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WSTĘP

Kto z nas nie marzy o poznaniu świata, podróżach w najbardziej tajemnicze jego

zakątki i doznaniach zapamiętanych na całe życie?

Realizacja takich marzeń wymaga od nas dokonywania licznych wyborów

związanych z atrakcjami turystycznymi, które chcemy zobaczyć, środka trans-

portu, którym chcemy podróżować, i miejsca, w którym pragniemy wypocząć.

Właśnie to miejsce będzie kiedyś w przyszłości najważniejszym obiektem zain-

teresowań wybranej grupy osób. Magicznym miejscem, które goście hotelowi

zapamiętają na długo i do którego zawsze zechcą wrócić.

PodręcznikPodręcznik PodstawyPodstawy działalnościdziałalności gospodarczejgospodarczej ww turturystyceystyce jestjest skierowanyskierowany

dodo WWas,as, czyliczyli dodo uczniówuczniów technikówtechników kształcącychkształcących sięsię ww zawodziezawodzie techniktechnik ob-ob-

sługisługi turturystycznejystycznej orazoraz dodo studentówstudentów zainteresowanychzainteresowanych tymitymi zagadnieniami.zagadnieniami.

Zastanawiacie się zapewne, dlaczego Podstawy działalności gospodarczej

w turystyce?

Przez całe życie rozwiązujecie problemy, podejmujecie decyzje: jak dyspo-

nować czasem, co zrobić z kieszonkowym, jaki zawód wybrać? Są to dylematy

i ekonomiczne, i prawne. Podręcznik umożliwi Wam zrozumienie zjawisk zacho-

dzących w otoczeniu, w którym się poruszacie. Poznacie podstawowe wiado-

mości z dziedziny prawa, w szczególności prawa gospodarczego, prawa pracy,

prawa autorskiego, oraz z ekonomii, np. prawa ekonomiczne, operacje gospo-

darcze, mierniki wzrostu gospodarczego.

Tematyka podręcznika ma na celu:

• ukształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami ekonomicznymi wła-

ściwymi dla gospodarki rynkowej,

• ukształtowanie podstawowych umiejętności korzystania z przepisów prawnych,

• wprowadzenie do samodzielnego rozwiązywania prostych problemów eko-

nomicznych i prawnych z poszczególnych dziedzin prawa,

• zapoznanie ze skutkami prawnymi określonych działań,

• zapoznanie z zasadami uruchomienia i prowadzenia działalności gospodar-

czej w sektorze usług turystycznych.

Wstęp SPIS TREŚCI
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Znajdziecie w nim odpowiedzi na pozornie proste pytania. Co dzieje się

dookoła nas? Jakie czynności możemy podejmować? Jak założyć biuro po-

dróży? Jak obliczyć długość urlopu pracowniczego? Jak chronić swoje dane

osobowe czy prawa autorskie oraz wiele, wiele innych.

Wiedza uzyskana dzięki tej lekturze ma walory praktyczne. Nauczycie się, jak

sporządzać umowę o pracę, umowę-zlecenie, umowę o dzieło, umowę agen-

cyjną czy umowę przewozu. Poznacie cechy umowy o świadczenie usług tury-

stycznych, rozwiążecie kazusy prawne wzięte z życia, zapoznacie się z aktami

prawnymi dotyczącymi świadczenia usług w turystyce.

Podręcznik Podstawy działalności gospodarczej w turystyce jest przezna-

czony dla uczniów techników kształcących w zawodzie technik obsługi tury-

stycznej, którzy w przyszłości chcą pracować w szeroko rozumianej branży tu-

rystycznej. Jest skierowany również do uczestników kursów kwalifikacyjnych

chcących potwierdzić kwalifikacje zawodowe wyodrębnione dla zawodu technik

obsługi turystycznej: Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych oraz

Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych.

Całość podręcznika została podzielona na spotkania, których realizacja

może być dowolnie przeprowadzana przez nauczyciela. W zależności od po-

trzeb i możliwości nauczyciel sam decyduje, jaką część spotkania zrealizuje

w czasie danej jednostki lekcyjnej.

Podręcznik zawiera zadania do wykonania o różnym stopniu trudności, do-

stosowane do indywidualnych potrzeb ucznia. Do niektórych treści uczeń do-

chodzi sam, wykonując ćwiczenia, stąd są one często poprzedzane krótkim

wprowadzeniem.

Z informacji zawartych w książce mogą skorzystać uczniowie szkół hotelar-

skich i gastronomicznych, turystycznych, studenci i menedżerowie zaintereso-

wani tematyką podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w branży

turystycznej na podstawie aktualnych przepisów prawa.

Podręcznik Podstawy działalności gospodarczej w turystyce został napisany

zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie technik obsługi tury-

stycznej. Może służyć realizacji tej podstawy na podstawie dostępnych progra-

mów nauczania tego zawodu, w tym programów modułowych.

RenataRenata TTylińska,ylińska,

MariaMaria WWajgnerajgner

SPIS TREŚCI Wstęp
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WPROWADZENIE

PodręcznikPodręcznik PodstawyPodstawy działalnościdziałalności gospodarczejgospodarczej ww turturystyceystyce jest zgodny z nową

podstawą programową kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej. Treści

zawarte w podręczniku skoncentrowano na efektach kształcenia wyodrębnionych

w podstawie programowej, w tym na efektach kształcenia wspólnych dla wszyst-

kich zawodów, efektach kształcenia wspólnych dla zawodów w ramach obszaru

kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawo-

dów oraz efektach kształcenia właściwych dla wyodrębnionych kwalifikacji, tj.:

BHP (1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska

i ergonomią;

BHP (2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska

w Polsce;

BHP (3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

BHP (7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa

i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

BHP (9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpoża-

rowej i ochrony środowiska;

PDG(1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;

PDG(2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podat-

kowego i prawa autorskiego;

PDG(3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;

PDG(4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;

PDG(5) analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;

PDG(7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;

PDG(11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej;

PKZ(T.g) (2) rozróżnia podmioty gospodarcze świadczące usługi na rynku turystycznym;

PKZ(T.g) (3) charakteryzuje zadania organizatorów turystyki, pośredników turystycznych i agentów turystycznych;

PKZ(T.g) (4) stosuje przepisy prawa dotyczące turystyki;

T.13.3.(5) współpracuje z usługodawcami w zakresie realizacji imprez i usług turystycznych;

T.14.2.(4) stosuje różne formy płatności podczas sprzedaży usług i imprez turystycznych;

T.14.3.(5) prowadzi ewidencję księgową imprez i usług turystycznych, przestrzegając zasad rachunkowości.

Wprowadzenie SPIS TREŚCI
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W podręczniku zebrano najważniejsze wiadomości pozwalające poznać

podstawy prawne oraz zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospo-

darczej. Wiedza zdobyta z pomocą tego podręcznika umożliwi uczniom samo-

dzielne planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świad-

czenia usług turystycznych.

Zgodność z podstawą programową kształcenia w zawodzie technik obsługi

turystycznej, a tym samym dostosowanie do wymagań egzaminu potwierdzają-

cego kwalifikacje zawodowe, połączona z wysoką jakością merytoryczną pod-

ręcznika pozwoli przygotować kadry na potrzeby szeroko rozumianej branży tu-

rystycznej.

SPIS TREŚCI Wprowadzenie
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Rozdział

1.

Podstawowe
kategorie

i prawa ekonomiczne

Najlepszym barometrem ekonomicznym są żebracy: gdy zarabiają trzy
razy tyle, co profesorowie, to znaczy, że gospodarka jest dobra.

CarloCarlo FranchiFranchi
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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. potrzebypotrzeby naturalnenaturalne (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 potrzebypotrzeby wyższegowyższego rzędurzędu, nazywane potrze-

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

czenia społecznego.

Potrzeba to stan niepokoju spowodowany brakiem 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. Zaspo-

kajając potrzebę jedzenia, sięgamy po kanapkę z serem i sałatą albo po baton cze-

koladowy lub zamawiamy obiad z dwóch dań w luksusowej restauracji.

Rozdział 1. PODSTAWOWE KATEGORIE I PRAWA EKONOMICZNE
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Potrzeby mogą być jednorazowe (np. potrzeba uzyskania wykształcenia) lub

powtarzalne (np. potrzebu snu, jedzenia, mieszkania, bezpieczeństwa), teraź-

niejsze (wymagające bieżącego zaspokojenia) i przyszłe (możliwe do zaspokoje-

nia w przyszłości), realne i nierealne.

pytania
i ćwiczenia1. Każdy z nas odczuwa różne potrzeby: snu, podróżowania, jedze-

nia, zakupu komputera, bezpieczeństwa, rozrywki, zrealizowania
recepty na leki, zapłaty czynszu za mieszkanie, ukończenia stu-
diów wyższych.
Zastanów się, którektóre zz wymienionychwymienionych potrzebpotrzeb możeszmożesz nazwaćnazwać po-po-
trzebamitrzebami naturalnymi,naturalnymi, aa którektóre potrzebamipotrzebami wyższegowyższego rzędu,rzędu, aa na-na-
stępniestępnie przerysujprzerysuj proponowanąproponowaną tabelętabelę dodo zeszytuzeszytu ii uzupełnijuzupełnij ją.ją.

