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Przedmowa do wydania polskiego

Oddawane  do  rąk  polskiego  Czytelnika  polskiego  IV  wydanie  podręcznika 
ekonomii
Davida Begga, Stanleya Fischera i Rudigera Dornbuscha jest dziełem pracowników
Katedry Ekonomii II Szkoły Głównej Handlowej.

Zadanie, jakiego podjął się zespół tłumaczy i redaktorów, stało się swoistym 
wy-
zwaniem intelektualnym. Przekład książki Begga, Fischera i Dornbuscha, jednego
z najpopularniejszych podręczników ekonomii w USA i Europie Zachodniej,  nie 
było
najłatwiejsze. Lata izolacji polskiej ekonomii i gałęzi pokrewnych (zwłaszcza finan-
sów) od szybko rozwijającej się nauki światowej — w połączeniu z pojawianiem 
się
w gospodarce krajów wysoko rozwiniętych w ostatnich trzydziestu latach nowych 
in-
stytucji,  instrumentów i  terminologii  fachowej  — sprawiły,  że nasze opóźnienie 
tech-
niczne  i  gospodarcze  wiązało  się  z  dodatkowym  problemem  —  językowym. 
Stosowa-
ny dotychczas w polskiej ekonomii język okazał się niedostatecznie precyzyjnym 
na-
rzędziem  opisu  współczesnej  gospodarki  rynkowej.  Wiele  istotnych  pojęć  nie
występowało  w  nim  w  ogóle,  inne  zaś  obejmowały  często  odmienny  zakres 
znaczenio-
wy i — zamiast objaśniać — mogły dezorientować i utrudniać zrozumienie wielu
współczesnych zjawisk gospodarczych.

W  efekcie  praca  nad  przekładem  zyskała  pierwiastek  twórczy.  Jednym  z 
najistot-
niejszych  jej  składników  była  próba  wprowadzenia  do  języka  polskiego 
niewystępują-
cych  w  nim  dotychczas  pojęć  i  kategorii  oraz  stworzenia  norm  językowych 
poszerza-
jących zestaw narzędzi opisu rzeczywistości gospodarczej. Staraliśmy się przy tym
ograniczyć  do  niezbędnego  minimum  bezpośrednie  zapożyczenie  terminologii  z 
języ-



ka oryginału i utrzymać nową konwencję terminologiczną możliwie najbliżej ducha
i  tradycji  języka  polskiego.  Kosztem  takiego  podejścia  była  niekiedy  pewna 
niejedno-
znaczność  języka  opisu,  wynikająca  z  zamiennego  posługiwania  się  —  w 
zależności
od kontekstu — więcej niż jednym polskim odpowiednikiem terminów angielskich
(np. odwrotna zależność, substytucyjność i relacja wymienna w celu pełniejszego 
od-
dania wszystkich odcieni znaczeniowych angielskiego trade-off czy koszt alternatyw-
ny i koszt utraconych możliwości w przypadku opportunity cost).

Jednocześnie  staraliśmy  się  zajmować  wobec  przekładanego  tekstu  postawę 
kon-
struktywnie  krytyczną.  W  niektórych  miejscach  musieliśmy  wprowadzić  pewne 
korek-
ty  i  poprawki  w  stosunku  do  oryginału,  ze  względu  na  występujące  w  nim 
oczywiste
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błędy, nieścisłości bądź niekonsekwencje. W wielu przypadkach uznaliśmy także za
niezbędne opatrzenie pewnych fragmentów podręcznika własnymi komentarzami.
Zwracamy w nich m.in. uwagę na czyhające na mniej doświadczonego Czytelnika 
pu-
łapki,  jeśli  zbyt  dosłownie  potraktuje  materiał  faktograficzny,  ilustrujący 
rozumowanie
autorów  i  wyciągane  na  jego  podstawie  wnioski  (np.  struktura  wydatków 
brytyjskich
gospodarstw  domowych  i  wzorce  zachowań  tamtejszych  konsumentów  jako 
uzasad-
nienie współczesnych teorii konsumpcji).

Powyższe  uwagi  prowadzą  do jednej  zasadniczej  konkluzji,  bardziej  ogólnej 
natu-
ry. Zarówno oddawane do rąk Czytelnika obecne, IV wydanie przekładu angielsko-
-amerykańskiego podręcznika ekonomii, jak i inne dostępne na rynku tłumaczenia 
za-
wierają wykład zasad funkcjonowania dojrzałej, rozwiniętej gospodarki rynkowej
wraz z opisem typowych dla niej instytucji występujących w konkretnych krajach
(w tym przypadku głównie w Wielkiej Brytanii). Gospodarka rynkowa w krajach 
wy-
soko  rozwiniętych,  powstająca  przez  wiele  stuleci,  cechuje  się  względną 
stabilnością
instytucji,  postaw i  systemów wartości  warunkujących  jej  funkcjonowanie  i  jest 
silnie
osadzona w konkretnym kontekście kulturowym, historycznym i społecznym.

Pragnęlibyśmy, aby Czytelnik w trakcie lektury podręcznika miał świadomość, 
iż
— mimo postępu, jaki dokonał się w Polsce w latach 1990-2006 w procesie przebu-
dowy systemu gospodarczego — nie wszystkie przedstawione modele teoretyczne,
opisujące sposób działania dojrzałej gospodarki rynkowej, są w pełni przydatne do
zrozumienia  i  objaśnienia  mechanizmów  funkcjonowania  dzisiejszej  polskiej 
gospo-
darki.  Wynika  to  m.in.  z  faktu,  iż  nie  został  w niej  jeszcze dokończony proces 
budowy
niektórych  podstawowych  instytucji  gospodarki  rynkowej,  a  część  instytucji  nie 
osią-
gnęła jeszcze odpowiedniego poziomu sprawności i dojrzałości. Nakładają się na to
duża niestabilność warunków działania (w tym sytuacji politycznej) i ograniczona
przewidywalność reakcji podmiotów gospodarczych. Wszystko to nakazuje pewną
ostrożność  przy  odnoszeniu  zawartych  w  podręczniku  modeli  teoretycznych  i 
płyną-
cych z nich wniosków do polskich warunków.

Ostrożność  ta  nie  powinna  jednak prowadzić  do  sceptycyzmu  i  podważania 
dorob-
ku teorii. Przeciwnie, jesteśmy głęboko przekonani, że znajomość zasad ekonomii 
ob-
jaśniającej mechanizmy funkcjonowania rozwiniętej gospodarki rynkowej jest ko-
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niecznym  warunkiem  zrozumienia  istoty  większości  zjawisk  występujących  w 
dzisiej-
szej polskiej gospodarce. Warto bowiem pamiętać, iż gospodarka ta w 2006 r. była
jakościowo  inna  niż  14  lat  wcześniej,  kiedy  ukazywało  się  pierwsze  polskie 
wydanie
podręcznika.  Oznacza  to  m.in.,  że  problemy  ograniczonej  przystawalności 
zachodnich
modeli  ekonomicznych stały się mniej  istotne. Co więcej,  występujące w Polsce 
ten-
dencje rozwojowe wskazują, iż w miarę dalszego dojrzewania i stabilizacji polskiej
gospodarki  możliwość  wyjaśniania  tych  modeli  powinna  znacząco  wzrosnąć. 
Czynni-
kiem  dodatkowo  przyspieszającym  ten  proces  jest  członkostwo  Polski  w  Unii 
Europej-
skiej i postępująca integracja ekonomiczna naszej gospodarki w ramach jednolitego
rynku europejskiego.

Obecne  polskie  wydanie  podręcznika  Davida  Begga,  Stanleya  Fischera  i 
Rudigera
Dornbuscha jest oparte na jego najnowszej wersji (wydaniu VIII), opublikowanej
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w USA i  Wielkiej  Brytanii  w 2005 r.  Wprowadzono w nim kilka  zmian,  które 
niewątp-
liwie powinny korzystnie wpłynąć na jakość książki.

Po pierwsze, dużą zaletą obecnego wydania są znacznie zaktualizowane dane 
sta-
tystyczne, doprowadzone w wielu przypadkach do 2004 r.

Po  drugie,  w  podręczniku  pojawiły  się  nowe  wątki  i  narzędzia  analizy, 
odzwiercie-
dlające postęp, jaki dokonał się w ostatnich latach w teorii ekonomii.  Należą do 
nich
m.in.  polityka wspierania konkurencji  oraz polityka pieniężna, podporządkowana 
osią-
ganiu  bezpośredniego  celu  inflacyjnego.  Pozwalają  one  przybliżyć  polskim 
Czytelni-
kom aktualne zagadnienia, będące przedmiotem publicznej debaty i wzmożonego 
za-
interesowania ekonomistów w wielu krajach.

Po  trzecie,  autorzy  oryginału  usunęli  z  niego  niektóre,  częściowo 
zdezaktualizowa-
ne wątki  i  fragmenty,  utrudniające w poprzednich wydaniach pełne zrozumienie 
pre-
zentowanych  wywodów.  Jednocześnie  dokonali  znacznej  przebudowy  struktury 
pod-
ręcznika.

Po czwarte, pewnych samodzielnych korekt i modyfikacji dokonał także zespół 
au-
torski, przygotowujący polski przekład książki. Pomocne okazały się w tym nasze 
wła-
sne piętnastoletnie doświadczenia z pracy dydaktycznej z podręcznikiem, a także 
uwagi
kolegów z innych  katedr  i  uczelni  ekonomicznych.  Cenne  były  także  sygnały i 
opinie
otrzymywane  od  samych  studentów;  ich  odbiór  podręcznika  był  najlepszym 
sposobem
weryfikacji  przydatności  i  jakości  przekładu.  Dzięki  nim  mogliśmy  również 
spojrzeć  na
książkę oczami Czytelników i uwzględnić w większym stopniu, niż w poprzednich 
wy-
daniach,  ich  potrzeby i  oczekiwania.  Za  szczególnie  wnikliwe  uwagi  i  sugestie 
dzięku-
jemy zwłaszcza Dariuszowi Wójcikowi i Arkadiuszowi Żurawickiemu.

W pracy nad polskim przekładem podręcznika zyskaliśmy nieocenioną pomoc
wielu osób i instytucji, którym pragniemy w tym miejscu serdecznie podziękować. 
We
wstępnym  etapie  prac,  kiedy  niepewne  były  jeszcze  losy  naszej  inicjatywy, 
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decydujące
okazało się poparcie udzielone przez prof. Leszka Balcerowicza.

W pokonywaniu trudnej bariery językowej bardzo cenne były rady i sugestie,
udzielone przez prof. Stanisława Gomułkę z London School of Economics. Polski
tekst podręcznika dużo zyskał także dzięki weryfikacji naukowej, jakiej podjął się
prof.  Marian  Górski.  Jego  wnikliwość  i  krytycyzm,  w  połączeniu  z  głęboką 
znajomo-
ścią  polskiej  i  zachodniej  ekonomii,  pozwoliły  wyeliminować  z  tekstu  wiele 
niejedno-
znaczności i zwiększyć jakość tłumaczenia.

Cenimy  sobie  także  wsparcie  udzielone  nam  przez  kierownictwo  Szkoły 
Głównej
Handlowej, w tym Wydział Handlu Zagranicznego, który później zmienił nazwę na
Kolegium Gospodarki Światowej SGH, oraz przez dziekanów tego Kolegium — 
prof.
Eufemię Teichmann, prof. Adama Budnikowskiego i prof. Stanisława Wodejkę.

Serdeczne  słowa  uznania  i  podziękowania  należą  się  także  Polskiemu 
Wydawnic-
twu  Ekonomicznemu.  Bardzo  cenimy  sobie  jego  życzliwość  i  wsparcie, 
zaangażowa-
nie i pomoc merytoryczną zarówno na początku, jak i w późniejszych etapach prac
nad kolejnymi wydaniami książki.

Ryszard Rapacki



Przedmowa

Ekonomia jest dziedziną zbyt ciekawą, aby pozostawić ją wyłącznie ekonomistom.
Przedmiotem jej zainteresowania jest niemal wszystko, co robimy — nie tylko w 
pra-
cy czy w sklepach, lecz także w domu czy w trakcie wyborów. Ekonomia wpływa 
na
to,  jak  dbamy  o  ochronę  środowiska  naturalnego,  jaka  przyszłość  czeka  nasze 
dzieci,
jaką opiekę zapewniamy ludziom biednym i niepełnosprawnym i wreszcie — jaką
część posiadanych zasobów przeznaczamy na korzystanie z uroków życia.

Wszystkie  te  zagadnienia  są  przedmiotem  codziennych  dyskusji  w  barach  i 
auto-
busach, na posiedzeniach rządu i w salach konferencyjnych. Nauka ekonomii jest
bardzo  interesującym  wyzwaniem,  ponieważ  dostarcza  narzędzi  ułatwiających 
lepsze
zrozumienie problemów, z którymi mamy do czynienia w życiu. Wszyscy wiemy, 
że
dym wydobywający się z silnika samochodu nie oznacza niczego dobrego, niekiedy
jednak tylko wykwalifikowany mechanik wie, jak go naprawić.

Ta książka  została  pomyślana  tak,  aby  przedstawić  Czytelnikom  zestaw 
podstawo-
wych  narzędzi  ekonomicznych  oraz  umożliwić  zdobycie  umiejętności  ich 
stosowania.
Nikt nie wozi ze sobą kompletu specjalistycznych narzędzi. Najlepszy jest zestaw 
pod-
stawowy,  który  jest  na  tyle  mały,  że  można  zawsze  mieć  go  przy  sobie,  a 
jednocześnie
zawiera  wystarczająco  dużo  uniwersalnych  narzędzi,  aby  można  było  poradzić 
sobie
zarówno  z  typowymi  problemami,  jak  i  bardziej  niecodziennymi  wyzwaniami. 
Zestaw
podstawowych narzędzi ekonomicznych, jaki proponujemy w tej książce, powinien
spełniać  podobne  funkcje.  Korzystanie  z  podręcznika  powinno  pozwolić 
Czytelnikom
dostrzec, że ekonomia jest nauką zaskakująco przydatną w życiu codziennym.



Jak często ekonomiści nie zgadzają się ze sobą?

Panuje  rozpowszechnione  przekonanie,  że  ekonomiści  nigdy  się  ze  sobą  nie 
zgadzają.
Przekonanie to jest  jednak błędne.  Środki  masowego przekazu,  taksówkarze czy 
poli-
tycy wprost uwielbiają dyskutować o sprawach budzących kontrowersje. Programy 
te-
lewizyjne byłyby po prostu nudne, gdyby wszyscy uczestnicy dyskusji panelowej 
mie-
li  identyczne  poglądy.  Ekonomia  nie  jest  nauką,  która  jednoznacznie  rozstrzyga 
wszel-
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kie  spory,  udziela  jednak  odpowiedzi  na  wiele  pytań.  W  książce  staramy  się
wskazywać, kiedy i dlaczego ekonomiści są zgodni, a także wyjaśniać powody, dla
których czasem wchodzą ze sobą w spory.

Ekonomia w XXI w.

Naszym  celem  jest  pomóc  Czytelnikom  w  zrozumieniu  zasad  rządzących 
współczesną
gospodarką.  Wymaga  to  opanowania  teorii  ekonomii  i  umiejętności  jej 
praktycznego
zastosowania. Podobnie jak w przypadku genetyki czy informatyki, teoria ta wciąż 
się
rozwija, czasem w formie nagłych przełomów.

Wychodzimy z założenia, że Czytelnicy powinni jak najwcześniej zetknąć się
z najnowszymi osiągnięciami ekonomii. Jeśli można je przekazać w prosty sposób, 
to
nie  ma  powodu,  aby  zmuszać  Czytelników  do  zapoznawania  się  ze  starszymi 
koncep-
cjami ekonomicznymi, gorzej objaśniającymi rzeczywistość gospodarczą. Ilustracją
podejścia przyjętego przez nas w tej książce może być włączenie do wykładu dwóch
nowych obszarów zainteresowania ekonomii. Pierwszy z nich stanowi analiza roli 
in-
formacji, drugi — proces globalizacji.

Sposoby przekazywania  i  wykorzystywania  informacji  wywierają  decydujący
wpływ na wiele aspektów życia gospodarczego, związanych z systemem bodźców
ekonomicznych  czy  konkurencją,  włączając  w  to  obserwowany  ostatnio 
dynamiczny
rozwój handlu elektronicznego. Łatwy dostęp do informacji oraz obniżenie kosztów
transportu  wyjaśniają  również  narastający  proces  globalizacji  i  związane  z  nim 
ograni-
czenie  suwerenności  narodowej  poszczególnych  krajów  (zwłaszcza  małych). 
Współ-
czesna  ekonomia  jest  bardzo  pomocna  w zrozumieniu  zmian,  jakie  zachodzą  w 
otacza-
jącym  nas  świecie,  określeniu  możliwych  kierunków jego  przyszłego  rozwoju  i 
ocenie
różnych wariantów postępowania, między którymi musimy wybierać.

Uczenie się przez działanie

Niewielu ludzi przygotowuje się do egzaminu na prawo jazdy, jedynie czytając pod-
ręcznik.  Samo  zrozumienie  zasad  ruszania  pod  górę  nie  wystarcza.  Dobre 
opanowanie
tego manewru wymaga także wielu ćwiczeń praktycznych. Kierując się tą zasadą,
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w niniejszej  książce  zamieszczamy wiele  przykładów zastosowania  ekonomii  w 
prak-
tyce  życia  gospodarczego.  Celem  tego  zabiegu  jest  nie  tylko  podkreślenie 
przydatno-
ści  tej  dyscypliny,  lecz  przede  wszystkim  ułatwienie  Czytelnikom  zdobycia 
umiejętno-
ści  posługiwania  się  jej  narzędziami.  Począwszy  od  podstawowych  koncepcji, 
powoli
prowadzimy Czytelników przez bardziej zaawansowane modele teoretyczne i ich 
za-
stosowania. Nie używamy algebry, a w całej książce znajduje się niewiele równań.
Najlepsze  koncepcje  teoretyczne  są  przecież  proste  i  zazwyczaj  można  je 
przedstawić
w bardzo przystępny sposób.
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W jaki sposób uczyć się ekonomii?

Zwykła lektura podręcznika nie wystarczy; ekonomii najlepiej uczyć się, stosując 
ją.
Najłatwiej  byłoby  „prześliznąć  się"  przez  kolejne  akapity,  w  których  złożone 
proble-
my  staraliśmy  się  przedstawić  w  możliwie  najprostszy  sposób,  i  podkreślić  w 
tekście
kilka  przypadkowych  zdań.  Nie  jest  to  jednak  dobra  strategia.  Aktywna  nauka 
powin-
na być procesem interaktywnym. Kiedy w tekście Czytelnik przeczyta, że coś jest
„oczywiste", spróbuje odpowiedzieć sobie na pytanie: „Dlaczego jest to tak oczywi-
ste?".  Warto  też  samodzielnie  opracować  ilustrację  graficzną  omawianego 
problemu,
zanim znajdzie  się  odpowiedni  rysunek  na  kartach  podręcznika.  Jeśli  natomiast 
jakiś
fragment  tekstu  wydaje  się  być  niezrozumiały,  trzeba  przeczytać  go  ponownie. 
Warto
również  pomyśleć  o  innych,  niż  zawarte  w  książce,  przykładach  z  życia 
gospodarcze-
go,  do  których  wyjaśnienia  można  zastosować  przedstawiane  koncepcje 
teoretyczne.
Jedynym sposobem upewnienia się, czy w pełni zrozumiało się treść kolejnych roz-
działów,  jest  rozwiązywanie  umieszczonych  na  końcu  każdego  z  nich  zadań  i 
spraw-
dzanie,  czy  udzielone  odpowiedzi  są  prawidłowe.  Rozwiązania  zadań 
sprawdzających
podano  na  końcu  książki.  Można  również  sięgnąć  po  dodatkowe  narzędzia 
edukacyj-
ne, dostępne na stronie internetowej uzupełniającej tę książkę czy towarzyszący jej
zbiór zadań.

Zmiany w VIII wydaniu

Niniejsze wydanie książki zostało w znacznym stopniu zmienione, aby uwzględnić
najbardziej aktualne problemy gospodarcze i sposoby ich wyjaśnienia przez 
najnowsze
nurty ekonomii; utrzymaliśmy jednak znany i sprawdzony układ podręcznika.
Szczegółowe zmiany wprowadzone w tym wydaniu obejmują:
• nowe, znacznie zmienione ujęcie problematyki polityki wspierania konkurencji

w Wielkiej Brytanii; ujęcie to jest odbiciem zmian w ustawodawstwie i praktyce 
re-
gulacji, a te z kolei stanowią reakcję na zmieniające się warunki rynkowe, które 
sta-
ramy się wyjaśnić w tej książce;
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• zmodyfikowaną  analizę  współczesnej  polityki  pieniężnej,  podporządkowanej
osiągnięciu  bezpośredniego  celu  inflacyjnego;  tradycyjne  ujęcia  oparte  na 
modelu
ISILM i  założeniu  stałej  podaży  pieniądza  są  już  przestarzałe;  w  części  IV 
podręcz-
nika włączamy problematykę nowej polityki  pieniężnej do tradycyjnej  analizy 
glo-
balnej podaży i krzywej Phillipsa; staraliśmy się przy tym, aby nawet najbardziej
złożone  zagadnienia  związane  z  nową  polityką  pieniężną  zostały  podane  w 
sposób
przystępny dla osób uczących się ekonomii po raz pierwszy;

• uzupełnienie rysunków i tablic o dane z lat 2003-2004 i wprowadzenie wielu no-
wych,  aktualnych  ramek  dostarczających  praktycznych  ilustracji  ważnych 
koncep-
cji teoretycznych;

• nowe materiały dla wykładowców.



32   Przedmowa
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Dziękujemy  zarówno  wydawnictwu  McGraw-Hill  za  jego  wsparcie,  rady  i 
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CZĘŚĆ I

Wprowadzenie

Ekonomia jest wszędzie wokół nas. Ekonomia to nauka o tym, jak społeczeństwo 
ra-
dzi  sobie  z  problemem  ograniczoności  zasobów.  Nie  możemy  mieć  przecież 
wszyst-
kiego, czego zapragniemy, niezależnie od tego, czy chodzi o nieustające wakacje, 
czy
też o idealnie czyste powietrze. W życiu musimy dokonywać wyborów. Ekonomia 
ba-
da, w jaki sposób społeczeństwo dokonuje tych wyborów. Jest ona nie tylko nauką
o dochodach,  cenach  i  pieniądzu.  Na  przykład,  analiza  ekonomiczna  może  być 
pomoc-
na w rozstrzygnięciu sporu, czy do osiągnięcia pewnego celu należy wykorzystać 
me-
chanizm rynkowy, czy też skuteczniejsze są inne metody.
W rozdziale 1 wprowadzamy podstawowe dla ekonomii  zagadnienia rzadkości i 
wy-
boru ekonomicznego, a także zakresu, w jakim państwo powinno się angażować
w proces owego wyboru. Rozdział 2 uczy myślenia ekonomicznego, pokazując, w 
jaki
sposób  wzajemne  oddziaływania  teorii  i  faktów  wzbogacają  naszą  wiedzę  i 
pozwalają
lepiej  zrozumieć  rzeczywistość  gospodarczą.  W rozdziale  3  pokazujemy sposób 
dzia-
łania mechanizmu rynkowego.



Rozdział 1. Ekonomia a gospodarka

Rozdział 2. Narzędzia analizy ekonomicznej

Rozdział 3. Popyt, podaż i rynek



Rozdział 1

Ekonomia a gospodarka

Po przeczytaniu tego rozdziału powinieneś rozumieć:
• że przedmiotem ekonomii jest badanie, w jaki sposób społeczeństwo 

rozwiązuje pro-
blem wykorzystania rzadkich zasobów;

• sposoby, za pomocą których społeczeństwo decyduje o tym, co, jak i dla 
kogo wytwa-
rzać;

• pojęcie kosztu alternatywnego;
• na czym polega różnica miedzy ekonomią pozytywną i ekonomię 
normatywną;
• różnice między mikroekonomią i makroekonomią.

Każda  społeczność  staje  przed  koniecznością  rozwiązania  trzech  podstawowych 
pro-
blemów codziennej egzystencji: 1) jakie dobra i usługi (co) wytwarzać, 2) jak je wy-
twarzać i 3) dla kogo je wytwarzać.

Ekonomia  jest nauką, która bada, w jaki sposób społeczeństwo gospodarujące
decyduje o tym, co, jak i dla kogo wytwarzać.

Dobrami  nazywamy  takie  produkty  materialne,  jak  stal,  samochody  czy 
truskawki.
Mianem  usług  określamy takie działania,  jak masaż czy spektakl  teatralny,  które 
mogą
zaspokajać  potrzeby  konsumenta  jedynie  w  trakcie  ich  wykonywania 
(świadczenia).
W wyjątkowych przypadkach społeczeństwo gospodarujące nie musi poszukiwać 
od-
powiedzi na niektóre z tych trzech pytań. Robinson Crusoe nie musiał rozwiązywać
problemu, dla kogo wytwarzać, do czasu przybycia Piętaszka. Z reguły jednak społe-
czeństwo musi rozstrzygnąć wszystkie trzy podstawowe problemy.

Podkreślając rolę społeczeństwa w rozstrzyganiu powyższych problemów, nasza
definicja  zalicza  ekonomię  do  nauk  społecznych,  które  badają  i  wyjaśniają 
zachowania



ludzi.  Przedmiotem  ekonomii  jest  obszar  ludzkich  zachowań,  obejmujący 
produkcję,
wymianę dóbr i usług oraz czyniony z nich użytek.  Najważniejszym problemem 
eko-
nomicznym stojącym przed społeczeństwem jest rozwiązanie sprzeczności między
nieograniczonymi  potrzebami ludzkimi  w zakresie dóbr i  usług a ograniczonymi 
zaso-
bami niezbędnymi do ich wytwarzania (praca, maszyny,  surowce). Odpowiadając 
na
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Ramka 1.1

Usługi dominują w produkcie narodowym

Na  początku  XXI  w.  udział  rolnictwa  w  produkcie  narodowym  krajów wysoko 
rozwi-
niętych wynosi ok. 1%, a przemysłu niespełna 30%.

Resztę  stanowią  usługi,  w  skład  których  wchodzą:  bankowość,  transport, 
przemysł
rozrywkowy,  komunikacja,  turystyka  oraz  usługi  publiczne  (obrona  narodowa, 
policja,
edukacja, służba zdrowia). Usługi są najszybciej rosnącą częścią składową produktu
narodowego  i  eksportu.  Brytyjskie  sukcesy  eksportowe  w  dziedzinie  usług 
bankowych,
mody i przemysłu rozrywkowego sprawiły, że Wielka Brytania stała się drugim co 
do
wielkości eksporterem usług na świecie.

Udział w produkcie narodowym

(%)

Wielka Brytania USA Francja Japonia

Rolnictwo 1 2 3 2
Przemysł 27 25 26 33
Usługi 72 73 71 66

Ź r ó d ł o :  World Bank, World Development Report.

pytania:  co, jak  i  dla kogo  produkować, ekonomia wyjaśnia proces alokacji zasobów
rzadkich między różne konkurencyjne ich zastosowania.

Chociaż ekonomia zajmuje się zachowaniami ludzkimi, to uznajemy ją za naukę
ścisłą.  Taka  klasyfikacja  ekonomii  jest  pochodną  sposobu,  w  jaki  ekonomiści 
analizują
problemy,  a  nie  samego  przedmiotu  ekonomii.  Celem  ekonomistów  jest 
formułowanie
teorii zachowań ludzkich i ich weryfikacja w zestawieniu z rzeczywistością. W roz-
dziale  2  omawiamy  narzędzia  badawcze  ekonomii  oraz  wyjaśniamy,  na  czym 
polega,
wzorowana na naukach ścisłych, stosowana w niej metoda badawcza. Nie oznacza 
to,
iż ekonomia nie zajmuje się ludźmi jako jednostkami. Zawiera ona także elementy
nauk  humanistycznych.  Jest  to  nieuniknione,  gdyż  tylko  wówczas,  gdy  uda  się 
zbadać
i  zrozumieć  zachowania  ludzkie,  ekonomiści  są  w  stanie  skoncentrować  swoje 
badania
na właściwych problemach.

1.1. Problemy ekonomiczne
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Próba  zrozumienia  istoty  ekonomii  na  podstawie  definicji  przypomina  naukę 
pływania
na podstawie jedynie lektury podręcznika. Analiza formalna ma sens tylko wówczas,
gdy  się  ją  osadzi  w  praktyce.  W  tym  podrozdziale  omówimy  dwa  przykłady
sposobów, za pomocą których społeczeństwo dokonuje alokacji ograniczonych zaso-
bów między konkurencyjne zastosowania. Na tych przykładach łatwiej będzie zrozu-
mieć znaczenie problemów: co, jak i dla kogo wytwarzać.
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Szoki cenowe na rynku ropy naftowej

Ropa  jest  paliwem wykorzystywanym  w energetyce,  w  transporcie,  do  napędu 
maszyn
oraz  stanowi  podstawowy  materiał  wyjściowy  produkcji  w  przemyśle 
petrochemicz-
nym,  a  także  w  przemysłach  konsumpcyjnych  —  od  plastikowych  artykułów 
gospo-
darstwa domowego po syntetyczną odzież. Gospodarki krajów europejskich mogą 
ulec
paraliżowi  w  wyniku  blokad  dróg  organizowanych  przez  przewoźników 
samochodo-
wych,  protestujących  przeciwko  wzrostowi  cen  paliwa.  Zużycie  ropy  naftowej 
wzra-
stało stale do 1973 r. Była ona tania i występowała w obfitości.

W  roku  1973  OPEC,  tj.  Organizacja  Krajów  Eksporterów  Ropy  Naftowej
(www.opec.org),  postanowiła  ograniczyć  wydobycie  i  uczynić  ropę  naftową 
dobrem
tak rzadkim, że ceny uległy potrojeniu.

