
Mintafeladatok a piacszerkezetek vizsgához

Megjegyzés: Az alábbi feladatsorok 3 órás vizsgára készültek. A margón
feltüntetett pontszámok nem feltétlenül arányosak a feladat megoldásához
szükséges idővel, célszerű adott esetben sok pontot hozó, ugyanakkor egy-
szerűen megoldható feladatokkal foglalkozni elsősorban.

A feladatok egy korábbi angol nyelvű kurzushoz készültek. A jelen tan-
anyagon túlmutató kérdéseket csillaggal jelöltem.

1. feladatsor

1. feladat

(a) Magyarázza meg a monopóliumok elleni küzdelmet! Miért rosszak a
monopóliumok általában? (1 p.)
(b) A közelmúltig a közüzemi szolgáltatók monopóliumhelyzetben voltak. (3 p.)
Vesse össze ezt a tényt az (a) pontban léırt válaszával. Mi változott az
utóbbi években?
(c) Mi a Herfindahl-Hirschman index? *Magyarázza meg az index használatát (2 p.)
a piaci verseny szabályozásában!
(d) Vegyünk egy két vállalatból álló piacot, melyeket A és B fog jelölni! (4 p.)
Legyen továbbá Q az összkibocsátás szintje, P pedig a piactiszt́ıtó ár! A
kereslet a P = 120−Q inverz keresleti függvénnyel adható meg. A termelés
határköltsége CA = 12 az A és CB = 48 a B cég esetében. Számı́tsa ki
a piac egyensúlyi kibocsátását és az ehhez tartozó piactiszt́ıtó árat, illetve
profitokat!
(e) Tegyük fel, hogy az előző részben szereplő vállalatok nem szembesülnek (2 p.)
kapacitáskorlátokkal. Fúziót terveznek. Írja le a fúzió utáni egyensúlyt!
(Tipp: A költségek ismeretében hogy csoportośıtaná át a termelést?)
(f) Mit értünk költség/haszon elemzés alatt? Mint szabályozó, hogyan érté- (2 p.)
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kelné a fenti fúziót? (Tipp: A fúzió okán keletkezett holtteher veszteség
1
2
∆P∆Q.)

(g) A fent emĺıtetteken túl nyolc további vállalat is akt́ıv a piacon. Mind (4 p.)
árelfogadók és kibocsátási szintjük Q3 = 36, Q4 = 20, Q5 = Q6 = Q7 =
16, Q8 = Q9 = Q10 = 12 csak igen magas költségek mellett változtatható.
*Használja az Egyesült Államok 1992-es Fúziós Rendelkezéseit az A és a B
vállalat fúziós terveinek kiértékeléséhez.
(h)Feltételezzük továbbá, hogy a városon ḱıvül számos további vállalat ter- (3 p.)
meli ugyanezt a (homogén) terméket. Magyarázza meg, hogy befolyásolhatja
a versenyhivatal döntését ez a további információ!

2. Feladat

(a) Definiálja a következő fogalmakat:
”
Pareto hatékonyság” és

”
Nash egyen- (2 p.)

súly.”
(b) Két cég, F és G termékei jól ismertek saját fogyasztóik körében, de (2 p.)
amúgy alig (gondoljon ı́zlés-, minőség-, és elhelyezkedésbeli különbségekre).
A cégeknek lehetősége van reklámkampány ind́ıtására: ha G fogyasztói talál-
koznak F hirdetéseivel, értesülnek utóbbi termékeiről és ennek hatására ko-
rábbi választásukat megváltoztathatják, illetve természetesen ez ford́ıtva is
igaz lehet. Ugyanakkor a reklám nincs ingyen. Így a cégek profitjai a követ-
kezőképpen alakulhatnak:

G cég
hirdet nem hirdet

F cég hirdet 7,6 9,1
nem hirdet 3,8 8,7

Tegyük fel, hogy a vállalatok egyidejűleg cselekszenek. Mi történik egy
egyensúlyi helyzetben?
(c) Betiltják az ilyen t́ıpusú termékek reklámozását. Mennyiben érinti ez a (3 p.)
két céget? És a fogyasztókat?
(d) *Hogyan magyarázza mindezt a szabályozás különböző elméleteinek tük- (2 p.)
rében?
(e) *A dohányáruk reklámja tiltott az Európai Unió területén. Fejtse ki! (3 p.)

