مًعغٍ عبلی آمًسػ ي پضيَؼ مذیزیت ي ثزوبمٍریشی
ديرٌ دکتزی علًم اقتصبدی
آسمًن درط اقتصبد خزد پیؾزفتٍ  – 2مشیکی
میبن تزم (وظزیٍ قزارداد)
ویمغبل وخغت (پبییش) عبل تحصیلی 9392-93
 911دقیقٍ –  911امتیبس
ؽمبرٌ داوؾجًیی........................................... :

وبم ي وبم خبوًادگی........................................... :

پرسش  61( )1امتیبس) صبحجبن عُبم یک ؽزکت را در وظز ثگیزیذ کٍ میخًاَىذ ثزای مذیز اجزایی ایه ؽزکت یک
طزح دعتمشد 9طزاحی کىىذ .ایه مذیز ثزای یک ديرٌ مغئًلیت خًاَذ داؽت امب عملکزد اي ثز عبیذی ؽزکت در دي ديرٌ
مًثز اعت .ثٍ ثیبن فىی:
)
)

(
(

َمچىیه ایه مذیز ثزای عملکزد ي دعتمشد دریبفتی کٍ در ديرٌ ايل دارد تبثع مطلًثیت سیز را داراعت:
)

(

)

(

صبحجبن عُبم ثزای پزداخت دعتمشد میتًاوىذ اس عبیذی ديرٌ ايل اعتفبدٌ کىىذ امب ومیتًاوىذ آن را تبثع عبیذی ديرٌ ديم
کىىذ .الجتٍ میتًاوىذ قغمتی اس دعتمشد را تبثع ارسػ ایه ؽزکت در ثًرط کىىذ کٍ قیمت آن ثٍ ؽکل سیز تعییه میؽًد:
)

(

اعت.
ثٍ ثیبن دیگز تبثع دعتمشد ثٍ ؽکل
الف) ( 21امتیبس) تصزیح تکىیکی مغبلٍ را ثٍ َمزاٌ محذيدیتَب ثىًیغیذ.
ة) ( 95امتیبس) قزارداد ثُیىٍ چیغت؟ ثٍ صًرت تکىیکی وًؽتٍ ي کًتبٌ تفغیز کىیذ.
ثز ي چیغت؟
ج) ( 95امتیبس) تأثیز متغیزَبی ، ،
د) ( 91امتیبس) در صًرت «آیىذٌوگزتز» ؽذن صبحجبن عُبم قزارداد ثُیىٍ چگًوٍ تغییز میکىذ؟
(راَىمبیی:

)

(

)

(
Wage scheme

1

)
1

پرسش  41( )2امتیبس) مغبلٍ ومبیؾگزی اوحصبرگز سیز را در وظز ثگیزیذ :یک آصاوظ ديلتی قصذ دارد قزاردادی را ثب یک
ثىگبٌ مجىی ثز دریبفت  qياحذ اس کبالیی امضب کىذ کٍ ثٍ مًجت آن مجلغ  Tثبثت ایه کبالَب ثٍ ثىگبٌ مىتقل میؽًد.
اطالعبت ایه آصاوظ اس عبختبر َشیىٍ ثىگبٌ وبقص اعت .ثٍ ایه معىب کٍ ثب احتمبل مجلغ َشیىٍ ثبالتز ثًدٌ ي ثزاثز
اعت (
اعتَ .مچىیه ثب احتمبل مجلغ َشیىٍ ثىگبٌ ثزاثز
پذیزػ یب رد آن را دارد 3.مًقعیت جبیگشیه ثىگبٌ را صفز در وظز ثگیزیذ.

) 2.پیؾىُبد آصاوظ یکجبرٌ مطزح ؽذٌ ي ثىگبٌ حق

الف) ( 95امتیبس) اگز تبثع محذة ) ( (ثٍ ياحذ مجلغ) میشان مىفعت آصاوظ را در اسای دریبفت
وؾبن دَذ قزارداد ثُیىٍ آصاوظ چیغت؟ وتبیج را ثب حبلت اطالعبت کبمل مقبیغٍ کىیذ.
ة) ( 25امتیبس) چىبوچٍ آصاوظ در ثیه َ 3شیىٍ

ياحذ کبال

مزدد ثبؽذ ي پىذار پیؾیه آصاوظ ایىگًوٍ ثبؽذ:
)

(

قزارداد ثُیىٍ در حبلت اطالعبت کبمل ي وبقص چگًوٍ خًاَذ ثًد؟

2

ایه احتمبالت عقبیذ پیؾیه ( )Prior beliefsآصاوظ َغتىذ.
Take-it-or-leave-it offer

2

3

