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Temat: Zapoznanie z programem nauczania i kryteriami oceniania.
Podstawowe pojęcia ekonomiczne. Popyt i podaż. - 2 godz. lekcyjne
Dzień dobry Państwu.
W związku z obecną sytuacją przesyłam konspekt do każdego realizowanego tematu.
Proszę o sporządzenie do każdego tematu krótkiej notatki w zeszycie przedmiotowym.
Działy programowe i zagadnienia poruszane na przedmiocie „Ekonomiczne podstawy funkcjonowania
przedsiębiorstw”:
Wiadomości ogólne o przedmiocie i zakresie ekonomii.
Zarządzanie firmą –podstawy działalności gospodarczej.
Formy pozyskiwania kapitału.
Obowiązki pracodawcy dotyczące ubezpieczeń społecznych. Ubezpieczenia gospodarcze. Etyka w biznesie.
Przepisy bhp, ppoż. i ochrony środowiska.
Podstawowe pojęcia związane z ochroną środowiska, materialnym środowiskiem pracy i ergonomią pracy.
Pojęcia i narzędzia marketingu mix.
Badania marketingowe jako źródło wiedzy o rynku i nabywcy.
Koszty i przychody działalności gospodarczej.
Sposoby zapobiegania zagrożeniom życia i zdrowia w miejscu pracy.
Podręczniki i materiały uzupełniające.
- D. Begg, S. Fisher, R. Dornbush, Ekonomia. Mikroekonomia, tom 1, Warszawa 2007,
- Damian Dębski, Paweł Dębski - FUNKCJONOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW. PODSTAWY
FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW,
- U S T AWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
-Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1
997 r. w sprawie ogólnych
Wymagania i kryteria oceniania.
Formy sprawdzenia wiedzy i umiejętności:
1. Odpowiedzi ustne – jeżeli wrócimy do nauczania stacjonarnego.
2.Formy pisemne:
a) sprawdziany pisemne:
b) kartkówki, samodzielne wykonane ćwiczenia, testy:
Podsumowaniem zdobytej wiedzy będzie egzamin pisemny z tego przedmiotu.
Skala przeliczania uzyskanych punktów ze sprawdzianów, kartkówek, ćwiczeń, zadań itp. na oceny
cząstkowe. Ocena % maksymalnej ilości punktów
- celujący wykracza poza wymagania programowe
- bardzo dobry od 91% do 100%
- dobry od 76% do 90%
- dostateczny od 56% do 75%
- dopuszczający od 40% do 55%
- niedostateczny od 0 do 39%

