
Ekonomia: badanie, w jaki sposób społeczeństwo zarządza swoimi ograniczonymi zasobami 

Homo Economicus: model ludzi. Zakłada się, że maksymalizuje swoją użyteczność. Zasoby: praca, 

kapitał i surowce. Rzeczy, których używamy do produkcji towarów i usług 

Szansa / koszt alternatywny: (ukryty) koszt wyboru jednej alternatywy zamiast innej. 

Mikroekonomia: badanie zachowań ekonomicznych jednostki ludzkich i firm.  

Agent: jednostka, która jest w stanie wykonać decyzję, np. człowiek lub firma. 

Makroekonomia: badanie całych gospodarek. 

Rynek: Miejsce spotkań, w którym kupujący i sprzedający mogą handlować ze sobą 

Model: uproszczony opis rzeczywistości. 

Pozytywna ekonomia: sprawdzalny model ekonomiczny. 

Ekonomia normatywna: model ekonomiczny, który zawiera wartości (i dlatego nie można go 

przetestować). 

I. WPROWADZENIE 

Ekonomia jest często definiowana jako coś w rodzaju „badania nad tym, jak społeczeństwo zarządza 

swoimi ograniczonymi zasobami”. Punktem wyjścia większości takich badań jest to, że jednostki 

alokują swoje zasoby w taki sposób, że same uzyskują najwyższy możliwy poziom użyteczności. 

Jednostka ma pojęcie o konsekwencjach różnych działań i wybiera takie działanie, które według niej 

przyniesie jej najlepszy rezultat. Innymi słowy, jest samolubna i racjonalna. Zauważ, że ona także patrzy 

w przyszłość. Działa tak, aby w przyszłości uzyskała najwyższy możliwy poziom użyteczności, 

niezależnie od tego, co już zrobiła. To, że jest samolubna, nie musi oznaczać, że jest egoistką. Oznacza 

to jednak, że dobrowolnie podzieli się z innymi tylko wtedy, gdy uważa, że dzięki temu zmaksymalizuje 

swoją użyteczność. To uproszczenie ludzi nazywamy często Homo Economicus. Zasoby, o których tu 

mówimy, mogą obejmować pracę, kapitał (np. maszyny) i surowce. Ich niedobór oznacza, że nie ma 

wystarczających zasobów, aby wyprodukować wszystko, czego chcemy. To z kolei oznacza, że trzeba 

przeciwstawić sobie różne rzeczy. Aby uzyskać więcej jednej rzeczy, trzeba zrezygnować z czegoś 

innego. Jeśli np. chcesz spać dodatkową godzinę, nie możesz tego zrobić bez rezygnacji z czegoś innego, 

na przykład godziny nauki. W konsekwencji istnieje pewien ukryty koszt dłuższego snu. Ten rodzaj 

kosztu nazywa się kosztem utraconych korzyśi (lub kosztem alternatywnym). Klasyczne powiedzenie w 

ekonomii mówi, że „nie ma czegoś takiego jak darmowy lunch”. Oznacza to, że nawet jeśli faktycznie 

nie zapłacisz za lunch, zawsze musisz zrezygnować przynajmniej z czasu, kiedy mógłbyś zrobić coś 

innego. Oznacza to, że zawsze musisz zapłacić koszt alternatywny. Kiedy studiujemy mikroekonomię, 

badamy przede wszystkim pojedynczych ludzi i pojedyncze firmy, agentów. Jest to przeciwieństwo do 

makroekonomii, w której badane są całe gospodarki i padają pytania o  bezrobocie i inflację. Z grubsza 

mówiąc, istnieją trzy rodzaje decyzji, które należy podjąć w gospodarce: które towary i usługi 

wytwarzać, jak je wytwarzać i kto powinien je otrzymać. Często w modelach ekonomicznych ceny 

towarów (lub usług, siły roboczej, kapitału itp.) automatycznie koordynują te decyzje na rynku. Rynek 

to każdy mechanizm, w którym spotykają się kupujący i sprzedający. Może to być na przykład rynek, 

giełda papierów wartościowych lub sieć komputerowa, w której można kupować i sprzedawać rzeczy. 

Mikroekonomia często opiera się na modelach. Staramy się opisać prawdziwe zjawisko tak prosto, jak 

to możliwe, podkreślając tylko kilka głównych cech. Wiele modeli ekonomicznych można wykorzystać 

do prognoz, a zatem można je przetestować pod kątem rzeczywistości. Takie modele nazywane są 

pozytywnymi. Modele przeciwne, modele o wartościach, nazywane są normatywnymi. Na przykład, 



aby zdecydować o polityce gospodarczej, najpierw należy użyć ekonomii pozytywnej, aby ocenić 

konsekwencje różnych alternatyw. Wtedy wykorzystamy swoje opinie na temat tego, co jest pożądane, 

a czego nie, aby wybierać między różnymi alternatywami. Jest to decyzja normatywna 

Plan 

Zanim zaczniemy, prawdopodobnie dobrze jest wyjaśnić, dokąd zmierzamy. Chcemy opracować szereg 

modeli, które razem mogą opisywać działanie gospodarki. Powinny być w stanie tworzyć jasne i 

sprawdzalne prognozy oraz być tak proste, jak to możliwe. 

• Na rynku produkty i / lub usługi są kupowane i sprzedawane (lub handluje się nimi). Zaczynamy od 

spojrzenia na konsumentów i producentów oraz ich odpowiedni popyt i podaż na rynku. W ten sposób 

zobaczymy przykład określania ceny rynkowej towaru. 

• Konsumenci i producenci mają jednak trudne problemy do rozwiązania, zanim osiągną odpowiedni 

popyt i podaż. Po pierwsze, patrzymy na problem konsumenta w bardzo prostym przypadku: musi 

wybierać między dwoma różnymi towarami, dla których ma różne preferencje. Pokazujemy, jak można 

przejść od jej preferencji i dochodów do zapotrzebowania na jeden z towarów. Następnie pokazujemy, 

w jaki sposób można uzyskać popyt na cały rynek. 

• Następnie zmieniamy perspektywy i badamy problem producenta. Odkryjemy wtedy, że model 

wygląda bardzo podobnie do modelu konsumenta. Producent musi wytwarzać dobro przy pomocy siły 

roboczej i kapitału, a różne kombinacje tych dwóch doprowadzą do różnych ilości dobra. Ona także 

musi pomyśleć o fakcie, że różne kombinacje będą miały różne koszty. Wyniki pomogą nam pokazać, 

w jaki sposób określa się podaż rynkową. 

• Zwykle jest dość wielu konsumentów, ale znacznie mniej producentów. Ma to duży wpływ na 

funkcjonowanie rynku, dlatego nadal badamy różne formy rynku. Rozróżnimy przypadki, w których 

występuje jeden, dwóch, kilku i wielu producentów. Badamy również wpływ dobrostanu różnych form 

rynku. 

• Producenci mają popyt na siłę roboczą, a pracownicy ją zaspokajają. Rynek pracy ma pewne dziwne 

cechy, które będziemy traktować osobno. 

• Równowaga jest centralną koncepcją ekonomiczną. Pokazujemy, w jaki sposób rynki konsumenckie 

i producentów, a także rynek towarów, jednocześnie osiągają równowagę w prostej i stylizowanej 

gospodarce 

• Na koniec rozluźnimy niektóre dotychczasowe założenia. Pokażey, w jaki sposób mogą powstawać 

niepożądane wyniki z powodu tak zwanych niedoskonałości rynku, np. ponieważ różni agenci mają 

różne ilości informacji o produkcie lub ponieważ trudno jest powstrzymać użytkowników, którzy nie 

płacą. 

 



Krzywa popytu: pokazuje, ile kupujący są skłonni kupić po różnych cenach towaru 

Ceteris paribus: (z łaciny) „z innymi rzeczami tak samo”.  

Towary uzupełniające: towary zazwyczaj konsumowane razem 

Towary zastępcze: towary, których można używać zamiast siebie. 

Preferencje: Co dana osoba woli; jej smak. 

Ceny czynników: ceny czynników produkcji. 

Krzywa podaży: pokazuje,  ile sprzedający przygotowali do sprzedaży po różnych cenach towaru. 

Równowaga: sytuacja, w której żaden agent nie chce zmienić swojej decyzji, a wszystkie decyzje są 

zgodne. 

Cena równowagi: cena, która powstaje, gdy na rynku występuje równowaga. 

Ilość równowagi: Ilość, która jest kupowana i sprzedawana, gdy na rynku występuje równowaga. 

Regulacja: Przepisy wpływające na ceny i / lub ilości na rynku. 

Efekt wtórny: niezamierzony efekt uboczny, na przykład prawa. 

Cena minimalna / dolna cena: najniższa cena dozwolona przez rozporządzenie 

Maksymalna cena / pułap ceny: najwyższa cena, na jaką pozwala regulacja 

II. Podaż, popyt i równowaga rynkowa 

Nasze badanie mikroekonomii rozpoczynamy od spojrzenia na rynek z wieloma kupującymi i 

sprzedającymi, tj. Rynek, na którym istnieje duża konkurencja. 

2.1 Popyt 

2.1.1 Krzywa popytu 

Krzywa popytu pokazuje, jakie ilości dobrych nabywców są skłonni kupować po różnych cenach. Zwróć 

uwagę na wyrażenie „są chętni”. Nie chodzi o to, ile faktycznie kupują, ale o to, ile chcieliby kupić, 

gdyby zaoferowano określoną cenę. Krzywa popytu jest ważna tylko wtedy, gdy wszystkie inne istotne 

czynniki są utrzymywane na stałym poziomie (ceteris paribus: z innymi rzeczami takimi samymi). 

Najważniejsze inne czynniki, które mogą wpływać na popyt to: 

• Dochód kupującego. 

• Ceny i zmiany cen innych towarów. Rozróżnimy towary uzupełniające i zastępcze. Przykładem 

towarów uzupełniających są buty prawe i lewe. Jeśli cena odpowiednich butów wzrośnie, wówczas 

popyt na odpowiednie buty zazwyczaj spadnie. Jednak popyt na lewe buty zwykle również maleje. W 

związku z tym popyt na lewe buty częściowo zależy od ceny innego towaru: prawych butów. Towary 

zastępcze działają w odwrotny sposób. Przykładem mogą być długopisy niebieskie i zielone: jeśli nie 

można użyć niebieskiego, często można zamiast niego użyć zielonego. Jeśli cena zielonych długopisów 

wzrośnie, popyt na zielone długopisy zwykle maleje. Jeśli jednak cena niebieskich piór nie ulegnie 

zmianie, można ich użyć zamiast zielonych, a wtedy popyt na niebieskie długopisy wzrasta. W związku 

z tym popyt na niebieskie długopisy zależy od ceny innego towaru: zielonych długopisów. Należy 

zauważyć, że w przypadku dóbr zastępczych wzrost ceny drugiego dobra prowadzi do wzrostu popytu 



na analizowany towar, podczas gdy w przypadku towarów uzupełniających jest odwrotnie; wzrost ceny 

drugiego dobra prowadzi do spadku popytu na analizowany towar 

• Preferencje. To, czego żądają konsumenci, jest w dużej mierze kwestią gustu. W przypadku zmiany 

smaku zwykle występuje również zmiana popytu. Smak może się zmieniać z wielu różnych przyczyn. 

Na przykład zmiany w postrzeganiu moralnym lub w modzie. Jeśli te czynniki są utrzymywane na stałym 

poziomie, wówczas krzywa popytu jest ważna i zwykle się obniża 

ku dołowi. Innymi słowy, im niższa cena, tym wyższy jest popyt i odwrotnie. Zapotrzebowanie jest 

definiowane na pewien okres. Można na przykład pomyśleć o tym, jak zdefiniowano w ciągu miesiąca, 

co odpowiada miesięcznej pensji. Podczas rysowania krzywej popytu na diagramie żądana ilość jest na 

osi X, a cena na osi Y. Jest to nieco dziwne, ponieważ często myślimy o wymaganej ilości w funkcji ceny, 

a nie na odwrót. Są historyczne powody, aby tak to rysować. 

  

2.1.2 Kiedy poruszamy się po krzywej popytu i kiedy się zmienia? 

Relacja ceny do ilości opisana krzywą popytu jest ważna tylko wtedy, gdy zmienia się cena samego 

towaru. Spójrz na powyższy rysunek i krzywą popytu D1. Jeżeli na początku cena wynosi p1, wówczas 

żądana ilość to Q1 (punkt A). Jeżeli cena towaru spadnie do p2, wówczas żądana ilość zmienia się na Q2 

(punkt B). W związku z tym poruszamy się wzdłuż krzywej popytu, gdy zmienia się cena dobra. Jeśli 

natomiast coś innego się zmienia (np. Dochód, ceny innych towarów, preferencje konsumentów lub 

cokolwiek, co wpływa na popyt na towar), wówczas krzywa popytu przesuwa się. Załóżmy jeszcze raz, 

że cena wynosi p1, więc żądana ilość to Q1 (punkt A). Jeśli dochód konsumenta wzrośnie, może kupić 

więcej dobra niż wcześniej. W rezultacie cała krzywa popytu przesuwa się z D1 na D2. Jeśli cena nadal 

wynosi p1, żądana ilość wzrasta do Q3 (punkt C). 

2.2 Podaż 

2.2.1 Krzywa podaży 

Odpowiednikiem producenta dla krzywej popytu jest krzywa podaży. Pokazuje, jak duże ilości 

producenci są skłonni sprzedawać po różnych cenach, biorąc pod uwagę, że inne czynniki, które mogą 

wpływać na podaż, są utrzymywane na stałym poziomie. Krzywa podaży jest zwykle nachylona w górę 

lub poziomo (ale może być również nachylona w dół). Krzywa popytu obowiązuje również przez pewien 



okres. Później rozróżnimy dwa okresy: krótki i długi horyzont. Najważniejszymi czynnikami, oprócz 

ceny, które wpływają na podaż są: 

• Ceny czynników, tj. Płace, ceny maszyn i rekompensaty dla właścicieli i pożyczkodawców. Innymi 

słowy, zmiany kosztu produkcji. 

• Przepisy i regulacje dotyczące produkcji. 

• Ceny innych towarów, które firma produkuje lub mogłaby potencjalnie wyprodukować. Być może 

producent produkuje niebieskie i zielone długopisy. Jeśli cena zielonych długopisów wzrośnie, 

najprawdopodobniej przeniesie zasoby (pracowników i maszyny) na tę produkcję i pozostanie mniej 

do wyprodukowania niebieskich piór. W konsekwencji podaż niebieskich długopisów maleje, mimo że 

cena niebieskich długopisów pozostaje niezmieniona. 

Krzywa podaży zachowuje się w sposób podobny do krzywej popytu. Spójrz na rysunek poniżej i krzywą 

podaży S1. Jeśli cena wynosi p1, producenci są gotowi sprzedać ilość Q1 (pkt A). Jeśli cena towaru 

spadnie do p2, poruszamy się wzdłuż S1 do punktu B, gdzie ilość to Q2. Jeśli zamiast tego zmieni się jakiś 

inny czynnik, np. jeśli płace wzrosną, a produkcja dóbr będzie droższa, cała krzywa podaży przesunie 

się. Na przykład od S1 do S2. Jeśli cena nadal wynosi p1, wówczas podana ilość zmienia się z Q1 na Q3 

(punkt C). 

 

2.3 Równowaga 

Rynek jest w równowadze, gdy oba te warunki są spełnione: 

1. Żaden agent nie chce zmienić swojej decyzji ani strategii. 

2. Decyzje wszystkich agentów są ze sobą zgodne, dzięki czemu można je wszystkie wykonywać 

jednocześnie. 

Jeśli połączymy krzywe podaży i popytu na jednym schemacie, otrzymamy punkt równowagi, w którym 

przecinają się dwie krzywe. W tym momencie cena, którą konsumenci są skłonni zapłacić, jest taka 

sama jak cena, jakiej żądają producenci. Na poniższym rysunku cena równowagi (cena rozliczenia 

rynku) wynosi p*, a ilość równowagi wynosi Q* 

 



 

Punkt równowagi ma dwie ważne właściwości, ponieważ jest najczęściej (ale nie zawsze) stabilny i 

samoregulujący. To, że jest stabilne, oznacza, że jeśli rynek jest w równowadze, nie ma tendencji do 

odchodzenia od niego. To, że jest samokorekta oznacza, że jeśli rynek nie jest w równowadze, wówczas 

istnieje tendencja do zbliżania się do niego. Aby lepiej zrozumieć, co to znaczy, załóżmy, że cena jest 

wyższa niż w równowadze, np. że to p2. Po tej cenie producenci są gotowi dostarczyć ilość Q1, podczas 

gdy konsumenci są skłonni kupić tylko ilość Q2. Dlatego istnieje nadwyżka podaży towaru. Aby pozbyć 

się dodatkowych jednostek, producenci są przygotowani na obniżenie ceny. Spowoduje to obniżenie 

ceny, bliżej p*. Przy p* nie ma nadwyżki podaży, a obniżka ceny kończy się. Zamiast tego załóżmy, że 

cena jest niższa niż p*, np. że to p3. Po tej cenie konsumenci żądają ilości Q3, podczas gdy producenci 

są gotowi dostarczyć ilość Q4. W związku z tym zabraknie towaru, a konsumenci będą przygotowani do 

podniesienia ceny, aby uzyskać więcej jednostek. Spowoduje to tendencję do popychania ceny w górę, 

bliżej p*, gdzie ponownie zakończy się popychanie. 

2.3.1 Jak matematycznie znaleźć punkt równowagi 

Podaż i popyt można zapisać jako funkcje matematyczne, a w prostych przykładach są one często 

liniami prostymi. Mogą to być na przykład: 

QS = 85 +30p 

QP = 185 – 20p 

Tutaj QD jest wymaganą ilością, QS jest ilością dostarczoną, a p jest ceną. Teraz chcemy znaleźć cenę, 

p*, która sprawia, że QD = QS. Jeśli lewe strony powyżej są równe, prawe strony również muszą być 

takie. Dlatego zamień p* na p i ustaw prawą stronę na równe sobie: 

85 +30p*  = 185 – 20p* 

Aby uzyskać sam p* po lewej stronie, dodajemy 20p* po obu stronach i odejmujemy 85 po obu 

stronach. Mamy  

50p* = 100 

Dzielenie przez 50 po obu stronach daje wynik,  

p* = 2. 



Jeśli więc chcemy poznać wielkość równowagi, Q*, podstawiamy wynik, w którym otrzymaliśmy p* 

powyższa funkcja podaży lub popytu. (Pamiętaj, że muszą dawać tę samą ilość, ponieważ p* z definicji 

jest ceną, która powoduje, że QD = QS.) 

 

W związku z tym mamy cenę równowagi p* = 2 i ilość równowagi Q* = 145. 

2.4 Przepisy dotyczące ceny i ilości 

Wiele rynków jest z wielu powodów regulowanych. Rząd może na przykład decydować o cenach, 

których rynku nie wolno przekraczać lub obniżać, lub o maksymalnych ilościach. Takie przepisy 

przyniosą korzyści niektórym grupom ludzi, ale często mają niezamierzone negatywne skutki uboczne. 

Są to często nazywane efektami wtórnymi. 

2.4.1 Ceny minimalne 

Ceny minimalne (zwane również dolnymi przedziałami cenowymi) są często stosowane do 

wynagrodzeń (cena pracy) i do niektórych rodzajów towarów, takich jak towary rolne. Cena minimalna 

jest zwykle wybierana powyżej ceny równowagi, ponieważ w przeciwnym przypadku nie miałaby 

żadnego efektu. (Uczestnicy rynku wybraliby wówczas p*). W konsekwencji konsumenci i producenci 

nie mogą osiągnąć ceny równowagi p*. Spójrz na rysunek poniżej. Skutkiem ceny minimalnej jest to, 

że konsumenci żądają tylko ilości Q2, podczas gdy producenci dostarczają ilość Q1. Dlatego 

otrzymujemy nadwyżkę podaży towaru. Pamiętaj, że konsumenci i producenci mogą kupować i 

sprzedawać po dowolnej cenie powyżej ceny minimalnej. Cena wyższa niż pmin spowoduje jednak 

jeszcze większą nadwyżkę podaży, dlatego zazwyczaj wybierana jest cena minimalna. Opisana sytuacja 

nie jest równowagą. Aby to zobaczyć, należy zauważyć, że punkt 2 w definicji równowagi (patrz sekcja 

2.3) nie jest spełniony: Biorąc pod uwagę cenę pmin producenci chcą sprzedać ilość Q1, ale nie jest to 

możliwe, ponieważ konsumenci chcą tylko kupić ilość Q2 . 

 

2.4.2 Ceny maksymalne 



Ceny maksymalne (zwane również pułapami cenowymi) są stosowane w kilku krajach do wynajmu 

mieszkań. Aby cena maksymalna przyniosła jakikolwiek efekt, musi znajdować się poniżej ceny 

równowagi, a skutki są odwrotne do ceny minimalnej. Na poniższym rysunku pmax jest ceną 

maksymalną. Powoduje to, że konsumenci żądają ilości Q1, podczas gdy producenci chcą tylko 

dostarczać Q2, a zatem brakuje. Typową konsekwencją ceny maksymalnej jest to, że czas poszukiwania 

odpowiedniego towaru wydłuża się, ponieważ podaż jest zbyt mała, aby zaspokoić popyt. 

 

2.4.3 Przepisy ilościowe 

Skutki regulacji ilościowych są podobne do skutków regulacji cen. Załóżmy na przykład, że istnieje 

ograniczenie stwierdzające, że można importować tylko ilość Qmax określonego towaru, powiedzmy, 

tkaniny azjatyckie. Producenci byliby skłonni dostarczyć ilość Qmax po cenie pS, podczas gdy 

konsumenci byliby skłonni kupić tę ilość po cenie pD. Ponieważ ilość nie może wzrosnąć, istnieje popyt 

we wszystkich cenach innych niż pD. Gdy istnieje nadmierny popyt, konsumenci prawdopodobnie 

podniosą cenę, więc cena, którą ten rynek prawdopodobnie uzyska, to pD. Należy pamiętać, że po cenie 

pD producenci są gotowi dostarczyć znacznie większą ilość, Q1, ale rozporządzenie nie uniemożliwia 

tego. Konsumenci muszą zapłacić cenę, która jest większa niż cena równowagi (pD zamiast p*) i 

otrzymują mniej jednostek towaru, więc zwykle pogorszyły się dzięki regulacji ilości 

 



 



Budżet: ilość pieniędzy lub bogactwa, do których konsument ma dostęp. 

Użyteczność: miara zadowolenia konsumenta. 

Maksymalizacja: Wybierz w taki sposób, aby uzyskać jak najwięcej czegoś innego 

Linia budżetowa: Graficzny opis koszy, które konsument może kupić przy określonym budżecie. 

Krańcowe tempo transformacji : Nachylenie linii budżetowej. 

Koszty transakcji: wszelkie koszty, oprócz ceny towaru, związane z jego kupnem lub sprzedażą. 

Krzywa obojętności: krzywa pokazująca różne kombinacje dwóch towarów, między którymi 

konsument jest obojętny. 

Mapa obojętności: zbiór krzywych obojętności na schemacie. 

Krańcowa stopa substysucji: ile jednostka jest gotowa zapłacić za dodatkową jednostkę towaru w 

kategoriach innego towaru (zamiast 

pieniądze). Odpowiada nachyleniu krzywej obojętności. 

Koszt marginalny : nieskończenie mała zmiana. Zwykle mówi się o zmianie jednej jednostki. 

Idealne zamienniki: Dwa towary, które można stosować zamiennie, dzięki czemu konsument jest 

między nimi obojętny. To powoduje, że krzywe obojętności są liniami prostymi. 

Towary uzupełniające: towary, które pasują do siebie, więc konsument potrzebuje ich obu, aby móc z 

nich korzystać. To powoduje, że krzywe obojętności mają kształt litery „L”. 

Rozwiązanie narożne: Konsument decyduje się na konsumpcję tylko jednego z towarów, aby znalazła 

się w rogu wykresu. 

Rozwiązanie wewnętrzne: decyduje się na konsumpcję w punkcie na wykresie, w którym nie ma 

szczególnych ograniczeń (jak w rozwiązaniu narożnym) 

Funkcja użyteczności : funkcja matematyczna, która podaje wartość liczbową odpowiadającą 

poziomowi użyteczności osiągniętej przez konsumenta. 

III. Teoria Konsumenta 

Skąd pochodzi krzywa popytu? Aby wyjaśnić, dlaczego poszczególne osoby wybierają różne ilości w 

różnych cenach, użyjemy modelu z trzema komponentami: 

• Konsumenci mają pewne ograniczenia dotyczące wyboru. Co najważniejsze, mają budżet, ale mogą 

obowiązywać również inne ograniczenia. 

• Indywidualne preferencje (lub upodobania) określają stopień zadowolenia danej osoby z różnych 

kombinacji towarów i / lub usług. Mierzymy poziom zadowolenia pod względem użyteczności. 

• Biorąc pod uwagę preferencje i ograniczenia, jednostka maksymalizuje swoją użyteczność 

konsumpcji. 

Omówimy teraz te trzy elementy 

 

Kosze towarów i linia budżetowa 



Jako konsument można wybierać spośród kilku różnych towarów i usług. Pewna kombinacja towarów 

i usług nazywana jest koszykiem towarów (pakiet towarów lub koszyk rynkowy). Problem konsumenta 

można zatem opisać jako wybór pomiędzy różnymi koszykami, biorąc pod uwagę ograniczenia, z 

którymi się boryka, tak aby maksymalnie wykorzystać swoją użyteczność. Zaczynamy od prostego 

przypadku, w którym mamy tylko dwa towary, towar 1 i 2, z cenami p1 i p2. Zapisywany jest koszyk 

składający się z ilości q1 towaru 1 i q2 towaru 2 (q1, q2). Na przykład (4,3) oznacza, że mamy 4 jednostki 

(lub kilogramy, litry itp.) Towaru 1 i 3 jednostki towaru 2. Cena koszyka (q1, q2) wynosi wtedy: 

p1, * q1 +  p2, * q2 

Jeśli mamy ograniczoną ilość pieniędzy na zakup tych towarów, nałoży to ograniczenie na ilość, jaką 

możemy kupić każdego towaru. Jeśli m oznacza liczbę dostępnych pieniędzy, cena wybranego koszyka 

nie może przekraczać m. Można zapisać różne kombinacje dobra 1 i 2, które kosztują dokładnie m 

p1, * q1 +  p2, * q2 = m 

Rozwiązując to wyrażenie dla q2, otrzymujemy funkcję linii budżetowej: 

 

 

Ta funkcja jest linią prostą, która przecina oś Y przy m/p2 i ma nachylenie p1/p2  

 

Wszystkie punkty w linii budżetowej kosztują dokładnie m. Punkty w szarym obszarze poniżej linii 

budżetowej kosztują mniej niż m, podczas gdy punkty powyżej kosztują więcej niż m. Kosze, które 

konsument z bogactwem m może kupić, są zatem koszykami znajdującymi się poniżej i poniżej linii 

budżetowej. Istnieje prosta strategia znalezienia linii budżetowej: jeśli kupimy tylko dobry 2, 

maksymalna ilość, którą możemy kupić, to m/p2, natomiast jeśli kupimy tylko dobry 1, maksymalna 

ilość, którą możemy kupić, to m/p1. Wskaż pierwszy punkt na osi Y i drugi na osi X, a następnie narysuj 

prostą linię między nimi. Narysowana linia jest linią budżetową i automatycznie będzie miała 

nachylenie –p1/p2. Nachylenie linii budżetowej nazywa się krańcową stopą transformacji (MRT). W 

konsekwencji mamy to 

MRT = -  p1/p2 



Załóżmy na przykład, że tymi dwoma towarami są lody (cena 10) i pizza (cena 20). MRT będzie wówczas 

wynosić -10/20 = -0,5. Możemy to zinterpretować w ten sposób, że musisz zrezygnować z połowy pizzy, 

jeśli chcesz mieć jeszcze jedno lody (lub odwrotnie, że musisz zrezygnować z dwóch lodów, -20/10, aby 

dostać jeszcze jedną pizzę) . Aby przekształcić swój koszyk w inny kosz z jeszcze jednym lodem, musisz 

zrezygnować z połowy pizzy. Pamiętaj, że oznacza to, że cena lodów mierzona w pizzach (zamiast 

pieniędzy) to połowa pizzy. Jeśli dochody lub ceny ulegną zmianie, linia budżetowa również się zmieni. 

Spójrz na rysunek 3.2 i budżetową linię B1.  

 

Jeśli cena towaru 1 wzrośnie z p1 do p'1, możemy kupić tylko maksymalnie m/p'1 tego towaru, ale nadal 

możemy kupić m/p2 towaru 2. W związku z tym linia budżetowa obraca się wokół przechwycić z osią Y 

do B2. Jeśli zamiast tego cena dobra 2 wzrośnie z p2 do p’2, wówczas B1 obraca się wokół punktu 

przecięcia z osią X do B3. Gdy cena się zmienia, MRT zmienia się również od czasu zmiany nachylenia 

linii budżetowej. Jeśli cena lodów wzrośnie z 10 do 20, MRT wyniesie –20/20 = –1. Teraz musisz 

zrezygnować z całej pizzy, aby dostać jeszcze jedno lody. Zauważ, że oznacza to również, że pizza stała 

się tańsza, mówiąc relatywnie: Możesz teraz dostać jeszcze jedną pizzę za tylko jedno lody, nawet jeśli 

cena pizzy pozostaje niezmieniona. Załóżmy teraz, że ceny wynoszą p1 i p2, tak jak pierwotnie, ale 

dochód wzrasta do m'. Następnie możemy kupić maksymalnie m '/p2 dobrego 2 i maksymalnie m'/p1 

dobrego 1. B1 w konsekwencji przechodzi do B4. Pamiętaj, że nachylenie B4 jest dokładnie takie samo 

jak nachylenie B1, ponieważ ceny pozostają niezmienione: masz więcej pieniędzy, ale nadal musisz 

zrezygnować z połowy pizzy, jeśli chcesz mieć jeszcze jedno lody. W przypadku wzrostu cen lub spadku 

dochodów obszar pod linią budżetową staje się mniejszy. W przeciwnych przypadkach staje się 

większy. Im większy obszar, tym większy masz wybór konsumpcji. 

Preferencje 

Teoria preferencji należy do najtrudniejszych części podstawowej mikroekonomii, więc nie spiesz się z 

tym rozdziałem. Bardzo ważne jest zarówno zrozumienie, jak i umiejętność wykorzystania teorii 

preferencji w pozostałej części materiału. Prawdopodobnie słyszałeś wyrażenie „nie należy 

porównywać jabłek i pomarańczy” ani czegoś podobnego. Chodzi o to, że należy to zrobić, a nawet 

porównać cokolwieka z czymkolwiek innym. Odbywa się to poprzez zamówienie preferencyjne. 

Zakładamy, że dana osoba zawsze wie, co woli: woli koszyk A od  koszyka B, woli B od A, lub  jest między 

nimi obojętna. Jeśli wszystkie kosze zostaną odpowiednio zamówione, mamy zamówienie 



preferencyjne i takie zamówienie jest ważne dla określonej osoby. Zazwyczaj przyjmuje się następujące 

cztery założenia dotyczące zamówień preferencyjnych: 

• Kompletne. Jednostka może zamówić wszystkie możliwe kosze towarów. 

• Przechodnie. Jeśli dana osoba woli od A od B, a B od C, woli również A od C. Innymi słowy, w 

preferencjach nie ma „kółek”. 

• Niezadowolenie. Osoba zawsze woli więcej dobra od mniej. To założenie jest nieco trudne. Załóżmy, 

że traktujemy zanieczyszczenie jako coś dobrego. Czy większe zanieczyszczenie jest zwykle 

preferowane niż mniejsze? Nie, oczywiście że nie. Aby obejść ten typ problemu, musimy zdefiniować 

dobro w odwrotny sposób: Zamiast zanieczyszczenia definiujemy czyste powietrze jako dobro. Więcej 

czystego powietrza jest lepsze niż mniej. 

• Wypukłe.  Załóżmy, że mamy dwa kosze, między którymi jednostka jest obojętna, A i B. Wówczas 

zawsze będzie wolała (lub przynajmniej była obojętna) kosze, które leżą między tymi dwoma koszami. 

Powiedzmy, że jest obojętna między koszem składającym się z (2 jabłek, 4 bananów) i (4 jabłek, 2 

bananów). Następnie, zgodnie z założeniem, woli koszyk (3 jabłka, 3 banany) niż pozostałe dwa (lub 

przynajmniej będzie obojętna między nimi wszystkimi).  

Czy te założenia są prawdziwe? Wiele osób dyskutowało o ich racjonalności. Czy na przykład nie jesteś 

zadowolony? Który wolisz: 2 litry mleka lub 10 000 litrów? Prawdopodobnie 2 litry. Reszta nie zmieści 

się w lodówce i wkrótce zacznie śmierdzieć. Pozbycie się ich również będzie wymagało dużo pracy. 

