
  

1 
 

 ریسیهَسسِ ػالی آهَزش ٍ پژٍّص هدیریت ٍ ترًاهِ

 (2391-93اقتصاد هدیریت )سال تحصیلی 

 (منافع متضاد استراتژیک مدیریت ؛موارد شکست بازار) 9مجوعه سوال 

 8:30ساعت  ردیبهشتا 31شنبه، هارچ زمان تحویل:آخرین 

 

هَارد ضکست تازار ٍ ضرایط آى را اضارُ ضرایط ٍ خصَصیات تازار رقاتت کاهل را تَضیح دادُ ٍ دٍ هَرد از  (1پرسش 

کٌید. سپس ترای ّر کدام از آًْا راُ حل هٌاسة ٍ یک استثٌا کِ تا داضتي آى ضرایط جسٍ هَارد ضکست تازار ًثاضد را ذکر 

 ًوایید.

 یک خریداری خَد تِ ّاترای فرٍش َّاپیوا ّواٍ  ایر ایراىضرکت  زیر را در ًظر تگیرید: هثال تازی دٍ زًداًی (2پرسش 

تری ارائِ کٌد ترًدُ  . ضرکتی کِ قیوت پاییيکٌٌد از هکاًیسم پیطٌْاد قیوت استفادُ هی خارجی کِ هتقاضی دٍ َّاپیواست

اگر قیوت  ضَد اها ضرکت دیگر تایستی ترای یک هدت طَالًی هٌتظر خریدار دیگری تاضد. یص فرٍختِ هیٍ َّاپیواّاضدُ 

: فرض کٌید دٍ ًَع قیوت ٍجَد دارد . کٌد ر یک َّاپیوا از ّر ضرکت خریداری هیّای پیطٌْادی تراتر تاضٌد خریدا

. تٌاترایي دالر است 577دالر ٍ در قیوت پاییي  057. سَد فرٍش َّاپیوا در قیوت تاال "قیوت پاییي"ٍ  "قیوت تاال"

 :ّا ػثارتٌد از ػایدی ضرکت

 ایر: قیوت تاال استراتژی ایراى
 دالر 057ایر:  ایراى سَد

 استراتژی ّوا: قیوت تاال
 دالر 057: ّوا سَد

 ایر: قیوت تاال استراتژی ایراى
 دالر 7ایر:  ایراى سَد

  استراتژی ّوا: قیوت پاییي
 دالر  2777: ّوا سَد

 ایر: قیوت پاییي استراتژی ایراى
 دالر 2777ایر:  ایراى سَد

 استراتژی ّوا: قیوت تاال
 دالر 7: ّوا سَد

 ایر: قیوت پاییي استراتژی ایراى
 دالر 577ایر:  ایراى سَد

 استراتژی ّوا: قیوت پاییي
 دالر 577: ّوا سَد

 الف( استراتژی هسلط ّر ضرکت را پیدا کٌید.

ب( ًطاى دّید کِ تضاد هٌافغ چگًَِ هَجة تدتر ضدى ٍضغ ّر دٍ ضرکت ضدُ است. راُ حل ایي دٍ ضرکت ترای رسیدى 

 تِ سَد تاالتر چیست؟
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ای ایي هحصَل ًیس تراتر  ّسیٌِ تَلید حاضیِکٌٌدگاى تَج تٌیس ّستید. ضوا یکی از تَلیدفرض کٌید کِ  (3پرسش 

 صفر است ٍ قیوت در تازار تاتؼی از تَلید دٍ تٌگاُ هَجَد در تازار است:

  07   

 تراتر هیساى تَلید ضوا ٍ تٌگاُ دیگر هَجَد در تازار است.  کِ در آى 

تار در ایي هَقؼیت قرار هیگیرید: ضوا ٍ تٌگاُ دیگر تایستی ّوسهاى هیساى تَلید خَد را اػالم  یکالف( فرض کٌید ضوا 

 ؟ٍ سَد اًتظاریتاى چِ هقدار خَاّد تَد چِ هیساى تَلید خَاّید کرد کٌید. 

َاّید کرد؟ آیا حال فرض کٌید کِ ضوا تایستی هیساى تَلید خَد را قثل از تٌگاُ دیگر اػالم کٌید. چِ هیساى تَلید خ ب(

 کٌید ترتری ترای ضوا هحسَب هیطَد؟ ایٌکِ ضوا قثل از تٌگاُ دیگر هیساى تَلید را اػالم هی

 ج( آیا تضاد هٌافغ ایي دٍ تٌگاُ تِ ًفغ جاهؼِ است؟ حالت الف ٍ ب را تا ّن هقایسِ کٌید.


