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Elastyczność

1) Funkcja popytu hodowców psów na elektryczne polerki zadana jest równaniem Qh = max{200 − p, 0},
funkcja popytu w laścicieli zwierz ↪at domowych ma postać Qd = max{90− 4p, 0}

1. Wyznacz elstyczność cenow ↪a popytu hodowców i w laścicieli zwierz ↪at domowych.

2. Dla jakiej ceny elstyczność cenowa popytu hodowców wynosi -1?

3. Dla jakiej ceny elstyczność cenowa popytu w laścicieli zwierz ↪at domowych wynosi -1?

4. Kożystaj ↪ac z rozwi ↪azania zadania 9 z drugiej serii zadań dodatkowych znajdź cen ↪e, dla której elstycz-

ność cenowa popytu rynkowego wynosi -1.

5. Dla jakiej ceny przychód sprzedawców polerek elektrycznych b ↪ed ↪a maksymalne? Kto wtedy kupuje

polerki?

2) Funkcja popytu na czerwone szminki jest zadana równaniem q(p) = (p + 1)−2

1. Wyznacz elstyczność cenow ↪a popytu.

2. Dla jakiej ceny elstyczność cenowa popytu wynosi -1?

3. Zapisz formu l ↪e na przychód ca lkowity ze sprzedaży czerwonych szminek jako funkcj ↪e ich ceny.

4. Wyznacz cen ↪e maksymalizuj ↪ac ↪a przychód.

5. Za lóżmy, że popyt na szminki jest opisany ogólniejsza formu l ↪a q(p) = (p + a)−b, gdzie a > 0, b >

0.Powtórz punkt 1 i 2.
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Równowaga

3) Krzywa podaży elektrycznych polerk z zadania 1) zadana jest równaniem Qs = 3p,

1. Wyznacz cen ↪e i wielkość produkcji w równowadze.

2. Na polerki na lożono podatek w wysokości 5. Wyznacz now ↪a cene i wielkość w równowadze.

3. Zaznacz strat ↪e pust ↪a, nadwyżke konsumentów i producentów. Co to jest nadwyżka konsumenta?
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Wymiana

1. Sformu luj Pierwsze Fundamentalne Twierdzenie Dobrobyt i podaj jego iplikacje. Zilustruj jego zna-

czenie pos luguj ↪ac si ↪e skrzynk ↪a Edgewortha.

2. Sformu luj Drugie Fundamentalne Twierdzenie Dobrobyt i podaj jego iplikacje. Zilustruj jego znaczenie

pos luguj ↪ac si ↪e skrzynk ↪a Edgewortha.

3. Artur lubi wod ↪e i dietetyczn ↪a Col ↪e. Jego preferencje można opisać funkcj ↪a u(WM , CM ) = WMCM .

Magda jest mniej elastyczna i jej prefeeencje maj ↪a postać u(WM , CM ) = min{WJ , Cj}. Artur ma

pocz ↪atkowo 6l wody i 2l Coli. Pocz ↪atkowy koszyk Magdy zawiera 4l wody i 8l Coli.Umieść Artura w

w lewym dolnym rogu skrzynki Edgwortha.

(a) Zaznacz w skrzynche Edgwortha pocz ↪atkow ↪a alokacj ↪e.

(b) Narysuj krzywe oboj ↪etność przechodz ↪ace przez pocz ↪atkowe koszyki.

(c) Wiemy, że krzywe oboj ↪etności przechodz ↪ace przez alokacj ↪e optymaln ↪a w sensie Pareto krzywe

maj ↪a tylko jeden punkt wspólny. .Wyznacz krzyw ↪a kontraktu i zaznacz j ↪a na rysunku.

(d) Jaki b ↪edzie stosunek cen wody i Coli w równowadze? Zaznacz ograniczenie budżetowe Artura.

(e) Zaznacz równowag ↪e doskonale konkurencyjn ↪a. Czy jest ona efektywna w sensie Pareto? Jakie

Twierdzenie o tym mówi? Przytocz je.

4. Ala Prosta i Ola Kanciasta maj ↪a nast ↪epuj ↪ace funkcje użyteczności wzgl ↪edem jab lek (x) i bananów

(y): u(x, y) = x + y oraz u(x, y) = min{x, y}. Ich zasoby pocz ↪atkowe to (eAx , e
A
y ) = (0, 12) oraz

(eOx , e
O
y ) = (12, 0). Umieść Al ↪e w lewym dolnym rogu skrzynki Edgwortha.

(a) pokaż na rysunku zasób pocz ↪atkowy i krzywe oboj ↪etności przechodz ↪ace przez zasób pocz ↪atkowy.

(b) znajdź i pokaż na rysunku wszystkie Pareto optymalne alokacje.

(c) jeżeli cena jab lek jest numeraire to ile b ↪edzie wynosić cena bananów w równowadze doskonale

konkurencyjnej.

(d) znajdź alokacj ↪e doskonale konkurencyjn ↪a.
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