Jednak w wielu modelach zakłada się również, że nie występują koszty transakcyjne. To znaczy , że 

handel nie wiąże się z żadnymi kosztami, z wyjątkiem ceny towarów. Przykładami kosztów transakcji 

są koszt stempla, jeśli wysyłasz pocztą w zamówieniu, wysiłek włożony do wejścia na rynek, gdzie 

możesz kupić rzeczy, lub koszt wynajmu prawnika, aby podpisać umowę przed jej podpisaniem. 

Modele uwzględniające koszty transakcji stają się znacznie bardziej skomplikowane, ale z drugiej strony 

stają się również bardziej realistyczne. W tym przykładzie prawdopodobnie wolałbyś 10 000 litrów 

mleka, gdybyś nic nie kosztował, aby je sprzedać i natychmiast się ich pozbyć. W najgorszym przypadku 

sprzedałbyś wtedy po cenie 0, co powinno uczynić cię obojętnym między 2 a 10 000 litrów mleka. 

Krzywe obojętności 

Jeśli mamy tylko dwa towary, możemy zilustrować różne kosze, które jednostka jest obojętna za 

pomocą krzywych obojętności. Wszystkie punkty na krzywej obojętności to kosze, które osoba 

postrzega jako równie dobre. Innymi słowy, jest między nimi obojętna. Przykład typowej krzywej 

obojętności pokazano na rysunku poniżej. 

 



Po przyjęciu czterech powyższych założeń możemy wiele powiedzieć o tym, jak powinna wyglądać 

krzywa obojętności. Wszystkie punkty na schemacie (tj. Wszystkie możliwe kombinacje dobra 1 i 2) 

odpowiadają koszykowi. Ponieważ preferencje są kompletne, musi istnieć jakaś krzywa preferencji 

przebiegająca przez dowolny punkt na schemacie. Innym sposobem, aby powiedzieć to samo: wybierz 

dowolny punkt na schemacie; niezależnie od tego, który punkt wybrałeś, przez ten punkt biegnie 

krzywa obojętności. Teraz losowo wybieramy punkt na diagramie, powiedzmy punkt A. Ponieważ 

jednostka jest niestosowna, wszystkie punkty, w których dostaje więcej albo dobrego 1, albo dobrego 

2, lub obu, są dla niej lepsze. To odpowiada szarej strefie na północny wschód od punktu A. Podobnie, 

wszystkie punkty, w których dostaje mniej, szara strefa na południowy zachód od A, musi być dla niej 

gorsza. W związku z tym nie może być obojętna między koszykiem A a dowolnym punktem w szarych 

obszarach. Dlatego krzywa preferencji przebiegająca przez A nie może również przebiegać przez 

dowolny punkt w dwóch szarych obszarach. Oznacza to, że krzywa obojętności będzie opadać w dół. 

Założenie wypukłości oznacza, że nachylenie będzie coraz mniejsze w miarę przesuwania się w prawo. 

Wypukłość oznacza, że jeśli losowo wybieramy dowolny inny punkt na krzywej obojętności, który 

biegnie przez A, powiedzmy punkt B, a następnie wybierz punkt między nimi, powiedzmy punkt C, to 

punkt C musi być lepszy niż (lub przynajmniej tak dobry as) A i B. C musi zatem leżeć na wyższej krzywej 

obojętności niż ta, która przebiega przez A i B. Jeśli jest to prawdą w przypadku dowolnych wyborów 

A, B i C, to krzywa musi pochylać się coraz bardziej w dół po prawej dostajemy. Interpretacja 

ekonomiczna tego kryterium polega na tym, że im mniej się ma określonego dobra, np. im niższy q1, 

tym mniej skłonny jest oddać jeszcze jedną jednostkę tego dobra. Jeśli tak jest, to jeden będzie żądać 

więcej innych towarów, aby zrekompensować utratę tej jednej jednostki. W związku z tym musimy 

zwiększać q2 coraz bardziej, tym niższym q1 jest, aby upewnić się, że jednostka ma taką samą 

użyteczność. A ponieważ potrzebujemy coraz większej ilości dobra 2, aby utrzymać indywidualnego 

obojętność po utracie jeszcze jednej jednostki dobra 1, nachylenie krzywej obojętności zwiększy się, 

gdy przejdziemy w lewo (tj. zmniejszając towar 1), i i na odwrót, kiedy przejdziemy w prawo. 

Mapy obojętności 

Ponieważ preferencje są kompletne, pewna krzywa obojętności musi przebiegać przez każdy punkt, tj. 

Każdy koszyk. Jeśli losowo wybieramy cztery kosze, A, B, C i D, pojawi się krzywa obojętności, która 

biegnie przez każdy punkt . 

 

Jeśli przejdziemy na diagramie na północny wschód, poziom użyteczności wzrośnie. Oznaczając krzywe 

obojętności I1, I2, I3 i I4, muszą zatem reprezentować coraz wyższe poziomy użyteczności. Zbiór kilku 



krzywych obojętności na jednej figurze nazywa się mapą obojętności. Często porównuje się mapy 

obojętności z konturami wzniesień na zwykłej mapie: To jest jak chodzenie w górę lub w dół wzgórza, 

kiedy jedna krzywa obojętności przechodzi na drugą. 

Po narysowaniu krzywych obojętności możemy również porównać punkty, które nie leżą na północny 

wschód lub południowy zachód od siebie. Na rysunku punkt B nie znajduje się na północny wschód od 

punktu A, ale leży na krzywej obojętności, która jest „wyższa” niż ta przebiegająca przez A. W 

konsekwencji punkt B reprezentuje koszyk, który jest lepszy niż ten przedstawiony według punktu A. 

Możemy to również zobaczyć w następujący sposób: Zauważ, że na I2 są punkty leżące na północny 

wschód od punktu A (między dwiema kropkowanymi liniami, które rozpoczynają się w A). Punkty te 

muszą zatem być lepsze niż A. Ponadto wszystkie punkty na I2 są jednakowo dobre dla jednostki 

(ponieważ z definicji jest ona obojętna między nimi wszystkimi). W związku z tym punkt B reprezentuje 

poziom użyteczności, który jest dokładnie taki sam, jak punkty na I2, które znajdują się na północny 

wschód od A. Dlatego B musi być lepsze niż A. Zauważ, że jeśli argumentujemy w ten sposób, 

przyjęliśmy założenie przechodniości 

 

Krzywe obojętności mają następujące cztery ważne właściwości: 

• Kosze znajdujące się dalej od początku (punkt (0,0) na wykresie) są lepsze niż te bliższe początku. 

• Każdy punkt ma przebiegającą przez niego krzywą obojętności, ponieważ preferencje są kompletne. 

• Krzywe obojętności nie mogą się przecinać. Wynika to z założeń przechodniości i niezadowolenia. 

• Krzywe obojętności opadają w dół. Gdyby nachyliły się w górę, naruszylibyśmy założenie o 

niezadowoleniu. 

Krańcowa stopa substytucji 

Spójrz na jedną z krzywych obojętności na rysunku powyżej. Nachylenie krzywych ma kluczowe 

znaczenie. Zastanów się, co oznacza nachylenie: jeśli wybierzesz kosz na jednej z krzywych, ile byłbyś 

skłonny poświęcić dobrą 2, aby uzyskać jeszcze jedną jednostkę dobrej 1? Jeśli zechcesz zrezygnować 

z niewielkiej ilości dobrego 2, wielkość zbocza będzie niewielka, natomiast jeśli zechcesz dużo 

zrezygnować, będzie duży. Wyobraź sobie, że mamy dwie osoby, z których każda ma 5 jabłek (dobry 1) 

i 5 bananów (dobry 2). Aby zdobyć jeszcze jedno jabłko, ten pierwszy chce zrezygnować z jednego 

banana, podczas gdy drugi chce zrezygnować z dwóch bananów. Krzywa obojętności pierwszej osoby 

przebiegająca przez punkt (5,5) będzie wówczas nachylona mniej niż krzywa obojętności drugiej osoby. 

Te dwie osoby mają różne gusta dotyczące jabłek i bananów. Wartość liczbowa nachylenia krzywej 

obojętności, wielkość nachylenia, nazywa się krańcową szybkością podstawienia (MRS) i można ją w 

przybliżeniu obliczyć jako 

MRS = Δq2/Δq1 

Tutaj , Δq1 i Δq2 są zmianami ilości odpowiednio dla dobra 1 i dobra 2. Osoba powyżej 2 była gotowa 

zrezygnować z 2 bananów, aby zdobyć jeszcze jedno jabłko. Następnie Δq2 = ‑2, Δq1 = 1, a MRS = –2/1 

= ‑2. Fakt, że krzywe obojętności maleją coraz bardziej w prawo oznacza, że MRS maleje. Często w MRS 

nie ma znaku minus. Następnie domyślnie rozumie się, że jeden dostaje mniej (minus) jednego dobra, 

aby uzyskać więcej (plus) drugiego. Zauważ, że jeśli pomija się minus w MRS, zwykle robi się to również 

w przypadku MRT. Wyrażenie dla MRS powyżej jest jedynie przybliżone. Im mniejszy wybierze Δq1, tym 

lepsze będzie przybliżenie. Aby stało się całkowicie dokładne, Dq1 musi być wybrany nieskończenie 

mały. To z kolei powoduje konieczność stosowania instrumentów pochodnych. To jednak nie wchodzi 



w zakres naszego tekstu. Pamiętaj, że słowo „marginalny” oznacza „nieskończenie mały”. Usłyszysz to 

słowo wiele razy w ekonomii. 

Krzywe obojętności dla doskonałych zamienników i towarów uzupełniających 

Przykładem (prawie) idealnych zamienników, które już widzieliśmy, są długopisy zielone i niebieskie. 

Idealne substytuty mają tę właściwość, że zamiast zmniejszać MRS, mają stały MRS. Oznacza to, że 

mają wszędzie to samo nachylenie, tj. Są prostymi liniami opadającymi w dół w prawo 

 

W przypadku piór mamy MRS = 1/1 = 1 (gdzie upuściliśmy znak minus), ale MRS może być dowolną 

liczbą. Kryterium definiującym idealne zamienniki jest to, że MRS jest stały. 

Przykładem towarów komplementarnych, które widzieliśmy wcześniej, były buty prawe i lewe. Jeden 

nie ma pożytku bez drugiego. Ten fakt powoduje, że krzywe obojętności stają się kształtem litery L. 

Załóżmy, że mamy dwa lewe buty i dwa prawe buty. Nawet jeśli otrzymamy o wiele więcej 

odpowiednich butów, nadal będziemy mieć taką samą użyteczność jak poprzednio. Krzywe obojętności 

są zatem pionowe wzdłuż q2 i poziome wzdłuż q1, a jedynym sposobem na osiągnięcie wyższego 

poziomu użyteczności jest uzyskanie zarówno dobrego 1, jak i dobrego 2. 

Maksymalizacja użyteczności: optymalny wybór dla konsumenta 

Do tej pory opisaliśmy dwie z trzech części, które musimy wyjaśnić, w jaki sposób konsumenci 

wybierają towary. Najpierw opisaliśmy ich ograniczenia (rzadkość; dochód; linia budżetowa), a 

następnie opisaliśmy ich preferencje (pragnienia, smak). Teraz łączymy te dwie części razem. Co więcej, 

jeśli dodamy założenie, że konsument zmaksymalizuje swoją użyteczność, będziemy w stanie 

przewidzieć, który koszyk towarów wybierze: wybierze punkt na krzywej obojętności, na który może 

sobie pozwolić, a to zapewni jej maksymalną użyteczność. Zazwyczaj, ale nie zawsze, wyróżnia się jeden 

punkt.  



 

 

Na powyższym rysiunku widzimy krzywe obojętności i połączoną linię budżetową  z wcześniejszych 

rysunków. Który z punktów A - D jest wyborem optymalnym, maksymalizującym użyteczność? 

• Czy na przykład punkt B jest optymalny? Nie, A jest lepsze niż B, ponieważ A jest na wyższej krzywej 

obojętności. Konsument może również sobie pozwolić na A, ponieważ A znajduje się w linii 

budżetowej. 

• Czy C jest optymalne? Nie, C jest na tej samej krzywej obojętności co B, a zatem jest tak dobry jak B. 

Jednak A jest lepszy niż B, a zatem A musi być lepszy niż C. 

• Czy D jest optymalne? D jest na wyższej krzywej obojętności niż jakikolwiek inny koszyk, A - C. Daje 

to zatem najwyższy poziom użyteczności. Jednak konsument nie może sobie pozwolić na D, ponieważ 

leży on poza linią budżetową. Dlatego D nie jest optymalnym wyborem. 

• Czy jest optymalny? Tak, A jest jedynym koszykiem, który, biorąc pod uwagę krzywe obojętności 

konsumentów i linię budżetową, zapewnia maksymalny poziom użyteczności. Wszystkie inne punkty, 

które leżą na linii budżetowej lub poniżej niej, dają niższe poziomy użyteczności. W punkcie A krzywa 

obojętności dotyka tylko linii budżetowej (tj. Linia budżetowa jest styczna do krzywej obojętności). 

Punkt A ma interesującą właściwość. W tym punkcie linia budżetowa i krzywa obojętności mają 

dokładnie takie same nachylenie. Pamiętaj, że nachylenie linii budżetowej jest (minus) ilorazem cen -

p2/p1, które nazwaliśmy krańcową stopą transformacji (MRT), a nachylenie krzywych obojętności jest 

krańcową stopą podstawienia (MRS) ). Kryterium bycia dokładnie w punkcie, w którym  

maksymalizujemy użyteczność, jest właśnie takie 

MRT (= -p1/p2) = MRS 

Są jednak przypadki, w których punkt maksymalizacji użyteczności nie spełnia tego kryterium. Szukaj 

na przykład krzywych obojętności, aby znaleźć idealne zamienniki i towary uzupełniające. Jeśli 

dopasujesz linię budżetową do któregokolwiek z tych wykresów, okaże się, że kryterium MRT = MRS 

zwykle nie jest spełnione. W przypadku idealnych zamienników konsument zwykle maksymalizuje 

swoją użyteczność na osi X lub na osi Y, gdzie konsumuje tylko jeden towar (nazywa się to rozwiązaniem 

narożnym; przeciwnie nazywa się rozwiązaniem wewnętrznym). Jeśli linia budżetowa jest równoległa 

do krzywej obojętności, konsument może wybrać dowolny punkt na linii. Może sobie pozwolić na ich 

wszystkich i jest obojętna między nimi wszystkimi. W przypadku towarów uzupełniających 

zmaksymalizuje swoją użyteczność w punkcie, w którym krzywa obojętności ma róg. W takim punkcie 

krzywa nie ma zdefiniowanego nachylenia (ponieważ ma różne nachylenia po lewej i po prawej 



stronie), a zatem MRS nie istnieje. Użyj następującej strategii, aby znaleźć punkt maksymalizacji 

użyteczności: 

• Narysuj linię budżetową. 

• Znajdź krzywą obojętności, która ledwo dotyka linii budżetowej (tj. Krzywą obojętności, do której 

linia budżetowa jest styczna). W większości przypadków istnieje tylko jedna taka krzywa obojętności. 

Wszystkie inne krzywe obojętności albo przekraczają linię budżetową, albo w ogóle jej nie dotykają. 

Uważaj jednak, aby sprawdzić, czy istnieje rozwiązanie narożne. 

• Punktem maksymalizacji użyteczności jest punkt styczności (lub rozwiązanie narożne). 

Więcej niż dwa towary 

Opisana metoda wykorzystuje tylko dwa towary. Co więc robimy, jeśli mamy więcej towarów? Jedną z 

metod, którą możemy zastosować, jeśli chcemy używać wykresów w tym samym duchu, co wcześniej, 

jest zdefiniowanie pewnego rodzaju dobra złożonego jako „wszystkiego innego” lub alternatywnie jako 

„pieniądze” (ponieważ pieniądze reprezentują możliwości konsumowania czegoś innego). Następnie 

możemy narysować wykres, na którym dobro 1 to dobro, które chcemy analizować, a dobro 2 to 

„wszystko inne”. Inną strategią stosowaną w bardziej zaawansowanych podręcznikach jest tak zwana 

funkcja narzędziowa. Ta funkcja matematyczna przypisuje wartość liczbową do poziomu użyteczności 

określonego użycia wybór. W przypadku dwóch towarów użyteczność spożywania określonej ich 

kombinacji może wynosić: 

U(q1,q2) = q1 * q2  

Użyteczność, U, konsumpcji, na przykład, 2 jednostek dobra 1 i 3 jednostek dobra 2 wyniesie wówczas 

2 * 3 = 6. Liczba 6 nie znaczy dużo więcej niż to, że jest lepsza niż na przykład 4 ale gorsze niż, na 

przykład 14. Analiza jest następnie przeprowadzana w taki sposób, że maksymalizuje się wartość U, 

biorąc pod uwagę, że koszt zakupu nie może przekroczyć budżetu. Jeśli nadal będziesz studiować 

mikroekonomię, analizy będą coraz bardziej koncentrować się na funkcjach użyteczności, a mniej na 

opisach graficznych.  



Krzywa cena-konsumpcja: krzywa pokazująca, w jaki sposób konsument wybiera konsumpcję w 

różnych cenach. 

Krzywa Engela: krzywa pokazująca związek między dochodem a popytem na ilość. 

Krzywa dochodu i konsumpcji: krzywa pokazująca związek między dochodem a konsumpcją. 

Krzywa popytu na rynku: krzywa pokazująca popyt na całym rynku w różnych cenach. 

Elastyczność: miara wrażliwości zmiennej na zmiany w innej zmiennej. 

Elastyczność dochodu: wrażliwość popytu na zmiany dochodów. 

Normalne dobro: Dobry kupuje więcej, jeśli dochód wzrośnie. 

Gorszy: Dobry kupuje mniej, jeśli dochód wzrośnie. 

Niezbędne dobro: jeśli dochód wzrośnie, kupuje się go więcej, ale nie tyle procentów więcej, co wzrost 

dochodu. 

Dobra luksusowe: jeśli dochód wzrośnie, zwiększa się konsumpcja o więcej niż procent. 

Elastyczność cen: jak wrażliwy jest popyt na zmiany cen innego dobra. 

 

Popyt 

Indywidualny popyt 

Teraz pokażemy, jak korzystać z teorii preferencji z ostatniej części, aby uzyskać indywidualną krzywą 

popytu. Pamiętaj, że linia budżetowa konsumenta może ulec zmianie ze względu na zmiany cen lub 

zmiany dochodów. Zakładamy, że same preferencje się nie zmieniają. To pozwala nam wyprowadzić 

zarówno krzywą popytu, której użyliśmy w Częś i 2, jak i tak zwaną krzywą Engela, która pokazuje, jak 

popyt zależy od dochodu. 

Krzywa indywidualnego zapotrzebowania 

Jak pokazaliśmy w Części 3, punkt maksymalizacji użyteczności można znaleźć, jeśli znamy preferencje 

konsumenta, ceny towarów i jej budżet. Zróbmy to teraz, ale zmienmy cenę towaru 1 i zobaczmy, jaki 

to ma wpływ na wymaganą ilość q1. Załóżmy, że utrzymujemy stałą cenę dobra 2 (którą można uważać 

za „wszystkie inne dobra”). Wtedy efektem zmiany ceny towaru 1 będzie to, że linia budżetowa obraca 

się wokół punktu przecięcia na osi Y i przecina oś X w różnych punktach m/p11, gdzie p11 jest ceną, którą 

wybrano dla dobra 1. 

Spójrz na górną część rysunku 



 

Załóżmy, że cena towaru 1 wynosi początkowo p11. Zatem linia budżetowa to BL1. Znajdujemy krzywą 

obojętności, która dotyka tylko tej linii budżetowej i oznaczamy punkt, w którym to robi, punkt A. 

Gdybyśmy podnieśli cenę towaru 1 do p12, możliwe opcje ograniczałyby się do BL2 (który przecina oś X 

w m/p12), a następnie konsument maksymalizuje swoją użyteczność w punkcie B. Jeśli nadal podnosimy 

cenę do p13 i powtarzamy maksymalizację, otrzymujemy punkt C. Jeśli powtórzymy tę procedurę dla 

wszystkich możliwych cen, otrzymamy krzywa nazywana krzywą cena-konsumpcja. Pokazuje, w jaki 

sposób optymalny wybór ilości towaru 1 zmienia się w zależności od ceny tego towaru, biorąc pod 

uwagę, że preferencje, inne ceny i dochód są utrzymywane na stałym poziomie. Jak widać na rysunku, 

konsument zwykle kupuje mniej towaru, gdy cena rośnie. Nie jest to jednak konieczne. Aby to 

zobaczyć, wyobraź sobie, że krzywa obojętności przebiegająca przez punkt B była bardziej stroma. 

Gdyby był wystarczająco stromy, dotknąłby BL2 tak daleko w prawo, że znalazłby się również na prawo 

od punktu A. Teraz chcemy znaleźć krzywą popytu na dobre 1. W tym celu wskazujemy zastosowane 

ceny dla dobra 1 na osi Y na dolnym wykresie rysunku, tj. p11, p12 i p13. Następnie sprawdzamy, które 

odpowiednie wielkości są wymagane na górnym wykresie w punktach A, B i C, i wskazujemy je na osi 

X na dolnym schemacie. (Zauważ, że oba diagramy mają q1 na osi X.) Następnie znajdujemy punkty, w 

których przecinają się ilości i odpowiadające im ceny na dolnym diagramie, punkty oznaczone D, E i F. 

Na koniec narysujemy linię przez te punkty i wypełnij te wszystkie liczne punkty, dla których nie 

przeprowadziliśmy analizy. Ta krzywa jest krzywą zapotrzebowania jednostki na dobro 1. 



Krzywa Engela 

W poprzedniej sekcji pokazaliśmy, w jaki sposób można ustalić związek między ceną a ilością 

wymaganą dla określonego towaru. Zamiast tego pokażemy, jak wyprowadzić relację między 

dochodem a wymaganą ilością. Powstała krzywa nazywa się krzywą Engela. 

 

Podobnie jak w poprzednim przypadku, zaczynamy od problemu maksymalizacji jednostki, w którym 

musi ona wybrać ilości dobra 1 i dobra 2. (Ponownie pomyśl o dobru 2 jako „wszystkich innych 

towarach”). Zamiast jednak różnicować cenę, my teraz zmień dochód m. Oznacza to, że linia 

budżetowa zostanie przesunięta na zewnątrz w celu uzyskania wyższych dochodów i do wewnątrz w 

celu uzyskania niższych dochodów. Zakładamy, że preferencje i ceny pozostają niezmienione. W 

przypadku coraz wyższych dochodów m1, m2 i m3 linie budżetowe stają się BL1, BL2 i BL3. W taki sam 

sposób, jak poprzednio, znajdujemy punkty maksymalizacji użyteczności dla każdej linii budżetowej: 

punkty A, B i C. Gdybyśmy to zrobili dla wszystkich możliwych dochodów, otrzymalibyśmy tzw. Krzywą 

konsumpcji dochodów. Krzywa ta pokazuje optymalne zużycie dobra 1 i dobra 2 przy różnych 

dochodach, z uwzględnieniem preferencji i cen. Podobnie jak poprzednio, wskazujemy wielkości 

odpowiadające punktom A, B i C, tj. q11, q12 i q13 na poniższym schemacie. Następnie wskazujemy 

dochody m1, m2 i m3 na osi Y oraz punkty, w których dochody przecinają odpowiednie wielkości: punkty 

D, E i F. Następnie rysujemy linię przechodzącą przez punkty przecięcia, ponieważ prawdopodobnie 



wyglądałby, gdybyśmy wykonali tę samą procedurę dla punktów pomiędzy. Powstała krzywa jest tak 

zwaną krzywą Engela i pokazuje, w jaki sposób optymalne zużycie dobra 1 zmienia się w zależności od 

dochodu, danych preferencji i cen. 

Popyt na rynku 

Zapotrzebowanie rynku obejmuje popyt wszystkich osób. Aby znaleźć krzywą popytu na rynku, musimy 

podsumować popyt wszystkich osób dla każdej ceny. Załóżmy na przykład, że znaleźliśmy krzywe 

popytu dla trzech różnych osób i że te trzy osoby razem stanowią cały rynek. Na rysunku  ich krzywe 

popytu (dla uproszczenia wszystkie są liniami prostymi) są oznaczone D1, D2 i D3. 

 

Jeśli cena towaru wynosi 4, wszystkie osoby żądają ilości 0, ale w cenie 3, pierwsza jednostka żąda 2 

jednostek. Ponieważ inni niczego nie wymagają, całkowity popyt na rynku to te 2 jednostki. W 

przypadku cen między 3 a 4 popyt na rynku pokrywa się z D1, tj. Krzywą popytu dla pierwszej osoby. 

(Linia prosta od punktu (0,4) do punktu (2,3)). Gdy cena wynosi 2, pierwsza osoba żąda 4 jednostek, a 

druga 5 jednostek. Całkowity popyt na rynku wynosi wtedy 9 jednostek. W przypadku cen między 2 a 

3 całkowity popyt wynosi D1 + D2. Będzie to wówczas linia prosta rozpoczynająca się w punkcie (2,3) i 

kończąca się w punkcie (9,2). Gdy cena jest bliska 0, wszyscy domagają się tego: pierwszy żąda 7 

jednostek, drugi żąda 15, a trzeci żąda 20. Całkowity popyt wynosi wtedy 42 jednostki. W przypadku 

cen między 0 a 2 całkowity popyt rynkowy wynosi D1 + D2 + D3. Będzie to wówczas linia prosta 

rozpoczynająca się w punkcie (9,2) i kończąca się w punkcie (42,0). Zauważ, że tak naprawdę nie 

powinniśmy dopuścić ceny 0. Popyt byłby wówczas nieskończony, ponieważ więcej dobra jest z 

założenia zawsze lepsze. Krzywa popytu rynkowego, DM, będzie w konsekwencji sumą krzywych popytu 

indywidualnego. Jeśli poszczególne krzywe popytu są liniami prostymi, krzywa popytu na rynku stanie 

się ciągiem linii prostych, gdzie przerwa sygnalizuje, że nowy konsument zaczyna żądać dobra w tej 

cenie. 

Elastyczność 

Załóżmy, że chcemy zbadać wpływ zmiany ceny na popyt na towar. Jest to praktyczne w kategoriach 

procentowych: jeśli cena wzrośnie o jeden procent, o ile procent wymagać będzie zmiany? Mówiąc 

bardziej ogólnie, można zbadać, ile procent jednej zmiennej zmienia się, gdy inna zmienna zmienia się 

o jeden procent. Nazywa się to elastycznością. Najczęściej stosowanymi rodzajami elastyczności są: 

elastyczność cenowa, elastyczność dochodów i elastyczność cenowa. 

Elastyczność cen 



Elastyczność cenowa (popytu) to procent zmiany popytu, jeśli cena zmieni się o jeden procent. 

Używamy notacji ep dla elastyczności ceny, Q dla ilości popytu, ΔQ dla zmiany ilości popytu, p dla ceny 

i Δp dla zmiany ceny. Elastyczność ceny można następnie obliczyć jako 

 

Zauważ, że wyrażenie w liczniku jest względną zmianą ilości (w stosunku do poziomu), a wyrażenie w 

mianowniku jest względną zmianą ceny. Elastyczność jest zwykle różna w zależności od tego, gdzie jest 

obliczana na krzywej popytu, nawet jeśli krzywa popytu jest linią prostą. Aby to zobaczyć, spójrz na 

rysunek. 

 

Zaczynamy od punktu A, w którym cena wynosi 15, a żądana ilość wynosi 5. Dla uproszczenia 

wybieramy ∆p jako 1. Jeśli cena wzrośnie o 1, żądana ilość zmniejsza się o 1 (∆Q = ‑1), tj. przesuwamy 

się o jeden krok w górę i jeden w lewo zgodnie ze strzałkami. Elastyczność ceny w punkcie A wynosi 

zatem ep = (‑1/5) / (1/15) = ‑3. Jeśli wykonamy to samo ćwiczenie w punkcie B, otrzymamy ep = (-1/16) 

/ (1/4) = -0,25. 

Elastyczność cen zależy również od tego, jaki rodzaj towaru badamy. Co najważniejsze, rozróżnia się 

przypadki, w których elastyczność ceny jest mniejsza niż –1 lub między –1 a 0. Jeśli jest mniejsza niż –

1, oznacza to, że ilość zmniejsza się bardziej (procentowo) niż cena rośnie (znowu procentowo ), co 

nazywa się popytem elastycznym. Jeśli wynosi od 1 do 0, oznacza to, że ilość zmniejsza się mniej niż 

wzrost ceny, co nazywa się popytem nieelastycznym. 

 

Należy zauważyć, że dobro na rysunku  ma zapotrzebowanie elastyczne w punkcie A, ale nieelastyczne 

w punkcie B. Należy również zauważyć, że 0 < ep jest bardzo nietypowe. Często nie ma znaku minus. 

Następnie domyślnie rozumie się, że na przykład elastyczność ceny wynosząca 3 oznacza, że popyt 

spada o 3 procent, jeśli cena wzrośnie o 1 procent. 



Elastyczność dochodu 

Odpowiednio, elastyczność dochodu (popytu) to procentowa zmiana popytu, jeśli dochód zmienia się 

o jeden procent: 

 

Tutaj em oznacza elastyczność dochodu, a m i mm oznaczają odpowiednio dochód i zmianę dochodu. 

Podobnie jak w przypadku elastyczności cen, towary są pogrupowane w zależności od elastyczności 

dochodów: 

em < 0 Niższe towary 

0 < em Normalne towary 

Towar normalny (0 < em) to towar, który kupuje się więcej, jeśli dochód wzrośnie. Niższe dobro (em < 

0) to dobro, które kupuje mniej, gdy rośnie dochód. Te towary są zazwyczaj niskiej jakości i zmniejsza 

się ich zużycie, ponieważ stać ich na lepszą jakość. Dobra normalne dzieli się dalej na towary niezbędne 

i towary luksusowe. Jeśli dochód wzrośnie o jeden procent, jeden kupuje mniej niż jeden procent 

więcej potrzebnego dobra, ale więcej niż jeden procent więcej dobra luksusowego. 

Elastyczność między cenami 

Elastyczność między cenami jest definiowana jako procentowa zmiana popytu na towar, jeżeli cena 

innego towaru zmienia się o jeden procent: 

 

Tutaj e12 jest elastycznością krzyżową cen między dobrem 1 a dobrem 2; Q1 i ΔQ 1 to popyt na ilość i 

zmiana ilości na towar 1, natomiast p2 i Δp2 to cena i zmiana ceny na towar 2. Ponownie, towary są 

pogrupowane w zależności od ich elastyczności krzyżowej 

e12 < 0  Towary uzupełniające 

e12 = 0  Niezależne towary 

0 < e12  Towary zastępcze 

Załóżmy, że cena dobrych 2 wzrasta o jeden procent. Jeśli prowadzi to do spadku popytu na dobro 1 

(e12 <0), wówczas dobro 1 i dobro 2 to prawdopodobnie dobra, które idą w parze w pewien sposób: 

uzupełnia się. Jeśli zamiast tego prowadzi do wzrostu popytu na dobro 1 (0 < e12), to dobro 1 jest 

prawdopodobnie czymś, co można kupić zamiast dobra 2: substytutem. 

 

 

 



Wpływ na dochód i substytucję 

Wcześniej, kiedy wyprowadziliśmy indywidualną krzywą popytu, zobaczyliśmy, jak zmieniła się popyt 

na ilość, gdy zmieniła się cena. Teraz wykorzystamy teorię konsumentów, aby przeprowadzić nieco 

bardziej skomplikowaną analizę zmiany ceny. Załóżmy, że mamy konsumenta z pewnym dochodem, 

który musi wybierać między różnymi ilościami towaru 1 i dobra 2 (które znowu można uznać za 

„wszystkie inne dobra”) w taki sposób, aby zmaksymalizować swoją użyteczność . Jeśli cena dobrego 1 

spadnie, otrzymamy dwa różne efekty: 

• Ponieważ cena dobra 1 spada, dobro staje się tańsze w stosunku do drugiego dobra. Oznacza to, że 

krańcowe tempo transformacji (MRT; nachylenie linii budżetowej) zmienia się. Powiedzmy, że ceny 

obu towarów początkowo wynoszą 1. Cena względna wynosi wtedy 1/1 = 1. Jeśli cena towaru 1 spadnie 

do 0,50, cena względna wynosi 0,50 / 1 = 0,50. Konsument może teraz wymienić jedną jednostkę dobra 

2 na dwie jednostki dobra 1, dlatego dobro 1 staje się dla niej bardziej atrakcyjne. W rezultacie 

konsumuje więcej dobra. Ten efekt nazywa się efektem substytucji. 

• Siła nabywcza konsumenta staje się większa z powodu spadku ceny. Może teraz kupić tyle, ile zrobiła, 

zanim cena się zmieniła, i nadal mają pieniądze. Te dodatkowe pieniądze, które może wydać na dobro 

1 i dobro 2. Nazywa się to efektem dochodu. 