Przejdźmy do tematu dzisiejszych zajęć.
Podstawowe pojęcia ekonomiczne. Popyt i podaż .
Ekonomia zajmuje się społecznym procesem gospodarowania. Proces gospodarowania to działalność
ludzka, która prowadzi do zaspokojenia materialnych potrzeb człowieka.
Ekonomia jest nauką o gospodarowaniu, czyli podejmowaniu decyzji o tym, w jaki sposób
wykorzystać ograniczone zasoby do zaspokojenia jak największej ilości nieograniczonych potrzeb.
W ekonomii wyodrębnia się dwa główne działy:
- mikroekonomię;
- makroekonomię.
Mikroekonomia bada poszczególne elementy tworzące gospodarkę, takie jak: przedsiębiorstwa,
gospodarstwa domowe, rynki różnych produktów i usług. Bada sposób działania oraz zachowania się na
rynku poszczególnych producentów i konsumentów, sprzedawców i nabywców.
Makroekonomia zajmuje się analizą gospodarki, jako całości. Przedmiotem zainteresowań jest rozwój
gospodarczy, problem bezrobocia, inflacji i handlu zagranicznego.
Najbardziej ogólnym celem gospodarowania jest chęć zaspokojenia określonych potrzeb ludzkich.
Potrzeba to uczucie braku czegoś, powiązane z chęcią jego zaspokojenia.
Potrzeby tworzą system zachowań. Najpierw występuje cel, który ma być osiągnięty. Osiągnięcie celu jest
równoznaczne z zaspokojeniem określonej potrzeby. Następnie są ustalane środki osiągnięcia celu.
Środkiem, sprzyjającym osiągnięciu celów ekonomicznych (potrzeb ekonomicznych), jest proces
gospodarowania.
W zależności od rodzaju potrzeby można podzielić na:
- biologiczne (naturalne, podstawowe, niższego rzędu) – to potrzeby, których zaspokojenie jest niezbędne
do życia. Należą do nich potrzeba jedzenia, spania, ubrania się, potrzeby fizjologiczne. Zaspokojenie lub
niezaspokojenie potrzeb naturalnych stanowi warunek życia biologicznego i psychicznego człowieka;
- kulturowe (wyższego rzędu) – to potrzeby duchowe, stanowiące wytwór kultury danego społeczeństwa.
Wynikają z psychiki człowieka, z jego stosunku do środowiska i otoczenia społecznego. Do potrzeb tych
można zaliczyć: potrzebę zdobywania wiedzy, rozrywkę, przyjaźń, uznanie, samorealizację, chęć
uprawiania turystyki.
W zależności od częstotliwości występowania potrzeby można podzielić na:
- jednorazowe – ujawnione tylko raz w jakimś okresie, np. uzyskanie wykształcenia;
- powtarzalne – powtarzające się z mniejszą lub większą częstotliwością, np. zakup jedzenia, odzieży.
W zależności od czasu występowania wyróżnia się potrzeby:
- teraźniejsze – odczuwa się je w danej chwili, np. potrzeba snu;
- przyszłe – to potrzeby, które mogą wystąpić w przyszłości.
W zależności od formy występowania i zaspokojenia potrzeby można podzielić na:
- indywidualne – potrzeby, które odczuwają pojedyncze osoby;
- społeczne (zbiorowe) – odczuwane i zaspokajane przez grupy ludzi, a nawet całe społeczeństwo.
Amerykański psycholog Abraham H. Maslow nie wyodrębnił poszczególnych potrzeb, twierdząc, że
brak jest kryteriów podziału, a wyliczanie potrzeb cząstkowych jest bezcelowe z racji ich ogromnej liczby.
Wyodrębnił natomiast ich siedem grup. Są to potrzeby:
- przetrwania (fizjologiczne) – czyli jedzenie, woda, tlen, odpoczynek, prokreacja;
- bezpieczeństwa – opieka, wsparcie, wygoda, wolność od strachu, bezpieczeństwo życia i pracy;
- miłości i przynależności – kontakty, akceptacja, afiliacja, miłość;
- szacunku i uznania – zaufanie do siebie, poczucie własnej wartości, poważanie, samodzielność,
niezależność;
- samorealizacji i rozwoju – realizacja własnego potencjału intelektualnego, kreowanie nowych potrzeb,
zwiększenie wymagań wobec własnej osobowości;

- wiedzy i zrozumienia – kształcenie, zdobywanie wiadomości;
- estetyczne – pragnienie poczucia piękna, odzwierciedlają się we wzruszeniach, dostarczanych przez różne
układy treści zmysłowych i intelektualnych.

