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Rozdział

1.

Wiadomości
wstępne

Nieważna jest ilość wiadomości, lecz ich jakość. Można wiedzieć bardzo wiele,

nie wiedząc tego, co najpotrzebniejsze.

Lew Tołstoj

PODSTAWY DZIAŁALNOŚĆI PRZEDSIĘBIORSTWA HOTELARSKIEGO



POTRZEBY LUDZKIE

Od początku istnienia odczuwamy różnorakie potrzeby. Niektóre z nich, takie jak

potrzeba jedzenia, snu, ciepła czy odpoczynku, wynikają z istoty naszego orga-

nizmu – są to tzw. potrzeby naturalne (biologiczne, podstawowe). Zaspokojenie

tych potrzeb jest nam konieczne do życia. Potrzeby podróżowania, posiadania

luksusowego samochodu, wiedzy czy rozrywki pojawiają się na skutek rozwoju

społeczno-gospodarczego. Są to potrzeby wyższego rzędu, nazywane potrze-

bami kulturalnymi. Potrzeby te wynikają z naszej osobowości i stosunku do oto-

czenia społecznego.

PotrzebaPotrzeba toto stanstan niepokojuniepokoju spowodowanyspowodowany brakiembrakiem czegoś.czegoś.

Liczba naszych potrzeb jest nieograniczona. Zaspokojenie jednej potrzeby

często wywołuje nową potrzebę. Kiedy np. zaspokoimy potrzebę mieszkania

(kupimy mieszkanie), zaczynamy odczuwać brak mebli.

Sposób zaspokojenia potrzeb może być dla każdego z nas odmienny. Za-

spokajając potrzebę głodu, sięgamy po kanapkę z serem i z sałatą albo po ba-

ton czekoladowy, albo zamawiamy obiad z dwóch dań w luksusowej restauracji.

Potrzeby mogą być jednorazowe (np. potrzeba uzyskania wykształcenia) lub

powtarzalne (np. potrzeba snu, jedzenia, mieszkania, bezpieczeństwa), teraźniej-

sze (potrzeby wymagające bieżącego zaspokojenia) i przyszłe (potrzeby możliwe

do zaspokojenia w przyszłości), realne i nierealne.

Rozdział 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE
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pytania
i ćwiczenia1. Każdy z nas odczuwa różne potrzeby: snu, podróżowania, jedzenia,

zakupu komputera, bezpieczeństwa, rozrywki, zrealizowania re-
cepty na leki, zapłaty czynszu za mieszkanie, ukończenia studiów
wyższych.
Zastanów się, którektóre zz wymienionychwymienionych potrzebpotrzeb nazwałbyśnazwałbyś potrzebamipotrzebami
naturalnymi,naturalnymi, aa którektóre potrzebamipotrzebami wyższegowyższego rzędu,rzędu, aa następnienastępnie wpiszwpisz
jeje dodo odpowiedniejodpowiedniej kolumnykolumny ww tabeli.tabeli.

PotrzebPotrzebyy naturnaturalnealne PotrzebPotrzebyy wyższegowyższego rzędurzędu

2. Wymień po 2 możliwe sposoby zaspokajania potrzeb:
• PotrzebaPotrzeba snusnu – nocleg w luksusowym hotelu,

......................................................................................................
• PotrzebaPotrzeba podróżowaniapodróżowania – lot samolotem,

......................................................................................................
• PotrzebaPotrzeba mieszkaniamieszkania – domek z ogródkiem,

......................................................................................................
3. UzupełnijUzupełnij schematschemat zmianzmian ww czasieczasie sposobusposobu zaspokajaniazaspokajania potrzebypotrzeby

podróżowaniapodróżowania

4. Abraham Maslow skonstruował hierarchię potrzeb. Jego zdaniem
wszystkie potrzeby, jakie odczuwamy, można zaliczyć do pięciu po-
ziomów potrzeb występujących w układzie hierarchicznym.

WIADOMOŚCI WSTĘPNE Rozdział 1.
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NaNa podstawiepodstawie piramidypiramidy potrzebpotrzeb MaslowaMaslowa możnamożna stwierdzić:stwierdzić:
1. Na dole hierarchii znajdują się potrzeby ....................................

................, których zaspokojenie jest konieczne ................................

............... Do grupy tej należą potrzeby: .............................................

.............................................................................................................
2. Na poziomie drugim występują potrzeby ..............................., czyli

dążenie każdego z nas do bezpieczeństwa osobistego, ekonomicz-
nego, socjalnego. Są nimi potrzeby ...................................................
............................................................................................................

3. Poziom środkowy zajmują potrzeby .............................................,
czyli nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z innymi ludźmi. Do
grupy tych potrzeb zalicza się ............................................................

4. Czwarty poziom to potrzeby ...............................................................
.............................................................................................................

5. Na szczycie hierarchii znajduje się potrzeba ......................................
.............................................................................................................

6. Zaspokojenie potrzeb na poziomach niższych wywołuje potrzeby
nowe.

7. Warunkiem realizacji potrzeb z poziomów wyższych jest zaspokoje-
nie potrzeb z poziomów niższych.

Rozdział 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE
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SPOSOBY ZASPOKAJANIA POTRZEB

Potrzeby ludzkie zaspokajamy, korzystając z dóbr lub usług.

DobraDobra toto środkiśrodki materialnematerialne służącesłużące zaspokojeniuzaspokojeniu potrzeb,potrzeb, posiadająceposiadające
określoneokreślone cechycechy fizykochemiczne:fizykochemiczne: kształt,kształt, zapach,zapach, kolor.kolor.

Niektórych dóbr, np. powietrza, wody i światła słonecznego, dostarcza nam

przyroda. Nie są to dobra wytworzone przez ludzi. Niemal zawsze są one dla

nas dostępne, a ich ilość jest w zasadzie nieograniczona. Dobra te nazywamy

wolnymiwolnymi.

Dobra, które są wytwarzane przez człowieka, występują w ilości ograniczo-

nej – są to tzw. dobradobra gospodarczegospodarcze (ekonomiczne). Ze względu na przezna-

czenie dobra gospodarcze możemy podzielić na konsumpcyjne i produkcyjne.

Dobra produkcyjne służą do wytwarzania nowych dóbr gospodarczych, dobra

konsumpcyjne bezpośrednio zaspokajają nasze potrzeby.

UsługiUsługi sąsą toto wszelkiewszelkie czynnościczynności świadczoneświadczone ww celucelu zaspokojeniazaspokojenia na-na-
szychszych potrzeb,potrzeb, którychktórych bezpośrednimbezpośrednim efektemefektem nienie sąsą nowenowe dobradobra go-go-
spodarcze.spodarcze.

Podobnie jak dobra, usługi mogą być produkcyjneprodukcyjne (naprawa samochodu,

szycie na miarę, usługi spedycyjne) i konsumpcyjnekonsumpcyjne. Usługi świadczone są

głównie dla celów konsumpcji indywidualnej (turystyczne, hotelarskie, fryzjer-

skie), zbiorowej (kulturalne, lecznicze) i ogólnospołecznej (usługi w zakresie ad-

ministracji, bezpieczeństwa).

