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Zachowanie monopolistyczne

1. Monopolista produkuje dwa dobra A i B, funkcje kosztów: C(yA) = 0 oraz C(yB) = 0.

Na rynku tych produktów wyst ↪epuj ↪a dwa typy konsumentów, oznaczmy ich 1 i 2. Dla

uproszczenia za lóżmy, że każdy typ jest reprezentowany przez jednego konsumenta,

który zg lasza popyt na 1 jednostk ↪e dobra, jeżeli cena jest równa lub niższa niż jego

cena graniczna oraz na 0 jednostek dobra w przeciwnym przypadku. Ceny graniczne

konsumentów s ↪a nast ↪epuj ↪ace: v1A = 80 oraz v1B = 80, v2A = 120 oraz v2B = 10.

(a) Znajdź, maksymalizuj ↪ace zysk, ceny obydwu dóbr, pA and pB, jeżeli nie zachodzi

sprzedaż wi ↪azana. Policz zyski z tej strategii cenowej.

(b) Znajdź cen ↪e pakietu sk ladaj ↪acego si ↪e z obydwu dóbr ppakiet przy wykorzystaniu

czystej sprzedaży wi ↪azanej (sprzedawane s ↪a tylko pakiety). Policz zyski z tej

strategii cenowej.

(c) Znajdź cen ↪e pakietu sk ladaj ↪acego si ↪e z obydwu dóbr ppakiet, oraz ceny dóbr pA,

pB przy wykorzystaniu mieszanej sprzedaży wi ↪azanej (sprzedawane s ↪a zarówno

pakiety jak i każde z dóbr oddzielnie). Policz zyski z tej strategii cenowej.

2. The Mall Street Journal rozważa rozszerzenie swoich us lug na wysy lanie swoich artyku lów

przez email czytelników. Zamówione badania marketingowe wskazuj ↪a istnienie dwóch

grup potencjalnych odbiorców: kadra menedżerska i studenci. Niech y oznacza ilość

artyku lów oferowanych w ci ↪agu roku. Kadra menedżerska ma nast ↪epuj ↪ac ↪a funkcj ↪e

popytu PM(y) = 100 − y, a studenci PS(y) = 80 − y. Koszty krańcowe wynosz ↪a zero.

(a) Narysuj obie krzywe popytu.

(b) Jeżeli The Mall Street Journal może rozróżnić swoich konsumentów to jakie paki-

ety powinien im zaoferować i za ile (w formie ”wszystko albo nic”)? (Wskazówka:

Przypomnij sobie wyk lad o nadwyżce konsumenta).

(c) Przypuśćmy, że gazeta nie jest w stanie rozróżnić konsumentów i chce żeby dokon-

ali oni samoselekcji. Jakie powinna zaoferować pakiety?

(d) Co powinna zrobić gazeta jeżeli studentów jest tyle samo co menedżerów?
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