Zaspokojenie potrzeb z dwóch pierwszych szczebli nie przynosi satysfakcji, lecz tylko usuwa nieprzyjemne
napięcie. Satysfakcję daje człowiekowi zaspokojenie ostatnich grup potrzeb. Zakładając istnienie potrzeb
różnego rzędu, trzeba podkreślić, że tworzą układ hierarchiczny. Zaspokojenie potrzeb elementarnych jest
warunkiem pojawienia się potrzeb wyższego rzędu, a więc potrzeb psychicznych i społecznych.
Niezależnie od rodzaju i miejsca w hierarchii, a także formy przejawiania i zaspokajania, potrzeby
ludzkie mają następujące cechy:
- zmienność – cecha ta oznacza, że potrzeby zmieniają się w miarę rozwoju społeczno-gospodarczego wraz
z rozwojem psychologicznym;
- różnorodność – oznacza, że każdy człowiek ma inne potrzeby; ta odmienność potrzeb jest wynikiem
różnic biologicznych i kulturalnych;
- nieograniczoność – oznacza brak granicy rozwoju i zmienności potrzeb.
Usługi to czynności, które tworzą nowe wartości użytkowe, niewidoczne, nienadające się do
składowania i transportu, wymagające współdziałania ludzi. Są świadczone odpłatnie na rzecz
usługobiorców.
Pojęcie popytu jest związane z zachowaniem się kupujących na rynku.
Wielkość popytu to ilość dobra lub usługi, jaką konsumenci chcą i mogą kupić w danym czasie i po
określonej cenie.

Najważniejszymi czynnikami (determinantami) kształtującymi popyt są:
- ceny dóbr pokrewnych;
- poziom dochodów konsumentów;
- gusty, upodobania konsumentów;
- liczba kupujących, ich struktura według wieku i płci;
- pozostałe czynniki.
Wielkość popytu na dobro zawsze się zmienia, jeżeli zmianie ulega cena danego dobra.
Cena danego dobra jest kosztem, który jest ponoszony w momencie zakupu jednostki produktu. To, jak
dużo produktu chce ktoś kupić, zależy m.in. od tego, jaka jest jego cena. Oczywiste jest, że wtedy, gdy
towar jest drogi, ludzie raczej ograniczają jego zakup (ze względu na ograniczoność dochodu własnego),
natomiast gdy jest tańszy, mają możliwość kupić go częściej i więcej. Cena określa, na ile dóbr stać
człowieka przy dochodach, które otrzymuje. Jednocześnie porównuje się tę cenę z cenami innych dóbr.
Oprócz poziomu cen na popyt wpływa poziom cen innych, pokrewnych towarów. Szczególnie ważne są
tu ceny substytutów i dóbr komplementarnych. Jeżeli dobra cena spada, to automatycznie rośnie na nie
zapotrzebowanie, ale jednocześnie spada wielkość popytu na dobra substytucyjne w stosunku do niego. Jeśli
natomiast cena jednego z dóbr komplementarnych rośnie, to zapotrzebowanie na nie maleje, a jednocześnie
maleje również wielkość popytu na drugie dobro (komplementarne).
Poziom dochodów konsumentów to suma pieniędzy przeznaczonych na zakupy na danym rynku w danym
okresie oraz na oszczędności. Jeżeli zwiększają się dochody konsumentów, to zwiększa się też popyt.
Istnieją oczywiście wyjątki od tej zasady. Wraz z podnoszeniem się stopy życiowej ludzie ci odchodzą od
kupowania tanich i gorszej jakości dóbr na rzecz dóbr droższych i lepszej jakości.
Duży wpływ na popyt mają indywidualne upodobania i gusta klientów. Mówiąc o gustach konsumentów,
należy zaznaczyć, że kształtują się one również pod wpływem aktywnego pobudzania, np. wskutek reklamy.
Częste więc oddziaływanie na potencjalnych konsumentów danego towaru, przedstawienie korzyści
płynących z jego posiadania wręcz zmusza do nabycia reklamowanego towaru. Konsumenci zwiększają
zakupy tego, co jest aktualnie modne, zwiększają popyt na dobra, które są intensywnie reklamowane.
Większa liczba konsumentów może zwiększyć zapotrzebowanie na dany towar, np. zwiększa się liczba
konsumentów w miejscowościach nadmorskich w okresie letnim.
Popyt może być uzależniony także od wielu innych czynników, np. od:
- sezonowości, wzrasta np. popyt na ozdoby świąteczne w okresie bożonarodzeniowym czy wielkanocnym,
na ogórki w sezonie letnim;
- pogody, np. spada popyt na parasole i płaszcze przeciwdeszczowe w okresie bezdeszczowego lata;
- rady znajomych, osób, których uznaje się za ekspertów w danej dziedzinie, np. leki kupuje się po
skonsultowaniu z lekarzem.