WIADOMOŚCI WSTĘPNE Rozdział 1.
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pytania
i ćwiczenia 1. Dokonaj klasyfikacji poniżej podanych dóbr i usług, wpisz je do od-

powiedniej grupy w tabeli.
Dobra i usługi: chleb, mieszkanie, edukacja, opieka medyczna, piec
hutniczy, cement, usługi bankowe, lodówka, pralka, samochód, pa-
sta do zębów, woda w rzece, światło słoneczne, krosna, rudy że-
laza, telewizor, hala fabryczna, żyto, usługi budowlano-montażowe.

DobrDobraa UsługiUsługi

WWolneolne GospodarczeGospodarcze konsumpcyjnekonsumpcyjne produkcyjneprodukcyjne

konsumpcyjnekonsumpcyjne produkcyjneprodukcyjne

2. Dobra materialne i usługi zaspokajają potrzeby ludzkie. Dobra mate-
rialne mają postać rzeczową, a rezultaty działalności usługowej nie
przyjmują w zasadzie takiej postaci. Z tego faktu wynikają odmienne
cechy dóbr materialnych i usług.
WW tabelitabeli przedstawioneprzedstawione sąsą cechycechy dóbrdóbr materialnych.materialnych. NaNa ichich podsta-podsta-
wiewie wpiszwpisz cechycechy usług.usług.

LpLp.. CecCechhyy dóbrdóbr CecCechhyy usługusług

1.1. mająmają postaćpostać mamaterialnąterialną

2.2. produkcjaprodukcja ii dystrdystrybucjaybucja sąsą oddzieloneoddzielone odod konsumpcjikonsumpcji

3.3. mogąmogą bbyćyć transportowanetransportowane

4.4. mogąmogą bbyćyć produkowaneprodukowane nana zazapaspas

5.5. mogąmogą bbyćyć mamagazynowanegazynowane

6.6. najważniejszenajważniejsze cechycechy dóbrdóbr kształtowanekształtowane sąsą bezbez obecnościobecności odbiorcyodbiorcy

7.7. .........?.........?

CharakterystykaCharakterystyka usługiusługi hotelarskiejhotelarskiej
Usługa hotelarska składa się z dwóch podstawowych elementów –
udzielaniaudzielania noclegunoclegu ii wyżywieniawyżywienia. W zależności od rodzaju i kategorii
obiektu hotelarskiego usługa ta jest poszerzana o tzw. usługi dodat-
kowe, takie jak organizacja konferencji, gabinety odnowy biologicznej,
centra biznesowe i inne. Można powiedzieć, że usługa hotelarska ma
złożonyzłożony charaktercharakter.

Rozdział 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE
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Usługi hotelarskie charakteryzują się:

• różnorodnościąróżnorodnością, co oznacza, że części składowe usługi mogą wy-
stępować w różnych kombinacjach,

• elastycznościąelastycznością, ponieważ poszczególne elementy usługi dobierane
są stosownie do potrzeb klienta,

• sezonowościąsezonowością, ze względu na okresowe zmiany wzrostu i spadku
popytu na usługi (w ujęciu dziennym, tygodniowym, sezonowym).

ISTOTA I CEL DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Życie to nieprzerwany ciąg potrzeb. Dobra naturalne zaspokajają tylko niektóre

z nich. Do zaspokojenia pozostałych niezbędne są dobra gospodarcze, ale ilość

dóbr jest ograniczona.

Gdyby nie działalność człowieka, mogłoby się okazać, że dla niektórych

z nas dóbr zabraknie.

Nietrudno zauważyć, że istnieje rozbieżność pomiędzy nieograniczoną ilością

potrzeb a ograniczoną liczbą dóbr i usług. Ta rozbieżność zmusza nas do podejmo-

wania działalności gospodarczej, służącej zaspokojeniu ludzkich potrzeb.

Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej

w Polsce reguluje ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności go-

spodarczej.

DziałalnościąDziałalnością gospodarczągospodarczą w myśl ustawy jest zarobkowa działalność
wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, roz-
poznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawo-
dowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

WIADOMOŚCI WSTĘPNE Rozdział 1.
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Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej jest dostępne dla

każdego na równych prawach. Oznacza to swobodę prowadzenia działalności

gospodarczej bez względu na rodzaj działalności czy formę własności, pod wa-

runkiem przestrzegania przepisów prawa.

Działalność gospodarcza w Polsce prowadzona jest w warunkach gospo-

darki rynkowej. Oddziaływanie mechanizmu rynkowego, wolna konkurencja,

zwalczanie monopoli, ograniczona interwencja państwa w życie gospodarcze,

jednolity i stabilny system podatkowy to te cechy gospodarki rynkowej, które

sprzyjają prowadzeniu działalności gospodarczej.

CZYNNIKI WYTWÓRCZE

Każda firma do prowadzenia działalności potrzebuje licznych środków – zaso-

bów. Te zasoby to maszyny, woda, urządzenia, materiały, pracownicy, pieniądze,

powietrze, oprogramowanie komputerowe, patenty itp. Najogólniej można po-

wiedzieć, że w trakcie prowadzenia działalności firma korzysta z zasobów rze-

czowych, finansowych, ludzkich, naturalnych.

Bez zasobów nie jest możliwa jakakolwiek działalność.

ZASOBYZASOBY –– CZYNNIKICZYNNIKI WYTWÓRCZEWYTWÓRCZE

LudzkieLudzkie

ludzie i ich

• wiedza

• umiejętności

• kwalifikacje

RzeczoweRzeczowe

• środki produkcji

• środki pracy

• przedmioty pracy

NaNaturalneturalne

• odnawialne

• nieodnawialne

FinansoweFinansowe

• środki pieniężne

• papiery wartościowe

ZasobyZasoby ludzkieludzkie stanowią ludzie, ich wiedza, predyspozycje, kwalifikacje

i umiejętności wykorzystywane w procesie pracy.

Praca to celowa działalność człowieka podejmowana w celu zaspokojenia

określonych potrzeb.

ZasobyZasoby naturalnenaturalne są darem natury, utożsamiane są ze środowiskiem na-

turalnym, np. ziemia uprawna, surowce mineralne, ciepło słoneczne. Niektóre

z tych zasobów, np. takie jak gleba, poprzez racjonalne jej uprawianie, ciepło

słoneczne czy powietrze, mogą być odnawialne. Rudy żelaza, złoża węgla i inne

surowce naturalne są nieodnawialne.

ZasobyZasoby rzeczowerzeczowe – środki produkcji – to środki materialne wykorzystywane

w procesie wytwarzania dóbr i świadczenia usług przez człowieka. Są wśród

nich maszyny i urządzenia, hale fabryczne, narzędzia, za pomocą których
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oddziałujemy na surowce, materiały i ziemię w procesie pracy – są to tzw. środki

pracy. Są też przedmioty pracy – czyli surowce, materiały oraz ziemia, na które

oddziałujemy w procesie pracy. Środkami pracy oddziałujemy na przedmioty

pracy.