PotrzebPotrzebyy naturnaturalnealne PotrzebPotrzebyy wyższegowyższego rzędurzędu

2. Wymień dwa inne sposoby zaspokajania każdej z poniższych
potrzeb:

• PotrzebaPotrzeba snusnu – nocleg w luksusowym hotelu,
• PotrzebaPotrzeba podróżowaniapodróżowania – lot samolotem,
• PotrzebaPotrzeba mieszkaniamieszkania – domek z ogródkiem,

3. PrzerysujPrzerysuj dodo zeszytuzeszytu przedstawionyprzedstawiony poniżejponiżej schematschemat zmianzmian ww cza-cza-
siesie sposobusposobu zaspokajaniazaspokajania potrzebypotrzeby podróżowania,podróżowania, aa następnienastępnie gogo
uzupełnij.uzupełnij.
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4. Abraham Maslow skonstruował hierarchię potrzeb. Jego zdaniem
wszystkie potrzeby, jakie odczuwamy, można zaliczyć do pięciu
poziomów potrzeb występujących w układzie hierarchicznym.

PrzepiszPrzepisz poniższeponiższe zdaniazdania dodo zeszytu,zeszytu, uzupełniającuzupełniając je.je. NaNa podstawiepodstawie
piramidypiramidy potrzebpotrzeb MaslowaMaslowa możnamożna stwierdzić:stwierdzić:
1. Na dole hierarchii znajdują się potrzeby ..., których zaspoko-

jenie 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 ... .

Rozdział 1. PODSTAWOWE KATEGORIE I PRAWA EKONOMICZNE
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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 fizyczno-chemiczne:fizyczno-chemiczne: kształt, zapach, kolor.

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

nam przyroda. Nie są to dobra wytworzone przez ludzi. Niemal zawsze są

one nam dostępne, a ich ilość jest w zasadzie nieograniczona. Dobra te na-

zywamy 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 są świadczone

głównie do celów konsumpcji indywidualnej (turystyczne, hotelarskie, fryzjerskie),

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

cji, bezpieczeństwa).

PODSTAWOWE KATEGORIE I PRAWA EKONOMICZNE Rozdział 1.
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pytania
i ćwiczenia 1. Dokonaj klasyfikacji poniżej podanychdóbr i usług.Przerysuj tabelędo

zeszytu, a następnie wpisz poszczególne rodzaje dóbr i usług do od-
powiedniej kolumny tabeli.
Dobra i usługi: chleb, mieszkanie, edukacja, opieka medyczna, piec
hutniczy, cement, usługi bankowe, lodówka, pralka, samochód, pasta
do zębów, wodaw rzece, światło słoneczne, krosna, rudy żelaza, tele-
wizor, hala fabryczna, żyto, usługi budowlano-montażowe.

DobrDobraa UsługiUsługi

wolnewolne gospodarczegospodarcze konsumpcyjnekonsumpcyjne produkcyjneprodukcyjne

konsumpcyjnekonsumpcyjne produkcyjneprodukcyjne

2. Dobra materialne i usługi zaspokajają potrzeby ludzkie. Dobra ma-
terialne mają postać rzeczową, a rezultaty działalności usługowej
nie przyjmują w zasadzie takiej postaci. Z tego faktu wynikają od-
mienne cechy dóbr materialnych i usług.

PrzerysujPrzerysuj przedstawionąprzedstawioną tabelętabelę dodo zeszytuzeszytu ii uzupełnijuzupełnij kolumnękolumnę
„Cechy„Cechy 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. ..................

Produkt turystyczny to kompozycja dóbr i usług zaspokajających po-
trzeby ludzkie będące odzwierciedleniem różnych motywów podró-
żowania.
Do usług zaliczamy m.in. usługi: transportowe, noclegowe, gastrono-
miczne, przewodnickie, pilotażowe, informacyjne, kulturalno-rozryw-
kowe, ubezpieczeniowe. Dobra to walory i zagospodarowanie tury-
styczne, przewodniki, mapy, sprzęt turystyczny oraz pamiątki.

Rozdział 1. PODSTAWOWE KATEGORIE I PRAWA EKONOMICZNE
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Produktem turystycznym jest np. lot balonem dookoła świata, rejs stat-
kiem, wycieczka na Majorkę, festiwal filmowy, mistrzostwa świata
w piłce nożnej, Zamek Krzyżacki w Malborku, nocleg w hotelu, mapa
czy też przewodnik turystyczny.

Produkt turystyczny jest:
• złożony – ponieważ może składać się z wielu usług, a także dóbr

materialnych,
• różnorodny – co oznacza, że jego części składowe mogą występo-

wać w różnych kombinacjach,
• elastyczny – ponieważ oprócz postaci oferowanej w formie pakietu

turystycznego można dobierać poszczególne jego elementy sto-
sownie do potrzeb klienta,

• sezonowy – ze względu na skutek okresowych zmian wzrostu
i spadku popytu na usługi (w ujęciu dziennym, tygodniowym, sezo-
nowym).

Produkt turystyczny powinien być oryginalny, użyteczny i spójny.

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 między nieograniczoną ilością

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

mowania 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 gospodarczej.

Działalnością gospodarczą w myśl ustawy jest zarobkowa działalność
wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpo-
znawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa
wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

PODSTAWOWE KATEGORIE I PRAWA EKONOMICZNE 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 jest prowadzona 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.

Zasoby – czynniki wytwórcze

LudzkieLudzkie

ludzieludzie ii icichh

RzeczoRzeczowewe

(środki(środki produkcji)produkcji)
NaturNaturalnealne FinansoFinansowewe

• wiedza

• umiejętności

• kwalifikacje

• środki pracy

• przedmioty pracy

• odnawialne

• nieodnawialne

• środki pieniężne

• papiery wartościowe

ZasobyZasoby ludzkieludzkie stanowią ludzie, ich wiedza, predyspozycje, kwalifikacje i umie-

jętności wykorzystywane w procesie pracy.

Rozdział 1. PODSTAWOWE KATEGORIE I PRAWA EKONOMICZNE
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Praca to celowa działalność człowieka podejmowana w celu zaspokojenia

określonych potrzeb. Ludzie stanowią siłę roboczą.

ZasobyZasoby naturalnenaturalne są darem natury, np. ziemia, woda, surowce mineralne,

ciepło słoneczne. Niektóre z tych zasobów, np. gleba, przez racjonalne jej upra-

wianie, 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 od-

działujemy 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 każ-

dej 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.przedsiębiorczości.

pytania
i ćwiczenia1. Jan Kowalski wraz z żoną zamierzają uruchomić działalność go-

spodarczą w zakresie usług hotelarskich. Chcą poprowadzić pen-
sjonat. Są właścicielami 10-pokojowego budynku mieszkalnego
(z dużym salonem, nowocześnie urządzoną kuchnią i jadalnią oraz
niewykorzystaną piwnicą), który łatwo przystosować do świadcze-
nia tego rodzaju usług. Budynek jest położony na 2-hektarowej,
ogrodzonej działce. Jan Kowalski ma 350 tys. zł na rachunku ban-
kowym oraz 25 tys. dolarów. Ma też dwa telewizory, a niedawno
zakupił sprzęt komputerowy, który mógłby wykorzystać w recepcji.

PODSTAWOWE KATEGORIE I PRAWA EKONOMICZNE Rozdział 1.
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JakieJakie zasobyzasoby wytwórczewytwórcze mama Kowalski,Kowalski, aa jakichjakich jeszczejeszcze potrzebuje,potrzebuje,
żebyżeby poprowadzićpoprowadzić pensjonat?pensjonat?
Przerysuj tabele do zeszytu i uzupełnij je.

ZasobZasobyy,, którktóree mama panpan KoKowwalskialski

LudzkieLudzkie RzeczoRzeczowewe NaturNaturalnealne FinansoFinansowewe

ZasobZasobyy,, którktóree musimusi zgzgromadzićromadzić panpan KoKowwalski,alski, żebżebyy popropoprowwadzićadzić pensjonatpensjonat

LudzkieLudzkie RzeczoRzeczowewe NaturNaturalnealne FinansoFinansowewe

PODSTAWOWE SYSTEMY GOSPODARKI
NARODOWEJ

Działalność gospodarcza może być prowadzona w różnych systemach społe-

czno-gospodarczych.

System społeczno-gospodarczy tworzy zespół instytucji i mechani-
zmów koordynujących oraz kontrolujących podejmowanie i realizację
decyzji ekonomicznych w państwie.