Konsumenci ropy nie mogli w krótkim okresie uniezależnić się od niej, tak więc
ograniczenie podaży było dla OPEC bardzo opłacalne.

Na rysunku 1.1 przedstawiono wskaźniki realnych (tj. skorygowanych o wpływ 
in-
flacji)  cen  ropy  w  latach  1970-2004.  W  latach  1973-1974  ceny  ropy  wzrosły 
trzykrot-
nie, a następnie uległy podwojeniu w latach 1979-1980. Na rysunku 1.1 pokazano
także,  że  gospodarki  znalazły  sposoby  rozwiązania  problemu  niedoborów  ropy 
wywo-
łanych przez OPEC. Wysokie ceny ropy nie utrzymywały się wiecznie. Z czasem 
wy-
sokie ceny spowodowały ograniczenie spożycia, a także wzrost produkcji ropy w 
kra-
jach  nienależących  do  OPEC Tego rodzaju  reakcje  wywoływane  przez  ceny są 
częścią
procesu, jaki w wielu społeczeństwach określa: co, jak i dla kogo wytwarzać.

Rozważmy  najpierw,  jak  są  wytwarzane  dobra  i  usługi.  Kiedy  cena  ropy 
naftowej
wzrośnie, każde przedsiębiorstwo będzie dążyć do ograniczenia zużycia wszelkich
produktów  opartych  na  ropie.  Przemysł  chemiczny  będzie  wdrażać  sztuczne 
substytu-

http://www.opec.org/
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Rysunek 1.1. Wskaźniki cen
ropy naftowej w latach 1970-1999
(1997 = 100)

Źr ód ł o :  IMF, International Financial Statistics.
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ty w miejsce stosowanej w produkcji ropy i jej pochodnych. Towarzystwa lotnicze
będą poszukiwać bardziej paliwooszczędnych samolotów, a w energetyce będzie się
wykorzystywać na większą skalę turbiny napędzane gazem. Ogólnie, wyższe ceny
ropy sprawią, iż będzie się stosować metody wytwarzania ograniczające jej zużycie.

Jak wzrost cen ropy wpływa na strukturę produkcji, a więc na to, co jest wytwa-
rzane? Gospodarstwa domowe przestawiają się na ogrzewanie gazowe i zmieniają 
sa-
mochody na małolitrażowe. Sąsiedzi wzajemnie podwożą się do pracy, a niektórzy,
aby zmniejszyć koszty dojazdów, przeprowadzają się bliżej miejsca pracy. Wysokie
ceny nie tylko ograniczają popyt na produkty ropopochodne, lecz także skłaniają do
zakupów substytutów. Zwiększony popyt na te substytuty powoduje wzrost ich cen
i zachęca producentów do zwiększania podaży. Konstruktorzy projektują mniejsze 
sa-
mochody,  architekci poszukują rozwiązań wykorzystujących energię słoneczną, a 
in-
stytuty  badawcze  rozwijają  technologie  oparte  na  innych  niż  ropa  surowcach 
stosowa-
nych w przemyśle chemicznym.

W podanym przykładzie przejrzyście rysuje się także odpowiedź na pytanie, dla

kogo  wytwarzać.  Wpływy  ze  sprzedaży ropy uzyskane  przez  OPEC gwałtownie 
wzro-
sły po 1973 r. Większość tych dodatkowych wpływów wydatkowano następnie na 
za-
kup towarów wytwarzanych w wysoko rozwiniętych krajach zachodnich. Z kolei 
kraje
importujące ropę musiały na sfinansowanie jej zakupów przeznaczać zwiększoną
część  swojej  produkcji.  W  kategoriach  realnych  wzrost  cen  ropy  oznaczał  dla 
krajów
OPEC wzrost ich siły nabywczej i ograniczenie siły nabywczej takich krajów-im-
porterów ropy, jak Niemcy i Japonia. W efekcie gospodarka światowa wytwarzała
więcej dla krajów OPEC, a mniej dla Niemiec i Japonii.

Rysunek  1.1  pokazuje  także,  że  ceny  ropy  podlegają  wahaniom.  Wzrost 
wydoby-
cia ropy przez kraje nienależące do OPEC oraz szersze zastosowanie substytutów 
spo-
wodowały, że po 1982 r. pozycja tej organizacji uległa pewnemu osłabieniu. Jednak
w 1999  r.  OPEC  znów pokazał  swoją  siłę.  Ograniczenia  wydobycia  wywołało 
kolejny
wzrost cen i szok naftowy w 2000 r. Demonstracje przewoźników samochodowych
wyszły na ulice. W warunkach niepewności związanej z wojną iracką i konfliktami 
na
Bliskim Wschodzie zarówno USA, jak i Unia Europejska naciskały aż do 2004 r. na
OPEC, aby członkowie tej organizacji zwiększyli wydobycie ropy, odwracając tym 
sa-
mym wzrostowe trendy cen tego surowca.

Przykład szoku naftowego wywołanego przez OPEC ilustruje sposób,  w jaki 
spo-
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łeczeństwo gospodarujące dokonuje alokacji ograniczonych zasobów między różne
konkurencyjne zastosowania.

Zasób rzadki  (ograniczony) cechuje się tym, że przy cenie równej zeru popyt
nań przewyższa dostępną podaż.

W sensie ekonomicznym możemy więc powiedzieć,  że w rezultacie wzrostu 
ceny
ropa naftowa stała się zasobem rzadszym.
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Podział dochodu

Ty i twoja rodzina uzyskujecie roczny dochód, umożliwiający wam korzystanie z 
róż-
nych dóbr i usług oraz zamieszkiwanie w określonym miejscu. Dochód ten określa
waszą stopę życiową; oznacza to m.in. możliwość zaspokojenia podstawowych po-
trzeb,  takich  jak  wyżywienie,  mieszkanie,  opieka  zdrowotna,  edukacja,  a  także 
niektó-
rych potrzeb wyższego rzędu, jak np. rekreacja. Wasz dochód może być niższy od
uzyskiwanego przez niektórych ludzi, ale jednocześnie wyższy w porównaniu z do-
chodami innych osób zarówno w kraju, jak i za granicą.

Także kraje różnią się pod względem poziomu dochodu. Dochodem kraju lub 
—
ściślej —  dochodem narodowym  nazywamy sumę dochodów jego mieszkańców. Na
dochód świata możemy patrzeć jako na sumę dochodów poszczególnych krajów 
lub
sumę dochodów osiągniętych przez wszystkich ludzi na świecie.

Podział dochodu (w skali kraju czy świata) pokazuje proporcje, w jakich dochód
jest dzielony między różne grupy lub jednostki.

Podział dochodu ściśle wiąże się z problemami dotyczącymi tego,  co, jak  i  dla

kogo jest wytwarzane.
W tablicy 1.1 przedstawiono strukturę  ludności  świata  w podziale  na  grupy 

krajów.
Wynika z niej, że 41% ludzi żyje w krajach biednych, z których trzy największe to 
In-
die, Chiny i Indonezja; 44% zamieszkuje kraje o średnim poziomie dochodu. W 
skład
tej  grupy wchodzą m.in.  Tajlandia,  Brazylia,  Meksyk i  Węgry.  Na bogate kraje 
uprze-
mysłowione (USA, Europa Zachodnia, Kanada, Japonia) przypada 15% ludności.

Dochód na jednego mieszkańca stanowi przybliżony wskaźnik stopy życiowej
w  każdej  grupie  krajów.  Pierwszy  wiersz  tablicy  1.1  zawiera  dane  pokazujące 
dochód
na 1 mieszkańca w poszczególnych grupach krajów. W krajach biednych średni do-
chód  na  1  mieszkańca  wynosi  tylko  285  £  rocznie.  W  bogatych  krajach 
uprzemysło-
wionych dochód roczny na 1 mieszkańca sięga 17 162 £ (tj. niemal sześćdziesięcio-
krotnie więcej niż w krajach biednych). Są to uderzające różnice.

Tablica 1.1 pokazuje także, że na 40% ludności świata zamieszkującej  kraje 
naj-
biedniejsze  przypada  zaledwie  4%  dochodu  światowego.  Natomiast  na  15% 

WyszczególnienieKraje
ubogieKraje o średnim

poziomie dochoduKraje
bogateDochód na 1 mieszkańca (£)2851 27517 162% 
ludności świata414415% dochodu światowego41581

Tablica 1.1. Struktura ludności i podział 
dochodu na świecie

Ź ród ło :  World Bank, World 
Development Report, 2003.
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światowej
ludności zamieszkującej kraje bogate przypada 81% dochodu światowego.
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Ramka 1.2

Najbogatszy Brytyjczyk

W ciągu  kilku  ostatnich  stuleci  podział  dochodu  stał  się  bardziej  równomierny. 
Współ-
cześnie rządy dokonują redystrybucji dochodu i bogactwa od najbogatszych do naj-
uboższych.  Nie  zawsze było  tak w przeszłości.  W epoce feudalizmu największą 
część
bogactwa zawłaszczali król i arystokracja.

Chcąc  uzmysłowić  Czytelnikom,  jak  bardzo  nierówny  był  rozkład  bogactwa
w  przeszłości,  w  zestawieniu  poniżej  podano  szacunki  wartości  majątku 
najbogatszych
Brytyjczyków w historii, wyrażone w cenach z 2003 r.1.

Najbogatszym Brytyjczykiem wszech czasów był normandzki arystokrata, który
walczył  w  bitwie  pod  Hastings  w  1066  r.  i  otrzymał  dobra  ziemskie,  których 
dzisiejsza
wartość  sięga  ponad  57  mld  £.  Niestety,  William  z  Warenne,  Hrabia  Surrey, 
niedługo
cieszył się tym bogactwem. Zginął dwa lata później przeszyty strzałą w kolejnej bi-
twie.

William z Warenne, Hrabia Surrey 65 mld £
Richard Fitzalan, Hrabia Arundel 54 mld £
Robert, Hrabia Mortain 52 mld £
Odo z Bayeux, Hrabia Kentu 49 mld £
John z Gaunt, Książę Lancaster 49 mld £
Edward, Czarny Książę 32 mld £
Ź r ó d ł o :  www.SundayTimes.co.uk

Dla kogo gospodarka światowa wytwarza? Otóż przede wszystkim dla 15% ludno-
ści świata, zamieszkującej bogate kraje uprzemysłowione. Rozstrzygnięcie kwestii,
dla  kogo  dobra  i  usługi  są  wytwarzane,  przesądza  także  o  tym,  co  się  wytwarza.
W strukturze produkcji  światowej dominują  dobra i  usługi  spożywane  w krajach 
boga-
tych. Dysproporcje te są przedmiotem protestów ruchów antykapitalistycznych.

Z czego wynikają tak wielkie różnice dochodów w poszczególnych grupach kra-
jów? Są one związane z tym,  jak  dobra są wytwarzane. W krajach biednych liczba 
ma-
szyn i urządzeń jest mała, a odsetek ludności z wykształceniem zawodowym i tech-
nicznym  —  niski.  W  kraju  uprzemysłowionym  pracownik  posługujący  się  np. 
koparką
może wykonać zadanie, które w kraju biednym będzie wymagać wielu robotników

1 W  oryginale  wkradł  się  błąd,  gdyż  autorzy  piszą  o  wskaźnikach  udziału  najbogatszych  Brytyjczyków
wszech czasów w dzisiejszym dochodzie narodowym w Wielkiej Brytanii (przyp. red. nauk.).

http://www.SundayTimes.co.uk/
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wyposażonych jedynie w łopaty. Pracownicy w krajach ubogich są znacznie mniej 
wy-
dajni, gdyż pracują w zdecydowanie gorszych warunkach.
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Podział  dochodu  jest  nierównomierny  zarówno  wewnątrz  poszczególnych 
krajów,
jak i  między nimi.  W Brazylii  najbogatsze 10% rodzin otrzymuje  48% dochodu 
naro-
dowego  tego  kraju.  W  takich  krajach,  jak  Dania,  na  najbogatsze  20%  rodzin 
przypada
35%  dochodu  narodowego.  W  Wielkiej  Brytanii  najzamożniejsze  20%  rodzin 
otrzy-
muje 27% dochodu narodowego.

Przyczynami  tych  różnic  są  częściowo  czynniki  omówione  wcześniej. 
Dostępność
wdanym kraju darmowej oświaty i możliwości kształcenia się zmniejszają dyspro-
porcje  w  poziomie  wykształcenia  siły  roboczej  w  tym  kraju  w  porównaniu  z 
krajami
o drogim i odpłatnym systemie oświaty. Jednak, analizując podział dochodu w skali

danego  kraju,  musimy dodatkowo uwzględnić  dwa czynniki,  najczęściej  pomijane
przy rozpatrywaniu różnic pomiędzy krajami w poziomie dochodu na 1 mieszkańca.

Po  pierwsze,  źródłem  dochodów  jednostki  jest  nie  tylko  praca,  lecz  także 
własność
majątku produkcyjnego (ziemi,  budynków, akcji  przedsiębiorstw), która przynosi 
do-
chody z dzierżawy (czynszu), procent lub dywidendę. W takim kraju, jak Brazylia, 
wła-
sność ziemi i fabryk jest skupiona w rękach wąskiej grupy ludności, a w Danii — w 
rę-
kach dużo liczniejszej grupy.

Po drugie,  poszczególne  społeczeństwa  mogą  — poprzez  określoną  politykę
swych rządów — dokonywać zmian w podziale dochodu. Gospodarki, w których 
do-
minuje  państwowa  własność  środków  produkcji,  odznaczają  się  bardziej 
równomier-
nym  podziałem  dochodu  i  bogactwa.  W  gospodarkach  opartych  na  prywatnej 
własno-
ści  bogactwo  i  władza  mogą  być  skoncentrowane  w  rękach  kilku  zamożnych 
rodzin.
Między  tymi  krańcami  znajdują  się  przypadki,  w  których  za  pomocą  polityki 
podatko-
wej  państwo  może  kształtować  odmienną  strukturę  podziału  dochodu  w 
porównaniu
z  tą,  jaka  istniałaby  w  warunkach  prywatno-rynkowych.  Jedną  z  przyczyn,  dla 
których
w  Danii  podział  dochodu  jest  bardziej  równomierny  niż  w  Brazylii,  jest 
wprowadzone
w  pierwszym  z  tych  krajów  opodatkowanie  wysokich  dochodów  w  celu 
ograniczenia
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siły nabywczej ludzi bogatych, a także opodatkowanie spadków, mające ograniczyć
koncentrację bogactwa w rękach nielicznych rodzin.

Stopień nierównomierności podziału dochodu w danym kraju przesądza bezpo-
średnio nie tylko o tym, dla kogo dobra i usługi są produkowane, lecz także o tym, co

się produkuje. W Brazylii, gdzie podział dochodu jest nierównomierny, wiele osób
pracuje jako służba domowa, kierowcy i pokojówki. W Danii, gdzie dochód jest 
dzie-
lony bardziej równomiernie, niewielu stać na zatrudnienie służby domowej.

1.2. Rzadkość zasobów i ich alternatywne zastosowania

Wyobraźmy sobie gospodarkę dysponującą zasobem czterech pracowników, którzy
mogą być zatrudnieni w produkcji albo posiłków, albo filmów. Dane z tablicy 1.2 
ilu-
strują możliwe wielkości produkcji każdego z dwóch dóbr. Zależą one od sposobu,
w jaki łączny zasób robotników zostanie rozdysponowany między obie dziedziny 
wy-
twórczości. Im więcej robotników zatrudnia każda z tych gałęzi, tym większa jest 
jej
produkcja. Produkcja każdej gałęzi podlega prawu malejących przychodów.
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Prawo malejących przychodów  stanowi, że każdy następny zatrudniony w gałęzi
zwiększa jej produkcję w stopniu mniejszym niż jego poprzednik.

Prawo malejących przychodów ma zastosowanie wówczas, gdy ilość jednego 
czyn-
nika produkcji (np. pracy) jest zmienna, natomiast zasoby pozostałych czynników 
(np.
maszyn i ziemi) są stałe. Załóżmy, że pracownicy przemysłu filmowego dysponują 
sta-
łym zasobem kamer, zaplecza studyjnego i innego sprzętu. Pierwszy zatrudniony 
ma
wszystkie te urządzenia do swojego wyłącznego użytku. Kiedy zostaje zatrudniony 
dru-
gi pracownik, obaj muszą się dzielić sprzętem i urządzeniami. Dalsze zwiększenie 
za-
trudnienia powoduje postępujący spadek zasobu sprzętu i urządzeń, przypadających 
na
1 pracownika.  W efekcie produkcja na 1 zatrudnionego w przemyśle  filmowym 
maleje
w  miarę  wzrostu  zatrudnienia.  Podobne  zjawisko  występuje  także  w  produkcji 
posił-
ków.  W  obydwu  gałęziach  obserwujemy  malejące  przychody  towarzyszące 
zwiększaniu
zatrudnienia.

W tablicy 1.2 przedstawiono możliwe kombinacje produkcji posiłków i filmów, 
ja-
kie mogą być wytwarzane w hipotetycznej gospodarce przy pełnym zatrudnieniu.

Rysunek 1.2. Krzywa możliwości
produkcyjnych

Krzywa  ta  przedstawia  maksymalne  kombinacje
produkcji  posiłków,  możliwe  do  osiągnięcia  przy
pełnym  wykorzystaniu  istniejących  w  gospodarce
zasobów.  Ilustruje  ona  problem  wyboru  —  więcej
jednego  dobra  za  cenę  zmniejszenia  ilości  drugiego
dobra.  Punkty  (np.  F)  położone  nad  krzywą  są  nie-
osiągalne.  Wytworzenie  odpowiadającej  im  produk-
cji  wymaga  większej  ilości  zasobów  niż  ta,  którą
dysponuje  gospodarka.  Punkty  (np.  G)  położone

ZatrudnienieProdukcjaZatrudnienieProdukcjaprzy produkcji 
posiłkówposiłkówprzy produkcji 
filmówfilmów425003221921721711032400430

Tablica 1.2. Możliwości produkcyjne 
hipotetycznej gospodarki
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pod  krzywą  oznaczają  produkcję  nieefektywną.  Wy-
korzystując  posiadane  zasoby  w  pełni,  gospodarka
mogłaby  zwiększyć  produkcję  i  znaleźć  się  na  krzy-
wej możliwości produkcyjnych.
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Przenosząc pracowników z jednej gałęzi do drugiej, powodujemy,  iż gospodarka
zwiększa produkcję jednego dobra kosztem zmniejszenia produkcji  drugiego.  W 
takiej
sytuacji  mówimy,  że między produkcją posiłków a produkcją filmów występuje 
zależ-

ność odwrotna lub — inaczej — substytucyjność (wymienność).

Na rysunku 1.2 przedstawiamy kombinacje maksymalnych ilości posiłków i fil-
mów,  możliwych  do  wytworzenia  w  gospodarce.  Punkt  A  odpowiada  sytuacji 
opisanej
w pierwszym wierszu tablicy 1.2, kiedy produkcja wynosi 25 posiłków i O filmów.
Punkty B, C, D i E odpowiadają czterem ostatnim wierszom tablicy 1.2. Krzywą łą-
czącą punkty od A do E nazywamy krzywą możliwości produkcyjnych.

Krzywa  możliwości  produkcyjnych  przedstawia  —  przy  każdej  wielkości  pro-
dukcji jednego dobra — maksymalną, możliwą produkcję drugiego dobra.

Zwróćmy  uwagę  na  kształt  krzywej.  Jest  ona  wklęsła  względem  punktu 
odpowia-
dającego zerowej produkcji obu dóbr. Jej kształt to następstwo prawa malejących

chodów.  Przejście  z  punktu  A  do  B,  z  B  do  C  itd.  oznacza  przemieszczenie 
jedne-
go  pracownika  z  produkcji  posiłków  do  produkcji  filmów,  a  każde  takie 
przemieszcze-
nie  zmniejsza  produkcję  na  jednego  zatrudnionego  w  przemyśle  filmowym  i 
zwiększa
*  przemyśle  spożywczym.  W  rezultacie  kolejnych  takich  przemieszczeń 
uzyskujemy
malejące  przyrosty  produkcji  filmów,  poświęcając  w  zamian  rosnące  porcje 
posiłków.

Kosztem  alternatywnym  danego  dobra  jest  ilość  innego  dobra,  z  której  trzeba
zrezygnować, aby możliwe stało się wytworzenie dodatkowej jednostki tego
pierwszego dobra.

Przyjmijmy, że sytuację wyjściową na rysunku 1.2 opisuje punkt  A;  produkcja 
wy-
nosi w nim 25 posiłków i O filmów. Przechodząc z punktu A do B,  uzyskujemy 9 
fil-
mów za cenę rezygnacji  z  3 posiłków. Możemy zatem uznać,  że owe 3 posiłki 
stano-
wią koszt  alternatywny  wytworzenia  9  filmów.  Nachylenie  krzywej  możliwości 
pro-
dukcyjnych określa wysokość kosztu alternatywnego, to znaczy pokazuje, z jakiej
dości jednego dobra musimy zrezygnować, aby móc zwiększyć produkcję drugiego
dobra.

Chcąc  wyjaśnić,  dlaczego  krzywą  tę  określa  się  inaczej  mianem  granicy 
możliwo-
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ści  produkcyjnych,  rozpatrzmy punkt  G  na rysunku 1.2.  Odpowiada on sytuacji,
- której społeczeństwo wytwarza 10 posiłków i 17 filmów, co jest możliwe. Z danych
liblicy 1.2 wynika, że wymaga to zatrudnienia jednego pracownika w przemyśle 
spo-
żywczym i dwóch pracowników w przemyśle  filmowym.  Oznacza to jednak, że 
tylko
rzy spośród czterech  osób mają  zatrudnienie,  a  zatem społeczeństwo dysponuje 
nad-

żką  zasobu  pracy.  Punkt  G  nie  leży  na  granicy  możliwości  produkcyjnych, 
ponie-
waż w tym punkcie jest możliwe zwiększenie produkcji jednego dobra bez koniecz-
ności rezygnacji z części produkcji drugiego dobra. Zwiększenie o jedną osobę za-
rudnienia  w  przemyśle  spożywczym,  pozwalające  dostarczyć  dodatkowo  7 
posiłków
przy  niezmienionej  produkcji  filmów,  przenosi  nas  do  punktu  C.  Z  kolei 
zwiększenie
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Ramka 1.3

Szpitalne łóżka coraz rzadsze!

Czy  coraz  więcej  wydajemy  na  ochronę  zdrowia,  czy  też  szpitale  są  w  stanie 
upadku?
Realna  (skorygowana  o  wpływ  inflacji)  wartość  wydatków  państwa  na  służbę 
zdrowia
jest obecnie wyższa o 50% niż w 1990 r. Dlaczego więc w odczuciu społecznym
świadczenia zdrowotne ulegają ograniczeniu? Po pierwsze, żyjemy dłużej. Szacuje 
się,
że udział ludności w wieku powyżej 65 lat w ogólnej liczbie ludności w Wielkiej 
Bry-
tanii  wzrośnie  z  23%  w  1980  r.  do  31%  w  2030  r.  Ludzie  starsi  wymagają 
większego
zakresu opieki zdrowotnej. W tej sytuacji niezmienny poziom wydatków na opiekę
medyczną oznacza niższy jej zakres i jakość w przeliczeniu na osobę.

Po drugie,  postęp medycyny  stwarza możliwości  coraz  skuteczniejszej,  ale  i 
coraz
kosztowniejszej terapii, z której wszyscy chcą korzystać.

Tempo wzrostu wydatków na ochronę zdrowia jest nieco wyższe niż produktu 
na-
rodowego. Jednak w związku ze starzeniem się społeczeństwa, dla zachowania nie-
zmiennego standardu opieki zdrowotnej,  potrzebny jest wzrost  tych nakładów w 
tem-
pie  odpowiednio  wyższym.  Natomiast  w  celu  zapewnienia  dostępności 
najnowszych
metod leczenia, ale i kosztowniejszych, tempo wzrostu nakładów na służbę zdrowia
musi być jeszcze wyższe.

Rzeczywistym problemem jest rzadkość zasobów. Stajemy w obliczu decyzji, na
co  je  przekazać.  Czy  zdecydujemy  się  na  zmniejszenie  liczby  nauczycieli  i 
produkcji
telewizorów, aby móc przeznaczyć więcej zasobów na służbę zdrowia? Jeżeli nie, 
to
usługi zdrowotne muszą być reglamentowane. Reglamentacji można dokonać albo
przez urynkowienie (pobieranie opłat za usługi medyczne), albo przez racjonowanie
(ograniczając dostęp do świadczeń). Społeczeństwo musi w tych okolicznościach
przesądzić o tym, co jest wytwarzane, jak i dla kogo.

Lepszej opieki zdrowotnej nie uzyskuje się za darmo. Kosztem alternatywnym lep-
szej  opieki  pielęgniarskiej  i  lekarskiej  jest  rezygnacja  z  pewnego zakresu  usług 
eduka-
cyjnych,  rozrywki  i  innych  dóbr,  spowodowana  przeznaczeniem części  naszych 
ogra-
niczonych zasobów na cele ochrony zdrowia.
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zatrudnienia w przemyśle filmowym o jedną osobę przeniosłoby nas z punktu G do
punktu D, w którym wytwarza się 7 dodatkowych filmów, przy niezmienionej pro-
dukcji posiłków.

Krzywa  możliwości  produkcyjnych  składa  się  tylko  z  takich  punktów,  w 
których
społeczeństwo wytwarza  efektywnie.  Punkty takie, jak G,  które leżą pod krzywą, re-
prezentują  rozwiązania  nieefektywne,  ponieważ  społeczeństwo  marnotrawi  zasoby.
Dodatkowa  produkcja  jednego  dobra  nie  wymagałaby  zmniejszenia  produkcji 
drugie-
go dobra. Koszt alternatywny tej dodatkowej produkcji jest zerowy.
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Punkty leżące nad krzywą możliwości produkcyjnych, np. punkt  F  na rysunku 
1.2,
są nieosiągalne.  Jest zrozumiałe, że wytwarzanie jednocześnie większej liczby posił-
ków i filmów przy danym zasobie pracy byłoby ze wszech miar pożądane, ale jest 
to
po prostu niemożliwe. Rzadkość zasobów ogranicza możliwości wyboru społeczeń-
stwa do takich kombinacji  produkcyjnych,  które  odpowiadają  punktom leżącym 
pod
krzywą  możliwości  produkcyjnych  lub  na  tej  krzywej.  Społeczeństwo  musi 
wybierać
sposoby rozdysponowania  ograniczonych  zasobów między  różne  konkurencyjne 
za-
stosowania produkcyjne.

Produkcja  efektywna  ma miejsce wtedy,  kiedy zwiększenie produkcji  jednego
dobra możliwe jest tylko pod warunkiem zmniejszenia produkcji innego.

Ponieważ  ludzie  cenią  sobie  zarówno  posiłki,  jak  i  filmy,  społeczeństwo 
powinno
dążyć  do  produkowania  w  sposób  efektywny.  Wybór  punktu  poniżej  krzywej 
możli-
wości produkcyjnych oznaczałby nieuzasadnioną rezygnację z części możliwej do
uzyskania produkcji. W istocie więc dla społeczeństwa problem sprowadza się do 
wy-
boru  różnych  punktów  leżących  na  krzywej.  Dokonując  tego  wyboru, 
społeczeństwo
decyduje,  co  produkować. Wybierając dany punkt, społeczeństwo przesądza także, 
jak

produkować. Na podstawie danych z tablicy 1.2 możemy określić, ilu pracowników
musi  zostać  przydzielonych  do  każdej  z  gałęzi,  aby  wytworzyć  produkcję  o 
pożądanej
strukturze. Przykład, którym się dotychczas posługiwaliśmy, jest zbyt uproszczony,
aby za jego pomocą można było wytłumaczyć, dla kogo społeczeństwo produkuje.

W jaki sposób społeczeństwo podejmuje decyzję o tym, ile i co wytwarzać, czyli
innymi słowy, jak wybiera określony punkt na krzywej możliwości produkcyjnych?
Jedną z możliwości jest  pozostawienie decyzji  w tej sprawie państwu. Jednak w 
więk-
szości  gospodarek zachodnich podstawowy mechanizm,  określający,  co,  jak  i  dla 

kogo

się wytwarza, to rynek.

1.3. Rola rynku

Rynki umożliwiają kontakt nabywców i sprzedawców dóbr i usług. W pewnych 
przy-
padkach, np. lokalnego straganu z owocami, kupujący i sprzedający spotykają się 
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oso-
biście, aby zawrzeć transakcję. W innych, np. na giełdzie papierów wartościowych,
transakcje mogą być zawierane przy wykorzystaniu komputerów.

Rynek  jest zwięzłą nazwą procesu prowadzącego do tego, że decyzje gospo-
darstw  domowych  dotyczące  konsumpcji  różnych  dóbr,  decyzje 
przedsiębiorstw
0tym, co i jak wytwarzać, oraz decyzje pracowników dotyczące tego, jak wiele

1dla  kogo  pracować,  zostają  wzajemnie  uzgodnione  dzięki  odpowiednim 
dosto-
sowaniom cen.
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Ceny takich dóbr i zasobów, jak praca, maszyny, ziemia, kształtują się w sposób
zapewniający  wykorzystanie  ograniczonych  zasobów do  wytwarzania  tych  dóbr
i usług, na które występuje społeczne zapotrzebowanie.

Przypuśćmy, że kupujesz sobie na obiad hamburgera. Zdecydowałeś się na taki 
po-
siłek, ponieważ było to wygodne, tanie i nie pochłaniało wiele czasu. Najprawdopo-
dobniej  wolałbyś  zjeść  befsztyk,  lecz  jest  on dużo droższy.  Cena befsztyka  jest 
wystar-
czająco wysoka, aby społeczeństwo — odpowiadając na pytanie,  dla kogo  befsztyk 
na
obiad — przyznało go komuś innemu, a nie tobie.