ZasobyZasoby finansowefinansowe – to środki pieniężne i papiery wartościowe, za które

w każdej chwili można kupić inne zasoby, np. naturalne czy rzeczowe.

Te cztery grupy czynników wytwórczych są niezbędne do produkcji dóbr

i usług. Aby jednak je wyprodukować, należy wcześniej umiejętnie „zatrudnić”

posiadane zasoby przez zorganizowanie działalności gospodarczej. Jest to moż-

liwe dzięki kolejnemu czynnikowi wytwórczemu – przedsiębiorczości.

pytania
i ćwiczenia1. Jan Kowalski wraz z żoną zamierza uruchomić działalność gospo-

darczą w zakresie usług hotelarskich. Chce poprowadzić pensjonat.
Jest właścicielem 10-pokojowego budynku mieszkalnego (z dużym
salonem, nowocześnie urządzoną kuchnią i jadalnią oraz niewyko-
rzystaną piwnicą), który łatwo przystosować do świadczenia tego
rodzaju usług. Budynek jest położony na 2-hektarowej, ogrodzonej
działce. Pan Kowalski ma 350 tys. złotych na rachunku bankowym
oraz 25 tys. dolarów. Ma też dwa telewizory, a niedawno zakupił
sprzęt komputerowy, który mógłby wykorzystać w recepcji.

JakieJakie zasobyzasoby wytwórczewytwórcze mama panpan Kowalski,Kowalski, aa jakichjakich jeszczejeszcze po-po-
trzebuje,trzebuje, żebyżeby poprowadzićpoprowadzić pensjonat?pensjonat?
ZasobyZasoby potrzebnepotrzebne dodo zorganizowaniazorganizowania pensjonatupensjonatu

ZasobZasobyy,, którektóre mama PanPan Kowalski,Kowalski, wynikającewynikające zz opisuopisu

LudzkieLudzkie RzeczoweRzeczowe NaNaturalneturalne FinansoweFinansowe
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ZasobZasobyy,, którektóre musimusi zgzgromadzićromadzić panpan Kowalski,Kowalski, żebżebyy poprowadzićpoprowadzić pensjonapensjonatt

LudzkieLudzkie RzeczoweRzeczowe NaNaturalneturalne FinansoweFinansowe

PODSTAWOWE SYSTEMY GOSPODARKI
NARODOWEJ

Działalność gospodarcza może być prowadzona w różnych systemach

społeczno-gospodarczych.

SystemSystem społeczno-gospodarczyspołeczno-gospodarczy tworzytworzy zespółzespół instytucjiinstytucji ii mechani-mechani-
zmówzmów koordynującychkoordynujących orazoraz kontrolującychkontrolujących podejmowaniepodejmowanie ii realizacjęrealizację
decyzjidecyzji ekonomicznychekonomicznych ww państwie.państwie.

Wyróżniamy cztery systemy społeczno-gospodarcze: system gospodarki

tradycyjnej, system gospodarki rynkowej, system gospodarki centralnie plano-

wanej oraz system gospodarki mieszanej. Poszczególne systemy różnią się

formą własności czynników wytwórczych, sposobem wyznaczania celów go-

spodarczych, sposobem ustalania warunków panujących na rynku itp.

Każda ludzka zbiorowość w obrębie określonego systemu musi rozwiązać

trzy podstawowe problemy codziennej egzystencji:

1. coco produkowaćprodukować – (które dobra i usługi oraz w jakich ilościach)

2. jakjak produkowaćprodukować – (w jaki sposób)

3. dladla kogokogo wytwarzaćwytwarzać – (kto będzie korzystał z tych dóbr i usług, kto będzie je

konsumował).

GospodarkaGospodarka tradycyjnatradycyjna to system charakterystyczny dla rejonów zacofa-

nych, gdzie ludzie zajmują się głównie rolnictwem. Dobra i usługi wytwarzane

w takich gospodarkach nie zmieniają się od pokoleń. Nie zmienia się też sposób

produkcji tych dóbr.

LudzieLudzie postępująpostępują zgodniezgodnie zz tradycją,tradycją, taktak jakjak ichich przodkowie,przodkowie, dlategodlatego zmianyzmiany

następująnastępują tutu bardzobardzo powoli.powoli. Produkcja odbywa się na potrzeby własne lokalnej

społeczności. Jeżeli w danym czasie wyprodukowanych dóbr jest więcej niż
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trzeba do zaspokojenia podstawowych potrzeb, nadwyżki dzielone są w sposób

tradycyjny, tzn. według panujących zwyczajów, np. wszystkim po równo.

GospodarkaGospodarka rrynkowaynkowa to system, w którym środki produkcji są własnością

osób prywatnych. Własność prywatna motywuje ludzi do podejmowania dzia-

łalności gospodarczej w celu pomnażania swojego majątku. Angażując środki

w działalność gospodarczą, dążą do jak najlepszego ich wykorzystania w celu

produkowania dóbr i usług, które z zyskiem mogą sprzedać. To właśnie chęć zy-

sku jest bodźcem do produkcji tych dóbr, których potrzebują nabywcy. Zysk jest

też instrumentem dyscyplinującym w zakresie utrzymania kosztów na jak najniż-

szym poziomie. Wymaga to wprowadzania obniżających koszty innowacji tech-

nicznych i organizacyjnych.

PodstawowymPodstawowym regulatoremregulatorem ii koordynatoremkoordynatorem procesówprocesów zachodzącychzachodzących ww go-go-

spodarcespodarce jestjest rrynek,ynek, aa dokładniedokładnie samoczynniesamoczynnie działającydziałający mechanizmmechanizm rrynkowyynkowy..

CechyCechy gospodarkigospodarki rrynkowejynkowej

• prywatna własność środków produkcji,

• racjonalne wykorzystanie zasobów,

• dostęp do innowacji technicznych i organizacyjnych,

• konkurencja,

• swoboda tworzenia podmiotów gospodarczych,

• samodzielność podejmowania decyzji gospodarczych,

• oddziaływanie mechanizmu rynkowego na popyt, podaż, cenę,

• ograniczona ingerencja państwa w życie gospodarcze.

GospodarkaGospodarka centralniecentralnie planowanaplanowana (nakazowa)(nakazowa) to system, który charaktery-

zuje dominacja państwowej własności czynników produkcji oraz nierynkowa alo-

kacja (rozmieszczenie w miejscu i czasie) zasobów gospodarczych.