Wyróżniamy cztery systemy społeczno-gospodarcze1: 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).

1 E. Nojszewska, Podstawy ekonomii, WSiP, Warszawa 1997.
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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 po-

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 rrynkowej:ynkowej:

• 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 zasobów gospodarczych.

GłównymGłównym regulatoremregulatorem wszystkichwszystkich procesówprocesów zachodzącychzachodzących ww gospodarcegospodarce

jestjest planplan centralnycentralny.. PlanPlan centralnycentralny byłbył opracowywanyopracowywany 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 wskaźniki.

Podmioty walczyły o przydział jak największych środków, bo posiadając możliwie
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najwięcej czynników produkcji (budynków, maszyn, urządzeń i pracowników,

środków finansowych), można było wykonać przydzielone w planach zadania,

co dawało im premie i nagrody, a nie wymagało dużego wysiłku. Przedsiębior-

stwa były pozbawione ekonomicznej samodzielności, nie dysponowały obiek-

tywną informacją z rynku, bo rynku nie było.

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 rrynek.ynek. 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 przez podatki, za-

pewnia bezpieczeństwo i obronę narodową, przeciwdziała kryzysom gospodar-

czym, pomaga potrzebującym. W gestii państwa leżą te działy gospodarki, które

mają znaczenie strategiczne.

Gospodarki o dużej ingerencji państwa osiągają niższe tempo wzrostu go-

spodarczego. Dzieje się tak, ponieważ państwo ponosi duże nakłady na świad-

czenia 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 podstawo-
wych problemów codziennej egzystencji.
NaNa podstawiepodstawie charakterystykicharakterystyki systemówsystemów gospodarkigospodarki określokreśl różniceróżnice
występującewystępujące międzymiędzy nimi,nimi, odpowiadającodpowiadając nana pytaniapytania zawartezawarte ww ta-ta-
belibeli ww kolumniekolumnie „Problemy”.„Problemy”.
Przerysuj tabelę do zeszytu i wypełnij ją.

ProblemyProblemy
GospodarkaGospodarka
trtradadycycyjnayjna

GospodarkaGospodarka
rrynkynkoowwaa

GospodarkaGospodarka
nakazonakazowwaa

GospodarkaGospodarka
mieszanamieszana

CoCo produkować?produkować?

JakJak produkować?produkować?

DlaDla kogokogo

produkować?produkować?
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RYNEK – RODZAJE RYNKÓW

Codziennie wokół nas dokonują się różne transakcje handlowe. Całokształt tych

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

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

Rynek to całokształt transakcji kupna i sprzedaży oraz warunków, w ja-
kich one 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 wyróżniamy 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 są przedstawione w tabeli.

Podział rynków

KrKryteriumyterium
podziałupodziału

RodzajeRodzaje rrynkynkóóww

Zasięg

terytorialny

Rynek

• lokalny – w bezpośrednim otoczeniu klienta

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

• narodowy – transakcje w obrębie państwa

• międzynarodowy – transakcje między przynajmniej dwoma państwami

• światowy – transakcje na obszarze całego świata

Przedmiot transakcji Rynek

• towarów – przedmiotem transakcji są dobra konsumpcyjne i produkcyjne

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

• pracy – przedmiotem transakcji jest praca

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

• środków produkcji – przedmiotem transakcji są środki pracy i przedmioty pracy
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KrKryteriumyterium
podziałupodziału

RodzajeRodzaje rrynkynkóóww

Skala lub wielkość

transakcji

Rynek

• hurtowy – duża liczba transakcji przeprowadzanych przez hurtowników (pośredników między

producentami a detalistami)

• detaliczny – mała liczba transakcji między sprzedawcami detalicznymi a ostatecznymi

nabywcami

Stopień zaspokojenia

potrzeb

Rynek

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

• konsumenta – rynek, na którym popyt na dany towar jest mniejszy od jego podaży

pytania
i ćwiczenia 1. Przerysuj tabelę do zeszytu i uzupełnij ją przyporządkowując ro-

dzaj rynku do rodzaju transakcji.

LpLp.. CharCharakterakterystykaystyka trtransakcjiansakcji Rodzaj/Rodzaj/rodzajerodzaje rrynkuynku

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

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

POPYT — PODAŻ — CENA

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

ciedla zależność między wielkością zapotrzebowania na dane dobro (usługę)

a jego ceną.

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

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

– jeden dzień; wielkość popytu – 100 kg.
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CzymCzym jestjest wielkośćwielkość popytu?popytu?

W naszym przypadku to 100 kg truskawek, bo tyle konsumenci chcą i mogą ku-

pić po 4 zł/kg w ciągu jednego dnia.

WielkośćWielkość popytupopytu 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 sprze-

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

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

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

– jeden dzień; wielkość podaży – 300 kg.

CzymCzym jestjest wielkośćwielkość podaży?podaży?

W naszym przypadku to 300 kg truskawek, bo tyle producenci zamierzają sprze-

dać po 4 zł/kg w ciągu jednego dnia.

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

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

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

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

rynku, podaż zaś ze sposobem podejmowania decyzji przez pro-
ducentów.

Każdy rynek można rozpatrywać z dwóch stron: popytowej (repre-
zentowanej przez konsumentów) i podażowej (reprezentowanej
przez producentów).
OdpowiedzOdpowiedz nana pytanie,pytanie, którejktórej zeze stronstron rynkurynku odpowiadająodpowiadają następu-następu-
jącejące zdarzenia:zdarzenia:

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.
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MECHANIZM RYNKOWY

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

sumenci. Podaż jest oferowana 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, przez

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

nie na siebie oddziałują. W wyniku tego oddziaływania kształtuje się cena.

Zespół współzależności między popytem, podażą i ceną, które mają na
celu dostosowanie struktury produkcji do struktury potrzeb konsumen-
tów, to MECHANIZM 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 się nie zmieniają:

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

nabywcy chcą kupić po określonej cenie, niż jest ich na rynku. W tej sytuacji

mechanizm rynkowy doprowadza do wzrostu ceny włączając hamulec dla

popytu (przy wyższej cenie część nabywców odstępuje od zakupu) i napę-

dza podaż (zwiększenie ceny zachęca do 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, przez jej obniżkę pobu-

dza popyt, a zahamowuje podaż.
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Gospodarka jest w ciągłym ruchu. Wysoka cena jest siłą napędową podaży

i jednocześnie hamulcem popytu. Niska cena odwrotnie, hamuje podaż,

a zwiększa popyt.

PRZYCZYNY ZMIAN POPYTU

Wielkość popytu na dane dobra (usługi) zależy od wielu czynników, m.in. od:

• ceny tych dóbr (usług),

• dochodów nabywców,

• cen dóbr substytucyjnych i komplementarnych,

• gustów i preferencji nabywców, mody,

• 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.

Przykład

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

tował się następująco:

Wielkość popytu w kg 100 200 300 400 500

Cena za 1 kg 12 10 8 6 4

Na podstawie danych rysujemy krzywą popytu na parówki w marcu.
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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 kg do 400. I odwrotnie – wzrost ceny z 8 zł/kg na 10 zł/kg

spowoduje spadek popytu na parówki z 300 kg na 200.

Widać, że zależność między 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

Zmiana cen dóbr i usług może wywołać efekt substytucyjny lub dochodowy.

EfektEfekt substytucyjnysubstytucyjny – ponieważ wzrost ceny jednego dobra skłania nabywcę do za-

stąpienia go innym, tańszym. Kiedy np. rośnie cena masła, kupujemy margarynę.

EfektEfekt dochodowydochodowy – ponieważ wzrost ceny dobra obniża siłę nabywczą kon-

sumenta, w związku z tym za swój dochód realny może on nabyć mniej dóbr.

W sytuacji wzrostu cen obuwia zamiast zakupu dwóch par w różnych kolorach,

kupujemy tylko jedną parę.

ZależnośćZależność popytupopytu odod dochodówdochodów nabywcównabywców

Jednocześnie ze wzrostem naszych dochodów rośnie zapotrzebowanie na dobra

i usługi. Kiedy np. otrzymujemy większe kieszonkowe, możemy częściej pójść do

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

zmniejszona. Wówczas swoje zakupy musimy ograniczyć.

WzrostWzrost dochodówdochodów nabywcównabywców (wzrost(wzrost ichich siłysiły nabywczej)nabywczej) powodujepowoduje rów-rów-
noczesnynoczesny wzrostwzrost popytu,popytu, aa spadekspadek dochodówdochodówwywołujewywołuje 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 np. tańsze gatunki wędlin. Wraz ze wzrostem ich dochodów popyt

na tanie dobra maleje. Zaczynają kupować lepsze gatunki wędlin. Popyt zatem

na droższe dobra rośnie.
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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.