McDonald's utrzymuje się na rynku, ponieważ sprzedając hamburgery, przy da-
nych  cenach  mięsa,  poziomie  czynszu  za  lokal,  a  także  płacach,  jakie  musi 
wypłacać,
osiąga  zysk.  Gdyby  czynsze  były  wyższe,  firma  mogłaby  uznać,  że  bardziej 
opłacalna
będzie  sprzedaż  hamburgerów  w  innej,  tańszej  dzielnicy  lub  przestawienie 
działalno-
ści  na  oferowanie  wytwornych  obiadów  dla  wysoko  opłacanych  menedżerów. 
Zatrud-
niony w barze student pracuje tam, gdyż uzyskane zarobki pozwalają mu częściowo
sfinansować czesne za studia. Gdyby jednak uzyskiwane w barze płace były niższe,
wówczas mógłby on uznać zatrudnienie tam za nieopłacalne. Jednocześnie praca 
wy-
konywana przez studenta nie wymaga specjalnych kwalifikacji i wielu studentów 
po-
szukuje takiego zatrudnienia, więc McDonald's nie musi oferować zbyt  wysokich
płac, aby pozyskać pracownika.

Ceny są podstawową przesłanką twojej decyzji  o kupnie hamburgera, decyzji 
fir-
my  McDonald's,  aby  sprzedawać  hamburgery,  a  także  decyzji  studenta 
podejmującego
pracę  w  barze.  Społeczeństwo  dokonuje  alokacji  zasobów  w  postaci  mięsa, 
budynków
i pracy do produkcji hamburgerów, posługując się tym systemem cen. Gdyby nikt 
nie
lubił hamburgerów, niemożliwa byłaby ich sprzedaż po cenie pokrywającej koszty
i  tym  samym  społeczeństwo  nie  przeznaczałoby  odpowiednich  zasobów  na 
produkcję
hamburgerów. Potrzeba jedzenia hamburgerów kieruje zasoby do ich produkcji.

Gdyby  jednak wybuchła  epidemia  BSE,  konsumenci  ograniczyliby  popyt  na 
ham-
burgery,  zwiększając  zakupy  kanapek  z  szynką,  których  ceny  wzrosłyby. 
Zwiększony
popyt  na  wieprzowinę  przyniósłby  wzrost  jej  ceny,  a  ceny  wołowiny  uległyby 
obniże-
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niu. Mechanizm cenowy zachęciłby społeczeństwo do realokacji zasobów ziemi z 
ho-
dowli bydła do hodowli trzody. W czasie kryzysu na rynku wołowiny, wywołanego
chorobą wściekłych krów w latach dziewięćdziesiątych XX w., ceny wieprzowiny
wzrosły o 9,5%, a wołowina potaniała. Był to silny bodziec do realokacji zasobów.

Gospodarka nakazowa

W jaki sposób zasoby mogłyby zostać rozdysponowane w gospodarce, w której nie 
ma
rynku? Jednym z przykładów jest gospodarka centralnie planowana lub — inaczej 
—
nakazowa.

Tego rodzaju planowanie jest zadaniem wielce skomplikowanym i gospodarka 
na-
kazowa, gdzie wszystkie bez wyjątku decyzje są podejmowane przez państwo, w 
czy-
stej  postaci  praktycznie  nigdzie  nie  występuje.  Jednak  w  wielu  krajach,  np.  w 
Chinach,
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Ramka 1.4

Słabe noty dla marksistowskiego centralnego
planowania

W  okresie  „zimnej  wojny"  ekonomiści  prowadzili  spory  na  temat  zalet  i  wad 
kapitali-
zmu i komunizmu. Jednak po 1990 r. kraje należące do tzw. bloku sowieckiego 
ode-
szły  od  marksistowskiego  systemu  centralnego  planowania  i  rozpoczęły  proces 
trans-
formacji, zmierzający do stworzenia gospodarki rynkowej.

W 2003 r.  klub  piłkarski  Chelsea  zmienił  właściciela.  Nowym  właścicielem 
został
Rosjanin, Roman Abramowicz, którego fortuna powstała w warunkach gospodarki
rynkowej. Handlował on ropą naftową i awansował na stanowisko prezesa jednej z 
ro-
syjskich spółek naftowych.

Mur berliński runął dlatego, że luka rozwojowa krajów bloku wschodniego w 
sto-
sunku  do  rynkowych  gospodarek  zachodnich  coraz  bardziej  się  powiększała. 
Główne
przyczyny tej tendencji były następujące.
• Bariera informacyjna.  Centralni planiści nie byli w stanie opanować ogromu

szczegółowych  danych  i  informacji,  dotyczących  gospodarki.  Maszyny  i 
urządze-
nia rdzewiały, bo nikt ich nie instalował po dostawie, płody rolne zaś gniły na 
po-
lach, bo ich przechowywanie i dystrybucja nie były skoordynowane.

• Zła struktura bodźców.  Pewność zatrudnienia osłabiała motywację do pracy. 
Dy-
rektorzy  przedsiębiorstw  zamawiali  nadmierne  ilości  surowców tylko  po  to, 
żeby
mieć  wystarczający  zapas  do  realizacji  przyszłych  planów  produkcyjnych. 
Ponie-
waż  planiści  mogli  łatwiej  kontrolować  wykonanie  planów  pod  względem 
ilościo-
wym niż jakościowym, naturalna była skłonność przedsiębiorstw do realizacji 
za-
dań ilościowych kosztem jakości. Brak norm ekologicznych przyczyniał się do
tego,  że  przedsiębiorstwa,  dążąc  do  wykonania  planów  produkcyjnych, 
powodowa-
ły  zanieczyszczenie  środowiska  naturalnego.  System centralnego  planowania 
pro-
wadził do niskiej jakości produkcji i ogromnej degradacji środowiska.
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• Brak konkurencji.  Planiści  wierzyli  w zasadę,  iż  „duże  jest  piękne".  Jedna 
fabry-
ka traktorów w ZSRR była zdolna zaopatrzyć rynek rozciągający się od Rygi do
Władywostoku.  Tak wielka skala produkcji  pozbawiała planistów możliwości 
po-
równania efektywności takiej fabryki z efektywnością innych konkurencyjnych
firm.  Nieefektywność  gospodarowania  w  przedsiębiorstwach  mogła  być 
skutecz-
nie  skrywana  przez  ich  kierownictwo.  Podobnie  niedemokratyczny  system 
wybor-
czy uniemożliwiał eliminowanie niekompetentnych ekip rządowych.

na Kubie, w krajach dawnego bloku sowieckiego, zakres centralnego zarządzania
i planowania był  bardzo znaczny.  Państwo, będące właścicielem fabryk  i  ziemi, 
decy-
dowało o tym, co ludzie powinni konsumować, jak wytwarzać i ile pracować.
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Gospodarka nakazowa  to taka gospodarka, w której wszystkie decyzje dotyczą-
ce produkcji i konsumpcji są podejmowane przez państwo. Państwowy urząd
planowania decyduje o tym,  co, jak i  dla kogo się produkuje. Szczegółowe na-
kazy są następnie kierowane do gospodarstw domowych,  przedsiębiorstw i 
pra-
cowników.

Chcąc zdać sobie sprawę z ogromu takiego zadania, wyobraź sobie, że miałbyś
metodami  nakazowymi  zarządzać  miastem,  w  którym  mieszkasz.  Pomyśl  o 
spoczywa-
jącym na tobie obowiązku rozdysponowania żywności, odzieży i mieszkań. W jaki
sposób decydowałbyś  o tym,  co kto otrzymuje  i  jak to wytwarzać? Oczywiście, 
takie
decyzje są codziennie podejmowane w mieście, w którym mieszkasz, ale odbywa 
się
to przy wykorzystaniu rynków i cen.

„Niewidzialna ręka"

Rynki, w których działanie państwo nie ingeruje, noszą nazwę wolnych rynków.

Jednostki działające na wolnym rynku kierują się własnymi celami i starają się 
od-
nosić maksymalne korzyści, nie uciekając się do jakiejkolwiek pomocy ani udziału
państwa. Idea głosząca, że system taki może rozstrzygać,  co, jak  i  dla kogo  wytwa-
rzać, jest jedną z najstarszych w ekonomii i wywodzi się od sławnego szkockiego 
fi-
lozofa i ekonomisty, Adama Smitha. Opublikowana przez niego w 1776 r. książka 
Bo-

gactwo narodów pozostaje do dziś klasycznym dziełem ekonomii. Smith dowodził, że
kierujące się własnym interesem jednostki są prowadzone przez „niewidzialną rękę"
i podejmują takie działania, które służą celom społeczeństwa jako całości.

„Niewidzialna  ręka"  to  koncepcja,  zgodnie  z którą  jednostka kierująca się  włas-
nym interesem, działając w warunkach wolnego rynku, jest zdolna dokonywać

społecznie efektywnej alokacji zasobów.
I

Wyobraź sobie, że pragniesz zostać milionerem. Rozważasz nowe pomysły, wy-
myślasz nowy produkt, np. DVD. Choć kierujesz się własnym interesem, podnosisz
jednocześnie dobrobyt społeczeństwa, tworząc nowe miejsca pracy i nowe szanse.
Przesuwasz społeczną krzywą możliwości  produkcyjnych  na wyższy poziom,  co 
ozna-
cza, że przy tych samych zasobach wytwarza się teraz więcej lepszych dóbr, a przy
okazji  zostajesz  milionerem.  Smith  głosił,  że  jednostki  motywowane  własnym 
intere-
sem,  niepoddawane  centralnym  dyrektywom,  mogą  współtworzyć  spójne 
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społeczeń-
stwo gospodarujące, zdolne do podejmowania racjonalnych decyzji alokacyjnych.

Ta  ważna  teza  była  i  pozostaje  nadal  przedmiotem  badań  współczesnych 
ekonomi-
stów.  W  następnych  rozdziałach  działanie  „niewidzialnej  ręki"  omówimy 
dokładniej,



ze wskazaniem okoliczności, w których przynosi ono pozytywne efekty. Wskażemy
również,  że  w  pewnych  warunkach,  kiedy  „niewidzialna  ręka"  nie  zapewnia 
właściwej
alokacji zasobów, pewien zakres interwencji państwa może być uzasadniony.

Gospodarka mieszana

Wolny  rynek  stwarza  warunki,  w  których  jednostka  kierująca  się  własnym 
interesem
nie  jest  poddawana  żadnym  ograniczeniom  ze  strony  państwa.  W  gospodarce 
nakazo-
wej  zakres  swobód  ekonomicznych  jednostek  jest  bardzo  ograniczony,  gdyż 
większość
decyzji podejmuje rząd na szczeblu centralnym. Między tymi dwoma krańcowymi
przypadkami mamy do czynienia z gospodarką mieszaną.

 W  gospodarce  mieszanej  państwo  i  sektor  prywatny  współuczestniczą  w  rozwią-
zywaniu  problemów  gospodarczych.  Państwo  kontroluje  znaczną  część  produk-
cji  za pomocą podatków, płatności transferowych oraz dostarczania dóbr i usług
 publicznych, takich jak obrona narodowa czy bezpieczeństwo wewnętrzne. Ken-
 troluje  także zakres,  w jakim jednostki  mogą  się  kierować  w swoim działaniu
  własnym interesem.

W większości krajów występuje gospodarka mieszana, choć niektóre z nich są
bliższe  gospodarkom  nakazowym,  a  inne  —  gospodarkom  wolnorynkowym. 
Wybrane
przykłady pokazano na rysunku 1.3. Nawet na Kubie konsumenci dysponują pewną
swobodą dokonywania zakupów. Z kolei nawet w takich krajach, jak USA, gdzie 
na-
stawienie wolnorynkowe jest najsilniej zakorzenione,  zakres interwencji  państwa
w gospodarce — m.in. poprzez dostarczanie dóbr i usług publicznych, redystrybucję
dochodu za pomocą podatków i płatności transferowych oraz regulację rynków —
jest
znaczny.

Rysunek 1.3. Rola rynku w różnych
gospodarkach

Rola  rynku  w alokacji  zasobów różni  się  znacznie
między  krajami.  W  gospodarce  nakazowej  zasoby
są  rozdzielane  przez  system  centralnego  planowa-
nia.  W  gospodarce  wolnorynkowej  praktycznie
nie  występuje  centralna  regulacja  konsumpcji,
produkcji  i  wymiany  dóbr.  Między  tymi  skrajno-
ściami  znajdują  się  gospodarki  mieszane,  w  któ-
rych  mechanizm  rynkowy  odgrywa  wprawdzie
ważną rolę,  ale  występuje  również  znaczny zakres
interwencji państwa.
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1.4. Ekonomia pozytywna i ekonomia normatywna

W  nauce  ekonomii  ważne  jest  rozróżnienie  ekonomii  pozytywnej  i  ekonomii  norma-

tywnej.

Ekonomia pozytywna  zajmuje się obiektywnym, naukowym objaśnieniem zasad
funkcjonowania gospodarki.

Celem ekonomii  pozytywnej  jest  wyjaśnienie,  w  jaki  sposób  społeczeństwo 
gospo-
darujące  podejmuje  decyzje  dotyczące  konsumpcji,  produkcji  i  wymiany  dóbr. 
Służy
to dwóm celom. Pierwszy z nich to odpowiedź na pytanie, dlaczego gospodarka 
działa
tak, jak działa. Drugi cel to stworzenie podstaw przewidywań reakcji gospodarki na
zmianę warunków działania.

Uprawiając ekonomię pozytywną, staramy się występować w roli bezstronnych
badaczy. Bez względu na nasze polityczne przekonania i preferencje, wynikające
z  przyjętego  systemu  wartości,  dążymy  przede  wszystkim  do  odpowiedzi  na 
pytanie:
„Jak  naprawdę  funkcjonuje  otaczający  nas  świat?".  W  podejściu  takim  nie  ma 
miejsca
na  własne  wartościowanie  zjawisk.  Prowadzimy  rozumowanie  według 
następującego
schematu: jeżeli nastąpi określona zmiana, to wywoła ona określony skutek. W tym
sensie ekonomia pozytywna jest podobna do nauk ścisłych, np. fizyki, geologii czy
astronomii.

Ekonomiści różnych „odcieni" politycznych zgodziliby się z tezą, że kiedy pań-
stwo nakłada na jakieś dobro podatek, to cena tego dobra wzrasta.  Normatywne 
pyta-
nie o to, czy wzrost ceny jest zjawiskiem pożądanym, to zagadnienie całkowicie od-
mienne.

Podobnie  jak  w  innych  dziedzinach  nauki,  także  w  ekonomii  istnieją 
nierozstrzy-
gnięte kwestie i  utrzymują  się kontrowersje wśród specjalistów. Kontrowersje te 
wy-
stępują na pograniczu ekonomii pozytywnej. Niektóre z nich zostają rozstrzygnięte
dzięki prowadzonym badaniom, ale pojawiają się wciąż nowe, stając się przedmio-
tem kolejnych badań.

Chociaż kompetentne i  kompleksowe badania mogą w zasadzie rozstrzygnąć 
wiele
niewyjaśnionych zagadnień ekonomii pozytywnej, to nie wydaje się, aby podobna
możliwość  dotyczyła  kontrowersji  występujących  w  ekonomii  normatywnej. 
Ekono-
mia normatywna jest bowiem oparta na subiektywnym wartościowaniu zjawisk, a 
nie
na poszukiwaniu prawdy obiektywnej.
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Ekonomia normatywna  dostarcza  zaleceń  opartych  na  subiektywnych  sądach
wartościujących._________________________________

Elementy  ekonomii  pozytywnej  i  normatywnej  zawiera  następujące 
stwierdzenie:
„Ludzie w podeszłym wieku ponoszą bardzo wysokie koszty opieki lekarskiej w 
po-
równaniu z resztą społeczeństwa i państwo powinno subsydiować ich wydatki na 
le-
czenie".  Pierwsza  część  stwierdzenia,  mówiąca  o  względnie  wysokich  kosztach 
lecze-
nia ludzi starszych, należy do ekonomii pozytywnej. Dotyczy ona tego, jak wygląda
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Ramka 1.5

Środowisko naturalne

Wiele  osób  niepokoi  wyczerpywanie  się  zasobów  naturalnych,  takich  jak  lasy 
tropikal-
ne, łowiska ryb czy czyste powietrze. Dlaczego tak źle gospodarujemy zasobami 
śro-
dowiska naturalnego? Automatyczna odpowiedź ekonomisty brzmi:  „Dlatego, że 
nie
są  one  wyceniane  tak  jak  wszelkie  inne  towary".  Rynek  rozwiązał  problem 
rzadkości,
kiedy  OPEC  ograniczył  podaż  ropy  naftowej.  Wysokie  ceny  były  zachętą  do 
zwiększa-
nia  podaży ropy i  jednocześnie  ograniczania  popytu  na  nią.  Dlaczego więc  nie 
wpro-
wadzimy po prostu cen za korzystanie ze środowiska naturalnego, tak aby skłonić 
lu-
dzi do ochrony środowiska i karać za jego degradację?

Historycznie  biorąc,  odpowiedzi  tłumaczące  brak  takiego  systemu  cen 
koncentro-
wały się  na  trudnościach  technicznych.  Nie  było  bowiem sposobu pozbawiania 
możli-
wości korzystania ze środowiska naturalnego tych ludzi, którzy nie chcieli za nie 
pła-
cić. Każdy może spacerować po polach, potajemnie zaśmiecać otoczenie, zatruwać
chemikaliami  rzeki  czy jeździć  samochodem drogą publiczną.  W miarę  upływu 
czasu
zastosowywanie  elektronicznych  systemów  pozwalających  monitorować 
korzystanie
ze środowiska naturalnego staje się coraz łatwiejsze i tańsze. W pewnym momencie
możliwe stanie się traktowanie poszczególnych składników środowiska naturalnego
tak  jak  innych  towarów będących  przedmiotem obrotu  rynkowego.  Wywoła  to 
niewąt-
pliwie  natychmiastową,  żywą  dyskusję  dotyczącą  odpowiedzi  na  podstawowe 
pytania:
co, jak i dla kogo.

Na przykład, już dziś jest możliwe pobieranie opłat za przejazd samochodem 
wy-
branymi ulicami w określonych porach dnia. Zainstalowane w samochodach karty
elektroniczne rejestrowałyby  impulsy podczas  mijania  przez samochód  punktów 
opłat.
Kierowcy byliby obciążani z tego tytułu miesięcznymi rachunkami analogicznie do
rozliczeń  transakcji  dokonywanych  przy użyciu  kart  kredytowych.  Stawki  opłat 
nali-
czane w centrum miast w godzinach szczytu byłyby wyższe niż na innych ulicach
i poza godzinami szczytu. Problem, dla kogo, może zostać rozwiązany w taki sposób,
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że  mieszkańcy  ulic  objętych  płatnym  ruchem  samochodowym  otrzymywaliby 
zryczał-
towane  subsydia  rekompensujące  im  ponoszone  na  ten  cel  wydatki.  Takie 
rozwiązanie
mogłoby  zapewnić  administracji  rządowej  poparcie  mieszkańców  tych  ulic  dla 
wpro-
wadzenia opłat od samochodowego ruchu ulicznego. Wprowadzenie opłat (cen) za 
ko-
rzystanie  ze  środowiska  naturalnego  ma  jedną  istotną  zaletę.  Oznacza  ono 
stworzenie
mechanizmu  informacji  zwrotnej,  który  —  w  sytuacji  kiedy  społeczeństwo 
postępuje
nieroztropnie — automatycznie włącza dzwonek alarmowy, ostrzegający przed niepo-
żądanymi konsekwencjami.

rzeczywistość,  i  można  sobie  wyobrazić  określony  program badawczy,  mający 
ocenić,
czy  przytoczone  stwierdzenie  jest  prawdziwe,  czy  fałszywe.  (Ogólnie  biorąc, 
stwier-
dzenie  to  jest  akurat  prawdziwe.)  Druga  jego  część,  zalecająca  państwu,  co 
powinno
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czynić, nie może być przedmiotem weryfikacji metodą naukową pod kątem prawdy
lub fałszu. Jest to bowiem subiektywny sąd oparty na odczuciach osoby, która go 
sfor-
mułowała. Można sobie wyobrazić, że wiele osób sąd ten popiera. Inni jednak mogą
się  z  takim  postulatem  nie  zgadzać.  Można  np.  uznać,  że  ważniejsze  jest 
przeznaczenie
większej ilości rzadkich zasobów na ochronę środowiska naturalnego.

Nie ma sposobu, aby ekonomia mogła dowieść prawdziwości bądź fałszywości
tego rodzaju sądów normatywnych. Wszystko bowiem zależy w tym przypadku od
preferencji  i  priorytetów  jednostki  bądź  społeczności,  dokonujących  wyboru. 
Możemy
się  posłużyć  ekonomią  pozytywną,  aby  szczegółowo  przedstawić  skutki,  jakie 
pocią-
gnie za sobą dokonanie takiego bądź innego wyboru. Ekonomia pozytywna może 
więc
przedstawić  różne  dostępne  możliwości,  stojące  przed  społeczeństwem 
dokonującym
normatywnych wyborów.

Większość ekonomistów ma poglądy normatywne, a niektórzy są zagorzałymi
zwolennikami określonych zaleceń normatywnych. Jednak rolę doradczą w kwestii te-
go,  co  społeczeństwo  powinno  czynić,  należy  wyraźnie  odróżniać  od  roli 
ekonomisty
jako eksperta, określającego prawdopodobne następstwa danych działań gospodar-
czych.  W  tej  ostatniej  roli  ekonomista  dostarcza  wyspecjalizowanej  wiedzy  z 
zakresu
ekonomii pozytywnej. Jednak w społeczeństwach demokratycznych ekonomiści nie
mają monopolu na „czyste" sądy wartościujące tylko dlatego, że są ekonomistami.
Rzetelni  ekonomiści  dążą  do  wyraźnego  odróżnienia  ich  roli  jako  fachowców
w dziedzinie ekonomii pozytywnej  od roli, w jakiej —jako zwykli obywatele — 
wy-
stępują, gdy uzasadniają określone wybory normatywne.

1.5. Mikroekonomia i makroekonomia

Wielu  ekonomistów  specjalizuje  się  w  określonych,  węższych  dziedzinach 
ekonomii.
Ekonomika  pracy  zajmuje  się  problemami  rynku  pracy.  Ekonomika  miast 
(urbanizacji)
bada  problemy  miast:  zagospodarowanie  terenów,  transport,  korki  uliczne  czy 
budow-
nictwo  mieszkaniowe.  Nie  ma  jednakże  konieczności  klasyfikowania  gałęzi 
ekonomii
według  dziedzin  życia  gospodarczego,  w  odniesieniu  do  których  zadajemy 
standardo-
we pytania: co, jak, dla kogo. Możemy także rozróżniać gałęzie ekonomii według kry-
terium  zastosowanego  w  nich  podejścia  lub  metody  badań.  Najszerszy  podział 
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sposo-
bów podejścia do problemów gospodarczych na mikroekonomię i makroekonomię
przebiega w poprzek większości wymienionych klasyfikacji przedmiotowych.

Przedmiotem  analizy  mikroekonomicznej  jest  szczegółowe  badanie  indywidual-
nych decyzji, odnoszących się do pojedynczych towarów.

Na  przykład,  możemy  badać,  dlaczego  poszczególne  gospodarstwa  domowe 
prefe-
rują samochody, a nie rowery, oraz w jaki sposób producenci decydują o tym, czy 
wy-
twarzać samochody, czy rowery. Następnie możemy zsumować decyzje wszystkich
gospodarstw domowych  i  wszystkich przedsiębiorstw,  aby przeanalizować popyt 
glo-



balny na samochody i globalną ich produkcję. Możemy badać rynek samochodów. 
Po-
równując  go  z  rynkiem  rowerów,  będziemy  w  stanie  wyjaśnić  relacje  cen 
samochodów
i rowerów oraz relacje ich podaży.

Jedna z bardziej złożonych dziedzin mikroekonomii, znana jako teoria równowagi

ogólnej,  rozszerza  to  podejście,  nadając  mu  wymiar  uniwersalny.  Bada  ona 
równocze-
śnie  wszystkie  rynki  poszczególnych  towarów.  Na  tej  podstawie  zakłada,  iż 
będziemy
w  stanie  stworzyć  ogólny  obraz  konsumpcji,  produkcji  i  wymiany  w  całej 
gospodarce
w danym momencie.

Ujęcie takie jest jednak bardzo skomplikowane. W wielu przypadkach analiza 
sta-
je się tak złożona, iż pojawia się niebezpieczeństwo utraty z pola widzenia zjawisk,
które były przedmiotem naszych badań. Interesującym zadaniem dla ekonomistów 
—
pozwalającym utrzymać element sztuki w nauce ekonomii — staje się w tej sytuacji
wymyślenie rozsądnych założeń upraszczających, które umożliwiłyby zachowanie
kontroli nad przebiegiem analizy, nie deformując przy tym zbytnio rzeczywistości. 
To
właśnie w tym miejscu ścieżki mikroekonomii i makroekonomii się rozchodzą. Mi-
kroekonomiści oferują szczegółowe badania jednego aspektu życia gospodarczego,
ale dla zachowania prostoty i jasności analizy pomijają jego związki z resztą gospo-
darki. Analiza mikroekonomiczna płac piłkarzy skoncentrowałaby się na cechach 
za-
wodu piłkarza i zdolności klubów piłkarskich do zapłaty wynagrodzeń piłkarzom. 
Po-
minęłaby ona jednak w znacznej mierze łańcuch efektów pośrednich, które mogłaby
uruchomić podwyżka płac piłkarzy, na przykład wzrost cen luksusowych domów,
prowadzący  do  boomu  w  przemyśle  wyposażenia  basenów  kąpielowych.  Gdy 
analiza
mikroekonomiczna  pomija  tego  rodzaju  efekty  pośrednie,  określamy ją  mianem 
ana-

lizy cząstkowej.

W niektórych przypadkach efekty pośrednie mogą nie być  istotne i  wówczas 
rze-
czywiście  ma  sens  skierowanie  wysiłków  ekonomistów  na  bardzo  szczegółowe 
anali-
zy konkretnych  gałęzi  czy rodzajów działalności.  Są jednak sytuacje,  w których 
efekty
pośrednie  są  zbyt  ważne,  aby  je  pominąć,  i  wtedy  weryfikacji  wymagają 
poczynione
założenia upraszczające.
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W makroekonomii kładzie się nacisk na wzajemne związki zachodzące w gospo-
darce  jako  całości.  Celowo  upraszcza  się  w  niej  analizę  poszczególnych 
elemen-
tów w trosce o przejrzystość obrazu działania całej gospodarki.

Makroekonomiści  zazwyczaj  nie  dezagregują  dóbr  konsumpcyjnych  na 
samocho-
dy, rowery czy magnetowidy. Wolą oni traktować je jako jeden agregat pod nazwą 
do-

bra konsumpcyjne, gdyż, z punktu widzenia analizy współzależności między wydatka-
mi gospodarstw domowych na dobra konsumpcyjne a decyzjami ich producentów
zgłaszających  popyt  na  maszyny  i  obiekty produkcyjne,  posługiwanie  się  takim 
agre-
gatem jest absolutnie wystarczające.

Ponieważ  pojęcia  makroekonomiczne  z  założenia  odnoszą się  do  gospodarki 
jako
całości, poświęca się im na ogół w środkach masowego przekazu więcej uwagi niż 
po-
jęciom mikroekonomicznym, którymi z kolei interesują się głównie ludzie należący 
do
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określonych,  węższych grup, dla których są one z jakichś względów ważne. Oto 
trzy
pojęcia, z którymi prawdopodobnie już się zetknąłeś.

Produkt krajowy brutto  (PKB) jest to wartość wszystkich dóbr i usług, wytwo-
rzonych w gospodarce w danym okresie (np. w ciągu 1 roku).

Po ataku terrorystycznym 11 września 2001 r. były obawy, że gospodarka świa-
towa może popaść w recesję. W fazie recesji PKB spada lub jedynie nieznacznie
wzrasta.

WsWskaźnik cen jest miernikiem zmian przeciętnego poziomu cen dóbr i usług
 w gospodarce._____________________________________________________

Ceny różnych towarów mogą się zmieniać w różny sposób. Wskaźnik cen infor-
muje  o  tym,  co  przeciętnie  dzieje  się  z  cenami.  Kiedy  poziom  cen  wzrasta, 
mówimy,
że w gospodarce występuje inflacja.

Stopa bezrobocia jest to odsetek siły roboczej pozostającej bez pracy, ale jej po-
szukującej.

Przez pojęcie siły roboczej rozumiemy ludność w wieku produkcyjnym, która by-
łaby gotowa podjąć pracę, gdyby mogła otrzymać odpowiednie zajęcie. Część ludzi
bogatych, osoby leniwe czy też chorzy mogą być w wieku produkcyjnym, ale pracy
nie poszukują. Nie stanowią oni zatem siły roboczej i nie należy ich zaliczać do 
grupy
bezrobotnych.

Ludzie nie lubią ani inflacji, ani bezrobocia. Szok naftowy i nadmierna podaż 
pie-
niądza  doprowadziły  w  latach  siedemdziesiątych  XX  w.  do  wysokiej  inflacji. 
Następnie
inflacja uległa obniżeniu, ale wzrosło bezrobocie. W 2000 r. zarówno inflacja, jak
i bezrobocie kształtowały się na niskim poziomie. Jednak już w 2001 r. pojawiła się
groźba  globalnej  recesji.  Makroekonomiści  usiłują  zrozumieć  przyczyny  tych 
fluktuacji.

Podsumowanie

• Ekonomia zajmuje się odpowiedzią na pytania,  co, jak  i  dla kogo wytwarza spo-
łeczeństwo.  Problemem  badawczym  ekonomii  jest  rozwiązanie  sprzeczności 
mię-
dzy  praktycznie  nieograniczonymi  potrzebami  ludzi  a  ograniczonymi 
społecznymi
możliwościami wytwarzania dóbr i usług, służących zaspokojeniu tych potrzeb.