3. Feladat

(a) Mutassa be a kizáró árazás elméletét! (2 p.)
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(b) Képzeljünk el egy piacot melyben egy cég, a Bentlévő monopol helyzet- (3 p.)
ben, elhanyagolható határköltség mellett termel egy terméket egészen egy
másik, az előbbivel azonos jellemzőkkel b́ıró cég belépéséig. Feltételezve,
hogy a bentlévő nem változtatja meg azonnal a kibocsátását, adja meg a
kibocsátások kezdeti szintjét, a kezdeti piactiszt́ıtó árat és az ezekhez kap-
csolódó profitokat, ha tudjuk, hogy a kereslet a P = 300−Q inverz keresleti
görbével ı́rható le!
(c) Hogy viszonyulnak ezek az értékek a duopóliumra jellemző egyensúlyi (2 p.)
mennyiségekhez, árhoz és profitokhoz?
(d) A belépés egész folyamatát vizsgáljuk. Feltételezzük, hogy kamatláb (5 p.)
r = 25% mindkét cég számára. A 0. periódusban a Bentlévő cég monopol
mennyiséget termel. Az 1. periódusban a Belépő belép és olyan mennyiséget
termel, amely optimális válasz a Bentlévő által termelt mennyiségre. Tegyük
fel azt is, hogy a termelt mennyiség késedelem nélkül csökkenthető, tehát a
Bentlévő, amennyiben szükségesnek látja, azonnal csökkentheti kibocsátását.
Írja le a piac működését a belépést követő első 3 periódusban feltéve, hogy a
Bentlévő mindig rövid távra tervez.
(e) Mi a kizáró ár a fent léırt példában és hogy érheti el a Bentlévő? Mennyi (3 p.)
a profitja emellett a stratégia mellett?
(f) Ábrázolja a Bentlévő kibocsátásának időbeli alakulását amennyiben az (2 p.)
kizáró-, illetve rövid távon profitmaximalizáló árazást alkalmaz. Mit értünk
dinamikus kizáró árazás alatt?
(g) Három alternat́ıv stratégiát vizsgálunk: kizáró árazás, a jelenlegi profit (5

bónusz
p.)

maximalizálása és egy köztes stratégia, mely 45111-es profitot eredményez.
Számolja ki a jelenlegi profitot maximalizáló stratégiából származó profit
jelenértékét (Tipp: a harmadik periódus után a két vállalat közel egyensúlyi
mennyiségeket termel)! Feltéve, hogy csak ezek a stratégiák lehetségesek,
melyiket választja a Bentlévő cég menedzsmentje?

4. feladat

(a) Mit értünk természetes monopólium alatt? (2 p.)
(b) A vizsgált piac a P = 60 − Q inverz keresleti függvénnyel ı́rható le. (6 p.)
A határköltségek elhanyagolhatók, de a termelés egy komoly kezdeti befek-
tetést ḱıván, melynek mértéke 400. Hány cég tud profitábilisan működni a
piacon? Hogy ezt a számot megtaláljuk, először feltételezzük, hogy a cégek
tökéletesen össze tudnak játszani és ezáltal az együttes profitot tudják ma-
ximalizálni. Belátjuk, hogy kettőnél több cég még ezen feltételezések mel-
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lett sem életképes. Ezután újra megvizsgáljuk a lehetőségeket, immáron e
feltételezés nélkül. Miért volt célszerű és helyes ezzel a kiindulási feltételezéssel
számolni?
(c) Milyen hatásra számı́t bővülő kereslet esetén, tehát ha például az inverz (2 p.)
kereslet P = 120−Q-ra változik?
(d) Az Egyesült Államokban a vasutat először szabályozták, majd a szabá- (3 p.)
lyozást feloldották. Hogyan kapcsolja ezt a tényt a c) részhez? A szóban
forgó idő alatt hatalmas fejlődésen ment át a közúti közlekedés. Fejtse ki
ennek hatását a szabályozásra!
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