Właściwie wszystko może mieć wpływ na dokonywane przez ludzi zakupy. Przyczyna zakupu może być
zupełnie nieoczekiwana i zaskakująca. Bardzo ważnym czynnikiem są przewidywania ludzi dotyczące cen
w przyszłości.
Wpływ ceny na wielkość popytu jest ogromny. Ekonomiści sformułowali prawo popytu, które brzmi:
Prawo popytu mówi, że wzrostowi ceny towarzyszy spadek wielkości popytu (i odwrotnie), jeżeli inne
warunki na rynku pozostaną bez zmian.
Inne warunki rynkowe:
- efekt substytucyjny – konsumenci chętnie zastępują produkty droższe tańszymi;
- efekt dochodowy – przy niższej cenie można kupić więcej dóbr i ludzie nie muszą rezygnować z kupna
innych towarów;
- malejąca użyteczność krańcowa – w określonym czasie konsumenci danego dobra będą uzyskiwali coraz
mniejsze zadowolenie (użyteczność) z każdego, kolejnego, kupowanego produktu. Dodatkowy produkt tego
typu zostanie zakupiony pod warunkiem obniżenia ceny.
Graficzną prezentacją prawa popytu jest krzywa popytu, czyli zestawienie wielkości popytu dla różnych
wysokości ceny. Najczęściej oznacza się ją literą D (od angielskiego słowa demand, czyli popyt).
Krzywa popytu pokazuje ilości dobra lub usługi (czyli wielkość popytu), jakie ludzie chcą kupić przy
każdym poziomie ceny w danym okresie.

Popyt na dobro Q.

Graficzna ilustracja prawa popytu .

Podaż na rynku
Pojęcie podaży jest związane ze sposobem podejmowania decyzji przez producentów na temat tego, co
produkować, w jakich ilościach i po jakiej cenie sprzedawać.
Podaż to ilość dóbr, które przy różnych wysokościach ceny sprzedawcy chcą i mogą sprzedać na rynku.
Najważniejszymi czynnikami (determinantami) kształtującymi podaż dóbr i usług są:
- ceny i dostępność czynników wytwórczych;
- technologia;
- polityka gospodarcza państwa;
- ryzyko produkcyjne;
- liczba producentów na rynku.
Cena dobra informuje, ile pieniędzy producent otrzyma ze sprzedaży danego dobra. Dla sprzedających
cena stanowi informację o opłacalności produkcji.
Wysoka cena czynników wytwórczych – ziemi, pracy, kapitału – zniechęca do wzrostu podaży, gdyż
wpływa na wzrost kosztów produkcji. Wysoki koszt produkcji może uniemożliwić rozpoczęcie produkcji
przez nowe, małe przedsiębiorstwa, ale również czasami nie pozwala rozwijać się firmom już istniejącym.
Dostępność właściwych czynników wytwórczych w odpowiednim czasie ma wpływ na rodzaj produktów
dostarczanych na rynek.

