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Rynek � ró»ne punkty widzena

Rynek, ogólnie rzecz bior¡c, jest miejscem, w którym spotykaj¡ si¦
kupuj¡cy i sprzedaj¡cy. Kupuj¡cy zgªaszaj¡ popyt, który znajduje
pokrycie w wysoko±ci rozporz¡dzalnego dochodu, za± sprzedaj¡cy
oferuj¡ poda» wytworzonej produkcji lub ±wiadczonych usªug.

W praktyce ogromne znaczenie odgrywa poj¦cie rynku jako pewnego
obszaru geogra�cznego, jest to np. rynek wiejski, rynek miejski,
rynek europejski, rynek globalny, rynek wschodni.

Poj¦ie rynku odnosi si¦ tak»e do rodzaju dziaªalno±ci gospodarczej,
np. prowadzimy dziaªalno±¢ na rynku meblarskim, rynku
samochodowym, rynku »wno±ciowym.



Rynek � dwie sprzeczno±ci

Producent chciaªby sprzeda¢ towar po jak najwy»szej cenie, konsument
za± chciaªby naby¢ towar po jak najni»szej cenie i jak najlepiej zaspokoi¢
swoje potrzeby, osi¡gn¡¢ najwy»sz¡ satysfakcj¦ z nabytego towaru.



Rynek � dwie sprzeczno±ci

W chaosie sprzecznych d¡»e« oserwowanym na rynku1 panuje okre±lony
ªad ekonomiczny, który wyra»a si¦ w tym, »e odpowiednie towary s¡ na
czas wytwarzane i dostarczane na rynek ku zadowoleniu konsumentów.
Konsument otrzymuje bogat¡ ofert¦ ró»norodnych towarów i nie czeka w
kolejce na ich dostaw¦. Producenci szybko reaguj¡ na zamówienia
sprzedawców i produkuj¡ wi¦cej, gdy popyt ro±nie, za± zmniejszaj¡
produkcj¦, gdy popyt spada. W wyniku wzajemnego oddziaªywania
nabywców, sprzedawców i producentów ksztaªtuj¡ si¦ ceny
poszczególnych towarów na poziomie równowagi.

1Sprzeda¢ jak najdro»ej vs. kupi¢ jak najtaniej.



Rynek � dwie sprzeczno±ci

Równowaga wyst¦puje wówczas, gdy towary nie czekaj¡ zbyt dªugo na
konsumentów, a konsumenci nie czekaj¡ na dostaw¦ towarów, ceny za±,
po których sprzedaje si¦ towary, s¡ opªacalne dla producentów i
akceptowane przez konsumentów.



Co, jak, dla kogo

Co? O tym, co si¦ produkuje w gospodarce rynkowej,

decyduje konsument za pomoc¡ wydawanych przez

siebie pieni¦dzy. Je±li u konsumenta wyst¦uje gotowo±¢
kupna towarów, to u producenta pojawia si¦ bardzo
szybko gotowo±¢ produkcji i dostarczenia poszukiwanego
towaru na rynek.

Jak? O tym, jak si¦ prodprodukuje, tzn. za pomoc¡ jakich
narz¦dzi pracy i z jakiego surowca i materiaªu, decyduje
konkurencja mi¦dzy producentami. Ka»dy z
producentów stara si¦ stosowa¢ takie metody wytwarzania,
które przy danej cenie rynkowej minimalizuj¡ koszty
produkcji i zapewniaj¡ mo»liwie najwi¦kszy zysk.

Dla kogo? Producenci wytwarzaj¡ towary lub ±wiadcz¡ usªugi dla
tych, którzy maj¡ pieni¡dze i którzy s¡ gotowi

zapªaci¢ »¡dan¡ cen¦ pokrywaj¡c¡ koszty wytwarzania i
zapewniaj¡c¡ osi¡gni¦cie zakªadanego zysku.



Ceny z punktu widzenia konsumenta

Popytem nazywamy zapotrzebowanie na okre±lony towar wyznaczone
wieloma czynnikami, takimi jak:

cen¡ danego towaru,

wysoko±ci¡ dochodu konsumenta,

ogóln¡ liczb¡ konsumentów,

indywidualnymi preferencjami konsumentów (gusty, moda, tradycje
itp.).



Ceny z punktu widzenia konsumenta

W ogólno±ci, przy rosn¡cej cenie ludzie na ogóª kupuj¡ mniej danego
towaru, a najbiedniejsza cz¦±¢ spoªecze«stwa mo»e w ogóle zrezygnowa¢
z kupna i stara¢ si¦ zast¡pi¢ dro»ej¡cy towar innym, ta«szym towarem.
W ten sposób wzrost ceny ogranicza popyt na dane dobro i mo»e
spowodowa¢ wzrost popytu na inne, ta«sze dobra speªniaj¡ce funkcj¦
substytutu.
W przypadku spadaj¡cej ceny wyst¦uj¡ zjawiska odwrotne. Przy ni»szej
cenie pojawiaj¡ si¦ nowi nabywcy, którzy do tej pory nie kupowali danego
towaru, za± dotychczasowi nabywcy mog¡ zwi¦kszy¢ ilo±¢ zakupywanego
towaru.