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 odmiennymi, ekskluzywnymi. 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, luksusowe. Dobra takie nabywają ludzie

o określonym statusie materialnym. Popyt na takie dobra będzie wzrastał

wraz ze wzrostem ich ceny (kupujemy tym większe ilości dobra, im jest ono

droższe).

Zachowania rynkowe niektórych z nas zależą zatem od innych (efekt sno-

bizmu czy owczego pędu). Zależą również od wspierających sprzedaż działań

podejmowanych przez producentów i dystrybutorów.

pytania
i ćwiczenia1. Które z podanych w tabeli par dóbr są substytutami, a które do-

brami komplementarnymi:
a. Kamera wideo i aparat fotograficzny
b. Skaner i komputer
c. Stół i krzesła
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d. Sok jabłkowy i sok porzeczkowy
e. Samochód i garaż
f. Wycieczka do Krakowa i nocleg w hotelu w Krakowie
g. Chleb i bułka

2. JakJak zmienizmieni sięsię popytpopyt nana aparatyaparaty fotograficznefotograficzne (zakładając,(zakładając, żeże zmie-zmie-
nienie ulegaulega wyłączniewyłącznie jedenjeden czynnik),czynnik), jeżeli:jeżeli:
a. ceny aparatów fotograficznych wzrosły
b. średni dochód w rodzinie się zmniejszył
c. ceny kamer zmniejszyły się
d. wzrosły ceny wywoływania zdjęć

3. Wielkość popytu na dane dobro zmienia się zawsze, gdy zmienia
się jego cena (inne elementy się nie zmieniają). Fakt ten ilustruje
krzywa popytu.

Zmiany popytu na dane dobro lub usługę następują również
na skutek zmian innych elementów, takich jak dochody na-
bywców, ceny dóbr komplementarnych itp. Takie zmiany po-
pytu powodują przesunięcie krzywej popytu w prawo (kiedy
popyt rośnie) lub w lewo (kiedy popyt spada).
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Przypomnijmy sobie przykład z parówkami. CoCo możnamożna powie-powie-
dziećdzieć oo zmianachzmianach popytupopytu nana parówkiparówki nana podstawiepodstawie wykresu?wykresu?
Kierunek zmiany popytu oznaczony jest strzałką.

Odpowiedz na pytanie, jak zmienił się popyt na parówki. Wyja-
śnij, czym może być spowodowana taka zmiana popytu na pa-
rówki.

PRZYCZYNY ZMIAN PODAŻY

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

determinantów podaży możemy zaliczyć:

• 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, ale również 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 (str. 27) w marcu przy różnych poziomach cen

kształtowała się następująco:

Wielkość podaży w kg 500 400 300 200 100

Cena za 1 kg 12 10 8 6 4

Na podstawie danych rysujemy krzywą podaży parówek w marcu.
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KrzywaKrzywa podażypodaży przedstawiona na wykresie wskazuje zmiany wielkości

podaży parówek spowodowane zmianami ich ceny przy niezmienionych

innych warunkach na rynku. Jak widać na wykresie, spadek ceny

z 10 zł/kg na 6 zł/kg spowodował spadek podaży z 400 kg do 200. I od-

wrotnie – wzrost ceny z 8 zł/kg na 12 zł/kg spowoduje wzrost podaży pa-

rówek z 300 kg na 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.
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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, np. przez określanie wymagań dotyczą-

cych produktu czy też zwiększanie bądź obniżanie podatków. Wyższy podatek

akcyzowy to wyższe koszty powodujące zmniejszenie podaży.

pytania
i ćwiczenia1. PrzeprowadźPrzeprowadź analizęanalizę zmianzmian podażypodaży aparatówaparatów fotograficznych,fotograficznych, za-za-

kładając,kładając, żeże zmianiezmianie ulegaulega wyłączniewyłącznie jedenjeden czynnik:czynnik:

• ceny aparatów fotograficznych wzrosły
• popyt na aparaty fotograficzne zmalał
• ceny kamer wzrosły
• spadły koszty wywoływania zdjęć

2. Wielkość podaży danego dobra zmienia się zawsze, gdy zmie-
nia się jego cena (inne elementy się nie zmieniają). Fakt ten ilu-
struje krzywa podaży.
Zmiany podaży danego dobra lub usługi następują również na
skutek 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 podsta-podsta-
wiewie wykresu?wykresu?
Kierunek zmiany podaży jest oznaczony strzałką.

PODSTAWOWE KATEGORIE I PRAWA EKONOMICZNE Rozdział 1.

33



Odpowiedz na pytanie, jak zmieniła się podaż parówek. Podaj
kilka możliwych przyczyn takiej zmiany.

RÓWNOWAGA RYNKOWA

Elementy rynku wzajemnie na siebie oddziałują. Przez działanie mechanizmu ryn-

kowego cena dostosowuje 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 równowaga rynkowa.

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..

Cena równowagi rynkowej to cena, przy której wielkość popytu jest
równa wielkości podaży.
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Załóżmy, że popyt na parówki i ich podaż w marcu przy różnych poziomach

cen kształtowały się następująco:

Wielkość popytu w kg 100 200 300 400 500

Cena za 1 kg 12 10 8 6 4

Wielkość podaży w kg 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.

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 wielkość podaży jest większa od wielkości popytu, na

rynku pojawia się nadwyżka (gdy wielkość podaży wynosi 500 kg, a wielkość

popytu 100 kg, nadwyżka wynosi 400 kg). W sytuacji, w której wielkość popytu

jest większa od wielkości podaży, na rynku pojawia się niedobór (gdy wielkość

podaży wynosi 200 kg, a wielkość popytu 400 kg, niedobór wynosi 200 kg).

pytania
i ćwiczenia1. W tabeli przedstawiono tygodniowe wielkości popytu i podaży

zgłaszane przy określonych poziomach cen na „Przewodnik tury-
styczny po Krakowie”.
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WielkWielkośćość poppopytuytu CenaCena zaza 11 szt.szt. WielkWielkośćość podażypodaży

100100 szt.szt.

150150 szt.szt.

200200 szt.szt.

400400 szt.szt.

500500 szt.szt.

650650 szt.szt.

800800 szt.szt.

24,0024,00 złzł

22,0022,00 złzł

20,0020,00 złzł

18,0018,00 złzł

16,0016,00 złzł

14,0014,00 złzł

12,0012,00 złzł

800800 szt.szt.

600600 szt.szt.

500500 szt.szt.

400400 szt.szt.

350350 szt.szt.

250250 szt.szt.

200200 szt.szt.

Oblicz cenę równowagi rynkowej na przewodnik po Krakowie.

2. Tabela zawiera dane o rozmiarach podaży rowerów górskich 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. W zeszycie narysuj wykres przedstawiający krzywą popytu i po-
daży. Pamiętaj o właściwym oznaczeniu wykresu.

b. Wskaż cenę równowagi rynkowej i odpowiadającą jej wielkość
popytu i podaży.

c. Zaznacz na wykresie pola niedoborów i nadwyżek.
d. Jaka byłaby nadwyżka popytu nad podażą przy cenie 400 zł

za sztukę?
e. Jaka byłaby nadwyżka podaży nad popytem przy cenie 1000 zł

za sztukę?

OBIEG PRODUKTU I DOCHODU W GOSPODARCE

W gospodarce wyróżnia się następujące ogniwa:

• gospodarstwa domowe2,

• przedsiębiorstwa,

• państwo.

2 Termin odpowiada mniej więcej pojęciu rodziny. Działalność gospodarstwa domowego jest nastawiona na
zaspokojenie potrzeb rodziny, która je tworzy. Elementarne zagadnienia ekonomii, red. R. Milewski, PWN,
Warszawa 1995, s. 97.
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Ogniwa te odgrywają określone role w gospodarce, w szczególności na

rynku zasobów oraz rynku dóbr i usług.

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

w ciągłym ruchu, czyli przemieszczają się między ogniwami.

JakJak wyglądawygląda ruchruch pieniędzypieniędzy ii zasobówzasobów międzymiędzy poszczególnymiposzczególnymi
ogniwami?ogniwami?

GospodarstwaGospodarstwa domowedomowe to z jednej strony konsumenci, z drugiej – właściciele

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

bów, za co otrzymują dochód. Z dochodu już jako konsumenci pokrywają wy-

datki związane z zakupem dóbr i usług na rynku.

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 domowe. Ze

sprzedaży dóbr i usług przedsiębiorstwa otrzymują dochód.

PaństwoPaństwo dysponuje zasobami (za co wypłaca wynagrodzenie) i podatkami

płaconymi zarówno przez gospodarstwa domowe, jak i przedsiębiorstwa. Jed-

nocześnie dostarcza im państwowych dóbr i usług.
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Wszystkie strumienie przepływające między ogniwami przebiegają jednocze-

śnie. Dlatego jeżeli połączymy wszystkie schematy, uzyskamy obieg produktu

i dochodu w gospodarce.

