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پرسش  35( )1اهتیبص) ثب دس ًظش گشفتي هسئلِ کژهٌطی 9ثِ پشسصّبی صیش پبسخ دّیذ:
هسبلِ کژهٌطی ثذیي تشتیت هغشح هیضَد :یک کبسفشهب قصذ استخذام یک کبسگضاس 2سا ثشای اداسُ ضشکت خَد
داسد .هطکل ایي است کِ کبسفشهب ًویتَاًذ هیضاى تالش کبسگضاس سا هطبّذُ ًوبیذ .لزا ثبیستی قشاسداد ثْیٌِای
عشاحی ًوبیذ.
الف) پس اص ثیبى تصشیح تکٌیکی هسبلِ کبسگضاس-کبسفشهب ،ثبثت ًوبئیذ کِ اگش کبسگضاس سیسکخٌثی ثبضذ سغح
دستوضد ثْیٌِ ساثغِ هستقیوی ثب سَد داسد.
ة) آیب هیتَاى گفت کِ اگش کبسگضاس ،سیسکگشیض ثبضذ آًگبُ سغح دستوضد ثْیٌِ ،ساثغِ هستقیوی ثب سَد داسد؟ اگش
دٍستداس سیسک 3ثبضذ چغَس؟ تَضیح دّیذ.
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Moral hazard
Agent
3
Risk - lover
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پرسش  35( )2اهتیبص) ثب دس ًظش گشفتي هسبلِ ًوبیطگشی 4استخذام ًیشٍی کبس ثِ پشسصّبی صیش پبسخ دّیذ
هسبلِ ًوبیطگشی ثذیي تشتیت هغشح هیضَد :یک کبسفشهب( 5کِ دس سقبثت ثشتشاًذ 6ثب یک کبسفشهبی دیگش ًیض است)
قصذ استخذام کبسهٌذ داسد ،اهب اص کبسایی ضشکت کٌٌذگبى دس هصبحجِ آگبُ ًیست .ثٌبثشایي قشاسداد ثْیٌِای عشاحی
هیکٌذ کِ دس آى ،خَد افشاد ثش اسبس کبسایی خَدضبى ٍاسد قشاسداد هٌبست خَدضبى ثطًَذ.
الف) پس اص ثیبى تصشیح تکٌیکی هسبلِ ،ثبثت کٌیذ کِ ّیچ تؼبدل استخشی 7دس حل ایي هسبلِ ٍجَد ًذاسد.
ة) آیب ثب اسائِ قشاسدادی کِ هٌجش ثِ تؼبدل جذا کٌٌذُ 8هیضذ کبسایی حبصل هیگشدیذ؟ ثِ عَس دقیق تَضیح دّیذ
ٍ تَضیحبت خَد سا ثِ قضبیبی ًبهوکٌیت هشثَط کٌیذ.
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7
Pooling equilibrium
8
Separating equilibrium
5

2

پرسش  51( )3اهتیبص) یکی اص پشسصّبی ( )9-3یب ( )2-3سا ثِ دلخَاُ ثشگضیذُ ٍ پبسخ دّیذ:

پرسش  )1-3یک ٍاقؼیت سجکضذُ 9دس تبهیي هبلی ضشکتّب ثذیي تشتیت ثیبى هیضَدٌّ" :گبهی کِ ضشکتّب ثشای
تبهیي هبلی خَد سْبم جذیذ هٌتطش هیکٌٌذ (افضایص سشهبیِ هیدٌّذ) ثْبی سْبم کن هیضَدّ ،شچٌذ ثِ ًظش ًجبیستی
ایيگًَِ ثبضذ چَى ایي افضایص ثِ هؼٌی ٍجَد فشصتّبی سشهبیِگزاسی جذیذ ثشای ضشکت ثَدُ ٍ ثبیستی هَجت افضایص
قیوت سْن آى ضشکت ضَد!" ثشای تحلیل ایي هَضَع هذل ػالهتدّی 91صیش سا دس ًظش ثگیشیذ:
ثبصدّی هؼبدل ٍ 31احذ
است کِ حتوبً دس
فشض کٌیذ کِ ثٌگبّی ًیبصهٌذ سشهبیِ ٍ 21احذی دس صهبى
ثشای ثٌگبُ خَاّذ داضت .اهب اسصش ٍاقؼی ثٌگبُ ثشای سشهبیِگزاساى ثبلقَُ سٍضي ًیستّ .شچٌذ آًْب هیداًٌذ کِ ثب احتوبل
اسصش ثٌگبُ
است .دس ایي صَست ثٌگبُ سا ًَع  99هیًبهینّ .وچٌیي ثب احتوبل
اسصش ثٌگبُ ثشاثش
است .دس ایي صَست ثٌگبُ سا ًَع  92هیًبهین .چٌبًچِ ثٌگبُ ٍ سشهبیِگزاس ّش دٍ سیسک خٌثی 93ثبضٌذ ،تشجیح
ثشاثش
ثیي صهبًی ٍجَد ًذاضتِ ثبضذ ٍ ثٌگبُ ثِ قصذ تبهیي ایي سشهبیِ اص ثبصاس هبلی سْن جذیذ هٌتطش ًوبیذ:
الف) دس حبلت اعالػبت کبهل :اگش ثٌگبُ اص ًَع
هبلکیت

ثبضذ ،سشهبیِگزاس دس صَست تبهیي ٍ 21احذ سشهبیِگزاسی دس ثشاثش

سْبم ثٌگبُ (ثِ صَست سْن جذیذ) اسصش سشهبیِ خَد سا اص دست ًویدّذ؛ چَى

()

)

ثٌبثشایي ثٌگبُ دقیقبً ایي هقذاس سْبم سا ثِ سشهبیِگزاس هیفشٍضذ .چٌبًچِ ثٌگبُ اص ًَع  Bثبضذ کسش هَسد ًظش
ثٌگبُ (سَد سْبهذاساى قذین ثٌگبُ) دس ّش حبلت چِ هقذاس است؟

(.

