
Zad. 1 [Efekty zewnetrzne interwencja państwa] Nad rzeką Czystą zlokalizowane jest n>3 firm, z których 

każda rocznie spuszcza do rzeki 100 ton ścieków. Koszt zmniejszenia ilości ścieków o 1 tonę przez pierwszą 

firmę wynosi $20, przez drugą firmę $40, natomiast dla firmy i-tej firmy jest to koszt na poziomie $20*i.  

a) Wyznacz krzywą popytu na zanieczyszczenia.  

b) Państwo dąży do zmniejszenia całkowitej ilości ścieków. Jakie narzędzia może użyć do osiągnięcia 

tego celu?  

c) Pierwszy sposób interwencji rządu polega na wprowadzeniu regulacji zmuszającej do obniżenia emisji 

o 60% przez każdą firmę. Jaki koszt w związku z tym poniesienie każda z firm?  

d) Zamiast regulacji ilościowej z punktu c, rząd wydaje zezwolenia umożliwiające wyrzucanie ścieków. 

Jedno zezwolenie pozwala na wyemitowanie jednej tony zanieczyszczeń. Ile zostanie wydanych 

zezwoleń by łączna ilość zanieczyszczeń była taka jak w punkcie c?  

e) Jaka wysokość podatku zapewniłaby redukcję ścieków o 60%? 

f) Zezwolenia są rozdzielone po równo pomiędzy przedsiębiorstwa. Państwo umożliwia handel 

zezwoleniami.  

a. Na jakim poziomie ustali się cena zezwolenia w równowadze?  

b. Które firmy zdecydują się na sprzedaż zezwoleń? Które firmy kupią zezwolenia? 

c. Jaki będzie wówczas koszt redukcji ścieków dla każdej z firm? 

d. Jaki będzie koszt całkowity? 

 

Zad. 2 [Efekty zewnetrzne interwencja państwa] Na doskonale konkurencyjnym rynku funkcjonują firmy, 

które jako efekt uboczny produkcji emitują zanieczyszczenia. Zagregowana funkcja popytu na zanieczyszczenia 

zadana jest  równaniem P=100-2Q.  

a) Bez regulacji emisji zanieczyszczeń cena jakiej doświadcza każda z firm jest równa zero. Ile ton 

zanieczyszczeń będzie emitowanych? 

b) Rząd chce ograniczyć emisję zanieczyszczeń o 60% wydając zezwolenia. Ile zezwoleń powinien 

wydać? 

c) Zamiast stosowania pozwoleń na emisję, każda z firm zmuszona jest do płacenia za każdą tonę 

wyemitowanych zanieczyszczeń. Ustal wysokość podatku, która pozwoli na redukcje 

zanieczyszczeń o 60%. 

d) Jak nazywa się podatek zastosowany w punkcie c.  

 

Zad. 3 [Hazard moralny: ukryte akcje] Szybka jazda samochodem prowadzi do wypadku z 

prawdopodobieństwem ½. Ostrożna jazda samochodem pozwala uniknąć wypadku w 2 przypadkach na 3. 

Szybka jazda samochodem jest przyjemniejsza, a kierowcy wyceniają tą przyjemność średnio na 600zł w skali 

roku. Ile powinien wynosić udział własny w ubezpieczeniu AC aby kierowcy wybierali bezpieczną jazdę? 

 

Zad. 4 [Asymetria informacji: ukryte cechy] W Pcimiu Dolnym, 1000 osób chce sprzedać używane 

samochody. Samochody różnią się jakością. Pierwotni właściciele dokładnie wiedzą, ile warte są ich samochody. 

Wszystkie używane samochody wyglądają tak samo dla potencjalnych nabywców, dopóki ich nie kupią; 

następnie odkrywają prawdę. Dla dowolnej liczby X pomiędzy 0 i 2000, liczba samochodów o jakości niższej 

niż X to X / 2. Jeśli samochód ma jakość X, jego pierwotny właściciel będzie skłonny sprzedać go za cenę 

wyższą niż X. Jeśli kupujący wiedział, że samochód był jakości Y, byłaby skłonna zapłacić Y +500. Kiedy 

kupujący nie są pewni jakości samochodu, są skłonni zapłacić spodziewaną wartość, biorąc pod uwagę zrozkład 

jakości na rynku.  

a) Przypuśćmy, że wszyscy wiedzą, że wszystkie używane samochody w Pcimiu są na sprzedaż. Za ile 

będą sprzedawane używane samochody?  

b) Czy każdy właściciel używanego samochodu byłby skłonny sprzedać go po tej cenie?  

c) Jakie samochody używane pojawią się na rynku?  

d) Niech X będzie liczbą od 0 do 2000 i załóżmy, że sprzedawane są wszystkie samochody o jakości 

niższej niż X, a pierwotni właściciele utrzymują wszystkie samochody wyższej jakości niż X. Ile 

kupujący byliby skłonni zapłacić za używany samochód?  

e) Przy tej cenie, jakie używane samochody byłyby na sprzedaż?  

f) Napisz równanie dla wartości X w równowadze.  

 

 

 

 

 

 

 



Zad. 5 [Ograniczona racjonalność: Samokontrola] Zdzisiu lubi balować i pić piwo. Wie jednak, że jeżeli 

wypije zbyt dużo piwa następnego dnia nie będzie czuł się
 
dobrze i nie będzie w stanie nic zrobić. Gdy Zdzisiek 

jest jeszcze w domu, na trzeźwo rozważając efekty picia, to przyjemność z wypicia x piw wycenia na 
 
 10x − x2.  

Zdzisiek został zaproszony na imprezę
 

w sobotę
 

wieczorem i wie, że będzie tam darmowe piwo. Jego 

alternatywą
 
jest oglądanie meczu w telewizji z kolegą

 
abstynentem. Przyjemność z zostania w domu wycenia na 

20. 

a) Na wypicie ilu piw zdecydował by się Zdzisiu podejmując decyzję na trzeźwo? (Wskazówka: 

jaka liczba piw maksymalizuje jego wycenę przyjemność płynącą z picia) 

b) Decydując na trzeźwo Zbyszek będzie wolał oglądać mecz czy iść na imprezę? 

c) Zdzisiek już dawno zauważył, że piwo ma na niego przedziwny wpływ. Im więcej wypije tym 

bardziej jest spragniony. Po t piwach jego przyjemność z wypicia łącznie x piw wynosi (10 + 

t)x − x2. Ile piw wypije Zdzisiek na imprezie? (Wskazówka: Ponieważ cena jest 0, będzie pił, 

aż krańcowa przyjemność z dodatkowego piwa spadnie do zera). 

d) Jeśli Zdzisiek wie, że wypije więcej piw niż jego trzeźwe „ja” to zdecyduje się pójść na 

imprezę?  

e) Zdzisiek ma dziewczynę. Ona bardzo nie lubi, gdy Zdzisiek wypije zbyt dużo i, dla dobra 

Zdziśka, powiedziała mu, że jeśli wypije więcej niż 5 piw, to pożałuje (Zdzisiek wie, że nie 

rzuca ona słów na wiatr). Zatem jego wycenę przyjemności z picia teraz opisuje (10 + t)x − x2 

dla t ≤ 5 oraz  (10 + t)x − x2 − 1000, dla t > 5. Czy teraz Zdzisiek pójdzie na imprezę? Jak 

ekonomicznie określiłbyś rolę
 
dziewczyny Zdziśka?  

  

 

 

 

 

 
 