GłównymGłównym regulatoremregulatorem wszystkichwszystkich procesówprocesów zachodzącychzachodzących ww gospodarcegospodarce

planowejplanowej jestjest planplan centralnycentralny.. WW gospodarcegospodarce nakazowejnakazowej opracowywanyopracowywany byłbył przezprzez

państwowepaństwowe agendyagendy planistyczne.planistyczne. Zawarte w nim ustalenia rozpisywano na kolejne,

wyodrębnione szczeble planowania i zarządzania gospodarką oraz poszczególne

jednostki gospodarcze. W taki sposób przydzielano podmiotom zadania i wskaź-

niki. Podmioty walczyły o przydział jak największych środków, bo mając możliwie

najwięcej czynników produkcji (budynków, maszyn, urządzeń i pracowników, środ-

ków finansowych), można było wykonać przydzielone w planach zadania, co da-

wało premie i nagrody, a nie wymagało dużego wysiłku. Przedsiębiorstwa były po-

zbawione ekonomicznej samodzielności, nie dysponowały obiektywną informacją

z rynku, bo rynku nie było.
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SystemySystemy gospodarkigospodarki rrynkowejynkowej orazoraz gospodarkigospodarki nakazowejnakazowej mająmają charaktercharakter

wyłączniewyłącznie modelowymodelowy.. Obecnie na świecie nie ma gospodarki „czysto” rynkowej.

Rynek wprawdzie steruje większością procesów ekonomicznych, ale państwo

odgrywa coraz ważniejszą rolę w gospodarce. WW niektórniektórychych gospodarkachgospodarkach

przeważaprzeważa rolarola państwa,państwa, ww innychinnych rrynku.ynku. Funkcjonujące współcześnie systemy

mają zatem charakter mieszany.

GospodarkaGospodarka mieszanamieszana jest to system, w którym występują cechy systemów

modelowych – publicznapubliczna ii prprywatnaywatna własnośćwłasność czynnikówczynników produkcji.produkcji.

Sektor prywatny i państwo współuczestniczą w rozwiązywaniu problemów

gospodarczych. Państwo ingeruje w procesy gospodarcze poprzez podatki, za-

pewnia bezpieczeństwo i obronę narodową, przeciwdziała kryzysom gospodar-

czym, pomaga potrzebującym. Państwo kieruje bezpośrednio tymi działami go-

spodarki, które mają znaczenie strategiczne.

Kraje o dużej ingerencji państwa w większość dziedzin gospodarki mają niż-

sze tempo wzrostu gospodarczego. Dzieje się tak, ponieważ państwo ponosi

duże nakłady na świadczenia społeczne.

pytania
i ćwiczenia 1. Poszczególne systemy różnią się formą własności czynników wy-

twórczych, sposobem wyznaczania celów gospodarczych, ustala-
nia warunków panujących na rynku i rozwiązywania podstawowych
problemów codziennej egzystencji.
NaNa podstawiepodstawie charakterystykicharakterystyki systemówsystemów gospodarkigospodarki określokreśl różniceróżnice
występującewystępujące pomiędzypomiędzy nimi,nimi, odpowiadającodpowiadając nana pytaniapytania zawartezawarte ww ta-ta-
belibeli ww kolumniekolumnie „Problemy”.„Problemy”. WW pierwszejpierwszej kolumniekolumnie pokazanopokazano jakjak na-na-
leżyleży uzupełnićuzupełnić tabelę.tabelę.

ProblemyProblemy
GospodarkaGospodarka
trtradadycycyjnayjna

GospodarkaGospodarka
rrynkynkoowwaa

GospodarkaGospodarka
nakazonakazowwaa

GospodarkaGospodarka
mieszanamieszana

CoCo produkować?produkować?

zgodniezgodnie zz tradycją,tradycją, toto samosamo coco wytwarzaliwytwarzali

przodkowieprzodkowie

JakJak produkować?produkować?

zgodniezgodnie zz tradycją,tradycją, taktak jakjak robilirobili przodkowieprzodkowie

DlaDla kogokogo produkować?produkować?

nana potrzebpotrzebyy własnewłasne ii lokalnejlokalnej społecznościspołeczności
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RYNEK – RODZAJE RYNKÓW

Codziennie dookoła nas odbywają się różne transakcje handlowe. Całokształt tych

transakcji oraz zespół warunków, w jakich one przebiegają, nazywamy rynkiem. Ry-

nek nie jest zatem tylko miejscem, gdzie odbywają się transakcje handlowe.

RynekRynek toto całokształtcałokształt transakcjitransakcji kupnakupna ii sprzedażysprzedaży orazoraz warunków,warunków, ww ja-ja-
kichkich oneone przebiegają.przebiegają.

Często słyszymy: rynek zboża czy węgla, rynek europejski czy australijski.

Czasami mówimy o światowym rynku zboża, polskim rynku papierów wartościo-

wych. Można powiedzieć, że rynek stanowi całokształt transakcji handlowych

w odniesieniu do określonego towaru, np. węgla, lub w ramach określonego re-

jonu, np. amerykańskiego.

Przedmiotem transakcji handlowych są dobra i usługi, może być też praca

ludzka, papiery wartościowe, kredyty.

Ze względu na przedmiot transakcji wyróżnimy rynek dóbr i usług, rynek

pracy i rynek finansowy, ze względu natomiast na zasięg terytorialny – rynek lo-

kalny, regionalny, narodowy, międzynarodowy i światowy.

W praktyce stosuje się jeszcze wiele innych kryteriów klasyfikacji rynku.

Niektóre z nich przedstawione są w tabeli.

Podział rynków

KrKryteriumyterium
podziałupodziału

RodzajeRodzaje rrynkynkóóww

ZasięgZasięg terterytorialnytorialnyy RynekRynek

• lokalnlokalnyy – w bezpośrednim otoczeniu klienta

• regregionalnionalnyy – obejmuje większy teren, np. powiat, województwo

• narodowynarodowy – transakcje w obrębie państwa

• międzynarodowymiędzynarodowy – transakcje pomiędzy przynajmniej dwoma państwami

• świaświatowytowy – transakcje na obszarze całego świata

PrzedmiotPrzedmiot transakcjitransakcji RynekRynek

• towarówtowarów – przedmiotem transakcji są dobra konsumpcyjne i produkcyjne

• usługusług – przedmiotem transakcji są usługi, np. spedycyjne, bankowe, hotelarskie itp.

• pracypracy – przedmiotem transakcji jest praca

• finansowyfinansowy – obejmuje obrót pieniędzmi, walutami obcymi, papierami wartościowymi itp.

• środkówśrodków produkcjiprodukcji – przedmiotem transakcji są środki pracy i przedmioty pracy

SkalaSkala lublub wielkośćwielkość

transakcjitransakcji

RynekRynek

• hurtowyhurtowy – transakcje w dużych ilościach przeprowadzane przez hurtowników (pośredników po-

między producentami a detalistami)

• detaliczndetalicznyy – transakcje w małych ilościach pomiędzy sprzedawcami detalicznymi a nabywcami

StopieńStopień zaspokojeniazaspokojenia

potrzebpotrzeb

RynekRynek

• producentaproducenta – rynek, na którym popyt na dany towar jest większy od jego podaży

• konsumentakonsumenta – rynek, na którym popyt na dany towar jest mniejszy od jego podaży
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Rynek,Rynek, nana którktórymym przedmiotemprzedmiotem transakcjitransakcji sąsą usługiusługi hotelarskie,hotelarskie, toto rrynekynek

usługusług hotelarskich.hotelarskich.

pytania
i ćwiczenia 1. Przyporządkuj rodzaj rynku do rodzaju transakcji

LpLp.. CharCharakterakterystykaystyka trtransakcjiansakcji Rodzaj/Rodzaj/rodzajerodzaje rrynkuynku

1.1. JarekJarek kupiłkupił kilogkilogramram cukrucukru ww sklepiesklepie osiedlowym.osiedlowym. lokalnlokalnyy,, detaliczndetalicznyy,, cukrucukru

2.2. PanPan KowalskiKowalski zostałzostał zazatrudniontrudnionyy ww firmiefirmie odzieżowej.odzieżowej.

3.3. NaNa ggiełdzieiełdzie wzrosływzrosły cencenyy papapierówpierów wartościowych.wartościowych.

4.4. ColaCola jestjest sprzedasprzedawanawana nana całymcałym świecie.świecie.

5.5. HodowcyHodowcy drobnegodrobnego inwentarzainwentarza zz całejcałej PolskiPolski spotkalispotkali sięsię nana targachtargach ww Poznaniu.Poznaniu.

