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TEMAT 2:  Regulacje rządowe.  
 
 
1. Proszę przeanalizować zmiany nadwyżek konsumenta, producenta, wpływy rządowe i bezpowrotną 
stratę społeczną na rynku doskonale konkurencyjnym papierosów po wprowadzeniu podatku 
kwotowego 20zł od każdej sprzedanej paczki. Analizę tę proszę przeprowadzić dla trzech przypadków: 
i) Odwrotna funkcja popytu: P(Q)=100-Q i odwrotna funkcja podaży dana wzorem: P(Q)=20+Q (Q – 
ilość w tysiącach, P – cena w zł). 
ii) Odwrotna funkcja popytu: P(Q)=100-Q i odwrotna funkcja podaży dana wzorem: P(Q)=60  
iii) Odwrotna funkcja popytu: P(Q)=100-Q i funkcja podaży dana wzorem: Q=40. 
 
2. W krainie Hipochondryków funkcja popytu rynkowego na szczepionki przeciw oślej grypie dana jest 
wzorem: Q(P) = 500-0.6 P. Podaż rynkową szczepionek określa funkcja: Q(P) = 0.4P, gdzie Q – ilość 
podana w tys. sztuk, P – cena w zł.  
a) Proszę określić warunki równowagi na tym rynku tj.: cenę oraz ilość sprzedawanych szczepionek.   
b) Jeśli rząd chce wesprzeć nabywców szczepionek i wprowadzi dopłaty (subsydium) w wysokości 200 
zł do każdej szczepionki, to jaka wtedy ustali się równowaga na rynku?  
c) Jak zmieni się sytuacja na rynku, gdy w zamian dopłat zostanie wprowadzona cena maksymalna na 
szczepionki 420 zł?  
d) Ile wydatków poniesie rząd na subsydia (pkt. b), a ile na dostarczenie brakującej ilości szczepionek 
zakładając, że musi kupić je zagranicą po cenie światowej 500zł, a odsprzedaje w kraju po cenie 
maksymalnej 420 zł (pkt.c)?  
e) Za wprowadzeniem którego rozwiązania (subsydia, czy cena maksymalna + dostarczanie brakującej 
ilości towaru przez rząd) będą opowiadali się konsumenci, a którego importerzy (wyjaśnienie na 
podstawie obliczeń nadwyżek producentów (importerów)  i konsumentów) . 
 
3. W kraju Sąsiednim Zachodnim funkcja popytu na polskie kabanosy wynosi: Q(P) = 5000-P, 
natomiast funkcja podaży przyjmuje postać: Q(P) = - 500 + P (Q - ilość kabanosów w tonach, P + cena 
w Euro).  
a) Proszę określić warunki równowagi na tym rynku tj.: cenę oraz ilość sprzedawanych w kraju 
Sąsiednim Zachodnim polskich kabanosów.   
Rząd w kraju Sąsiednim Zachodnim postanawia na skutek pogarszających się stosunków między 
obydwoma krajami ograniczyć import kabanosów. Dwóch niezależnych ekspertów z Ministerstwa 
Finansów (Pani Wurst i Pan Schinken) proponuje wprowadzenie dwóch różnych instrumentów 
ograniczających import polskich kabanosów. 
i) Sugestia Pani Wurst to namówić importerów kabanosów, aby dobrowolnie ograniczyli swój import 
do 1500 ton rocznie. Propozycja Pana Schinken to nałożenie na import cła w wysokości 1500 Euro od 
tony. 
b) Jak zmienią się warunki równowagi po wprowadzeniu tego typu ograniczeń? 
c) Jak rozwiązania te wpłyną na dobrobyt społeczny w kraju Sąsiednim Zachodnim? 
d) Które rozwiązanie będą woleli konsumenci, które importerzy, które rząd? 
 
4. Monopolistka na rynku spirytusowym napotyka na krzywą popyt: Q(P)=20P-3. Koszty krańcowe 
monopolistki są stałe i równe 5zł za butelkę trunku. W kraju szerzy się pijaństwo. Rząd chcąc zmienić 
sytuację wprowadza podatek w wysokości 7zł od butelki. O ile wzrośnie cena rynkowa alkoholu? O ile 
spadnie jego sprzedaż i konsumpcja? 
 
5. Rynek rakiet do gry w tenisa charakteryzuje się poziomą krzywą podaży i 
liniową, opadającą krzywą popytu. Obecnie rząd nakłada podatek w wysokości „t” od każdej 
sprzedanej rakiety. Przyjmij założenie, że rząd decyduje się na dwukrotne 
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zwiększenie podatku. Czy jest w takim przypadku prawdą, że podwojenie rządowego podatku 
zwiększa dokładnie dwukrotnie bezpowrotną stratę z tytułu jego nałożenia? 
 