است .سَد

ة) ثب "پٌذاس پیطیي" 94سشهبیِگزاس هجٌی ثش ایيکِ ثٌگبُ هوکي است اص ّش دٍ ًَع ثبضذ چِ کسشی اص سْبم ثٌگبُ ثبیستی
ثِ صَست سْن جذیذ هٌتطش ضَد؟ سَد سْبهذاساى ٍ ثٌگبُ چگًَِ خَاّذ ثَد؟ آیب ًتیجِ هؼقَل است؟
ج) حبل فشض کٌیذ "پٌذاس پیطیي" سشهبیِگزاس ایي است کِ فقظ ثٌگبُ ًَع سْبم جذیذ هٌتطش هیکٌذ .پشسصّبی ثٌذ
"ة" سا پبسخ دّیذ .ایي ًتیجِ چگًَِ ٍاقؼیت سجکضذُای کِ دس اٍل پشسص آهذ سا تَجیِ هیکٌذ؟
یک تجلیغبت ثیفبیذُ ثب
د) حبل فشض کٌیذ کِ ثٌگبُ دس  t=0ایي اهکبى سا داضتِ ثبضذ کِ قَل ثذّذ تب دس دٍسُ
تَسظ ثٌگبُ اًتخبة ضذُّ ،یچ سَدی ًذاسد ٍ غیش قبثل ثبصیبثی استً .طبى دّیذ کِ ثٌگبُ
ّضیٌِ اًجبم دّذ .اًذاصُ
هیتَاًذ اص تجلیغبت ثِ ػٌَاى یک اثضاس ػالهتدّی استفبدُ ًوبیذ تب " " ثَدى خَد سا ًطبى دّذ( .ثِ ثیبى فٌیً ،طبى دّیذ
کِ یک تؼبدل ثیضی کبهل جذاکٌٌذٍُ 15جَد داسد کِ پٌذاس پیطیي "ثٌگبُ

تجلیغ هیکٌذ ٍ

تجلیغ ًویکٌذ" سا ثتَاى ثش آى استَاس ًوَد).

ُ) ثسیبس کَتبُ (دس  2جولِ) تبهیي هبلی اص عشیق ثذّی ٍ اًتطبس سْبم سا دس ایي چبسچَة هقبیسِ کٌیذ.
9

Stylized fact
Signaling
11
Good
12
Bad
13
Risk neutral
14
Prior belief
15
Separating PBE
10

3

پرسش  )2-3دس ثسیبسی هَاقغ هبلیبت ثش دسآهذّب ثب ایي تَجیِ دسیبفت هیضَد کِ هَجت تَصیغ ثْتش دسآهذّب ضَد .ثب
ثِکبسگیشی هذل صیش هیخَاّین ثِ ثشسسی ایي سیبست ثپشداصین.
*

فشض کٌیذ هیضاى دسآهذ افشاد ثش اسبس تیپ آىّب (+

) ٍ هیضاى فؼبلیتطبى ( )aتؼییي ضَد:

ّوچٌیي افشاد اص کبسکشدى ثِ اًذاصُ

) ( اریت هیضًَذ .چٌبًچِ

ّوِ افشاد جبهؼِ یکسبى ٍ ثشاثش )) (

(  ،ثِعَسیکِ

)

ٍ

(

 ٍ ،هغلَثیت

 ،ثبضذ:

الف) ثب تَجِ ثِ ایي هذل افشاد چِ اًذاصُ تالش هیکٌٌذ؟
ٍ

حبل چٌبًچِ دٍلت ثخَاّذ هبلیبت ثش دسآهذ ثگیشد ٍ اًَاع هیضاى هبلیبت

سا ثشای تیپّبی

ٍ

تؼشیف کٌذ.

ثب دس ًظش گشفتي هحذٍدیت ثَدجِ دٍلت کِ آى سا ثِ ایي صَست هیًَیسین:
(

)

ة) دسحبلت اعالػبت کبهل ( )First bestهیضاى هبلیبت ٍ فؼبلیت ثْیٌِ چِ هقذاس است؟
ج) دس حبلت اعالػبت ًبقص هحذٍدیتّبی اًگیضُ سا ثٌَیسیذ ٍ دسثبسُ ایي کِ کذام هحذٍدیت اضبفی است ثحث کٌیذ.
(ساٌّوبیی  :9هحذٍدیت اًگیضُ تیپ

اضبفی است)

(ساٌّوبیی  :2چٌبًچِ تیپ  Lثخَاّذ خَد سا ً Hطبى دّذ ثِ اًذاصُ

تالش هیکٌذ ٍ ثبلؼکس)

د) هسبلِ ًْبیی سا ًَضتِ ٍ حل ًوبییذ.
ُ) آیب کبسایی (ثشاثشی تالشّب ثب هقذاس ثْیٌِ آىّب) ثشقشاس است؟ ثشای کذام تیپ (ّب) کبسایی ثشقشاس است؟
ٍ) ثب ػلن ثِ ایي هَضَع کِ هبلیبت ثش دسآهذ ثب ّذف ثْجَد تَصیغ دسآهذّب ٍضغ هیضَد ،چِ تحلیل اقتصبدی اص پبسخ ثٌذ (ُ)
هیتَاى گشفت؟
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