• Krzywa możliwości produkcyjnych  określa maksymalną  wielkość produkcji 
jed-
nego  dobra  przy  danych  rozmiarach  produkcji  dobra  drugiego.  Ilustruje  ona 
moż-
liwe  warianty  decyzji  produkcyjnych,  czyli  stanowi  mapę  wyborów,  jakich 



Ekonomia a gospodarka  73

społe-
czeństwo musi dokonać, rozstrzygając o strukturze produkcji. Zasoby są czynni-
kiem  rzadkim,  a  zatem  punkty  położone  na  zewnątrz  krzywej  możliwości
produkcyjnych są nieosiągalne. Produkcja odpowiadająca punktom położonym 
po-
niżej krzywej jest nieefektywna.



• Kosztem alternatywnym danego dobra jest ilość innego dobra, z której trzeba
zrezygnować,  aby  możliwe  było  wytworzenie  dodatkowej  jednostki  tego 
pierwsze-
go dobra. Miarą kosztu alternatywnego jest nachylenie krzywej możliwości pro-
dukcyjnych.

• W  procesie  alokacji  zasobów  rozwinięte  gospodarki  zachodnie  w  szerokim 
zakre-
sie polegają na  mechanizmach rynku.  Rynek jest to mechanizm pozwalający 
ko-
ordynować decyzje dotyczące produkcji  i konsumpcji  za pomocą dostosowań 
ce-
nowych.

• W gospodarce nakazowej decyzje dotyczące tego, co, jak i dla kogo wytwarzać,
zapadają w centralnym urzędzie planowania. Żadna rzeczywista gospodarka nie
opiera się wyłącznie na nakazach.

• W  gospodarce  wolnorynkowej  nie  ma  interwencji  państwa.  Zasoby  są 
rozdyspo-
nowywane tylko za pośrednictwem rynku, na którym jednostki kierują się wła-
snym  interesem.  Adam  Smith  twierdził,  że  „niewidzialna  ręka"  rynku 
zapewnia
efektywną alokację zasobów.

• Współczesne  gospodarki  są  gospodarkami  mieszanymi,  opierającymi  się 
głównie
na mechanizmach rynku, ale jednocześnie ze znaczną dozą interwencjonizmu 
pań-
stwa.  Optymalny  zakres  interwencji  państwa  pozostaje  przedmiotem 
kontrowersji.

• Ekonomia pozytywna bada rzeczywistą gospodarkę. Ekonomia normatywna
formułuje zalecenia dotyczące tego, co powinno się czynić w gospodarce. Oba 
ro-
dzaje ekonomii  powinny być  oddzielone w stopniu maksymalnie  możliwym. 
Przy
odpowiedniej  skali  badań  ekonomiści  powinni  dojść  do  jednoznacznych 
wniosków
w  kwestii  zasadniczych  problemów  ekonomii  pozytywnej.  W  ekonomii 
normatyw-
nej występują subiektywne sądy wartościujące. Nie ma powodów, dla których 
lu-
dzie mieliby być zgodni w swych sądach normatywnych.

• Mikroekonomia  polega  na  szczegółowej  analizie  poszczególnych  działań 
gospo-
darczych.  Dla uproszczenia analizy może ona pomijać różne współzależności 
wy-
stępujące  w  gospodarce.  Makroekonomia  uwypukla  te  właśnie 
współzależności
kosztem uproszczenia opisu cząstkowych zjawisk i działań gospodarczych.



Zadania sprawdzające

1. W gospodarce jest 5 robotników. Każdy z nich może wytworzyć albo 4 ciastka,
albo 3 koszule  dziennie.  Produkcja na  1 zatrudnionego nie  zależy od liczby 
innych
robotników w tej samej gałęzi, a) Wykreśl krzywą możliwości produkcyjnych,
b) Ile ciastek mogłoby wytworzyć społeczeństwo, gdyby zgodziło się zupełnie 
zre-
zygnować  z  koszul?  c)  Wskaż  na rysunku punkty oznaczające nieefektywną 
orga-
nizację produkcji,  d)  Określ koszt alternatywny wytworzenia koszuli,  e) Czy
w rozważanej gospodarce działa prawo malejących przychodów?

2. Związek Radziecki wykorzystywał ceny w procesie alokacji produkcji między 
róż-
nych odbiorców. Planiści  określali  docelowe rozmiary produkcji,  a następnie 
kie-
rowali podaż do sklepów, ustalali ceny i udostępniali robotnikom pewne sumy 
pie-
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niędzy  do  wydania.  Dlaczego  nie  planowali  wszystkiego,  łącznie  z 
rozdysponowa-
niem określonych dóbr między określonych ludzi?

3. Przypuśćmy,  że  społeczeństwo  decyduje  się  na  likwidację  szkolnictwa 
wyższego.
Studenci natychmiast muszą znaleźć pracę. Załóżmy, że nie ma wolnych miejsc
pracy. Jak powinny dostosować się płace i ceny, jeżeli „niewidzialna ręka" ma 
za-
pewnić, aby ci, którzy chcą znaleźć pracę, otrzymali ją?

4. Które  z  następujących  stwierdzeń  ma  charakter  pozytywny,  a  które 
normatywny?

a) Stopa inflacji spadła poniżej  2%  rocznie, b) Ponieważ inflacja obniżyła się, 
rząd
powinien obniżyć podatki, c) Poziom dochodu w Wielkiej Brytanii jest wyższy 
niż
w Polsce, d) Ludzie w Wielkiej Brytanii są szczęśliwsi niż w Polsce.

5. Które z następujących stwierdzeń dotyczą mikroekonomii, a które makroekono-
mii? a) Stopa inflacji jest obecnie niższa niż w latach osiemdziesiątych XX w.
b) Ceny  żywności  w  tym  miesiącu  spadły,  c)  Sprzyjające  warunki 
atmosferyczne
spowodują w tym roku dobre zbiory, d) Bezrobocie w Londynie jest niższe niż
średnio w Wielkiej Brytanii.

6. Powszechne błędy w rozumowaniu. Wyjaśnij, dlaczego poniższe stwierdzenia 
są
nieprawdziwe,  a)  Z  faktu,  że  niektórzy  ekonomiści  mają  prawicowe,  a  inni 
lewico-
we poglądy, wynika, iż ekonomia może służyć do uzasadnienia dowolnej tezy.
b) Coś takiego, jak darmowy obiad, nie istnieje; aby mieć więcej jednej rzeczy,
musisz zrezygnować z innej, c) Skoro ekonomia dotyczy zachowań ludzkich, to
nie może być traktowana jako nauka ścisła.

Uwaga: Rozwiązania zadań sprawdzających zamieszczono na końcu książki.

Online Learning Centre with Powerweb

Chcąc lepiej zrozumieć główne koncepcje tego rozdziału, możesz przejrzeć dodat-
kowe materiały zamieszczone w Internecie pod adresem: Online Learning Centre,
www.mcgraw-hill.co.uk/textbooks/begg.  Znajdziesz  tam krótkie  pytania  testowe,
przykłady problemów ekonomicznych oraz różne artykuły — wszystko za darmo.

Jeśli  chcesz  mieć  jeszcze  więcej  materiałów,  streszczeń  i  przykładów,  które
mogą  pomóc  ci  w  studiowaniu  ekonomii,  kup  zbiór  zadań  Economics  Student

Workbook.  W tym  celu  wejdź  na  stronę:  www.mcgraw-hill.co.uk/textbooks/begg,
i znajdź połączenie do zbioru zadań, który chcesz zakupić2.

2 Powyższe  materiały  są  dostępne  w  języku  angielskim.  Zbiór  zadań  do  II  wydania  polskiego  tego  podrę-
cnika  można  zakupić  w  księgarniach  ekonomicznych:  P.  Smith,  D.  Begg,  Ekonomia.  Zbiór  zadań,  PWE,
Warszawa 2001 (przyp. red. nauk.).

http://www.mcgraw-hill.co.uk/textbooks/begg
http://www.mcgraw-hill.co.uk/textbooks/begg


Rozdział 2

Narzędzia analizy ekonomicznej

Po przeczytaniu tego rozdziału powinieneś rozumieć:
• dlaczego teoria jest świadomym uproszczeniem rzeczywistości;
• co to są szeregi czasowe i dane przekrojowe;
• sposób obliczania wskaźników ekonomicznych;
• na czym polega rozróżnienie wielkości nominalnych i realnych;
• proces budowy prostego modelu teoretycznego;
• metody sporządzania i interpretacji wykresów punktowych;
• dlaczego przyjęcie założenia ceteris paribus pozwala przejściowo pomijać w analizie

ważne zmienne określające, ale nie tracić ich z pola widzenia.

Gra w tenisa sprawia większą przyjemność, kiedy potrafimy serwować, a ścinać
drzewa jest łatwiej, używając piły łańcuchowej. Każda działalność czy dyscyplina
akademicka polega na wykorzystaniu pewnych narzędzi. Narzędzia te mogą mieć 
po-
stać  fizyczną,  jak  wiertarka  dentystyczna,  lub  niematerialną,  jak  umiejętność 
serwowa-
nia w tenisie.

W tym rozdziale  nacisk został  położony na poznanie  i  opanowanie  narzędzi 
stoso-
wanych  w  ekonomii.  Na  potrzeby  analizy  ekonomicznej  są  wykorzystywane 
zarówno
modele, jak i zestawy danych ekonomicznych.

Model (lub inaczej: teoria) zawiera założenia upraszczające, dotyczące sposo-
bów zachowania się ludzi. Stanowi on więc świadome uproszczenie rzeczywi-
H   stości.

Modele  tworzą  ramy  pozwalające  zorganizować  sposób  myślenia  o  danym 
zagad-
nieniu.  Pomijając  niektóre  szczegóły  rzeczywistego  świata,  umożliwiają 
skoncentro-
wanie się na kwestiach zasadniczych. Taki roboczy obraz rzeczywistości stanowi
punkt wyjścia analizy procesów ekonomicznych. Zastosowanie modeli w ekonomii
można porównać z posługiwaniem się mapą przez podróżnego. Plan Glasgow nie 
za-
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wiera wszystkich szczegółów miasta, np. sygnalizacji świetlnej, rond, ograniczeń
prędkości.  Uważna lektura  planu umożliwia  jednak dobrą orientację  w sposobie 
orga-



nizacji  ruchu  ulicznego  i  wybór  najodpowiedniejszej  trasy.  Uproszczony  obraz 
miasta
ułatwia  poruszanie  się  i  jednocześnie  pomaga  zrozumieć  rzeczywistość,  kiedy 
trzeba
przebijać się przez miasto w godzinach szczytu.

Dane to inaczej fakty opisujące zachowania podmiotów gospodarczych.

Istnieje  dwojaki  związek  między  modelem  i  zasobem  danych  lub,  inaczej, 
faktów.
Po  pierwsze,  dane  umożliwiają  ilościowe  ujęcie  analizowanych  zależności. 
Informacja
o tym, że prawdopodobnie wszystkie mosty na rzece Clyde są zakorkowane, jest 
nie-
wystarczająca. Do wyboru najlepszej trasy niezbędna jest również informacja, jak 
dłu-
go trzeba stać w korku, aby przejechać przez każdy z mostów. Posługiwanie się 
mode-
lem  pozwala  określić,  które  z  posiadanych  informacji  są  w  danym  przypadku 
najistot-
niejsze.  Z  modelu  wynika  bowiem,  że  powstanie  korków  jest  bardziej 
prawdopodobne
na mostach niż na sześciopasmowych autostradach.

Po  drugie,  dane  ułatwiają  weryfikację  modelu.  Ekonomiści,  podobnie  jak 
przedsta-
wiciele innych dyscyplin naukowych, muszą sprawdzać zgodność swoich teorii z 
od-
powiednimi (istotnymi)  faktami.  Na  przykład,  w  swoim  czasie  wykryto  ścisły 
związek
między liczbą Szkotów zmarłych na czerwonkę a stopą inflacji w Wielkiej Brytanii.
Powstaje pytanie, czy ten związek to wynik czystego przypadku, czy też klucz do 
zro-
zumienia  problemu  inflacji  w  Wielkiej  Brytanii.  Odpowiedź  na  nie  wymaga 
ponowne-
go rozważenia  badanego problemu,  do  czego niezbędne staje  się  wykorzystanie 
zasad
logicznego myślenia.

Brak  logicznego  lub  —  inaczej  —  teoretycznego  związku  między 
analizowanymi
wyżej  zmiennymi  nakazuje  traktować  występowanie  ścisłej  zależności  między 
zgona-
mi  na czerwonkę w Szkocji  a stopą inflacji  w Wielkiej  Brytanii  jako zależność 
przy-
padkową,  którą  powinno  się  zignorować.  Na  ogół  bowiem  empiryczne 
współzależno-
ści  niemające  logicznych  podstaw  prędzej  czy  później  okazują  się  nietrwałe. 
Przywią-
zywanie  wagi  do  tego  rodzaju  pozornych  związków  między  obserwowanymi 



faktami
ani nie przyczynia się do lepszej znajomości procesów ekonomicznych, ani też nie
zwiększa naszych  umiejętności przewidywania przyszłości.  Okazuje się więc, że 
spo-
sób  połączenia  modelu  z  faktami  nie  jest  obojętny  dla  jakości  analizy 
ekonomicznej.
Dane  mogą  niekiedy  sygnalizować  istnienie  logicznej  zależności,  którą 
przeoczyliśmy
w poprzednich etapach naszej analizy. Ważne jest, aby wykorzystywana przez nas 
teo-
ria  została  zweryfikowana  na  podstawie  faktów.  Jednocześnie  tylko  teoretyczne 
rozu-
mowanie pozwala na ocenę, które z posiadanych informacji mogą być traktowane 
jako
istotne.  Teoria,  która  przez  długie  lata  wytrzymuje  konfrontację  z  faktami 
(istotnymi
danymi ekonomicznymi),  zyskuje nieraz miano prawa (jak np. prawo malejących
przychodów).

Prawo behawioralne to  zależność  teoretyczna,  która  w  długim okresie  jest
potwierdzana dowodami empirycznymi.

Przegląd narzędzi analizy ekonomicznej rozpoczynamy od prezentacji danych 
eko-
nomicznych.  Następnie  pokazujemy,  w  jaki  sposób  ekonomista  może 
wykorzystywać
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teoretyczne  modele  zależności  ekonomicznych.  Na  zakończenie  podejmujemy 
temat
możliwości wykorzystywania danych do empirycznej weryfikacji modeli.

2.1. Dane ekonomiczne

Jak możemy przedstawiać dane wykorzystywane w analizie ekonomicznej?

Szeregi czasowe danych

W  pierwszych  dwóch  kolumnach  tablicy  2.1  przedstawiono  szeregi  czasowe 
przecięt-
nych miesięcznych cen miedzi.

Tablica 2.1. Ceny miedzi w latach 2003-2004 ($/tonę)

Lata Miesiąc Cena Lata Kwartał Cena
200? Grudzień 2 200 2003 IV 2 057
2004 Styczeń 2 422

Luty 2 758

Marzec 2 800 2004 I 2 660

Ź r ó d ł o :  London Metal Exchange, www.lme.co.uk

Szereg czasowy pokazuje więc, jak dana wielkość zmienia się w czasie. Tego 
ro-
dzaju zmiany można przedstawiać za pomocą tablic lub rysunków (wykresów).

Rysunek 2.1 ilustruje dane przedstawione w tablicy 2.1. Każdemu punktowi na 
ry-
sunku odpowiada  informacja  zamieszczona  w tablicy.  Punkt  A wskazuje,  że  w 
grudniu
2003 r. cena miedzi wynosiła 2200 $/tonę. Seria punktów lub kropek na rysunku 
2.1
zawiera taką samą informację jak dwie pierwsze kolumny tablicy 2.1.

Należy  pamiętać,  aby  ostrożnie  podchodzić  do  interpretacji  rysunków  i 
wykresów.
Niewielkie  zmiany  w  sposobie  prezentacji  tych  samych  danych  mogą  zmienić 
kształt
wykresu.  Na  rysunku  2.1  górna  krzywa  odnosi  się  do  skali  przyjętej  na  lewej 
pionowej
osi układu współrzędnych, a krzywa dolna do skali na osi prawej. Mimo że obie 
krzy-
we dotyczą tych samych danych, dolna krzywa sugeruje, że ceny ulegały o wiele
większym zmianom. Rysunki mogą być używane do różnego rodzaju manipulacji 
da-
nymi.  Tego typu działalność jest znana dobrze fachowcom w dziedzinie reklamy 

http://www.lme.co.uk/
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oraz
politykom.

Dla  większości  badań  dane  dzienne  są  jednak  zbyt  szczegółowe.  Nie  ma 
większe-
go  sensu  posługiwanie  się  tablicami  dziennych  zmian  cen,  gdy  okres  analizy 
obejmuje
10 czy  20  lat.  W tym  przypadku  średnie  miesięczne,  kwartalne  lub  też  roczne 
stanowią
wystarczające źródło informacji.
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Rysunek 2.1. Ceny miedzi w latach
2003-2004
Linia dolna odnosi  się do skali  na lewej pionowej
osi,  a  górna  do  skali  na  osi  prawej.  Zmienność
cen  przedstawiona  jako  linia  górna  wydaje  się
być większa.

Ź r ó d ł o :  IMF,  International  Financial  Statis-
tics.

Szereg czasowy zawiera kolejne wartości przyjmowane przez daną zmienną
Bi       w różnych momentach.   ______________________________________________

Dwie ostatnie kolumny tablicy 2.1 dotyczą średnich kwartalnych cen miedzi w 
la-
tach  2003-2004.  Cztery  kwartały  roku  to:  styczeń-marzec,  kwiecień-czerwiec, 
lipiec-
-wrzesień i październik-grudzień. Dane z pierwszego kwartału 2004 r. w drugiej ko-
lumnie  tablicy  2.1  pokrywają  się  z  danymi  w  kolumnie  czwartej.  Przeciętna 
kwartalna
cena w wysokości 2660 $ w pierwszym kwartale 2004 r. jest po prostu jedną trzecią
sumy wielkości miesięcznych w styczniu, lutym oraz marcu.

Dane przekrojowe

Dane  tworzące  szeregi  czasowe  odzwierciedlają  sposób  zmiany  danej  wielkości
w czasie. Ekonomiści w swych badaniach wykorzystują również dane przekrojowe.

Dane  przekrojowe  pokazują,  jakie  wartości  przyjmuje  analizowana  zmienna
u poszczególnych osób lub też ich grup w określonym momencie.

W tablicy 2.2 przedstawiono przekrojowe dane dotyczące bezrobocia w różnych
krajach w 2003 r.

USAJaponiaNiemcyFrancjaWielka Brytania6,05,39,39,44,8

Tablica 2.2. Bezrobocie w wybranych krajach w 2003 r. 
(% siły roboczej)

Ź ród ło :  OECD, 
Economic Outlook.



2.2. Wskaźniki

Jeżeli chcemy porównać poszczególne wielkości,  nie odwołując się do jednostek 
mia-
ry, w których te wielkości są wyrażone, możemy się posłużyć wskaźnikami.

Wskaźnik wyraża względną wartość danej zmiennej, odniesioną do jej wartości
w okresie podstawowym (bazowym).

Tablica 2.3. Ceny aluminium i miedzi ($/tonę)

Wyszczególnienie 1998 2001 2004
Cena aluminium 1 400 1 500 1 700
Cena miedzi 1 810 1 700 3 000
Wskaźnik cen aluminium (2001 = 100) 93 100 113
Wskaźnik cen miedzi (2001 = 100) 106 100 176
Wskaźnik cen metali (2001 = 100) 104 100 164

Ź r ó d ł o :  London Metal Exchange, www.lme.co.uk

Tablica 2.3 zawiera średnie roczne ceny aluminium i miedzi.  Przyjmijmy,  że 
2001  r.
jest rokiem bazowym, a ceny aluminium i miedzi z tego okresu wynoszą 100. Cena 
alu-
minium  w  2004  r.  równa  1700  $/  tonę  jest  więc  1,13  razy  wyższa  od  ceny 
aluminium
w 2001 r. Przy założeniu, że cena aluminium w 2001 r. jest równa 100, jej wskaźnik
w  2004 r.  wzrósł  do  113.  Chcąc  obliczyć  wartość  wskaźnika  dla  1998 r.,  cenę 
aluminium
z  1998 r.  (1400 $/tonę) dzielimy przez cenę aluminium z 2001 r.  (1500 $/tonę). 
Wynik
równy  0,93  mnożymy  przez  100  (wartość  wskaźnika  w  2001  r.)  i  uzyskujemy 
wartość
wskaźnika ceny wynoszący 93, jak to pokazano w tablicy 2.3. Wskaźnik cen miedzi 
zo-
stał  obliczony  w  identyczny  sposób,  tj.  przez  podzielenie  każdej  wartości  ceny 
przez  cenę
z 2001 r. oraz pomnożenie poszczególnych wyników przez 100.

Sprawdź  teraz,  czy  rozumiesz  tę  metodę  obliczania  wskaźników.  Przeciętne 
ceny
iluminium kształtowały się w 1992 r. na poziomie 1000 $/tonę, a przeciętne ceny 
mie-
dzi — 2280 $/tonę. Podaj, ile wynoszą wskaźniki cen aluminium i miedzi. (Odpo-
wiedź: 67 i 134.)

Wykorzystanie wskaźników cen jako wielkości przeciętnych

Załóżmy obecnie, że naszym celem jest zbadanie zmian cen wszystkich metali. Z 
po-

http://www.lme.co.uk/


przednich  rozważań  wiadomo,  że  ceny  poszczególnych  metali  zmieniają  się 
niejedna-
kowo.  Do uzyskania  jednego miernika zmian  cen różnych  metali  niezbędne jest 
skon-
struowanie wskaźnika ceny średniej.

Przyjmijmy,  że istnieją  tylko  dwa metale:  aluminium i  miedź.  Do obliczenia
wskaźnika  cen  wszystkich  metali  trzeba  połączyć  dwa  szeregi  czasowe, 
umieszczone
w trzecim i czwartym wierszu tablicy 2.3. W ten sposób wskaźnikowi cen każdego
z  metali  zostaje  nadana  pewna  waga,  czyli  określa  się  jego  udział  w  nowym 
wskaźni-



ku wszystkich  cen.  Waga  ściśle  się  wiąże  z  celem konstruowania  wskaźników. 
Jeżeli
naszym  zadaniem  jest  pokazanie  sumy  wydatków  przedsiębiorstwa  na  zakup 
metali,  to
waga powinna odzwierciedlać udział aluminium i miedzi w kosztach produkcji. Na
ogół zużycie miedzi znacznie przewyższa zużycie aluminium, dlatego należałoby
przypisać miedzi wagę 0,8, a aluminium 0,2. Przy wyborze wag należy pamiętać, iż
ich suma zawsze musi być równa jedności.

W  ostatnim  wierszu  tablicy  2.3  pokazano  zmiany  w  czasie  wskaźnika  cen 
metali,
wyrażonego jako średnia ważona wskaźników cen aluminium i miedzi. W przyjętym
za podstawę 2001 r. wskaźnik cen metali równy 100 obliczamy jako1: (0,2 x 100) +
+ (0,8 x 100). Wartość wskaźnika wzrasta w 2004 r. do 134, ponieważ (0,8 x 106) +
+ (0,2 x 93) = 134. W roku 1998 poziom wskaźnika wynosił 104.

Wartość wskaźnika cen obu metali, będącego średnią ważoną cen aluminium
i miedzi, musi być zawarta między wskaźnikami cen tych metali. Wysokość wag 
okre-
śla, czy średni wskaźnik cen obu metali w większym stopniu odzwierciedla zmiany
cen aluminium, czy też zmiany cen miedzi.

Wskaźnik cen detalicznych i inne wskaźniki

W  większości  krajów  dokładnie  obserwuje  się  zmiany  poziomu  cen  dóbr 
konsumpcyj-
nych. Służy temu wskaźnik cen konsumpcyjnych. W Wielkiej Brytanii odpowiedni-
kiem tego wskaźnika jest  wskaźnik cen detalicznych {consumer price index — CPI)2;
CPI  służy jako miara  zmian  kosztów utrzymania,  czyli  wydatków ponoszonych 
przez
typowe gospodarstwo domowe na zakup typowego koszyka dóbr i usług.

H   Stopa inflacji to roczna stopa zmiany poziomu CPI.

Konstruowanie  CPI przebiega w dwu etapach.  Pierwszy z nich polega na 
oblicze-
niu  wskaźników  cen  dla  każdej  grupy  dóbr  nabywanych  przez  gospodarstwa 
domowe.

W  drugim  etapie  następuje  ostateczne  obliczenie  CPI  przez  wyciągnięcie 
średniej
ważonej ze wskaźników cen różnych grup towarowych.

Tablica 2.4 zawiera wykaz głównych towarów i usług oraz przypisywane im 
wagi.
Wzrost cen żywności o 10% spowoduje większy wzrost CPI niż wzrost cen tytoniu
0 10%, ponieważ udział  (waga) żywności  w wydatkach  gospodarstw domowych 
jest
znacznie wyższy niż udział tytoniu.

Innym przykładem wskaźników jest wskaźnik plac w przemyśle przetwórczym, bę-
dący średnią ważoną płac w poszczególnych gałęziach przemysłu przetwórczego, 
lub
wskaźnik cen akcji przedsiębiorstw FTSE, publikowany przez „Financial Times",  a 
ob-



Tablica  2.4.  Wagi  wykorzystywane  przy  obliczaniu  wskaźnika  cen  detalicznych
w Wielkiej Brytanii

Dobra Waga
Żywność i napoje (bez alkoholowych) 0,108
Alkohol i wyroby tytoniowe 0,047
Odzież i obuwie 0,062
Mieszkanie i media (woda, energia elektryczna, gaz) 0,104
Wyposażenie i utrzymanie mieszkań 0,068
Ochrona zdrowia 0,023
Transport 0,144
Komunikacja 0,025
Rekreacja i kultura 0,163
Edukacja 0,020
Usługi gastronomiczne i hotelowe 0,135
Inne dobra i usługi 0,101

Ź r ó d ł o :  ONS, Monthly Digest of Statistics.

produkcji,  zawsze procedura jego obliczania jest  taka sama.  Budowę wskaźnika 
rozpo-
czynamy od wyboru  okresu podstawowego,  dla  którego wartość  wskaźnika jest 
równa
100. Gdy wskaźnik dotyczy więcej niż jednej grupy towarów, wówczas niezbędne 
jest
nadanie  wag  poszczególnym  grupom,  dzięki  czemu  uzyskujemy  przeciętną 
wielkość
wskaźnika dla wszystkich grup.

2

2.3. Wielkości nominalne i realne

Pierwszy wiersz tablicy 2.5 przedstawia średnią cenę nowego domu, która wzrosła
z 3100 £ w 1963 r. do 180 000 £ w 2004 r.

Czy domy rzeczywiście podrożały 50-krotnie od 1963 r.? Niekoniecznie, jeśli
uwzględnimy inflację, która spowodowała również wzrost dochodów gospodarstw
domowych oraz ich zdolności do zakupu nowych domów.

Wyszczególnienie196319832004Cena domu(w tys. 
£)3,132,9180,0CPI(2000 = 100)7,6947,6100,0Realna cena domu 
w cenach z 2000 r.(w tys. £)40,369,1180,0

Tablica 2.5. Ceny domów w Wielkiej Brytanii (średnia 
cena nowego domu)

Źród ło :  ONS, 
Economic Trends.



Ramka 2.1

Milionerów ci u nas dostatek

Co pięćsetny dorosły Brytyjczyk jest obecnie milionerem. Tylko nieliczni spośród
85 000 brytyjskich milionerów zawdzięczają swój states wygranej na loterii. Jest to
głównie  skutkiem  inflacji.  W  tablicy  pokazano,  „ile  wart"  byłby  tradycyjny 
milioner
w dzisiejszych (bieżących) cenach; 1 min £ w 2000 r. stanowił równowartość 1/43 

min  £
z 1938 r. Osiągnięcie statusu milionera okazuje się coraz łatwiejsze.

Wartości nominalne wyrażamy w cenach bieżących.  Wartości realne uzyskuje-
my, korygując wartości nominalne o zmiany poziomu cen.

W drugim wierszu tablicy 2.5 przedstawiono CPI, przyjmując 2000 r. za rok 
bazo-
wy. W latach 1963-2004 inflacja spowodowała znaczny wzrost poziomu cen, a tym
samym  wskaźnika  cen  detalicznych.  Trzeci  wiersz  tablicy  2.5  przedstawia 
wskaźniki
realnych cen domów w cenach 2000 r. Poziom cen domu w 2004 r. jest identyczny
w pierwszym i trzecim wierszach tablicy.

Chcąc  uzyskać  realny  poziom  ceny  domu  w  1963  r.  w  cenach  z  2000  r., 
mnożymy
cenę  nominalną  z  1963  r.,  wynoszącą  3100  £,  przez  iloraz  100  :  7,69, 
uwzględniający
inflację w badanym okresie, i uzyskujemy cenę realną domu w wysokości 40 312 £.
Między  rokiem  1963  a  2004  realne  ceny  domów  wzrosły  mniej  więcej 
czterokrotnie.
Główną przyczyną wzrostu nominalnych cen domów (pierwszy wiersz tablicy 2.5)
była inflacja.

Ceny realne (relatywne)

Rozróżnienie  wielkości  realnych  i  nominalnych  pojawia  się  w  przypadku 
wszystkich
zmiennych, które są wyrażone w jednostkach pieniężnych. Nie dotyczy ono tych

1 min £ w cenach z roku:19881978196819481938Wartość w cenach 
2000 r. (w min £)24112243
Źród ło :  ONS, Economic Trends; United Nations, 
Economic Surveys of Europe.



zmiennych,  które  są  mierzone  w jednostkach  fizycznych,  np.  rocznej  produkcji 
przed-
siębiorstwa równej 4000 dywanów.