6.6. PrzedsiębiorstwoPrzedsiębiorstwo AlkaAlka podpisałopodpisało umowęumowę nana dostadostawęwę mamateriałuteriału dodo produkcjiprodukcji płaszczypłaszczy..

7.7. FirmaFirma transportowatransportowa ubezpieczyłaubezpieczyła samochodysamochody ww krajowejkrajowej firmiefirmie ubezpieczeniowej.ubezpieczeniowej.

ELEMENTY RYNKU

POPYTPOPYT PODAŻPODAŻ CENACENA

Pojęcie popytupopytu związane jest z zachowaniem się kupujących na rynku. Odzwier-

ciedla zależność pomiędzy wielkością zapotrzebowania na dane dobro (usługę)

a jego ceną.

Mówimy np. dzienny popyt na truskawki po cenie 4 zł/kg wynosi 100 kg.

W stwierdzeniu tym wyróżniamy: rodzaj dóbr – truskawki; cenę – 4 zł/kg;

czas – jeden dzień; wielkość popytu – 100 kg.

CzymCzym jestjest wielkośćwielkość popytu?popytu?
W naszym przypadku to 100 kg truskawek, bo tyle konsumenci chcą i mogą ku-

pić po cenie 4 zł/kg w ciągu jednego dnia.

WielkośćWielkość popytupopytu jestjest toto ilośćilość dobradobra (lub(lub usługi),usługi), jakąjaką nabywcynabywcy chcąchcą
ii mogąmogą nabyćnabyć popo określonejokreślonej ceniecenie ii ww określonymokreślonym czasie.czasie.

PodażPodaż natomiast jest zestawieniem ilości dóbr, jakie producenci są gotowi

sprzedać w określonych warunkach, przy danej cenie i w określonym czasie.

Mówimy np. dzienna podaż truskawek po cenie 4 zł/kg wynosi 300 kg.

W stwierdzeniu tym wyróżniamy: rodzaj dóbr – truskawki; cenę – 4 zł/kg;

czas – jeden dzień; wielkość podaży – 300 kg.
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CzymCzym jestjest wielkośćwielkość podaży?podaży?
W naszym przypadku to 300 kg truskawek, bo tyle producenci zamierzają sprze-

dać po cenie 4 zł/kg w ciągu jednego dnia.

WielkośćWielkość podażypodaży jestjest toto ilośćilość dobradobra (lub(lub usługi),usługi), jakąjaką producenciproducenci zamie-zamie-
rzająrzają sprzedaćsprzedać popo danejdanej ceniecenie ii ww określonymokreślonym czasie.czasie.

CenaCena to ilość pieniędzy, jaką konsumenci są w stanie zapłacić za określone

dobro lub usługę. Inaczej to wartość towaru wyrażona w pieniądzu.

pytania
i ćwiczenia1. Pojęcie popytu związane jest z zachowaniem konsumenta na rynku,

podaż zaś ze sposobem podejmowania decyzji przez producentów.

Każdy rynek można rozpatrywać z dwóch stron: popytowejpopytowej (re-
prezentowanej przez konsumentów) i podażowejpodażowej (reprezento-
wanej przez producentów).

KtórejKtórej zeze stronstron rynkurynku odpowiadająodpowiadają następującenastępujące zdarzenia:zdarzenia:

strona

a. Jacek kupił 5 kg truskawek. ..............................

b. Ogrodnik sprzedał 1000 cebulek tulipanów. ..............................

c. Hotel zakupił nowe łóżka do pokoi. ..............................

d. Mama kupiła mąkę na ciasto. ..............................

e. Hurtownik sprzedał rowery właścicielowi sklepu. ..............................

MECHANIZM RYNKOWY

Jak już wcześniej zauważyliśmy, popyt na dobra i usługi zgłaszają na rynku kon-

sumenci. Podaż oferowana jest na rynku przez producentów i sprzedawców.

To konsumenci prezentują swoje potrzeby producentom i sprzedawcom,

a oni produkują i sprzedają to, czego potrzebują nabywcy. Ale to producenci

i sprzedawcy wpływają na decyzje konsumentów, dotyczące zakupu, poprzez

różne instrumenty marketingowe. Można powiedzieć, że popyt i podaż wzajem-

nie na siebie oddziałują. W wyniku tego oddziaływania kształtuje się cena.
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ZespółZespół współzależnościwspółzależności pomiędzypomiędzy popytem,popytem, podażąpodażą ii ceną,ceną, którektóre mająmają
nana celucelu dostosowaniedostosowanie strukturystruktury produkcjiprodukcji dodo strukturystruktury potrzebpotrzeb konsu-konsu-
mentów,mentów, toto mechanizmmechanizm rynkowy.rynkowy.

PodsumowującPodsumowując – działanie mechanizmu rynkowego polega na wzajemnym

oddziaływaniu popytu, podaży i ceny, prowadzącym do dostosowania się struk-

tury popytu i struktury podaży.

Rozważmy następujące sytuacje, zakładając, że pozacenowe determinanty

popytu i podaży nie zmieniają się:

• PopytPopyt nana danedane dobrodobro jestjest większywiększy odod podażypodaży tegotego dobradobra – tzn. nabywcy

chcą kupić po określonej cenie, więcej dóbr niż jest na rynku. W tej sy-

tuacji mechanizm rynkowy, poprzez cenę, a dokładnie jej wzrost, włącza

hamulec dla popytu (wyższa cena zniechęca i część nabywców odstę-

puje od zakupu) i napędza podaż (wzrost ceny zachęca do zwiększenia

produkcji).

• PopytPopyt nana danedane dobrodobro jestjest mniejszymniejszy odod podażypodaży tegotego dobradobra – tzn. dużo dóbr

znajduje się w sklepach, ale na te dobra jest niewielu chętnych. W tej sytu-

acji mechanizm rynkowy również uruchamia cenę, poprzez jej obniżkę po-

budza popyt, a hamuje podaż.

Gospodarka jest w ciągłym ruchu. Wysoka cena jest siłą napędową dla

podaży i jednocześnie hamulcem dla popytu. Niska cena odwrotnie: hamuje po-

daż, a zwiększa popyt.

