
Ćwiczenia 1 zadania dodatkowe

Krzysztof Makarski

Preferencje

1. Narysuj krzywe oboj ↪etności mi ↪edzy dobrami X i Y w przypadku, gdy:

(a) dodatkowa jednostka X nie zwi ↪eksza zadowolenia konsumenta

(b) można zawsze skompensować konsumentowi strat ↪e jednej jednostki X dwiema jednostkami Y

niezależnie od proporcji w jakich s ↪a one konsumowane

(c) konsumpcja dodatkowych jednostek X musi być kompensowana konsumpcj ↪a dodatkowych

jednostek Y. Przy czym ilość Y potrzeba do skompensowania konsumpcji jednej jednostki X

rośnie wraz ze wzrostem konsumpcji X.

2. Trzy gospodarstwa domowe maj ↪a do wyboru kilka koszyków dóbr (od A do E). Uk lad preferencji

każdego gospodarstwa domowego jest nast ↪epuj ↪acy. Podaj 3 aksjomaty preferencji. Dla każdego z

gospodarstw sprawdź czy s ↪a spe lnione.

(a) B < D, A > C, D < E, B = C, B < E

(b) C = A, E < A, B > A, D > A, B = E

(c) B < D, C > A, C < E, D = A, C > B

3. Tommy jest najszcz ↪eśliwszy, gdy ma 8 ciastek i 4 szklanki mleka dziennie. Kiedykolwiek ma wi ↪ecej

niż swoj ↪a ulubion ↪a ilość mleka i ciasteczek, dodanie mu kolejnej jednostki pogarsza jego sytuacj ↪e.

Ilekroć ma mniej niż jego ulubiona ilość, dodanie mu wi ↪ecej mleka lub ciasteczek sprawia, że jest

szcz ↪eśliwszy. Jego mama inacze wyobraża sobie optymalny koszyk Tommy’ego. Mama sprawia,

że Tommy pije 7 szklanek mleka i pozwala mu tylko na 2 ciasteczka dziennie. Pewnego dnia, gdy

jego mama pojecha la na konferencj ↪e, sadystyczna siostra Tommy’ego zmusi la go do zjedzenia 13

ciasteczek i da l mu tylko 1 szklank ↪e mleka, mimo że Tommy narzeka l gorzko na temat ostatnich

5 ciasteczek, które kaza la mu zjeść i b laga l o wi ↪ecej mleka. Chociaż Tommy narzeka l po powrocie

mamy, musia l przyznać, że bardziej lubi l diet ↪e, do której zmusi la go jego siostra.

(a) Narysuj krzywe oboj ↪etności Tommego, które b ↪ed ↪a zgodne z przytoczon ↪a wyżej histori ↪a

(b) Mama Tommy’ego uważa, że optymalny koszyk dla jej syna to 7 szklanek mleka i 2 ciasteczka.

Odchylenia od optimum mierzy wed lug wartości bezwzgl ↪ednych. Jeśli Tommy spożywa inny

koszyk, powiedzmy (c, m), mierzy jego odleg lość od optymalnego koszyka przez D = |7 −
m| + |2 − c|. Dla mamy im wi ↪eksze D, tym gorzej. Na powyższym wykresie, naszkicuj

kilka krzywych oboj ↪etności mamy Tommy’ego. (Podpowiedź: zanim spróbujesz narysować

krzywe jej oboj ↪etności, sugerujemy zaznaczyć w brudnopisie pary punktów (x, y) w takich,

że |x|+ |y| = 1. )
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4. Mary Granola uwielbia spożywać dwa dobra, grejpfruty i awokado.

(a) Na wykresie poniżej nachylenie krzywej oboj ↪etności przechodz ↪acej przez dowolne punkyt,

w których ma wi ↪ecej grejpfrutów niż awokado, wynosi -2. To znaczy że gdy ma wi ↪ecej

grejpfrutów niż awokado, jest gotowa dać .... grejpfruty, aby otrzymać jedno awokado.