MIERNIKI AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ3

Przedsiębiorcy, bankierzy, a nawet politycy nieustannie podejmują decyzje. Aby

były one trafne, wszyscy oni potrzebują wiedzy o tym, co dookoła nich się dzieje.

Wiedzę taką czerpią, analizując wskaźniki ekonomiczne dotyczące aktywności

gospodarczej państwa. Najważniejszymi wskaźnikami makroekonomicznymi są:

produkt krajowy brutto (PKB), dochód narodowy, tempo wzrostu gospodar-

czego, stopa bezrobocia czy też stopa inflacji.

3 Każde państwo dąży do stabilizacji gospodarki. Stabilizacja zapewnia dobrobyt społeczeństwa. Aby ją
osiągnąć, państwo prowadzi politykę fiskalną i monetarną. Polityka fiskalna to planowanie podatków
i wydatków zależne od sytuacji gospodarczej państwa. Polityka monetarna to kontrolowanie ilości pieniądza
w obiegu.
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ProduktProdukt krajowykrajowy bruttobrutto44

ProduktProdukt krajowykrajowy bruttobrutto –– PKBPKB –– toto wartośćwartość wszystkichwszystkich dóbrdóbr ii usługusług final-final-
nychnych wytworzonychwytworzonych przezprzez społeczeństwospołeczeństwo danegodanego krajukraju ww ciąguciągu roku.roku.

Produkt krajowy brutto można obliczyć przez sumowanie produktów, docho-

dów lub wydatków.

MetodaMetoda sumowaniasumowania produktówproduktów polega na sumowaniu wartości dóbr i usług

wytworzonych w gospodarce w ciągu roku. Ważne, aby nie dodawać kilkakrot-

nie tych samych elementów. Niektóre bowiem dobra wytworzone w danym roku

są w całości zużywane do produkcji innych w tym samym roku (np. do produkcji

masła zużywamy określoną ilość śmietany, a do produkcji śmietany zużywamy

pewną ilość mleka. Jeśli dodamy wartości mleka, śmietany i masła, to trzykrotnie

policzymy wartość mleka, a dwukrotnie wartość śmietany, bo w cenie śmietany

mieści się wartość zużytego mleka, w cenie masła wartość zużytej śmietany).

Przy obliczaniu PKB wyprodukowane dobra i usługi należy liczyć tylko raz.

W związku z tym należy sumować tylko dobra finalne lub wartości dodane. Aby

uniknąć wielokrotnego liczenia, wprowadzono pojęcia: wartość globalna produk-

cji i zużycie pośrednie.

PrzezPrzez wartośćwartość globalnąglobalną produkcjiprodukcji należynależy rozumiećrozumieć sumęsumę dóbrdóbr ii usługusług
wyprodukowanychwyprodukowanych ww gospodarcegospodarce ww danymdanym czasieczasie (najczęściej(najczęściej ww ciąguciągu
roku).roku). ZużycieZużycie pośredniepośrednie zaśzaś toto wartośćwartość dóbrdóbr ii usługusług potrzebnychpotrzebnych dodo
wytworzeniawytworzenia wartościwartości globalnejglobalnej produkcji.produkcji.

Jeżeli od wartości globalnej produkcji odejmiemy zużycie pośrednie, otrzy-

mamy produkt krajowy brutto. W skali przedsiębiorstwa jest to więc wartość do-

dana, a PKB jest sumą wartości dodanej wytworzonej przez wszystkie podmioty

gospodarujące.

4 PKB nominalny oblicza się według bieżącej wartości pieniądza, PKB realny natomiast według realnej
wartości pieniądza, a więc uwzględniając inflację. Przeliczenie polega na podzieleniu PKB nominalnego
przez indeks cen. W zestawieniach statystycznych PKB realny najczęściej jest przedstawiany w cenach
stałych z wybranego roku bazowego. Do porównań międzynarodowych PKB przelicza się według bieżącego
kursu wymiany, zazwyczaj na dolary amerykańskie, albo według parytetu siły nabywczej – lepiej oddającego
realną wartość dochodu obywateli.
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Zgodnie z tym od strony produkcyjnej:

ProduktProdukt krkrajoajowywy bruttobrutto (PKB)(PKB) == wwartośćartość globalnaglobalna produkcjiprodukcji –– zużyciezużycie pośrpośrednieednie

Taki sposób obliczania PKB jest uciążliwy, ponieważ statystyka państwowa

nie podaje ani bezpośrednich miar produkcji globalnej, ani zużycia pośredniego.

W praktyce stosuje się inne formuły.

• Metoda sumowania wydatków – PKB jest w przybliżeniu równy finalnym

wydatkom wszystkich nabywców wartości dodanej wytworzonej na terenie

kraju.

PKB = konsumpcja + inwestycje + wydatki rządowe + eksport – import + zmiana
stanu zapasów

• Metoda sumowania dochodów – suma wydatków musi być równa sumie

dochodów ze wszystkich źródeł.

PKB = dochody z pracy + dochody z kapitału + dochody państwa + amortyzacja

Produkt krajowy brutto ulega stałym zmianom, zazwyczaj wzrostowi. Wskaź-

nik tych zmian jest jedną z najważniejszych wielkości makroekonomicznych po-

zwalających ocenić, w jakim stadium cyklu koniunkturalnego znajduje się gospo-

darka i w jakim kierunku zmierza.

ProduktProdukt narodowynarodowy bruttobrutto

PKB uwzględnia jedynie wartość produkcji wytworzonej w gospodarce da-

nego kraju w ciągu roku, powstałej przy zastosowaniu krajowych czynników

produkcji. W gospodarce kraju funkcjonują również firmy z udziałem kapi-

tału zagranicznego, a ich produkcja wliczana jest do polskiego PKB. Zy-

ski tych firm odpływają jednak do zagranicznych współwłaścicieli. Podob-

nie polskie firmy inwestują za granicą, a Polacy tam pracujący przesyłają

część swoich dochodów do Polski. W efekcie tych przepływów dochodów

PKB może odbiegać od łącznych dochodów krajowych gospodarstw do-

mowych. Wielkością, która koryguje PKB o wspomniane przepływy docho-

dów, jest produkt narodowy brutto PNB.

ProduktProdukt narodowynarodowy bruttobrutto –– PNBPNB –– sumasuma dochodówdochodów osiąganychosiąganych przezprzez
obywateliobywateli danegodanego kraju,kraju, niezależnieniezależnie odod miejscamiejsca świadczeniaświadczenia usługusług przezprzez
czynnikiczynniki produkcji.produkcji.
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PNB jest zatem równy PKB powiększonemu o dochody netto z tytułu własności

za granicą, czyli:

PNB = produkt krajowy brutto + dochody netto z tytułu własności za granicą.

Dochody netto z tytułu własności za granicą to nadwyżka napływu docho-

dów z tytułu świadczenia usług czynników produkcji za granicą nad odpływem

dochodów powstałych w wyniku świadczenia przez cudzoziemców usług czyn-

ników produkcji w kraju.

DochódDochód narodowynarodowy

Zaangażowane w wytwarzanie dóbr i usług środki produkcji, takie jak maszyny

czy urządzenia, zużywają się. Oznacza to, że zmniejsza się ich wartość użyt-

kowa. Jest to wprawdzie proces powolny, niemniej jednak z roku na rok okre-

ślona wartość kapitału się zużywa. Koszt odtworzenia maszyn zużytych w pro-

cesie produkcji nazywa się amortyzacją. Każdego roku ok. 10% PKB przeznacza

się na odtworzenie majątku produkcyjnego. W przeciwnym razie postępowałby

spadek wartości majątku trwałego.

Ani PKB, ani PNB nie uwzględniają zużywania się czynników produkcji. Miarą

efektów rocznej działalności gospodarki, uwzględniającą amortyzację, jest pro-

dukt narodowy netto, inaczej dochód narodowy.

ProduktProdukt narodowynarodowy nettonetto (dochód(dochód narodowy)narodowy) toto produktprodukt narodowynarodowy
bruttobrutto pomniejszonypomniejszony oo wartościwartości amortyzacjiamortyzacji kapitałukapitału trwałego.trwałego.

PNN = PNB – amortyzacja

PNN w cenach rynkowych jest równy PNB pomniejszonemu o amortyzację,

czyli o wartość zużycia narzędzi pracy, ale PNN w cenach czynników produkcji

to PNN w cenach rynkowych pomniejszony o podatki pośrednie (np. VAT).

PKB to wskaźnik pozwalający ocenić aktywność gospodarczą państwa.

Wzrost PKB świadczy o wzroście gospodarczym, społeczeństwo staje się

wtedy bogatsze. Społeczeństwo biednieje, kiedy PKB maleje.