PRZYCZYNY ZMIAN POPYTU

Wielkość popytu na dane dobra (usługi) zależy od wielu czynników:

• ceny tych dóbr (usług),

• dochodów nabywców,

• cen dóbr substytucyjnych i komplementarnych,

• gustów i preferencji nabywców, mody,
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• przewidywanych ruchów cen,

• liczby konsumentów na rynku.

ZależnośćZależność popytupopytu odod cenyceny
Wydaje się oczywiste, że przy niższej cenie dóbr możemy kupić ich więcej, przy

wyższej cenie – zakupy ograniczamy.

PrzykładPrzykład

Załóżmy, że popyt na parówki w marcu, przy różnych poziomach cen, kształto-

wał się następująco:

WielkWielkośćość poppopytuytu ww kgkg 100 200 300 400 500

CenaCena zaza 11 kgkg 12 10 8 6 4

Na podstawie danych rysujemy krzywą popytu na parówki w marcu.

KrzywaKrzywa popytupopytu przedstawiona na wykresie wskazuje zmiany wielkości po-

pytu na parówki spowodowane zmianami ich cen, przy niezmienionych innych

warunkach na rynku.

Jak widać na wykresie, spadek cen z 10 zł/kg na 6 zł/kg spowodował

wzrost popytu z 200 kilogramów do 400. I odwrotnie – wzrost ceny z 8 zł/kg na

10 zł/kg spowoduje spadek popytu na parówki z 300 kilogramów na 200.

Widać, że zależność pomiędzy ceną a popytem jest zależnością odwrotną.

WzrostWzrost cenyceny nana danedane dobrodobro powodujepowoduje spadekspadek popytupopytu nana toto dobro,dobro, nato-nato-
miastmiast spadekspadek cenyceny wywołujewywołuje wzrostwzrost popytu,popytu, jeżelijeżeli inneinne warunkiwarunki nana rynkurynku
pozostanąpozostaną bezbez zmian.zmian.

PRAWOPRAWO POPYTUPOPYTU
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Zmiana cen dóbr i usług może wywołać efekt substytucyjny lub docho-

dowy. EfektEfekt substytucyjnysubstytucyjny – wzrost ceny jednego dobra skłania nabywcę

do zastąpienia go innym, tańszym. Kiedy np. rośnie cena masła, kupujemy

margarynę. EfektEfekt dochodowydochodowy – wzrost ceny dobra obniża siłę nabywczą

konsumenta, w związku z tym za jego dochód realny można nabyć mniej

dóbr. W sytuacji wzrostu cen obuwia zamiast kupić dwie pary, kupujemy tylko

jedną parę.

ZależnośćZależność popytupopytu odod dochodówdochodów nabywcównabywców
Jednocześnie ze wzrostem naszych dochodów rośnie zapotrzebowanie na do-

bra i usługi. Kiedy otrzymujemy większe kieszonkowe, możemy częściej pójść

do kina czy na lody. Odwrotnie dzieje się, kiedy kwota kieszonkowego zostaje

zmniejszona. Wówczas swoje zakupy musimy ograniczyć.

WzrostWzrost dochodówdochodów nabywcównabywców (wzrost(wzrost ichich siłysiły nabywczej)nabywczej) powodujepowoduje
równoczesnyrównoczesny wzrostwzrost popytu,popytu, aa spadekspadek dochodówdochodów wywołujewywołuje spadekspadek
popytu.popytu.

Od tej prawidłowości istnieją jednak pewne wyjątki. Zdarza się, zwłaszcza

w przypadku dóbr podrzędnych, mających lepsze jakościowo substytuty, że

w miarę wzrostu dochodów popyt na te dobra spada. Ludzie o niższych docho-

dach kupują tańsze gatunki wędlin. Wraz ze wzrostem ich dochodów popyt na

tanie dobra maleje. Konsumenci zaczynają kupować lepsze gatunki wędlin. Po-

pyt zatem na droższe dobra rośnie.

ZależnośćZależność popytupopytu odod cencen dóbrdóbr komplementarnychkomplementarnych
ii substytucyjnychsubstytucyjnych
DobraDobra komplementarnekomplementarne to dobra uzupełniające się w zaspokojeniu określonej

potrzeby. Wzrost ceny jednego z dóbr spowoduje spadek popytu na to drugie

dobro. Benzyna jest dobrem komplementarnym w stosunku do samochodu.

Wzrost ceny samochodów spowoduje spadek popytu na samochody, a tym sa-

mym spadek popytu na benzynę.

DobraDobra substytucyjnesubstytucyjne to dobra zastępujące się w zaspokajaniu określonej

potrzeby. Wzrost ceny jednego z dóbr powoduje spadek popytu na to dobro,

ale wzrost popytu na to drugie dobro. Margaryna jest substytutem masła.

Wzrost ceny masła spowoduje spadek popytu na masło, ale wzrost popytu

na margarynę.
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ZależnośćZależność popytupopytu odod gustówgustów,, preferencjipreferencji ii motywacjimotywacji
nabywcównabywców
Każdy z nas inaczej zachowuje się w procesie zakupu dóbr i usług. Kupujemy

te dobra, które wyróżniają się jakością, trwałością, są modne czy aktualnie rekla-

mowane.

• Czasami w procesie zakupu zgłaszamy zapotrzebowanie na te dobra, które

są kupowane przez innych (my kupujemy, bo kupują je inni) – jest to tzw.

efekt owczegoowczego pędupędu. Przez zakup tych dóbr chcemy utożsamić się z okre-

śloną grupą konsumentów i ich stylem życia. Efektem owczego pędu jest

wzrost popytu na dobro nabywane przez innych.

• Zdarza się, że chcemy się wyróżnić, być odmiennym, ekskluzywnym. Za-

obserwować można wtedy tzw. efekt snobizmusnobizmu. Oznacza on, że popyt na

dane dobro maleje, bo kupują je inni (my nie kupujemy, bo kupują je inni).

• Popytu na tzw. dobra prestiżowe dotyczy efekt veblenowskiveblenowski. Dobra takie na-

bywają ludzie o określonym statusie materialnym. Popyt na takie dobra bę-

dzie wzrastał wraz ze wzrostem ich ceny (kupujemy tym większe ilości do-

bra, im jest ono droższe).

Zachowania rynkowe niektórych z nas zależą zatem od zachowań innych

(efekt snobizmu czy owczego pędu). Zależą również od działań wspierających

sprzedaż podejmowanych przez producentów i dystrybutorów.

pytania
i ćwiczenia

1. Które z podanych w tabeli par dóbr są substytutami, a które do-
brami komplementarnymi. WstawWstaw XX ww odpowiedniąodpowiednią kolumnę.kolumnę.

