
Ćwiczenia 3

Krzysztof Makarski

Popyt rynkowy

1. Uzupe lnij tebl ↪e

Funkcja popytu Elastyczność cenowa popytu

D(p) = 60− p

D(p) = a− bp

D(p) = 40p−2

D(p) = Ap−b

D(p) = (p + 3)−2

D(p) = (p + a)−b

2. Maj ↪ac funkcj ↪e popytu, lnD(p) = 1000 − p + lnm. (Wskazówka. Zapisz jako p = 1000 − ln q + lnm,

aby policzyć dq
dp = 1

dp
dq

)

(a) Policz elastyczność cenow ↪a popytu dla

i. p = 2 i m = 500

ii. p = 3 i m = 500

iii. p = 4 i m = 1500

(b) Policz dochodow ↪a elastyczność popytu dla

i. p = 2 i m = 500

ii. p = 2 i m = 1000

iii. p = 3 i m = 1500

3. Funkcja popytu na bilet na mecz futbolu amerykańskiego w typowym dużym uniwersytecie w środko-

wym zachodzie USA wynosi D(p) = 200, 000− 10, 000p. Stadion uniwersytecki jest w stanie pomieścić

100, 000 widzów.

(a) Znajdź równanie opisuj ↪ace krańcowy przychód.

(b) Narysuj odwrócon ↪a funkcje popytu i krańcowy przychód.

(c) Znajdź cen ↪e maksymalizuj ↪ac ↪a ca lkowity przychód. Ile biletów zosta loby sprzedanych po tej cenie?

Policz cenow ↪a elastyczność popytu w tym punkcie. Czy stadion b ↪edzie pe lny?

(d) Kilka udanych sezonów doprowadzi lo do wzrostu popytu na bilety. Nowa funkcja popytu ma

postać D′(p) = 300, 000− 10, 000p. Znajdź równanie opisuj ↪ace krańcowy przychód.

(e) Policz cen ↪e maksymalizuj ↪ac ↪a ca lkowity przychód (zignoruj rozmiar stadionu). Ile wówczas biletów

należa loby sprzedać? Policz MR w tym punkcie. Ile biletów zostanie faktycznie sprzedane? Policz

MR w tym punkcie.
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Wymiana

1. Ken (K) oraz Barbie (B) konsumuj ↪a quiche (Q) oraz wino (W ). Ich zasoby pocz ↪atkowe s ↪a dane:

(eKQ , eKW ) = (3, 2) oraz (eBQ, e
B
W ) = (1, 6). Oboje maj ↪a jednakowe funkcje użyteczności u(Q,W ) = QW .

Umieść Kena 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) ponieważ wiemy, że alokacja doskonale konkurencyjna jest Pareto efektywna, to wiemy, że w

równowadze doskonale konkurencyjnej pQ/pW =.

(d) znajdź i pokaż na rysunku alokacj ↪e doskonale konkurencyjn ↪a.

2. 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.

i. znajdź i pokaż na rysunku wszystkie Pareto optymalne alokacje.

ii. jeżeli cena jab lek jest numeraire to ile b ↪edzie wynosić cena bananów w równowadze doskonale

konkurencyjnej.

iii. znajdź alokacj ↪e doskonale konkurencyjn ↪a.

3. Maciek (M) i Ania (A) lubi ↪a wino i ksi ↪ażki. Maciek dysponuje zasobem pocz ↪atkowym 60 ksi ↪ażek oraz

10 butelek wina. Ania dysponuje 20 ksi ↪ażkami i 30 butelkami wina. Nie maj ↪a nic wi ↪ecej i nie handluj ↪a

z nikim wi ↪ecej. Maćka preferencje maj ↪a postać u(x, y) = x + y, gdzie x− ksi ↪ażki oraz y− wino. Ani

preferencje s ↪a opisane funkcj ↪a u(x, y) = xy. Umieść Maćka 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) niech ksi ↪ażka b ↪edzie numeraire, znajdź cen ↪e wina oraz alokacj ↪e w równowadze doskonale konku-

rencyjnej, pokaż t ↪e alokacj ↪e na rysunku.
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