَاّذ داد؟ (تا رسن ضکل استذالل ًواییذ)

پرسش  30( )2اهتیاز) معبدالت سهم تًاثع تقبضبی سیستم HTL

1

∑
که در آن
سهم هزیىه کبالی -iام ،ي

قیمت کبالی  iثر حست ریبل است را در وظر ثگیرید.

الف) ( 95اهتیاز) شرط تئًریک

را ثرای ایه تًاثع تقبضب اثجبت کىید.

ة) ( 95اهتیاز) ثب فرض در دست ثًدن ضرایت ،کشش درآمدی را محبسجه کىید .چه وکته تئًریک عجیجی در
کشش درآمدی که ثدست آيردید يجًد دارد؟

پرسش  20( )3اهتیاز) اتتذا قضیِ کَز را تیاى کٌیذ .سپس یک چارچَب در قالة ترٍىریسّا ترای اثثات آى ارائِ کٌیذ.

پرسش  95( )4اهتیاز) یکی (فقظ یکی) از جوالت زیر را اًتخاب کردُ ٍ تا رکر دٍ ًکتِ کلیذی درتارُ آى اظْار ًظر
کٌیذ:
"آى دستِ افراد کِ تِ رّا کردى کارکرد اقتصاد تِ هکاًیسمّای خَدکار ٍ آزادی فؼالیتّای اقتصادی اػتقاد دارًذ
در ٍاقغ هٌکر ػقل خَد ّستٌذ".
" تا ٍجَد حیرتی کِ تِ اًساى دست هیدّذ در اًثَِّای کِ جواػت را تطکیل هیدّذ ّیچ گًَِ جوغ تٌذی یا
هیاًگیٌی از ػٌاصر تطکیلدٌّذُ ٍجَد ًذارد .آًچِ ٍاقؼاً رخ هیدّذ ترکیثی است کِ ٍیژگیْای ًَیٌی را پذیذ
هیآٍرد"
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