Lepsza technologia umożliwia zmniejszenie kosztów produkcji. Pozwala to dostarczać na rynek każdą ilość
produktu po niższej cenie, prowadząc do wzrostu konkurencyjności na tym rynku. Techniki produkcji
zwiększają wydajność, umożliwiają zatem osiągnięcie danej produkcji przy mniejszym zużyciu zasobów.
Polityka gospodarcza państwa może wpływać na to, jak kształtuje się podaż na rynku poprzez
uregulowania prawne, system podatkowy, system finansowy czy decyzje dotyczące inwestycji.
Wszystko to, co dotyczy przyszłości, jest niepewne. Występujące ryzyko na jednych producentów działa
hamująco, czyniąc ich ostrożnymi w swoich zamiarach biznesowych, na drugich zaś motywująco, czyniąc
ich odważnymi, żądnymi osiągnięcia dużych korzyści. Każda działalność obarczona jest ryzykiem. Różnice
pomiędzy producentami polegają na rozmiarach tego ryzyka.
Zwiększenie liczby producentów zwiększa na rynku produkcję, a więc i podaż na danym rynku.
Prawo podaży mówi, że wzrostowi ceny towarzyszy wzrost wielkości podaży (i odwrotnie), jeżeli inne
warunki na rynku pozostaną bez zmian.
Krzywa podaży pokazuje ilości produktów, jakie producenci chcą dostarczyć na rynek w danym okresie
przy każdym poziomie ceny. Krzywą podaży oznacza się literą S (od angielskiego słowa supply, czyli
podaż).
Wielkość podży Y.

Temat: Pojęcie dobra i zasoby ekonomiczne. Rzadkość. - 1 godz. lek. ,
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Dobra to materialne środki zaspokajania potrzeb ludzkich.
Dobra można podzielić następująco:

W zależności od możliwości pozyskania dobra można je podzielić na:
- gospodarcze (ekonomiczne) – dobra wytworzone przez człowieka w ograniczonej ilości, nazywane
dobrami rzadkimi;
- wolne – występujące w przyrodzie w nieograniczonej ilości, np. słońce, powietrze, lasy, woda. We
współczesnym świecie dobra wolne stają się coraz częściej dobrami ekonomicznymi, tj. takimi, które w
stosunku do potrzeb są teraz ograniczone – tak się dzieje na skutek postępu cywilizacyjnego i
zanieczyszczenia środowiska.
Ze względu na przeznaczenie dobra ekonomiczne można podzielić na:
- produkcyjne – służą do wytwarzania innych dóbr, np. maszyny, urządzenia, surowce, materiały;
- konsumpcyjne – służące bezpośrednio zaspokajaniu potrzeb ludzkich, tj. jedzenie, picie, samochody,
domy itd.

Ze względu na związek, jaki zachodzi pomiędzy dobrami, można wyróżnić:
- substytuty, czyli takie dobra, które zaspokajają tę samą potrzebę, ich zakup oznacza wykluczenie
konieczności kupna innego dobra, mogącego tę potrzebę zrealizować, np. woda mineralna marki X i marki
Y;
- dobra komplementarne to takie, które się wzajemnie uzupełniają. Oznacza to, że zakup jednego dobra
powoduje powstanie potrzeby zakupu dobra uzupełniającego, np. samochód i benzyna, kuchenka gazowa i
gaz.
Zasoby
Aby przedsiębiorstwo mogło sprawnie funkcjonować, niezbędne jest wykorzystanie jego podstawowych
zasobów.
Zasobem przedsiębiorstwa jest każdy znajdujący się w jego dyspozycji czynnik wytwórczy, który może
być wykorzystany w procesie produkcji i wymiany.
Wyróżnia się zasoby:
- ludzkie (ludzie z ich wiedzą i umiejętnościami, praca, przedsiębiorczość);
- naturalne (ziemia, bogactwa naturalne, powietrze, woda);
- kapitałowe (zasoby, które są wynikiem działalności człowieka, czyli urządzenia, maszyny, budynki,
środki transportu, surowce, materiały, pieniądze).