(b) Na tym samym wykresie, nachylenie krzywej oboj ↪etności w punktach, w których ma mniej

grejpfrutów niż awokado to -1/2. Oznacza to, że kiedy ma mniej grejpfrutów niż awokado,

to chce oddać ... grejpfruta, aby otrzymać jedno awokado.
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(a) Na tym wykresie narysuj krzyw ↪a oboj ↪etności dla Mary przechodz ↪ac ↪a przez koszykt (10A,

10G). Narysuj inn ↪a krzyw ↪a oboj ↪etności przechodz ↪ac ↪a przez (20A, 20G).

(b) Czy Mary ma wypuk le preferencje?
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Użyteczność

5. Uzupe lnij poniższ ↪a tabel ↪e:. Dla każdej z podanych funkcji uzyteczności wyznacz wzór na uży-

teczność krańcow ↪a wzgl ↪edem dobra x i dobra y. Nast ↪epnie wyznacz wzór na krańcow ↪a stop ↪e

substytucji MRS(x, y). Określ typ preferencji opisanych przez takie funkcje uzyteczności.

u(x, y) MUx(x, y) MUy(x, y) MRS(x,y) Preferencje

2x + 3y

4x + 6y

ax + by

2
√
x + y

lnx + y

f(x) + y

xy

xayb

6. Funkcja użyteczności Magdy opisana jest równaniem u(x, y) = xy, gdzie x to liczba jab lek, a y

bananów.

• Magda dysponuje koszykiem (40,5). Jej użyteczność wynosi u(40, 5) =....

• Krzywa oboj ↪etności przechodz ↪aca przez tek koszyk zawiera takie punkty (x, y), że xy =...

• Możemy wi ↪ec opisać j ↪a równaniem y =....

(a) Narysuj krzyw ↪a oboj ↪etność przechodz ↪ac ↪a przez punkt (40,5)

(b) Natalia zaoferowa la Magdzie, że da jej 15 bananów w zamian za 25 jab lek. Czy Magda

zaakceptuje ofert ↪e? Jakiej najwi ↪ekszej liczby jab lek mog laby oczekiwać Natalia w zamian

za 15 bananów? Zak ladamy, że Magda akceptuje wszystkie oferty, o ile jej użyteczność nie

spada po zamianie.

7. Vanna Boogie lubi duże imprezy. Ma też silne preferencje, żeby na imprezie by lo dok ladnie tyle

samo m ↪eżczyzn co kobiet. Preferencje Vanny mog ↪a być reprezentowane przez funkcj ↪e użyteczności

U(x, y) = min {2x− y, 2y − x} gdzie x to liczba kobiet, a y to liczba m ↪eżczyzn na imprezie.

Narysuj krzyw ↪a oboj ↪etności, wzd luż której użyteczność Vanny wynosi 10. Post ↪epój zgodnie ze

wskazówkami:

• Zaznacz punkty dla których x = y

• Spośród nich wybierz punkt dla którego U(x, y) = 10

• Użyj niebieskiego atramentu, aby narysować lini ↪e, wzd luż której 2y - x = 10.

• Kiedy min {2x - y, 2y - x} = 2y - x, na imprezie jest wi ↪ecej m ↪eżczyzn niż kobiet czy wi ↪ecej

kobiet niż m ↪eżczyzn)?
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• Narysuj czerwon ↪a lini ↪e na cz ↪eści niebieskiej linii, dla której U (x, y) = min {2x-y, 2y-x} =

2y-x. To pokazuje wszystkie kombinacje, które zdaniem Vany s ↪a tak dobre, jak (10, 10), ale

gdzie jest wi ↪ecej m ↪eżczyzn niż kobiet/ wi ↪ecej kobiet niż m ↪eżczyzn)?