Wolumen produkcji  wyrażony w jednostkach fizycznych nie zależy od stopy 
infla-
cji. W przeciwieństwie do tego nie wiemy, czy 100 £ to dużo, czy mało, jeżeli nie 
od-
niesiemy tej sumy do ogólnego poziomu cen towarów. Wszystko zależy od cen. 
No-
minalna cena srebra wzrosła znacznie od 1970 r. Możemy obliczyć wskaźnik cen 
real-



Ramka 2.2

Hiperinilacja

W  1918  r.  zwycięska  koalicja  zażądała  od  Niemiec  zapłaty  reparacji  z 
przeznaczeniem
na odbudowę ze zniszczeń wojennych i wypłatę rent dla kombatantów. Niemcy, 
któ-
rych  gospodarka  w  1922  r.  znalazła  się  w  stanie  ruiny,  zawiesiły  wypłacanie 
reparacji.
W styczniu 1923 r. wojska francuskie i belgijskie rozpoczęły okupację kopalń w 
Za-
głębiu Ruhry. Niemieccy robotnicy ogłosili strajk generalny i w rezultacie rząd nie-
miecki  został  zmuszony  do  masowego  drukowania  pieniędzy  na  zaspokojenie 
żądań
płacowych  2  min  robotników.  Był  to  ostatni  „gwóźdź  do  trumny"  niemieckiej 
gospo-
darki. Rozpoczął się niekontrolowany wzrost cen. Miesięczna inflacja osiągnęła po-
ziom 1 000 000% w skali rocznej. Banknoty stały się praktycznie bezwartościowe
w związku z utratą ich siły nabywczej.

nych srebra, dzieląc wskaźnik cen nominalnych tego kruszcu przez wskaźnik cen
detalicznych  i  następnie  mnożąc  wynik  przez  100.  Ceny  realne  są  miernikiem 
rzadko-
:i (ograniczoności). Informują one, czy cena danego dobra rośnie szybciej niż prze-
ciętny poziom cen wszystkich dóbr. Dlatego ceny realne nazywamy czasem cenami
••■zględnymi.

Rozważmy przykładowo ceny telewizorów w okresie ostatnich 20 lat. Ceny te,
wyrażone w funtach, rosły w tym okresie bardzo wolno. Wskaźnik CPI zwiększał 
się
znacznie szybciej. W związku z tym cena realna telewizorów spadła. Tym samym
zmniejszyła się ekonomiczna rzadkość telewizorów, a przyczyną tego był  postęp 
tech-
niczny, dzięki któremu możliwe było obniżenie kosztów ich produkcji. Spadek cen 
re-
alnych  umożliwia  obecnie  posiadanie  kilku  telewizorów  wielu  gospodarstwom 
domo-
wym. Powyższy przykład wskazuje, jak mylące mogą być wyniki analizy opartej 
wy-
łącznie na zmianach wielkości nominalnych.

Siła nabywcza pieniądza



Kiedy rośnie cena dobra, mówimy, że spada siła nabywcza pieniądza, gdyż za 1 £ 
mo-
żemy nabyć mniej dóbr.

Siła nabywcza pieniądza jest to wskaźnik ilości dóbr, które można nabyć za jed-
nostkę pieniężną (np. 1 £).

Niekiedy różnicę między wielkościami nominalnymi  i realnymi  definiuje się,
wskazując,  że  realne  wielkości  mierzą  wielkości  nominalne  tak,  jakby  siła 
nabywcza
pieniądza  była  stała.  Inaczej  różnicę  tę  można  wyrazić,  mówiąc,  że  wielkości 
nominal-
ne mierzymy w bieżących funtach, a wielkości realne w stałych funtach.



W tablicy 2.5 przedstawiono trend realnych cen domów, wyrażonych w funtach
z 2000 r. Naturalnie można było wyrazić je także w funtach z 1960 r. Chociaż wyso-
kość wskaźników cen domów byłaby wówczas różna, wzrastałyby one z okresu na
okres w takim samym tempie jak pokazane w ostatnim wierszu tablicy 2.5.

2.4. Sposoby mierzenia zmian wielkości
ekonomicznych

Epidemia BSE w 1996 r. spowodowała, że produkcja wołowiny w Wielkiej Brytanii
spadła  z  90  000  ton  w  styczniu  do  50  000  ton  w  kwietniu.  Absolutna  zmiana 
wyniosła
-40 000 ton. Znak minus informuje nas o spadku produkcji.

Zmiana  procentowa  to  zmiana  absolutna  podzielona  przez  poziom  danej
wielkości w roku wyjściowym, a następnie pomnożona przez 100.■

Zgodnie  z  tą  definicją  zmiana  procentowa  wolumenu  produkcji  wołowiny w 
Wiel-
kiej Brytanii wyniosła:

Zmiany absolutne są wyrażane w konkretnych jednostkach (np. w tonach), nato-
miast  przy  zmianach  procentowych  nie  podajemy  jednostek  miary.  Często 
wygodniej
jest posługiwać się zmianami procentowymi.

W analizie szeregów czasowych danych w długim okresie, np. dziesięciu lat, nie
interesują  nas  tylko  rozmiary  zmian  absolutnych  czy  względnych  badanych 
wielkości,
zachodzące w całym okresie. Równie istotna jest znajomość średniej stopy wzrostu
w tymże okresie.

Stopa wzrostu danej zmiennej jest to zmiana procentowa jej poziomu w danym
okresie (najczęściej w ciągu roku).■

Ujemna stopa wzrostu pokazuje procentowy spadek zmiennej.  Ekonomiści  na
określenie procentowej rocznej zmiany dochodu narodowego kraju lub grupy krajów
używają na ogół terminu wzrost gospodarczy.

2.5. Modele ekonomiczne

Obecnie podamy kilka przykładów zastosowania ekonomii w praktyce. Metro lon-
dyńskie  zwykle  ponosi  straty  i  jest  subsydiowane.  Czy możliwa  jest  zmiana  tej
sytuacji?



Przypuśćmy,  że  twoim  zadaniem  jest  zaproponowanie  takich  cen  biletu  za 
przejazd
metrem, które zapewnią maksymalny przychód. W jaki sposób rozwiążesz ten pro-
blem?

Zorganizowanie  sposobu  myślenia  o  danym  problemie  ekonomiści  określają 
mia-
nem budowy modelu. Proces budowy modelu to tworzenie uproszczonego obrazu rze-
czywistości, który zawiera jedynie najistotniejsze dla danego zagadnienia elementy.
Rozpocznijmy więc od zapisania prostego równania:

przychody ze sprzedaży biletów = cena 1 biletu x liczba pasażerów. (2.1)

Firma  London Underground bezpośrednio kontroluje  jedynie  wysokość  ceny 
bile-
ai. wpływ na liczbę pasażerów może wywierać tylko przez zmiany cen (czystsze 
stacje
metra i poprawa jakości świadczonych usług mogą zwiększyć liczbę pasażerów, ale 
na
tym etapie analizy pomijamy te czynniki).

Liczba  osób  korzystających  z  metra  może  wynikać  ze  zwyczajów  ludzi,  z 
wygody
:  tradycji,  i  nie  wykazywać  żadnego  związku  ze  zmianami  cen  biletów.  Takie 
wyjaśnie-
nie nie interesuje jednak ekonomisty. Na ogół istnieje możliwość przejazdu różnymi
środkami  komunikacji  (samochód,  autobus,  taksówka  lub  metro),  a  wybór 
podróżujące-
go w dużym stopniu zależy od cen tych alternatywnych środków transportu. W 
związku
z  tym  równanie  (2.1)  musimy  uzupełnić  o  model  (teorię)  czynników 
determinujących
jczbę pasażerów. Inaczej mówiąc, musimy w sposób modelowy ująć popyt na usługi
metra.

Wpływ  na  popyt  ma  przede  wszystkim  wysokość  opłaty  za  przejazd.  Przy 
pozosta-
łych czynnikach niezmienionych,  im wyższa jest opłata,  tym mniejszy popyt  na 
prze-
jazdy metrem.  Następnym  istotnym  czynnikiem jest  relacja  między  ceną  biletu 
metra
kosztami przejazdu innymi środkami transportu: samochodem, autobusem, taksów-
ią.  Wzrost  opłat  za  przejazd innymi  środkami  komunikacji  wpłynie  na  większe 
zain-
teresowanie  pasażerów  metrem  przy  każdym  poziomie  opłat  za  przejazd  nim. 
Wresz-
cie, jeśli dochody pasażerów wzrosną, będzie ich stać na częstsze podróżowanie 
me-
trem, przy każdej cenie.

Dysponujemy już podstawowymi elementami modelu popytu na przejazdy me-
trem. W sformalizowanej postaci przyjmuje on następującą postać:



wielkość zapotrzebowania na przejazdy metrem = /(cena biletu metra, opłata 
za
taksówkę,  cena  benzyny,  cena  biletu  na  autobus,  dochody  pasażerów...). 
(2.2)

A oto sposób odczytania tego zapisu: liczba przejazdów metrem „zależy od" lub
_;est funkcją" ceny biletu na przejazd metrem, opłaty za taksówkę, ceny benzyny, 
ceny
r:letu na autobus, dochodów pasażerów i innych czynników.

Określenie/(...) jest skrótem sformułowania: „zależy od wszystkich czynników
-mieszczonych w nawiasie".  Wielokropek przypomina,  że niektóre z czynników 
mo-
sły zostać pominięte w równaniu ze względu na konieczność uproszczenia analizy. 
Na
popyt na przejazdy metrem wpływa również np. pogoda. Niewygodnie jest bowiem
podróżować metrem w upalny dzień. Celem naszej analizy jest  jednak zbadanie 
zmian



liczby pasażerów metra. Z tego powodu możemy zrezygnować z uwzględnienia wa-
runków  atmosferycznych,  ponieważ,  przeciętnie  biorąc,  pogoda  zmienia  się  w 
podob-
ny sposób w różnych latach.

Budowa modelu zmusza nas do rozpatrzenia wszystkich możliwych skutków 
pod-
jętej decyzji i rozstrzygnięcia, które z nich są istotne, a które — ze względu na małą
wagę — można pominąć bez uszczerbku dla jakości analizy.

Łącząc równania (2.1) i (2.2) otrzymujemy:

przychody z usług metra = cena biletu x liczba pasażerów = cena biletu x
x /(cena biletu za przejazd metrem, opłata za taksówkę, cena benzyny,
cena biletu na autobus, dochody...).

(2.3)

Po co te wszystkie komplikacje? Prawdopodobnie i tak zorganizowałbyś swoje
myślenie w sposób zbliżony do powyższego modelu. Tego właśnie oczekiwaliśmy.
Modele to po prostu narzędzia umożliwiające precyzyjne myślenie o konkretnych 
pro-
blemach. Wymaga ono dokonywania pewnych uproszczeń. Świat rzeczywisty jest 
po
prostu zbyt skomplikowany,  abyśmy potrafili od razu uwzględnić wszystkie jego 
ele-
menty.  Umiejętność korzystania z modeli  przypomina bardziej sztukę niż naukę. 
Zbyt
duże  uproszczenia  mogą  doprowadzić  do  pominięcia  czynników  ważnych  dla 
analizy.
Nadmierny  stopień  skomplikowania  może  z  kolei  oznaczać  utopienie  badanego 
zagad-
nienia w powodzi szczegółów i zagubienie celu analizy.

Niekiedy  istnieje  możliwość  wykorzystania  danych  do  określenia  znaczenia
poszczególnych czynników. W innych przypadkach, tak jak w naszym przykładzie
z biletami za metro, nie wystarcza to, aby zrozumieć naturę wchodzących w grę
związków. Musimy przede wszystkim związki te skwantyfikować. Oba te powody
sprawiają,  że  obecnie  przejdziemy  do  zbadania  wzajemnych  zależności  modeli 
ekono-
micznych i danych.

2.6. Modele ekonomiczne a dane

Równanie (2.3) to właśnie nasz model czynników wpływających na przychody z 
dzia-
łalności metra. Wynika z niego, że przy pozostałych czynnikach niezmienionych 
wyż-
szym cenom biletów towarzyszy spadek liczby pasażerów metra. Sama teoria nie 



wy-
starcza jednak, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy wyższe ceny biletów zwiększą, 
czy
zmniejszą  sumę przychodów.  Zależy to całkowicie  od  rzeczywistej (empirycznej) 
reak-
cji pasażerów na wzrost cen (inaczej mówiąc, od tego, o ile zmniejszy się liczba 
pasa-
żerów w wyniku wzrostu cen).

Empiryczne potwierdzenie teorii

Do  ustalenia  faktów  niezbędne  jest  przeprowadzenie  badań  empirycznych.  W 
naukach
eksperymentalnych, takich  jak  wiele  działów  fizyki  i  chemii,  istnieje  możliwość 
doko-



nywania kontrolowanych eksperymentów w laboratoriach. Polegają one na zmianie
jednego tylko czynnika przy utrzymaniu pozostałych  istotnych czynników na nie-
zmienionym poziomie. Ekonomia, podobnie jak astronomia, jest w zasadzie  nauką
nie'eksperymentalną. Tak jak astronomowie nie mogą zatrzymać na chwilę ruchu pla-
net, aby zbadać niezakłóconą przez inne czynniki zależność między Słońcem a Zie-
mią,  ekonomiści  nie  mogą  zawiesić  działania  praw  ekonomicznych  w  celu 
przeprowa-
dzenia kontrolowanego eksperymentu. Badania empiryczne w ekonomii opierają się
zatem na danych zebranych w takim okresie,  w którym większość analizowanych
.  zynników  ulega  równoczesnym  zmianom.  Powstaje  jednak  wtedy  problem 
oddziele-
nia od siebie wpływu poszczególnych czynników. Rozwiązujemy go w dwu etapach,
pierwszym badamy, w jaki sposób przychody metra zależą od stawek opłat za prze-
zd, eliminując możliwość wpływu innych czynników. W drugim etapie uwzględnia-
my w analizie równoczesne działanie wszystkich wymienionych w modelu czynni-
ków.

Tablica 2.6 zawiera dane dotyczące cen biletów na metro i liczby pasażerów. Kie-
dy dane roczne dotyczą okresów obejmujących różne lata kalendarzowe —jak np. od
kwietnia 1989 r. do marca 1990 r. — traktujemy je jako dane dla roku 1989/1990.
^■kolumnie (1) przedstawiono realny poziom opłat za przejazd metrem za 1 pasaże-
rokilometr. Kolumna (2) zawiera dane dotyczące popytu na przejazdy metrem w mi-
zardach pasażerokilometrów rocznie. Kolumna (3) zawiera przychody realne.

Wygodną formą prezentacji danych, np. takich jak zamieszczone w tablicy 2.6, są
kresy punktowe, co zobrazowano na rysunku 2.2. Na osi pionowej odkładamy jed-

nostki z kolumny (3), tj. przychody realne w cenach roku 2002/2003. Na osi 
poziomej

:dkładamy jednostki z kolumny (1), tj. realne opłaty za 1 pasażerokilometr. 

Przychody

Lata(D
Realna opłata

za 1 pasażerokilometr
(pensy z 2002/2003)(2)

Pasażerokilometry
(mld)(3)

Przychody realne
(min £, w cenach 2002/2003)1992/199313,05 
7587511993/199413,75 8147991994/199514,56 
0518771995/199614,36 3379061996/199715,06 
1539221997/199815,56 4791 0061998/199915,867161 
0591999/200015,87 1711 1312000/200115,77 4701 
1722001/200215,87 4511 1762002/200315,77 3671 138

Tablica 2.6. Londyńskie metro w latach 
1992/1993-2002/2003

Źród ło :  Transport 
of London.
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Rysunek  2.2.  Ceny  biletów  i  przychody
metra w latach 1989-2000

realne to iloczyn realnych opłat za 1 pasażerokilometr i liczby pasażerokilometrów
rocznie.

W  łatach,  kiedy  występują  najniższe  realne  przychody,  obserwujemy  też 
najniższy
poziom realnych cen biletów. Jednak wpływ zmian w wysokości realnych opłat za
1 pasażerokilometr nie tłumaczy wszystkiego. Przy założeniu stałości pozostałych
czynników wyższe opłaty za przejazd powodują spadek liczby pasażerokilometrów.
Jednak kolumna (2) tablicy 2.6 wskazuje na to, że mimo wzrostu opłat za przejazd 
ko-
rzystanie z metra mierzone liczbą pasażerokilometrów wzrastało. Rozwiązanie tej 
za-
gadki zawiera punkt 2.8 tego rozdziału.

2.7. Wykresy, linie i równania

Wykres punktowy przedstawia pary wartości zaobserwowane równocześnie dla
dwu różnych   zmiennych,   __________________________________________

Jeżeli istnieje możliwość poprowadzenia linii ciągłej (prostej lub krzywej) prze-
chodzącej przez wszystkie punkty (krzyżyki) na wykresie, sugeruje to (choć jedno-
znacznie nie dowodzi), iż ilustrowane zmiany obserwowanych wielkości pozostają
w  określonym  związku.  Jeżeli  natomiast  punkty  te  są  rozproszone,  to 
prawdopodobnie
(choć  nie  możemy  tego  dowieść)  nie  występuje  ścisły  związek  między 
obserwowany-
mi wielkościami. Jednoznaczna interpretacja wykresu punktowego byłaby możliwa
tylko  wówczas,  gdyby  ekonomia  była  nauką  eksperymentalną.  Za  pomocą 
kontrolowa-
nych  eksperymentów  można  byłoby  wówczas  zagwarantować  niezmienność 
pozosta-
łych  czynników  wpływających  na  analizowaną  zależność.  Jednak  nawet  przy 
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powyż-
szych ograniczeniach wykresy punktowe są bardzo pomocnym narzędziem analizy
ekonomicznej.



Dopasowywanie linii na wykresach punktowych

Na rysunku 2.2 została poprowadzona linia łącząca zbiór rozrzuconych punktów. Ilu-
struje ona przeciętną relację między cenami  biletów a przychodami  z usług metra
w latach 1992/1993-2002/2003.

W jaki sposób podejmujemy decyzję o dokładnym położeniu linii przy danym 
roz-
proszeniu punktów, jeśli nie można jej dopasować do wszystkich tych punktów 
jedno-

Ekonometria  to  dział  ekonomii  zajmujący się  mierzeniem związków między
badanymi wielkościami przy wykorzystaniu danych ekonomicznych.

W  tym  miejscu  nie  będziemy  szczegółowo  rozważali  zagadnień  ekonometrycz-
ch.  Podstawowa idea analizy ekonometrycznej  jest  jednak dość prosta.  Komputer,
zaznaczywszy na wykresie punkty odpowiadające danym ekonomicznym, prowadzi 
li-
zie w taki sposób, aby zminimalizować stopień rozproszenia punktów wokół niej.
Mając  pewne  doświadczenie,  większość  ludzi  potrafi  się  posługiwać  wykresami
■ uwymiarowymi (rysunek 2.2). Bardziej utalentowane osoby umieją sporządzić wy-
S kres trójwymiarowy. Na szczęście komputer może pracować w dziesięciu, a nawet
łwudziestu wymiarach jednocześnie, chociaż nikt z nas nie jest w stanie sobie tego
obrazić.  Na  tym  właśnie  polega  rozwiązanie  problemu  utrzymywania  w  trakcie
analizy pewnych czynników niezmienionych. Komputer może mierzyć na jednej osi
-zny biletów za przejazdy metrem, na drugiej opłaty za autobus, na trzeciej ceny ben-
ny, na czwartej dochody pasażerów, a na piątej sumę przychodów metra. W ten spo-
sób  można  jednocześnie  uchwycić  związek  między  wszystkimi  czynnikami 
wpływają-
cymi  na przychody z  usług  metra.  Tego rodzaju procedura,  mimo  że technicznie 
skom-
plikowana,  jest  dość  prostym  rozszerzeniem  czynności  dopasowywania  linii  do
rznktów rozproszonych na wykresie.  Oddzielając od siebie wpływ poszczególnych
czynników  w  trakcie  analizy  danych  pokazujących  ich  jednoczesne  zmiany, 
ekonome-
yk może prowadzić badania empiryczne, chociaż ekonomia nie jest eksperymentalną
zzłęzią wiedzy, tak jak fizyka. W następnych rozdziałach przedstawimy rezultaty nie-
których badań ekonometrycznych, ale ograniczymy się do wykorzystania jedynie wy-
kresów dwuwymiarowych.

Czytanie wykresów

totna jest umiejętność odczytywania wykresów i rozumienia ich treści. Na rysun-
ku 2.3 przedstawiono hipotetyczny związek między dwiema zmiennymi: ceną P i ilo-
cią  Q.  Wykres  jest  ilustracją  równania  Q =  f(P),  co  oznacza:  ilość  Q  jest  funkcją

ceny P. Znając wartość P, możemy łatwo odnaleźć odpowiednie wartości Q. Zapis f(P)
mówi nam po prosto, że do określenia wartości Q musimy znać wartości P. Wykres



-struje szczególny przypadek tej ogólnej zależności. Na rysunku 2.3 Q jest dodatnią



funkcją  P.  Zależność  tę  należy  interpretować  w  taki  sposób,  że  wyższym 
wartościom  P
odpowiadają wyższe wartości Q.

W  przypadku  gdy,  jak  na  rysunku  2.3,  funkcja  ma  kształt  linii  prostej,  do 
określe-
nia dokładnego związku między  P  i  Q  są potrzebne tylko dwie informacje: punkt
przecięcia i kąt nachylenia. Punkt przecięcia jest to wysokość, na której linia przecina
oś pionową. Na rysunku 2.3 ma to miejsce przy Q = 100. Wartość P jest wówczas
równa 0.

Rysunek 2.3. Dodatnia zależność liniowa

Istnieje  wiele  linii,  które  można  poprowadzić  na  rysunku  2.3  od  punktu,  w 
którym
Q  = 100,  a  P =  0.  Dlatego drugą ważną informację  stanowi kąt  nachylenia  linii 
prostej,
pozwalający ocenić jej  stromość.  Nachylenie  linii  informuje więc, o ile zmieni się
wartość  Q  (odkładana  na  osi  pionowej),  jeżeli  wartość  P  (odkładana  na  osi 
poziomej)
wzrośnie o jednostkę. Na rysunku 2.3 nachylenie jest równe 100. Z definicji każda 
li-
nia prosta ma stały kąt nachylenia. Wartość Q wzrośnie o 100 niezależnie od tego, 
czy
cena zwiększy się z 1 do 2, z 2 do 3, czy też z 3 do 4.

Rysunek 2.3 ujawnia dodatni  związek między Q i P .  Fakt, że wyższym wartoś-
ciom P odpowiadają wyższe wartości Q, jest ilustrowany wznoszeniem się linii, gdy
posuwamy  się  w  prawo  wzdłuż  osi  poziomej.  Na  rysunku  2.4  przedstawiono 
przypa-
dek, gdy  Q  jest  ujemną  funkcją  P.  Wyższym wartościom P  towarzyszą niższe war-
tości Q. Linia opada.

Nie  zawsze  zależności  ekonomiczne  możemy  zilustrować  za  pomocą  linii 
prostej,
nie zawsze więc mają  one postać zależności  liniowej.  Na rysunku 2.5 pokazano 
nieli-
niowy typ zależności między dwiema zmiennymi — YiX. Zauważmy, że w tym 



przy-
padku kąt nachylenia ulega zmianie. Każdemu wzrostowi X o jednostkę odpowiada
inny  wzrost  lub  spadek  Y Tego  rodzaju  relację  możemy  wykorzystać  do  opisu 
zależ-
ności między stopą podatku dochodowego X a sumą przychodów z tytułu podatku 
od
dochodów Y Gdy stopa podatkowa jest równa 0, nie ma żadnych przychodów. Przy
stopie  podatkowej  równej  100%  nikomu  nie  opłaca  się  pracować  i  suma 
przychodów
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Rysunek  2.4.  Ujemna  zależność 
liniowa

Rysunek  2.5.  Nieliniowa  zależność 
między
X i Y

zy
Sw

iłkże  równa  się  0.  Wzrost  stopy  podatkowej,  poczynając  od  stopy  równej  0, 
prowadzi
początkowo  do  zwiększenia  całkowitych  wpływów  z  podatków,  po  czym  ich 
wartość
spada. Wykresy są więc użyteczne w ekonomii,  ponieważ w stosunkowo prosty 
spo-
sób przedstawiają istotę problemów występujących w rzeczywistości.



2.8. Inne spojrzenie na założenie: pozostałe czynniki
niezmienione

Wykres  mógłby  się  okazać  pomocny  firmie  London  Underground  w  jej 
rozważaniach
na  temat  skutków  zmiany  wysokości  opłat  za  przejazdy  metrem.  Istotnym 
czynnikiem
wpływającym na korzystanie z metra są, oprócz cen biletów, dochody pasażerów.

Między latami 1992/1993 a 2002/2003 dochód narodowy Wielkiej Brytanii (w 
ce-
nach stałych) wzrastał szybko w latach dziewięćdziesiątych XX w. i nieco wolniej 
po
2000 r.

Powróćmy do tablicy 2.6. Nawet wtedy, kiedy wysokość opłat za przejazdy me-
trem  nie  zmienia  się,  rosnące  dochody  pasażerów  powinny  prowadzić,  i  w 
rzeczywi-
stości  prowadziły,  do  wzrostu  liczby  przejazdów  metrem  i  przychodów  ze 
sprzedaży
biletów.

Liczba ta wzrastała silniej w latach dziewięćdziesiątych XX w., a nieco słabiej 
po
2000 r., kiedy tempo wzrostu dochodu narodowego było niższe.

Uwzględnienie  zarówno  zmian  cen  biletów  na  metro,  jak  i  dochodów 
pasażerów
czyni analizę bardziej sensowną. Wyobraźmy sobie dwa podokresy; w pierwszym 
do-
chody są niższe, a w drugim wyższe. Rysunek 2.6 pokazuje zależność przychodów
metra od wysokości cen biletów. Linia ciemniejsza dotyczy podokresu, w którym 
do-
chody są  niższe  i  tym  samym  mniejszy  jest  popyt  na  przejazdy metrem.  Linia 
jaśniej-
sza  przedstawia  większe  rozmiary  popytu  na  przejazdy  metrem  przy  każdym 
poziomie
cen biletów.

W latach 1992/1993-2002/2003 nastąpiło przejście z pozycji w dolnym odcinku 
li-
nii  ciemniejszej  do  obszaru  zlokalizowanego  w  górnej  części  linii  jaśniejszej. 
Przycho-
dy metra wzrosły nie tylko w wyniku wzrostu cen biletów, lecz także na skutek 
wzro-
stu dochodów.

Podobne rozumowanie można przeprowadzić, analizując skutki wprowadzenia
opłat z tytułu wjazdu samochodów osobowych do centrum Londynu w godzinach



Rysunek  2.6.  Pozostałe  czynniki  nie-
zmienione
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Ramka 2.3

Podejście Beckera: spójrz oczami ekonomisty

Większość  ludzi  jest  zgodna  co  do  tego,  że  analiza  mechanizmu  rynkowego  i 
wpływu
rodźców ekonomicznych na alokację zasobów może pomóc w zrozumieniu takich 
zja-
* isk, jak inflacja i bezrobocie. Czy analogiczne narzędzia analizy ekonomicznej 
mogą
się okazać pomocne w badaniu innych zjawisk społecznych o mniej ekonomicznym
charakterze? Czy analizę ekonomiczną powinno się stosować do wyjaśniania takich
zjawisk, jak np. przestępczość, małżeństwo, narkomania?

Z uwagi na to, że znaczna część analizy ekonomicznej opiera się na założeniu, że
rdnostki w swoim postępowaniu kierują się własnym,  indywidualnym interesem,
'- nie  np.  względami  altruistycznymi  wobec  bliźnich,  niektórzy  ekonomiści 
kwestionu-
a zdolność ekonomii do objaśniania instytucji i mechanizmów społecznych.

Są jednak i tacy, którzy zdolności tej nie kwestionują. Gary Becker — profesor
Uniwersytetu Chicagowskiego — został  w 1992 r.  laureatem Nagrody Nobla w 
dzie-
feinie  ekonomii  w  uznaniu  pionierskiego  wkładu  w  dzieło  zastosowania  logiki 
bodź-
ców ekonomicznych  do  objaśniania  niemal  wszystkich  zachowań ludzkich.  Oto 
kilka
przykładów.

Małżeństwo i rozwód. Sala sądowa nie jest właściwym miejscem do rozstrzygania
rdnostkowych,  niepowtarzalnych  problemów  występujących  w  poszczególnych
związkach  małżeńskich.  Rozstrzygnięcia  sądowe  powinny  być  zastąpione 
kontraktami
małżeńskimi, które regulowałyby takie kwestie, jak np. obowiązki alimentacyjne i 
pra-
wo  opieki  nad  dziećmi  w  przypadku  rozwodu.  Takie  kontrakty  zyskałyby 
niewątpliwie
na popularności, gdyby panująca doktryna prawna uznała, że są one wykonalne i 
egze-
kwowałne.

Narkotyki.  Prohibicja  dała  Stanom Zjednoczonym Ala Capone,  ale  nie  położyła 
kresu
piciu  alkoholu.  Odejście  od  prohibicji  oznaczało  uznanie  przykrego  faktu,  że 
amery-
kański  eksperyment  wprowadzenia zakazu spożywania  alkoholu zupełnie się nie 
po-
wiódł.  Zakończenie  prohibicji  nie  stanowiło  oczywiście  wyrazu  poparcia  dla 
naduży-
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wania  alkoholu  czy  nałogowego  alkoholizmu.  Zalecenia  Beckera  dotyczące 
rozwiąza-
nia  problemu  narkotyków  sprowadzają  się  do  następujących  posunięć: 
zalegalizowanie
narkotyków,  zwiększenie  wpływów  podatkowych  państwa,  ochrona  małoletnich 
oraz
likwidacja monopolu mafii na sprzedaż narkotyków.

