هَعغِ عبلی آهَسػ ٍ پضٍّؼ هذیزیت ٍ ثزًبهِ ریشی
دٍرُ کبرؽٌبعی ارؽذ هٌْذعی عیغتوْبی اقتصبدی– اختوبعی
آسهَى پبیبى تزم درط اقتصبد خزد پیؾزفتِ  - 2هشیکی
ًیوغبل ًخغت (پبییش) عبل تحصیلی 9392-93
ؽوبرُ داًؾدَیی........................................... :

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی........................................... :

ایي اهتحبى یک ًوزُ اظبفی دارد ٍ اس  29هحبعجِ هیؾَد.
پرسش  40( )1اهتیبس) ؽْزداری قزار اعت ثزای خلَگیزی اس عیل اقذام ثِ عبختي عیلثٌذ در کَُّبی ؽوبلی ؽْز
ًوبیذ .کیفیت ایي عیلثٌذ ثغتگی ثِ تعذاد دیَارُ ّبی ثِ کبر رفتِ در آى دارد کِ عبخت ّز کذام اس آًْب ثِ اًذاسُ
خَاّذ داؽت .ثٌبثزایي اگز تعذاد

دیَارُ عبختِ ؽَد کل ّشیٌِ

ّشیٌِ

خَاّذ ثَد .اسآىخبکِ ایي عیلثٌذ ثزای ثخؼّبی

ؽوبلی ؽْز هفیذتز اعت ؽْزًٍذاى ؽوبل ؽْز حبظزًذ هجلغ ثبالتزی ثزای آى ثپزداسًذ .ؽْزداری قصذ دارد اس ًزخ هبلیبت
لیٌذال
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ٍاحذ اس

ثزای هزدم ؽوبل ؽْز ٍ ًزخ هبلیبت لیٌذال

ثزای هزدم خٌَة ؽْز اعتفبدُ ًوبیذ کِ ثبیغتی ثِ اسای ّز

پزداخت ؽَد .ایي عیل ثٌذ را یک کبالی عوَهی در ًظز ثگیزیذ کِ اعتثٌبًبپذیز ٍ غیز رقبثتی ثَدُ ٍ هقذار آى

اعت .ثزای عبدگی فزض کٌیذ تعذاد افزاد قغوتّبی ؽوبلی ؽْز ثزاثز تعذاد افزاد قغوتّبی خٌَثی ٍ ثزاثز

اعت( .

کل خوعیت ؽوبل ٍ خٌَة ؽْز اعت)
مکانیزم تصمیمگیری :یک ًوبیٌذُ اس ؽوبل ٍ یک ًوبیٌذُ اس خٌَة ؽْز قزار اعت در ایيثبرُ تصوین ثگیزًذً .وبیٌذُ
ؽوبل کِ ارخحیت هزدم ؽوبل را داراعت ارسػ

را در هقبیغِ ثب کبالی هصزفی
)

ثِ

هیدّذ .یعٌی:

(

اهب ًوبیٌذُ خٌَة کِ ارخحیت هزدم خٌَة را داراعت دارای ّوبى فزم هطلَثیت اعت ثب ایي تفبٍت کِ ارسػ کوتزی ثِ
کبالی عوَهی هیدّذ ،یعٌی

:
)

(

Lindhal Pricing
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اهب اطالعبت ًبقص اعت ،ثذیي هعٌب کِ ًوبیٌذگبى فقط اس ارسػ
تصوینگیزی ثِ ایي ؽکل اعت کِ افزاد ارسػ

خَد هطلع ّغتٌذ .هکبًیشم
ٍ

خَد را گشارػ هیکٌٌذ :هقبدیز گشارػ ؽذُ را

ثٌبهیذ .عپظ ثز

اعبط آىّب ٍ ّشیٌِ عبخت دیَارُّب ، c ،در هَرد  g * ٍ t S ، t Nتصوینگیزی هیؽَد.
الف) ( 90اهتیبس) هقذار ثْیٌِ اختوبعی تَلیذ کبالی عوَهی،

 ٍ ،هبلیبت ثْیٌِ اختوبعی

ٍ

را هحبعجِ ًوبییذ.

