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Krzysztof Makarski

Konkurencja monopolistyczna

1. Niech n b ↪edzie liczb ↪a firm produkuj ↪acych różne marki butów. Koszt sta ly dla każdego
producenta wynosi F = 100 a koszt krańcowy c = 10 . Popyt na buty marki i jest
dany Qi = S

n
+ (P − Pi), gdzie P−średnia cena butów, Pi− cena butów marki i, S

możemy interpretować jako skal ↪e rynku.

(a) Znajdź optymalne Pi, Qi oraz πi firmy i w krótkookresowej (symetrycznej) rów-
nowadze w tej branży, jeżeli S = 10000 oraz n = 500. Pokaż sytuacj ↪e pojedynczej
firmy na rysunku.

(b) Znajdź Pi, Qi, πi oraz n w d lugookresowej (symetrycznej) równowadze w tej
branży jeżeli S = 10000. Pokaż sytuacj ↪e pojedynczej firmy na rysunku.

Oligopol

1. Pawe l i Gawe l s ↪a konkuruj ↪acymi ze sob ↪a jedynymi producentami dyń na rynku w Wólce
Dolnej. Popyt na dynie jest dany funkcj ↪a popytu q = 3, 200− 1, 600p. Koszt krańcowy
wyprodukowania dyni wynosi 0, 5.

(a) Znajdź ich funkcje reakcji w grze Cournot.

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

(c) Przypuśćmy, że pole Paw la jest zawsze zalane na pocz ↪atku wiosny, co powoduje
że sadzi on dynie dwa tygodnie po Gawle. Zatem Pawe l sadz ↪ac swoje dynie wie ile
dyń posadzi l Gawe l. Znajdź produkcj ↪e, ceny i zyski w równowadze Stackleberga.

(d) Czy Gawe l chcia lby poczekać z sadzeniem dyń, tak aby Pawe l nie móg l zaobser-
wować ile dyń posadzi l? Wyjaśnij.

(e) Przypuśćmy, że Pawe l i Gawe l tworz ↪a kartel. Znajdź produkcj ↪e, ceny i zyski
zak ladaj ↪ac że dziel ↪a je po po lowie.

(f) Za lóż, że Pawe l dotrzymuje umowy i Gawe l rozważa niedotrzymanie umowy. Czy
b ↪edzie mu si ↪e to op laca lo? Jeżeli tak to znajdź jego optymaln ↪a produkcj ↪e, cen ↪e i
zyski.

2. Znajdź produkcj ↪e obydwu rolników, cen ↪e i zyski w równowadze Bertranda.
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Teoria gier

1. Znajdź wszystkie równowagi Nasha ( l ↪acznie z równowagami w strategiach mieszanych)
w poniższych grach.

(a) Gry w koordynacj ↪e

i. Dylemat wi ↪eźnia.

Wi ↪ezień 2
Zeznawać Zaprzeczać

Wi ↪ezień 1 Zeznawać (-3,-3) (0,-6)
Zaprzeczać (-6,0) (-1,-1)

i. Walka p lci

Kibic
Mecz Teatr

Dama Mecz (2,1) (0,0)
Teatr (0,0) (1,2)

i. Mi ↪eczak

Gracz #1
Lewo Prosto

Gracz #2 Lewo (0,0) (-1,1)
Prosto (1,-1) (-2,-2)

(b) Gry konkurencyjne (o sumie zerowej)

i. Rzut karny.

bramkarz
Lewo Prawo

strzelec Lewo (-1,1) (1,-1)
Prawo (1,-1) (-1,1)

(c) Gry o wspólistnienie (ewolucyjne)

i. Jastrz ↪ab i Go l ↪ab.

Gracz #1
Jastrz ↪ab Go l ↪ab

Gracz #2 Jastrz ↪ab (-2-2) (4,0)
Go l ↪ab (0,4) (2,2)
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