Propozycje  Beckera  mają  pewne  zalety.  Na  przykład,  policja  w  Brixton 
otrzymała
w  2001  r.  polecenie,  aby  nie  aresztować  osób  winnych  palenia  haszyszu  w 
miejscach
publicznych.  Było  to  przejawem  stopniowo  wprowadzanej  polityki  coraz 
surowszego
.epienia  narkotyków  twardych  (kokainy  i  heroiny)  i  liberalizacji  w  zakresie 
narkoty-
ków miękkich.  Liczba  przypadków konfiskaty haszyszu  w Wielkiej  Brytanii  w 
2000  r.
stanowiła  tylko  połowę  tej  wielkości  w 1997 r.  Wzrost  podaży tego  narkotyku 
spowo-
dował spadek jego ceny.
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Niektórzy są zdania, że pełna legalizacja miękkich narkotyków prowadziłaby do
spadku  przestępczości.  Przy  rocznym  spożyciu  tych  narkotyków  w  Wielkiej 
Brytanii
na poziomie 1500 ton,  przy ewentualnej  akcyzie  w wysokości  3 £/gram,  budżet 
pań-
stwa uzyskałby rocznie 5 mld £. Łączne korzyści  dla gospodarki byłyby jeszcze 
więk-
sze. Przejawiałyby się one w oszczędności kwoty 1,4 mld £, obecnie wydawanej na
egzekwowanie prawa antynarkotykowego, a ponadto 1,5 mld £, na którą to kwotę 
sza-
cuje się koszty związane z przestępstwami narkotykowymi.

Ź r ó d ł o :  G.S.  Becker,  G.N.  Becker,  The  Economics  of  Life,  McGraw-Hill,  1997;  „The  Observer",  8  July
2001.

szczytu.  Opłaty  takie  spowodowały  wzrost  popytu  na  przejazdy  metrem  przy 
każdym
poziomie cen biletów i każdym poziomie dochodów.

Wielkości  odłożone  na  osiach  rysunku  2.6  pozwalają  dostrzec  zależności 
między
cenami biletów i przychodami metra. Przy założeniu ceteris paribus wzrost cen bile-
tów powoduje wzrost przychodów, czego wyrazem jest na wykresie ruch po linii o 
do-
datnim nachyleniu. Kiedy zostanie uwzględniona zmiana którejkolwiek wielkości
przyjmowanej  za  stałą  (np.  poziom dochodu,  opłaty  za  wjazd  samochodem  do 
centrum
w godzinach szczytu), wtedy na wykresie nastąpi przesunięcie linii przedstawiającej
zależność  funkcyjną  między  danymi  wielkościami.  Mamy  zatem  możliwość 
korzysta-
nia z wykresów dwuwymiarowych bez pomijania wielkości innych niż te, które są
odłożone  na  osiach.  Graficznym  wyrazem  zmian  tych  pozostałych  wielkości 
(czynni-
ków) jest przesunięcie prostej (krzywej).

Przyjmowane  w  analizie  założenie:  ceteris paribus, czyli  pozostałe czynniki
niezmienione, pozwala  badać  zależność  między  dwiema  zmiennymi.  Nie 
należy
przy tym zapominać, że te pozostałe, chwilowo pominięte zmienne też mają
wpływ na badane zjawisko.

2.9. Teorie ekonomiczne a rzeczywistość

W  analizie  ekonomicznej  można  wyróżnić  trzy  etapy.  Pierwszy  polega  na 
obserwacji
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danego  zjawiska  i  sformułowaniu  problemu.  Siedząc  w  fotelu  i  pobieżnie 
przeglądając
dane statystyczne, jesteśmy w stanie stwierdzić, że istnieje jakaś zależność między 
ce-
nami  biletów  za  przejazd  metrem  a  wielkością  przychodów.  Należy  więc  ją 
wyjaśnić
i bliżej określić jej charakter.

Drugi etap polega na skonstruowaniu teorii lub — inaczej — modelu. Powinien 
on
koncentrować się na istocie badanego zjawiska. Zastanawiając się nad motywami 
de-
cyzji, który z dostępnych środków transportu wybrać, identyfikujemy jednocześnie
czynniki mające wpływ na popyt na usługi metra i wielkość przychodów metra.
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Trzeci etap to weryfikacja wniosków wynikających z teorii, dokonana na podsta-
ie danych empirycznych. Można tu wykorzystać ekonometryczną analizę danych, 
uj-
mującą ilościowo związki między głównymi elementami modelu. Na podstawie tej
analizy potrafimy stwierdzić,  czy,  przeciętnie  biorąc,  badane przez nas  czynniki 
dzia-
łają w kierunku zgodnym z założeniami modelowymi. Na tym etapie możliwe jest
również włączenie do analizy tych czynników, które zostały pominięte w modelu
* obawie przed nadmiernym jego skomplikowaniem.  Jeżeli  się okaże, że wpływ 
tych
::nników  jest  relatywnie  mały,  fakt  ich  wyeUminowania  z  modelu  znajdzie 
dodatkowe
asprawiedliwienie.

Załóżmy, że konfrontacja teorii z danymi empirycznymi wykazuje, iż dane nie są
grzeczne z teorią. Oznacza to, że nie ma podstaw do odrzucenia naszej teorii. Gdyby
■atomiast nie udało się zweryfikować empirycznie modelu, należałoby powtórzyć
jeszcze  raz  całą  procedurę.  Warto  jednak  pamiętać,  że  nieodrzucenie  teorii  w 
wyniku
j^j  konfrontacji  z  danymi  nie  gwarantuje  jeszcze,  że  teoria  jest  prawdziwa.  Nie 
można
rowiem nigdy wykluczyć, iż inne, nierozpatrywane przez nas, modele będą również
i:  dne  z  analizowanym  zestawem  danych.  Ponadto,  wraz  z  upływem  czasu, 
zwiększa
sie ilość  dostępnych  informacji  i  pojawia  się  możliwość  korzystania  z  danych 
pocho-
azacych  z  innych  krajów.  Im  większą  liczbę  konfrontacji  z  różnymi  zbiorami 
danych
przetrwa  nasz  model,  tym  większe  prawdopodobieństwo,  że  może  on  być 
wykorzysta-
li) jako prawidłowy sposób wyjaśnienia interesujących nas zachowań podmiotów 
eko-
nomicznych. Zależności, co do których występowania istnieje pewność i zgodność, 
są
czasem określane jako prawa ekonomiczne.

2.10. O niektórych rozpowszechnionych uwagach
krytycznych na temat ekonomii i ekonomistów

W  rozdziale  tym  zapoznaliśmy  się  z  podstawowym  zestawem  narzędzi 
stosowanych
przez  ekonomistów.  Z  pewnością  zarówno  sama  metoda  ekonomii,  jak  i 
poszczególne
narzędzia mogą budzić wiele wątpliwości. W związku z tym w zakończeniu tego 
roz-
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aziału zamieszczamy niektóre uwagi krytyczne, formułowane często pod adresem
ekonomii i ekonomistów.

Trudno  znaleźć  dwóch  ekonomistów,  którzy  zgadzaliby  się  ze  sobą.  Należy 
rozróżniać
ekonomię pozytywną  i  ekonomię normatywną.  Nawet w przypadku,  gdy nie ma 
sprzecz-
ości między ekonomistami  co do ustaleń ekonomii  pozytywnej,  a więc tego, jak 
wygląda
rzeczywistość, to i tak zawsze istnieje ogromny obszar możliwych kontrowersji co 
do
normatywnych zaleceń będących pochodną różnych ocen wartościujących. Właśnie 
sys-
temy wartości są źródłem większości różnic między ekonomistami.

Także w ekonomii pozytywnej istnieją różnice między ekonomistami. Ekonomia
rzadko bowiem może  korzystać  z  eksperymentu.  Niedopuszczalnie  kosztownym
eksperymentem byłoby np. wywołanie bezrobocia obejmującego połowę ludności
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jedynie po to, aby empirycznie przekonać się, jak w takich warunkach funkcjono-
wałaby gospodarka. Ponieważ zwykle nie możemy pozwolić sobie na tego rodzaju
eksperymenty, jesteśmy zdani na metodę polegającą na analizie danych historycz-
nych i oddzielaniu wpływu różnych czynników, jakie występowały w przeszłości,
w celu poradzenia sobie z problemami wynikającymi ze stosowania założenia cete-
ris paribus.

Wykorzystywanie długich szeregów czasowych ułatwia stosowanie tej metody,
choć  zarazem  rodzi  pewne  dodatkowe  problemy.  Wynikają  one  z  tego,  że  w 
dłuższych
okresach postawy, zachowania i instytucje stopniowo się zmieniają. Powoduje to, iż
dane  dotyczące  przeszłości  mogą  nie  być  reprezentatywne  dla  współczesności. 
Kom-
plikuje to problem i utrudnia jego rozwiązanie.

Wreszcie, błędne byłoby założenie, że nie występują różnice poglądów wśród
przedstawicieli takich dyscyplin, jak fizyka, medycyna czy nauki techniczne. Są one
jednak mniej widoczne niż rozbieżności opinii pojawiające się wśród ekonomistów.
Wynika to stąd, że o ile przeciętny obywatel zwykle nie uważa, iż dużo wie np. o fi-
zyce, o tyle każdy z nas uznaje się w jakimś stopniu za ekonomistę.

Modele ekonomiczne są tak daleko posuniętym uproszczeniem rzeczywistości, że
nie mają z nią wiele wspólnego. Jako świadome uproszczenie modele mają na celu
ułatwienie  nam  precyzyjnej  analizy.  Dobry  model  opiera  się  na  wielu 
uproszczeniach,
ale mimo to nie zniekształca zbytnio rzeczywistości, lecz uwypukla główne cechy 
opi-
sywanego  problemu.  Ocenę  modelu  powinno  się  opierać  nie  na  kryterium jego 
prosto-
ty, ale na jego zdolności do tłumaczenia rzeczywistych zjawisk.

Niekiedy bardzo prosty model może mieć dużą wartość objaśniającą.
Przykłady takich modeli poznamy w następnych rozdziałach. Jednak są możliwe

sytuacje, że zjawiska i procesy, które chcemy objaśnić, są na tyle skomplikowane, iż
prosty model okazuje się niewystarczający do ich wytłumaczenia. Z kolei analiza 
mo-
deli bardziej zbliżonych do rzeczywistości nie mieści się w ramach przyjętych w 
tym
podręczniku. W takich przypadkach w celu umożliwienia Czytelnikom zrozumienia
przynajmniej istoty danego problemu wprowadzamy prosty model.

Ludzie nie są istotami tak wyrachowanymi, jak zakładają ekonomiści.  Ekonomiści
twierdzą, że większość badanych przez nich decyzji, np. wybór autobusu lub metra
jako środka transportu, jest podejmowana głównie pod wpływem bodźców ekono-
micznych.  Jest  to  jednak  opinia  znacznie  mniej  radykalna  od  twierdzenia,  że
w przypadku tych zjawisk liczą się tylko bodźce ekonomiczne.

Skuteczna kampania  reklamująca  podróżowanie metrem mogłaby wpłynąć  na
skalę korzystania z londyńskiego metra. Podobne efekty przyniosłaby też zmiana 
stylu
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życia i zachowań społeczeństwa, które z jakichś względów (np. psychologicznych)
zaczęłoby  preferować  metro.  Ekonomiści  są  zgodni,  że  w  celu  pełniejszego 
wyjaśnien-
ia  postaw  ludzkich  wiedza  z  zakresu  politologii,  socjologii  i  psychologii  jest 
niezbęd-
na.  Zjawiska  opisywane  przez  te  nauki  stanowią  właśnie  przedmiot  założenia  o 
czyn-
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likach niezmienionych  (ceteris paribus). Ekonomia kładzie nacisk na zjawiska wy-
wołane  bodźcami  ekonomicznymi.  Postawy  społeczne  podlegają  powolnym 
zmianom
i  z  tego  względu  dla  pewnych  celów  można  je  uznać  za  stałe.  Jeżeli  jednak 
ekonomista
stwierdza  istotne  zmiany  w  postawach  społecznych  w  danym  momencie  lub 
okresie,
zasadne jest ich uwzględnienie w analizie.

Działań ludzi nie można zredukować do schematów w postaci praw naukowych.

Fizycy  twierdzą,  że  cząsteczki  materii  zachowują  się  przypadkowo,  lecz 
zbudowanie
:  sprawdzenie  teorii  jest  mimo  to  możliwe  na  podstawie  pewnych  średnich, 
ogólnych
: ech zachowań. Ekonomiści głoszą podobny pogląd na temat zachowań ludzkich. 
Ni-
gdy nie będziemy w stanie objaśnić zachowań opartych na przesądach, wierzeniach 
itd.
Jednak przypadkowe różnice zachowań, jako swego rodzaju odchylenie od normy,
znoszą się wzajemnie przy wielkiej liczbie zdarzeń. W efekcie zachowania typowe
przeciętne) możemy opisywać z dużo większą dozą pewności.

Gdyby zachowania ludzkie nie wykazywały żadnych wyraźnych regularności
w postaci identycznych reakcji w jednakowych, powtarzalnych sytuacjach, problem
zniknąłby. Przeszłość przestałaby być źródłem wiedzy o przyszłości i każda ludzka 
de-
cyzja  stałaby  się  niepowtarzalna.  Taka  hipoteza  jest  jednak  nie  tylko  mało 
konstruk-
I■  wna,  lecz  także  nieprawdziwa,  gdyż  nie  znajduje  potwierdzenia  w  danych 
empirycz-
nych. A przecież teorie ekonomiczne, które przetrwały, to właśnie te teorie, które 
po-
zostawały w zgodzie z faktami. Im bardziej przypadkowe są zachowania i postawy
ludzkie,  tym  mniej  w  nich  regularności,  na  których  podstawie  możemy 
konstruować
teorie i formułować przewidywania. Mimo wszystko powinniśmy zawsze starać się
maksymalnie wykorzystywać istniejące w tym względzie możliwości. Lepiej móc 
po-
wiedzieć przynajmniej cokolwiek na temat ludzkich zachowań, niż nie być w stanie
powiedzieć nic. Czasem jednak, jak wkrótce się okaże, możemy powiedzieć wiele 
na
temat postaw i zachowań.

Podsumowanie
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W badaniach zależności i problemów ekonomicznych mamy do czynienia ze sta-
łym przenikaniem się sfery modelowania teoretycznego i sfery faktów.  Model  jest
uproszczoną konstrukcją teoretyczną,  porządkującą i  systematyzującą sposób na-
szego  myślenia  o  jakimś  problemie.
• Dane empiryczne  (lub inaczej: fakty) są niezbędne z dwóch powodów. Po pierw-
sze, ujawniają one zależności, które powinniśmy wytłumaczyć. Po drugie, po sfor-
mułowaniu przez nas teorii możemy się posłużyć danymi w celu sprawdzenia na-
szych  hipotez  i  kwantyfikacji  współzależności,  jakie  z  nich  wynikają.
Tablice służą do prezentowania danych w łatwo zrozumiałej  formie.  Dane w  po-

staci  szeregów  czasowych  są  to  wartości  zmiennej  w  różnych  momentach.  Dane

przekrojowe  odnoszą  się  do  tego  samego  momentu  i  wyrażają  różne  wartości
zmiennej, charakteryzujące różnych ludzi.
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• Wskaźniki  informują  o poziomie zmiennej  w porównaniu z jej  wielkością w 
okre-
sie bazowym.

• Wiele  wskaźników  odnosi  się  do  średnich  wyprowadzonych  dla  wielu 
zmiennych.
Wskaźnik cen detalicznych (CPI) ilustruje zmiany cen wszystkich towarów na-
bywanych przez gospodarstwa domowe. Cena każdego towaru jest w tym przy-
padku ważona udziałem tego towaru w budżecie typowego gospodarstwa domo-
wego.

• Roczna  procentowa  zmiana  wskaźnika  cen  detalicznych  jest  powszechnie 
stosowa-
ną miarą inflacji, tj. stopy zmian cen.

• Nominalne lub bieżące wartości zmiennych  to wartości obliczane według cen
występujących w okresie, kiedy dokonano pomiaru zmiennej.  Realne lub stałe
wartości zmiennych to wartości obliczane metodą korygowania wartości nomi-
nalnych w taki sposób, aby wyeliminować wpływ inflacji.

• Wykres punktowy  ilustruje zależność między dwiema zmiennymi  w układzie
współrzędnych za pomocą naniesionych nań punktów o odpowiednich warto-
ściach. Średnia zależność między zmiennymi może być następnie przedstawiona
w postaci odpowiednio dopasowanej linii przechodzącej między tymi punktami.
Ekonometria  wykorzystuje  do  tego  celu  techniki  komputerowe,  pozwalające 
jed-
nocześnie  wyznaczyć  średnie  współzależności  między  wieloma  zmiennymi. 
Stosu-
jąc tę metodę, unikamy typowego dla przestrzeni dwuwymiarowej problemu po-
zostałych wielkości niezmienionych.

• Wykresy są często przydatne do konstruowania modeli. Pokazują one zależność
między dwiema zmiennymi przy założeniu, że pozostałe wielkości nie zmieniają
się (ceteris paribus). Jeżeli chcemy uchylić założenie o stałości którejś z tych po-
zostałych wielkości, musimy przesunąć krzywą lub prostą na wykresie.

• Chcąc zrozumieć, jak zachowuje się gospodarka, potrzebujemy zarówno teorii, 
jak
i faktów. Dzięki teorii wiemy, jakich faktów musimy szukać w celu uzyskania 
pra-
widłowej odpowiedzi.  Bez teorii  zginęlibyśmy w gąszczu informacji. Nie ma 
żad-
nego pożytku z faktów bez porządkującej je teorii,  ale też teoria nie poparta 
fakta-
mi staje się niczym nieuzasadnionym stwierdzeniem. Potrzebujemy obu: i teorii,
i faktów.

Zadania sprawdzające

1. Departament  studiów policji  zamierza  przeprowadzić  badania,  których  celem 
jest
odpowiedź na pytanie, czy poziom przestępczości zależy od stopy bezrobocia.
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a) W jaki sposób zweryfikowałbyś tę hipotezę? Jakie dane byłyby potrzebne?
b)Jakie czynniki uznałbyś za stałe?

2. Wykorzystując  dane  z  tablicy  2.5,  skonstruuj  wykres  punktowy  ilustrujący 
zależ-
ność  między  cenami  nominalnymi  domów a  wskaźnikiem cen  detalicznych. 
Czy
wykres ten przedstawia szeregi czasowe, czy dane przekrojowe?
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3 W tablicy poniżej przedstawiono wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych
oraz dochody gospodarstw domowych wyrażone w miliardach funtów w cenach
z  1995  r.  a)  Narysuj  wykres  punktowy,  na  którym  na  osi  pionowej  jest 
zaznaczona
konsumpcja,  a  na  osi  poziomej  znajduje  się  dochód,  b)  Wykreśl  linię 
dopasowaną
do wszystkich punktów na wykresie, c) Czy występuje zależność między kon-
sumpcją i dochodem?

Wielka Brytania 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Dochód 476 482 495 505 525 539 550 567
Konsumpcja 434 447 454 471 489 509 530 548

Tablica poniżej zawiera stopy bezrobocia w stolicy i pozostałej części kraju. 
Jedna
trzecia  ludności  zamieszkuje  w stolicy.  Oblicz  wskaźnik  bezrobocia  w tym 
kraju,
przyjmując 2000 r. za rok bazowy. Jakie wagi przyjąłeś dla stóp bezrobocia i 
dla-
czego?

Stopa bezrobocia
(%)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Stolica 7 6 5 4 6 5 4 4
Reszta kraju 10 9 8 8 9 8 8 7

5. Sporządź wykres punktowy, odkładając zmienną  Y na osi pionowej, a zmienną
X n a  osi  poziomej.  Czy  między  zmiennymi  X  i  Y  występuje  zależność 
dodatnia,
czy ujemna? Czy dla tego przypadku bardziej właściwą ilustracją zależności jest
linia prosta, czy też krzywa?

Y 40 33 29 56 81 19 20
X 5 7 9 3 1 11 10

6. Powszechne błędy w rozumowaniu. Wyjaśnij, dlaczego poniższe stwierdzenia 
są
nieprawdziwe, a) Teoria pozwala ignorować fakty, b) Ekonomia nie jest nauką, 
po-
nieważ nie opiera się na eksperymentach kontrolowanych, c) Ludzie kierują się
uczuciami  i  działają  spontanicznie;  sprowadzanie  ich zachowań do działania 
praw
naukowych jest mylące.
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Uwaga: Rozwiązania zadań sprawdzających zamieszczono na końcu książki.
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Online Learning Centre with Powerweb

Chcąc  lepiej  zrozumieć  główne  koncepcje  tego  rozdziału,  możesz  przejrzeć 
dodat-
kowe  materiały  zamieszczone  w  Internecie  pod  adresem:  Online  Learning 
Centre,
www.mcgraw-hill.co.uk/textbooks/begg. Znajdziesz tam krótkie pytania testowe,
przykłady  problemów  ekonomicznych  oraz  różne  artykuły  —  wszystko  za 
darmo3.

Jeśli chcesz mieć jeszcze więcej materiałów, streszczeń i przykładów, które
mogą  pomóc  ci  w  studiowaniu  ekonomii,  kup  zbiór  zadań  Economics  Student

Workbook.  W tym celu wejdź na stronę: www.mcgraw-hill.co.uk/textbooks/begg,
i znajdź połączenie do zbioru zadań, który chcesz zakupić3.

3 Powyższe  materiały  są  dostępne  w języku  angielskim.  Zbiór  zadań do  II  wydania  polskiego  tego  podręcz-
nika  można zakupić w księgarniach ekonomicznych:  R Smith,  D. Begg,  Ekonomia. Zbiór zadań,  PWE, War-
szawa 2001 (przyp. red. nauk.).

http://www.mcgraw-hill.co.uk/textbooks/begg
http://www.mcgraw-hill.co.uk/textbooks/begg


ozdzlał 3

Popyt, podaż i rynek

Fo przeczytaniu tego rozdziału powinieneś rozumieć:
• co to jest rynek;

• co oznaczają krzywe popytu i podaży;

• co to jest cena równowagi i ilość towaru zapewniająca równowagę;

• jak zmiany cen zapewniają równowagę popytu i podaży;

• na czym polega różnica między wolnym rynkiem i kontrolą cen;

» w jaki sposób mechanizm rynkowy określa, co, jak i dla kogo jest wytwarzane.

Społeczeństwo  musi znaleźć jakiś sposób decydowania o tym,  co, jak  i  dla kogo  wy-
warzać.  Współczesne  gospodarki  w  procesie  alokacji  zasobów  wykorzystują  w 
szero-
kim zakresie mechanizm rynku i cen. Wzajemna gra popytu (zachowania konsumen-
tów) i  podaży  (zachowania sprzedawców) przesądza o ilości wytwarzanych dóbr i 
ce-
nie, po jakiej są one sprzedawane.

3.1. Rynek

Na niektórych  rynkach  (sklepy,  stragany)  kupujący i  sprzedający kontaktują  się 
bezpo-
średnio. Inne rynki (giełda papierów wartościowych) działają poprzez pośredników
iklerów), którzy zawierają transakcje w imieniu swoich klientów. W supermarke-
tach  sprzedawcy  określają  cenę,  umieszczają  towary  na  półkach,  a  klient  sam 
decydu-
c czy kupić dany towar, czy nie. Na aukcjach dzieł sztuki kupujący licytują się mię-
izy sobą, a sprzedawca zachowuje postawę bierną.

Rynek  to  mechanizm koordynujący  zachowania  nabywców i  sprzedawców,
uczestniczących w procesie wymiany dóbr oraz usług.

Choć  z  pozoru  rynki  te  się  różnią,  w  istocie  pełnią  tę  samą  funkcję 
ekonomiczną.
Określają mianowicie ceny, przy których wielkość zapotrzebowania zrównuje się
z  ilością  oferowaną  do  sprzedaży.  Cena  i  wielkość  sprzedaży  nie  mogą  być 



rozpatry-
wane oddzielnie. Jeżeli cena rynkowa samochodów marki Bentley kształtuje się na 
po-
ziomie dwudziestokrotnie wyższym  od  ceny samochodu marki  Fiat,  to  wielkość 
pro-
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dukcji  i  sprzedaży  fiatów  będzie  znacznie  większa  od  liczby  wytwarzanych  i 
sprzeda-
wanych bentleyów. Ceny wpływają na decyzje społeczeństwa o tym,  co, jak i  dla 
kogo
produkować.

W celu dokładniejszego zrozumienia tego procesu warto posłużyć się typowym
modelem  rynku.  Podstawowe  zmienne  w  tym  modelu  to  popyt  (postępowanie 
nabyw-
ców) i podaż (postępowanie sprzedawców). Model taki pozwoli nam zbadać współ-
działanie sił rynkowych i zrozumieć zasady działania rynku.

3.2. Popyt, podaż i równowaga rynkowa

Popyt to ilość dobra, jaką nabywcy są gotowi zakupić przy różnym poziomie ceny.

Popyt  zatem  oznacza  nie  tyle  jakąś  jedną  określoną  ilość  (np.  6  tabliczek 
czekola-
dy), ile raczej pewien zbiór ilości, jakie byłyby kupowane przez nabywców przy 
róż-
nych poziomach ceny. W kolumnie (1) tablicy 3.1 przedstawiono różne poziomy 
cen
czekolady.  Kolumna  (2)  ilustruje  wielkość  zapotrzebowania  odpowiadającą 
poszcze-
gólnym  cenom.  Nawet  gdy  cena  wynosi  O,  wielkość  zapotrzebowania  jest 
ograniczona
(zjadanie zbyt  dużych ilości  czekolady prowadzi  do niestrawności).  Przy innych 
czyn-
nikach stałych,  wraz ze wzrostem ceny,  wielkość zapotrzebowania na czekoladę 
male-
je.  W  omawianym  przykładzie  założyliśmy,  że  przy  cenie  przewyższającej  40 
pensów
za  tabliczkę  nikt  nie  będzie  kupować  czekolady.  Kolumny (1)  i  (2)  tablicy 3.1 
łącznie
opisują popyt na czekoladę jako funkcję jej ceny.

Podaż to ilość  dobra,  jaką sprzedawcy są gotowi zaoferować przy różnym 
pozio-
mie ceny.

Analogicznie jak w przypadku popytu, mamy tu na myśli  nie tyle jakąś jedną 
okre-
śloną ilość,  ile  raczej  pewien zbiór ilości  oferowanych  przy różnych możliwych 
pozio-
mach ceny.  W kolumnie  (3)  tablicy 3.1 pokazano,  ile  czekolady sprzedawcy są 
gotowi
sprzedać przy różnych cenach. Wytwarzanie czekolady wymaga ponoszenia jakichś
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kosztów, dlatego też nikt nie będzie skłonny oferować jej po cenie równej 0. W 
naszym
przykładzie dopiero cena na poziomie co najmniej 20 pensów stwarza bodziec do 
zaofe-
rowania czekolady. Wraz ze wzrostem ceny od tego poziomu sprzedaż czekolady 
staje
się coraz bardziej opłacalna i w konsekwencji rośnie jej podaż. Kolumny (1) i (3) 
tablicy
3.1 łącznie obrazują podaż czekolady jako funkcję jej ceny.

Zwróćmy uwagę na różnicę między pojęciami  popyt i  wielkość zapotrzebowania.
Popyt określa postępowanie nabywców przy różnych poziomach ceny. Określonej 
ce-
nie odpowiada określona wielkość zapotrzebowania. Pojęcie wielkość zapotrzebowa-
nia ma sens jedynie w odniesieniu do określonej ceny. Podobne rozróżnienie należy

poczynić w przypadku pojęć podaż i ilość oferowana1.

1 Jest  to  ważne  rozróżnienie.  W  rzeczywistości  jednak  pojęcia  popytu  i  podaży  są  stosowane  w  ekonomii
— również w tym podręczniku — w obydwu znaczeniach (przyp. tłum.).
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W języku potocznym powiemy, że kiedy popyt na bilety wstępu na mecz piłki 
noż-
nej przewyższa ich podaż, wtedy pewna liczba kibiców nie dostanie się na stadion.

nomiści  jednak  powinni  wyrażać  się  precyzyjniej.  Powinni  mianowicie 
stwierdzić,
ze przy ustalonych cenach biletów wielkość zapotrzebowania przewyższała ilość 
ofe-
rowaną  (liczbę  biletów).  Wyższy  poziom ceny  biletów  zredukowałby  wielkość 
zapo-
trzebowania,  być  może nawet do takich,  przy których  nie wszystkie miejsca  na 
trybu-
r^ch byłyby zajęte.  Zjawisko to wystąpiłoby,  mimo że nie zmieniłby się popyt, 
rozu-
miany jako zestawienie opisujące, ile osób chciałoby wejść na mecz przy różnych
roziomach  cen  biletów.  Wielkość  zapotrzebowania  zmienia  się  więc  w wyniku 
zmiany
ceny.

Funkcja  popytu  i  funkcja podaży,  przedstawiające wielkość zapotrzebowania
i  ilość  oferowaną  przy  różnych  cenach,  powstały  przy  założeniu,  że  pozostałe 
czynni-
ki określające popyt i podaż nie ulegają zmianie. W przypadku popytu na bilety na
necz jednym z istotnych pozostałych czynników jest np. to,  czy dany mecz jest 
trans-
mitowany przez telewizję. Jeżeli mecz jest transmitowany, to zapotrzebowanie na 
bi-
lety przy każdym poziomie ceny będzie niższe niż wówczas, gdy transmisji się nie
przewiduje.

