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Imi ↪e i nazwisko: ..............................................

nr albumu: .......................................................

Instrukcje. Ści ↪aganie b ↪edzie dochodzone prawnie w maksymalym możliwym zakresie. Jeżeli masz pytanie podnieś r ↪ek ↪e.

Cz
↪
eść I. Definicje, wybierz i omów trzy z czterech poniższych zagadnień. (30 pkt)

1. Korzyści skali

2. Różnicowanie cen

3. Nadwyżka konsumenta

4. Skrzynka Edgwortha
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Cz
↪
eść II. Pytania otwarte.

1. Pierwsze Fundamentalne Twierdzenie Dobrobytu. (18 pkt)

(a) Podaj treść i za lożenia Pierwszego Fundamentalnego Twierdzenia Dobrobytu.

(b) Przedstaw dowód Pierwszego Fundamentalnego Twierdzenia Dobrobytu.
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2. Wyjaśnij kiedy mamy do czynienia z monopolem naturalnym. Pokaż na rysunku i krótko uzasadnij. W jaki sposób
polityka gospodarcza może radzić sobie z problemem monopolu naturalnego, uzasadnij. (18 pkt)
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Cz
↪
eść III. Zadania.

1. Budowa fabryki Trójek oznacza konieczność poniesienia nak ladów inwestycyjnych w wysokości: 5 mln PLN na pocz ↪atku
pierwszego roku oraz 1 mln PLN na pocz ↪atku drugiego. Fabryka zaczyna funkcjonować w drugim roku i pod jego koniec
generuje 3 mln PLN zysków, tak jak i w kolejnych 3 latach (na koniec trzeciego, czwartego i pi ↪atego).

(a) jaka jest wartość bież ↪aca tego projektu (NPV), jeśli r = 10%? Czy inwestycja jest op lacalna przy tej stopie
procentowej?

(b) czy ocena tej inwestycji by laby inna jeśli r = 5%?

(c) jak zmieni si ↪e NPV w stosunku to tego z punktu A, jeśli uwzgl ↪ednimy, że w wyniku dodatkowych nak ladów
inwestycyjnych w roku trzecim (na koniec roku) fabryka może stać si ↪e fabryk ↪a Szóstek i przynieść zyski po 6 mln
PLN na koniec każdego z ostatnich dwóch lat?
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2. Cukiernie Sweet Home i Bezownia s ↪a konkuruj ↪acymi ze sob ↪a jedynymi producentami tart na Mokotowie. Popyt na
tarty jest dany funkcj ↪a popytu q = 100 − p. Koszt krańcowy wyprodukowania tarty jest sta ly i wynosi 10.

(a) Zapisz problem optymalizacyjny Bezowni w grze Cournot.

(b) Znajdź funkcj ↪e reakcji Bezowni w grze Cournot.

(c) Korzystaj ↪ac z symetrii podaj funkcj ↪e reakcji Sweet Home.

(d) Jaka zależność  l ↪aczy oczekiwania co do wielkości produkcji i faktyczne wielkość produkcji w równowadze?

(e) Znajdź produkcj ↪e, ceny i zyski w równowadze Cournot.

(f) Znajdź równowag ↪e w modelu Bertranda.

1.
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Brudnopis
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