DobrDobraa ii usługiusługi DobrDobraa substytucsubstytucyjneyjne DobrDobraa kkomplementaromplementarnene

KameraKamera wideowideo ii aaparaparatt ffotogotograficznraficznyy

SkanerSkaner ii komputerkomputer

StółStół ii krzesłakrzesła

SokSok jajabłkowybłkowy ii soksok porzeczkowyporzeczkowy

SamochódSamochód ii garażgaraż

WycieczkaWycieczka dodo KrakowaKrakowa ii noclegnocleg ww hoteluhotelu ww KrakowieKrakowie

ChlebChleb ii bułkabułka
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2. PrzeprowadźPrzeprowadź analizęanalizę zmianzmian popytupopytu nana aparatyaparaty fotograficzne,fotograficzne, zakła-zakła-
dającdając żeże zmianiezmianie ulegaulega wyłączniewyłącznie jedenjeden czynnik.czynnik.
• ceny aparatów fotograficznych wzrosły, to popyt na nie

........................................................................................................
• średni dochód w rodzinie zmniejszył się, to popyt na aparaty foto-

graficzne ........................................................................................
• ceny kamer zmniejszyły się, to popyt na aparaty fotograficzne

........................................................................................................
• wzrosły ceny wywoływania zdjęć, to popyt na aparaty fotograficzne

.................................................................................................................
3. Wielkość popytu na dane dobro zmienia się zawsze, gdy zmienia się

jego cena (inne elementy nie zmieniają się). Fakt ten ilustruje krzywa
popytu.
Zmiany popytu na dane dobro lub usługę następują również na sku-
tek zmian innych elementów, takich jak dochody nabywców, ceny
dóbr komplementarnych itp. Takie zmiany popytu powodują prze-
sunięcie krzywej popytu w prawo (kiedy popyt rośnie) lub w lewo
(kiedy popyt spada).
Przypomnijmy sobie przykład z parówkami. CoCo możnamożna powiedziećpowiedzieć
oo zmianachzmianach popytupopytu nana parówkiparówki nana podstawiepodstawie wykresu?wykresu?
Kierunek zmiany popytu oznaczony jest strzałką.

Popyt na parówki .................................................... (zmalał, wzrósł).
Taka zmiana popytu na parówki może być spowodowana, na przykład:
• ...........................................................................................................,
• ...........................................................................................................,
• ...........................................................................................................,
• ...........................................................................................................,
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PRZYCZYNY ZMIAN PODAŻY

Wielkość podaży dóbr podobnie jak popytu zależy od ceny. Do pozacenowych

determinantów podaży zaliczyć możemy:

• popyt na dane dobra,

• koszty wytwarzania,

• technologię i organizację wytwarzania,

• przewidywane ruchy cen,

• ceny innych dóbr,

• podatki, politykę gospodarczą państwa.

ZależnośćZależność podażypodaży odod cenyceny
Cena jest tym elementem rynku, który może zachęcać lub zniechęcać do okre-

ślonych zachowań nie tylko konsumentów, lecz także producentów. Wysoka

cena określonych dóbr (usług) kojarzy się producentom z szybkim i dużym zy-

skiem. A zatem jest zachętą do produkcji i sprzedaży tych dóbr (usług).

Załóżmy, że podaż parówek (przykład s. 25) w marcu, przy różnych pozio-

mach cen, kształtowała się następująco:

WielkośćWielkość podażypodaży ww kgkg 500 400 300 200 100

CenaCena zaza 11 kgkg 12 10 8 6 4

Na podstawie danych rysujemy krzywą podaży parówek w marcu.

KrzywaKrzywa podażypodaży przedstawiona na wykresie wskazuje zmiany wielkości po-

daży parówek, spowodowane zmianami ich ceny przy niezmienionych innych

warunkach na rynku.
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Jak widać na wykresie spadek ceny z 10 zł/kg na 6 zł/kg spowodował spa-

dek podaży z 400 kilogramów do 200. I odwrotnie – wzrost ceny z 8 zł/kg na

12 zł/kg spowoduje wzrost podaży parówek z 300 kilogramów do 500.

Możemy powiedzieć, że zależność między ceną a podażą jest zależnością

jednokierunkową.

WzrostWzrost cenyceny nana danedane dobrodobro powodujepowoduje wzrostwzrost wielkościwielkości podażypodaży tegotego do-do-
bra,bra, natomiastnatomiast ww miaręmiarę spadkuspadku cenyceny podażpodaż maleje,maleje, jeżelijeżeli inneinne warunkiwarunki
nana rynkurynku pozostanąpozostaną bezbez zmian.zmian.

PRAWOPRAWO PODAŻYPODAŻY

ZależnośćZależność podażypodaży odod kosztówkosztów produkcji,produkcji, technologiitechnologii
wytwarzaniawytwarzania ii organizacjiorganizacji pracypracy
Na wielkość produkcji dóbr mają niewątpliwie wpływ ceny surowców i materia-

łów, koszty pracy czy też energii, tzw. koszty produkcji. Im niższe są koszty wy-

twarzania dóbr, tym rentowność produkcji przy dotychczasowym poziomie cen

jest wyższa. A zatem korzystne jest zwiększenie podaży tych dóbr. Podobnie

zmiany technologii wytwarzania i organizacji pracy, powodując zwiększenie wy-

dajności, umożliwiają osiągnięcie tej samej wielkości produkcji przy zmniejszo-

nych kosztach.

ZależnośćZależność podażypodaży odod cenyceny innychinnych dóbrdóbr
Większość producentów wytwarza więcej niż jeden produkt. Zmiana relacji cen

między wyrobami jest przedmiotem szczegółowej analizy, w wyniku której może

okazać się, że produkcję niektórych wyrobów należy zwiększyć, innych zmniej-

szyć, a nawet jej zaprzestać.

ZależnośćZależność podażypodaży odod przewidywanychprzewidywanych ruchówruchów cencen
Producenci dóbr i usług prognozują podwyżki cen w bliższej lub dalszej przy-

szłości. Chcąc spić śmietankę z podwyżki w przyszłości, zwiększają produk-

cję tych dóbr już dziś. Jednak zmniejszają podaż dóbr, jeśli spodziewają się

spadku cen.

ZależnośćZależność podażypodaży odod politykipolityki państwapaństwa
Państwo może wpływać na podaż dóbr poprzez na przykład określanie wyma-

gań dotyczących produktu czy też zwiększanie bądź obniżanie podatków. Wyż-

szy podatek akcyzowy, to wyższe koszty, powodujące zmniejszenie podaży.
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pytania
i ćwiczenia1. Przeprowadź analizę zmian podaży aparatów fotograficznych, za-

kładając że zmianie ulega wyłącznie jeden czynnik.
• ceny aparatów fotograficznych wzrosły, to ich podaż

.........................................................................................................
• popyt na aparaty fotograficzne zmalał, to ich podaż

.........................................................................................................
• ceny kamer wzrosły, to podaż aparatów fotograficznych

.........................................................................................................
• spadły kosztywywoływania zdjęć, to podaż aparatów fotograficznych

....................................................................................................................
2. Wielkość podaży danego dobra zmienia się zawsze, gdy zmienia się

jego cena (inne elementy nie zmieniają się). Fakt ten ilustruje krzywa
podaży.
Zmiany podaży danego dobra lub usługi następują również na sku-
tek zmian innych elementów – kosztów produkcji, wielkości popytu
itp. Takie zmiany podaży powodują przesunięcie krzywej podaży
w prawo (kiedy podaż rośnie) lub w lewo (kiedy podaż spada).

