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د. کنا  ساشند. سناسراین هر انحصارگر تنها یاک ناوع کاایی واساطه را تولراد ما        م 
کناد.   نحصارگر کایهای واسطه را سا استفاده از یک تاسع تولرد یک سه یک تولرد م ا

تولرد یک واحد از کایی واساطه ساه یاک واحاد      ر سرایسه عبارت دیگر انحصارگ
 :کند سرمایه نراز دارد و تاسع سودش را که سه این صورت است، حداکثر م 
𝑃𝑗(𝑥𝑗) − 𝑟𝑥𝑗    (4  

گرفتن سرمایه است. سا حداکثرسازی سود، مرازان عرشاه    نرخ سهره سرای قرض r که
 سراسر ساا  𝑥𝑗 قرمت تقاشا،  3ایگذاری در معادله )آید و سا ج دست م  سه 𝑥𝑗 سنگاه از

𝑟

𝑎
 :کند آید که سران م  سه دست م   

 𝑥𝑗 = 𝑥 و   𝑌 = 𝐴𝑥𝑎 

𝑃𝑗 و سا  3)سا استفاده از معادله  =
𝑟

𝑎
 :داریم 

𝑥 =
𝑎2𝑦

𝐴𝑟
      

 :شود پس سود هر انحصارگر سه این صورت مشخ  م 
𝜋 = (𝑝 − 𝑟)𝑥 = 𝑎(1 − 𝑎)

𝑌

𝐴
  (5  

ای اساتفاده شاده در سخاش کاایی      عالوه، از آنجای  که ک  مقدار کایی واسطه هس
𝐴𝑥 نهای ، = ∫ 𝑥𝑗𝑑𝑗

𝐴

𝑜
سارمایه خارج شاده در سخاش کاایی       سایاد ساا کا  مقادار      
 :سراسر ساشد، سناسراین داریم  K(1-𝑎𝑘)ای واسطه

𝑥 =
(1−𝑎𝑘)𝐾

𝐴
    (6  

1) که توجه شود − 𝑎𝑘        سهم سرمایه صارف شاده در سخاش کاایی واساطه
نهایتار تاسع تولراد ساه ایان صاورت      .ساشد ذخرره ک  سرمایه در اقتصاد م  k است و

  د:شو تبدی  م 
𝑌 = 𝐴1−𝑎[(1 − 𝑎𝑘)𝐾]𝑎  (7  

سخش تحقراق: هادف در ایان سخاش، ایجااد یاک زمرناه تواوریت  از چگاونگ           
مال  سر اسداعات تتنولوژیت  است. سهم سرمایه صرف شاده در  اثرگذاری توسعه 

های سنگااه  یاا    نیبت سه درجه توسعه مال ، که سه وسرله هزینه (𝑎𝑘) سخش تحقرق
هاای   ساه ایان ترتراب کاه هزیناه      .شاود، افزایشا  اسات    گری نمایانده ما   واسطه
ر نترجه افازایش  یافتگ  سرشتر سخش مال  و د گری پایرن، نشان دهنده توسعه واسطه

 ت.سهم سرمایه صرف شده در سخش تحقرق اس