Ceny z punktu widzenia producenta

W miar¦ wzrostu ceny poda» produkcji na rynku ro±nie, za± w przypadku
spadku ceny poda» produkcji si¦ zmniejsza.



Wniosek: sprzeczne d¡»enia

Przygl¡daj¡c si¦ reakcjom konsumentów i reakcjom producentów na
zmiany ceny zauwa»amy, »e reakcje te id¡ w przeciwnych kierunkach.

Gdy cena ro±nie, wówczas cz¦±¢ konsumentów jest skªonna
ogranicza¢ popyt na dany towar, za± producenci s¡ skªonni zwi¦ksza¢
produkcj¦.

Gdy cena spada, konsumenci s¡ skªonni kupi¢ wi¦cej, a producenci
bed¡ dostarcza¢ mniej towaru na rynek.



Wniosek: sprzeczne d¡»enia

Wydawa¢ si¦ mo»e, »e te odmienne reakcje konsumenta i producenta na
zmian¦ ceny b¦d¡ utrzymywa¢ na rynku stan nierównowagi mi¦dzy
popytem i poda»¡. Nierównowaga ta jest jednak zjawiskiem
przej±ciowym, a trwaª¡ tendencj¡ w gospodarce rynkowej jest d¡»enie do
punktu równowagi. Poziom ceny wyznacza ogólny popyt i ogólna

poda» na rynku.



Kiedy zatem opªaca si¦ podwy»sza¢, a kiedy

obni»a¢ ceny?

Analizowany mechanizm ksztaªtowania si¦ ceny na rynku oznacza, »e
mamy do czynienia z du»¡ liczb¡ maªych przedsi¦biorstw, z których »adne
nie ma wpªywu na poziom ceny sprzedawanych towarów. W gospodarce
cz¦sto wyst¦puj¡ wielkie przedsi¦biorstwa, które maj¡ mniej lub bardziej
siln¡ pozycj¦ monopolistyczn¡ i dostarczaj¡ znaczn¡ ilo±¢ towarów o
zró»nicowanych cechach u»ytkowych. Wywieraj¡ one wówczas du»y lub
wr¦cz decyduj¡cy wpªyw na poziom ustalonej ceny. Nie mo»e by¢ to cena
ustalona dowolnie. Sprzedawca musi bra¢ pod uwag¦ z jednej strony
poziom cen towarów o zbli»onych cechach u»ytkowych u samych
sprzedawców, z drugiej za± reakcj¦ nabywcy (czyli jego popyt) na poziom
ustalonej ceny. Ka»dy producent i sprzedawca d¡»y do

maksymalizacji zysku. Jest to fundamentalna zasada w biznesie. To

d¡»enie nie jest jednak równoznaczne z d¡»eniem do

maksymalizacji ceny.



Kiedy zatem opªaca si¦ podwy»sza¢, a kiedy

obni»a¢ ceny?

Podwy»ka ceny jest opªacalna tylko wówczas, kiedy popyt spadnie w
niewielkim stopniu w stosunku do podwy»ki ceny i w rezultacie utarg
caªkowity wzro±nie. Ta sytuacja jest mo»liwa, gdy dany towar cieszy si¦
du»¡ popularno±ci¡ w±ród nabywców i na rynku nie wyst¦puj¡
atrakcyjniejsze substytuty, które mogªyby skutecznie konkurowa¢ z
towarem, którego cena ro±nie. W przeciwnym przypadku podwy»szanie
ceny byªoby nieopªacalne, gdy» producent, zyskuj¡c na jednostce towaru,
straciªby wi¦cej na obrocie, poniewa» sprzedaªby mniej towaru. Klienci
zacz¦liby kupowa¢ wi¦cej innych towarów w �rmach konkurencyjnych,
które nie podniosªy ceny.



Kiedy zatem opªaca si¦ podwy»sza¢, a kiedy

obni»a¢ ceny?

Obni»ka ceny mo»e by¢ dla producenta opªacalna wtedy, kiedy towarzyszy
jej znacznie wy»szy wzrost popytu w stosunku do obni»ki ceny. Wówczas
obni»ona cena rozszerza popyt, zacheca klientów do nabywania wi¦kszej
ilo±ci danego towaru. Wprawdzie wysoko±¢ zarobku na ka»dej jednostce
sprzedawanego towaru jest mniejsza, ale znacznie wzro±nie ogólna
sprzeda» i wzro±nie tak»e utarg caªkowity producenta. Najwyra¹niej
polscy operatorzy sieci autostrad nigdy o tym nie sªyszeli.