W rzeczywistości możemy zaobserwować jedynie całkowity efekt zmiany ceny, tj. O ile mniej więcej 

kupuje dobro konsumenta. Teraz jednak zobaczymy, że można podzielić całkowity efekt na efekty 

substytucji i dochodów. W zależności od tego, czy dobro 1 jest dobrem normalnym, czy gorszym, 

otrzymujemy dwa różne przypadki. 

5.1 Normalne Dobro 

Załóżmy, że mamy taki sam przypadek jak wcześniej: konsument wybiera między dobrem 1 a dobrem 

2. Dając jej dochód, m, ceny towarów, p11 i p2, a jej preferencje, wybiera koszyk towarów, który ją 

maksymalizuje użyteczność. Na rysunku  oznacza to, że początkowo wybiera punkt A. 

 



 

 

 

 

Jeżeli cena towaru 1 spada z p11 do p12, linia budżetowa obraca się na zewnątrz z BL1 do BL2. Kiedy 

konsument wybiera nowy koszyk, kończy się w punkcie B. W konsekwencji jej konsumpcja dobra 1 

wzrosła z q11 do q12, co jest całkowitym efektem. Teraz zadajemy sobie pytanie, ile zmiany ilości z 

kwartału 11 na kwartał 12 zależy od efektu dochodu (tj. Od wzrostu siły nabywczej) i ile zależy od efektu 

substytucji (tj. Od zmiany nachylenia budżetu linia). Aby odpowiedzieć na to pytanie, najpierw 

zadajemy kolejne pytanie: Gdyby zmieniły się tylko ceny względne, a konsument nie uzyskałby żadnej 

użyteczności, jaki efekt wtedy zobaczyliśmy. Jeśli ceny względne ulegają zmianie, zmienia się 

nachylenie linii budżetowej. Wszystkie linie budżetowe, które mają takie same ceny względne jak BL2, 

muszą również mieć takie same nachylenia jak ta linia budżetowa. Co więcej, aby konsument miał taką 

samą użyteczność jak poprzednio, musi konsumować na tej samej krzywej obojętności, co wcześniej, 

tj. Na I1. Dlatego tworzymy wyimaginowaną linię budżetową BL*, która ma takie samo nachylenie jak 

BL2 i która, podobnie jak BL1, jest styczna do I1. (Ponieważ jednak ma inne nachylenie niż BL1, musi 

dotykać I1 w innym punkcie niż ta linia budżetowa.) Gdyby taka była prawdziwa sytuacja, konsument 

wybrałby punkt C. Następnie zwiększyła konsumpcję dobra 1 od q11 do q1*. Jednocześnie zmniejszyłaby 

konsumpcję dobra 2. To zastąpienie z dobra 1 na dobro 2 zależy od zmiany ceny względnej, ale nie 

powoduje żadnej zmiany poziomu użyteczności. Ta część jest efektem substytucji. Pozostała zmiana, z 

q1* na q12, jest częścią zależną od wzrostu siły nabywczej konsumenta. Gdy przechodzi na wyższą 

krzywą obojętności, od I1 do I2, zwiększa swoją użyteczność. Ta część stanowi efekt dochodu. 

5.2 Dobra Podrzędne 

Strategia znajdowania efektów dochodu i substytucji dla dobra niższego jest dokładnie taka sama jak 

dla dobra normalnego, ale wynik będzie wyglądał nieco inaczej. Jak wspomniano wcześniej, dobro 

gorsze to dobro, które kupuje mniej, jeśli zwiększa się dochód. Przyczynę tego można znaleźć w 

preferencjach. Gdy ktoś staje się bogatszy, może sobie pozwolić na zakup czegoś wyższej jakości. Ta 

preferencja będzie miała wpływ na kształt krzywych obojętności. Tym razem, kiedy podzielimy 

całkowity efekt na efekt substytucyjny i efekt dochodowy, efekt dochodowy dla gorszego dobra jest 

ujemny. Efekt substytucyjny jest zawsze dodatni, co oznacza, że otrzymujemy dwa przypadki w 

zależności od tego, czy ujemny efekt dochodowy jest mniejszy czy większy niż zawsze pozytywny efekt 

substytucyjny. Towary należące do tego drugiego przypadku nazywane są towarami Giffen i są to 

towary bardzo rzadkie. Ich cechą wyróżniającą jest to, że kupuje się ich więcej, jeśli cena wzrośnie. W 

sekcji 2.1.1 stwierdziliśmy, że krzywa popytu prawie zawsze obniża się. Towary Giffen stanowią zatem 

wyjątek od tej zasady. Na rysunku  5.2 mamy prawie taką samą sytuację jak na rysunku powyżej.  



 

 

Różnica polega na tym, że krzywa obojętności konsumenta I2 została zmieniona tak, że dotyka linii 

budżetowej BL2 w punkcie między punktami A i C. Zmiana ta powoduje, że efekt dochodu jest ujemny, 

a całkowity efekt jest mniejszy niż wcześniej. Na rysunku poniżej krzywa obojętności I2 została 

ponownie zmieniona, tak że dotyka BL2 w punkcie na lewo od punktu A.  

 



Efekt dochodowy staje się teraz bardzo negatywny, tak negatywny, że dominuje nad efektem 

substytucji. W ten sposób całkowity efekt również staje się ujemny i mamy towar Giffen. Należy jednak 

pamiętać, że konsument zwiększa jej użyteczność. Może to wydawać się dziwne, ponieważ całkowity 

efekt polega na tym, że konsumuje mniej analizowanego dobra (i założyliśmy, że więcej zawsze jest 

lepsze). Spadek ceny towaru Giffen oznacza, że konsument może sobie pozwolić na zakup większej 

ilości innych towarów. Ponadto te inne towary funkcjonują jako substytuty dobra Giffen. Stąd wzrost 

użyteczności. Wzrost zużycia dobra 2 można odczytać jako odległość między A i B na osi Y. 



Wybór w przypadku niepewności 

W sytuacjach, o których mówiliśmy do tej pory, brakowało jakichkolwiek elementów niepewności. 

Osoby i firmy dokonały wyboru, wiedząc, jakie byłyby wyniki. Jest to oczywiście bardzo nierealne. Przez 

większość czasu nie jesteśmy pewni, jakie konsekwencje będą miały nasze działania, chociaż być może 

możemy wiedzieć, jakie konsekwencje prawdopodobnie będą miały. Kilka przykładów ważnych decyzji 

podejmowanych w warunkach niepewności to: 

• Kupno domu lub mieszkania. Wiesz za co płacisz, ale ile to będzie warte, gdy je sprzedasz? Co się 

stanie, jeśli dom spłonie? 

• Inwestycje w edukację. Często łatwo jest uzyskać statystyki dotyczące dzisiejszych wynagrodzeń, ale 

w przyszłości mogą się one znacznie zmienić. 

• Firma inwestuje w nową fabrykę. Czy towary produkowane w fabryce będą nadal poszukiwane w 

przyszłości? Pomyśl na przykład o rynku komputerowym, na którym rozwój jest bardzo szybki. 

W ekonomii powszechne jest postrzeganie niepewności jako pewnego rodzaju loterii. W loterii często 

wiadomo, które wyniki są możliwe: na przykład może istnieć lista pokazująca, ile możesz wygrać. 

Możliwe jest również obliczenie prawdopodobieństwa dla różnych wyników. W omawianych tutaj 

sytuacjach założymy również, że tak jest. 

Oczekiwana wartość 

W statystyce „wartość oczekiwana” jest terminem technicznym. Załóżmy, że rzucamy monetą. Jeśli 

pojawią się „reszki”, wygrywamy 5; jeśli pojawią się „orły”, tracimy 5. Oczekiwana wartość tej loterii 

jest wtedy 

EV = PR(„reszki”)*wartość(„reszki”)+Pr(„orły”)*wartość(„orły”) = 50%*5 + 50%*(-5) = 0 

Tutaj Pr (.) To prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia w nawiasach. Jeśli istnieją więcej niż dwa 

możliwe wyniki, oczekiwana wartość to prawdopodobieństwo każdego wyniku pomnożone przez 

wartość tego wyniku, a następnie zsumowane. Zauważ, że oczekiwana wartość nie musi być czymś, 

czego można się spodziewać. W powyższej loterii nie oczekujemy, że wynik wyniesie 0. Oczekujemy, 

że będzie to +5 lub -5, 

Oczekiwaną wartość można postrzegać jako swoistą średnią wyników, gdzie wynik o wysokim 

prawdopodobieństwie ma wyższą wagę niż wynik o niższym prawdopodobieństwie. Loteria o 

oczekiwanej wartości zero nazywa się loterią uczciwą. Pamiętaj, że większość loterii w świecie 

rzeczywistym jest niesprawiedliwa. 

Oczekiwana użyteczność 

Rozważ przypadek, w którym agent musi wybierać spośród kilku alternatyw, z których wszystkie 

doprowadzą do niepewnego wyniku. Naiwną metodą mogłaby być analiza ich tak, jakby były loteriami, 

a następnie wybranie tej o najwyższej oczekiwanej wartości. Istnieje kilka powodów, dla których taka 

metoda nie byłaby dobra. Na początek musimy zdefiniować funkcję użyteczności nad bogactwem. 

Zwykle większe bogactwo jest lepsze dla jednostki, ale gdy staje się bogatsza, dodatkowe bogactwo 

ma coraz mniejsze znaczenie. Często określa się użyteczność bogactwa 

U = U (W) 



U oznacza użyteczność, a W - bogactwo. Wyrażenie to można następnie odczytać jako „poziom 

użyteczności jest funkcją bogactwa”. Forma, jaką przybiera funkcja użyteczności, różni się w zależności 

od osoby, ale często używana jest funkcja ilustracji 

U = √W 

Na rysunku  narysowaliśmy tę funkcję (sqrt = „pierwiastek kwadratowy”).  

 

Zauważ, że nachylenie funkcji staje się coraz mniej strome. Oznacza to, że jednostka, jak zauważyliśmy, 

otrzymuje mniej użyteczności dodatkowego bogactwa, gdy staje się bogatsza. Zauważ, że ile 

dodatkowej użyteczności jednostka otrzymuje z niewielkiego wzrostu bogactwa, odpowiada 

nachyleniu funkcji użyteczności. Nachylenie nosi nazwę użyteczności krańcowej, MU. Rozróżniamy trzy 

różne rodzaje funkcji narzędziowych 

• Zmniejszająca się użyteczność krańcowa. Nachylenie maleje wraz ze wzrostem zamożności, takiej jak 

funkcja użyteczności na powyższym rysunku 

• Stała użyteczność krańcowa. Funkcja użyteczności jest linią prostą, tzn. Nachylenie jest stałe. 

• Zwiększenie użyteczności krańcowej. Nachylenie rośnie wraz ze wzrostem bogactwa. 

Jeśli użyjemy funkcji użyteczności wraz z oczekiwaną wartością, możemy obliczyć oczekiwaną 

użyteczność. Załóżmy, że nasze bogactwo wynosi 5. Jeśli weźmiemy udział w loterii powyżej, albo 

wygramy 5, albo przegramy 5, obie z prawdopodobieństwem 50%. Wynik będzie wtedy taki, że mamy 

albo 0, albo 10. Użyteczność, którą mielibyśmy z tych wyników, i wtedy oczekiwana jest użyteczność 

  

E(U) oznacza oczekiwaną użyteczność. Wcześniej obliczaliśmy oczekiwaną wartość loterii na 0. Nasze 

oczekiwane bogactwo, w przeciwieństwie do oczekiwanej użyteczności, wynosi wtedy 5 + 0 = 5 (suma 

tego, co mamy plus oczekiwana wartość loterii). Zauważ teraz, że narzędzie, które mamy od pewnego 



bogactwo 5 to 

 U(5) = √5 = 2,2 

Użyteczność uzyskania pewnej wartości z pewnością (użyteczność 5) jest zwykle wyższa niż oczekiwana 

użyteczność uczestnictwa w uczciwej loterii (użyteczność 0 lub 10, obie z prawdopodobieństwem 50%). 

Przyjrzymy się temu dokładniej w następnej sekcji. 

Preferencje ryzyka 

Ponownie zapoznaj się z rysunkiem powwyższym. Mamy bogactwo 5 plus niepewny wynik loterii. 

Razem dają nam to bogactwo końcowe wynoszące 0 lub 10. Wskazaliśmy te wartości na osi X. 

Odpowiednie narzędzia, które wskazaliśmy za pomocą punktów a i b. Oczekiwana użyteczność 

bogactwa i loterii będzie punktem gdzieś wzdłuż linii prostej od a do b, w zależności od 

prawdopodobieństwa każdego wyniku. W niniejszym przypadku prawdopodobieństwo dla każdego 

wyniku wynosi 50%, a następnie oczekiwana użyteczność będzie punktem dokładnie w połowie między 

a i b, tj. w punkcie c, gdzie użyteczność wynosi 1,6. (Z innymi prawdopodobieństwami znaleźlibyśmy 

się w innym punkcie na tej samej linii prostej.) Zilustrowaliśmy teraz oczekiwaną użyteczność 

niepewnego wyniku na 0 lub 10. Co, jeśli nie zdecydowalibyśmy się w ogóle wziąć udziału w loterii? W 

takim przypadku zachowalibyśmy pewne bogactwo 5. Oczekiwana użyteczność pozostaje 

niezmieniona: Oczekiwana wartość pewnej 5 wynosi 5, a oczekiwana wartość pewnej 5 plus loterii 

wynosi również 5. Jednak użyteczność pewnej bogactwa 5 wynosi 2,2, co odpowiada punkt d na 

rysunku. Wynik, że uczestnictwo w loterii daje mniej użyteczności niż nieuczestniczenie, zależy od tego, 

że funkcja użyteczności spada coraz bardziej stromo wraz ze wzrostem bogactwa, tj. Że mamy malejącą 

użyteczność marginalną. Osoba z taką funkcją użyteczności zawsze woli nie brać udziału w uczciwej 

loterii i mówi się, że ma awersję do ryzyka. W zależności od tego, jaki rodzaj użyteczności krańcowej 

ma dana osoba (porównaj z powyższym), możemy sklasyfikować jej stosunek do ryzyka: 

• Niechęć do ryzyka (malejąca użyteczność krańcowa). Woli nie brać udziału w uczciwej loterii. 

Większość ludzi, jeśli nie wszyscy, są niechętni do ryzyka. Należy jednak pamiętać, że ta teoria 

(przynajmniej w przedstawionej tutaj podstawowej wersji) nie jest w stanie wyjaśnić, dlaczego wiele 

osób w prawdziwym życiu uczestniczy w loteriach. 

• Neutralny pod względem ryzyka (stała użyteczność krańcowa). Jest obojętny. 

• Kochanie ryzyka (zwiększenie użyteczności krańcowej). Woli uczestniczyć w loterii. Bardzo niezwykła 

właściwość! 

Równoważność pewności i premia za ryzyko 

Spójrz ponownie na powyższy rysunek. Widzieliśmy już, że zwykła osoba (tj. osoba niechętna do ryzyka) 

woli nie brać udziału w loterii. Następnie można zapytać, jaki poziom określonego bogactwa byłby tak 

cenny, jak udział w loterii. Jak widzieliśmy wcześniej, jej użyteczność do uczestnictwa wynosi 1,6 (punkt 

c). Powstaje zatem pytanie, które bogactwo dałoby jej taką samą użyteczność. Postępuj zgodnie z linią 

od 1.6 do funkcji użyteczności, a skończysz w punkcie e, odpowiadającym pewnemu bogactwu 2,6. Ta 

osoba jest zatem obojętna między udziałem w loterii a posiadaniem określonego bogactwa w 

wysokości 2,6. Mówi się wtedy, że wartość 2.6 jest równoważna z pewnością uczestniczenia w tej 

loterii. Ponieważ ma teraz bogactwo 5, innymi słowy, jest gotowa zapłacić 5 - 2,6 = 2,4, aby uniknąć 

loterii. Alternatywnie, gdyby jej bogactwo wynosiło 2,6, ile musielibyśmy jej zapłacić aby skłonić ją do 

wzięcia udziału w loterii? Odpowiedź jest taka sama: 2.4. Kwota ta nazywa się premią za ryzyko. 

Redukcja ryzyka 



Ponieważ większość ludzi ma awersję do ryzyka, chcą je zmniejszyć. Często osiąga się to poprzez 

łączenie ryzyka i dzielenie się nim. Jest to na przykład idea ubezpieczenia, w której ryzyko dzieli się 

między wiele osób. 



Wkład: to co producent wykorzystuje do produkcji towarów: siła robocza, kapitał i surowce. 

Przychody: ile firma otrzymuje za towary i usługi. 

Przeciętny produkt: ilość towarów, które średnio są wytwarzane na przepracowaną godzinę lub na 

jednostkę kapitału. 

Krótkoterminowy: W krótkim okresie niektóre koszty są stałe. 

Długookresowy: w długim okresie wszystkie koszty są zmienne. 

Krańcowa stopa substytucji technicznej: kwota kapitału, którą należy dodać do produkcji, jeśli 

zmniejsza się siłę roboczą o jedną jednostkę, ale nadal chce się produkować tę samą ilość. Odpowiada 

nachyleniu krzywej izokwantowej. 

Powrót do skali: o ile zmienia się ilość, jeśli zmienia się dane wejściowe? 

Produkcja 

Producent wykorzystuje surowce, kapitał i siłę roboczą do produkcji towarów i usług. W tym miejscu 

przedstawimy prosty model, w jaki sposób decydują, ile wyprodukować i jaką technologię zastosować 

do produkcji. Duża część teorii producentów jest bardzo podobna do teorii konsumentów. 

Podstawowe założenia teorii konsumenta są takie, że celem konsumentów jest maksymalizacja ich 

użyteczności, ale mają ograniczenia wynikające z ograniczonych dochodów i cen. Producenci mają 

również cel. Chcą zmaksymalizować swój zysk. Mają także ograniczenia. Są to na przykład koszty pracy 

i kapitału; ale mają także ograniczenia dotyczące technologii produkcji. Aspektem, który okaże się 

również ważny dla firmy, jest ilość konkurencji, z którą muszą się zmierzyć: czy mają jednego, parę lub 

wielu konkurentów? Alternatywnie, czy w ogóle nie mają do czynienia z konkurencją? Będziemy badać 

różne formy rynku w późniejszych częściach. 

• Producenci mają pewne ograniczenia. Przede wszystkim dlatego, że różne kombinacje nakładów 

(pracy i kapitału) mają różne powiązane koszty. 

• Firma działa na rynku, który z kolei ma pewne struktury, na które firma nie ma wpływu. 

• Technologia: Różne kombinacje nakładów dają różne ilości towarów. 

• Rozróżnimy produkcję w krótkim i długim okresie. W krótkim okresie ilość dostępnego kapitału jest 

stała; w długim okresie zarówno praca, jak i kapitał są zmienne. 

• Biorąc pod uwagę produkcję i ograniczenia, producent maksymalizuje zysk. 

• Kolejnym ważnym pytaniem jest to, jak duża powinna być firma. Ważną koncepcją jest tutaj powrót 

do skali. Jak rozmiar firmy wpływa na to, jak skutecznie może przekształcić dane wejściowe w 

wyjściowe. 

Funkcja zysku 

Użyjemy bardzo prostego modelu firmy. Wytwarza jeden towar, a najważniejszymi czynnikami 

wejściowymi są praca i kapitał (na przykład maszyny). Producent ma określony koszt, C i określony 

przychód R. Jej zysk, p, można następnie zapisać jako różnicę między przychodem a kosztem: 

π = R −C 

Z kolei przychód zależy od ceny towaru i od tego, jak dużą ilość sprzedaje, 



R = p * q. 

Koszty zależą oczywiście również od tego, jak duża ilość produkuje, ale zwykle w bardziej 

skomplikowany sposób. Zysk można zatem zapisać jako 

π = p * q - C (q), 

gdzie C (q) oznacza, że koszt, C, jest funkcją ilości, q. 

Przeanalizujemy każdą z trzech zmiennych, p, q i C, w funkcji zysku. Cena jest często ustalana przez 

rynek. C zależy zarówno od kosztów czynników wejściowych, jak i od wyprodukowanej ilości. Firma 

wybiera więc ilość, która maksymalizuje zysk. W tej części przeanalizujemy produkcję. W następnej 

części przyjrzymy się kosztom produkcji, a w dalszych częściach zbadamy różne formy rynku. 

Funkcja produkcyjna 

Ilość, jaką producent wyprodukuje z pojedynczego towaru, zależy od liczby godzin pracy, L (na 

robociznę), i ilości kapitału, K, którą wykorzystuje. q jest w konsekwencji funkcją L i K: 

q = f (L, K) 

Litera f w wyrażeniu oznacza, że mamy funkcję L i K. To może oznaczać ‘L + K’, ‘L * K’ lub ‘L2 + 9*ln (K)’, 

aby wymienić tylko kilka dowolnych przykładów. Która funkcja jest odpowiednia, zależy od technologii, 

którą wytwarza dobra, itd. Należy pamiętać, że oczywiście zakładamy, że produkcja jednostek q 

odbywa się w najbardziej efektywny możliwy sposób. Jeśli na przykład możliwe jest wyprodukowanie 

10 jednostek towaru przy użyciu określonej kombinacji L i K, możliwe jest również wyprodukowanie 

tylko 9 jednostek z tą samą kombinacją. Jednak ta produkcja nie może być wydajna, ponieważ marnuje 

się zasoby, które można by wykorzystać do produkcji jeszcze jednej jednostki. 

Przeciętny i krańcowy produkt 

Przed rozpoczęciem analizy musimy zdefiniować kilka pojęć, które będą ważne później. Przeciętny 

produkt to ilość dobra, które średnio wytwarza się przy określonym nakładzie, L lub K. Mamy zatem, 

że przeciętne produkty, AP, odpowiednio dla pracy i kapitału, są 

 

Produkt krańcowy, MP, to ilość dodatkowej ilości, którą można wyprodukować, jeśli zwiększymy ilość 

pracy lub kapitału o jedną jednostkę, utrzymując drugą stałą. 

 

Wyrażenie dla MP jest, podobnie jak w przypadku MRS, jedynie przybliżone. Stanie się również coraz 

dokładniejsze, im mniejszy wybierze ΔK lub ΔL. 



Prawo malejących zwrotów krańcowych 

Oprócz wniosku, że „podaż = popyt”, prawo malejących krańcowych zysków (lub prawo malejącego 

produktu krańcowego) jest prawdopodobnie najczęściej cytowanym pojęciem z mikroekonomii. 

Załóżmy, że utrzymujemy wszystko na stałym poziomie, z wyjątkiem jednego pojedynczego czynnika 

wejściowego, na przykład L. Jeśli zwiększymy liczbę przepracowanych godzin, prawdopodobnie 

zapewnimy więcej. Prawo malejących zysków krańcowych mówi, że wzrost będzie ostatecznie coraz 

mniejszy, gdy liczba przepracowanych godzin będzie wystarczająco duża. 

Na przykład: Załóżmy, że zakładasz firmę produkującą kserokopie. Kupujesz potężną maszynę do 

kopiowania i jesteś jedynym pracownikiem. Powiedzmy, że pracujesz godzinę dziennie. 

Prawdopodobnie nie będziesz w stanie wykonać wielu kopii w tym czasie. Maszyna potrzebuje 

piętnastu minut na rozgrzanie się, musisz przygotować rzeczy itp. Jeśli zwiększysz liczbę godzin 

przepracowanych o jedną godzinę, prawdopodobnie wykonasz więcej kopii w ciągu drugiej godziny niż 

w ciągu pierwszej. W związku z tym produkt krańcowy jest wyższy w drugiej godzinie niż podczas 

pierwszej, a zatem w tym przedziale mamy rosnący produkt krańcowy. Jeśli jednak będziesz nadal 

zwiększać liczbę godzin, w końcu nie będziesz produkować więcej kopii na dodatkową godzinę. Staniesz 

się zbyt zmęczony, aby pracować. To samo stanie się, jeśli zatrudnisz innych ludzi do pracy dla ciebie: 

w końcu dodatkowe godziny lub dodatkowi pracownicy wytwarzają bardzo mało dodatkowej 

wydajności. Jeśli na przykład zatrudnisz kilka osób, przestrzeń stanie się zatłoczona, a pracownicy mniej 

wydajni. To „prawo” opiera się na doświadczeniu i spekulacjach, ale nie jest uważane za szczególnie 

kontrowersyjne. Wykorzystamy go, gdy zbudujemy krzywą produktu. 

Produkcja w krótkim okresie 

Powszechnie rozróżnia się produkcję krótką i długą. Krótkoterminowy okres definiuje się jako czas, w 

którym (przynajmniej) jeden z czynników wejściowych jest stały, zwykle kapitał. Jeśli na przykład firma 

kupi fabrykę, może nie być w stanie zwiększyć lub zmniejszyć jej wielkości tak szybko, jak by tego 

chciała. W czasie, gdy firma utknęła w fabryce, stanowi ona stały koszt. W długim okresie wszystkie 

koszty są zmienne. Zakładamy, że w krótkim okresie praca jest zmienna, ale kapitał jest stały. Aby 

wyjaśnić, że ilość kapitału jest ustalona w krótkim okresie, często dodaje się linię powyżej K w funkcji 

produkcji: 

 . 

Zależność między całkowitą produkcją a liczbą przepracowanych godzin można narysować na wykresie. 

Często jeden łączy ten wykres z innym wykresem, który pokazuje produkt krańcowy i średni produkt 

pracy. Pokażemy teraz, jak zbudować taki wykres. 

Krzywa produktu w krótkim okresie 

Jeśli utrzymamy stałą wartość kapitału, wyprodukowana ilość jest tylko funkcją liczby 

przepracowanych godzin, L. Na rysunku poniżej widzimy typową krzywą produktu z powiązanymi 

krzywymi średniej i krańcowego produktu 



 

Po narysowaniu krzywej produktu w górnej części wykresu narysujesz pod nią podobny schemat z taką 

samą skalą na osi X. Teraz weź linijkę i umieść ją na górnym wykresie, z jednym punktem na początku 

(0,0), a drugim w pewnym punkcie krzywej produktu, na przykład jako linia L1 wskazana na wykresie. 

Nachylenie linijki będzie teraz równoważne średniemu produktowi APL w punkcie, w którym linijka 

dotyka krzywej produktu. (Oznacza to, że APL w punkcie A jest równoważne nachyleniu linii L1). 

Maksymalną wartość APL otrzymujemy w punkcie A, gdy L wynosi 60. Wskaż punkt na dolnym wykresie 

w L = 60, punkt a. Aby znaleźć prawidłową wartość na osi Y dla punktu a, obliczamy nachylenie L1 w 

górnej części wykresu: Punkt A ma L = 60 i q = 170, więc nachylenie wynosi 170/60 = 2,83. Punkt a 

powinien wówczas znajdować się na (60,2.83) na dolnym schemacie. W punkcie a APL osiąga najwyższą 

wartość i musi w związku z tym opadać zarówno w lewo, jak iw prawo. Narysuj taką krzywą i oznacz ją 

„APL”. Aby skonstruować MPL, pozwól linijce przesuwać s wzdłuż krzywej iloczynu na górnym wykresie, 

aby wskazywał nachylenie krzywej w różnych punktach. W ten sposób możemy zobaczyć, że w punkcie 

B, kiedy produkcja jest maksymalna, nachylenie musi wynosić zero. W związku z tym MPL = 0 w tym 

punkcie, a my wskazujemy odpowiednią wartość MPL na dolnym wykresie, punkt b. Następnie pozwól 

linijce przesuwać się wzdłuż krzywej produktu i zanotuj, kiedy nachylenie jest tak wysokie, jak to 

możliwe. Na rysunku powyżej, to jest w punkcie C (kiedy linijka wygląda jak L2). W tym momencie MPL 

osiąga najwyższą wartość. Wskaż to na dolnym wykresie. Z górnego wykresu łatwo jest zauważyć, że 



w tym przypadku nachylenie L2 jest wyższe niż nachylenie L1. W konsekwencji MPL (w punkcie C) musi 

być wyższy niż APL (w punkcie A), a punkt c na niższym wykresie musi być wyższy niż punkt a. Następnie 

narysuj wykres dla MPL: musi on opadać zarówno w lewo, jak i w prawo od c. Musi także przejść przez 

(gdzie MPL = APL), a następnie przez punkt b. Teraz wykres jest gotowy. Zauważ, że przestrzegaliśmy 

prawa malejących zysków krańcowych: po prawej stronie wykresu MPL staje się coraz mniejszy (i 

ostatecznie staje się ujemny). Zauważ też, że dwa wykresy dla MPL i APL na dolnym wykresie są ze sobą 

ściśle powiązane. MPL musi przecinać APL w maksymalnym punkcie tego ostatniego. Ten fakt ma czysto 

matematyczny powód: na lewo od punktu a, MPL  > APL. Oznacza to, że dodając jeszcze jedną jednostkę 

L w tym regionie, produkujemy dokładnie więcej jednostek MPL towaru. Ponieważ jest to jak dotąd 

więcej niż średnia, średnia musi wzrosnąć. Dotyczy to tak długo, jak MPL  > APL. Na prawo od punktu a 

mamy MPL  < APL. Oznacza to, że jeśli dodamy jeszcze jedną jednostkę L, produkujemy więcej MPL 

jednostki dobra, która tutaj jest mniejsza niż dotychczas średnia. W konsekwencji średnia musi spadać, 

a APL musi spadać w dół. 

Produkcja w długim okresie 

W długim okresie zarówno praca, jak i kapitał są zmiennymi nakładami. Oznacza to, że wytworzona 

ilość jest funkcją zarówno L, jak i K, przy czym każdą z nich można zmienić, tj. Q = f (L, K)  

(a nie ). Zwykle dzieje się tak, że tę samą ilość można wytworzyć przy różnych 

kombinacjach pracy i kapitału. Pracowników można, przynajmniej w pewnym stopniu, zastąpić 

maszynami i odwrotnie. Pomysł ten można zilustrować na wykresie bardzo podobnym do krzywych 

obojętności teoria konsumenta . Izokwant („iso” = podobny / taki sam; „quant” = ilość) to krzywa, która 

pokazuje różne kombinacje L i K, które wytwarzają tę samą ilość pojedynczego towaru (przy założeniu, 

że produkcja jest wydajna). Zazwyczaj są rysowane w sposób podobny do krzywych obojętności. 

Ponieważ mamy coraz mniejsze zwroty krańcowe, muszą one spadać coraz bardziej stromo w prawo. 

Na rysunku  widać przykład. 

 

 

Zacznij od spojrzenia na punkt A. Przy takim połączeniu pracy i kapitału (L1, K1) maksymalnie  q = można 

wyprodukować 10 jednostek towaru. Tę samą ilość można by również wyprodukować za pomocą 

kombinacji (L2, K2), punkt B. Jeśli ktoś chce zwiększyć produkcję do 23 jednostek, może wybrać na 



przykład punkt C, w którym zarówno ilość kapitału, jak i pracy wzrosło. W związku z tym można przejść 

z A do C tylko na dłuższą metę. W krótkim okresie czasu K jest stały. Jeśli ktoś chce zwiększyć produkcję, 

musi wybrać to samo K. Jeśli chce się wyprodukować 23 jednostki w krótkim okresie (zakładając, że 

zaczynamy od punktu A), należy wybrać kombinację (L4, K1), punkt D , a jeśli chce się wyprodukować 

41 jednostek, należy wybrać kombinację (L5, K1), punkt E. 

• Izokwanty dalej od źródła odpowiadają większym ilościom. 

• Izokwanty nie mogą się krzyżować. 

• Izokwanty opadają w dół. 

• Ekstremalne przypadki izokwantów są, podobnie jak w przypadku krzywych obojętności, linii 

prostych i kształtów litery „L”. 

Krańcowa stawka substytucji technicznej 

Z izokwantów z poprzedniej sekcji można wyliczyć krańcową stopę substytucji technicznej, MRTS. 

MRTS odpowiada krańcowej stopie substytucji, MRS, z teorii konsumenta. MRTS można w przybliżeniu 

obliczyć jako 

MRTS = ΔK / ΔL 

Ponieważ krzywe opadają w dół, jeśli ΔK jest dodatnie, wówczas ΔL musi być ujemne i odwrotnie. 

Oznacza to, że MRTS jest liczbą ujemną. Z reguły jednak znak minus jest często pomijany. 

Krańcowa stopa zastąpienia technicznego i produkty krańcowe 

Istnieje istotny związek między MRTS a krańcowymi produktami pracy i kapitału. Jak widzieliśmy, MPL 

= Δq/ΔL, co oznacza, że jeśli zwiększymy liczbę godzin przepracowanych z ΔL, produkcja wzrośnie o Δq 

= MPL * ΔL. Podobnie w przypadku kapitału mamy MPK = Δq /ΔK, więc jeśli użyjemy jednej jednostki 

mniej kapitału, produkcja spadnie z Δq = MPK * ΔK. Na przykład, jeśli krańcowy produkt pracy, MPL, 

wynosi 3 i dodajemy jeszcze 1 godzinę pracy, wyprodukujemy 3 * 1 = 3 jednostki więcej towaru. 