(قبًَى عبهَئلغَى را ًیش هؾخص ًوبییذ)
ة) ( 90اهتیبس) هقذار ثْیٌِ اختوبعی تَلیذ کبالی عوَهی را کِ اس ایي هکبًیشم اعتخزاج هی ؽَد را ثِ دعت آٍردُ ٍ هبلیبت
ثْیٌِ اختوبعی

ٍ

را کِ اس آى ثِ دعت هی آیذ هحبعجِ کٌیذ .هیشاى درآهذ هبلیبتی چِ هقذار اعت؟

ج) ( 95اهتیبس) هقذار ثْیٌِ گشارػ

ٍ

را کِ تَعط ًوبیٌذگبى ؽوبل ٍ خٌَة ارائِ هیؽَد ثِ دعت آٍریذ.

د) ( 5اهتیبس) ثب تَخِ ثِ ًتبیح قغوت (ج) ،آیب افزاد هقذار ارسػ ٍاقعی

خَد را گشارػ هیدٌّذ؟ ٍ آیب کبالی عوَهی در

عطح ثْیٌِ اختوبعی ارائِ هیگزدد؟ عطح هبلیبت چِ تفبٍتی ثب هیشاى ثْیٌِ اختوبعی آى دارد؟

2

هَعغِ عبلی آهَسػ ٍ پضٍّؼ هذیزیت ٍ ثزًبهِ ریشی
دٍرُ کبرؽٌبعی ارؽذ هٌْذعی عیغتوْبی اقتصبدی– اختوبعی
آسهَى پبیبى تزم درط اقتصبد خزد پیؾزفتِ  - 2هشیکی
ًیوغبل ًخغت (پبییش) عبل تحصیلی 9392-93
ؽوبرُ داًؾدَیی........................................... :

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی........................................... :

پرسش  20( )2اهتیبس) ثب در ًظز گزفتي "َّای پبک" ثِ عٌَاى یک کبالی عوَهی ً 2کتِ ًبدرعت خوالت سیز را
(خالصِ ٍ حذاکثز در  4خط) ثیبى کٌیذ .عپظ یک راُ حل هؾکل آلَدگی َّا را کِ در هتي سیز ثِ آى اؽبرُ ًؾذُ (خالصِ
ٍ حذاکثز در دٍ خط) ثیبى کٌیذ:
"آقبی  ...ثب اؽبرُ ثِ آلَدگی َّا ٍ ارائِ راّکبرّبی رفع ایي هععل گفت :هب اقذاهبت السم خْت کبّؼ آلَدگی َّا را اًدبم
دادُ ٍ حتی پیؾٌْبدات رفع ایي هععل را ثِ دٍلت ارائِ دادُاینٍ .ی افشٍد :اتصبل خط هتزٍ ثِ کالىؽْزّب ٍ گغتزػ
کبهل دٍلت الکتزًٍیک اس خولِ پیؾٌْبدات  ...خْت رفع هععل آلَدگی اعت.
 ...در اداهِ خبطزًؾبى کزد :رٍساًِ تزدد  4هیلیَى هزاخعِ کٌٌذُ ثِ ادارات تْزاى ٍخَد دارد کِ خَد عبهلی ثزای افشایؼ
رفت ٍ آهذ ٍ در ًتیدِ افشایؼ آلَدگی َّا اعت ثٌبثزایي هیتَاى ثب گغتزػ حول ٍ ًقل عوَهی ٍ گغتزػ دٍلت
الکتزًٍیک ایي هععل را حل کزد.
 ...اظْبر داؽت :در صَرت فزاّن ؽذى سهیٌِ ّبی حول ٍ ًقل عوَهی هزدم ًغجت ثِ اعتفبدُ اس ایي هْن رغجت ًؾبى دادُ
ٍ اعتفبدُ خَاٌّذ کزد .آقبی  ...ثب ثیبى ایٌکِ ثٌذُ ؽخصبً اس هتزٍ اعتفبدُ هیکٌن ،تبکیذ کزد :تؾَیق ٍ فزٌّگعبسی اعتفبدُ
اس حول ٍ ًقل عوَهی اس خولِ هتزٍ هیتَاًذ راّکبری اعبعی ثزای کبّؼ آلَدگی َّای کالىؽْزّب ثبؽذ.
 ...در پبیبى تبکیذ کزد :ارائِ ٍام ثِ دارًذگبى خَدرٍّبی فزعَدُ خْت تعَیط اس دیگز عَاهلی اعت کِ ثبیذ در دعتَر کبر
هغئَالى اخزایی ٍ دٍلت (ثزای کبّؼ آلَدگی َّا) قزار گیزد".
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پرسش  30( )3اهتیبس) هغبلِ کضهٌؾی 2ثذیي تزتیت هطزح هی ؽَد :یک کبرفزهب قصذ اعتخذام یک کبرگشار 3را ثزای ادارُ
ؽزکت خَد دارد .هؾکل ایي اعت کِ کبرفزهب ًوی تَاًذ هیشاى تالػ کبرگشار را هؾبّذُ ًوبیذ .لذا ثبیغتی قزارداد ثْیٌِای
طزاحی ًوبیذ.
الف) ( 95اهتیبس) هغبلِ را ثِ صَرت تکٌیکی تصزیح ٍ خصَصیبت قزارداد ثْیٌِ را ثذعت آٍریذ( .کبهالً خالصِ)
ة) ( 5اهتیبس) آیب هیتَاى گفت کِ اگز کبرگشار ،ریغک خٌثی ثبؽذ آًگبُ عطح دعتوشد ثْیٌِ ،راثطِ هغتقیوی ثب عَد دارد؟
ج) ( 5اهتیبس) آیب هیتَاى گفت کِ اگز کبرگشار ،ریغک گزیش ثبؽذ آًگبُ عطح دعتوشد ثْیٌِ ،راثطِ هغتقیوی ثب عَد دارد؟
د) ( 5اهتیبس) آیب هیتَاى گفت کِ اگز کبرگشار ،دٍعتدار ریغک 4ثبؽذ آًگبُ عطح دعتوشد ثْیٌِ ،راثطِ هغتقیوی ثب عَد
دارد؟