Inne czynniki wpªywaj¡ce na zmian¦ równowagi

na rynku

Analizowana do tej pory zale»no±¢ pomi¦dzy cen¡, popytem i poda»¡
mo»e zosta¢ rozszerzona o dodatkowe czynniki.
Popyt ksztaªtuje si¦ tak»e pod wpªywem zmian

liczby konsumentów w danym rejonie,

wysoko±ci dochodów konsumentów,

preferencji konsumentów (zmienia si¦ moda, zmieniaj¡ si¦ gusty i
przyzwyczajenia).



Autoregulacja

Uniwersaln¡ cech¡ gospodarki rynkowej jest to, »e ceny ksztaªtuj¡ sie pod
wpªywem ekonomicznego prawa popytu i poda»y.
Mówimy na tej podstawie, »e samoczynnie dziaªaj¡cy mechanizm
rynkowy jest najbardziej elastycznym, ekonomicznie najta«szym,
najbardziej efektywnym mechanizmem regulacyjnym i równowa»¡cym,
jaki mo»na sobie wyobrazi¢.
Obiektywnych praw rynku nie da si¦ zast¡pi¢ »adnym innym
mechanizmem wymy±lonym przez czªowieka.



Autoregulacja
Wyj¡tki

Co mo»e uzasadnia¢ administracyjne regulowanie cen niegwarantuj¡cych
utrzymania równowagi rynkowej?
Wzgl¦dy ekonomiczne i spoªeczne powoduj¡, »e od wspomnianej
wcze±niej zasady autoregulacji samoczynneie równowa»¡cej ceny, popyt i
poda» mog¡ by¢ stosowane pewne wyj¡tki.



Autoregulacja
Wyj¡tki: przykªad

Zaªó»my na przykªadu, »e cena na pewne produkty krajowe ksztaªtowana
przez prawo popytu i poda»y, b¦dzie dla producentów nieopªacalna.
Poda» produkcji krajowej oraz mo»liwo±¢ jego importu jest tak du»a, »e
cena równowagi byªaby nieopªacalna dla producentów. Zaprzestanie
produkcji tych produktów mo»e z kolei mie¢ niekorzystny wpªyw na inne
gaª¦zie przemysªu. W interesie producentów pa«stwo mo»e ustali¢ cen¦
minimaln¡, która zapewnia minimum opªacalno±ci produkcji danych dóbr.
Taka cena le»y powy»ej punktu równowagi.



Autoregulacja
Wyj¡tki: przykªad

O ile cena minimalna jest zwi¡zana z wyj¡tkowymi wzgl¦dami
ekonomicznymi producentów, o tyle cena maksymalna mo»e by¢
uzasadniona wyj¡tkowymi wzgl¦dami spoªecznymi w stosunku do
najubo»szych grup konsumentów. Cena maksymalna wyznacza górn¡,
spoªecznie akceptowan¡ cen¦ za usªug¦, która jest ni»sza, a nieraz nawet
znacznie ni»sza od ceny równowagi na wolnym rynku.



Autoregulacja
Wyj¡tki

Z poprzednich przykªadów wynika wniosek, »e tam, gdzie robimy wyj¡tki
od zasady równowa»enia rynku za pomoc¡ cen, tam musimy stosowa¢
administracyjne rozdzielnictwo ograniczonej poda»y dóbr w stosunku do
du»ego popytu.
Gospodarka centralnie planowana zbyt powszechnie stosowaªa zasad¦ cen
maksymalnych, dlatego musiaªa posªugiwa¢ si¦ na szerok¡ skal¦
rozdzielnictwem lub administracyjnym przydziaªem ±rodków.



Zarabiam wi¦cej a wi¦c. . .

w miar¦ wzrostu dochodów konsumenta zmienia si¦ struktura jego
wydatków � ro±nie udziaª wydatków na dobra wy»szego rz¦du i maleje
udziaª wydatków na dobra ni»szego rz¦du.
Prawo Engla to empiryczna zale»no±¢ ekonomiczna mówi¡ca, »e w miar¦
wzrostu dochodów konsumenta (gospodarstwa domowego) wydatki na
»ywno±¢ rosn¡, lecz ich udziaª w wydatkach ogóªem si¦ zmniejsza.



Po co nam znajomo±¢ struktury wydatków?

Badanie struktury wydatków ró»nych grup ludno±ci jest niezb¦dne do
obliczenia

wska¹nika kosztów utrzymania i ustalenia wysoko±ci wzrostu pªac
pieni¦»ych (nominalnych),

wzrostu lub spadku pªac realnych ludno±ci w jakim± okresie.