Połączmy te dwie obserwacje w następujący sposób: Załóżmy, że jesteś w izokwancie, na przykład w 

punkcie B na rysunku powyżej. Jeśli zwiększysz siłę roboczą za pomocą ΔL, produkcja wzrośnie o Δq = 

MPL * ΔL. Załóżmy jednak, że jednocześnie zmniejszasz zużycie kapitału dokładnie tak bardzo, że nadal 

produkujesz taką samą ilość, jak w punkcie B. Wtedy całkowita zmiana q musi wynosić zero. Możemy 

to wyrazić jako 

 

Jeśli przestawimy ostatnie wyrażenie, możemy uzyskać alternatywne wyrażenie dla MRTS: 

 

Krańcowa stopa substytucji technicznej, MRTS, która z definicji równa się (minus) zmianie kapitału 

podzielonej przez zmianę pracy, równa się także jednemu produktowi krańcowemu podzielonemu 



przez drugi. Zauważ, że po lewej stronie mamy krańcowy iloczyn pracy w liczniku, ale pośrodku mamy 

ΔL w mianowniku. 

Powrót do skali 

Załóżmy, że używając pracy L i kapitału K, produkujemy ilość q towaru. Gdybyśmy podwoili zarówno L, 

jak i K, prawdopodobnie zwiększylibyśmy również produkowaną ilość, ale o ile? Jeśli q jest również 

podwojone, mamy stały powrót do skali (możemy o tym myśleć, ponieważ skala jest taka sama dla (L, 

K) i q). Jeśli zamiast tego q wzrośnie mniej niż dwa razy, mamy malejący efekt skali, a jeśli wzrasta o 

więcej, mamy większy zwrot na skali. Mówiąc bardziej ogólnie, zwiększamy L i K o współczynnik t, a 

następnie sprawdzamy, czy q zwiększa się o więcej, mniej lub o ten sam współczynnik. Możemy to 

wyrazić jako 

 

 

Spójrzmy jeszcze raz na powyższe wyrażenia: f (L, K) to ilość wytworzona od początku. Wcześniej 

wprowadziliśmy to samo wyrażenie. f (t * L, t * K) to ilość wyprodukowana, jeśli zwiększysz zarówno K, 

jak i L o współczynnik t. Następnie pytasz, czy otrzymujesz więcej, mniej lub tyle samo, ile razy t 

produkcji od początku, tj. T * f (L, K). 

Mogą istnieć różne powody, dla których uzyskujemy różne zyski w skali. Na przykład: 

• Stały powrót do skali. Załóżmy, że mamy fabrykę, która wytwarza pewną ilość towaru. Następnie 

budujemy kolejną fabrykę, która ma ten sam rozmiar i która wykorzystuje tę samą liczbę pracowników, 

dzięki czemu mamy teraz dwie fabryki. Rozsądne wydaje się założenie, że druga fabryka wytwarza taką 

samą ilość jak pierwsza. Oznacza to, że gdy podwajamy wejścia, podwajamy również wynik. 

• Zmniejszający się powrót do skali. Załóżmy, że wraz ze wzrostem wielkości koordynacja produkcji 

staje się coraz trudniejsza, abyśmy otrzymywali coraz wyższe koszty administracji. Wtedy koszty 

wzrosną proporcjonalnie bardziej niż produkcja, a produkcja wzrośnie o mniej niż nakłady. 

• Zwiększenie zysków skali. Często duże firmy są bardziej wydajne niż małe firmy. Nazywa się to 

zaletami na dużą skalę 

 

 

 

 

 

 



Linia Izokosztu: Wszystkie kombinacje nakładów, które kosztują tyle samo. 

Ścieżka ekspansji: Ile można wyprodukować przy różnych kosztach. 

Korzyści skali: im więcej produkuje, tym niższy jest koszt jednostkowy. 

Ujemny efekt skali: im więcej produkuje, tym wyższy jest koszt jednostkowy. 

Koszty 

Do tej pory badaliśmy tylko, w jaki sposób różne kombinacje nakładów wytwarzają różne ilości towaru. 

Teraz przyjrzymy się kosztom produkcji. Tak jak poprzednio, rozróżniamy krótko i długookresowo. 

Kiedy badamy koszty, ważne jest, abyśmy używali kosztu alternatywnego jako miary, tj. koszt 

korzystania z naszych zasobów jest równy ich wartości, gdybyśmy zamiast tego wykorzystali je jako 

najlepszą alternatywę. Jednym z powodów badania strony kosztowej jest to, że chcemy znaleźć 

najtańszy sposób produkcji towaru. Istnieje jednak również inny powód. Związek między wydajnością 

a odtwarzaniem kosztów to ważna rola, dla jakiego rodzaju rynku powstanie: ile będzie firm i jak 

wysoka będzie cena w stosunku do kosztów produkcji. Na to pytanie powrócimy w późniejszych 

rozdziałach. 

Koszty produkcji w krótkim okresie 

W krótkim okresie nie wszystkie czynniki wejściowe są zmienne. Dlatego rozróżniamy między kosztem 

stałym, FC i kosztem zmiennym, VC. Koszt całkowity, TC, jest sumą dwóch: 

TC = VC + FC 

Musimy także zdefiniować kilka innych głównych pojęć. Jeśli chodzi o średni koszt, będziemy musieli 

wykorzystać średnie z wszystkich trzech powyższych wartości. Jeśli podzielimy każdą z nich za pomocą 

q, otrzymamy średni całkowity koszt, ATC, średni koszt zmienny, AVC i średni stały koszt, AFC: 

 

Pamiętaj, że muszą być spełnione następujące warunki: 

ATC = AVC + AFC 

Z kolei koszt krańcowy, MC, mierzy koszt wytworzenia jeszcze jednej jednostki towaru: 

 

Pamiętaj, że możemy użyć zmiany kosztu całkowitego lub zmiany kosztu zmiennego. Oba muszą dać tę 

samą odpowiedź, ponieważ koszt stały się nie zmienia (FCFC = 0). Tak jak poprzednio, wyrażenie zmiany 

krańcowej jest jedynie przybliżeniem. Teraz skonstruujemy wykres ilustrujący te różne miary kosztów. 



Koszt stały, FC, jest stały, niezależny od liczby produkowanych przez nas jednostek, więc krzywa 

ilustrująca FC musi być linią poziomą. Całkowity koszt, TC, musi zawsze wzrastać wraz z produkcją; w 

przeciwnym razie produkcja nie będzie wydajna. Ponadto, ponieważ jeśli nie produkujemy nic TC musi 

być równe FC, krzywa dla TC musi zaczynać się w tym samym punkcie co FC na osi Y. Ponieważ TC = VC 

+ FC, krzywa dla kosztu zmiennego, VC, musi mieć taki sam kształt jak TC. Oczywiście VC braku 

wytwarzania wynosi zero, więc krzywa VC musi zaczynać się od początku. 

 

Używając krzywych, które narysowaliśmy w górnej części figury, teraz zbudujemy te w dolnej części, tj. 

ATC, AVC, AFC i MC. Po pierwsze, używamy tej samej techniki, co wcześniej. Umieść linijkę w górnej 

części figury, tak aby miała jeden punkt na początku i drugi punkt na krzywej TC. Znajdź punkt na TC, 

gdzie linijka ma najmniejsze nachylenie. Na rysunku odpowiada to linii L1 i punktowi A. Znalazłeś teraz 

najmniejszy możliwy średni koszt, ATC. Postępuj w ten sam sposób, aby znaleźć punkt na VC gdzie 

linijka ma najmniejsze nachylenie: linię L2 i punkt B. Ten punkt odpowiada najniższemu możliwemu 

średniemu kosztowi zmiennemu AVC. Narysuj dwie krzywe dla ATC i AVC w dolnej części rysunku. 

Oczywiście ATC musi znajdować się powyżej AVC. ATC powinien mieć najniższy punkt na a, a AVC na b. 

Jeśli chcesz znaleźć wartość liczbową dla, na przykład, punktu a, odczytaj położenie punktu A w górnej 

części rysunku: (53,75). Następnie oblicz 75/53 = 1,4. Punkt a powinien być wtedy na (53,1.4). Możesz 

teraz także narysować MC w dolnej części figury. Musi przebiegać zarówno przez punkt a, jak i punkt b  

i powinien odpowiadać nachyleniu TC (lub VC, ponieważ ma dokładnie takie samo nachylenie) w górnej 



części rysunku . Zauważ, że ponieważ nachylenie TC staje się coraz wyższe, MC powinno się zwiększać 

w miarę przesuwania się w prawo. Wreszcie, AFC musi być coraz mniejsze, im więcej produkujemy 

produktów, ponieważ FC jest stały i dzielimy się coraz większą ilością q. 

Koszt produkcji w długim okresie 

W długim okresie zarówno praca, jak i kapitał są zmienne. To pozwala nam, w sposób podobny do linii 

budżetowej w teorii konsumentów, konstruować tak zwane linie izokszty („iso” = podobny / taki sam). 

Jeśli cena jednej godziny pracy wynosi w (za wynagrodzenie), a cena jednej jednostki kapitału to r (za 

stawkę czynszową), linię izocosty definiuje się jako wszystkie kombinacje L i K, które kosztują tyle samo: 

w * L + r * K = C 

Rozumiemy to wyrażenie dla K. 

K = C/r – w/r * L 

Na razie zakładamy, że podane są ceny pracy i kapitału. Jeśli wstawimy kilka różnych wartości dla C, 

możemy narysować kilka linii izokoszty, na przykład linie C1, C2 i C3 na rysunku 

 

Podobnie do linii budżetowej, nachylenie linii izocostu zależy od wartości w / r, a najłatwiejszym 

sposobem narysowania linii budżetowej jest znalezienie punktów na osiach X i Y, w których można 

kupić tylko siłę roboczą lub kapitał . Można na przykład obliczyć C1 / r, wskazać tę wartość na osi Y i C1 

/ w oraz wskazać tę wartość na osi X. Następnie narysuj linię prostą między dwoma punktami, aby 

uzyskać wszystkie kombinacje L i K. Teraz prawdopodobnie możesz zobaczyć, dokąd zmierzamy. Na 

rysunku narysowaliśmy również izokwant , a w punkcie A izokwant ledwo dotyka jednej z linii izokoszty, 

C2. Jeśli jesteśmy gotowi zapłacić koszt C2, to q = 23 to maksymalna ilość, jaką możemy wyprodukować. 

Robimy to, wybierając odpowiednio ilości L* i K* pracy i kapitału. Zauważ, że możemy również 

rozumować na odwrót. Jeśli chcemy wyprodukować 23 jednostki, to najniższym kosztem, jaki możemy 

to zrobić, jest C2. Optymalne parametry wejściowe to L* i K*. W przypadku produkcji dokładnie 23 

jednostek towaru wszystkie inne kombinacje L i K są albo nieefektywne, albo nie wytwarzają 

wystarczającej ilości towaru. 

Podobnie jak w teorii konsumentów, możemy podać matematyczne sformułowanie wyniku. W punkcie 

styczności linia izokwanty i linia izokosty muszą mieć to samo nachylenie. Nachylenie linii izokosty 



wynosi –w / r, a nachylenie izokwantowej jest krańcową stopą substytucji technicznej, MRTS. W 

punkcie styczności musimy  mieć 

 

Należy zauważyć, że jeśli używa się konwencji, aby pominąć znak minus przed MRTS, należy to zrobić 

również przed w/r. Przypominamy również, że wcześniej znaleźliśmy MRTS. Ważne jest, aby zrozumieć, 

jak interpretować to kryterium. Jeśli zmienimy wyrażenie, możemy to zrobić 

 

Pamiętaj, że MPK to liczba dodatkowych jednostek, które produkujemy, jeśli dodamy jeszcze jedną 

jednostkę kapitału, utrzymując wszystko inne na stałym poziomie. MPL jest taki sam dla jeszcze jednej 

jednostki pracy. MPK / r to wtedy liczba dodatkowych jednostek, które otrzymujemy za dolara (lub inną 

walutę), jeśli użyjemy jeszcze jednej jednostki kapitału. MPL / w to liczba dodatkowych jednostek, które 

otrzymujemy za dolara, jeśli wykorzystamy jeszcze jedną jednostkę pracy (praca jeszcze przez godzinę). 

W optymalnym punkcie te dwa muszą być równe, a producent jest wtedy obojętny między 

wykorzystaniem pracy a wykorzystaniem kapitału. Jeśli powtórzymy procedurę znajdowania 

optymalnego punktu dla wielu różnych linii izokoszt i izokwantów, wykreślamy krzywą, która pokazuje 

wszystkie efektywne kombinacje pracy i kapitału. Jest to tak zwana ścieżka ekspansji. Na podstawie tej 

krzywej można uzyskać długoterminowe koszty produkcji. (Porównaj z krzywą dochód-konsumpcja i 

krzywą Engela). Spójrz na rysunek   

 

 



W górnej części rysunku narysowaliśmy trzy linie izokosty, C1, C2 i C3, a następnie znaleźliśmy punkty 

na każdym z nich, w których dotyka ich izokwant. Trzy punkty to A, B i C, gdzie wyprodukowane ilości 

to 100, 300 i 500 jednostek towaru. Gdybyśmy to zrobili dla wszystkich możliwych kosztów, 

uzyskalibyśmy ścieżkę ekspansji w długim okresie. Widzimy, że dla kosztu C1 możemy wyprodukować 

maksymalnie 100 jednostek, dla C2 maksymalnie 300 jednostek, a dla C3 maksymalnie 500 jednostek. 

W dolnej części rysunku wskazaliśmy te kombinacje w punktach D, E i F, a następnie narysowaliśmy 

przez nie linię. Ta linia to długoterminowy koszt produkcji. Zauważ, że linia musi zaczynać się od 

początku, ponieważ długoterminowy koszt produkcji nic nie wynosi zero. 

Na rysunku powyższym narysowaliśmy również ścieżkę ekspansji krótkoterminowej. W krótkim okresie 

ilość kapitału jest stała, K*. Na schemacie ta ilość kapitału jest optymalna dla produkcji 100 jednostek. 

Można to zauważyć na podstawie faktu, że linia izokoszty C1 dotyka izokwantowej q = 100 w punkcie 

A, gdzie kapitał wynosi K*. Jeśli chcemy wyprodukować więcej niż 100 jednostek w krótkim okresie, 

musimy to zrobić tylko przy użyciu dodatkowej siły roboczej, tj. ekspansja musi podążać ścieżką 

ekspansji w krótkim okresie. W punkcie G koszt produkcji jest tak samo wysoki, jak w punkcie B, ale 

liczba wyprodukowanych jednostek musi być mniejsza, ponieważ izokwant q = 300 jest dalej od 

początku niż w punkcie G. Gdy wybiera się długoterminową kwotę kapitału użyć, robi się to w ramach 

założenie, że produkcja w krótkim okresie będzie optymalna dokładnie w takiej ilości. Na schemacie 

wybrano K*, ponieważ uważano, że w krótkim okresie wyprodukuje 100 jednostek. W przypadku 

innych ilości K * nie jest wydajnym wyborem. 

Relacja między średnimi kosztami w długim i krótkim okresie 

Jak widzieliśmy powyżej, krótkoterminowy koszt produkcji musi zawsze być wyższy niż koszt 

długoterminowy, z wyjątkiem jednego punktu, w którym są one takie same. Na powyższym rysunku 

koszt krótkookresowy i koszt długoterminowy wyprodukowania 100 jednostek są takie same, biorąc 

pod uwagę, że wybrano kwotę kapitału równą K*. Przy każdym innym wyborze kapitału droższe jest 

wyprodukowanie 100 sztuk w krótkim okresie niż w długim okresie. Jeśli dotyczy to kosztu, musi to 

również dotyczyć średniego kosztu, tj. Średni koszt w długim okresie zawsze musi być mniejszy niż 

średni koszt w krótkim okresie, z wyjątkiem jednego punktu, w którym są one takie same. Jeśli 

narysujemy kilka różnych krzywych dla średnich kosztów krótkookresowych, gdzie każda krzywa jest 

ważna dla różnych długoterminowych inwestycji w kapitał, otrzymamy obraz taki jak na Rysunku . 

 



Mamy trzy różne krzywe średnich kosztów krótkookresowych, SRAC1, SRAC2 i SRAC3 (średni koszt 

krótkich przebiegów) oraz jedną krzywą średnich kosztów długookresowych, LRAC (średni koszt długich 

przebiegów). Każda krzywa SRAC ma jeden punkt, w którym jest również optymalna w długim okresie. 

Na przykład SRAC1 jest optymalny w punkcie a, w którym dotyka LRAC, a średni koszt wynosi 12. Gdyby 

zamiast tego wybrać inną kwotę kapitału, na przykład taką, która byłaby ograniczona do SRAC2, 

skończyłaby się w punkcie b, jeśli ktoś chce wyprodukować ilość q1. Średni koszt wyniósłby wtedy 18 

lat. SRAC2 jest natomiast optymalny na dłuższą metę, jeśli chce się produkować q2. Jeśli weźmie się 

wszystkie takie punkty, w których średni koszt w krótkim okresie jest optymalny, tj. Dla wszystkich 

możliwych krzywych SRAC, a nie tylko tych narysowanych tutaj, otrzymamy krzywą dla średniego 

kosztu w długim okresie, LRAC. Tak jak krótkookresowe krzywe kosztu krańcowego muszą przecinać 

krzywe SRAC w ich najniższych punktach, tak długo jak długookresowa krzywa kosztu krańcowego, 

LRMC, musi przecinać LRAC w najniższym punkcie. Krzywa LRAC na rysunku powyżejma jeszcze jedną 

interesującą właściwość. Po lewej stronie wielkości q2 LRAC pochyla się w dół (w kierunku q2), ale po 

prawej stronie opada w górę. Oznacza to, że najniższy koszt na jednostkę towaru jest osiągany przy 

ilości q2 i w punkcie c na schemacie. Po lewej stronie drugiego kwartału mamy korzyści skali, a po 

prawej - nierówności skali. Pamiętaj, że może to być bardzo ważne, jeśli na rynku istnieje konkurencja. 

Jeśli firma znajduje się w punkcie na lewo od q2, może obniżyć swój koszt jednostkowy poprzez 

zwiększenie skali produkcji. W następnym kroku może podcinać cenę konkurentów. 



Koncentracja: ilu niezależnych agentów jest na rynku. 

Zróżnicowanie produktu: jak duże są różnice między produktami. 

Bariery wejścia: Rzeczy, które uniemożliwiają lub są zbyt kosztowne, aby wejść na rynek. 

Podmioty przyjmujące cenę: agent, który przyjmuje ceny zgodnie z podanymi danymi. 

Produkty jednorodne: produkty identyczne 

Kartel: kilku producentów, którzy współpracują w zakresie cen lub ilości. 

Koszt całkowity: Całkowity koszt wytworzenia określonej ilości towaru. 

Przychody ogółem: całkowity dochód ze sprzedaży określonej ilości towaru. 

Zysk: różnica między przychodami a kosztami. 

Przychody krańcowe: Dodatkowy dochód, który firma otrzymuje, jeśli sprzedaje jeszcze jedną 

jednostkę. 

Koszt krańcowy: dodatkowy koszt ponoszony przez firmę, jeśli wyprodukuje jeszcze jedną jednostkę 

Warunek wyłączenia: Warunek, w którym lepiej jest nic nie produkować niż coś: MR <AVC. 

Nadwyżka zysku / zysk ponadnormalny: firma otrzymuje więcej za dobro niż kosztuje jego 

wytworzenie. 

Normalny zysk: firma otrzymuje wynagrodzenie w wysokości kosztów wytworzenia dobra. 

Doskonała konkurencja 

Do tej pory omawialiśmy, w jaki sposób konsumenci podejmują decyzje oraz jak wyglądają możliwości 

produkcyjne i koszty produkcji producentów. Konsumenci często przyjmują podane ceny i wybierają 

ilości na podstawie cen. Pytanie brzmi, jak powstają ceny. Jednym z czynników jest oczywiście koszt 

produkcji. Cena nie może być niższa niż koszt, przynajmniej na dłuższą metę. Cena jest jednak bardzo 

zależna od struktury rynku. Do najważniejszych pytań dotyczących struktury rynku można zaliczyć: 

• Stopień koncentracji kupujących i sprzedających. Czy mamy ich wiele, kilka czy jeden? 

• Stopień zróżnicowania produktu. Czy produkty są identyczne lub jak różnią się od siebie? 

• Czy istnieją jakieś bariery wejścia na rynek? 

Odpowiedzi na te pytania w dużej mierze decydują o tym, jaki rodzaj rynku otrzymujemy, a to z kolei 

w dużej mierze determinuje cenę. W tej części zajmiemy się jednym rodzajem rynku, rynkiem 

doskonale konkurencyjnym. W kolejnych częściach  przyjrzymy się innym formom rynku. 

Warunki doskonałej konkurencji 

Aby rynek był doskonale konkurencyjny, musi spełniać następujące warunki: 

• Wszyscy agenci przyjmują ceny. Żaden pojedynczy nabywca lub sprzedawca nie może wpłynąć na 

cenę towaru. Każdy bierze podaną cenę i, w zależności od ceny, decyduje o ilości. Ten warunek będzie 

spełniony, jeśli będzie wielu małych kupujących i sprzedających. 



• Jednorodne produkty. Produkty każdego sprzedawcy są identyczne z produktami każdego innego 

sprzedawcy. Co więcej, niektórzy sprzedawcy nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów, takich jak 

koszty transportu. Kupujący są zatem neutralni między różnymi sprzedawcami. 

• Wszystkie czynniki produkcji są całkowicie zmienne. Nie ma barier wejścia dla nowych firm ani barier 

wyjścia dla istniejących firm. 

• Wszyscy kupujący i sprzedający mają pełne informacje o istniejących alternatywach na rynku. 

• Nie ma umów na zmowę na rynku. Na przykład sprzedawcy nie mogą utworzyć kartelu. 

Warunki te są trudne do spełnienia i niewiele, jeśli w ogóle, realne rynki to robią. Mimo to model jest 

bardzo pouczający i zapewnia kilka interesujących wyników. Co więcej, wielu ekonomistów 

zdecydowanie popiera konkurencję, a niektóre z najważniejszych powodów tego zostaną ujawnione, 

gdy będziemy używać tego modelu. 

Zysk maksymalizujący produkcję w krótkim okresie 

Celem pojedynczej firmy jest maksymalizacja zysku, czyli różnicy między przychodami a kosztami. W 

krótkim okresie robi to z zastrzeżeniem, że nie może zmienić kwoty kapitału. Przeanalizujemy teraz 

produkcję krótkoterminową na schemacie. W górnej części diagramu na rysunku narysowaliśmy 

całkowity koszt, TC, całkowity przychód, TR i zysk, p = TR - TC. 

 

 

Ponieważ firma nie może wpływać na cenę na doskonale konkurencyjnym rynku, TR będzie po prostu 

linią prostą o nachyleniu równym p (cena). Jest tak, ponieważ każda dodatkowa jednostka towaru, 

który sprzedaje, przyniesie dochód p. Kształt TC jest często bardziej skomplikowany. Celem jest 

maksymalizacja zysku, który na wykresie występuje przy ilości q = 78 jednostek, gdzie zysk wynosi 41. 

(Jest to punkt, w którym p osiąga maksimum.) Ponieważ zysk jest różnicą między przychodami a 

kosztami, różnica między TR a TC jest tutaj maksymalna: 172 - 131 = 41. 



W dolnej części diagramu narysowaliśmy przychód krańcowy, MR, cenę, p, koszt krańcowy, MC i średni 

koszt zmienny, AVC. MR odpowiada nachyleniu TR, które, jak argumentowaliśmy, musi być równe p. 

Innymi słowy, jeśli sprzedamy jeszcze jedną jednostkę towaru, otrzymamy dodatkowy dochód równy 

cenie, str. Dlatego MR jest równy p. W punkcie a krzywa MC przecina krzywą MR. Jest to warunek 

maksymalizacji zysku. Aby zrozumieć, dlaczego, pomyśl o tym, co by się stało, gdybyśmy sprzedali jedną 

jednostkę więcej lub jedną mniej niż 78. Gdybyśmy wyprodukowali i sprzedali jedną jednostkę więcej, 

ponieślibyśmy koszty MC, ale uzyskalibyśmy tylko dochód MR . I MR < MC, więc zmniejszyliśmy zysk. I 

odwrotnie, gdybyśmy wyprodukowali jedną jednostkę mniej, zaoszczędzilibyśmy koszty produkcji tej 

jednostki, MC, ale stracilibyśmy także przychody ze sprzedaży. Co więcej, po lewej stronie 78, MR> MC, 

więc również w ten sposób zmniejszyliśmy zysk. Dlatego 78 jest rzeczywiście najlepszym wyborem, jaki 

możemy podjąć. Warunkiem maksymalizacji zysku jest: 

MR(q*) = MC(q*) 

W konsekwencji firma wybiera ilość q*, która sprawia, że MR = MC. Zauważ, że przy ilości 78 na rysunku 

TR i TC mają to samo nachylenie. To to samo, co MR = MC. 

Strategia znalezienia optymalnej ilości w krótkim okresie 

Możemy podsumować strategię znalezienia punktu, w którym firma maksymalizuje krótkoterminowy 

zysk w kilku krokach: 

• Znajdź punkt, w którym MC = MR i gdzie rośnie krzywa MC. 

• Czy ten punkt jest powyżej (lub równy) AVC, tj. Czy p = MR ≥ AVC? W takim przypadku wybierz 

produkcję odpowiedniej ilości. 

• W przeciwnym przypadku, tj. Jeśli p = MR <AVC, wybierz w ogóle nic nie wytwarzaj; q = 0. Warunek 

p = MR < AVC nazywany jest warunkiem wyłączenia. 

Zauważ, że (jak w pierwszym punkcie) krzywa MC musi rosnąć. Na powyższym rysunku widać, że 

krzywa MC przecina również krzywą MR w ilości q = 12, ale tam krzywa MC maleje. Ten punkt zamiast 

tego maksymalizuje stratę! Zwróć także uwagę na punktory 2 i 3, uzasadnienie warunku MR ≥ AVC: 

Ponieważ patrzymy na krótką metę, kosztu stałego FC nie można zmienić. Firma zawsze może 

zdecydować się na nic. Jeśli to zrobi, nie otrzyma żadnych przychodów i nie poniesie żadnych kosztów 

zmiennych, ale nadal poniesie całkowity koszt stały, FC. Całkowity zysk będzie wówczas stratą –FC. 

Oznacza to, że firma zdecyduje się produkować tak długo, jak będzie w stanie przynajmniej odzyskać 

część tej straty. Co więcej, firma zrobi to tak długo, jak cena, a zatem MR, będzie większa lub tak duża 

jak AVC. W krótkim okresie firma może w konsekwencji zaakceptować produkcję ze (małą) stratą, 

ponieważ strata będzie mniejsza niż wtedy, gdy ktoś zdecyduje się całkowicie zakończyć produkcję. 

Jeżeli zamiast tego MR < AVC, przychody ze sprzedaży dodatkowych jednostek nie mogą nawet pokryć 

średniego kosztu zmiennego ich wytworzenia. Wtedy lepiej jest zamknąć. 

Krzywa dostaw krótkoterminowych firmy 

Co się stanie, jeśli zmieni się cena rynkowa? Następnie zmienia się MR i zmienia się także punkt 

przecięcia MR i MC. Firma następnie zdecyduje się wyprodukować ilość, która odpowiada nowemu 

punktowi przecięcia, więc podana ilość podąża za krzywą MC wraz ze zmianą ceny. Jest to jednak 

prawdą tylko wtedy, gdy cena jest wyższa niż AVC. Aby zobaczyć dlaczego, spójrz ponownie na 

powyższy warunek wyłączenia. Załóżmy, że cena rynkowa spada do punktu, w którym krzywa MC 

przecina krzywą AVC, tj. w ilości q = 72 na rysunku. W tym momencie MR = p = MC = AVC, a zysk staje 

się q * (p - AVC) - FC = 72 * 0 - FC = ‑FC. Należy zwrócić uwagę, że p - AVC jest tym, co firma otrzymuje 



zapłatę przekraczającą średni koszt zmienny za każdą sprzedaną jednostkę; q* (p - AVC) to wtedy, co 

otrzymuje, przekraczając średni koszt zmienny dla wszystkich sprzedawanych przez siebie jednostek; 

wreszcie odjęcie FC daje to, co otrzymuje, przekraczając wszystkie koszty (= zysk). Strata jest zatem tak 

duża, jakbyśmy w ogóle nic nie produkowali. Jeśli cena spadnie jeszcze bardziej, straty wzrosną i lepiej 

nic nie produkować. Wniosek z tego jest taki, że krzywa podaży krótkoterminowej firmy jest częścią 

krzywej MC, która leży powyżej AVC, tj. Częścią narysowaną pełną linią w dolnej części powyższego 

rysunku 

Krzywa zaopatrzenia rynku w krótkim okresie 

Rynek to suma wszystkich pojedynczych firm. Krzywą podaży na rynku uzyskujemy, sumując krzywe 

podaży poszczególnych firm w poziomie. 

Równowaga krótkoterminowa 

Na rysunku podsumowaliśmy równowagę na rynku i równowagę dla pojedynczej reprezentatywnej 

firmy. 

 

Po prawej stronie rysunku mamy krzywe MC, ATC i AVC poszczególnych firm. Krzywa podaży 

krótkoterminowej firmy jest częścią krzywej MC, która jest powyżej AVC. W przypadku cen poniżej pmin 

nie ma w ogóle podaży. Jeśli zsumujemy krzywe podaży wszystkich firm, otrzymamy krzywą podaży na 

rynku, S, po lewej stronie na rysunku. (Σ (MC) oznacza „sumę wszystkich krzywych MC”). Na rynku 

podaż zaspokaja popyt D i powstaje cena równowagi p* oraz ilość równowagi Q*. p* jest ceną, którą 

indywidualna firma otrzymuje za każdą jednostkę towaru, który sprzedaje. Ponieważ istnieje duża 

liczba firm, żadna indywidualna firma nie może naliczyć wyższej ceny niż p *. Gdyby to zrobiła pewna 

firma, konsumenci wybraliby jednego z jej konkurentów. Krzywa MR poszczególnych firm jest zatem 

pozioma i równa cenie p*. Firma decyduje się na produkcję ilości q*, ponieważ ta ilość powoduje MC 

= MR, a tym samym maksymalizuje zysk. W krótkim okresie firma na doskonale konkurencyjnym rynku 

może osiągnąć zysk. Na rysunku zysk odpowiada szaremu prostokątowi po prawej stronie. Aby 

zobaczyć, że jest to zysk, zauważ, że na doskonale konkurencyjnym rynku AR (średni przychód) jest tak 

duży jak MR, ponieważ firma otrzymuje taką samą kwotę za każdą sprzedaną jednostkę. Ponadto q* 

AR = TR i q* ATC = TC. Zysk wynosi wtedy π = TR - TC. Podsumowując, mamy to 



 

Prawa strona tego wyrażenia odpowiada szaremu prostokątowi na powyższym rysunku. W przykładzie, 

którego użyliśmy wcześniej, otrzymujemy, że p = 78 * (2,20 - 131/78) = 41. 

Produkcja długoterminowa 

Firma na powyższym rysunku osiąga krótkoterminowy zysk. Co jednak dzieje się na dłuższą metę? 

Istnieją trzy różne możliwości: Firma może osiągnąć zysk, stratę lub nawet osiągnąć próg rentowności. 

Pierwszy nazywa się zyskiem nadwyżkowym lub zyskiem nadprzyrodzonym, a ostatni zwykłym zyskiem. 

Żadna firma nie może pozwolić sobie na długoterminową stratę. W długim okresie firma na doskonale 

konkurencyjnym rynku osiągnie normalne zyski, tj. Osiągnie próg rentowności. Aby to zobaczyć, spójrz 

na rysunek  

 

Tutaj mamy taką samą sytuację początkową jak na rycinie wcześniej. Ponieważ firma osiąga zysk, rynek 

ten przyciągnie nowe firmy. Ponadto, ponieważ nie ma barier wejścia, nowe firmy utworzą się jak 

najszybciej; tj. na dłuższą metę. Ponieważ coraz więcej producentów wchodzi na rynek, coraz większe 

ilości będą dostarczane za każdą podaną cenę, a krzywa podaży na rynku przesunie się w prawo, z S1 

w kierunku S2. W konsekwencji cena zostanie obniżona, z p1* w kierunku p2*. Dla pojedynczej firmy 

spadek ceny oznacza, że zmniejszy produkowaną przez siebie ilość, z q1*  do q2*. Pamiętaj, że firma 

decyduje się na produkcję ilości, w której MR (= p) = MC. Proces ten, z nowymi firmami i obniżkami 

cen, trwa tak długo, jak długo na rynku będą jakieś zyski. Kiedy cena osiągnie p2*, a firma wytworzy 

ilość q2*, jesteśmy dokładnie w punkcie, w którym krzywa MC przecina krzywą ATC. W poprzedniej 

sekcji pokazaliśmy, że p = q* (MR - ATC), a szybkie spojrzenie na to wyrażenie daje, że jeśli MR = ATC, 

wówczas zysk musi wynosić zero, niezależnie od wyprodukowanej ilości. 