Wskaźnik PKB nominalny nie jest miarą dobrobytu społeczeństwa, a jedynie

wyznacznikiem wielkości gospodarki. Dzieje się tak, ponieważ nie uwzględnia

liczby ludności. Za miarę dobrobytu powszechnie uważa się PKB per capita,

czyli PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca. W państwach o wysokim wskaźniku

PKB na 1 mieszkańca standard życia jest wysoki, a potrzeby społeczeństwa za-

spokojone w znacznym zakresie.
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pytania
i ćwiczenia 1. W tabeli przedstawione są dane dotyczące wysokości PKB i liczby

ludności w Polsce w wybranych latach.
Na podstawie danych oblicz wielkość PKB przypadającą na
1 mieszkańca.
CoCo możnamożna powiedziećpowiedzieć oo sytuacjisytuacji ww PolscePolsce ww ostatnimostatnim dziesięciole-dziesięciole-
ciuciu nana podstawiepodstawie wskaźnikówwskaźników zawartychzawartych ww tabeli?tabeli?

PKBPKB ii liczbaliczba ludnościludności ww PolscePolsce ww wybrwybranycanychh lataclatachh

WWyszczególnienieyszczególnienie 19951995 rr.. 20002000 rr.. 20052005 rr.. 20102010 rr.. 20112011 rr..

PKBPKB ogółemogółem (cen(cenyy bieżące)bieżące) ww mlnmln złzł 337337 222222 744744 378378 983983 302302 11 416416 447447 11 524524 679679

LiczbaLiczba ludnościludności ww mlnmln 38,338,3 38,338,3 38,238,2 38,538,5 38,538,5

2. W tabelach zamieszczonych poniżej przedstawiono dane doty-
czące wielkości PKB w wybranych latach w różnych regionach
świata.
W pierwszej podany jest PKB nominalny (ogółem), a w tabeli dru-
giej w przeliczeniu na jednego mieszkańca.
CoCo możnamożna powiedziećpowiedzieć oo sytuacjisytuacji ludziludzi żyjącychżyjących ww poszczególnychposzczególnych
regionachregionach świataświata nana podstawiepodstawie danychdanych statystycznychstatystycznych zawartychzawartych
ww tabelach?tabelach?

ProduktProdukt krkrajoajowywy bruttobrutto ogółemogółem (w(w cenaccenachh bieżącbieżącycych)h) ww mldmld dol.dol. USAUSA

WWyszczególnienieyszczególnienie 19951995 20002000 20052005 20102010

ŚwiaŚwiatt 2929 985985 3232 287287 4747 745745 6363 064064

AfrAfrykayka 537537 600600 11 007007 11 710710

AmerAmerykayka Północna,Północna, ŚrodkowaŚrodkowa ii Południowa,Południowa, ww tymtym

AmerAmerykayka PółnocnaPółnocna

99 835835

77 954954

1212 830830

1010 628628

1616 494494

1313 705705

2121 139139

1616 032032

AzjaAzja 88 971971 99 131131 1111 930930 1919 772772

EuropaEuropa 1010 171171 99 247247 1515 414414 1818 997997

AustraliaAustralia ii OceaniaOceania 473473 478478 900900 14451445
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ProduktProdukt krkrajoajowywy bruttobrutto nana 11 mieszkańcamieszkańca (w(w cenaccenachh bieżącbieżącycych)h) ww dol.dol. USAUSA

WWyszczególnienieyszczególnienie 19951995 20002000 20052005 20102010

ŚwiaŚwiatt 55 257257 55 293293 77 057057 99 178178

AfrAfrykayka 745745 741741 11 107107 11 676676

AmerAmerykayka Północna,Północna, ŚrodkowaŚrodkowa ii Południowa,Południowa, ww tymtym

AmerAmerykayka PółnocnaPółnocna

1212 651651

66 893893

1515 391391

3333 926926

1818 635635

4141 627627

2222 647647

4646 534534

AzjaAzja 22 601601 22 470470 33 042042 44 775775

EuropaEuropa 1313 957957 1212 698698 2121 049049 2525 678678

AustraliaAustralia ii OceaniaOceania 1616 424424 1515 509509 2727 089089 3939 850850

3. Wykres przedstawia informacje (dane z 2012 r.) dotyczące PKB
(nominalne) dziesięciu największych gospodarek na świecie oraz
Polski.

• Sprawdź w Roczniku Statystycznym informacje dotyczące PKB
na 1 mieszkańca w tych państwach.

• W których z tych państw i dlaczego wysokiemu PKB nominal-
nemu nie odpowiada wysoki poziom życia społeczeństwa?

• Wypisz z Rocznika Statystycznego 10 najbogatszych i najbied-
niejszych państw świata.
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BEZROBOCIE – RODZAJE BEZROBOCIA

Jednym z największych problemów społeczno-gospodarczych każdego pań-

stwa jest bezrobocie.

BezrobocieBezrobocie toto sytuacja,sytuacja, ww którejktórej ludzieludzie chcąchcą pracować,pracować, aktywnieaktywnie poszu-poszu-
kująkują pracypracy ii sąsą gotowigotowi jąją podjąćpodjąć przyprzy istniejącychistniejących stawkachstawkach płac,płac, aleale nienie
mogąmogą jejjej zdobyć.zdobyć.

Prościej, bezrobocie to taka sytuacja na rynku pracy, w której dla części siły ro-

boczej nie ma pracy.

DlaczegoDlaczego ludzieludzie nienie mająmają pracy?pracy?

Ludzie mogą być bez pracy z różnych przyczyn. Jedni z własnej woli tymcza-

sowo pozostają bez pracy, inni stracili pracę, bo na zawód, który wykonywali,

nie ma zapotrzebowania, a jeszcze inni stracili pracę na skutek likwidacji przed-

siębiorstwa, w którym byli zatrudnieni.

Bezrobocie jest zjawiskiem powszechnym, o różnym charakterze i prze-

biegu. W zależności od przyczyn występowania ekonomiści najczęściej wyróż-

niają bezrobocie strukturalne, frykcyjne, sezonowe i cykliczne.

FrykcyjneFrykcyjne to rodzaj bezrobocia, który ma charakter krótkotrwały i wynika z nie-

doskonałości rynku pracy. Każdego dnia ludzie tracą i znajdują pracę. Tracą pracę,

ponieważ skończył się czas, na jaki była zawarta umowa o pracę. Zwalniają się,

bo zmieniają miejsce zamieszkania lub też chcą podjąć pracę bardziej atrakcyjną

finansowo, dającą większe perspektywy rozwoju. Decyzję o zwolnieniu z pracy

w celu znalezienia innego zajęcia podejmują sami pracownicy. Zanim jednak roz-

poczną pracę w nowym miejscu, upływa trochę czasu na poszukiwanie pracy,

na wykonanie badań lekarskich, zebranie wymaganej dokumentacji, dokończenie

szkolenia i wykonanie dodatkowych czynności związanych z podjęciem pracy. Ten

czas jest stosunkowo krótki, bo wynosi mniej niż 3 miesiące. W tym czasie ludzie ci

są zaliczani do grona osób bezrobotnych. Powodem tego rodzaju bezrobocia nie
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jest zatem brak pracy, ale niedoskonałość rynku pracy, która sprawia, że proces

poszukiwania i podejmowania zatrudnienia jest zbyt długi.

SezonoweSezonowe to rodzaj bezrobocia, który wynika z sezonowości zatrudnienia.

Praca w niektórych gałęziach jest wykonywana tylko w pewnych okresach roku.

Ludzie zatrudnieni w budownictwie, rolnictwie czy turystyce mają pracę tylko

w „sezonie”. W pozostałym okresie część z nich jest bezrobotna.

StrukturalneStrukturalne to rodzaj bezrobocia, który wynika z niedostosowania po-

daży pracy do popytu na pracę. Oznacza to, że ludzie chętni do pracy i po-

siadający określone kwalifikacje nie są poszukiwani przez pracodawców na

rynku pracy. Sytuacja taka wynika najczęściej z dynamicznych zmian tech-

nologicznych i zmian struktury produkcji zachodzących w gospodarce. Lu-

dzi, którzy kiedyś obsługiwali maszyny, dziś zastąpiły automaty. W regionach,

gdzie np. rozwijał się przemysł wydobywczy, zamknięto kopalnie, a urucho-

miono centrum rekreacyjno-wypoczynkowe.

Bezrobocie strukturalne może być również spowodowane zmianami

w gustach konsumentów. Brak zainteresowania określonymi dobrami i usłu-

gami powoduje zmniejszenie produkcji tych dóbr i usług, a w konsekwencji

i zatrudnienie.

Bezrobocie strukturalne ma charakter trwały, jego zmniejszenie wiąże się

z określonymi procesami edukacyjnymi osób pozostających bez pracy. Aby na

nowo znaleźć zatrudnienie, ludzie muszą się przekwalifikować i ukształtować

nowe umiejętności zawodowe, co sprawi, że staną się atrakcyjni dla pracodaw-

ców na rynku pracy.

