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دهد. در هر صبورت   شا  را ب  صفر بر انند یا  طح موخای از هار را انجاا فاالی 
دهند ه  یریا   ودآوری آنا  را لداهثر هنبد هب     شاغظ  میزا  فاالیتی را انجاا می

باشبد. بنبابراین  زا    شام  مقایس  مطلوبی  عدوو از انجاا هار و ادام  انجاا هار مبی 
هبا را از تبرک هبار و     ها ب  اندازه هافی ب  شاغظ  ورداخ  هننبد تبا آ    ا   شره 
ر )عدا فاالی ( منارف هنند. این بدا  مانا ب  هب  ببا فبرض یکسبا       فاالی  صف

هبار ارائب  دهبد زیبرا      eبود  شاغظ  در  طح تاادو هر شاغ  باید ب  اندازه  بطح  
eگنانچ  ب  این صورت نباشد )مثظ  = شبود هب     ( باشبد خرویبی آ  صبفر مبی    0

 (1998وضای  منا بی نیس . )هروت و همکارا ، 
( یک تابع تولید با بازده ثابب  بب  مقیبا  را در ن بر     1998هروت و همکارا  )

گیرند ه  در آ  یک والد خرویی با ا تفاده از    عامب  ورودی )نیبروی هبار،     می
ر د. نف  در ببازار یهبانی ببا     ب  فرو  می P رمای  و نف ( تولید شده و با تیم  

هبا هب  از براببری     شود. با فرض ویود رتاب  هام  شره  ماامل  می 𝑝0تیم  ثاب  
آید.  آید و  ود در تاادو برابر صفر ا  ، بد   می تیم  با هزین  نهایی بد   می

( 1998با در ن ر گرفتن یک تابع هزین  همگن از دریب  یبک، هبروت و همکبارا  )    
 رت روابط زیر با هم در ارتباطند:های لقیقی باو نوا  دادند ه  تیم  داده

μ = 𝑐(𝑤, 𝑟, 𝑝
0

) (2)  

ب  ترتی  تیم  نیروی هار )د تمزد(، تیم   رمای  )نبرخ بهبره( و    𝑝0و  w ،r ه 
( ببرای د بتیابی بب  نبرخ     2( و )1دهند. با ل  ماباد ت )  تیم  نف  را نوا  می

 بیکاری تاادلی خواهیم داش :  
(3)  𝑢∗ = 𝑢∗(𝑟, 𝑝0, 𝑏(𝜇), 𝑒, 𝑑) 

𝜕𝑢∗

𝜕𝑟
> ∗𝑢��و  0

𝜕𝑝0
> هبای واتابی، نبرخ     بیانگر این ا ب  هب  افبزایش تیمب  داده     0

توا  نوبا  داد هب  افبزایش     دهد. با تمرهز بر تیم  نف  می بیکاری را افزایش می

هبا   های تولید و هباهش  بود شبده لبذا شبره       تیم  نف  موی  افزایش هزین 

  بب   دارایی خود را از د   داده و ممکن ا   از بازار خارج شوند. برای بازگو

های تولید ایبن   های تولید باید هاهش یابند. تنها راه هاهش هزین  نقط  تاادو، هزین 

( هاهش یابد. اما از آنجا w،  د تمزد نیروی هار )rا   ه  در صورت ثاب  بود  


