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Podaż firmy

1. Cirzpis lawa produkuje sakiewki. Jej funkcja kosztów ma postać c(y) = y3−8y2+30y+5.

(a) Znajdź i narysuj AC, AV C, i MC.

(b) Krótki okres. Jeżeli cena naprawy samochodu wynosi 14 z l, to ile sakiewek wypro-

dukuje Cirzpis lawa (Wskazówka: 3y2 − 16y + 16 = (3y − 4)(y − 4))? A ile jeżeli

cena wynosi 9 z l (Wskazówka: 3y2 − 16y + 21 = (3y − 7)(y − 3).

(c) D lugi okres. Jeżeli cena naprawy samochodu wynosi 14 z l, to ile sakiewek wypro-

dukuje Cirzpis lawa (Wskazówka: 3y2 − 16y + 16 = (3y − 4)(y − 4))? A ile jeżeli

cena wynosi 25 z l (Wskazówka: 3y2 − 16y + 5 = (3y − 1)(y − 5).

(d) Przypuśćmy, że p = 25 narysuj na rysunku p, AC, AV C i MC a nast ↪epnie zacień

zysku Cirzpis lawy.

(e) Znajdź i pokaż na rysunku krzyw ↪a podaży Cirzpis lawy w krótkim okresie.

(f) Znajdź i pokaż na rysunku krzyw ↪a podaży Cirzpis lawy w d lugim okresie. (Wskazówka:

2y3 − 8y2 + 5 = 0 dla y ≈ 4, 146)

Monopol

1. Monopolista napotyka na odwrócon ↪a funkcj ↪e popytu p(y) = 12 − y, a krzywa kosztów

jest dana za pomoc ↪a c(y) = y2.

(a) Jaka b ↪edzie wielkość produkcji, jeżeli monopolista maksymalizuje zysk?

(b) Jaka wielkość produkcji jest efektywna w sensie Pareto?

(c) Policz i pokaż pust ↪a strat ↪e.

(d) Przepuśćmy że monopolista może doskonale dyskryminować cenowo (sprzedawać

każdy produkt po jego cenie granicznej). Ile wynosi produkcja i strata pusta?

(e) Przypuśćmy, że rz ↪ad zdecydowa l si ↪e na lożyć na monopolist ↪e podatek 2 z l od każdej

jednostki produktu. Jaka b ↪edzie wielkość produkcji, cena i strata pusta?

(f) Przypuśćmy, że rz ↪ad decyduje si ↪e na lożyć podatek w wysokości 10 z l na zyski

monopolisty. Jaka b ↪edzie wielkość produkcji, cena i strata pusta?

(g) Przypuśćmy, że masz na lożyć na monopolist ↪e cen ↪e maksymaln ↪a tak aby zmini-

malizować strat ↪e pust ↪a. Ile powinna wynosić taka cena maksymalna? Jaka b ↪edzie

wielkość produkcji, cena i strata pusta?

(h) Zastanów i przedyskutuj si ↪e w jaki sposób spo leczeństwa mog ↪a rozwi ↪azać problem

nieefektywności monopolu.
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Zachowanie monopolistyczne

1. (Dyskryminacja cenowa) Ferdynand Obślizg ly napisa l w laśnie now ↪a ksi ↪ażk ↪e ”Orgia w

chlewie”. Jego wydawca Graw McSwill ocenia, że popyt na jego ksi ↪ażk ↪e w USA jest

dana Q1 = 50, 000−2, 000P1, gdzie P1− cena w USA wyrażona dolarze amerykańskim.

A popyt w UK Q2 = 10, 000 − 500P2, gdzie P2− cena w UK wyrażona w dolarze

amerykańskim. Jego wydawca ma funkcj ↪e kosztów (wyrażon ↪a w dolarze amerykańskim)

C(Q) = $50, 000 + $2Q, gdzie Q ca lkowita produkcja na obydwa rynki.

(a) Jeżeli cena jest taka sama na obydwu rynkach, to ile zostanie wyprodukowanych

ksi ↪ażek? Jaka b ↪edzie ich cena i zyski?

(b) Jeżeli McSwill może ustawić różn ↪a cen ↪e na obydwu rynkach, to ile zostanie wypro-

dukowanych ksi ↪ażek na każdym rynku? Jaka b ↪ed ↪a ceny na obydwu rynkach, zyski?

2. (Plany dwutaryfowe). Nowo powsta le weso le miasteczko rozważa strategi ↪e cenow ↪a.

Menedżerowie spodziewaj ↪a si ↪e 1000 ludzi dziennie, a każda osoba zg lasza popyt na

y = 50 − 50p przejazdów w weso lym miasteczku, gdzie p− cena za przejazd. Dla

uproszczenia zak ladamy, że koszt krańcowy wynosi 0.

(a) Jaka b ↪edzie maksymalizuj ↪aca zysk cena przejazdu? Ile przejazdów typowy kon-

sument wybierze? Jaki b ↪edzie zysk weso lego miasteczka z jednej osoby?

(b) Jaka jest Pareto efektywna cena przejazdu?

(c) Jaki plan dwutaryfowy maksymalizowa lby zysk? (Wskazówka: Wybierz efekty-

wn ↪a cen ↪e za przejazd, a nast ↪epnie cen ↪e z wej́scie tak ↪a aby przej ↪ać ca l ↪a nadwyżk ↪e

konsumenta). Jakie b ↪ed ↪a wówczas zyski weso lego miasteczka z jednej osoby?
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