CykliczneCykliczne (koniunkturalne) to rodzaj bezrobocia, który wynika z okreso-

wych wahań aktywności gospodarczej państwa. Zmiany koniunktury5 powo-

dują zmiany popytu na dobra i usługi. W sytuacji załamania koniunktury liczba

produkowanych dóbr i usług maleje, a tym samym zmniejsza się liczba za-

trudnionych, a rośnie liczba bezrobotnych. W okresie ożywienia odwrotnie,

wydatki przedsiębiorstw i konsumentów zwiększają się, rośnie liczba produ-

kowanych dóbr i usług, a bezrobocie spada.

5 Cykl koniunkturalny – okresowe wahania aktywności gospodarczej, które można określić jako: boom,
załamanie, recesja i ożywienie.
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pytania
i ćwiczenia 1. Bezrobocie to sytuacja, którą wyraźnie obserwujemy w Polsce od

1989 roku, tj. od momentu rozpoczęcia procesu urynkowienia go-
spodarki. Zjawisko to miało wtedy i ma dziś wiele przyczyn. Ujaw-
niło się tzw. bezrobocie ukryte6 charakterystyczne dla gospodarki
centralnie planowanej. Przyporządkuj wymienione przyczyny bez-
robocia do poszczególnych rodzai bezrobocia.
a. Frykcyjne
b. Sezonowe
c. Cykliczne
d. Strukturalne

• Likwidacje niektórych gałęzi przemysłu.

• Niedostosowanie wykształcenia pracowników do potrzeb rynku.

• Zmniejszenie popytu na konkretne dobra.

• Zmiany w technologii wytwarzania.

• Brak informacji o miejscach pracy.

• Zmiana miejsca zamieszkania pracownika.

• Przeniesienie zakładu pracy do innego regionu.

• Ograniczenie produkcji dóbr.

• Sezonowość zatrudnienia w turystyce.

• Automatyzacja produkcji.

• Wahania aktywności gospodarczej państwa.

2. Bezrobocie jest zjawiskiem negatywnym, a jego skutki mają cha-
rakter społeczny i ekonomiczny.
Dokonaj analizy poszczególnych skutków bezrobocia, określ, jaki
mają charakter – społeczny czy ekonomiczny. Uzasadnij swoją od-
powiedź.

• Spadek dochodów rodzin – pogorszenie standardu życia

• Spadek dochodów budżetowych – mniej ludzi płaci podatki

6 W przedsiębiorstwach państwowych zatrudniano znacznie więcej osób, niż wymagała tego organizacja pracy.
Z chwilą urynkowienia gospodarki przedsiębiorstwa zwalniały zbędnych pracowników.
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• Zahamowanie wzrostu gospodarczego – zmniejszenie liczby wy-
produkowanych dóbr i usług

• Degradacja psychiczna i moralna osób pozostających bez pracy –
poczucie beznadziejności, pesymizm, uczucie społecznej bezuży-
teczności

• Wzrost wydatków rządu na zasiłki dla bezrobotnych i programy
pomocy społecznej

• Rozszerzenie się społecznych kręgów ubóstwa

• Emigracja zarobkowa

• Niewykorzystany, nieproduktywny potencjał ludzki

• Uzależnienie od pomocy społecznej i działalności charytatywnej

• Utrata kwalifikacji

• Zatrudnienie służb zajmujących się problemami i obsługą bezro-
botnych

• Dążenie do nauki i podnoszenia kwalifikacji

• Szerzenie się zjawiska patologii społecznej – alkoholizm, narkoma-
nia, przestępczość itp.

STOPA BEZROBOCIA

W dynamicznie rozwijającej się gospodarce rzadko zdarza się, aby w danym

momencie pracowały wszystkie osoby należące do zasobów siły roboczej. Ci,

którzy pracują, tworzą grupę zatrudnionych. Ci, którym nie udało się znaleźć

pracy, stanowią grupę bezrobotnych.

Zasoby siły roboczej (pracy) = zatrudnieni + bezrobotni

Miarą bezrobocia jest stopa bezrobocia, która wyraża relację między bezro-

botnymi a zasobami siły roboczej. Można ją zapisać:
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Wskaźnik informuje, jaką część zasobów siły roboczej stanowią bezrobotni.

Wskaźnik nie oddaje dokładnie rozmiarów bezrobocia. Trudno bowiem osza-

cować, jak liczna grupa osób nie rejestruje się w urzędach pracy i szuka zatrud-

nienia na własną rękę. Nie wiadomo też, jak wiele osób rejestruje się tylko po to,

aby skorzystać z prawa do zasiłku, nie mając zamiaru podjąć pracy, lub pracuje

w tzw. szarej strefie.

pytania
i ćwiczenia 1. Oblicz dynamikę zmian stopy bezrobocia w Polsce w latach

2005–2012 – wyniki zinterpretuj.

20052005 rr.. 20062006 rr.. 20072007 rr.. 20082008 rr.. 20092009 rr.. 20102010 rr.. 20112011 rr.. 20122012 rr..

StopaStopa bezrobociabezrobocia

DynamikaDynamika

rokrok poprzednipoprzedni == 100100

17,617,6 14,814,8 11,211,2 9,59,5 12,112,1 12,412,4 12,512,5 13,413,4

INFLACJA – POJĘCIE I RODZAJE

Inflacja podobnie jak bezrobocie jest jednym z poważniejszych problemów go-

spodarczych.

Inflacja to proces stałego wzrostu ogólnego poziomu cen w gospodarce
w danym okresie.

Rozdział 1. PODSTAWOWE KATEGORIE I PRAWA EKONOMICZNE

48 PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W TURYSTYCE



MiernikiemMiernikiem inflacjiinflacji jestjest stopastopa inflacji.inflacji.

StopaStopa inflacjiinflacji toto rocznyroczny procentowyprocentowy wzrostwzrost ogólnegoogólnego poziomupoziomu cencen ww go-go-
spodarce,spodarce, najczęściejnajczęściej ww ciąguciągu roku.roku.

W ustabilizowanych gospodarkach wskaźniki aktywności gospodarczej są

wzajemnie powiązane. Wysokiemu tempu wzrostu PKB towarzyszy niskie bez-

robocie i wysoka inflacja. Obserwujemy zaś spadek inflacji, gdy tempo wzrostu

PKB maleje, a bezrobocie rośnie.

pytania
i ćwiczenia1. Poniżej podano zjawiska występujące w gospodarce. Określ, które

ze zjawisk stanowią przyczynę, a które skutek inflacji.

• wzrost dochodów nominalnych ludności
• wysokie obciążenia podatkowe
• spadek wartości niezabezpieczonych oszczędności
• spadek wartości pieniądza
• ograniczenie produkcji dóbr
• ograniczenie podaży dóbr, np. zboża z powodu nieurodzaju
• znaczny wzrost cen surowców energetycznych
• utrudnienia w rozliczaniu transakcji zagranicznych
• kłopoty finansowe państwa i konieczność finansowania deficytu

budżetowego
• brak stabilności w prowadzeniu działalności gospodarczej
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• naciski pracowników na wzrost płac
• nadmierna liczba monopoli w gospodarce
• nadmierna – w porównaniu z podażą dóbr – ilość pieniądza w go-

spodarce

2. Kształtowanie się stopy bezrobocia i stopy inflacji w Polsce przed-
stawiono na wykresie.

Co możesz powiedzieć o sytuacji w Polsce w latach 2000–2012 na
podstawie wykresu oraz danych dotyczących dynamiki PKB zawartych
w tabeli?

RokRok 20052005 20082008 20092009 20102010 20112011

DynamikaDynamika PKBPKB (cen(cenyy stałe)stałe)

rokrok poprzednipoprzedni == 100100
103,6103,6 105,1105,1 101,8101,8 103,7103,7 104,0104,0

EUROPEJSKA KLASYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI – EKD

Europejska Klasyfikacja Działalności stanowi usystematyzowany zbiór rodzajów

działalności społeczno-gospodarczych występujących w gospodarce narodo-

wej. W Polsce obowiązuje PKD (Polska Klasyfikacja Działalności), która została

opracowana na podstawie Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej

Unii Europejskiej.
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Klasyfikacja działalności jest stosowana m.in. do7:

• klasyfikowania podmiotów gospodarczych na potrzeby krajowego, urzędo-

wego rejestru podmiotów gospodarki narodowej REGON wg rodzaju prowa-

dzonej przez nie działalności;

• przedstawiania struktury gospodarki narodowej z punktu widzenia społecz-

nego podziału pracy;

• zestawiania dynamicznych szeregów na potrzeby ekonomicznej analizy roz-

woju gospodarczego;

• opracowywania bilansów gospodarki narodowej, w tym zintegrowanych ra-

chunków narodowych;

• sporządzania porównań międzynarodowych.