CoCo możnamożna powiedziećpowiedzieć oo zmianachzmianach podażypodaży parówekparówek nana podstawiepodstawie wy-wy-
kresu?kresu?
Kierunek zmiany podaży oznaczony jest strzałką.

Podaż parówek ........................................(zmalała, wzrosła).
Taka zmiana podaży parówek może być spowodowana na przykład:
• ............................................................................................................,
• ............................................................................................................,
• ............................................................................................................,
• .............................................................................................................
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RÓWNOWAGA RYNKOWA

Elementy rynku wzajemnie na siebie oddziałują. Poprzez działanie mechanizmu

rynkowego cena wpływa na wielkość popytu i wielkość podaży. Sytuacja, w któ-

rej wytwórcy będą mogli po danej cenie sprzedać wszystkie swoje towary, a na-

bywców będzie stać na ich zakup, to równowagarównowaga rrynkowaynkowa.

StanStan równowagirównowagi rrynkuynku oznacza,oznacza, że:że:

• wielkośćwielkość popytupopytu jestjest równarówna wielkościwielkości podażypodaży,,

• cenacena równowagirównowagi umożliwiaumożliwia realizacjęrealizację wszystkichwszystkich transakcji,transakcji,

• nienie mama nana rrynkuynku nadwyżek,nadwyżek,

• nienie mama nana rrynkuynku niedoborówniedoborów..

CenaCena równowagirównowagi rynkowejrynkowej toto cena,cena, przyprzy którejktórej wielkośćwielkość popytupopytu jestjest
równarówna wielkościwielkości podaży.podaży.

Załóżmy, że popyt na parówki i ich podaż w marcu przy różnych poziomach cen

kształtowały się następująco:

WielkWielkośćość poppopytuytu ww kgkg 100 200 300 400 500

CenaCena zaza 11 kgkg 12 10 8 6 4

WielkośćWielkość podażypodaży ww kgkg 500 400 300 200 100

Na podstawie danych rysujemy krzywe popytu na parówki i podaży w marcu.

Z wykresu odczytujemy cenę równowagi, czyli cenę, przy której wielkość po-

pytu jest równa wielkości podaży.
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Wnioski:Wnioski:

Rynek znajduje się w stanie równowagi przy cenie parówek 8 zł/kg, ponieważ

przy tym poziomie ceny wielkości popytu i podaży są równe i wynoszą 300 kg.

W sytuacji, w której podaż jest większa od popytu, na rynku pojawia się nad-

wyżka (gdy podaż wynosi 500 kg, a popyt 100 kg, nadwyżka wynosi 400 kg).

W sytuacji, w której popyt jest większy od podaży, na rynku pojawia się nie-

dobór (gdy podaż wynosi 200 kg, a popyt 400 kg, niedobór wynosi 200 kg).

pytania
i ćwiczenia1. W tabeli przedstawiono wielkości popytu i podaży zgłaszane przy

określonych poziomach cen na truskawki.

WielkWielkośćość poppopytuytu CenaCena zaza 11 kgkg WielkWielkośćość podażypodaży

100100 kgkg 4,004,00 złzł 800800 kgkg

150150 kgkg 3,503,50 złzł 600600 kgkg

200200 kgkg 3,003,00 złzł 500500 kgkg

400400 kgkg 2,502,50 złzł 400400 kgkg

500500 kgkg 2,002,00 złzł 350350 kgkg

650650 kgkg 1,501,50 złzł 250250 kgkg

800800 kgkg 1,001,00 złzł 200200 kgkg

Cena równowagi rynkowej na truskawki wynosi .........................., ponie-
waż przy takiej cenie wielkości popytu i podaży .....................................
..................................................................................................................
2. Tabela zawiera dane o rozmiarach podaży rowerów oraz popytu na

nie przy różnych poziomach cen.

WielkWielkośćość poppopytuytu ww tys.tys. sztuksztuk 5050 150150 250250 300300 400400 500500

CenaCena zaza 11 sztukęsztukę 25002500 15001500 10001000 600600 400400 200200

WielkośćWielkość podażypodaży ww tys.tys. sztuksztuk 550550 500500 400400 300300 250250 150150

A. Narysuj krzywą popytu i podaży, pamiętając o właściwym oznacze-
niu wykresu.

B. Wskaż cenę równowagi rynkowej i odpowiadającą jej wielkość po-
pytu i podaży.

C. Zaznacz na wykresie pola niedoborów i nadwyżek.
D. Jaka byłaby nadwyżka popytu nad podażą przy cenie równej

400 zł.
E. Jaka byłaby nadwyżka podaży nad popytem przy cenie równej

1000 zł.
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OBIEG PRODUKTU I DOCHODU W GOSPODARCE

W gospodarce wyróżnia się następujące ogniwa:

• gospodarstwa domowe1

• przedsiębiorstwa

• państwo

Ogniwa te odgrywają określone role w gospodarce, a w szczególności na

rynku zasobów i rynku dóbr i usług.

W sytuacji, w której gospodarka sprawnie funkcjonuje, pieniądze i zasoby są

w ciągłym ruchu, czyli przemieszczają się pomiędzy ogniwami.

JakJak wyglądawygląda ruchruch pieniędzypieniędzy ii zasobówzasobów pomiędzypomiędzy
poszczególnymiposzczególnymi ogniwami?ogniwami?
GospodarstwaGospodarstwa domowedomowe to z jednej strony konsumenci, a z drugiej – właściciele

zasobów. Jako właściciele dostarczają swoje zasoby, np. pracę, na rynek zaso-

bów, co zapewnia im dochód. Z dochodu już jako konsumenci pokrywają wy-

datki związane z zakupem dóbr i usług na rynku.

1 Termin odpowiada mniej więcej pojęciu rodziny.
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PrzedsiębiorstwaPrzedsiębiorstwa zatrudniają zasoby z rynku zasobów do produkcji dóbr

i usług. Za korzystanie z zasobów płacą wynagrodzenie. Wyprodukowane

dobra i usługi trafiają na rynek, a tam są kupowane przez gospodarstwa do-

mowe. Ze sprzedaży dóbr i usług przedsiębiorstwa otrzymują dochód.

Państwo dysponuje zasobami (za co wypłaca wynagrodzenie) i podatkami

dostarczanymi zarówno przez gospodarstwa domowe, jak i przedsiębiorstwa.

Jednocześnie dostarcza im rządowe dobra i usługi.

Wszystkie strumienie przepływające pomiędzy ogniwami przebiegają jedno-

cześnie. Dlatego jeżeli połączymy wszystkie schematy, uzyskamy obieg pro-

duktu i dochodu w gospodarce.
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Strony www

www.lex.pl

www.horeca.pl

www.niezbednikturystyczny.pl

www.hotelarze.pl
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