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سال تحصیلی ۹۳۱۳

تمرین  : 1تَاثع تمبضبی سیستن AIDS
∑

} {
وِ در آى
سْن ّسیٌِ وبالی -iام،

ول هخبرج ثر حست ریبل ٍ
∑

لیوت وبالی  iثر حست ریبل است ٍ
∑

∑

را در ًظر ثگیریذ.
الف) شرٍط تئَریه ریل را تحمیك ٍ تفسیر وٌیذ:
∑،

∑،

∑،

∑،

،

ة) ثب فرض در دست ثَدى ضرایت ،وششّبی درآهذی ،لیوتی ٍ هتمبطع را هحبسجِ وٌیذ.
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تمرین  : 2فرض وٌیذ در صٌعت تَلیذ ثرق وشَر ثٌگبُّبی ثسیبری ٍ در اًذازُ ّبی هختلف (از ًظر
ظرفیت تَلیذ) ٍجَد دارًذ ثب استفبدُ از آهبر ٍ اطالعبت عولىرد ایي ثٌگبُّب یه تبثع ّسیٌِ تراًس لَي ثرای
ثٌگبُّبی هسثَر تخویي هیزًین .حبلت ولی تبثع ّسیٌِ تراًسلَي ثِ ترتیت زیر است:

∑

∑∑

∑

 1ثرای درن ثْتر همبلِ  "An Almost Ideal Demand System" by Deaton and Muellbauerیب صفحبت  05تب
 05وتبة  Pollakرا ثجیٌیذّ .وچٌیي صفحِ  424طجیجیبى ( )8822هفیذ است.

در راثطِ فَق هتغیر ّب ثِ ترتیت زیر تعریف هی شًَذ.
ّ :cسیٌِ سبالًِ ثٌگبُ ثر حست هیلیبرد ریبل
 :yهیساى تَلیذ سبالًِ ثٌگبُ ثر حست هیلیَى ویلَ ٍات سبعت
 :لیوت ًْبدُ  iثر حست ریبل
فرض وٌیذ در هَرد صٌعت ثرق وشَر ًْبدُّبی هَرد استفبدُ عجبرتٌذ از ًیرٍی وبر ،سرهبیِ ٍ سَخت
ثٌبثرایي

ثِ ترتیت لیوت ایي ًْبدُ ّب را ثر حست ریبل ًشبى هی دّذ .هتَسط لیوتّبی

ًرهبل شذُ ًْبدُّب عجبرتٌذ از :
،

،

فرض وٌیذ پبراهتر ّبی تبثع فَق را ثرای صٌعت ثرق ثِ ترتیت زیر تخویي زدُ این:

=0.559
=-0.008
=-0.017
=0.025

=0.175

=0.167
=0.076

الف) از تئَری التصبد هیداًین وِ یه تبثع ّسیٌِ ثبیذ در لیوت ًْبدُّب تبثع ّوگي درجِ یه ثبشذ .ثب تَجِ
ثِ ایي ًىتِ چِ راثطِ ای ثبیذ ثیي پبراهتر ّبی تبثع ( )8ثرلرار ثبشذ ؟ آیب ایي راثطِ در هَرد تخویي ّبی
رور شذُ ًیس صبدق است ؟
ة) ثب تَجِ ثِ لن شپبرد تَاثع تمبضب ثرای ًْبدُّب را ثذست آٍریذ ( تَضیح  :ثِ جبی تَاثع تمبضب ثْتر است ,
تبثع سْن ّر ًْبدُ در ول ّسیٌِ یعٌی

را ثذست آٍریذ) ثب تَجِ ثِ ایي تَاثع ٍ ثب فرض ایٌىِ لیوت

ًْبدُّب ثبثت فرض شَد هشخص وٌیذ اگر ثخَاّین در سبلّبی آتی تَلیذ ثرق را هعبدل دُ درصذ افسایش
دّین چِ سْن اضبفی از ّریه از ًْبدُّب ضرٍری خَاّذ ثَد.
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