StrukturaStruktura PolskiejPolskiej KlasyfikacjiKlasyfikacji DziałalnościDziałalności (PKD)(PKD)

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD-2007)8 dzieli gospodarkę narodową na sek-

cje, działy, grupy, klasy i podklasy. Jest zatem klasyfikacją pięciopoziomową.

PoziomPoziom pierwszypierwszy –– sekcje.sekcje. Sekcje dzielą zbiorowość na 21 grupowań ro-

dzajów działalności, na które składają się czynności związane ze sobą z punktu

widzenia tradycyjnie ukształtowanego, ogólnego podziału pracy. Sekcje ozna-

czone są jednolitym kodem literowym.

Sekcja A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

Sekcja B – Górnictwo i wydobywanie

Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe

Sekcja D – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę
i powietrze do układów klimatyzacyjnych

Sekcja E – Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z re-
kultywacją

Sekcja F – Budownictwo

Sekcja G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle

Sekcja H – Transport i gospodarka magazynowa

Sekcja I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

Sekcja J – Informacja i komunikacja

7 Źródło: http://www.stat.gov.pl/
8 Klasyfikacja PKD została wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej

Klasyfikacji Działalności (PKD). Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) 2007 zawiera zmiany, które zostały wprowa-
dzone w klasyfikacji Organizacji Narodów Zjednoczonych International Standard Industrial Classification of all Eco-
nomic Activities ISIC Rev.4 (Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Rodzajów Działalności) oraz klasyfikacji Unii
Europejskiej Statistical Classification of Economic Activities in the European Community NACE Rev. 2 (Statystycznej
Klasyfikacji Działalności Gospodarczychw UE) (Dz. Urz. UE L 393 z 30. 12. 2006 r., str. 1).
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Sekcja K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

Sekcja L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

Sekcja M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

Sekcja N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

Sekcja O – Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

Sekcja P – Edukacja

Sekcja Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

Sekcja R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

Sekcja S – Pozostała działalność usługowa

Sekcja T – Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produku-
jące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby

Sekcja U – Organizacje i zespoły eksterytorialne

PoziomPoziom drugidrugi –– działdział – dzieli ogólną zbiorowość na 88 grupowań rodzajów

działalności według cech mających zasadnicze znaczenie zarówno przy okre-

ślaniu stopnia podobieństwa, jak i przy rozpatrywaniu powiązań występujących

w gospodarce narodowej. Poziom ten jest oznaczony dwucyfrowym kodem nu-

merycznym.

PoziomPoziom trzecitrzeci –– grupagrupa – obejmuje 272 grupowania rodzajów działalności, da-

jące się wyodrębnić z punktu widzenia procesu produkcyjnego, przeznaczenia

produkcji bądź też charakteru usługi lub charakteru odbiorcy tych usług. Poziom

ten jest oznaczony trzycyfrowym kodem numerycznym.

PoziomPoziom czwartyczwarty –– klasaklasa – obejmuje 615 grupowań rodzajów działalności,

dających się wyodrębnić z punktu widzenia specjalizacji procesu produkcyjnego

czy też działalności usługowej. Poziom ten jest oznaczony czterocyfrowym ko-

dem numerycznym.

PoziomPoziom piątypiąty –– podklasapodklasa – obejmuje 654 grupowania, podział został

wprowadzony we wszystkich klasach w celu wyodrębnienia rodzajów działal-

ności charakterystycznych dla polskiej gospodarki i będących przedmiotem

obserwacji statystycznej. Poziom ten jest oznaczony pięcioznakowym kodem

alfanumerycznym, w którym cztery pierwsze znaki-cyfry oznaczają klasę, na-

tomiast piąty znak-litera wyróżnia podklasy w ramach danej klasy. Podklasa

odpowiadająca swoim zakresem klasie (jedna podklasa w ramach danej

klasy) jest oznaczona literą Z.

Rozdział 1. PODSTAWOWE KATEGORIE I PRAWA EKONOMICZNE

52 PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W TURYSTYCE



WW PKDPKD działalnośćdziałalność związanazwiązana zz turturystykąystyką jestjest ujętaujęta ww sekcjisekcji NN ww następującnastępującyy sposób:sposób:

PoziomPoziom
pierwszypierwszy
SEKCJASEKCJA

PoziomPoziom
drugidrugi
DZIAŁDZIAŁ

PoziomPoziom
trzecitrzeci
GRUPGRUPAA

PoziomPoziom
czwczwartyarty
KLASAKLASA

PoziomPoziom
piątypiąty
PODKLASAPODKLASA

NAZWNAZWAA GRUPOWGRUPOWANIAANIA

NN DziałalnośćDziałalność ww zakresiezakresie usługusług administrowaniaadministrowania ii działalnośćdziałalność

wspierającawspierająca

7777 Wynajem i dzierżawa

7878 Działalność związana z zatrudnieniem

7979 DziałalnośćDziałalność organizaorganizatorówtorów turturystyki,ystyki, pośrednikówpośredników ii aagentówgentów tu-tu-

rrystycznystycznychych orazoraz pozostałapozostała działalnośćdziałalność usługowausługowa ww zakresiezakresie re-re-

zerwacjizerwacji ii działalnościdziałalności zz niąnią związanezwiązane

79.179.1 DziałalnośćDziałalność aagentówgentów ii pośrednikówpośredników turturystycznystycznychych orazoraz organiza-organiza-

torówtorów turturystykiystyki

79.1179.11 DziałalnośćDziałalność aagentówgentów ii pośrednikówpośredników turturystycznystycznychych

79.11.A Działalność agentów turystycznych

79.11.B Działalność pośredników turystycznych

79.1279.12 DziałalnośćDziałalność organizaorganizatorówtorów turturystykiystyki

79.12.Z Działalność organizatorów turystyki

79.979.9 79.9079.90 PozostałaPozostała działalnośćdziałalność usługowausługowa ww zakresiezakresie rezerwacjirezerwacji ii działal-działal-

nościności zz niąnią związanezwiązane

79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej

79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie in-

dziej niesklasyfikowana

80 Działalność detektywistyczna i ochroniarska

81 Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w bu-

dynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni

82 Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała

działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodar-

czej

WW PKDPKD hotelarstwhotelarstwoo jestjest ujęteujęte następująco:następująco:

PoziomPoziom
pierwszypierwszy
SEKCJASEKCJA

PoziomPoziom
drugidrugi
DZIAŁDZIAŁ

PoziomPoziom
trzecitrzeci
GRUPGRUPAA

PoziomPoziom
czwczwartyarty
KLASAKLASA

PoziomPoziom
piątypiąty
PODKLASAPODKLASA

NAZWNAZWAA GRUPOWGRUPOWANIAANIA

II DziałalnośćDziałalność związanazwiązana zz zakwazakwaterowaniemterowaniem ii usługamiusługami

gastronomiczngastronomicznymiymi

5555 ZakwaZakwaterowanieterowanie

55.155.1 55.1055.10 55.10.Z55.10.Z HoteleHotele ii podobnepodobne obiektyobiekty zakwazakwaterowaniaterowania

55.255.2 55.2055.20 55.20.Z55.20.Z ObiektyObiekty noclegowenoclegowe turturystyczneystyczne ii miejscamiejsca krótkotrwa-krótkotrwa-

łegołego zakwazakwaterowaniaterowania
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PoziomPoziom
pierwszypierwszy
SEKCJASEKCJA

PoziomPoziom
drugidrugi
DZIAŁDZIAŁ

PoziomPoziom
trzecitrzeci
GRUPGRUPAA

PoziomPoziom
czwczwartyarty
KLASAKLASA

PoziomPoziom
piątypiąty
PODKLASAPODKLASA

NAZWNAZWAA GRUPOWGRUPOWANIAANIA

55.355.3 55.3055.30 55.30.Z55.30.Z PolaPola kempingowekempingowe (włączając(włączając polapola dladla pojazdówpojazdów kem-kem-

pingowych)pingowych) ii polapola namiotowenamiotowe

55.955.9 55.9055.90 55.90.Z55.90.Z PozostałePozostałe zakwazakwaterowanieterowanie

5656 DziałalnośćDziałalność usługowausługowa związanazwiązana zz wyżywieniemwyżywieniem

56.156.1 56.1056.10 RestauracjeRestauracje ii pozostałepozostałe placówkiplacówki gastronomicznegastronomiczne

56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne

56.256.2 PrzygotowywaniePrzygotowywanie żywnościżywności dladla odbiorcówodbiorców zewnętrz-zewnętrz-

nnychych (ka(katering)tering) ii pozostałapozostała gastronomicznagastronomiczna działalnośćdziałalność

usługowausługowa

56.21 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbior-

ców zewnętrznych (katering)

56.29 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

56.356.3 PrzygotowaniePrzygotowanie ii podapodawaniewanie nanapojówpojów
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