Powróćmy ponownie do rynku czekolady, przedstawionego w tablicy 3.1. Przy
pozostałych czynnikach niezmienionych, im niższa jest cena, tym większe zapotrzebo-
wanie. Przy pozostałych czynnikach niezmienionych,  im wyższa jest cena, tym więk-
sza ilość oferowana. Przykładem zmian innych czynników kształtujących popyt na
czekoladę (poza jej ceną) może być podjęta przez dentystów kampania ostrzegająca
przed  wpływem  spożywania  czekolady  na  rozwój  próchnicy  zębów  lub  nagły 
spadek
dochodów gospodarstw  domowych.  Każda  z  powyższych  zmian  zmniejszyłaby 
wiel-
kość zapotrzebowania przy każdym poziomie ceny. Spadek cen ziarna kakaowego 
lub

(1)
Cena (£ za tabliczkę)(2)

Popyt (liczba tabliczek)(3)
Podaż (liczba 

tabliczek)0,0020000,1016000,20120400,3080800,4040120
0,500160

Tablica 3.1. Popyt na czekoladę 
i jej podaż
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jsprawnienia techniczne w procesie pakowania czekolady oznaczają z kolei zmiany
-pozostałych  czynników"  określających  podaż  czekolady.  Wpłynęłyby  one  na 
wzrost
podaży czekolady, przejawiający się wzrostem ilości oferowanej (liczby tabliczek)
przy różnych możliwych cenach.
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Cena równowagi

Załóżmy  na  moment,  że  owe  pozostałe  czynniki  nie  zmieniają  się.  Pragniemy 
zestawić
zachowania nabywców i sprzedawców, aby zademonstrować, jak w rzeczywistości
działa rynek czekolady.  Przy niskiej cenie wielkość zapotrzebowania przewyższa 
ilość
oferowaną,  natomiast  odwrotna  sytuacja  występuje  przy  cenie  wysokiej.  Przy 
pewnym
pośrednim poziomie ceny, który określamy mianem ceny równowagi, wielkość zapo-
trzebowania zrównuje się z ilością oferowaną.

Cena równowagi jest to cena zrównująca wielkość zapotrzebowania z ilością
WB     oferowaną.  _______________________________________________________

Z tablicy 3.1 wynika,  że dla czekolady cena równowagi  wynosi  30 pensów. 
Przy
tej cenie 80 tabliczek to liczba, którą nabywcy chcą kupić, a sprzedawcy sprzedać. 
Te
80 tabliczek nazwiemy ilością równoważącą rynek. Przy cenach poniżej 30 pensów
wielkość zapotrzebowania przewyższa ilość oferowaną i pewna liczba nabywców 
bę-
dzie niezadowolona. Wystąpi brak towaru na rynku, czyli sytuacja, którą określamy
terminem nadwyżka popytu. Gdy ekonomiści mówią o nadwyżce popytu, posługują 
się
w istocie skrótem myślowym opisującym sytuację, kiedy przy danej cenie wielkość
zapotrzebowania przewyższa ilość oferowaną.

Odwrotnie jest w przypadku jakiejkolwiek ceny wyższej od 30 pensów. Ilość 
ofero-
wana przewyższa wówczas wielkość zapotrzebowania. U sprzedawców powstaną 
zapa-
sy  niesprzedanej  czekolady.  Na  określenie  takiej  sytuacji  ekonomiści  stosują 
skrótowy
termin  nadwyżka podaży. Rozumie  się  przez  to  nadwyżkę  ilości  oferowanej  przy 
danej
cenie. Jedynie  przy  cenie  30  pensów,  będącej  ceną  równowagi,  wielkość 
zapotrzebowa-
nia równa się ilości oferowanej. W stanie równowagi nie ma nadwyżki popytu ani 
nad-
wyżki podaży. Zarówno nabywcy, jak i sprzedawcy są zadowoleni.

Czy rynek automatycznie osiąga stan równowagi? Jeżeli tak, to jaki mechanizm 
do
tego  doprowadza?  Załóżmy,  że  cena  czekolady  kształtuje  się  początkowo  na 
poziomie
50 pensów, czyli wyższym niż cena równowagi. Producenci pragną przy tej cenie
sprzedać 160 tabliczek, ale nikt nie chce kupować ich po tej cenie. Wytwórcy będą
zmuszeni  obniżyć  cenę  do  poziomu,  który  umożliwi  zlikwidowanie  powstałych 
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zapa-
sów.  Obniżenie  ceny  do  40  pensów  daje  dwojaki  efekt:  zapotrzebowanie  na 
czekoladę
wzrasta do 40 tabliczek, a liczba, którą producenci są skłonni dostarczyć, maleje do
120.  Oba  efekty działają  w kierunku ograniczenia  nadwyżki  podaży.  Obniżanie 
ceny
będzie trwało tak długo, aż zostanie osiągnięta cena równowagi na poziomie 30 
pen-
sów, co umożliwi zlikwidowanie nadwyżki podaży. Przy tej cenie rynek osiągnie 
stan
równowagi.

Kiedy  zaś  w  punkcie  wyjścia  cena  jest  niższa  od  ceny  równowagi,  wtedy 
wystąpi
proces  odwrotny  do  wyżej  opisanego.  Przy  cenie  20  pensów  zapotrzebowanie 
wynosi
120 tabliczek, a ilość oferowana — tylko 40 tabliczek. Wytwórcy szybko pozbędą 
się
zapasów i podniosą ceny. Bodziec do podnoszenia ceny będzie występował aż do 
osią-
gnięcia ceny równowagi, przy której zniknie nadwyżka popytu.



130   Wprowadzenie

Cena na rynku może w jakimś momencie nie być ceną równowagi. Jeżeli nią nie
jest. to wystąpi nadwyżka podaży albo popytu zależnie od tego, czy cena jest wyższa,
czy niższa od ceny równowagi. Opisane wcześniej procesy dostarczają jednak bodź-
ców do zmian ceny w kierunku poziomu równowagi. W tym sensie rynek jest samo-
regulującym się mechanizmem. Jednym z najistotniejszych zagadnień ekonomii jest
JC.  jak szybko następują dostosowania cen, pozwalające przywrócić równowagę na 
po-
szczególnych rynkach.

3 , 3 .  Krzywe popytu i podaży

tablicy 3.1 przedstawiono popyt i podaż na rynku czekolady. Na tej podstawie moż-
Si określić cenę oraz wolumen transakcji w stanie równowagi. To samo można także
:edstawić graficznie, za pomocą krzywych popytu i podaży2.

Krzywa popytu  obrazuje zależność między ceną a wielkością zapotrzebowania
(ilością) przy innych czynnikach niezmienionych.

Na  rysunku  3.1  na  osi  pionowej  odkładamy  ceny  za  tabliczkę  czekolady. 
Odpowia-
dąjące im wielkości zapotrzebowania są odkładane na osi poziomej. Krzywa popytu,
DD. jest  wyznaczona  przez  punkty  o  współrzędnych  odpowiadających  liczbom
i pierwszych dwu kolumn tablicy 3.1. W tym przypadku jest ona linią prostą, choć 
nie
zawsze  tak  jest.  Ma  ona  ujemne  nachylenie,  co  oznacza,  że  wielkość 
zapotrzebowania
* zrasta przy niższych cenach.

Krzywa podaży  ukazuje zależność między ceną a ilością oferowanego towaru
przy innych czynnikach niezmienionych.

Rysunek 3.1 ukazuje również krzywą podaży,  SS,  wykreśloną na podstawie danych
i (3) kolumny tablicy 3.1. Podobnie jak krzywa popytu jest ona linią prostą, cho-
ciaż nie musi tak być. Krzywa podaży ma nachylenie dodatnie, ponieważ dostawcy
dietnie zwiększą ilości oferowane towaru przy wyższej cenie.

Możemy  obecnie  jeszcze  raz  przeanalizować  sytuację,  w  której  występuje 
nadwyż-
ti popytu lub nadwyżka podaży, a także sam stan równowagi. Cena jest odkładana na
xi pionowej, a ilość na osi poziomej. Stan równowagi rynku wskazuje punkt E. Zgod-
ne z danymi wykazanymi w tablicy 3.1 równowaga występuje przy cenie 30 pensów

-  Autorzy  podręcznika  często  zakładają,  że  analizowane  zależności  mają  charakter  liniowy.  W związku  z  tym
xzcdstawiany  na  rysunkach  obraz  graficzny  tych  zależności  przyjmuje  postać  linii  prostych.  W  rzeczywisto-
ści wiele  analizowanych  związków  ma,  w  świetle  badań  empirycznych,  charakter  nieliniowy.  Dlatego  ich  ob-
[  ozem  jest  krzywa.  Zdecydowaliśmy  się  —  poza  uzasadnionymi  wyjątkami  —  konsekwentnie  stosować
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»  polskim  przekładzie  termin:  krzywa  (zamiennie:  wykres  funkcji  bądź  linia),  nawet  jeżeli  na  rysunkach
inieją linie proste (przyp. red. nauk.).
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Rysunek 3.1. Rynek czekolady

Równowaga  rynku  występuje  w punkcie  E.  Przy ce-
nie  poniżej  ceny  równowagi  ma  miejsce  nadwyżka
popytu.  Odcinek  AB  wskazuje  wielkość  tej  nadwyż-
ki  przy  cenie  20  pensów.  Przy  cenie  powyżej  ceny
równowagi  wystąpi  nadwyżka  podaży.  Przy  cenie
40 pensów nadwyżkę tę symbolizuje odcinek FG.

oraz ilości kupionej i sprzedanej czekolady, wynoszącej 80 tabliczek. Przy każdej 
ce-
nie  niższej  od  ceny  równowagi  powstaje  nadwyżka  popytu,  równa  odległości 
poziomej
między krzywymi podaży i popytu. Na przykład przy cenie 20 pensów dostawcy 
do-
starczą  40  tabliczek  czekolady,  podczas  gdy  nabywcy  chętnie  kupiliby  120 
tabliczek.
Odcinek  AB  ukazuje  nadwyżkę  popytu  wynoszącą  80  tabliczek  czekolady.  Na 
odwrót,
przy cenie wyższej od ceny równowagi powstanie nadwyżka podaży. Na przykład,
przy cenie wynoszącej 40 pensów zapotrzebowanie wynosi tylko 40 tabliczek, pod-
czas gdy dostawcy dostarczają 120 tabliczek. Odcinek FG na rysunku 3.1 ukazuje
nadwyżkę podaży, wynoszącą 80 tabliczek czekolady.

Załóżmy,  że cena wynosi 40 pensów. Sprzedanych zostaje tylko 40 tabliczek 
cze-
kolady,  chociaż sprzedawcy pragną sprzedać 120 tabliczek. Dlaczego sytuacja ta 
jest
niekorzystna  dla  sprzedawców,  a  nie  dla  nabywców?  Korzystanie  z  rynku  jest 
dobro-
wolne. Kupujący nie muszą kupować, a sprzedawcy — sprzedawać. Kiedy rynek 
nie
znajduje się w stanie równowagi, wolumen sprzedaży musi być  mniejszą  z dwóch
wielkości — ilości zapotrzebowanej i ilości zaoferowanej. Przy cenie 40 pensów 
nie
sposób sprzedać więcej czekolady niż 40 tabliczek, gdyż nabywcy nie kupią dobro-
wolnie więcej. Podobnie przy cenie 20 pensów nie sposób nabyć więcej czekolady
niż  40  tabliczek,  ponieważ  nie  można  zmusić  dostawców  do  dostarczenia 
większych
ilości.

Możemy obecnie raz jeszcze przeanalizować proces  ustalania się ceny  na rynku
czekolady.  Z  rysunku  3.1  wynika,  że  przy  każdej  cenie  powyżej  30  pensów 
występuje
nadwyżka podaży. Sprzedawcy reagują wówczas obniżką ceny, dążąc do likwidacji
powstających  zapasów.  Nadwyżka  podaży  zniknie  dopiero  wówczas,  gdy  cena 
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zosta-
nie obniżona do poziomu równowagi. Cenę równowagi wyznacza punkt E. Z kolei
przy cenach poniżej 30 pensów występuje nadwyżka popytu, która winduje cenę, 
eli-
minując stopniowo nadwyżkę popytu, aż do osiągnięcia punktu równowagi — E.

W tym punkcie nabywcy i sprzedawcy kupują i sprzedają dokładnie tyle, ile przy 
tej
cenie chcą, i nie ma żadnych bodźców do dalszych zmian ceny.



3.4. Co kryje się za krzywą popytu?

Krzywa  popytu  wyznacza  zależność między ceną a wielkością  zapotrzebowania 
przy
założeniu, że inne czynniki są stałe. Te inne czynniki mające związek z krzywą popytu
nożna ująć w trzy grupy: ceny innych dóbr powiązanych z danym dobrem, dochody
konsumentów (nabywców) oraz ich gusty i preferencje. Przeanalizujmy kolejno te
czynniki.

Ceny innych dóbr

W rozdziale 2 omawialiśmy popyt na przejazdy metrem. Stwierdziliśmy, że wzrost 
cen
biletów autobusowych  oraz  wzrost  cen benzyny zwiększają  zapotrzebowanie  na 
prze-
jazdy  metrem  bez  względu  na  to,  jak  kształtuje  się  cena  przejazdu  metrem. 
Autobusy
rraz samochody prywatne są  substytutami  metra. Jednocześnie benzyna i samochód 
są
względem siebie komplementarne,  gdyż korzystanie z samochodu wymaga używania
benzyny Wzrost ceny benzyny wpływa na obniżenie popytu na samochody.

Wzrost cen  dóbr substytucyjnych  zwiększa popyt  na dane dobro, a wzrost cen
dóbr komplementarnych zmniejsza popyt na to dobro.

Czy zjawiska substytucyjności  i  komplementarności  odnoszą  się  również do 
popy-
■i na czekoladę? Oczywiście, inne rodzaje słodyczy (np. cukierki) są substytutami
::ekolady.  Wzrost  cen  innych  słodyczy  wywoła  większe  zapotrzebowanie  na 
czekola-

przy każdej jej cenie, gdyż ludzie będą rezygnować z innych słodyczy na rzecz 
cze-
kolady.  Jeżeli  ludzie kupują czekoladę, aby ją jeść w czasie pobytu w kinie,  to 
seanse

:.owe  można  uznać  za  komplementarne  w stosunku  do  czekolady.  Wówczas 
wzrost
cen biletów do kina spowoduje zmniejszenie popytu na czekoladę, gdyż mniej osób
redzie  chodzić  do  kina.  Trudno  jednak  wskazać  wiele  dóbr,  które  mogą  być 
komple-
rrsentarne  względem  czekolady.  Istotnie,  większość  dóbr  ma  względem  siebie 
charak-
ter  substytucyjny.  Komplementarność  natomiast  jest  cechą  rzadszą  (płyty 
kompaktowe
I  odtwarzacze, kawa i mleko, buty i sznurowadła).



Dochody nabywców

Drugim  czynnikiem,  który  przyjmujemy  jako  stały  przy  wykreślaniu  krzywej 
popytu
- zględem ceny,  są dochody nabywców. Wraz ze wzrostem dochodów popyt  na 
więk-
szość dóbr wzrasta. Zwykle nabywcy kupują wówczas więcej wszystkich towarów. 
Są
jednak pewne wyjątki.

Dobro normalne (zwykłe)  to takie dobro, na które popyt wzrasta wraz ze wzro-
stem dochodu.  Dobro niższego rzędu to takie dobro, na które popyt maleje przy
wzroście dochodu.



Ramka 3.1

Gdy świnka weszła na rynek

Pojawienie się choroby wściekłych krów (BSE) w 1996 r. spowodowało gwałtowne
załamanie się popytu na brytyjską wołowinę. Przy obniżonej krzywej popytu cena 
wo-
łowiny spadła. Konsumenci zaczęli preferować kurczaki i wieprzowinę. W efekcie
cena  wieprzowiny  bardzo  znacznie  wzrosła.  Wielu  farmerów  zrezygnowało  z 
hodowli
krów  i  przestawiło  się  na  hodowlę  świń.  Jednak  zanim  dodatkowa  podaż 
wieprzowiny
trafiła na rynek, upłynęły prawie dwa lata. Niestety, po zwiększeniu podaży ceny 
tego
gatunku mięsa zaczęły ponownie spadać. Dostawy wieprzowiny również zaczęły
maleć (duży spadek w latach 1998-2001).

Jak sugeruje sama nazwa, większość dóbr to dobra normalne. Dobra niższego 
rzę-
du  to  zwykle  tanie  i  niskogatunkowe  towary,  z  których  nabywcy  najchętniej 
zrezygno-
waliby, gdyby było ich na to stać.

Gusty

Trzeci  czynnik  przyjmowany  za  stały  przy  rozpatrywaniu  określonej  krzywej 
popytu
to  gusty  lub  preferencje  konsumentów.  Gusty  są  częściowo kształtowane  przez 
wygo-
dę, zwyczaje oraz społecznie akceptowane wzorce zachowań. Moda mini wpłynęła 



na
spadek popytu na tkaniny ubraniowe. Rosnąca troska o zdrowie i kondycję fizyczną
spowodowała  wzrost  popytu  na  sprzęt,  odzież  i  infrastrukturę  sportową  oraz 
zdrową
żywność  przy  równoczesnym  spadku  popytu  na  ciastka  z  kremem,  masło  i 
papierosy.



3.5. Przesunięcia krzywej popytu

Jesteśmy już  w stanie  odróżnić  ruch  po  danej  krzywej  popytu  od  przesunięcia 
samej
Łzywej. Na rysunku 3.1 wyznaczyliśmy krzywą popytu na czekoladę względem jej
ceny  przy  danym  poziomie  trzech  pozostałych  determinant:  cen  innych  dóbr 
(substy-
-:ów lub dóbr komplementarnych), dochodów i gustów. Ruch po krzywej popytu
-Aidacznia wpływ cen czekolady na wielkość zapotrzebowania przy innych czynni-
och niezmienionych. Zmiany któregokolwiek z tych czynników pociągną za sobą
mianę popytu na czekoladę3.

Rysunek 3.2. Wpływ wzrostu cen lodów
na popyt na czekoladę
Przy niskich cenach lodów krzywa  popytu  na czeko-
ladę  przebiega  w położeniu  DD,  a  równowaga  rynku
występuje  w punkcie  E.  Wzrost  cen  lodów zwiększa
popyt  na  czekoladę,  przesuwając  krzywą  popytu  do
położenia  DD'.  Przy  poprzedniej  cenie  równowagi
obecnie  występuje  nadwyżka  popytu  EH,  która  po-
woduje  stopniowy  wzrost  ceny  czekolady  do  nowe-
go poziomu równowagi, tj. w punkcie E'.

Rysunek 3.2 ilustruje wpływ wzrostu cen substytutów czekolady (np. lodów). 
Po-
pyt na czekoladę wzrasta, a na lody maleje. Wzrost cen lodów powoduje przesunięcie

krzywej  popytu  na  czekoladę  z  położenia  DD do  D'D'. Krzywa  popytu 
przemieszcza
>ię w prawo, gdyż przy każdej cenie zapotrzebowanie na czekoladę jest wyższe.

Zmiany cen lodów nie wpływają jednak na bodźce do wytwarzania czekolady.
Oznacza  to,  że  przy  każdej  cenie  producenci  będą  dostarczać  taką  samą  ilość 
czekola-
Iy jak poprzednio. Wzrost popytu (przesunięcie krzywej popytu w prawo) prowadzi
io  zmiany  ceny  równowagi  i  odpowiadającej  jej  wielkości  sprzedaży.  Punkt 
równowa-
gi przesuwa się z E do  E'. Nowa cena równowagi wynosi  40 pensów i obecnie 
odpo-
wiada jej nowy wolumen sprzedaży — 120 tabliczek.

Możemy naszkicować, w jaki sposób rynek przechodzi z poprzedniego stanu 
rów-
nowagi w punkcie E do nowej równowagi w punkcie E'. Pod wpływem wzrostu cen
lodów krzywa popytu na czekoladę przesuwa się z położenia DD do D1D'. Dopóki



cena  pozostaje  na  poziomie  30  pensów,  dopóty  występuje  nadwyżka  popytu  o 
wielko-
ści EH. Zapotrzebowanie wynosi wówczas 160 tabliczek, natomiast podaż tylko 80.

To znaczy przesunięcie krzywej popytu (przyp. tłum.).



Ramka 3.2

Ważne rozróżnienie: ruch wzdłuż krzywej
a przesunięcie samej krzywej

W języku  potocznym  mówimy  o  wzroście  popytu  bez  rozróżnienia  przesunięcia 
krzy-
wej popytu i ruchu po krzywej. Na wykresie pokazano, że od punktu A na krzywej 
po-
pytu  DD jest  możliwy dwojakiego rodzaju wzrost  popytu.  Jeden z nich oznacza 
wzrost
wielkości  zapotrzebowania na dane dobro z  Q0 do  Q1 i  jest  ilustrowany ruchem 
wzdłuż
krzywej  od  punktu  A do  punktu  B. Wzrost  ten  wynika  z  dostosowania  się 
konsumen-
tów do niższej ceny danego dobra.

Drugi  rodzaj  wzrostu  popytu  odzwierciedla  przesunięcie  (zmianę  położenia) 
całej
krzywej popytu, czyli przejście od krzywej DD do krzywej D'D'. Przy danej cenie P0

konsument nabywał Q0 danego dobra, a obecnie nabywa Q1. Ta zmiana popytu jest 
od-
powiedzią  na  wzrost  ceny  dobra  substytucyjnego  (spadek  ceny  dobra 
komplementar-
nego), wzrost dochodu lub zmianę gustów.

Rozróżnienie  ruchu wzdłuż  krzywej  i  przesunięcia  samej  krzywej  występuje 
rów-
nież w analizie podaży. Sprzedawcy dostosowują się do wyższych cen, posuwając 
się
wzdłuż danej krzywej podaży.  Natomiast  zmiany cen surowców, technologii  lub 
regu-
lacji prawnych znajdują odbicie w zmianie położenia krzywej podaży.

Przy pozostałych  czynnikach  niezmienionych  zmiana  ceny zawsze wywołuje 
ruch



po krzywej popytu i krzywej podaży.  Gdy zmieniają się pozostałe determinanty, 
prze-
suwa się cała krzywa.



Nadwyżka popytu wywiera nacisk na wzrost ceny, która stopniowo rośnie aż do
-.' pensów, tj. do nowego poziomu równowagi. To z kolei ogranicza zapotrzebowanie
te 160 do 120 tabliczek, a równocześnie zachęca dostawców do zwiększenia podaży
\ *80do 120 tabliczek.
Z tego przykładu możemy wyprowadzić dwa ogólne wnioski. Po pierwsze, popyt

zi czekoladę zależy od czterech czynników: ceny czekolady, cen innych dóbr, docho-
iów  oraz  gustów.  Na  dwuwymiarowym  wykresie  możemy  więc  przedstawić 
zależność
pBiędzy wielkością zapotrzebowania na czekoladę i którymkolwiek z czterech powyż-
szych  czynników.  Na  naszych  wykresach  przedstawiamy  krzywą  popytu  na 
czekoladę
relacji do jej ceny. Trzy pozostałe czynniki traktujemy wówczas jako stałe. Zmiany
cazdego z nich spowodowałyby przesunięcie krzywej popytu.

Dlaczego wielkość zapotrzebowania odnosimy przede wszystkim do ceny danego
robra? Głównie dlatego, aby wyjaśnić funkcjonowanie danego rynku. Ceny innych

rrxluktow, dochody i gusty to zmienne, które kształtują się poza tym rynkiem. Kon-
centrując uwagę na zależności popytu od ceny czekolady, mogliśmy przedstawić sa-

moregulujący mechanizm, który reaguje na nadwyżki popytu lub podaży, uruchamia-
: zmiany cen prowadzące do przywrócenia stanu równowagi.

Po drugie, nasz przykład ilustruje metodę analizy określaną mianem statyki porów-
mawczej. Porównawczy charakter analizy polega na tym, że dokonujemy porównania
: przedniego i nowego stanu równowagi. Statyka tej metody przejawia się natomiast

tym, że porównanie dotyczy tylko dwu stanów równowagi. W każdym z nich ceny
ości (podaż i popyt) nie ulegają zmianie. Porównawcza analiza statyczna nie zajmu-
je się badaniem ścieżki, którą gospodarka przechodzi z jednego stanu równowagi do

rrugiego, a ogranicza się do punktu wyjścia i punktu docelowego.

Metoda statyki porównawczej polega na tym, że zmieniamy jedną z wielkości
przyjmowanych  dotąd  za  stałe  i  badamy  wpływ  tej  zmiany  na  cenę 
równowagi
oraz odpowiadającą jej wielkość sprzedaży.

Rysunek 3.2 może wyjaśnić także wpływ zmiany jednego z czynników przyjmo-
wanych za stałe na zmniejszenie popytu na czekoladę. Wyobraźmy sobie, że krzywa
DD' jest krzywą popytu w punkcie wyjścia naszej analizy, a punkt E' wyznacza po-
czątkowy stan równowagi. Przyjmijmy następnie, że zachodzi jakaś zmiana powodu-
jąca spadek popytu na czekoladę do położenia  DD. Zmianą taką może być obniżka 
cen
substytutów czekolady (np. lodów), spadek dochodów konsumentów lub zmiana gu-
r.ów  na  niekorzyść  czekolady.  Kiedy  krzywa  popytu  przemieści  się  w  lewo  do 
położe-
nia  DD, co oznacza mniejsze zapotrzebowanie przy każdej cenie, wtedy nowy stan
równowagi zostanie osiągnięty w punkcie E. Przy początkowej cenie 40 pensów wy-
stąpiłaby  nadwyżka  podaży,  która  spowodowałaby  stopniowy  spadek  ceny  do 
nowego



poziomu równowagi wynoszącego 30 pensów. W rezultacie przesunięcia krzywej po-
pytu w lewo następuje spadek zarówno ceny równowagi, jak i wielkości sprzedaży.



Ramka 3.3

Papież a cena ryb

Hipotetyczne  przykłady  są  bardzo  pouczające,  ale  warto  się  upewnić,  że 
mechanizmy
popytu i  podaży działają w rzeczywistości.  Przedstawiamy interesujący przykład 
opar-
ty  na  badaniach  przeprowadzonych  przez  Fredericka  Bella.  Wyznawców  religii 
rzym-
skokatolickiej do 1966 r. obowiązywał zakaz spożywania mięsa w piątek i w tym 
dniu
tradycyjnie jadano ryby. Papież uchylił ten zakaz w 1966 r. i dopuszczono wtedy
możliwość jedzenia w piątek mięsa. Co — twoim zdaniem — stało się z ceną ryb i 
ilo-
ścią spożywanych ryb?

Zmiana ta dotyczyła popytu, a nie podaży. Niektórzy katolicy, którzy wcześniej
z obowiązku jedli rybę, w nowych warunkach chętnie zastąpili piątkowe dania z 
ryb
daniami  mięsnymi.  Jest  to  prosty  przykład  wpływu  zmian  gustów  na  krzywą 
popytu.
Krzywa popytu na ryby przesunęła się w lewo, powodując spadek ceny równowagi
i zmniejszenie konsumpcji ryb.

Na  podstawie  danych  empirycznych,  dotyczących  cen  i  sprzedaży  ryb  w 
Stanach
Zjednoczonych przed 1966 r. i po tym roku, Bell udowodnił, że właśnie taki efekt, 
jak
opisany, wystąpił w rzeczywistości.

Ź r ó d ł o :  F.W. Bell, The Pope and the Price of Fish, „American Economic Review" 1968, December.

3.6. Co kryje się za krzywą podaży?

Przy niskiej  cenie czekolady możliwości  osiągania zysków z jej  produkcji  mają 
jedy-
nie najbardziej efektywni wytwórcy. Wraz ze wzrostem cen również ci wytwórcy, 
któ-
rych  wyroby  z  racji  wysokich  kosztów były  wcześniej  niekonkurencyjne,  mają 
możli-
wość  osiągania  zysku  i  podejmują  produkcję,  zwiększając  łączną  podaż. 
Przedsiębior-
stwa,  które  już  wcześniej  produkowały  czekoladę,  mogą  przy  korzystniejszych 
cenach
zwiększyć  produkcję  przez  pracę  w  godzinach  nadliczbowych  bądź  przez 



wprowadze-
nie wydajniejszych urządzeń, których stosowanie przy niższych cenach czekolady
było nieuzasadnione. Ogólnie biorąc, wyższe ceny są dla wytwórców zachętą do
zwiększania produkcji. Przy założeniu ceteris paribus krzywa podaży ma nachylenie
dodatnie, tzn. w miarę wzrostu ceny wielkość podaży rośnie.

Jak  w  przypadku  krzywej  popytu,  zbadamy  teraz  inne  czynniki  określające 
krzywą
podaży. Te inne czynniki to dostępna dla wytwórców technika, koszty czynników 
pro-
dukcji (praca, maszyny i urządzenia, energia, surowce) oraz interwencja państwa. 
Po-
ruszając  się  po  danej  krzywej  podaży,  przyjmujemy  stałość  powyższych 
czynników.
Natomiast ich zmiana wywoła przesunięcie krzywej podaży,  oznaczające zmianę 
ilości
dobra, jaką producenci są skłonni dostarczyć przy każdym poziomie ceny.



Technika

Określona  krzywa  podaży jest  wyznaczana  dla  danego poziomu  techniki.  Postęp
:hniczny spowoduje przesunięcie krzywej podaży w prawo, gdyż producenci będą
w  tych warunkach gotowi wytwarzać więcej niż przedtem, przy każdym poziomie
ny rynkowej. Usprawnienia w przetwórstwie kakao umożliwiają np. obniżenie kosz-
tów  produkcji  czekolady.  Szybszy  transport  i  lepsze  chłodzenie  wpłyną  na 
zmniejsze-
I  ■ie  strat  w  transporcie  ziarna  kakaowego.  Każde  z  powyższych  usprawnień 
pozwoli
twórcom zwiększyć produkcję przy dowolnej cenie.

Technika jako jedna z determinant podaży powinna być szeroko rozumiana. Przy
Takim rozumieniu obejmuje ona wszelką wiedzę i umiejętności dotyczące metod pro-
dukcji,  a nie jedynie  stan dostępnych maszyn  i  urządzeń. W rolnictwie postępem 
tech-

: znym będzie np. wdrażanie odpornych na choroby nasion albo lepsze wykorzysta-
" e czasu siewów i zbiorów, możliwe dzięki zastosowaniu doskonalszych metod pro-
gnozowania pogody.  Przez pojęcie postępu technicznego rozumiemy wszelkie

rrawnienia, umożliwiające zwiększenie produkcji przy tych samych nakładach.
żywając terminologii przyjętej w rozdziale 1, powiemy, że postęp techniczny powo-
łuje przesunięcie krzywej możliwości produkcyjnych w prawo i w górę względem 
po-
ku układu współrzędnych.