Pierwszym rodzajem zasobów są zasoby ludzkie, nazywane pracą. Praca stanowi najważniejszy i
twórczy czynnik produkcji. Zasoby ludzkie tworzą ludzie i ich specyficzne predyspozycje, dzięki którym
przedsiębiorstwo osiąga przewagę konkurencyjną. Praca ludzka jest celową działalnością człowieka, mającą
na celu zaspokojenie potrzeb, występującą w postaci wysiłku fizycznego oraz pracy umysłowej. Do
wykonywania pracy ludzie muszą mieć określone kwalifikacje, zdobyte w procesie nauki i doświadczenia
życiowego. Zdolność uczenia się i zdobywania kwalifikacji jest niezwykle cenną cechą, ponieważ
umożliwia rozwój człowieka. Rozwój ten jest głównym czynnikiem wszelkiego postępu na świecie.
Nieustanny rozwój kwalifikacji człowieka powoduje, że jego praca jest coraz bardziej wydajna i przynosi
coraz większe efekty.
Właściwe wykorzystanie zasobów ludzkich jest związane z:
- tworzeniem właściwych warunków pracy;
- określaniem zapotrzebowania na pracowników, a następnie zatrudnianie tych pracowników, którzy mają
odpowiednie kwalifikacje;
- organizowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników;
- tworzenie systemu oceny efektów pracy;
- motywowanie pracowników.
Zasoby naturalne nie są wytworem pracy ludzi, lecz są darem natury. Zasoby te występują w kilku rolach:
- jako przestrzeń, stwarzając w ten sposób miejsce dla przedsiębiorców, dróg, lotnisk, całych miast i wsi;
- jako obszar uprawny (rolniczy), stwarzając warunki do rozwoju produkcji rolniczej, ogrodniczosadowniczej;
- jako źródło surowców naturalnych, czyli występowania węgla, rud metali, ropy naftowej;
- woda, powietrze.
Zasoby naturalne są podstawą wytwarzania wielu produktów oraz prowadzenia innej działalności
gospodarczej. Wyróżnia się zasoby:
- odnawialne, do których należą woda, powietrze, ciepło słoneczne;
- nieodnawialne, czyli złoża surowców naturalnych.
Produkcyjna działalność człowieka powoduje dewastację środowiska naturalnego, a nawet jego
zniszczenie. W działalności produkcyjnej istnieje, więc obowiązek ochrony środowiska naturalnego.
Zasoby kapitałowe to wartości rzeczowe i finansowe, wytworzone przez człowieka. Zasoby kapitałowe
dzieli się na:
- rzeczowe (środki produkcji), składające się z:

− środków pracy, czyli maszyn, narzędzi, urządzeń, ogólnie wszystkiego tego, za pomocą czego człowiek
coś wytwarza;
− przedmiotów pracy, czyli surowców, materiałów, półfabrykatów, na które człowiek oddziałuje i które
służą do produkowania danego dobra;
- finansowe, czyli: gotówka, pieniądz bezgotówkowy (czeki, weksle, gotówka na rachunku w banku) i
różnorodne papiery wartościowe (akcje, obligacje, bony) W każdej chwili kapitał finansowy można
zamienić na rzeczowy poprzez zakup środków produkcji.
Przedsiębiorczość i zdolność zarządzania to zasoby ludzkie, które umożliwiają sprawne zarządzanie
innymi zasobami i wprowadzanie usprawnień do produkcji. Aspekt ekonomiczny przedsiębiorczości określa
ją, jako sposób organizowania posiadanych zasobów i wykorzystania szczególnych okazji w istniejących
warunkach gospodarczych. To taki sposób zarządzania zasobami, który gwarantuje najwyższą efektywność
podejmowanych rozwiązań.
Przedsiębiorczość jako funkcja to proces organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
gwarantujący uzyskanie wyższej użyteczności produktów oraz wyższą efektywność gospodarowania.
Przedsiębiorczość jako sposób zarządzania jest nastawiona na wykorzystanie pojawiających się
okazji, bazujących na innowacjach.
Przedsiębiorczość jako cecha jest określana jako gotowość i zdolność do podejmowania ryzyka,
rozwiązywania w sposób twórczy i nowatorski powstałych problemów, umiejętność rozpoznawania i
wykorzystywania pojawiających się szans i okazji oraz elastycznego przystosowania się do zmieniających
się warunków rynkowych.
Zasoby przedsiębiorstwa powinny być wykorzystywane efektywnie i racjonalnie, gdyż ma to wpływ
na poziom ponoszonych kosztów przez przedsiębiorstwo. W przedsiębiorstwie muszą być właściwie
zaplanowane procesy technologiczne i ich obsługa, zidentyfikowane i zaplanowane wszystkie działania
związane z pozyskiwaniem klienta i sprzedażą produktu. We wszystkich tych działaniach zasoby są
zużywane i w konsekwencji odzwierciedla się to w koszcie oferowanego produktu lub usługi
Rzadkość
Każdy człowiek w życiu codziennym spotyka się z problemami ekonomicznymi. Są one bardzo
zróżnicowane. Mają jednak wspólną cechę, implikowaną zjawiskiem rzadkości, co jest wynikiem
zależności między zapotrzebowaniem ludzi na dobra a ograniczonymi zdolnościami wytworzenia tych dóbr.
Problem rzadkości występuje zawsze, kiedy zapotrzebowanie ludzi na dobra przewyższa możliwość
wyprodukowania tych dóbr. Rzadkość dotyka zarówno surowców (węgla, ropy naftowej, złota itd.), jak i
innych dóbr (samochodów, mieszkań, żywności). Ludzie chcą posiadać więcej dóbr, aniżeli jest ich
wytworzonych lub odkrytych w danym momencie na świecie. Dlatego człowiek jest zmuszony wybierać.
Wybór polega na rozstrzygnięciu podstawowych kwestii ekonomicznych:
- co produkować;
- w jaki sposób wytwarzać;
- dla kogo wytwarzać;
- ile wytwarzać.
Zjawisko rzadkości dotyczy wszystkich społeczeństw, zarówno biednych, jak i bogatych. Postęp
techniczny powoduje, że powstają nowe strumienie dóbr, którymi człowiek jest zainteresowany i zmuszony
do dokonywania wyborów. Nie można bowiem pozwolić sobie na zakup wszystkiego, co w danej chwili
można mieć, ze względu na ograniczoność dochodu. Dokonując wyboru, rezygnuje się z jednych rzeczy na
korzyść innych. Koszt alternatywny jest to najkorzystniejsza możliwość, z której trzeba zrezygnować,
dokonując wyboru.

Temat: Istota mechanizmu rynkowego - 1 godz. lek,

06.02.2021

Elementy rynku: cena, popyt i podaż oddziaływają na siebie, aby została osiągnięta równowaga rynkowa, to
znaczy wielkość popytu równała się wielkości podaży.
Mechanizm rynkowy to zespół współzależności pomiędzy wielkością popytu, wielkością podaży i ceną,
mający na celu dostosowywanie struktury produkcji do struktury potrzeb konsumentów.

Popyt i podaż na dobro Q.

Równowaga rynkowa
Punkt Q na wykresie oznacza punkt równowagi rynkowej. W miejscu tym wielkość popytu (150 szt.) równa
jest wielkości podaży (również 150 szt.) przy tej samej cenie (3 zł).
Punkt P (150 szt.) określa wielkość równowagi, to jest wielkość transakcji w warunkach, gdy wielkość
popytu równa się wielkości podaży.
Punkt C (3 zł) to cena równowagi, czyli jedyna cena, przy której wielkość popytu równa się wielkości
podaży. Przy cenie równowagi kupujący i sprzedający są usatysfakcjonowani i każdy, kto tylko chce, może
dokonać transakcji, tzn. producenci mogą sprzedawać wszystkie swoje towary, a nabywców będzie stać na
ich zakup.
Jeżeli nie są spełnione powyższe warunki, na rynku występuje nierównowaga. Nierównowaga rynkowa
może występować w dwóch formach jako:
- nadwyżka rynkowa;
- niedobór rynkowy.
Gdy wielkość podaży przewyższa wielkość popytu przy danym poziomie cen, występuje wówczas
nadwyżka rynkowa, co oznacza, że towarów jest więcej niż chętnych do zakupu. Jeżeli oferta sprzedaży
jest duża w stosunku do zgłaszanego zapotrzebowania, to cena będzie spadać, by na rynku znów zapanowała
równowaga.