• Narysuj niebiesk ↪a lini ↪e, wzd luż której 2x - y = 10. Narysuj czerwon ↪a lini ↪e na cz ↪eści tej nowej

niebieskiej linii, dla której min {2x-y, 2y-x} = 2x-y.

• Użyj o lówka do zaznaczenia na wykresie, wszystkich kombinacji, które Vanna lubi co najmniej

tak bardzo, jak (10, 10).

(a) Na pierwszej imprezie by lo 9 m ↪eżczyzn i 10 kobiet. Na drugiej by lo 14 m ↪eżczyzn i 10 kobiet.

Któr ↪a imprez ↪e wo la la Vanna?

(b) Vanna ma 16 kobiet na swojej imprezie i wi ↪ecej m ↪eżczyzn niż kobiet. Uważa, że impreza jest

tak dobra, jak ta, na której jest 10 m ↪eżczyzn i 10 kobiet. Ilu m ↪eżczyzn ma na przyj ↪eciu?

(c) Vanna ma 16 kobiet na swoim przyj ↪eciu i wi ↪ecej kobiet niż m ↪eżczyzn. Myśli, że to impreza

dok ladnie tak dobry, jak ta, na której jest obecnych 10 m ↪eżczyzn i 10 kobiet, ilu m ↪eżczyzn

ma na przyj ↪eciu?
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Ograniczenie budżetowe.

1. Harry Hype ma 5000 $ na reklam ↪e nowego rodzaju sushi. Badania rynku pokazuj ↪a, że osoby, które

najprawdopodobniej kupi ↪a ten nowy produkt, to niedawni nabywcy tytu lów M.B.A. i prawnicy

posiadaj ↪acy wanny z hydromasażem. Harry rozważa reklam ↪e w dwóch gazetach, nudnym maga-

zynie biznesowym i modnej publikacji konsumenckiej dla osób, które ża luj ↪a, że nie mieszkaj ↪a w

Kalifornii. Fakt 1: reklamy w nudnym magazynie biznesowym kosztuj ↪a 500 USD, a reklamy w

magazynie dla konsumentów kosztuj ↪a 250 USD. Fakt 2: Każda reklama w magazynie bizneso-

wym zostanie odczytana przez 1000 nowych M.B.A. i 300 prawników z wannami z hydromasażem.

Fakt 3: Każda reklama w publikacji konsumenckiej zostanie odczytana przez 300 nowych M.B.A.

i 250 prawników posiadaj ↪acych wanny z hydromasażem. Fakt 4: Nikt nie czyta wi ↪ecej niż jednej

reklamy, a nikt, kto czyta jeden magazyn, nie czyta drugiego.

(a) Jeśli Harry wyda ca ly swój budżet reklamowy na publikacj ↪e w magazynie biznesowym, jego

reklama zostanie odczytana przez ..... posiadaczy M.B.A. i przez ....prawników z wannami z

hydromasażem.

(b) Jeśli wyda ca ly swój budżet reklamowy na publikacj ↪e w magazynie konsumenckim, jego re-

klama zostanie odczytana przez .... posiadaczy M.B.A. i przez .... prawników z wannami z

hydromasażem.

(c) Za lóżmy, że wyda l po low ↪e swojego budżetu reklamowego na każd ↪a publikacj ↪e. Jego og loszenie

zostanie odczytane przez .... posiadaczy M.B.A. i .... prawników z wannami z hydromasażem.

(d) Narysuj ”lini ↪e budżetow ↪a”, pokazuj ↪ac ↪a kombinacje liczby odczytów nowych M.B.A. i prawni-

ków z wannami z hydromasażem, które może uzyskać, jeśli wyda ca ly swój budżet reklamowy.

Czy ta linia si ↪ega do końca do osi? Nakreśl szkic, zacieniuj zbiór budżetowy, który zawiera

wszystkie kombinacje posiadaczy MBA i prawników, do których może dotrzeć, jeśli wydaje

nie wi ↪ecej niż swój budżet.
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