Gdy cena osiągnie p2*, na rynku nie będzie już żadnych nadwyżek zysków. Nigdy więcej firm się nie 

ugruntuje, a presja na obniżkę cen się zatrzyma. Rynek znajduje się wówczas w długoterminowej 

równowadze. Pamiętaj, że poszczególne firmy zmniejszają wytwarzaną przez siebie ilość, podczas gdy 

całkowita ilość produkowana na rynku wzrasta. Powodem tego jest to, że wystarczająco wiele nowych 

firm ustanawia się, aby przeciwdziałać zmniejszeniu produkcji dla pojedynczej firmy. W krótkim okresie 

możemy również mieć odwrotny przypadek: poszczególne firmy mogą ponieść straty w krótkim 



okresie. To spowoduje, że niektóre firmy opuszczą rynek w dłuższej perspektywie, a całkowita podaż 

spadnie, co spowoduje wzrost ceny równowagi. Proces ten będzie kontynuowany, dopóki żadna firma 

nie poniesie straty, a punkt końcowy tego procesu będzie taki sam jak poprzednio: p2* i q2*. Wiele 

osób uważa, że wyniki na doskonale konkurencyjnym rynku przynoszą zerowe zyski, trudne do 

zaakceptowania. Pamiętaj jednak, że przez koszt w tym kontekście rozumiemy koszt alternatywny. 

Dlatego przychody są tak duże, jak koszty alternatywne. Do kosztów alternatywnych uwzględniamy 

straty, które firma traci, nie inwestując w najlepszą alternatywę. Jeśli najlepsza alternatywa jest bardzo 

dobra, sytuacja tutaj również będzie dobra dla firmy. Pamiętaj też, że istnieje bardzo niewiele 

przykładów doskonale konkurencyjnego rynku, więc uzyskanie tego wyniku może być trudne. 

Długoterminowa krzywa zaopatrzenia 

W przypadku pojedynczej firmy krzywa podaży w długim okresie znajduje się dokładnie w ten sam 

sposób, co w krótkim okresie, tylko z krańcowym kosztem w długim okresie, LRMC i średnim kosztem, 

LRAC. Krzywa podaży jest w konsekwencji tą częścią LRMC, która leży powyżej LRAC. Jeśli chodzi o 

długoterminową krzywą podaży na całym rynku, sytuacja jest znacznie bardziej skomplikowana. 

Pamiętaj, że w krótkim okresie ustaliliśmy podaż na rynku, sumując krzywe podaży wszystkich 

istniejących firm. Było to możliwe, ponieważ w krótkim okresie liczba producentów jest stała. W 

dłuższej perspektywie tak nie jest. Jeśli cena się zmienia, w dalszej perspektywie zmienia się również 

liczba producentów. Krzywa długoterminowej podaży na rynku zależy od tego, jak zmienia się koszt 

produkcji wraz z wielkością produkcji dla całego rynku. 

• Stały koszt produkcji. Jeśli uda się założyć nowe firmy i będą one miały dokładnie taki sam koszt 

produkcji jak istniejące firmy, to przemysł będzie miał stałe koszty. W takim przypadku krzywa podaży 

w długim okresie będzie linią poziomą. Powodem tego jest to, że jeśli cena byłaby w pewnej ilości 

wyższa, powstałyby nowe firmy. Ponadto koszt dla nowych firm jest taki sam, jak dla starych firm, więc 

obniży to cenę do kosztu krańcowego. 

• Zwiększenie kosztów produkcji. Jeśli wytwarzanie większej liczby jednostek kosztuje coraz więcej, 

przemysł ma rosnące koszty. Aby produkować więcej, firmy muszą podnieść cenę jednostkową. Krzywa 

podaży będzie zatem opadać w górę (tj. W przeciwnym kierunku niż dowolna z krzywych podaży w tej 

książce). 

• Zmniejszenie kosztów produkcji. W przeciwnym przypadku, jeśli wyprodukowanie większej liczby 

jednostek kosztuje coraz mniej, krzywa podaży będzie opadać w dół. 

Właściwości równowagi idealnie konkurencyjnego rynku 

Na uwagę zasługuje kilka głównych właściwości doskonale konkurencyjnej równowagi rynkowej. Te 

właściwości są głównymi powodami, dla których wielu ekonomistów (normalnie) uważa wysoko 

poziom konkurencji jako dobra rzecz. 

• Równowaga jest wydajna. Cena rynkowa będzie na tym samym poziomie co średnioterminowy średni 

koszt produkcji. W związku z tym nie ma innego sposobu na wyprodukowanie takiej samej ilości 

towarów, która byłaby tańsza. Innymi słowy, nie marnuje się zasobów. 

• Wszystkie firmy mają normalne zyski, tj. Brak zysków. W konsekwencji konsumenci płacą tylko tyle, 

ile koszty produkcji. 

• Całkowita użyteczność jest zmaksymalizowana 

 



Należy również zauważyć, że te wyniki, które są pozytywne dla społeczeństwa, są osiągane bez 

jakiejkolwiek formy centralnego planowania lub rządzenia. Zjawisko polegające na tym, że zasoby są 

przydzielane automatycznie w taki sposób, że wyniki te są osiągane, często nazywane jest niewidzialną 

ręką. Pamiętaj jednak, że aby osiągnąć te wyniki, założyliśmy doskonale konkurencyjny rynek, tj. że 

wszystkie założenia w sekcji  są spełnione. Wkrótce przyjrzymy się innym formom rynków. 



Zbędna strata społeczna: dobrostan utracony z powodu niedoskonałości rynku. 

Interwencje rynkowe i efekty dobrobytu 

Istnieje wiele różnych opinii na temat tego, czym jest dobrobyt. Mówiąc o skutkach dobrobytu w 

mikroekonomii, najczęściej chodzi o to, ile użyteczności uzyskują różne grupy ludzi z różnych 

przydziałów towarów. Zazwyczaj analizy dobrostanu oddzielają producentów od konsumentów i 

dokonują następujących rozróżnień: 

• Nadwyżka konsumenta (CS). Konsumenci mają pewną wycenę towaru i płacą określoną cenę, aby go 

uzyskać. Nadwyżka konsumencka polega na różnicy między tym, jak wysoka jest ich wycena, a tym, ile 

płacą. Na rysunku 10.1 odpowiada to trójkątnemu obszarowi oznaczonemu CS, tj. Obszarowi między 

krzywą popytu a ceną. 

Możemy dowiedzieć się, dlaczego ten obszar jest interesujący, w następujący sposób. Załóżmy, że 

jesteśmy klientem o najwyższej wycenie towaru. Bylibyśmy wtedy klientem, który jest gotów zapłacić 

za to najwyższą cenę. Innymi słowy, jesteśmy klientem, który określa lewy punkt krzywej popytu, D. 

Gdyby cena była tak wysoka, że sprzedano tylko jedną jednostkę, bylibyśmy kupującym. Jednak w 

równowadze nie musimy płacić tak wysokiej ceny. Musimy tylko zapłacić p*. Oznacza to, że 

otrzymujemy nadwyżkę w porównaniu z tym, co jesteśmy gotowi zapłacić, odpowiadającą różnicy 

między punktem na D i p*. Jeśli zastosujemy to samo rozumowanie do konsumenta z drugą najwyższą 

wyceną, i tak dalej dla wszystkich konsumentów, którzy kupują towar, otrzymamy wynik, że całkowita 

nadwyżka konsumenta odpowiada powierzchni CS na rysunku. 

 

• Nadwyżka producenta (PS) to różnica między tym, za co producenci płacą za towar, a najniższą ceną, 

za jaką dostarczyliby go (tj. Krańcowy koszt produkcji). Na powyższym rysunku odpowiada to 

trójkątnemu obszarowi oznaczonemu PS, tj. Obszarowi między ceną a krzywą podaży. Powód, dla 

którego ten obszar jest interesujący, jest podobny do tego dla konsumentów. 

• Nadwyżka społeczna to suma nadwyżki konsumenta i producenta: CS + PS.  

Można zauważyć, że PS jest bezpośrednio związany z zyskiem. Obszar poniżej krzywej podaży, S, tj. 

Trójkąt oznaczony VC, odpowiada zmiennym kosztom produkcji. Całkowity przychód producenta, TR, 

jest ceną pomnożoną przez sprzedaną ilość. Z rysunku to widzimy 



 

Ponadto wiemy, że zysk to przychody minus koszty. Możemy zatem uzyskać wyrażenie dotyczące 

zysku: 

 

 

W krótkim okresie zysk równa się PS minus koszty stałe. Na dłuższą metę nie ma kosztów stałych, a PS 

i zysk są sobie równe. 

Analiza dobrostanu 

CS, PS i nadwyżka społeczna są często wykorzystywane do oceny efektów interwencji rynkowych. Taka 

analiza nazywa się analizą dobrostanu. Użyjmy wcześniejszego przykładu. W części wcześniejszej 

analizowaliśmy wpływ ceny maksymalnej na doskonale konkurencyjnym rynku. Za pomocą poniższego 

rysunku możemy teraz porównać nadwyżkę społeczną z ceną maksymalną i bez niej. 

 

Cena maksymalna obniża cenę rynkową z p* do pmax oraz ilość z Q* do Q2. Przed wprowadzeniem ceny 

maksymalnej CS = a + b, PS = c + d + e, a nadwyżka społeczna wynosiła a + b + c + d + e. Po wprowadzeniu 

ceny maksymalnej CS = a + c, PS = e, a nadwyżka społeczna to a + c + e. Producenci stracili zatem c + d, 

a całkowity dobrobyt spadł o b + d. Konsumenci stracili b, ale zyskali c. To, czy konsumenci są lepsi, czy 

gorzej, zależy od tego, czy obszar c jest większy czy mniejszy niż b. Nadwyżka społeczna jest jednak 

zawsze zmniejszana poprzez wprowadzenie ceny maksymalnej na doskonale konkurencyjnym rynku. 

Ilość utraconej nadwyżki społecznej, b + d, nazywa się zbędną stratą społeczną. 

 



Monopol: rynek z tylko jednym sprzedawcą. 

Ograniczanie cen: monopolista ustala cenę niższą niż cena monopolisty, aby utrzymać konkurencję. 

Siła rynkowa: zdolność wpływania na cenę 

Monopol 

Monopol można postrzegać jako przeciwieństwo doskonałej konkurencji. Zamiast wielu firm istnieje 

tylko jedna: monopolista. Ma to ważne konsekwencje zarówno dla ustalania ceny, jak i produkowanej 

ilości. 

Bariery wejścia 

Dlaczego powstają monopole? Istnieje wiele różnych przyczyn, ale wszystkie dotyczą barier wejścia na 

rynek. Przyczyny tych barier mogą być 

• Strukturalne. Istnieją właściwości rynku, które automatycznie eliminują konkurentów: 

- Korzyści skali. Jeśli istnieją korzyści skali, korzyści na dużą skalę, wielkość firmy ma kluczowe znaczenie 

dla średnich kosztów. Może wtedy wystąpić sytuacja, w której tylko jedna firma może odzyskać swoje 

koszty. Nazywa się to monopolem naturalnym, a przykładem tego są koleje. 

- Korzyści kosztowe. Jeśli monopolistka ma dostęp do tańszego sposobu wytwarzania dobra, na 

przykład jeśli ma patent na tańszą technologię, może wypchnąć konkurentów z rynku. 

• Ograniczenia strategiczne. Monopolista może tworzyć bariery wejścia. Przykładem są ceny graniczne, 

w których monopolista ustala tak niską cenę, że wejście konkurentów w rynek staje się nieatrakcyjne. 

• Polityczny. Rząd może zdecydować o przyznaniu firmie monopolu na pewnym rynku. Typowym 

przykładem są towary farmaceutyczne. 

• Patenty i wyłączne prawa. Jeśli firma ma patent na pewne dobro, inne firmy są wykluczone na czas 

trwania patentu. Możliwe jest również wyłączne prawo do wydobywania, na przykład ropy naftowej 

lub metali. 

Popyt i krańcowy przychód 

W tej części założymy, że monopolista obciąża wszystkich klientów tą samą ceną. Monopolista ma do 

czynienia z całym zapotrzebowaniem rynku. Możemy porównać z rysunkiem rynku doskonale 

konkurencyjnego. Pojedyncza firma na konkurencyjnym rynku stoi tylko w niewielkiej części rynku. 

Dlatego można go przedstawić tak, jak po prawej stronie rysunku. Monopolista to cały rynek. Dlatego 

wygląda na lewą stronę figury. Aby sprzedać więcej towarów, monopolista rzeczywiście obniżył cenę, 

a zatem krzywa popytu, z którą się mierzy, będzie się obniżać. Teraz zauważ, że o krzywej popytu 

decydują konsumenci, a nie firma. Odpowiada na pytanie: jeśli zaoferowalibyśmy określoną cenę, ile 

jednostek moglibyśmy wtedy sprzedać? Na doskonale konkurencyjnym rynku przychód krańcowy był 

równy cenie. To nie dotyczy monopolisty. Aby monopolistka mogła sprzedać dodatkową jednostkę 

towaru, musi obniżyć cenę wszystkich jednostek. Całkowity efekt sprzedaży jeszcze jednej jednostki 

składa się zatem zarówno z tego, co ona płaci za ostatnią jednostkę, jak i ze zmniejszenia przychodów 

ze wszystkich innych jednostek, które teraz musi sprzedać po niższej cenie. W związku z tym krańcowy 

przychód będzie niższy niż cena. Zobaczmy, co to oznacza dla dobra z popytem liniowym. Jeśli krzywa 

popytu jest linią prostą, krzywa MR będzie również linią prostą z tym samym przecięciem na osi Y co 

krzywa popytu. Będzie jednak miał nachylenie dwukrotnie większe. Wykorzystamy współczynnik 

zapotrzebowania QD = 30 - p, lub jeśli rozwiążemy dla p: p = 30 - QD . Jeśli krzywa MR ma rozpoczynać 



się w tym samym punkcie i mieć nachylenie dwukrotnie większe, jej forma funkcjonalna musi wynosić 

MR = 30 - 2 * QD. (Stała jest taka sama, 30, a nachylenie zmienia się z –1 na –2). Na rysunku poniżej 

krzywe są narysowane jako D i MR. 

 

Narysowaliśmy również krzywą kosztu krańcowego, MC (= 2 * Q), krzywą kosztu średniego, ATC i 

krzywą kosztu średniego zmiennego, AVC (= Q), aw dolnej części kwoty całkowity przychód, TR i zysk, 

π 

Maksymalny zysk 

Monopolistka chce zmaksymalizować swój zysk. Robi to, wytwarzając ilość Q*, przy której MC = MR: 

 

Na powyższym rysunku odpowiada to ilości 7,5, gdzie zarówno MR, jak i MC wynoszą 15. Aby zobaczyć, 

że ten wybór maksymalizuje zysk, pomyśl o tym, co by się stało, gdyby wyprodukowała więcej niż tę 

ilość. Jeśli wyprodukuje jeszcze jedną jednostkę, dostanie wynagrodzenie MR, ale także poniesie koszt 

MC. Ponadto, ponieważ MC> MR, koszt jest większy niż przychód i zmniejszyłaby zysk; podobnie, jeśli 



ograniczy produkcję. Zysk w wysokości 7,5 wynosi, zgodnie z dolnym wykresem, 82,5. Cena, którą 

monopolista pobierze, to cena, którą konsumenci, zgodnie z krzywą popytu, są gotowi zapłacić, gdy 

całkowita produkcja wynosi 7,5, tj. 22,50. Odpowiedni ATC wynosi 11,50. Innymi słowy, monopolista 

wytwarza 22,50 - 11,50 = 11 na sprzedaną jednostkę, w sumie 11 * 7,5 = 82,5. Odpowiada to szaremu 

prostokątowi w górnej części figury. Podobnie jak firmy na doskonale konkurencyjnym rynku, cena 

musi również przekraczać średni koszt zmienny AVC. Jeśli tak nie jest, lepiej nie produkować nic. Na 

dłuższą metę firma musi również pokryć swój koszt stały, a następnie cena musi przekraczać średni 

koszt całkowity, ATC. Na rysunku powyżej wskazaliśmy również, gdzie maksymalne przychody są 

maksymalne. Dzieje się tak przy ilości Q = 15 i odpowiada punktowi w górnej części rysunku, gdzie MR 

= 0. Zauważ, że ten punkt nie maksymalizuje zysku. W tym przykładzie firma odnotowuje stratę w 

wysokości tej ilości 

Zbędna strata społeczna monopolu 

Posiadanie firmy monopolistycznej jest często bardzo korzystne dla monopolisty, który może osiągać 

zysk, ale jest negatywny dla społeczeństwa. Aby zobaczyć dlaczego, spójrz na punkt a w górnej części 

rysunku . W tym punkcie MC = D. Koszt krańcowy to koszt ostatniej wyprodukowanej jednostki, a popyt 

to odpowiadająca jej wycena przez konsumentów. W punkcie a koszt wytworzenia ostatniej jednostki 

i wycena tej jednostki są takie same. Po lewej stronie tego punktu wycena konsumentów jest wyższa 

niż koszt wytworzenia dodatkowych jednostek. Społeczeństwo traci więc produkcję towarów, które 

kosztują mniej niż są warte, zgodnie z wyceną konsumentów. Zatem ilość, którą wytwarza 

monopolista, nie może być wydajna. Powstała martwa waga odpowiada ciemnoszaremu trójkątowi na 

rysunku. Przyjrzyjmy się bliżej konsekwencjom. Na rysunku  narysowaliśmy krzywą podaży, tj. krzywą 

MC. 

 

(Pamiętaj , że krzywa podaży firmy odpowiada tej części krzywej MC, która jest powyżej średniego 

kosztu). Ponadto narysowaliśmy krzywą popytu, D, i krzywą krańcowego dochodu, MR. W warunkach 

doskonałej konkurencji równowagę osiągnięto po cenie pC i ilości QC, ale na rynku monopolistycznym 

równowagę osiągnięto po cenie pM i ilości QM. Nadwyżka producenta (PS) na rynku monopolistycznym 

odpowiada obszarowi B + D, a nadwyżka konsumenta (CS) odpowiada obszarowi A. Nadwyżka 

społeczna wyniesie zatem A + B + D. Gdyby rynek był doskonale konkurencyjny zamiast tego PS było D 

+ E, podczas gdy CS było A + B + C, a nadwyżka społeczna A + B + C + D + E. Innymi słowy, społeczeństwo, 



szczególnie konsumenci, traci użyteczność: zbędną startę jest C + E. Monopolista natomiast przegra, 

jeśli konkurencja zostanie zwiększona. Należy zauważyć, że monopol nie jest wydajny: Byłoby możliwe 

wyprodukowanie ilości QC do ceny pC, a następnie zrekompensowanie firmy poprzez przeniesienie 

obszaru B z powrotem do konsumentów. Konsumenci nadal otrzymaliby wzrost użyteczności 

odpowiadający obszarowi C (otrzymaliby teraz A + C), a producenci dostaliby wzrost użyteczności 

odpowiadający obszarowi E (otrzymaliby teraz B + D + E). Żadna grupa niczego nie straci. Dlatego 

monopol nie spełnia kryterium Pareto. 

Sposoby ograniczenia siły rynkowej 

Aby zmniejszyć negatywny wpływ na społeczeństwo, rządy często próbują ograniczyć siłę rynkową 

monopolistów. Niektóre popularne środki obejmują 

• Przepisy cenowe. Jeśli można wiedzieć, jaka byłaby cena rynkowa w warunkach doskonałej 

konkurencji, lub jeśli znany jest koszt produkcji, rząd może zdecydować o pułapie cenowym po tej 

cenie. Tym samym punkt równowagi zostaje przesunięty do punktu optymalnego z punktu widzenia 

społeczeństwa. Bardzo trudno jest jednak oszacować optymalną cenę. 

• Zwiększenie konkurencji. Jeśli monopol został stworzony w drodze decyzji politycznych, 

rozporządzenie można zmienić. 



Dyskryminacja cenowa: pobieranie różnych cen od różnych konsumentów. 

Cena rezerwacji: maksymalna cena, jaką kupujący jest skłonny zapłacić. 

Dyskryminacja cenowa 

Monopolista ma więcej możliwości wykorzystania swojej sytuacji: może pobierać różne ceny od 

różnych klientów. Nazywa się to dyskryminacją cenową i rozróżniamy dyskryminację cenową 

pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. 

Dyskryminacja cenowa pierwszego stopnia 

Pamiętaj, że krzywa popytu odpowiada wycenie przez konsumenta różnych ilości towaru. Załóżmy na 

przykład, że mamy czterech domniemanych konsumentów, którzy chcą kupić maksymalnie jedną 

jednostkę towaru. Pierwszy jest skłonny zapłacić 4 za jedną jednostkę towaru, a pozostałe 

odpowiednio 3, 2 i 1. Następnie otrzymujemy krzywą popytu jako D na rysunku: 

 

Jeśli cena wynosi 4, sprzedajemy jedną jednostkę pierwszemu klientowi, jeśli jest to 3, sprzedajemy 

jedną jednostkę każdemu z pierwszych dwóch i tak dalej. Wskazaliśmy ceny rezerwacji każdego klienta 

z gwiazdką, a następnie połączmy ich linią prostą. Ponadto załóżmy, że monopolista ma stały koszt 

krańcowy, MC = 2, i nie ma kosztu stałego. Następnie AVC = ATC = MC. Na doskonale konkurencyjnym 

rynku cena równowagi wynosiłaby p * = 2, a ilość sprzedana to Q * = 3. Przychody firmy wyniosłyby 3 

* 2 = 6 (Q * p), a jej koszt 3 * 2 = 6 (Q * ATC). Jego zysk wyniósłby zatem zero. Nadwyżka konsumenta 

(CS) byłaby sumą nadwyżki każdego klienta, tj. Różnicy między jego wyceną a tym, ile on lub ona płaci. 

Dla pierwszego klienta nadwyżka wynosi 4 - 2 = 2, dla drugiego 3 - 2 = 1, a dla trzeciego 2 - 2 = 0. Dlatego 

otrzymujemy całkowitą nadwyżkę konsumenta CS = 3. Na rynku monopolistycznym tego typu, który 

analizowaliśmy wcześniej, firma znalazłaby ilość, przy której MC = MR, tj. Q = 1,5. Gdyby mógł 

sprzedawać tylko całe jednostki, wybrałby wyprodukowanie tylko jednej jednostki, którą sprzedałby 

po cenie 4. Zysk (= PS) wynosiłby wówczas 1 * (4–2) = 2, co jest wartością wyższą niż w przypadku 

doskonale konkurencyjnym. CS wyniesie 4 - 4 = 0. Załóżmy teraz, że monopolista zna wycenę każdego 

konsumenta i że konsumenci nie mogą sprzedać towarów komuś innemu, jeśli go kupili. Monopolistka 

może następnie zastosować dyskryminację cenową pierwszego stopnia (zwaną także dyskryminacją 

perfekcyjną ceną): pobiera od każdego klienta cenę równą maksymalnej kwocie, którą klient jest 

skłonny zapłacić. Pierwszy klient musi zapłacić 4, drugi 3, a trzeci 2. Ponieważ monopolista ma 



krańcowy koszt produkcji równy 2, jej nadwyżka wyniesie PS = (4–2) (3–2) (2–2) ) = 3. CS wyniesie 0. W 

porównaniu z rynkiem doskonale konkurencyjnym monopolista wygrał z całym CS. Należy zauważyć, 

że w tym przypadku, przy dyskryminacji cenowej pierwszego stopnia, nadwyżka społeczna jest tak 

duża, jak w przypadku idealnej konkurencji. Nadwyżka została właśnie przeniesiona z konsumentów 

na producentów. Oznacza to, że ta sytuacja jest faktycznie skuteczna. To jest kolejne pytanie, czy to 

jest sprawiedliwe. 

Dyskryminacja cenowa drugiego stopnia 

Jeśli monopolistka nie zna różnych wycen różnych klientów, może zamiast tego zastosować 

dyskryminację cenową drugiego stopnia. Oznacza to oferowanie różnych rozwiązań pakietowych w 

różnych cenach, a następnie klienci mogą wybrać pakiet, który preferują. Wybierając skład opakowań 

w sprytny sposób, może skłonić klientów do podzielenia się na różne grupy. Aby zmusić ich do 

przeprowadzania tego rodzaju samo sortowania, należy skłonić tych o wysokiej wycenie do zapłacenia 

wysokiej ceny, a tych o niskiej wycenie niższej. Przykładem tego rodzaju dyskryminacji cenowej są 

rabaty ilościowe. 

Dyskryminacja cenowa trzeciego stopnia 

Trzeci rodzaj dyskryminacji cenowej polega na podzieleniu rynku na co najmniej dwa rynki podrzędne, 

gdzie wyceny na tych rynkach są różne. Przykładami są różne ceny dla dzieci i dorosłych lub zniżki dla 

studentów i bezrobotnych. Aby to zadziałało, to musi istnieć możliwość zidentyfikowania konsumenta, 

który faktycznie należy do określonej grupy. Kryterium maksymalizacji zysku w ramach dyskryminacji 

cenowej trzeciego stopnia jest w zasadzie takie samo jak poprzednio, ale musimy rozdzielić popyt i 

przychody krańcowe na dwóch (lub więcej) rynkach. Matematycznie można to zapisać jako 

MC(Q1 + Q2) = MR1(Q1) = MR2(Q2) 

Innymi słowy, krańcowy koszt wytworzenia całkowitej ilości musi być tak duży, jak krańcowy przychód 

z pierwszego rynku częściowego, a jednocześnie tak duży, jak krańcowy przychód z drugiego rynku 

częściowego. Przy stałym zapotrzebowaniu na MC i liniowym na obu rynkach, można to zilustrować jak 

na rysunku  

 

Firma decyduje się na produkcję ilości Q1 + Q2, a następnie sprzedaje ilość Q1 po cenie p1 na pierwszym 

rynku częściowym i ilość Q2 po cenie p2 na drugim rynku częściowym. 



Gra normalna / strategiczna: gra, w której gracze grają jednocześnie 

Macierz wypłat: macierz, w której strategie graczy są wskazane po lewej i na górze, a wypłaty są 

wskazane w odpowiednich kwadratach. 

Strategia dominująca: strategia, która nigdy nie jest gorsza niż jakakolwiek alternatywa, ale czasami 

jest lepsza. 

Rozbudowana forma: gra, w której gracze wybierają w kolejności. 

Drzewo gry: Graficzna ilustracja gry w rozległej formie. 

Idealna równowaga w podgrze: często stosowana koncepcja równowagi w rozległych grach. 

Teoria gry 

Zanim przejdziemy do innych form rynku, oligopolu i konkurencji monopolistycznej, wprowadzimy 

narzędzie zwane teorią gier. Teoria gier jest znacznie młodszym narzędziem niż większość innych, które 

omówiliśmy do tej pory i stała się dużym obszarem badań. Tutaj zaprezentujemy dwie różne gry. Będą 

one reprezentować dwie różne grupy gier: normalne i rozbudowane. Później wykorzystamy te 

narzędzia do analizy oligopoli. 

Podstawy teorii gier 

Teoria gier służy do analizy interakcji między poszczególnymi agentami. W zależności od struktury 

mogą wziąć pod uwagę, jak wybierają inni agenci (lub jak uważają, że wybiorą), a następnie 

zdecydować o własnej strategii. To bardzo przypomina sytuację w wielu grach towarzyskich. Pomyśl na 

przykład, jak gracze zachowują się w szachach: decydują tylko na podstawie własnych ruchów, ale robią 

to w zależności od tego, w jaki sposób wierzą, że przeciwnik odpowie. Najczęściej złą strategią jest mieć 

nadzieję, że przeciwnik nie odkryje pułapki. Lepszą strategią jest założenie, że przeciwnik rozumie 

wszystko, co się rozumie, a następnie oprzeć na tym swoją strategię. Aby przekształcić to w teorię, 

musimy najpierw zdefiniować podstawowe elementy składowe. Aby gra była grą w odpowiednim 

znaczeniu, potrzebujemy graczy, zasad, wyników i preferencji względem wyników. W szachach gracze 

są „biali” i „czarni”, reguły są zasadami gry w szachy, typowe wyniki to „biel bierze króla czarnego”, 

„czerń bierze króla białego” lub „remis”. Gracze' preferencje polegają zwykle na tym, że wolą wziąć 

króla przeciwnika na remis, a na koniec przeciwnika - króla. W większości gier teorii gier musimy 

określić: 

• Gracze. Mogą to być osoby fizyczne, firmy lub kraje. Często jest tylko dwóch lub trzech graczy. 

• Działania. Wszystkie możliwe działania, które mogą wykonać różni gracze, na przykład decydują o 

ilości lub cenie. 

• Informacja. Co każdy gracz wie na różnych etapach gry. 

• strategie. Strategia to pełny opis tego, co gracz wybierze w każdej możliwej sytuacji, która może się 

pojawić w grze. Strategię można traktować jak listę. Lista powinna być tak wyczerpująca, aby zamiast 

odtwarzacza mogła grać inna osoba i nigdy nie musiała samodzielnie podejmować żadnych decyzji. 

• Wypłaty. Narzędzie, które gracz otrzymuje, biorąc pod uwagę określony wynik gry. 

Dylemat więźnia 

Gra o nazwie Dylemat Więźnia jest prawdopodobnie najbardziej znanym przykładem teorii gier. Jest 

to również przykład normalnej gry w formie (lub strategicznej gry w formie), co oznacza, że gracze 



wybierają jednocześnie. (Formalnie, normalna gra formalna to gra, którą można zdefiniować tylko 

poprzez określenie graczy, strategii i wypłat.) Jednym ze sposobów zbudowania gry jest: Dwóch graczy, 

A i B, zostało aresztowanych (gdzie prawo jest nieco niespełniające norm) i są trzymani w izolacji. 

Prokurator sugeruje, co następuje: 

• Jeśli przyznasz się ,  a B nie, zostaniesz uwolniony jako znak naszej wdzięczności. B dostanie 10 lat 

więzienia. 

• Jeśli oboje się przyznacie, każdy dostanie 2 lata więzienia. 

• Jeśli B się przyznaje, a ty nie, dostaniesz 10 lat więzienia, podczas gdy B zostanie zwolniony. 

• Jeśli żaden z was nie przyzna się do winy, skazujemy was na drobną zbrodnię i każdy z was będzie 

musiał zapłacić niewielką grzywnę. 

W tym samym czasie B otrzymuje tę samą sugestię. Dwaj gracze nie mogą się ze sobą komunikować i 

dlatego muszą rozważyć rozwiązanie w samotności. Pozwól nam teraz zidentyfikować różne elementy, 

które sprawiają, że jest to gra, w teoretycznym znaczeniu tego słowa. 

• Gracze: Osoby A i B. 

• Działania: Dla A: wybierz „Przyznaj” lub „Nie przyznaj”; i podobnie dla B: wybierz „Przyznaj” lub „Nie 

przyznaj”. 

• Informacja; Zarówno A, jak i B wiedzą, że drugi otrzymał tę samą ofertę, ale nie wiedzą, jak ten drugi 

wybierze. 

• Strategie. Zarówno A, jak i B mogą wybrać tylko jedną z dwóch różnych akcji. Możliwe strategie dla 

A to „wybierz przyznanie” lub „wybierz nie przyznanie” i podobnie dla B. 

• Wypłaty; Tutaj musimy poznać preferencje dwóch graczy. Dla uproszczenia zakładamy, że mają one 

te same preferencje i są następujące: 10 lat więzienia (-10), 2 lata więzienia (-2), mała grzywna (-1) i 

wolność (+1) . 

Wiele normalnych gier w formie można przedstawić za pomocą tak zwanej macierzy wypłat, w której 

strategie jednego gracza są wyświetlane w kierunku pionowym, a strategie drugiego gracza w kierunku 

poziomym. Ich odpowiednie wypłaty, które odpowiadają określonej parze strategii, są następnie 

zaznaczane w kwadratach. Jeśli zrobimy to dla obecnej gry, otrzymamy macierz wypłat na rysunku  

  

Zwróć uwagę, że wypłaty gracza A znajdują się po lewej stronie na polach, a gracza B po prawej stronie. 

Spójrzmy najpierw na grę z perspektywy gracza A. Nie wie, jak wybierze gracz B, ale wie, że gracz B 

wybierze „Przyznaj” lub „Nie Przyznaj”. Powiedzmy, że gracz B wybrałby „Nie przyznaj”. Następnie, 

oczywiście, najlepszą rzeczą, jaką gracz A może zrobić, jest wybranie „Przyznaj”, ponieważ otrzyma 

użyteczność +1 (wolność) zamiast -1 (mała grzywna). Powiedzmy, że gracz B wybiera zamiast tego 

„Przyznaj”. Zatem najlepszą rzeczą, jaką gracz A może zrobić, to wybrać „Przyznaj”, ponieważ uzyska 



wtedy użyteczność -2 (2 lata więzienia) zamiast –10 (10 lat więzienia). W związku z tym gracz A ma 

najlepszą strategię, niezależnie od wyboru gracza B. Taka strategia nazywa się strategią dominującą. 