پرسش  30( )4اهتیبس) هغبلِ ًوبیؾگزی (غزثبلگزی) اًحصبرگز سیز را در ًظز ثگیزیذ :یک آصاًظ دٍلتی قصذ دارد
قزاردادی را ثب یک ثٌگبُ هجٌی ثز دریبفت ٍ qاحذ اس کبالیی اهعب کٌذ کِ ثِ هَخت آى هجلغ  Tثبثت ایي کبالّب ثِ ثٌگبُ
هٌتقل هی ؽَد .اطالعبت ایي آصاًظ اس عبختبر ّشیٌِ ثٌگبُ ًبقص اعت .ثِ ایي هعٌب کِ ثب احتوبل هجلغ ّشیٌِ ثبالتز ثَدُ ٍ
) 5.پیؾٌْبد آصاًظ یکجبرُ هطزح ؽذُ
اعت (
اعتّ .وچٌیي ثب احتوبل هجلغ ّشیٌِ ثٌگبُ ثزاثز
ثزاثز
6
ٍ ثٌگبُ حق پذیزػ یب رد آى را دارد .هَقعیت خبیگشیي ثٌگبُ را صفز در ًظز ثگیزیذ .اگز تبثع هحذة ) ( (ثِ ٍاحذ
هجلغ) هیشاى هٌفعت آصاًظ را در اسای دریبفت ٍاحذ کبال ًؾبى دّذ:
الف) ( 95اهتیبس) تصزیح تکٌیکی هغبلِ را ثٌَیغیذ ٍ .آى را ثزای حبلت اطالعبت کبهل حل کٌیذ.
هزدد ثبؽذ ٍ پٌذار پیؾیي آصاًظ ایٌگًَِ ثبؽذ:
ة) ( 95اهتیبس) چٌبًچِ آصاًظ در ثیي ّ 3شیٌِ
)

(

تصزیح تکٌیکی هغبلِ چگًَِ خَاّذ ثَد؟
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Moral Hazard
Agent
4
Risk - lover
3
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ایي احتوبالت عقبیذ پیؾیي ( )Prior beliefsآصاًظ ّغتٌذ.
Take-it-or-leave-it offer
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