Na rysunku widać, że wzrost ceny z 3 zł do 4 zł spowodował stan nierównowagi. Przy cenie 4 zł wielkość
podaży (P2 = 200 szt.) jest większa niż wielkość popytu (P1 = 100 szt.). Taki stan rzeczy nazywamy
nadwyżką rynkową.

przypadku wynosi ona 100 szt. (bo 200 szt. – 100 szt. = 100 szt.). Nadwyżka rynkowa prowadzi do spadku
ceny.
Z niedoborem na rynku ma się do czynienia wówczas, gdy przy danym poziomie cen wielkość popytu
przewyższa wielkość podaży. Nabywcy nie zaspokajają swoich potrzeb, gdyż brakuje towaru. W takiej
sytuacji, gdzie kupujący chcą nabyć więcej, niż oferują sprzedający, cena rośnie.

Na rysunku 1.12 widać, że spadek ceny z 3 zł do 2 zł spowodował stan nierównowagi. Przy cenie 2 zł
wielkość podaży (P2 = 100 szt.) jest mniejsza niż wielkość popytu (P1 = 200 szt.). Taki stan rzeczy
nazywamy niedoborem rynkowym. W tym przypadku wynosi on 100 szt. (bo 200 szt. – 100 szt. = 100 szt.).
Niedobór rynkowy prowadzi do wzrostu ceny.

TEST DO SAMODZIELNEGO WYKONANIA
Test typu prawda-fałsz, sprawdzający poziom wiedzy.
Składa się z 18 pytań.
Uzupełniony test proszę o przesłanie na
emaila: ewagawlinska@interia.pl
1. Efekt substytucyjny polega na tym, że konsumenci chętnie zastępują produkty droższe
tańszymi.
2. Rynek nabywcy to taka sytuacja na rynku, która stawia nabywcę na uprzywilejowanej
pozycji.
3. Popyt może być zależny od sezonowości czy pogody.
4. Budżet konsumenta to zestawienie jego rzeczywistych wpływów i wydatków.
5. Cena dobra stanowi dla sprzedającego informację o opłacalności produkcji.
6. Ekonomia jest nauką o gospodarowaniu.
7. Prawo popytu mówi, że wzrostowi ceny towarzyszy spadek wielkości popytu, jeżeli inne
warunki na rynku pozostaną bez zmian.
8. Mikroekonomia zajmuje się analizą gospodarki jako całości.
9. Graficzną prezentacją prawa popytu jest krzywa podaży, czyli zestawienie wielkości

popytu dla różnych wysokości ceny.
10. Ryzyko produkcyjne i liczba producentów na rynku to determinanty podaży.
11. Koszt alternatywny jest to najkorzystniejsza możliwość, z której trzeba zrezygnować
dokonując wyboru.
12. Producent jest podmiotem gospodarującym, który decyduje: co, dla kogo, ile, w jaki
sposób i jakim kosztem produkować oraz gdzie sprzedawać.
13. Konsument przechodzący z niższego poziomu dochodu na wyższy poziom, zmienia
strukturę konsumpcji.
14. Potrzeby niższego rzędu to potrzeby duchowe, stanowiące wytwór kultury danego
społeczeństwa.
15. Dobra to materialne środki zaspokajania potrzeb ludzkich.
16. Dla trzech różnych grup konsumentów to samo dobro może być – odpowiednio –
dobrem niższego rzędu, dobrem pierwszej potrzeby i dobrem luksusowym.
17. W rzeczywistości gospodarczej przeważają dobra normalne natomiast dobra podrzędne
są znacznie mniej liczne.
18. Część ekonomii poświęcona pojedynczym podmiotom gospodarczym to
makroekonomia.
POWODZENIA !!!