Problem gracza B jest taki sam, jak gracza A, dlatego jest to strategia dominująca dla gracza B, aby 

wybrać „Przyznaj”. W rezultacie obaj wybierają „Przyznaj” i dostają dwa lata więzienia. Dzieje się tak, 

mimo że oboje są w stanie uciec z drobną grzywną (jeśli oboje wybiorą „Nie przyznaj”). To jest dylemat. 

Zarówno dla graczy A, jak i B przyznawanie indywidualnych racji jest racjonalne, ale w ten sposób 

osiągają gorsze wyniki niż to, co jest „zbiorowo” możliwe. Gdyby byli w stanie współpracować, oboje 

byliby w stanie osiągnąć wyższy poziom użyteczności. Gry o takich właściwościach nazywane są grami 

Dylemat Więźnia. Równie dobrze mogą być dwa kraje decydujące o tym, czy prowadzić ze sobą wojnę, 

dwie firmy decydujące o rozpoczęciu wojny cenowej, czy też dwa rybacy decydujący o tym, czy 

ograniczyć połowy lub podjąć ryzyko, że ryby pójdą wyginąć. Gracze trzymają się z dala od raczej 

dobrego rozwiązania, ponieważ wybierają swoją indywidualną najlepszą. 

Równowaga Nasha 

W ostatniej części przedstawiliśmy rozwiązanie Dylematu Więźnia. Pod pojęciem „rozwiązanie” 

rozumiemy tutaj sposób, w jaki grają gracze. Jak ogólnie rozwiązać grę? Nie jest to wcale oczywiste, aw 

wielu grach istnieje kilka różnych rozsądnych rozwiązań. Najpopularniejszą koncepcją rozwiązywania 

gier jest równowaga Nasha. Istnieje jednak kilka innych sposobów rozwiązywania gier, ale najczęściej 

są to odmiany równowagi Nasha. Zauważ też, że w grze może istnieć więcej niż jedna równowaga 

Nasha. 

Równowaga Nasha to: 

• Zestaw strategii, po jednej dla każdego gracza. 

• Strategie powinny być takie, aby żaden gracz nie mógł poprawić swojej użyteczności poprzez 

jednostronną zmianę własnej strategii. 

13.3.1 Znalezienie równowagi Nasha w grze w formie macierzowej 

Często łatwo jest znaleźć równowagę Nasha dla gry w formie macierzy. Ponownie spójrz na grę na 

powyższym rysunku. Mamy cztery kwadraty w macierzy. Następnie możemy znaleźć równowagę 

Nasha, sprawdzając każdy kwadrat osobno: 

• {Nie spowiadaj się, nie spowiadaj}, tj. Prawy dolny kwadrat. Czy któryś z graczy może poprawić swoją 

sytuację poprzez jednostronną zmianę własnej strategii? Jeśli, na przykład, A zmieni się na „Przyznaj”, 

otrzyma +1 zamiast -1. (Podobnie dla B.) W związku z tym może poprawić swoją sytuację i nie może to 

być równowaga Nasha. 

• {Nie spowiadaj się, spowiadaj}, tj. Lewy dolny kwadrat. Jeśli A zmieni się na „Przyznaj”, otrzyma -2 

zamiast -10. W związku z tym nie może to być równowaga Nasha. 

• {Przyznaj, nie Przyznaj}, tj. Prawy górny kwadrat. Jeśli B zmieni się na „Przyznaj”, otrzyma -2 zamiast 

-10. W konsekwencji nie może to być równowaga Nasha. 

• {Przyznaj, Przyznaj}, tj. Lewy górny kwadrat. Jeśli A zmieniłoby się na „Nie spowiadaj”, zmniejszyłaby 

swoją użyteczność z –2 do –10, a gdyby B zmieniłaby, zmniejszyłaby również swoją użyteczność z –2 

do –10. Żaden z graczy nie może zatem poprawić swojej sytuacji poprzez jednostronną zmianę strategii, 

a to musi być równowaga Nasha. 

 

Jedyną równowagą Nasha w Dylemacie Więźnia jest to, że obaj gracze wybierają „Przyznaj”. 



Monopol bez barier wejścia 

Opiszemy teraz grę w tak zwanej rozbudowanej formie, w której pytanie brzmi, czy monopolista może 

utrzymać swój monopol, jeśli nie ma barier wejścia. W grze o rozbudowanej formie, w przeciwieństwie 

do gier o normalnej formie, kolejność wyborów. Można powiedzieć, że dodaliśmy wymiar czasowy. 

Istnieją dwie firmy, Incumbent (J) i Entrant (E). J ma na początku monopol na rynku, a E musi 

zdecydować, czy wejść na rynek, czy nie. Jeśli zdecyduje się na nią wejść, J może rozpocząć wojnę 

cenową, tj. Obniżyć cenę, aby ukarać E lub zaakceptować konkurenta. Problem z wojną cenową polega 

na tym, że boli ją również sama J. 

• Gracze; Zasiedziały (J) i Uczestnik (E). 

• Działania; Dla E: wybierz „enter” lub „not enter”; dla J: wybierz „wojna cenowa” lub „zaakceptuj”. 

• Informacja; E wie, jak wygląda struktura gry, ale nie wie, jak J zdecyduje później. Przeciwnie, J wie, 

jak wybrała E, kiedy nadszedł jej czas na wybór. W konsekwencji J ma więcej informacji niż E. 

• Strategie. W przypadku E istnieją dwie strategie: 

1. Wybierz „wejdź”. 

2. Wybierz „nie wchodź”. 

W przypadku J istnieją również dwie strategie: 

1. Wybierz „wojnę cenową”. 

2. Wybierz „zaakceptuj”. 

• Wypłaty. Tutaj musimy poznać preferencje graczy. Załóżmy, że są takie jak na rysunku 13.2. Ten typ 

gry jest zwykle reprezentowany przez tak zwane drzewo gry. Obecna gra będzie wyglądać jak na 

rysunku  

 

W drzewie gry wskazaliśmy, gdzie E i J decydują, i co mogą decydować w tym momencie. Na samym 

dole znajdują się dwa rzędy liczb. Liczba w pierwszym rzędzie oznacza wypłatę pierwszego gracza (E), 

a liczba w drugim rzędzie drugiego gracza (J). Drzewo gry jest czytane od góry do dołu. Zaczyna się od 

wyboru E pomiędzy „nie wchodzić” i „wchodzić”. Jeśli wybierze „nie wchodzić”, gra się kończy, a E 

dostaje 50, a J dostaje 100. Jeśli E zamiast tego, wybiera „enter”, J wybiera między „wojną cenową” a 



„akceptacją”. Jeśli wybierze „wojnę cenową”, gra się kończy, a E dostaje 25, a J dostaje 50. W 

porównaniu z przypadkiem, gdy E decyduje się nie wchodzić, zarówno E, jak i J otrzymują niższą 

wypłatę. Jeśli zamiast tego J wybierze „zaakceptuj”, gra kończy się na tym, że E i J dzielą rynek i uzyskują 

wypłatę w wysokości 75. Oczywiste jest, że J woli, aby E nie wszedł na rynek (co daje J 100), aby 

zaakceptować ( 75), a oba z nich do wojny cenowej (50). E woli być zaakceptowany (75) niż nie wchodzić 

(50), a oba z nich w wojnę cenową (25). 

Znalezienie równowagi Nasha dla drzewa gry 

Aby znaleźć równowagę Nasha dla drzewa gry, porównujemy wszystkie różne kombinacje strategii. W 

przykładzie w rozdziale wcześniejszym E ma dwie strategie, a J dwie. Można wtedy „przetłumaczyć” 

drzewo gry na grę w formie macierzy, jak na rysunku 

 

Każda strategia jest tłumaczona na wiersz lub kolumnę. Wygląda teraz podobnie do gry z sekcji 

wcześniejszej, ale z innymi wypłatami i strategiami. 

Zauważ, że w przypadku gdy E wybierze „nie wchodź”, nie ma znaczenia, co wybierze J. Patrząc na 

drzewo gry na rysunku powyżej , jest to oczywiste, ponieważ gra kończy się po takim wyborze, a J nigdy 

nie może wybrać. W macierzy przekłada się to na identyczne wypłaty we wszystkich kolumnach 

odpowiedniego wiersza, tj. (50, 100). Aby znaleźć równowagę Nasha, używamy tej samej metody, co 

w ostatniej sekcji i sprawdzamy każdy kwadrat osobno. E wybiera w kierunku pionowym, a J w 

poziomie. Na rysunku wześniejszym wstawiliśmy strzałki z kwadratów, które mają lepszą alternatywę 

dla tej alternatywy. Kwadraty bez wychodzących strzałek będą wtedy równowagami Nasha. W tym 

przypadku istnieją dwie równowagi Nasha: 

• E wybiera „enter”, a J wybiera „accept”. Jeśli E jednostronnie zmieni swoją strategię, zmniejszy 

wypłatę z 75 do 50, a jeśli J to zrobi, zmniejszy swoją wypłatę z 75 do 50. 

• E wybiera „nie wchodzić”, a J wybiera „wojnę cenową”. Jeśli E zmieni strategię, zmniejszy wypłatę z 

50 do 25, a jeśli J to zrobi, otrzyma to samo co poprzednio, tj. 100. To ostatnie wynika z faktu, że nie 

ma znaczenia, co J wybierze, gdy E wybrał „nie wchodź”. 

Jest coś dziwnego w tej ostatniej równowadze Nasha. E decyduje się nie wchodzić, ponieważ J 

domyślnie grozi wojną cenową. Gdyby jednak E się osiedliła, J straciłby użyteczność, faktycznie 

rozpoczynając wojnę cenową. Zgodnie z definicją jest to równowaga Nasha, ale ten zarzut prowadzi 

nas do wprowadzenia alternatywnej metody rozwiązywania gier w rozbudowanej formie. 

Indukcja wsteczna 

W przypadku drzew gry, takich jak to z sekcji wcześniejszej, istnieje inna, często stosowana metoda 

rozwiązania. Główną ideą jest zacząć od końca drzewa, a następnie rozwiązać go do tyłu. Wyjaśni to 

przykład. Ponownie rozważ drzewo gry na rysunku powyżej. Ostatnią rzeczą, która dzieje się w drzewie 

gry jest to, że J wybiera „wojnę cenową” lub „zaakceptuj”. Jeśli wybierze pierwszą opcję, otrzyma 50, 



a jeśli wybierze drugą, dostanie 75. Oczywiście, wybór pierwszej nie jest optymalny. W związku z tym, 

biorąc pod uwagę, że E wybrał „enter”, J wybierze „accept”. Możemy wtedy zmniejszyć drzewo gry, 

pomijając alternatywę, której J nie wybierze, i po prostu zachowaj korzyści z alternatywy, którą ona 

wybierze. Drzewo gry będzie wtedy wyglądać jak na rysunku 

 

Biorąc pod uwagę, że J wybierze „zaakceptuj”, wybór E jest prostszy. Jeśli wybierze „nie wejdź”, 

otrzyma 50, a jeśli wybierze „wejdź”, dostanie 75. W konsekwencji wybiera to drugie. W takim 

przypadku rozwiązaniem jest indukcja wsteczna 

• E: „wejście”; J: „zaakceptuj”. 

Porównując to rozwiązanie z rozwiązaniem z sekcji wcześniejszej (które miało dwa różne rozwiązania, 

z których jedno jest takie samo jak tutaj), to wydaje się bardziej rozsądne. Wcześniej znaleźliśmy 

równowagę Nasha, w której E zdecydował się „nie wchodzić” i obejmował (nigdy nie zrealizowane) 

zagrożenie ze strony J, aby rozpocząć wojnę cenową. Stosując indukcję wsteczną, zagrożenie ujawnia 

się jako puste, a jedynym rozwiązaniem jest to, że E ustala się, a J decyduje się zaakceptować. 

Rozwiązanie, które uzyskuje się za pomocą indukcji wstecznej, nazywa się idealną równowagą w 

podgrze. 



Oligopol : rynek z kilkoma sprzedawcami. 

Duopol: rynek z tylko dwoma sprzedawcami. 

Nieelastyczne ceny: Ceny są odporne na zmiany. 

Funkcja reakcji: funkcja opisująca optymalną reakcję na wybór innej osoby. 

Oligopol 

Oligopol to rynek, na którym jest tylko kilku sprzedawców. Większość modeli w literaturze obejmuje 

tylko przypadki, w których jest dwóch sprzedawców. Takie rynki nazywane są również duopolami. Jak 

zobaczysz, analiza oligopoli jest dość skomplikowana. Ponadto istnieje kilka różnych modeli, z których 

wszystkie dają różne wyniki. To może być dość mylące. Poświęć trochę czasu, aby zobaczyć, jakie są 

różnice w założeniach i dlaczego dają różne wyniki. Wybór modelu zależy od konkretnej sytuacji. Różne 

struktury mogą mieć radykalnie różne skutki na rynku. 

Krzywa zagiętego popytu 

Załóżmy, że na rynku jest tylko kilka firm i wszystkie wytwarzają dokładnie ten sam towar. Ponadto 

załóżmy, że cena została już ustalona. (Na razie zignorujemy pytanie, skąd ta cena pochodzi.) Gdybyśmy 

byli jedną z firm, jak moglibyśmy uzasadnić nasze własne ustalanie cen? Co by się stało, gdybyśmy 

podnieśli cenę? Większość klientów kupowałaby od naszych konkurentów, aby uzyskać towar po 

niższej cenie. Konkurenci prawdopodobnie nie obniżyliby swoich cen, ponieważ zamiast tego zyskaliby 

większy udział w rynku. W rezultacie sprzedalibyśmy znacznie mniej towarów. I odwrotnie, co by się 

stało, gdybyśmy obniżyli naszą cenę? Gdyby konkurenci również nie obniżyli swoich cen, zyskalibyśmy 

dużą część ich udziałów w rynku. Ponieważ oznaczałoby to, że zmniejszyłyby swoje zyski, 

prawdopodobnie również obniżyłyby swoje ceny. Nachylenie krzywej popytu, przed którym stoi nasza 

firma, jest zatem różne w zależności od tego, czy zwiększamy, czy obniżamy naszą cenę. Powoduje to 

powstanie tzw. Krzywej załamania popytu, w której zgięcie następuje przy istniejącej cenie p* i 

odpowiadającej jej ilości q*  

 

Zagięcie krzywej popytu sprawia, że konstrukcja krzywej MR jest bardziej skomplikowana. Aby znaleźć 

krzywą MR, przedłużamy dwie części krzywej popytu, D, aż osiągną wartość dwie osie. (Rozszerzenia 

są cienkimi liniami na rysunku.) Ponieważ (rzeczywiste i wyobrażone) krzywe popytu są nachylone w 



dół, ich odpowiednie krzywe MR będą również nachylone w dół, przechwytują oś Y w tych samych 

punktach, ale mają nachylenie, które jest dwa razy większy. Ponieważ D ma teraz dwie części, robimy 

to dla każdej części osobno. 

Ponieważ krzywa popytu jest wygięta w ilości q*, krzywa MR również zmieni się w tej ilości. Po lewej 

stronie q* używamy krzywej MR, która pochodzi z tej części krzywej popytu, która jest ważna po lewej 

stronie tej ilości. Po prawej stronie q* zamiast tego używamy tej krzywej MR który pochodzi z części 

krzywej popytu, która jest ważna po jej prawej stronie. To powoduje, że końcowa krzywa MR wykonuje 

skok w punkcie q*. Na powyższym rysunku końcowa krzywa MR jest oznaczona grubymi pełnymi 

liniami. Części, które nie są używane, ponieważ odpowiadają przedłużeniom krzywej popytu, są 

oznaczone grubymi kropkowanymi liniami. Tak jak poprzednio, kryterium maksymalizacji zysku jest to, 

że firma ustala tutaj wielkość MR = MC. W modelach, które stosowaliśmy do tej pory, kryterium to 

wyróżniało się dokładnie jednym punktem. Ponieważ jednak krzywa MR przeskakuje teraz do wielkości 

q*, krzywa MC może przecinać krzywą MR w tym przedziale. Po dominującej cenie musi to zrobić z 

budowy. Oznacza to, że jeśli koszt krańcowy, MC, zmieni się tylko trochę, na przykład dlatego, że na 

każdą sprzedaną jednostkę zostanie wprowadzony niewielki podatek, firma może nie zmienić 

wyprodukowanej ilości, i w konsekwencji nie cena. Dopóki krzywa MC nadal przecina krzywą MR 

podczas skoku, firma będzie wytwarzać tę samą ilość q*. Jednak wzrost MC doprowadzi do 

zmniejszenia zysku firmy. Jest to jeden ze sposobów, w jaki można wyjaśnić rzeczywiste zjawisko 

lepkich cen. Zgodnie z poprzednimi modelami rynkowymi (doskonała konkurencja i monopol) ceny 

powinny ulec natychmiastowej zmianie w przypadku zmiany ilości. Jednak często widzimy, że ceny 

zmieniają się rzadziej; wydają się utknąć na pewnym poziomie. Jeśli ceny i ilości są ustalane zgodnie z 

modelem krzywej popytu, jest to dokładnie to, czego możemy się spodziewać. 

W jaki sposób powstaje cena w krzywej zagiętego popytu? 

W analizie w ostatniej części zignorowaliśmy pytanie, jak powstała cena. Jednym z pomysłów jest to, 

że sprzedający mogli uzgodnić cenę. Jeśli sprzedawcy będą mogli współpracować przy ustalaniu ceny, 

optymalnie zgodzą się na ustalenie ceny, która odpowiada ilości, którą wybrałby monopol, ponieważ 

zysk z monopolu jest największy, jaki można uzyskać na rynku. Następnie mogliby podzielić zysk 

monopolisty między siebie. Oznaczałoby to jednak utworzenie kartelu, co jest niezgodne z prawem. 

Wiele osób twierdzi jednak, że firmy mogą zawierać milczące porozumienia. Nie ma prawdziwego 

kartelu, ale istnieje rodzaj cichej umowy, że każdy sprzedawca powinien ustalić wysoką cenę. Często 

stosowanym przykładem jest sposób ustalania cen przez dystrybutorów benzyny. Często jedna firma 

ogłasza, że podwyższy cenę. Następnie inne firmy podążają natychmiast. Należy jednak pamiętać, że 

tego rodzaju zachowanie może być również niezgodne z prawem. 

Duopol Cournot 

Model Cournota jest modelem duopoli i został opracowany zgodnie z teoretycznym podejściem do gry, 

które przedstawiliśmy w poprzednim rozdziale. Model Cournota zakłada, że: 

• Mamy dwie firmy. 

• Ustalają ilości (a cena jest ustalana przez rynek, biorąc pod uwagę ilość). 

• Wybierają jednocześnie, nie wiedząc, jaką ilość wybiera druga osoba. 

Jak rozumowałyby te dwie firmy? Obie chcą zmaksymalizować swój zysk. Jednak zysk każdej firmy 

zależy częściowo od ilości ustalonej przez drugą firmę, ponieważ całkowita ilość określa cenę rynkową. 

Jeśli firma zna ilość, którą wybrała inna firma, jest w stanie zdecydować, jak ilość maksymalizuje własny 

zysk. Istnieje optymalna reakcja na każdy wybór drugiej firmy. Wykorzystajmy tę obserwację i ustalmy 



najlepszą odpowiedź dla każdego wyboru ilości, jaki może dokonać inna firma. Jeśli to zrobimy, 

otrzymamy tak zwaną funkcję reakcji. Na rysunku r1 jest funkcją reakcji 1 firmy, a r2 jest firmą 2. 

 

Aby podać przykład interpretacji funkcji reakcji, załóżmy, że firma 2 decyduje się na produkcję ilości 

q2’1. Która odpowiedź jest optymalna dla firmy 1? Wskaż q2’1 na osi Y, przejdź do linii r1 (punkt A) i 

odczytaj odpowiednią wartość na osi X: q1’1 to optymalna odpowiedź 1. Należy jednak zauważyć, że 

jeśli firma 1 wybierze ilość q1’1, to ilość q2’1 nie jest optymalna dla firmy 2. Zamiast tego ilość q2’2 w 

punkcie B jest optymalna dla firmy 2. Jednak wtedy q1’1 nie jest optymalny dla firmy 1… i tak dalej. 

Można pokazać, że jedynym punktem, w którym obie firmy jednocześnie optymalnie reagują na wybór 

drugiej, jest punkt C, w którym przecinają się dwie krzywe reakcji. Ponieważ żaden agent nie może 

osiągnąć lepszego wyniku poprzez jednostronną zmianę swojej strategii, mamy równowagę Nasha. 

Wniosek z modelu Cournota jest taki, że obie firmy wybiorą wielkości równowagi Nasha, q1* i q2*. 

Zauważ, że jeśli nadal będziesz stosować metodę znajdowania kolejnych optymalnych odpowiedzi, tak 

jak to zrobiliśmy powyżej, będziesz miał tendencję do zbliżania się coraz bardziej do równowagi Nasha 

w każdej rundzie. Należy również zauważyć inną rzecz na powyższym rysunku. Gdyby firma 2 w ogóle 

nic nie produkowała, firma 1 byłaby monopolistą na rynku. Optymalna ilość byłaby wówczas wielkością 

monopolu. Podobnie dla firmy 2. Funkcja reakcji każdej firmy musi w konsekwencji uderzać we własną 

oś firmy przy wielkości monopolu. Na rysunku punkty te są oznaczone q1M i q2M. 

Duopol Stackelberga 

W modelu Cournota obie firmy podejmowały decyzje jednocześnie i nie znając decyzji drugiej. W 

modelu Stackelberg decydują jeden po drugim. Nazywamy tego, który wybiera pierwszy, Przywódcę, 

a drugiego Zwolennika. 

• Mamy dwie firmy. 

• Ustalają ilości (a cena jest ustalana przez rynek). 

• Lider najpierw decyduje o jej ilości, a następnie Obserwator decyduje o jej ilości. 

Użyjemy tej samej funkcji reakcji, co w modelu Cournota, ale analiza będzie teraz inna, ponieważ nie 

wybiorą jednocześnie. Lider, który jako pierwszy określa swoją ilość, ma przewagę. Wie, że Popychacz 

później ustawi swoją ilość zgodnie z funkcją reakcji. Dlatego Lider ustawia swoją ilość, aby 



zmaksymalizować swój zysk, biorąc pod uwagę optymalną reakcję Obserwatora. Jeden ze sposobów 

zilustrowania tej gry przedstawiono na rysunku  

 

Narysowaliśmy funkcje reakcji, r1 i r2, ale dodaliśmy także kilka krzywych wskazujących zysk lidera, π1, 

π2 i π3; tak zwane krzywe izoprofitu. Takie krzywe pokazują różne kombinacje q1 i q2, które dają 

Leaderowi ten sam zysk. Na przykład, wszystkie kombinacje wzdłuż π1 dają Leaderowi zysk π1 itd. 

Zauważ, że zysk Leader wzrasta do wewnątrz, tym bardziej zbliżamy się do ilości monopolu (punkt, w 

którym r1 przecina oś X). Zysk w π2 jest zatem wyższy niż w π1, a nawet wyższy w π3. 

Lider wie, że Obserwujący  wybierze jej ilość wzdłuż funkcji reakcji r2. W związku z tym Leader znajduje 

krzywą izoprofity, która dotyka r2 i która jest możliwie najbliższa ilości monopolu. Na rysunku krzywa 

izoprofity π2 dotyka r2 w punkcie A. Lider następnie wybiera ilość, która odpowiada punktowi A, tj. q1*. 

W odpowiedzi Obserwujący później wybiera ilość q2*. Zauważ, że każdy inny wybór ilości dla Lidera, 

wyższy lub niższy, musi skutkować mniejszym zyskiem. Gdyby na przykład wybrała ilość q1, reakcją 

Obserwatora byłoby wybranie q2, a zysk Lidera wyniósłby π1, czyli mniej niż π2. 

 Duopol Bertranda 

W dwóch poprzednich modelach przyjęliśmy, że firmy ustalają ilości. Co się stanie, jeśli zamiast tego 

ustalą ceny? Model Bertrand zakłada to 

• Mamy dwie firmy. 

• Ustalają ceny (a ilości są ustalane przez rynek). 

• Ustalają ceny jednocześnie, nie wiedząc, którą cenę ustala druga. 

Poprzednie modele dawały wyniki, które były bardzo korzystne dla firm, ale mniej dla konsumentów. 

Model Bertrand stawia jednak dwie firmy w sytuacji dylematu więźnia i zmusza je do ustawienia p = 

MC, tj. ustalają tę samą cenę, jaką firmy zrobiłyby na doskonale konkurencyjnym rynku. Jest to 

oczywiście niekorzystne dla firm, ale poprawa dla konsumentów i społeczeństwa. Aby zobaczyć, że 

firmy ustawią p = MC, załóżmy, że wiemy, że druga firma wyznaczyła wysoką cenę. Jaka jest zatem 

najlepsza cena, jaką możemy ustawić? Pamiętaj, że mamy jednorodne (czyli identyczne) towary, więc 

konsumenci nie będą obchodzić, od kogo je kupują. Ponadto mają doskonałe informacje o wszystkich 

cenach. Jeśli wybierzemy cenę niższą niż cena naszego konkurenta, wszyscy klienci kupią od nas. To dla 

nas dobra sytuacja, ale daleka od optymalnej dla drugiej firmy. Jeśli rozumują w ten sam sposób, będą 



chcieli ustalić cenę tuż poniżej naszej. Wtedy stracilibyśmy wszystkich klientów… i tak dalej. Żadna cena 

powyżej MC nie może w konsekwencji być równowagą. Niezależnie od tego, jaką cenę firma ustaliła, 

druga zawsze będzie chciała ją podcinać i ustalać cenę nieco poniżej swojego konkurenta. Jedyną ceną, 

która może stanowić równowagę, jest p = MC. Po tej cenie żadna z firm nie może obniżyć swojej ceny, 

ponieważ wtedy poniosą stratę. Żaden z nich nie byłby również w stanie zarobić, podnosząc cenę, 

ponieważ straciliby wszystkich klientów. Zaskakujący wynik jest taki, że skoro p = MC, otrzymujemy 

taki sam wynik jak na doskonale konkurencyjnym rynku, mimo że istnieją tylko dwie firmy. Jeśli 

społeczeństwo będzie w stanie zbudować oligopol, który stanie się duopolem Bertranda, nie nastąpi 

utrata wydajności. Jednym ze sposobów zwiększenia zysków firm na rynku Bertrand jest próba 

zróżnicowania swoich produktów. Klienci nie będą wtedy obojętni, od kogo kupują, a firmy staną się 

dwoma monopolistami, jednak z towarami, które są bardzo bliskimi substytutami 



Konkurencja monopolistyczna 

Ostatnią część stwierdzeniem, że firma może być w stanie zwiększyć swój zysk, odróżniając swoje 

produkty od produktów konkurencji. Najczęściej jednak produkty będą nadal miały wiele wspólnych 

właściwości, co czyni je bliskimi substytutami. Popularne przykłady to Coca Cola i inne napoje cola lub 

napoje bezalkoholowe oraz różne marki detergentów do prania. Takie zachowanie sprawia, że firma 

jest monopolistą w zakresie własnych produktów, na przykład Coca Coli, ale z klientami, którzy mają 

do wyboru bliskich zamienników, na przykład Pepsi Cola. Jeśli firma podniesie cenę, niektórzy klienci 

przeniosą się na substytut, ale nie wszyscy. Podobnie, jeśli firma obniży cenę, przyciągnie niektórych 

klientów konkurencji, ale nie wszystkich. Zauważ, że gdyby produkty były identyczne, mielibyśmy 

oligopol. Gdyby ponadto firmy konkurowały z cenami, mielibyśmy sytuację Bertrand i żadna z firm nie 

osiągnęłaby zysku. 

Warunki konkurencji monopolistycznej 

Kryteria dla konkurencji monopolistycznej obejmują 

• Na rynku jest kilku producentów 

• Produkty nie są identyczne, ale są bliskimi substytutami. 

• Nie ma barier wejścia. 

Warunki te sugerują, że każda firma będzie musiała stawić czoła nachylonej w dół krzywej popytu: jeśli 

zwiększą cenę, będą sprzedawać mniej, a jeśli ją obniżą, będą sprzedawać więcej. Jednak krzywa 

popytu jest bardzo elastyczna, ponieważ istnieją bliskie substytuty, więc klienci będą dość silnie 

reagować na zmiany cen i szybko przechodzić do (lub od) konkurentów. 

Równowaga rynkowa 

Krótkookresowa 

W krótkim okresie żadna nowa firma nie może wejść na rynek (ponieważ ilość kapitału, zgodnie z 

definicją krótkiego terminu, jest stała). Po lewej stronie na rysunku  

 

DS jest krzywą popytu krótkoterminowego, z jaką ma do czynienia pojedyncza firma na rynku o 

monopolistycznej konkurencji, a MRS to odpowiadający jej marginalny przychód. Podobnie do 



monopolu krzywa MR jest dwa razy większa stromy jak krzywa popytu. Firma, jak zawsze, 

maksymalizuje zysk, wybierając ilość q1*, która sprawia, że MC = MRS. Ponieważ średni koszt, AC, jest 

poniżej ceny w tej ilości, firma osiąga zysk q1* (p1* - AC), odpowiadający szaremu prostokątowi na 

rysunku. 

Długookresowo 

Ponieważ firmy osiągają krótkoterminowy zysk i nie ma barier wejścia na rynek, nowe firmy ugruntują 

swoją pozycję na rynku. W ten sposób krzywa popytu, przed którą stoi poszczególne przedsiębiorstwo, 

zmienia się, tak że za każdą cenę można teraz sprzedawać mniejszą liczbę towarów. Oznacza to, że po 

prawej stronie na powyższym rysunku, gdzie mamy sytuację na dłuższą metę, krzywa popytu, DL i 

krańcowy przychód, MRL, przesunęły się do wewnątrz. Jak daleko się przesuwają? Zmieniają się, dopóki 

nie ma zysku. Pamiętaj, że firmy wybierają ilość, która maksymalizuje zysk, tj. Ilość, która sprawia, że 

MC = MR. Krzywa popytu, DL, będzie w konsekwencji przesuwać się do momentu, w którym firma 

maksymalizuje zysk, q2*, jest taka, że cena, jaką firma może wziąć za towar, p2*, jest dokładnie równa 

średniemu kosztowi, AC. W tym momencie zysk wynosi q2  (p2* - AC) = 0. Pamiętaj, że produkcja nie 

jest wydajna. Nawet na dłuższą metę mamy to p> MC, co oznacza, że koszt wytworzenia dodatkowych 

towarów jest niższy niż wyceny konsumentów. Jeśli porównamy wyniki dla doskonałej konkurencji w 

długim okresie, zauważymy, że jedną różnicą jest to, że długoterminowa produkcja w przypadku 

konkurencji monopolistycznej nie kończy się w najniższym punkcie krzywej AC. To z kolei oznacza, że 

istnieją niewykorzystane korzyści skali. Gdybyśmy mieli mniej firm na rynku, a tym samym większe 

firmy w celu zaspokojenia popytu, zbliżyłyby się do najniższego punktu na krzywej AC. Z drugiej strony 

mielibyśmy wtedy mniej (bliskich zamienników) produktów do wyboru. Bez bardziej szczegółowej 

analizy nie jest możliwe określenie, jaka równowaga między tymi dwoma - niższymi kosztami 

jednostkowymi lub większą liczbą produktów do wyboru - jest najlepsza dla konsumenta. 



Produkt krańcowy dochodu pracy: Jeśli wykonano jeszcze godzinę pracy, jaka jest wartość  

wyprodukowanych jednostek?  

Monopson: rynek z tylko jednym sprzedawcą. 

Dwustronny monopol: rynek z tylko jednym sprzedawcą i jednym kupującym. 

Praca 

Do produkcji towarów i usług firma wykorzystuje surowce, siłę roboczą i kapitał. Przyjrzymy się teraz 

rynkowi siły roboczej. Pracownicy sprzedają swoją pracę, lub alternatywnie, swój wolny czas za 

wynagrodzenie, a ich podaż zależy od ich wyceny odpowiednio czasu wolnego i płacy. Z punktu 

widzenia firmy kupuje siłę roboczą, o ile stanowi to pozytywny wkład w jej zysk. Kosztem pracy firmy 

jest płaca, a jej przychód siły roboczej jest ceną, za jaką mogą sprzedawać towary. Firma będzie w 

związku z tym zatrudniać pracowników do momentu, gdy ostatnia wyprodukowana jednostka dobrych 

kosztów będzie tyle samo produkować, ile firma będzie za nią zapłacona. Oznacza to, że struktura na 

rynku produkcji, tj. Na rynku, na którym firma sprzedaje swoje towary, wpłynie również na to, co firma 

będzie skłonna zapłacić płacą, ponieważ to na rynku produkcji ustalana jest cena. Przeanalizujemy 

przypadki, w których rynek produkcji jest rynkiem doskonale konkurencyjnym i kiedy jest to rynek 

monopolistyczny. Ponadto struktura rynku pracy również wpływa na wynik. Badamy przypadki, w 

których firma, pracownicy lub oboje mają pozycję monopolistyczną lub sytuację doskonale 

konkurencyjną. 