6. Popyt rynkowy na dobro X opisany jest wzorem: Qd=393-2P, podaż rynkowa: Qs=P/4-12 oblicz 
cenę i ilość równowagi, nadwyżkę konsumenta i producenta oraz sporządź odpowiedni rysunek w 
przypadku w którym rząd wprowadza następujące podatki (tam gdzie to konieczne załóż, że zysk jest 
tożsamy z nadwyżką producenta): 
a) T=2q, podatek od każdej sprzedanej sztuki 
b) T=20% TR, podatek od całkowitych uzyskanych przychodów 
c) T=20% Π, podatek od zysku firmy 
d) T=200, podatek niezależny od wielkości i wartości sprzedaży 
e) *T=10% Π, Π(0,300]; T=20% Π, Π(300,600]; T=30% Π, Π(600,+ ∞), progowy od Π 
f) *T=1q,  q(0,300];  t=20q,  q(300,600];  t=10q,  q(600,900)$, progowy od ilości 
g) *T= 1/10 * q0,5, podatek od każdej sprzedanej sztuki 
h) *T=(p*-MC)(p*)Π, podatek od zysku zależny od marży, gdzie p* to cena rynkowa 
i) **T=10[q/4], podatek od co czwartej sprzedanej sztuki [x] - wartość całkowita z x 
 
 
Zadania testowe: 
1. Wprowadzenie podatku jednostkowego w wielkości „t” w monopolu spowoduje wzrost ceny 
sprzedaży dobra dostarczanego prze monopolistę w równowadze: 
a) równy „t”, 
b) równy, bądź mniejszy od „t”, 
c) większy od „t”, bądź równy „t”, bądź mniejszy od „t”, 
d) mniejszy od „t”, 
e) równy, bądź większy od „t” . 
 
2. Odwrotna funkcja popytu na dobro X dostarczane przez monopolistę określona jest wzorem: 
P(Q)=a-bQ. Krańcowy koszt produkcji monopolisty jest stały i równy „c” (a>c). Proszę obliczyć o ile 
zmieni się produkcja monopolisty w równowadze w dwóch przypadkach: (i) jeśli rząd zacznie pobierać 
podatek jednostkowy równy „t” oraz (ii) jeśli będzie dotował monopolistę poprzez subsydium 
jednostkowe równe „s”. 
a) Po wprowadzeniu podatku ilość spadnie o „t”, a po wprowadzenie subsydium wzrośnie o  
     „s”. 
b) Po wprowadzeniu podatku ilość spadnie o „t/2”, a po wprowadzenie subsydium wzrośnie o  
     „s/2”. 
c) Po wprowadzeniu podatku ilość spadnie o „t/4b”, a po wprowadzenie subsydium wzrośnie  
    o „s/4b”. 
d) Po wprowadzeniu podatku ilość spadnie o „c-t/4b”, a po wprowadzenie subsydium  
     wzrośnie o „c+s/4b”. 
e) Żadne z powyższych. 
 
3. W krótkim okresie wprowadzenie podatku ryczałtowego w warunkach doskonałej konkurencji, 
kiedy każdy ze sprzedawców postępuje racjonalnie i dąży do maksymalizacji swoje zysku spowoduje: 
a) obniżenie wielkości produkcji pojedynczego przedsiębiorstwa i wzrost ceny równowagi 
b) obniżenie wielkości produkcji pojedynczego przedsiębiorstwa i spadek ceny równowagi 
c) wzrost wielkości produkcji pojedynczego przedsiębiorstwa i spadek ceny równowagi 
d) Nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi, bez znajomości funkcji popytu oraz stawki  
    podatku. 
e) Żadne z powyższych. 
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4. W kraju Czytających Inteligentów do roku 2011 odwrotna funkcja popytu na książki określona była 
wzorem: P(Q)= 226-Q, zaś odwrotna funkcja podaży: P(Q)=20+Q (P – cena w zł, Q – ilość ). Rynek 
książek jest doskonale konkurencyjny. Książki nie były obłożone podatkiem VAT. W 2012 nastąpiły 
wybory i zmiana rządu. Nowy rząd nałożył na sprzedaż książek 5% VAT. Jak ta sytuacja wpłynie na 
warunki równowagi rynkowej (cenę i ilość)? 
a) P=100; Q=100 
b) P=103; Q=97 
c) P=108,15; Q=91,85 
d) P=152, Q= 48 
e) Żadne z powyższych 
 