Podaż pracy 

Zakładamy, że pracownicy wolą czas wolny od pracy i że pracują tylko dla płacy. Są 24 godziny na dobę, 

co wyznacza górną granicę ilości pracy, którą pracownik może sprzedać. Aby przeanalizować podaż siły 

roboczej, warto przedefiniować pytanie: Zamiast studiować podaż siły roboczej, przestudiujemy popyt 

na czas wolny. Podaż pracy wyniesie wówczas 24 minus ilość czasu wolnego. Następnie możemy 

przeanalizować sytuację jak na rysunku 

 

Sytuacja tutaj jest odmianą analiz przeprowadzonych wcześniej w rozdziale. Gdy badamy konsumpcję 

dwóch dóbr, czasu wolnego i wynagrodzenia (w którym znowu warto pomyśleć o pieniądzach, 

wynagrodzenie jako „wszystkie inne dobra niż czas wolny”), wzrosty i spadki wynagrodzenia będą miały 

zarówno substytucję, jak i efekty dochodowe. Aby zobaczyć podobieństwo do analizy w części 5, należy 



zauważyć, że wzrost płac można postrzegać jako spadek ceny „wszystkich innych towarów”. Linia 

budżetowa będzie następnie obracać się wokół stałego punktu o 24 (ponieważ dzień ma dokładnie 24 

godziny) na osi X i przecinać oś Y w różnych punktach w zależności od płacy. Na powyższym rysunku 

narysowaliśmy cztery linie budżetowe, odpowiadające czterem różnym poziomom dochodów, w (dla 

płacy) i czterech krzywych obojętności. Krzywe obojętności, jak zawsze, wskazują kombinacje dwóch 

dóbr, między którymi dana osoba jest obojętna, a ona dąży do maksymalizacji swojej użyteczności ze 

względu na ograniczenia budżetowe. Tak jak poprzednio, punkt maksymalizacji ma miejsce, gdy krzywa 

obojętności ledwo dotyka linii budżetowej. Na rysunku wskazaliśmy cztery takie punkty styczności, a 

następnie połączyliśmy je z krzywą. Krzywa ta odpowiada zapotrzebowaniu jednostki na czas wolny, a 

pośrednio (jeśli weźmiesz 24 minus jej zapotrzebowanie na czas wolny) na jej podaż siły roboczej. 

Dziwną rzeczą w krzywej podaży siły roboczej jest to, że spada ona z powrotem przy wysokich płacach. 

Pamiętaj, że efekt zmiany ceny można podzielić na efekt substytucji i efekt dochodu. Przy początkowo 

niskich wynagrodzeniach wzrost płac często prowadzi do wzrostu podaży siły roboczej. Wynika to z 

dominacji efektu substytucji nad efektem dochodu. Efekt substytucyjny sprawia, że płaca jest bardziej 

atrakcyjnym relatywnym sposobem spędzania wolnego czasu, podczas gdy efekt dochodowy sprawia, 

że jednostka jest bogatsza. Wzrost zamożności może prowadzić do wzrostu konsumpcji zarówno 

„innych dóbr” (płaca), jak i wypoczynku. Im wyższa płaca, tym ważniejszy będzie wpływ dochodu, aż w 

końcu zacznie dominować nad efektem substytucji. Jeśli dobrze płatna osoba ma jeszcze wyższe 

wynagrodzenie, może zdecydować się na pracę mniejszą niż kiedyś. To właśnie powoduje, że krzywa 

podaży siły roboczej odchyla się do tyłu dla wysokich płac. 

Produkt krańcowy dochodu z pracy 

W części 7 badaliśmy produkcję firmy i zdefiniowaliśmy funkcję produkcji jako funkcję pracy, L i 

kapitału, K, tak, że q = f (L, K). W długim okresie zarówno L, jak i K są zmienne, w krótkim okresie tylko 

L jest zmienne. Jeśli firma kupi jeszcze jedną jednostkę (na przykład jeszcze godzinę) pracy, jak wpłynie 

to na zysk? Pamiętaj, że zdefiniowaliśmy krańcowy produkt pracy, MPL. Innymi słowy, MPL to o ile 

więcej dobra zostanie wyprodukowane, jeśli zwiększymy siłę roboczą o niewielką ilość (powiedzmy, 

jeszcze jedną jednostkę), biorąc pod uwagę, że wszystko inne jest utrzymywane na stałym poziomie. 

Kiedy firma decyduje, czy kupić więcej siły roboczej, najpierw pyta, jak duża jest wartość dodatkowej 

produkcji, tj. Jak cenna jest MPL? Możemy wyrazić tę wartość matematycznie jako 

 

Tutaj MRPL jest produktem krańcowym dochodu siły roboczej. Odpowiada to, ile łącznych przychodów, 

TR, zmienia się z powodu niewielkiego wzrostu L. W trzecim kroku powyżej podzieliliśmy i pomnożono 

przez Δ 

q, aby pokazać, że MRPL = MR * MPL. Innymi słowy, jeśli zatrudnimy jeszcze jedną jednostkę pracy, 

wartością dodaną jest to, ile dodatkowych jednostek towaru powstaje w tej godzinie (MPL) razy, kiedy 

cena może sprzedać każdą dodatkową jednostkę (MR). Ta wartość dodana nazywana jest produktem 

krańcowym dochodu siły roboczej. 

Krótkoterminowe zapotrzebowanie firmy na siłę roboczą 

Jak już wspomnieliśmy, popyt firmy na siłę roboczą zależy od tego, jak wygląda rynek produkcji firmy, 

a także od poziomu konkurencji na rynku pracy. 

Doskonała konkurencja na rynku produkcji i produkcji 



W najprostszym przypadku mamy doskonałą konkurencję zarówno na rynku nakładów, jak i na rynku 

produkcji. Firma nie może wpływać na cenę, p, na towar, co z kolei sprawia, że przychód krańcowy jest 

równy cenie: MR = p. Wartość krańcowego produktu pracy wynosi zatem MRPL = p * MPL. Ponadto 

krańcowy koszt pracy równa się wynagrodzeniu, MCL = w. Firma będzie wówczas zatrudniać 

pracowników, dopóki MRPL > w, tzn. Dopóki przychód będzie wyższy niż koszt zatrudnienia, a kryterium 

równowagi jest  

MRPL =  w 

Zauważ teraz, że oznacza to, że krzywa MRPL stanie się krzywą popytu firmy na pracę. Ponadto 

pamiętaj, że mamy prawo zmniejszania krańcowych zysków MRPL = p * MPL zacznie zatem zmniejszać 

się wraz ze wzrostem liczby zatrudnionych przez nas pracowników (ponieważ MPL zmniejsza się, a p 

jest stałe). Otrzymamy wówczas nachyloną w dół krzywą popytu na pracę, jak w lewej części wykresu  

 

Ponieważ mamy doskonałą konkurencję na rynku pracy, zarówno firma, jak i pracownicy przyjmują 

wynagrodzenie, w, jak podano, a ponieważ mamy doskonałą konkurencję również na rynku produkcji, 

firma przyjmuje p jak podano. Zapotrzebowanie rynku na siłę roboczą to suma krzywych popytu 

wszystkich firm, a podaż rynku to suma krzywych podaży wszystkich osób fizycznych. Poszczególne 

firmy będą wówczas zatrudniać pracowników, aż MRPL = w. 

Monopol na rynku produkcji 

Nadal zakładamy, że istnieje wielu kupujących i sprzedających siłę roboczą, ale teraz zakładamy, że 

towar jest sprzedawany na rynku monopolistycznym. Firma maksymalizuje zysk w taki sam sposób jak 

poprzednio, tzn. Zatrudnia pracowników, dopóki koszt w nie będzie tak duży, jak produkt krańcowego 

dochodu MRPL. Ponieważ jednak towar jest obecnie sprzedawany na rynku monopolistycznym, MR nie 

będzie już równy cenie. Zamiast tego MR (< p) spadnie wraz ze wzrostem produkcji. To z kolei oznacza, 

że MRPL = (MR * MPL) będzie bardziej stromy niż w przypadku doskonałej konkurencji na rynku 

produkcji (ponieważ teraz zarówno MRPL, jak i MR są krzywymi opadającymi w dół). Monopolistka 

produkuje mniejszą ilość niż firma na konkurencyjnym rynku, dlatego też zatrudni mniej pracowników. 

Na rysunku  



 

narysowaliśmy krzywe popytu na pracę, zarówno dla monopolisty, jak i dla firmy na konkurencyjnym 

rynku. Krzywa popytu monopolisty to MRPL = (MR * MPL) i będzie znajdować się poniżej MRPL = (p * 

MPL) dla firmy na konkurencyjnym rynku. Płaca, w, jest ustalana na konkurencyjnym rynku pracy i nie 

może na nią wpływać ani pracownik, ani firma. Jednak firma zatrudnia mniej pracowników, LM, niż na 

konkurencyjnym rynku, LC. Monopol na rynku produkcji spowoduje zatem nieefektywność zarówno 

na rynku towarów, jak i na rynku pracy. 

Monopson na rynku nakładów 

Monopson (mono = jeden; opsonia = kup) oznacza, że jest tylko jeden nabywca. Na rynku pracy oznacza 

to, że jest tylko jeden nabywca siły roboczej. W krajach, w których rząd prowadzi system opieki 

zdrowotnej, jest to w efekcie monopsonista na przykład na rynku pielęgniarek. Analiza monopsonii jest 

podobna do monopoli. 

Załóżmy ponownie, że na rynku produkcji panuje idealna konkurencja i że istnieje wielu sprzedawców 

siły roboczej. Jest jednak tylko jeden nabywca siły roboczej. Jeśli monopsonista podwyższa 

wynagrodzenia, musi to zrobić dla wszystkich pracowników, nawet tych, których już zatrudniła. Tym 

samym jej krańcowy koszt zatrudnienia jednej dodatkowej jednostki pracy jest wyższy niż 

wynagrodzenie ostatniego pracownika. Ponieważ monopsonistA jest jedynym nabywcą na rynku, musi 

sprostać całej podaży na rynku. (Porównaj z monopolistą, który ma do czynienia z całym popytem na 

rynku). Jej krańcowy koszt pracy, MCL, będzie zatem miał większe nachylenie niż krzywa podaży 



 

Podobnie jak w innych przypadkach, monopsonista zatrudnia pracowników, o ile osiąga z tego wyższe 

przychody, niż musi płacić. Teraz, ponieważ MC nie jest już równe wynagrodzeniu, robi to tak długo, 

jak MRPL > MCL.  W równowadze 

MRPL = MCL  

Zauważ teraz, że w poprzednich sekcjach mieliśmy MCL = w. Teraz jednak mamy to MCL > w. Na rysunku  

monopsonista zatrudnia pracowników LM i płaci wynagrodzenie wM. W porównaniu z przypadkiem, gdy 

mamy konkurencję na rynku pracy, widzimy, że płaca w monopsonii, wM, jest niższa i że firma zatrudnia 

mniej pracowników, LM < LC. Odpowiada to wynikom rynku monopolistycznego, na którym 

monopolista wyprodukował mniejszą ilość niż rynek doskonale konkurencyjny i naliczył wyższą cenę 

jednostkową 

Dwustronny monopol 

Dwustronny monopol to sytuacja, w której jest tylko jeden nabywca i jeden sprzedawca. Obie strony 

będą miały wówczas siłę rynkową, a wynik zależy w dużej mierze od negocjacji, cyklu koniunkturalnego 

itp. Przypomina to sytuację w niektórych krajach, w których istnieją scentralizowane negocjacje między 

związkami reprezentującymi pracowników a innymi organizacjami reprezentującymi pracodawców. 



Wartość bieżąca: dzisiejsza wartość przyszłych przepływów pieniężnych 

Dochód do terminu zapadalności: rodzaj średniego zwrotu, jaki uzyskuje się, jeśli utrzymuje się 

obligację do terminu zapadalności. 

Dywidenda: wypłata (zwykle roczna lub kwartalna) na rzecz właścicieli akcji. 

Korelacja: liczba między -1 a 1, która mierzy, w jaki sposób dwie zmienne, takie jak zwrot z dwóch 

zapasów, mają tendencję do przemieszczania się w stosunku do siebie. 

Dywersyfikacja: zainwestuj w kilka różnych papierów wartościowych o różnych cechach. 

Kapitał 

Jeśli firma wynajmuje swój kapitał, problem wysokości czynszu jest mniej więcej taki sam jak problem 

siły roboczej. Dzierżawi dokładnie tyle, że stawka czynszu staje się równa krańcowemu produktowi 

dochodu kapitału, tj.  

  

gdzie r jest stawką czynszu. W Części 8 wykorzystaliśmy stawkę czynszu do wyceny kapitału. Jeśli 

zamiast tego firma zainwestuje w kapitał, problem jest zupełnie inny. Ilość kapitału nie jest zmienna w 

krótkim okresie. Często firma decyduje o inwestycjach, które mają pozostać na miejscu przez wiele lat 

i które powinny przynieść przyszłe zyski. Konieczne jest zatem porównanie przepływów z różnych 

punktów w czasie: czy można dziś wydać dużą sumę, aby uzyskać dostęp do przyszłych zysków o 

określonej oczekiwanej wielkości, a to rozproszyłoby się po kilku latach. Jak należy poradzić sobie z 

ryzykiem, że przyszłe zyski będą niższe niż oczekiwano? 

Wartość bieżąca 

Co oznacza czas dla wartości pewnej sumy pieniędzy? Załóżmy, że chcemy wiedzieć, ile dziś warta jest 

100 (jakiejkolwiek waluty), którą otrzymamy za rok. Moglibyśmy zatem rozumować w ten sposób: 

gdyby można było umieścić 98 na rachunku bankowym przy oprocentowaniu 2%, wówczas w roku 

byłoby to 98 * 1,02 = 100. W konsekwencji 100 w jednym roku powinno być warte 98 dzisiaj; wartość 

bieżąca wynosi 98. Jeśli zastosujemy tę formułę wstecz, 100 w ciągu jednego roku jest warte 100 / 1,02 

= 98 dzisiaj, jeśli stopa procentowa wynosi 2%. Podobnie 100 w ciągu dwóch lat jest warte 100 / 

(1.02) 2 = 96 dzisiaj, lub bardziej ogólnie 

 

gdzie PV (100, R, n) jest wartością bieżącą 100, gdy stopa procentowa wynosi R, a przepływ środków 

pieniężnych wynosi n lat. Jeśli wiadomo, której stopy dyskontowej użyć, łatwo obliczyć bieżącą wartość 

przyszłych płatności. 

Obligacje 

Możemy użyć formuły wartości bieżącej, aby uzyskać cenę obligacji. Obligacja to papier wartościowy, 

który daje posiadaczowi prawo do pewnej kwoty pieniężnej, kwoty głównej lub wartości nominalnej, 

przez określoną liczbę lat. Często obligacja wypłaca co roku mniejszą kwotę, zwaną kuponem. Niektóre 

z najważniejszych rodzajów obligacji to obligacje rządowe i korporacyjne. Załóżmy, że mamy obligację 

rządową, która wypłaca kupon w wysokości 100 rocznie przez dziesięć lat, a następnie wartość 



nominalną 1000 w dziesiątym roku. Oznacza to, że otrzymamy dziesięć płatności. Aby obliczyć bieżącą 

wartość przyszłych przepływów pieniężnych, stosujemy formułę wartości bieżącej dla każdej płatności: 

  

gdzie PB jest ceną obligacji. Jeśli stopa dyskontowa wynosi 2% jak poprzednio, obligacja byłaby warta 1 

719. Należy jednak pamiętać, że obligacje zwykle nie są wyceniane w ten sposób. Zamiast tego cena 

jest ustalana na rynku; albo na aukcji, albo jest negocjowany między kupującymi a sprzedającymi. 

Następnie używa się formuły, aby wycofać się, która stopa dyskontowa jest zgodna z ceną, kuponami i 

wartością nominalną. Zazwyczaj nie można znaleźć na to formuły. Zamiast tego używa się metody 

numerycznej (często wstępnie zaprogramowanej w kalkulatorach lub programach do arkuszy 

kalkulacyjnych) w celu znalezienia właściwej stopy dyskontowej. Załóżmy, że powyższa dziesięcioletnia 

obligacja nie kosztuje 1719, ale jest notowana po cenie rynkowej 1000. Następnie można obliczyć, że 

stopa dyskontowa wynosi 10%. Innymi słowy, jeśli użyjesz 0,10 zamiast R w powyższym wzorze, suma 

wyniesie dokładnie 1000. Otrzymaną w ten sposób stopę dyskontową nazywa się rentownością do 

terminu zapadalności i można ją postrzegać jako wewnętrzną stopę zwrotu z obligacji. Istnieje również 

dziwny rodzaj obligacji zwanych obligacjami wieczystymi, które nie mają daty końcowej. Każdego roku 

płacą kupon na zawsze. Ten rodzaj obligacji jest zaskakująco łatwy do wyceny. Można wykazać, że 

wartość obligacji wieczystej, która wypłaca 100 rocznie, wynosi 100. 

 

I odwrotnie, jeśli znamy cenę, ale nie wydajność: R = 100 / P. 

Akcje 

Podobnie jak w przypadku obligacji, cena akcji jest zwykle ustalana na rynku. Zasadniczo można jednak 

użyć formuły wartości bieżącej również do wyceny. Jako właściciel akcji masz prawo do przyszłych 

dywidend. Przy oczekiwaniach dotyczących ich wielkości bieżąca wartość przyszłych przepływów 

pieniężnych wynosi: 

  

gdzie PS jest ceną akcji, a Di jest oczekiwaną dywidendą w roku i. Niestety, tej formuły nie można użyć, 

ponieważ zawiera nieskończoną liczbę terminów, a Di może się różnić między okresami. Jeśli jednak 

ktoś chce założyć, że dywidendy będą rosły ze stałą stopą wzrostu, g że R jest stały, można wykazać, że 

wzór można uprościć jako (porównaj ze wzorem dla obligacji wieczystej) 

 

Należy jednak pamiętać, że założenia te są dość nierealne. 

Korekta ryzyka 

Jak uzyskać prawidłową stopę dyskontową? Użyliśmy R dla wszystkich powyższych stóp dyskontowych. 

Jednak oprocentowanie różnych papierów wartościowych różni się znacznie, a także zmienia się w 



czasie. Głównym powodem, dla którego na przykład różne obligacje mają różne stopy zwrotu, jest to, 

że mają różne poziomy ryzyka. Obligacje rządowe zwykle uważa się za wolne od ryzyka, natomiast 

obligacje korporacyjne zawsze wiążą się z ryzykiem, że emitent nie będzie w stanie wywiązać się ze 

swoich zobowiązań. Oprocentowanie kredytów hipotecznych różni się w zależności od ryzyka, że 

pożyczkobiorca nie będzie w stanie spłacić odsetek ani rat. Stopy dyskontowe dla zapasów nie są 

podawane, ale jeśli zostaną obliczone, różnią się znacznie w zależności od ryzyka bazowego. Stopa 

dyskontowa dla ryzykownego składnika aktywów będzie w związku z tym wyższa niż w przypadku 

aktywów wolnych od ryzyka (takich jak obligacje rządowe). Często wyższa stopa dyskontowa nazywana 

jest stopą dyskontową skorygowaną o ryzyko. 

Ryzyko dywersyfikacji i niemożności dywersyfikacji 

Jeśli chodzi o ryzyko, musimy rozróżnić ryzyko dywersyfikowalne i nieodróżnicowalne. Załóżmy, że 

inwestujesz wszystkie swoje oszczędności w akcje tylko w jednej firmie. Jesteś wtedy narażony na 

ryzyko wzrostu lub spadku wartości zapasów w nieprzewidywalny sposób. To ryzyko może być dość 

duże. Możesz zmniejszyć ryzyko, inwestując w fundusz wspólnego inwestowania. Część funduszu, 

która jest inwestowana w określone akcje, jest nadal narażona na ryzyko związane z tymi akcjami. 

Ponieważ jednak pewne akcje stanowią jedynie niewielką część funduszu, ryzyko to jest znacznie 

mniejsze. Ponadto inne zapasy mogą mieć tendencję do poruszania się w odwrotny sposób (mają 

ujemną korelację ze sobą), kompensując w ten sposób niektóre zmiany. To jeszcze bardziej zmniejszy 

ryzyko. Teraz zmniejszyłeś ryzyko poprzez dywersyfikację swojego portfela. Całe ryzyko, które 

odrzuciłeś, jest ryzykiem dywersyfikacyjnym. Jednak nie wszystkie rodzaje ryzyka są zróżnicowane. Aby 

to zobaczyć, wyobraź sobie, że posiadasz wszystkie aktywa na świecie. Miałbyś wtedy ogromny portfel 

akcji, obligacji, waluty, nieruchomości itp. Nadal byłbyś jednak narażony na pewne ryzyko: Wartość 

twojego portfela zmieniałaby się w zależności od stanu światowej gospodarki, na przykład w zależności 

od Cykl koniunkturalny. Ryzyko, na które nadal jesteś narażony, jest niemożliwe do zróżnicowania 

(zwane także ryzykiem systemowym lub rynkowym). Jeśli posiadasz portfel, który ma taki sam skład 

jak gospodarka światowa, tj. Ma taki sam procentowy udział w zapasach itp., Jesteś również w pełni 

zdywersyfikowany i w ogóle nie ma ryzyka dywersyfikacji. Jeśli masz inny skład w ryzykownym portfelu 

(i prawdopodobnie tak jest), jesteś narażony na oba te czynniki  ryzyka zdywersyfikowane i 

niepodlegające dywersyfikacji. 

Ryzyko dywersyfikacji nie jest konieczne, a większość osób, które mają dużą część ryzyka 

dywersyfikacji, prawdopodobnie nie zdaje sobie sprawy z problemu. Łatwo jest pozbyć się tego ryzyka 

poprzez dywersyfikację lub inwestowanie w dobrze zdywersyfikowany fundusz. Dlatego nie można się 

spodziewać premii za ryzyko za utrzymywanie zdywersyfikowanego ryzyka w jednym portfelu. 

Pamiętaj, że premia za ryzyko to suma, którą trzeba zapłacić agentowi niechętnemu ryzyku, aby przejąć 

określone ryzyko. Ponieważ nie ma powodu, aby płacić komukolwiek za ryzyko, które można 

wyeliminować, nie ma takiej premii za ryzyko od ryzyka zdywersyfikowanego. Tylko ryzyko 

niepodlegające dywersyfikacji wiąże się z premią za ryzyko. Premia za ryzyko jest głównym powodem, 

dla którego właściciele akcji na dłuższą metę mają większe zyski niż na przykład ludzie, którzy 

oszczędzają tylko na kontach oszczędnościowych. 

CAPM: Wycena aktywów 

Załóżmy, że mamy fundusz, który inwestuje w opisany powyżej portfel rynku światowego. Fundusz ten 

nie ponosi ryzyka dywersyfikacji. Następnie wygeneruje pewien oczekiwany zwrot, RM (zwrot z rynku). 

Część tego zwrotu stanowi rekompensatę za ryzyko. Jeśli inwestuje się w stopę wolną od ryzyka, 

otrzymuje pewien zwrot Rf. Dlatego premia za ryzyko rynkowe musi być różnicą między nimi: RM - Rf. 

Premia za ryzyko to w konsekwencji oczekiwany nadwyżkowy zwrot, za który się zarabia przyjmowanie 



ryzyka niemożliwego do dywersyfikacji. Możemy wykorzystać premię za ryzyko rynkowe do wyceny 

innych papierów wartościowych. Najbardziej fundamentalnym modelem wyceny aktywów 

finansowych jest CAPM (model wyceny aktywów kapitałowych). Stwierdza, że premia za ryzyko od 

składnika aktywów j jest proporcjonalna do premii za ryzyko na całym rynku: 

 

Tutaj Rj jest oczekiwanym zwrotem z aktywów j; βj (beta) mierzy ruch aktywów j w stosunku do rynku. 

Jeśli na przykład składnik aktywów j ma tendencję wzrostową o 1%, gdy rynek rośnie o 1%, βj = 1, a 

jeśli ma tendencję do wzrostu o 0,5%, βj = 0,5. βj jest zatem miarą ryzykowności składnika j, w której 

mierzone jest tylko ryzyko niepodlegające dywersyfikacji. Im bardziej ryzyko, którego nie da się 

zróżnicować, ma określony składnik, tym bardziej będzie on zależał od rynku i tym wyższe będzie jego 

β. I odwrotnie, aktywa bez ryzyka, które nie podlega dywersyfikacji, będzie miało β = 0, więc Rj - Rf = 0. 

Innymi słowy, stopa dyskontowa jest wówczas równa stopie wolnej od ryzyka. 

Wycena projektów biznesowych 

Często CAPM służy do ustalenia, czy inwestycja jest opłacalna, czy nie. Chodzi o to, aby najpierw 

oszacować, jak duże będą przyszłe zyski. Następnie szacuje się, jak duża powinna być stopa 

dyskontowa. Na koniec oblicza się bieżącą wartość inwestycji i określa, czy jest ona warta kosztu, czy 

nie. Zakładamy, że mamy już szacunki przyszłych zysków. Następnie musimy określić ryzyko projektu. 

Często dokonuje się tego poprzez porównanie z innymi podobnymi projektami, które już istnieją. Jeśli 

nowego projektu nie można uznać za bardziej lub mniej ryzykowny niż inne projekty w firmie, można 

zastosować własną wewnętrzną stopę zwrotu firmy jako stopę dyskontową. Załóżmy jednak, że firma 

rozważa rozpoczęcie nowego rodzaju projektu. Można wtedy uzyskać oszacowanie ryzyka poprzez 

badanie innych firm realizujących podobne projekty. Nowy projekt powinien być obarczony tym 

samym ryzykiem (niemożliwym do zróżnicowania). Dlatego używamy innych firm, aby uzyskać 

oszacowanie β. Następnie używamy tego oszacowania we wzorze CAPM i ustalamy, jaka stopa 

dyskontowa Rj powinna wynosić: 

Rj = Rf + β(RM - Rf). 

Na przykład: Załóżmy, że mamy projekt, który, jak się spodziewamy, spowoduje stratę 10 w pierwszym 

roku, a następnie wygeneruje zysk w wysokości 200 w każdym z trzech kolejnych lat. Następnie 

możemy sprzedać resztki za 100. Wartość bieżąca przyszłych przepływów pieniężnych wynosi 

 

Ponadto załóżmy, że premia za ryzyko rynkowe, RM - Rf, wynosi 6%, że stopa zwrotu wolna od ryzyka, 

Rf, wynosi 2% i że β dla firmy o podobnym projekcie wynosi 1,5. Następnie szacujemy stopę 

dyskontową na 2% + 1,5 * 6% = 11%. Jeśli użyjemy tej wartości we wzorze, wartość bieżąca wynosi 

497. Czy powinniśmy inwestować, czy nie? To zależy od ceny. Jeśli koszt projektu jest mniejszy niż 497, 

inwestujemy; jeśli jest więcej, nie robimy tego. Często jeden obejmuje koszt w wartości bieżącej. Jest 

to następnie nazywane wartością bieżącą netto (NPV). Kryterium inwestycyjne to, czy NPV > 0 albo nie. 

Załóżmy, że inwestycja kosztuje 450. Wtedy NPV = –450 + 497 = 47 i powinniśmy kontynuować 

inwestycję, ponieważ jest opłacalna. Czasami wykonuje się nieco inną analizę. Szacując przyszłe 

przepływy pieniężne i koszt inwestycji, można rozwiązać dla R, która sprawia, że NPV wynosi zero. 

(Można by wówczas zastosować ten sam rodzaj procedury numerycznej, co do obliczania rentowności 



obligacji.) Jeśli koszt nadal wynosi 450, R = 14,6%. Ta stopa nazywa się wewnętrzną stopą zwrotu i 

może być również stosowana jako kryterium inwestycyjne. Jeśli projekt o tym samym ryzyku (tym 

samym β) wymaga zwrotu niższego niż 14,6%, inwestujemy, jeśli wymaga to wyższego zwrotu, nie 

robimy tego. 

 



Ulepszenie Pareto: Zmiana alokacji, która powoduje ,że co najmniej jedna indywidualna osoba będzie 

w lepszej sytuacji, bez pogorszenia sytuacji. 

Pareto wydajne / optymalne: Przydział, w którym nie są możliwe żadne ulepszenia Pareto. 

Gra o sumie zerowej: gra, w której suma wszystkich zysków i strat wynosi zero, co oznacza, że jeśli coś 

zyskasz, ktoś inny przegrał. 

Wykres Edgewortha: Schemat pokazujący na przykład możliwości konsumpcji dwóch agentów w 

gospodarce o ustalonym całkowitym bogactwie. Krzywa kontraktu: Krzywa wskazująca wszystkie 

efektywne alokacje Pareto na wykesie Edgewortha 

Krzywa kontraktowa produkcji: Krzywa wskazująca wszystkie efektywne kombinacje czynników na 

wykresieEdgewortha. 

Krzywa transformacji / granica możliwości produkcji: Krzywa wskazująca wszystkie efektywne 

kombinacje ilości wyprodukowanych towarów. 

Ekonomia: badanie, w jaki sposób społeczeństwo zarządza swoimi ograniczonymi zasobami 

Ogólna równowaga 

Kiedy do tej pory badaliśmy równowagę, zawsze była to tak zwana równowaga częściowa. 

(Równowaga częściowa to taka, w której zakładamy, że „wszystko inne pozostaje niezmienione”). 

Widzieliśmy jednak również, że zmiana jednej zmiennej może prowadzić do zmian wielu innych 

zmiennych, więc ograniczenie, że wszystko inne pozostaje niezmienione, może nie być bardzo 

realistyczne. Na przykład zmiana ceny może wpłynąć na cenę bliskich zamienników i towarów 

uzupełniających. Zbadamy teraz, w jaki sposób interakcje między dwoma osobami w bardzo prostej 

gospodarce prowadzą do ogólnej równowagi, tj. Równoczesnej równowagi na wszystkich rynkach. 

Gospodarka „Robinsona Crusoe” 

Rozważ ekonomię z tylko dwoma agentami na bezludnej wyspie: Robinson i Piętaszek. Ci dwaj są zatem 

jedynymi konsumentami i jedynymi producentami. Załóżmy, że produkują również tylko dwa towary: 

orzechy kokosowe i ryby. Powstaje zatem pytanie, ile kokosów i ryb wyprodukować, i jak je rozdzielić. 

Wydajność 

Już kilkakrotnie wspominaliśmy o wydajności. Wydajność polega na tym, ile odpadów jest w 

gospodarce; mniej odpadów oznacza większą wydajność. Istnieje kilka powiązanych sposobów 

definiowania wydajności. Często stosowaną miarą wydajności w odniesieniu do przydziałów jest 

wydajność Pareto. Definicja wydajności Pareto to: 

• Poprawa Pareto. Zmiana alokacji taka, że 

- Nikt nie jest w gorszej sytuacji; i 

- Lepiej jest przynajmniej jednemu, a może kilku. 

• Wydajny Pareto lub optymalny Pareto. Alokacja taka, że 

- Nie są możliwe żadne ulepszenia Pareto. 

Wykres Edgewortha 



W Części 3 omówiliśmy podstawy teorii konsumenta. Opisaliśmy na przykład krzywe obojętności i linię 

budżetową. Jeśli weźmiemy pod uwagę ekonomię wymiany, w której ustalone są ilości towarów, mamy 

grę o sumie zerowej. Oznacza to, że jedna osoba może otrzymać tylko te ilości, których inne nie 

otrzymają; na przykład nie ma wzrostu gospodarczego. Nazwa „gra o sumie zerowej” pochodzi od 

faktu, że suma tego, co niektórzy ludzie zyskują, a co inni tracą, jest zawsze równa zero. Załóżmy, że 

Robinson i Piętaszek mają różne preferencje w stosunku do orzechów kokosowych i ryb, i że wyglądają 

jak na rycinie. 

 

Ponieważ ilości tych dwóch towarów są stałe, możemy połączyć te dwie mapy obojętności w jedną, 

biorąc jeden z nich, na przykład piątki, odwracając go do góry nogami i kładąc nad Robinsonem. 

Otrzymujemy zdjęcie takie jak na rysunku. 

 

(Dodatkowe informacje na rysunku zostaną wyjaśnione poniżej.) Taki schemat nazywa się wykresem 

Edgewortha. 

Zauważ, że skale na wykresie Edgewortha są skierowane w przeciwnym kierunku dla dwóch agentów. 

W górę wzdłuż osi Y Robinson dostaje więcej ryb, a piątek mniej. Po prawej wzdłuż osi X Robinson 



dostaje więcej kokosów, a piątek mniej. Pamiętaj również, które krzywe preferencji należą do 

poszczególnych osób: Pełne linie należą do Robinsona, a linie przerywane - do Piętaszka. 

Wydajne zużycie w gospodarce walutowej 

Sprytną rzeczą w konstrukcji na powyższym rysunku jest to, że możemy bezpośrednio zobaczyć, które 

alokacje towarów są wydajne Pareto. 

• Rozważmy na przykład punkt a. Czy to może odpowiadać wydajnemu  przydziałowi? Porównaj to z 

punktem b. W punkcie b zarówno Robinson, jak i Piętaszek są w lepszej sytuacji (ponieważ oba są na 

wyższej krzywej obojętności). W związku z tym b jest poprawą Pareto w porównaniu z a, a następnie a 

nie może być wydajnym przydziałem. Zauważ, że wszystkie punkty w szarym obszarze to ulepszenia 

Pareto w porównaniu do a. 

• Czy zatem punkt b jest wydajny? Porównaj b do c. W c, Robinson ma się lepiej, podczas gdy Piętaszek 

jest obojętny między b i c. W związku z tym c jest poprawą Pareto w porównaniu do b, a następnie b 

również nie może być wydajne. 

• W punkcie c jedna z krzywych obojętności Robinsona ledwo dotyka jednej z krzywych obojętności w 

piątek. To jest kryterium efektywnej alokacji towarów Pareto. W porównaniu do c, każda inna alokacja 

pogarsza Robinsona lub Piętaszka(lub oba). c jest zatem wydajnym przydziałem Pareto. 

Pamiętaj, że nachylenie krzywej obojętności jest tym samym, co krańcowa stopa podstawienia; PANI. 

Następnie można zapisać kryterium efektywnej alokacji towarów 

MRSR = MRSF 

gdzie indeksy dolne odnoszą się odpowiednio do Robinsona i Piętaszka. Innymi słowy, aby alokacja 

była skuteczna, obaj agenci muszą mieć taką samą krańcową wycenę towarów. Punkt c nie jest jednak 

jedynym efektywnym przydziałem Pareto na schemacie. Możemy powtórzyć powyższą procedurę dla 

każdej możliwej krzywej obojętności i znaleźć wszystkie punkty styczności. Gdybyśmy to zrobili, a 

następnie połączyć wszystkie punkty z krzywą, otrzymalibyśmy tak zwaną krzywą kontraktu. Jeśli 

założymy, że początkowy przydział kokosów i ryb jest taki jak w punkcie a, i że mamy wolny handel, to 

spodziewalibyśmy się, że Robinson i Piętaszek zaczną handlować, dopóki nie znajdą się gdzieś na 

krzywej kontraktowej. Ponadto, ponieważ tylko punkty w szarym obszarze są poprawkami Pareto w 

porównaniu do a, spodziewalibyśmy się, że kończą się one na części krzywej kontraktu, która leży w 

tym obszarze. Dokładnie tam, gdzie skończymy, jest jednak pytanie o negocjacje między Robinsonem 

a Piętaszkiem 

Dwa twierdzenia ekonomii dobrobytu 

Istnieją dwa ważne twierdzenia dotyczące wydajności i rynków konkurencyjnych: dwa twierdzenia o 

dobrobycie: 

• Pierwsze twierdzenie o ekonomii dobrobytu: jeśli cały handel odbywa się na doskonale 

konkurencyjnych rynkach, alokacja powstająca w równowadze jest efektywna. 

• Drugie twierdzenie o ekonomii dobrobytu: Każdy punkt na krzywej kontraktu stanowi konkurencyjną 

równowagę dla początkowej alokacji towarów. 

 



Pierwsze twierdzenie jest odmianą „niewidzialnej ręki”. Wystarczy mieć doskonałą konkurencję, aby 

uzyskać skuteczny przydział. Drugie twierdzenie stwierdza, że nie ma utraty wydajności w wyniku 

realokacji. Konkurencyjny rynek zawsze znajdzie skuteczny przydział. 

Wydajna produkcja 

Jeśli chodzi o produkcję, możemy przeprowadzić analizę bardzo podobną do tej, którą 

przeprowadziliśmy w odniesieniu do konsumpcji. Zamiast dwóch map obojętności składamy dwie 

mapy izokwantowe. Wyobrażamy sobie, że Robinson i Piątek mają dwie firmy, jedną produkującą 

kokosy i drugą produkującą ryby. W produkcji wykorzystują siłę roboczą i kapitał, a ich dostęp do tych 

czynników wejściowych jest stały. Mają pewną liczbę narzędzi połowowych, narzędzia do zbierania 

orzechów kokosowych i maksymalną liczbę godzin pracy. To pozwala nam zbudować wykres 

Edgewortha do produkcji.  

 

Zacznijmy od założenia, że Robinson i Piętaszek wybrali punkt a. W związku z tym inwestują dość dużą 

liczbę godzin pracy, ale nie tyle kapitału, w rybołówstwo i odwrotnie, niewielką liczbę godzin pracy, ale 

całkiem sporo kapitału w zbieranie orzechów kokosowych. Punkt a nie jest wydajny. Jeśli zamiast tego 

wybiorą punkt b, otrzymają, zatrudniając taką samą całkowitą liczbę godzin pracy i taką samą całkowitą 

kwotę kapitału, więcej kokosów i tyle samo ryb, co w poprzednim roku. Jeśli wybiorą punkt c zamiast 

a, dostaną więcej ryb i tyle samo kokosów, co wcześniej. W konsekwencji, zarówno punkt b, jak i c 

stanowią przyrost wydajności w porównaniu do punktu a. Co jest „nie tak” w punkcie a? Izokwant do 

połowów (pełna linia) ma nachylenie mniejsze niż izokwant dla kokosów (linia przerywana). Wcześniej 

zdefiniowaliśmy marginalną stopę zastępowania technicznego, MRTS, jako nachylenie izokwanty. 

Pamiętaj, co oznacza MRTS: Jeśli zużywamy o jedną jednostkę mniej pracy, o ile więcej kapitału musimy 

użyć, aby wyprodukować taką samą ilość towarów? Fakt, że łuki mają różne nachylenia, oznacza, że 

możemy zmniejszyć pracę w firmie rybackiej o niewielką kwotę i zwiększyć kapitał w tej samej firmie o 

niewielką kwotę, aby utrzymać tę samą ilość. To zwolni pracę, którą zamiast tego możemy włożyć do 

firmy kokosowej, podczas gdy musimy zmniejszyć kapitał zatrudniony w tej firmie o niewielką kwotę. 

Ponieważ jednak izokwant kokosowy jest bardziej stromy niż rybak, zmiana oznacza, że mogą teraz 

zwiększyć produkcję kokosów. Na powyższym rysunku widzimy, że kryterium efektywnej produkcji jest 

to, że izokwant do połowu ledwie dotyka izokwantu do orzechów kokosowych. W takim punkcie dwie 

krzywe mają to samo nachylenie, a kryterium można wyrazić jako  MRTSgood1 = MRTSgoood2 Jeśli, 

podobnie jak poprzednio, znajdziemy wszystkie takie skuteczne kombinacje pracy i kapitału dla dwóch 

towarów i połączymy je w krzywą, otrzymujemy krzywą kontraktową produkcji. 



Krzywa transformacji 

W ostatniej sekcji wyprowadziliśmy krzywą kontraktową produkcji. Ta krzywa jest zbiorem wszystkich 

skutecznych kombinacji dwóch czynników wejściowych. Jeśli weźmiemy te kombinacje, określają one 

również, ile możemy maksymalnie wyprodukować jednego dobra, biorąc pod uwagę pewną produkcję 

drugiego. Powiedzmy na przykład, że produkujemy 50 ryb. Jaka jest maksymalna liczba kokosów, które 

jesteśmy w stanie wyprodukować? Aby osiągnąć maksimum, musimy produkować w wydajnym 

punkcie, tj. W pewnym punkcie krzywej kontraktu produkcyjnego. W pewnym momencie tej krzywej 

produkujemy 50 ryb. Maksymalna liczba kokosów, którą jesteśmy w stanie wyprodukować, to liczba 

wyprodukowana w tym samym punkcie, powiedzmy 100 kokosów. Jeśli weźmiemy wszystkie punkty 

wzdłuż krzywej kontraktu produkcyjnego i obliczymy, które kombinacje towarów odpowiadają 

każdemu, a następnie wykorzystamy te informacje na nowym wykresie, możemy uzyskać tak zwaną 

krzywą transformacji (zwaną także granicą możliwości produkcyjnych). Punkt z powyższego przykładu, 

50 ryb i 100 kokosów będzie wtedy jednym punktem na krzywej transformacji. Na zakręcie mamy 

wszystkie wydajne możliwości produkcyjne, a pod nim wszystkie inne możliwe, ale nieefektywne 

możliwości produkcyjne. Rozważ punkt a pod krzywą transformacji na rysunku 

 

Jaki jest koszt alternatywny wytworzenia jeszcze jednej jednostki dobra 1 lub dobra 2? Ponieważ punkt 

a nie jest wydajny, nie musimy rezygnować z niczego, aby przejść na przykład do punktu b. Musimy 

tylko zmniejszyć stopień marnotrawstwa w gospodarce. W związku z tym koszt alternatywny wynosi 

zero! Jednak po osiągnięciu punktu b nie możemy zwiększyć produkcji dobra 2 bez zmniejszenia 

produkcji dobra 1. Jeśli chcemy przejść z punktu b do punktu c, zamiast tego musimy zrezygnować z 

pewnej ilości dobra 2, aby zrekompensować wzrost towaru 1. Ilość, którą musimy zrezygnować, to 

koszt alternatywny. Innymi słowy, na krzywej transformacji oba towary mają cenę w stosunku do 

drugiego dobra, cenę względną. Zauważ, że nachylenie krzywej transformacji jest tym samym, co 

zdefiniowaliśmy jako krańcowe tempo transformacji, MRT. Aby znaleźć MRT, zastosowaliśmy ceny: 

MRT = –p1 / p2. Jednak na krzywej transformacji nie ma cen. Tutaj zamiast tego otrzymujemy 

bezpośrednio względną cenę towaru. Pamiętaj jednak, że to właśnie otrzymaliśmy we wcześniejszej 

części. Użyliśmy tam przykładu, że jeden lody kosztuje 10 jednostek (odpowiedniej waluty), a pizza 20 

jednostek. Jeśli wstawimy te ceny do formuły, zachowując wszystkie jednostki, otrzymamy 

MRT =  - 10 jednostka/lód /  20  jednostka/pizzę  = -  10/20 jednostka/lód pizz/jednostka =  -0,5 pizzy / 

lód 



MRT jest zatem relatywną ceną jednego towaru, wyrażoną w jednostkach drugiego towaru. Zauważ, 

że oznacza to, że nachylenie linii budżetowej jest bezpośrednio związane z tym, który punkt na 

wybranej krzywej transformacji został wybrany 

Optymalny Dobrobyt Pareto 

Teraz połączymy produkcję i konsumpcję na jednym schemacie. Zaczynamy od krzywej transformacji i 

zakładamy, że społeczeństwo wymyśliło skuteczną mieszankę towarów 1 i 2, tj. kokosów i ryb w naszym 

przykładzie. Produkcja będzie wówczas leżeć w punkcie na krzywej transformacji, na przykład w 

punkcie a na rysunku 18.5.  

 

Krańcowa szybkość transformacji, MRT, jest nachyleniem w punkcie a, a my produkujemy ilość q1 

dobra 1 i q2 dobra 2. Robinson i Piętaszek muszą teraz rozdzielić towary między siebie. Dlatego 

dodajemy wykres Edgewortha pod krzywą transformacji, z jednym rogiem w punkcie a i przeciwległym 

w punkcie początkowym. Efektywna alokacja wymaga zatem, aby ich względne wyceny towarów były 

równe, tj. Aby MRSR = MRSF (gdzie indeksy dolne odnoszą się odpowiednio do Robinsona i Piętaszek). 

Na rysunku wskazano dwa takie przydziały: punkt b i punkt c, które leżą na krzywej kontraktu. Mamy 

teraz wydajność produkcji (ponieważ cała produkcja jest na krzywej transformacji) i wydajność 

konsumpcji (ponieważ alokacja jest na krzywej kontraktowej). Czy to wystarczy, abyśmy mieli ogólną 

wydajność? Nie, nie jest. Wymagane jest również, abyśmy produkowali to, czego żądają konsumenci. 

Jest jedna duża różnica między punktami b i c. W punkcie b nachylenie krzywych obojętności, MRS, jest 

takie samo jak nachylenie krzywej transformacji MRT w punkcie, w którym zdecydowaliśmy się 

wytworzyć. Tak nie jest w punkcie c. W punkcie c wielkość MRS jest mniejsza niż MRT. Aby zobaczyć 

na czym polega problem, zastanów się, jakie są MRS i MRT. MRS to cena, jaką konsument jest skłonny 

zapłacić za jeden towar w stosunku do drugiego, tj. Ile kokosów Robinson i piątek są skłonni wymienić 

na jedną rybę. Równowaga w konsumpcji wymaga, aby miały taką samą wycenę. Z drugiej strony MRT 

to cena, którą producenci muszą zapłacić (biorąc pod uwagę, że produkcja jest wydajna), aby 

wyprodukować jeszcze jedną jednostkę jednego towaru, również w odniesieniu do drugiego towaru. 

Jeśli konsumenci są gotowi zapłacić więcej za jedno dobro niż muszą, istnieją niewykorzystane 

możliwości, a sytuacja nie może stanowić ogólnej równowagi. Jeśli zmienimy produkcję tak, aby 

produkować więcej dobra, którego konsumenci mają wysoką wycenę, wówczas przynajmniej jednemu 

konsumentowi będzie lepiej, a nikomu nie będzie gorzej. 



Kryterium efektywnego miksu wyjściowego jest właśnie takie 

MRS = MRT 

Definicja optymalnego dobrobytu Pareto 

Omówiliśmy teraz trzy różne rodzaje wydajności: 

• MRSR = MRSF; Efektywne zużycie Robinson i Piątek mają taką samą krańcową wycenę towarów. 

Żadnej z nich nie można poprawić dzięki realokacji, nie pogarszając drugiej. 

• MRTS1 = MRTS2; Wydajna produkcja. Produkcja jednego z towarów nie może zostać zwiększona bez 

ograniczenia produkcji drugiego. 

• MRS = MRT; Wydajny miks wyjściowy. Zmiana jednego towaru na drugi będzie kosztować tyle samo, 

co wycena względna. Żaden konsument nie może się polepszyć przez inny miks wyjściowy bez 

pogorszenia sytuacji drugiego. 

Jeśli wszystkie te trzy kryteria są spełnione, mówimy o optymalnym dobrobycie Pareto. 

 



Niepowodzenie rynku: sytuacja, w której rynek nie osiąga skutecznego wyniku. 

Zewnętrzność: sytuacja, w której występują nierekompensowane koszty (lub korzyści) nie 

odzwierciedlone w cenie towaru. 

Efekty zewnętrzne 

Przyglądaliśmy się kilku przypadkom niedoskonałości rynku. Niepowodzenie rynku to sytuacja, w której 

rynek nie osiąga efektywnej alokacji. Kilka takich przypadków już widzieliśmy. Zarówno monopole, jak 

i oligopole są na przykład przykładem niedoskonałości rynku. Poniżej krótko omówimy efekty 

zewnętrzne, dobra publiczne i informacje asymetryczne. Nasza konsumpcja towarów nie występuje w 

próżni społecznej. Duża część naszej konsumpcji, być może wszystko to pośrednio wpływa na innych 

ludzi. Najbardziej klasycznym przykładem są zanieczyszczenia. To nie musi być duża fabryka; może to 

być twoi sąsiedzi urządzający przyjęcie przy grillu. Nie bierzesz udziału, ale nadal czujesz zapach. 

Możesz zabrać samochód do pracy; płacisz za paliwo, ale nie za zanieczyszczenie lub zatłoczenie, na 

które narażasz innych. Inne przykłady obejmują stosowanie penicyliny (jesteś wyleczony, ale przyczynia 

się do uczynienia bakterii odpornym na penicylinę), szczepienia i dobrze utrzymany ogród, na który 

również cieszą się Twoi sąsiedzi. 

Definicja 

Efekty zewnętrzne to sytuacja, w której konsumpcja lub produkcja towarów ma pozytywny lub 

negatywny wpływ na użyteczność innych ludzi, gdy efekty te nie są odzwierciedlone w cenie. Często 

rozróżnia się pozytywne i negatywne efekty zewnętrzne: 

• Pozytywne efekty zewnętrzne. Konsumpcja towaru przez jedną osobę zwiększa również użyteczność 

innych osób bez konieczności płacenia za nie. 

• Negatywne efekty zewnętrzne. Konsumpcja dobra przez jedną osobę zmniejsza użyteczność innych 

osób bez otrzymania odszkodowania. 

Należy pamiętać, że pozytywne efekty zewnętrzne również stanowią problem. Zazwyczaj dostajemy za 

mało towarów o pozytywnych efektach zewnętrznych i zbyt wiele towarów o negatywnych efektach 

zewnętrznych. 

Skutek negatywnego efektu zewnętrznego 

Przeanalizujmy klasyczny przykład negatywnego efektu zewnętrznego: firma produkuje dobro, ale 

czyniąc to, zanieczyszcza również środowisko. Najpierw musimy zdefiniować kilka pojęć: 

• Koszt krańcowy efektów zewnętrznych, ME. Zmiana kosztu efektu krańcowego, gdy produkcja 

zostanie zwiększona o jedną jednostkę. Jest to podobne do koncepcji MC, ale nie dotyczy kosztu dla 

firmy, dotyczy (nierekompensowanego) kosztu efektów zewnętrznych. 

• Koszty społeczne. Suma kosztów wytworzenia dobra i kosztu efektu zewnętrznego. 

• Krańcowy koszt społeczny, MSC. Suma kosztu krańcowego firmy i kosztu krańcowego efektów 

zewnętrznych, tj. MC + ME. 

Możemy przeanalizować tę sytuację w sposób podobny do opisanego wcześniej. Spójrz na rysunek  



 

Firma działa na doskonale konkurencyjnym rynku, więc MR = p. Aby zmaksymalizować zysk, firma 

decyduje się produkować ilość, w której MC = MR, tj. ilość qC. Jednak ta firma emituje również 

zanieczyszczenia. Zanieczyszczenie nic nie kosztuje firmy, ale społeczeństwo ponosi koszty. Im więcej 

firma produkuje, tym bardziej zanieczyszcza. Na rysunku narysowaliśmy krańcowy koszt efektu 

zewnętrznego ME i krańcowy koszt społeczny MSC = MC + ME. Widzimy, że dla społeczeństwa 

optymalną ilością do wyprodukowania jest qS. Skutkiem tego, że firma jest w stanie zignorować koszty 

zanieczyszczenia, jest to, że produkuje zbyt dużo dobra. Pośrednim skutkiem tego będzie także większe 

zanieczyszczenie niż w optymalnym stanie. 

Przepisy dotyczące rynków z efektami zewnętrznymi 

Jednym ze sposobów naprawienia sytuacji jest nałożenie podatku na każdą jednostkę produktu. Jeśli 

ktoś zna rozmiar ME, wówczas podatek powinien być tej samej wysokości. W ten sposób krzywa kosztu 

krańcowego firmy będzie zbieżna z MSC, a firma automatycznie skoryguje produkcję do optymalnej 

ilości, qS. Oczywistym problemem związanym z tym rozwiązaniem jest to, że rzadko ME zna. Inne 

strategie regulujące rynek obejmują regulacje ilościowe i tworzenie zbywalnych pozwoleń na emisję. 



Dobro publiczne: dobro, które jest jednocześnie nierealne i niewyłączne. 

Efekt gapowicza: pozwala się innym płacić, zaniżając wycenę dobra publicznego. 

Dobra publiczne 

20.1 Definicja dóbr publicznych i prywatnych 

Dobro publiczne to dobro, które spełnia oba następujące dwa kryteria: 

• Nie rywalizuje. Konsumpcja dobra przez jedną osobę nie wpływa na konsumpcję tej samej jednostki 

przez inną osobę. Przykłady obejmują latarnie morskie, telewizję, parki, obronę wojskową i ulice o 

małym natężeniu ruchu. 

• Niewyłączne. Nie można wykluczyć nikogo z konsumpcji dobra. Powyższe przykłady są zwykle 

niewyłączne. Dobro prywatne jest natomiast dobrem, które nie spełnia żadnego z dwóch kryteriów, tj. 

Kryterium rywalizacji i wyłączności. Większość towarów to dobra prywatne. 

Zbiorcza gotowość do zapłaty 

Aby znaleźć krzywą popytu rynkowego na dobro publiczne, musimy znać popyt na nie każdego 

człowieka. Załóżmy, że mamy dwie osoby, A i B, i każda z nich ma indywidualną krzywą popytu 

dotyczącą, powiedzmy, parku, odpowiadającą DA i DB na rysunku . 

 

Gdy uzyskaliśmy popyt rynkowy na dobro prywatne, zsumowaliśmy krzywe popytu poszczególnych 

osób w poziomie. W przypadku dóbr publicznych musimy je sumować w pionie. 

Aby zobaczyć, dlaczego tak jest, zastanów się, czym jest dobro publiczne. Załóżmy, że produkujemy 

jedną jednostkę dobra, a wartość A tej jednostki wynosi 10, a B - 15. Gdyby to było dobro prywatne, 

tylko jedna z nich mogłaby go skonsumować. Ponieważ jednak dobro publiczne jest nierzeczywiste, 

zarówno A, jak i B mogą je konsumować w tym samym czasie. W związku z tym łączna gotowość do 

zapłaty za tę jednostkę wynosi 10 + 15 = 25. Podobnie w drugiej, trzeciej i wszystkich kolejnych 

jednostkach, a krzywe zapotrzebowania sumujemy na rysunku w pionie. Zapotrzebowanie rynku w tym 

przypadku odpowiada grubej krzywej popytu DA + B. Widzimy, że optymalna ilość, q*, znajduje się w 

punkcie, w którym krańcowa gotowość do zapłaty jest równa kosztowi krańcowemu. Dla porównania 

wskazaliśmy również, co by się stało, gdyby tylko jedna osoba zdecydowała o ilości. Gdyby to zrobił A, 



ilość qA zostałaby wyprodukowana. W porównaniu do optymalnej q*, widzielibyśmy znacznie mniejszą 

ilość. 

Efekt gapowicza 

W ostatniej części wyprowadziliśmy krzywą popytu na dobro publiczne, sumując gotowość jednostek 

do zapłaty. Problem polega na tym, że zwykle nie znamy ich gotowości do zapłaty. W przypadku dóbr 

prywatnych nie stanowi to problemu, ponieważ optymalne jest, aby konsumenci płacili cenę 

odpowiadającą ich gotowości do zapłaty. Na przykład, jeśli cena mleka wynosi 10, a agent kupuje trzy 

litry mleka, jej krańcowa gotowość do zapłaty za ostatnią jednostkę wynosi co najmniej 10, a jej 

krańcowa gotowość do zapłaty za dodatkowe jednostki jest mniejsza niż 10. Nie potrzebujemy wiedzieć 

o tym wcześniej, ponieważ ujawni to poprzez swoje zachowanie. Jednak w przypadku dóbr publicznych 

nie jest optymalne, aby konsumenci ujawniali swoją gotowość do zapłaty. Jeśli później będzie musiała 

zapłacić kwotę równą tej, którą podała, często lepiej jest dla niej indywidualnie zaniżać jej gotowość 

do zapłaty. Jeśli dobro jest nadal produkowane, osiąga pewien zysk: otrzymuje więcej użyteczności, niż 

zapłaciła. Mówi się wtedy, że jeździ swobodnie 



Informacje asymetryczne: sytuacja, w której występują różni agenci ,różne ilości informacji o 

produkcie. 

Niekorzystny wybór: w zależności od informacji asymetrycznych różni agenci działają na różne sposoby 

przed zawarciem umowy. 

Moralne zagrożenie: W zależności od asymetrycznych informacji agenci zmieniają swoje zachowanie 

po uzgodnieniu umowy. 

Sygnalizacja: zachowanie (znak), które umożliwia rozróżnienie agentów jako różniący się od innych. 

Informacja asymetryczna 

Wspominaliśmy już, że informacje są ważne z ekonomii i najczęściej zakładaliśmy, że agenci mają 

doskonałe informacje. To nie jest rozsądne założenie. Na przykład zwykle sprzedawca wie więcej o 

produkcie niż kupujący, a pracownik zna swoje umiejętności lepiej niż pracodawca. Przyjrzymy się teraz 

niektórym implikacjom problemu informacji asymetrycznej. Istnieją dwie ważne podkategorie: 

• Niekorzystny wybór. W zależności od faktu, że jedna strona w umowie, kupujący lub sprzedający, 

mają informacje, których nie ma druga część, tylko niektórzy kupujący lub sprzedający będą chcieli 

zawrzeć umowę. Zrobią to tylko ci, którzy najwięcej skorzystają na umowie. Co więcej, są to zazwyczaj 

ta druga część chce tego uniknąć. 

• Moralny hazard. Czasami kontrahent nie może sprawdzić, czy wywiązuje się ze swoich zobowiązań 

po zawarciu umowy. Jednym z nich może być pokusa, by wykorzystać brak wiedzy drugiego. 

Zwróć uwagę na różnicę między tymi dwoma typami: niekorzystny wybór dotyczy tego, co dzieje się 

przed zawarciem porozumienia. Moralne zagrożenie polega na tym, co dzieje się po jego dokonaniu. 

Niekorzystny wybór 

Podamy dwa klasyczne przykłady niekorzystnej selekcji: rynek ubezpieczeń i rynek używanych 

samochodów. Należy jednak pamiętać, że pojęcie to można zastosować do wielu rodzajów towarów i 

usług. 

Ubezpieczenia 

Cena ubezpieczenia w dużej mierze zależy od prawdopodobieństwa, że firma ubezpieczeniowa będzie 

musiała zapłacić, na przykład od prawdopodobieństwa kradzieży roweru. Jeśli istnieje duże 

prawdopodobieństwo, cena ubezpieczenia również będzie wysoka. Różni ludzie różnią się tym, jak 

dobrze trzymają swoje rzeczy, a ryzyko, że nieostrożna osoba starcij rower, jest znacznie wyższe niż to, 

że osoba skrępowana skradnie jej rower. Firma ubezpieczeniowa nie widzi jednak różnicy między 

nieostrożnymi i ostrożnymi ludźmi, dlatego obciąża ich tą samą ceną odpowiadającą średniej ryzyka. 

To jednak sprawia, że ubezpieczenie stanowi dobrą ofertę dla nieostrożnych ludzi, ale może sprawić, 

że będzie zbyt drogie dla ostrożnych ludzi. Prawdopodobnie i tak nie stracą swoich motocykli. Wtedy 

pozostaną tylko nieostrożni ludzie; te, które stanowią wysokie ryzyko dla ubezpieczyciela. Kiedy 

ubezpieczyciel zda sobie sprawę, że wszystkie osoby kupujące ubezpieczenie to osoby wysokiego 

ryzyka, będą musieli jeszcze bardziej podnieść cenę. Osoby wysokiego ryzyka wypchną następnie osoby 

niskiego ryzyka z rynku, nawet jeśli ci ostatni będą w pełni skłonni zapłacić za ubezpieczenie. 

Samochody używane 

Załóżmy, że na rynku jest 100 używanych samochodów i że mają one dwa różne poziomy jakości: 

połowa z nich jest wysokiej jakości (samochody H), a połowa niskiej jakości (samochody L). Sprzedawcy 



chcą co najmniej 50 000 za samochód typu L i co najmniej 100 000 za samochód typu H, podczas gdy 

kupujący są gotowi zapłacić najwyżej 60 000 za samochód typu L i 110 000 za samochód typu H. W 

związku z tym istnieją możliwości transakcji korzystnych dla obu stron. Gdyby istniały dwa rynki 

częściowe, jeden dla samochodów L i jeden dla samochodów H, ludzie mogliby wynegocjować ceny 

między 50 000 a 60 000 samochodów L i między 100 000 a 110 000 samochodów H. Jeśli jednak są 

sprzedawane na tym samym rynku, kupujący nie mogą ich odróżnić. Nie może też zapytać 

sprzedawców, ponieważ wszyscy sprzedawcy powiedzieliby, że ich samochód jest samochodem typu 

H. Jeśli szansa, że dostanie samochód L lub H, wynosi 50% każdy, kupujący może uznać to za loterię. 

Załóżmy, dla uproszczenia, że nabywca jest neutralny pod względem ryzyka (aby nie żądała premii za 

ryzyko za podjęcie ryzyka). Byłaby wtedy skłonna zapłacić oczekiwaną wartość samochodu, tj. 

 

Wówczas zaoferuje maksymalnie 85 000. Jednak po tej cenie żaden sprzedawca nie jest gotowy 

sprzedać samochodu typu H. Ich najniższa cena za samochód H to 100 000. W związku z tym wycofują 

samochody H z rynku i sprzedają tylko samochody L. Jednak prawdopodobieństwo otrzymania 

samochodu typu L nie wynosi już 50%, ale 100%. Ponieważ kupujący zdaje sobie z tego sprawę, jest 

gotowa zapłacić maksymalnie 60 000 za samochód używany, a samochody L wyparły samochody H z 

rynku. Ten wynik nie jest skuteczny, ponieważ istnieją samochody, dla których kupujący mają wyższą 

wycenę niż sprzedawcy, ale które nie są przedmiotem obrotu. 

Sygnalizacja i sposoby ograniczania problemów z niekorzystnym wyborem 

Istnieje kilka sposobów ograniczenia problemów związanych z niekorzystnym wyborem: 

• Ustawodawstwo. Na przykład można żądać od sprzedawców ujawnienia składników produktów 

(spożywczych). W ten sposób kupujący zdobywają więcej informacji, a my otrzymujemy mniej 

informacji asymetrycznych. 

• Żądaj więcej informacji. Ubezpieczyciele często wymagają na przykład badania lekarskiego przed 

sprzedażą ubezpieczenia. 

• Firma może zyskać reputację jakości. Koszt sprzedaży samochodu typu L, tak jakby to był samochód 

typu H, tj. Kłamstwa na temat produktu, byłby wówczas zbyt wysoki, ponieważ zaszkodziłoby to 

reputacji. Dlatego klienci wiedzą, że wszystkie samochody sprzedawcy są samochodami klasy H. 

• Można również zaoferować gwarancję na samochody. Ponieważ prawdopodobieństwo uszkodzenia 

samochodu L jest znacznie wyższe niż w przypadku samochodu H, sprzedawca samochodów L nie może 

zaoferować gwarancji. W ten sposób sprzedawcy dzielą się na dwie grupy, a dla samochodów L i jedną 

dla samochodów H. 

Dwa ostatnie przykłady to warianty sygnalizacji. Pomysł z sygnalizacją polega na tym, że sami agenci 

sygnalizują, do której grupy należą. Oczywiście nie wystarczy, że mówią, że należą do określonej grupy. 

Musi to być sygnał, na który grupa niskiej jakości nie może sobie pozwolić, aby mówienie prawdy było 

optymalne. 

Moralne zagrożenie 

Moralne zagrożenie wiąże się z asymetrycznymi informacjami po zawarciu umowy, na przykład po 

podpisaniu umowy. Możemy kontynuować przykład ubezpieczenia od góry w następujący sposób: 

Powiedz, że ostrożna osoba przekonała firmę ubezpieczeniową, że rzeczywiście jest troskliwa. Dlatego 

jest osobą niskiego ryzyka i musi zapłacić tylko niewielką składkę, aby uzyskać ubezpieczenie. Powiedz, 



że kupiła ubezpieczenie swojego roweru i że to gwarantuje jej nowy rower, jeśli ten, który ma, został 

skradziony. Zanim kupiłaby ubezpieczenie, straciłaby pełną wartość roweru, gdyby został skradziony; 

teraz straci tylko czas potrzebny na zdobycie nowego. W związku z tym jest o wiele mniej powodów, 

by starała się dbać o swój rower. Dlatego ryzyko kradzieży roweru wzrasta i może teraz stanowić ryzyko 

dla ubezpieczyciela tak duże, jak nieostrożni ludzie. Ponieważ ma ubezpieczenie, jej zachowanie 

związane z ryzykiem zmieniło się na niekorzyść ubezpieczyciela. Musiała zapłacić tylko niską cenę, 

ponieważ jest ostrożna, ale po otrzymaniu ubezpieczenia nie jest już ostrożna i powinna była zapłacić 

wysoką cenę. Ponieważ ubezpieczyciel nie jest w stanie sprawdzić, czy zmieniło się jej zachowanie 

związane z ryzykiem, może skorzystać z firmy i obciążyć nimi większą część ryzyka niż zapłaciła. 

Jak zmniejszyć problemy z zagrożeniem moralnym 

Klasycznym sposobem ograniczenia problemów związanych z pokusą nadużycia w sektorze 

ubezpieczeń jest żądanie od klienta zachowania części ryzyka. Zazwyczaj ubezpieczyciel żąda, aby klient 

sam zapłacił określoną kwotę, tzw. Odliczenie. W ten sposób zmniejsza się ryzyko, że stanie się zbyt 

nieostrożna. 