Koszty produkcji

Określona krzywa podaży jest wykreślana dla danego poziomu cen czynników pro-
lkcji.  Spadek cen poszczególnych czynników (np.  płac,  kosztów energii)  pobudza
producentów  do  zwiększania  produkcji  przy  każdej  cenie  produktu,  co  znajduje 
wyraz
w przesunięciu krzywej podaży w prawo. Z kolei wzrost cen czynników produkcji
zyni produkcję mniej opłacalną i powoduje przesunięcie krzywej podaży w lewo. Je-
żeli np. wiosenne przymrozki zniszczą znaczną część upraw kakao, to wzrosną ceny
ziarna  kakaowego.  W  tych  warunkach  przy  dowolnej  cenie  zbytu  producenci 
czekola-
i> będą dostarczać jej mniej niż poprzednio.

Działalność regulacyjna państwa

Mówiąc o technice, mieliśmy na myśli  jedynie usprawnienia techniczne. Odkrycia 
do-
skonalszych metod produkcji zwykle nie idą w zapomnienie. Działalność regulacyjną
państwa można niekiedy potraktować jako próbę narzucenia niekorzystnej dla produ-
centów techniki wytwarzania. W takim przypadku krzywa podaży przesunie się w Ie-
'* o. co będzie oznaczać mniejszą ilość oferowaną towaru przy każdej cenie.



Zaostrzone przepisy bezpieczeństwa pracy mogą zniechęcać producentów do sto-
sowania najwydajniejszych metod produkcji, jeżeli okazują się one mniej bezpieczne
dla  pracowników.  Instalowanie  katalizatorów  i  innych  urządzeń  służących  do 
ochrony
środowiska wpływa na wzrost kosztów wytwarzania samochodów. Przepisy ochrony



środowiska  mogą  uczynić  tanią  wcześniej  eksploatację  kopalin  metodą 
odkrywkową
nieopłacalną  z  uwagi  na  kosztowne  prace  rekultywacyjne.  Ilekroć  regulacja 
stosowana
przez  państwo  uniemożliwia  producentom  wybór  metody  produkcji,  na  jaką 
zdecydo-
waliby się bez takiej regulacji, w jej rezultacie nastąpi przesunięcie krzywej podaży
w lewo.

3.7. Przesunięcia krzywej podaży

Poruszając  się  po  danej  krzywej  podaży,  za  niezmienne  przyjmujemy:  poziom 
techni-
ki, ceny czynników produkcji oraz zakres interwencji państwa. Przejdźmy teraz do 
sta-
tycznej analizy porównawczej, aby zobaczyć, co się stanie, gdy zmiana któregoś
z  tych  „stałych"  czynników  wywoła  ograniczenie  podaży.  Załóżmy  np.,  że 
zaostrzenie
przepisów bezpieczeństwa  pracy czyni  droższą  produkcję  czekolady w bardziej 
zme-
chanizowanych  zakładach.  Na  rysunku  3.3  znajdzie  to  odzwierciedlenie  w 
przesunię-
ciu krzywej podaży z położenia SS do S'S'. Punkt równowagi przesuwa się z E do E'.

Następują wzrost ceny równowagi i spadek wielkości sprzedaży.

Rysunek 3.3. Efekt spadku podaży
czekolady

Przy  początkowej  krzywej  podaży  SS  równowaga
rynkowa ustali  się  w punkcie  E. Zmniejszenie poda-
ży  czekolady  powoduje  przesunięcie  krzywej  poda-
ży  w  lewo  do  położenia  S'S'.  Nowej  równowadze
w punkcie  E' odpowiadają  wyższa  cena  równowagi
oraz mniejszy wolumen sprzedaży.

Odwrotnie  jest  w  przypadku  przemieszczenia  się  krzywej 
podaży  w  prawo.  Przyj-
mijmy, iż wyjściową krzywą podaży jest S'S', a równowaga ustala 
się  w  punkcie  E'.

Zmiana powodująca wzrost podaży wywoła przesunięcie krzywej 
do  położenia  SS

i odpowiednio punktu równowagi do E. Wzrost podaży prowadzi 
do  ustalenia  się  rów-

nowagi przy większej ilości nabywanej i oferowanej oraz przy niższej cenie.
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3 . 8 .  Wolny rynek i kontrola cen

Wolny rynek umożliwia ustalanie się cen wyłącznie w wyniku gry podaży i po-

Interwencja państwa może powodować zmiany położenia krzywych  podaży i 
po-
rytu.  Mogą to być  np. zmiany przepisów bezpieczeństwa pracy,  które wywołały 
prze-
sunięcie krzywej podaży. Tego rodzaju zmiany nie oznaczają jednak bezpośredniej 
in-
gerencji państwa w ustalanie (regulowanie) cen. Przy dostatecznie giętkich cenach 
wy-
łapujące  nadwyżki  podaży  lub  popytu  w  warunkach  wolnego  rynku  szybko
doprowadzają cenę do poziomu równowagi. Rynek, na którym występuje kontrola 
cen
rrzez państwo, nie jest jednak rynkiem wolnym.

Na państwową kontrolę cen składają się reguły i przepisy uniemożliwiające do-
stosowanie się cen do poziomu równowagi rynkowej.

Kontrola cen może polegać na ustanowieniu  progów lub  pułapów cen (tzn. cen 
mi-
nmalnych bądź cen maksymalnych)4.

Wyznaczenie pułapu cen sprawia, że jego przekroczenie przez sprzedawcę jest 
nie-
legalne.  Takie  ograniczenie  wprowadza  się  na  ogół  w  przypadku  niedoboru 
pewnego
towaru na rynku, w celu niedopuszczenia do nadmiernego wzrostu cen. Mechanizm
i  olnorynkowy  rozwiązuje  problem  niedoborów  poprzez  wzrost  cen.  Jednak 
rozwiąza-
ne  to  może  być  uznane  za  niesprawiedliwe.  Na  przykład,  zbyt  wysokie  ceny 
żywności
mogą  prowadzić  do  pogorszenia  sytuacji  ludzi  o  niskich  dochodach.  Z  tego 
powodu,
~rzy niedoborze żywności w kraju, państwo może ustalić limity cen na podstawowe
produkty żywnościowe, aby umożliwić ich zakup ludziom uboższym.

Rysunek 3.4. Skutki ustalenia ceny
maksymalnej

Punkt  E  odpowiada  sytuacji  równowagi  w  warun-
kach  wolnego  rynku.  Wysoka  cena  P0 dławi  popyt
i  dostosowuje  go  do  ograniczonej  podaży.  Wyzna-
czenie  ceny  maksymalnej  P1 powoduje  spadek  ceny,
ale  prowadzi  do  powstania  nadwyżki  popytu  AB.
Wywołuje  również  zmniejszenie  ilości  oferowanej
z Qo  do  Q1.  Ustalenie  ceny  maksymalnej  na  pozio-
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mie  P2 nie  przyniesie  zamierzonych  skutków,  ponie-
waż  równowaga  rynkowa  nadal  będzie  osiągana
w punkcie E.

"  Inną  formą  kontroli  cen  są  ceny  urzędowe.  W  tym  przypadku  państwo  ustala  konkretną  wysokość  ceny,
i nie tylko jej pułap iprzyp. tłum.).
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Ramka 3.4

Ośla czapka

Kalifornia,  ze  słynną  Doliną  Krzemową  i  z  Hollywood,  jest  jednym  z 
najbogatszych
miejsc na świecie. Mimo to w 2001 r. stan ten ucierpiał z powodu wyłączeń prądu,
związanych  z  ograniczeniem dostaw energii  elektrycznej.  Ponieważ nie  ma  tam 
niedo-
statku,  ta  sytuacja  musiała  wynikać  z  niewłaściwej  polityki.  I  rzeczywiście,
w  Kalifornii  sprywatyzowano  państwowe  elektrownie,  ale  ustanowiono  pułapy 
ceno-
we na dostawy energii elektrycznej. Poziom ceny maksymalnej okazał się o wiele 
za
niski.  Lokalni  dostawcy  energii  ponosili  straty.  Sztucznie  niska  cena  musiała 
doprowa-
dzić  prędzej  czy  później  nie  tylko  do  ograniczenia  podaży,  lecz  także  do 
zwiększenia
popytu. Rezultatem była katastrofa energetyczna.

Na rysunku 3.4 przedstawiono rynek artykułów spożywczych. Załóżmy, że w 
wyni-
ku wojny ustał wszelki import żywności. W związku z tym krzywa podaży znajduje 
się
blisko osi rzędnych, a cena równowagi rynkowej P0 jest bardzo wysoka. Państwo 
nie
pozwala  na  ustalenie  się  równowagi  rynkowej  w punkcie  E, wyznaczając  cenę 
maksy-
malną w wysokości  P x .  Wielkość sprzedaży równa się wtedy  Q x ,  a. nadwyżka 
popytu
nad  podażą  wynosi  AB. Ustalenie  pułapu  cen  wywołuje  niedobór  podaży  w 
stosunku  do
popytu w wyniku utrzymywania cen żywności poniżej poziomu równowagi5.

Wprowadzenie  ceny  maksymalnej  P x  daje  uboższym  grupom  ludności 
możliwość
zakupu żywności. Jednak równocześnie wielkość podaży zmniejsza się z Q0 do Q x .
W wyniku utrzymywania się nadwyżki popytu AB, spowodowanej istnieniem ceny
maksymalnej, pojawia się konieczność wprowadzenia jakiejś formy racjonowania 
to-
warów. Racjonowanie określa, które grupy potencjalnych nabywców mogą nabyć 
po-
szukiwane produkty. Tego rodzaju system racjonowania może być niesprawiedliwy
i  wysoce  arbitralny.  Sprzedawcy  żywności  mogą  odkładać  część  towarów  dla 
swoich
znajomych,  niekoniecznie  pochodzących  z  grup  ubogich.  Mogą  również 
otrzymywać
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łapówki  od  ludzi  zamożniejszych,  chcących  uniknąć  stania  w  kolejkach. 
Utrzymywa-
nie  więc  cen  żywności  na  niskim  poziomie  wcale  nie  poprawia  sytuacji  grup 
najuboż-
szych. Z tego powodu wprowadzeniu cen maksymalnych często towarzyszy system
ograniczeń  ilościowych  (reglamentacja)  organizowany  przez  państwo,  którego 
zada-
niem jest  sprawiedliwe rozdzielenie ograniczonej  ilości  towarów, niezależnie od 
wyso-
kości dochodów.

Podczas gdy wprowadzenie cen maksymalnych ma na celu obniżenie cen płaco-
nych przez konsumentów, sens wyznaczenia cen minimalnych sprowadza się do 
pod-
wyższenia cen uzyskiwanych przez dostawców. Jednym z przykładów jest płaca 

mini-
malna obowiązująca w danym kraju.

5 Zauważmy,  że  ustanowienie  ceny  maksymalnej  na  poziomie  P1,  powyżej  ceny  równowagi,  nie  miałoby
żadnych  konsekwencji  ekonomicznych.  Równowaga  rynku  występowałaby  nadal  w punkcie  E  i  kontrola  cen
przez państwo nie miałaby na nią wpływu.
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Rysunek  3.5.  Skutki  wprowadzenia  płacy
minimalnej
Krzywa  popytu  na  pracę  DD  i  krzywa  podaży  pra-
cy  SS  przecinają  się  w  punkcie  równowagi  E.
Wprowadzenie  ustawowej  płacy  minimalnej  na  po-
ziomie  W1 podnosi  stawkę  płacy dla  tych,  którzy  są
zatrudnieni,  ale  jednocześnie  zmniejsza  popyt  na
pracę i wielkość zatrudnienia (z Q0 do Q1).

Rysunek  3.5  obrazuje  krzywą  popytu  i  krzywą  podaży  pracy.  Równowaga 
wolno-
rynkowa  ustala  się  w punkcie  E, w którym  płaca  wynosi  W0. Płaca  minimalna 
ustalona
roniżej W0 nie wpłynie na faktyczną wysokość płacy, która ustali się na poziomie 
od-
rowiadającym  równowadze  rynkowej.  Załóżmy,  że  w  celu  poprawy  sytuacji 
pracow-
nków  państwo  ustala  płacę  minimalną  na  poziomie  W1. W  następstwie  tego 
przedsię-
biorstwa zgłaszają zapotrzebowanie na pracę w ilości Q1, co oznacza, iż pojawia się
radwyzka  podaży  AB. Ci  pracownicy,  którym  udało  się  uzyskać  zatrudnienie, 
znajdą

w  lepszej  sytuacji  niż  poprzednio,  ale  inni  na  tym  ucierpią,  gdyż  ogólna 
wielkość
zatrudnienia (mierzona liczbą przepracowanych godzin) zmniejszyła się z Q0 do Q1.

Wiele krajów ustanawia ceny minimalne także na produkty rolne. Na rysunku 
3.6
pokazano cenę minimalną P1 masła. W poprzednich przykładach przyjmowaliśmy, 
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że
w warunkach kontroli cen ilość towaru sprzedawana na rynku będzie mniejszą

Rysunek 3.6. Cena minimalna masła
Przy cenie  minimalnej  P1 podaż  wynosi  Q2,  a  popyt
tylko  Q1.  Dlatego  też  zostanie  sprzedane  tylko
Qx masła.  Wykupując  nadwyżkę  podaży  AB  przy
cenie  P1,  państwo  zadowala  dostawców  masła,  nie
szkodząc przy tym konsumentom.
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z dwóch wielkości:  ilości oferowanej i ilości zapotrzebowanej,  ponieważ nikogo 
nie
można  zmusić  do  uczestniczenia  w  wymianie.  Istnieje  jednak  możliwość  innej 
inter-
wencji państwa: polega ona na tym, że państwo nie tylko ustala i kontroluje ceny, 
lecz
także kupuje lub sprzedaje pewne ilości dóbr, uzupełniając w ten sposób prywatny 
po-
pyt lub prywatną podaż.

Przy cenie minimalnej P1 prywatny popyt wynosi  Q x ,  a podaż  Q2. Przy braku 
za-
kupów państwowych ilość masła sprzedana na rynku wyniesie  Q x ,  a więc będzie 
rów-
na mniejszej z dwóch wielkości: Q x  i Q2. Jeśli jednak rząd wyrazi zgodę na zakup 
nad-
wyżki  podaży  AB, to  ani  dostawcy,  ani  nabywcy  nie  będą  mieli  powodów  do 
narzeka-
nia6. Ceny masła w Unii Europejskiej są ustalone na poziomie wyższym od ceny
równowagi  wolnorynkowej  w  następstwie  stosowania  wspólnej  polityki  rolnej.
W związku z tym rządy krajów członkowskich muszą nabywać olbrzymie ilości 
ma-
sła, które nie zostałyby sprzedane przy obowiązującej cenie minimalnej, stąd bierze 
się
problem słynnej „góry masła".

3.9. Co, jak i dla kogo

Wolny  rynek  jest  jednym  ze  sposobów  umożliwiających  społeczeństwom 
rozwiązywa-
nie podstawowych dylematów ekonomicznych:  co, jak i  dla kogo produkować. W 
roz-
dziale tym zaczęliśmy rozumieć, w jaki sposób rynek dokonuje alokacji rzadkich 
za-
sobów między różne, konkurujące między sobą zastosowania.

Rynek decyduje, ile powinna wynosić produkcja każdego dobra przez ustalenie 
ce-
ny, przy której wielkość zapotrzebowania jest równa ilości oferowanej. Przy innych
czynnikach niezmienionych, w stanie równowagi produkuje się tym więcej danego 
do-
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Rysunek 3.7. Przykład dobra, którego
produkcja nie zostanie podjęta

Nawet  przy  cenie  P1,  najwyższej,  jaką  konsumenci
są  skłonni  zapłacić  za  dane  dobro,  producenci  nie
rozpoczną  produkcji  tego  dobra.  Cena  P1 jest  bo-
wiem niższa od ceny  P-,,  przy której  produkcja staje
się opłacalna.

6 Stwierdzenie  to  nie  jest  całkiem  ścisłe.  Nabywcy  mają  powody  do  narzekania,  gdyż  interwencja  państwa
sprawia, iż płacą teraz drożej za nabywane towary (przyp. red. nauk.).



Ramka 3.5

Anatomia zmian cen i ilości

L-~:eszczony poniżej wykres ilustruje dynamikę realnych cen usług budowlanych
•'•  lelkiej  Brytanii  oraz  produkcji  w  tym  sektorze  w  latach  1985-2002.  Jakie 
wnioski
:wa analiza wykresu? Czy obserwowane zmiany zależności były wywołane prze-
- aniem się krzywej popytu, czy krzywej podaży? A może zmianie uległy obie te

■■keje?

Załóżmy,  że  obserwowane  ceny i  wielkości  produkcji  odpowiadały  stanowi 
równo-
igi  rynkowej.  Wtedy każda  obserwacja  może  być  utożsamiana  z  punktem,  w 
którym

iai:epuje przecięcie krzywej popyta i krzywej podaży. Powstaje pytanie, które 
wielko-
z grupy pozostałych czynników (przyjmowanych za niezmienione) miały 
wpływ

sł przesunięcia krzywej popytu i podaży, a więc i na zmiany poziomu cen i wielkości
iukcji w stanie równowagi. Czy jest możliwe, aby przyczyną wszystkich obserwo-
tnych zmian były przesunięcia krzywej podaży? Spróbuj narysować daną krzywą

rytu i przesuwającą się krzywą podaży. Wszystkie punkty równowagi na tym rysun-
i - redą się znajdowały na krzywej popytu. Jeżeli zmianie ulega tylko krzywa 
podaży,

■ależałoby oczekiwać ujemnej zależności między ceną a ilością danego dobra. Ponie-
ż przedstawione przez nas dane wykazują, iż niskim cenom towarzyszył niski po-

nom produkcji, musimy wykluczyć taką ewentualność.
Załóżmy obecnie, że krzywa podaży jest dana, a zmienia się krzywa popytu. 

Teraz
zystkie punkty równowagi znajdują się na krzywej podaży i ujawniają dodatnią 
za-
ność  między  cenami  i  wolumenem  produkcji.  W  naszym  przykładzie  dane 
ujawnia-
najpierw dodatnią, potem ujemną i w końcu znowu dodatnią zależność. Popyt 
bu-
•• lany  wzrastał  w  latach  1985-1989,  zmniejszał  się  w  latach  1990-1993,  a 
następnie

anowu zaczął rosnąć.





Po  postawieniu  takiej  diagnozy  możemy  przystąpić  do  zebrania  dowodów 
potwier-
dzających  jej  słuszność.  Ważnym  czynnikiem  określającym  popyt  na  usługi 
budowlane
jest ogólny poziom aktywności w gospodarce. Realny produkt krajowy brutto w 
Wiel-
kiej Brytanii w latach 1985-1989 dynamicznie wzrastał, następnie spadał w latach
1990-1993 i ponownie wzrastał w latach 1993-2002.

Te zmiany dochodu narodowego potwierdzają naszą tezę, że zaobserwowane
zmiany  w  zależności  między  poziomem  cen  realnych  i  wskaźnikiem produkcji 
budów
lanej były spowodowane przesunięciami krzywej popytu.

bra, im większa jest ilość zapotrzebowania przy każdej cenie (im bardziej w prawo 
jest
przesunięta krzywa popytu) i im większą ilość są skłonni dostarczyć dostawcy przy
każdej cenie (im dalej na prawo jest położona krzywa podaży).

Rynek informuje nas również, dla kogo są produkowane poszczególne dobra. 
Każ
de dobro nabywają ci konsumenci, którzy są skłonni zapłacić za nie co najmniej 
cenę
równowagi. Rynek określa też, którzy producenci zajmą się wytwarzaniem danego 
do-
bra — ci mianowicie, których zadowala cena równowagi. W dalszych rozdziałach
podręcznika  zobaczymy,  że  rynek  decyduje  również  o  tym,  w  jaki  sposób  są 
produko-
wane poszczególne dobra.

Rynek przesądza także o tym, jakie dobra są produkowane. Przyroda dostarcza
dóbr nieodpłatnie. Ludzie natomiast angażują się w kosztowne procesy produkcji 
jedy-
nie  wtedy,  kiedy  otrzymają  w  zamian  odpowiednią  zapłatę.  Krzywa  podaży 
informuje,
ile  trzeba  zapłacić,  aby uzyskać  określoną  ilość  danego dobra.  Na  rysunku  3.7 
podano
przykład dobra, którego produkcja nie zostanie podjęta. Najwyższa cena, równa P1,
jaką są skłonni  zapłacić konsumenci,  nie wystarcza,  aby skłonić wytwórców do 
pro-
dukcji.

Społeczeństwo  nie  zawsze  zgadza  się  z  decyzjami  rynku.  Wolny rynek  nie 
dostar-
czy odpowiedniej ilości żywności dla każdego głodnego ani wystarczającej opieki 
me-
dycznej  dla  każdego chorego.  Zapewni  żywność  i  opiekę  medyczną  tylko  tym, 
którzy
chcą i  mogą zapłacić za nie cenę równowagi. Społeczeństwo może zastosować w 
prak-
tyce oceny normatywne, dzięki czemu ludzie biedni otrzymają więcej żywności i 



lep-
szą  opiekę  lekarską,  niż  wynika  to  z  mechanizmu  wolnego  rynku.  Innym 
przykładem
normatywnych  rozwiązań  jest  zakaz  upowszechniania  pornografii:  nawet  jeśli 
niektó-
rzy ludzie są skłonni płacić za pornografię, to ze społecznego punktu widzenia taka
działalność powinna być  zakazana.  W niewielu krajach istnieje wolny rynek  na
wszystkie  towary.  Państwo  często  ingeruje  w  funkcjonowanie  rynku  przez 
bezpośred-
nią  regulację,  podatki  oraz  płatności  transferowe  w  postaci  np.  zasiłków  dla 
bezrobot-
nych.
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Podsumowanie

• Popyt to ilość dobra, którą nabywcy chcą kupić przy różnych poziomach ceny.
Przy pozostałych czynnikach niezmienionych, im niższa jest cena, tym większe 
za-
potrzebowanie. Krzywa popytu ma nachylenie ujemne (jest malejąca).

• Podaż  to ilość dobra, którą sprzedawcy chcą dostarczyć przy różnych cenach. 
Przy
pozostałych  czynnikach  niezmienionych,  im  wyższa  jest  cena,  tym  większa 
ofero-
wana ilość. Krzywa podaży ma nachylenie dodatnie (jest rosnąca).

• Rynek jest w stanie równowagi,  gdy cena zrównuje popyt z podażą. W tym
punkcie  krzywe  popytu  i  podaży  się  przecinają.  Przy cenie  niższej  od  ceny 
równo-
wagi  pojawia  się  nadwyżka  popytu  (niedobór  towaru),  która  prowadzi  do 
wzrostu
ceny. Przy cenie wyższej od ceny równowagi pojawia się  nadwyżka podaży, 
która
prowadzi do spadku ceny. Na wolnym rynku istnieje samoczynny mechanizm 
ko-
rygujący odchylenia od ceny równowagi.

• Dla danej krzywej popytu przyjmujemy za stałe następujące czynniki: ceny dóbr
pokrewnych, dochody konsumentów oraz ich gusty i przyzwyczajenia.

• Wzrost  ceny  dobra  substytucyjnego  (lub  spadek  ceny  dobra 
komplementarne-
go)  zwiększa  wielkość  zapotrzebowania  na  dane  dobro  przy  każdej  cenie. 
Wzrost
dochodów konsumentów zwiększa popyt  na  dobra normalne,  ale  zmniejsza 
popyt
na dobra niższego rzędu.

• Dla danej krzywej podaży przyjmujemy za stałe następujące czynniki: technikę,
ceny czynników produkcji  oraz zakres regulacji  rynku przez państwo. Postęp 
tech-
niczny lub obniżenie cen czynników produkcji zwiększa ilość oferowaną przy 
da-
nej cenie.

• Każdy czynnik powodujący wzrost popytu przesuwa krzywą popytu w prawo,
zwiększając cenę równowagi oraz ilość dobra w punkcie równowagi.  Spadek 
po-
pytu  (przesunięcie  krzywej  popytu  w  lewo)  zmniejsza  zarówno  cenę 
równowagi,
jak i ilość dobra. Każdy czynnik powodujący wzrost podaży przesuwa krzywą 
po-
daży w prawo, zwiększając ilość dobra w punkcie równowagi i obniżając jego 
ce-
nę. Spadek podaży (przesunięcie krzywej podaży w lewo) zmniejsza ilość dobra
w punkcie równowagi, wpływając jednocześnie na wzrost jego ceny.

• Ustanowienie  ceny maksymalnej  jest skuteczne, gdy jest ona niższa od ceny 
rów-
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nowagi rynkowej. Tak ustalona cena zmniejsza wielkość podaży i prowadzi do
wystąpienia  nadwyżki  popytu,  chyba  że  państwo  dostarczy  brakującą  ilość 
danego
dobra. Cena minimalna natomiast musi być ustalona powyżej ceny równowagi
rynkowej.  Cena  ta  ogranicza  wielkość  zapotrzebowania,  chyba  że  państwo 
uzupeł-
ni swoimi zakupami popyt sektora prywatnego.
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Zadania sprawdzające

1. Tablica na stronie następnej zawiera dane dotyczące popytu na tostery oraz ich 
po-
daży.  Wykreśl  krzywą  podaży  i  krzywą  popytu.  Wskaż  cenę  równowagi  i 
odpowia-
dającą jej ilość.

2. Na podstawie tych samych danych określ wielkość nadwyżki podaży lub popytu
dla: a) ceny równej 12 £; b) ceny równej 20 £. Omów zmiany cen, które nastąpią
w przypadkach a) i b).

Tablica. Podaż i popyt na tostery

Cena (£) Popyt (min sztuk) Podaż (min sztuk)
10 10 3
12 9 4
14 8 5
16 7 6
18 6 7
20 5 8

3. Co się stanie z krzywą popytu na tostery, gdy cena chleba wzrośnie? Pokaż na 
wy-
kresie, jak zmienią się cena i liczba tosterów w punkcie nowej równowagi.

4. W  jaki  sposób  na  krzywą  popytu  na  tostery  wpłynie  wynalezienie  piecyka 
elektry-
cznego, preferowanego przez wielu użytkowników jako nowa i lepsza metoda ro-
bienia grzanek? Jak fakt ten wpłynie na wielkość sprzedaży tosterów oraz na ich
cenę? Odpowiedź uzasadnij.

5. Wyobraź  sobie,  że  jesteś  hodowcą  owiec.  Podaj  trzy  przykłady  zmian,  które 
mogą
spowodować zmniejszenie produkcji wełny w twoim gospodarstwie. Czy wśród
tych możliwych czynników wymieniłeś ewentualny spadek cen wełny? Czy było 
to
słuszne?

6. Niektóre dobra luksusowe (nabywane przez snobów) są kupowane tylko dlatego, 
że
są drogie. Czy popyt na takie dobra jest rosnącą funkcją ceny?

7. Powszechne błędy w rozumowaniu.  Wyjaśnij, dlaczego poniższe stwierdzenia 
są
nieprawdziwe, a) Manchester United jest bardziej znanym klubem piłkarskim niż
Wrexham, a więc będzie zawsze grał przy pełniejszych trybunach, b) „Góra ma-
sła" w Unii Europejskiej dowodzi sukcesu wspólnej polityki rolnej, pokazuje bo-
wiem, jak może wzrosnąć wydajność, gdy rolnicy zostaną zainspirowani ideami
zintegrowanej Europy, c) Obniżenie poziomu czynszu zapewniłoby mnóstwo do-
datkowych mieszkań dla ludzi ubogich.

Uwaga: Rozwiązania zadań sprawdzających zamieszczono na końcu książki.
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Online Learning Centre with Powerweb

Chcąc lepiej zrozumieć główne koncepcje tego rozdziału, możesz przejrzeć dodat-
kowe materiały zamieszczone w Internecie pod adresem: Online Learning Centre,
www.mcgraw-hill.co.uk/textbooks/begg.  Znajdziesz  tam krótkie  pytania  testowe,
przykłady problemów ekonomicznych oraz różne artykuły — wszystko za darmo.

Jeśli  chcesz  mieć  jeszcze więcej  materiałów,  streszczeń i  przykładów,  które
nogą  pomóc  ci  w  studiowaniu  ekonomii,  kup  zbiór  zadań  Economics Student
Workbook. W tym celu wejdź na stronę:  www.mcgraw-hill.co.uk/textbooks/begg,
: znajdź połączenie do zbioru zadań, który chcesz zakupić7.

Powyższe  materiały  są  dostępne  w języku  angielskim.  Zbiór  zadań do II  polskiego  wydania  tego  podręcz-
nju  można  zakupić  w księgarniach ekonomicznych:  P. Smith,  D.  Begg,  Ekonomia.  Zbiór  zadań,  PWE,  War-
szawa 2001 (przyp. red. nauk.).

http://www.mcgraw-hill.co.uk/textbooks/begg
http://www.mcgraw-hill.co.uk/textbooks/begg


CZĘŚĆ II

Mikroekonomia
pozytywna
Ekonomia  pozytywna  bada  sposób  funkcjonowania  gospodarki.  Mikroekonomia 
zaj-
■nje się szczegółową analizą indywidualnych decyzji, lecz pomija kwestię efektów
pobudzonych,  jakie decyzje te mogą powodować. Część II zawiera szczegółową 
ana-
izę  popytu  i  podaży  oraz  pokazuje,  jak  działa  rynek  i  dlaczego  różne  rynki 
zachowują
se  w różny sposób.  Dzięki  zastosowaniu  podobnych  narzędzi  do analizy rynku 
czyn-
ników produkcji możemy także zrozumieć, dlaczego niektórzy ludzie zarabiają o 
wie-
le więcej niż inni.

W  rozdziale  4  przedstawiamy  elastyczność  popytu  i  podaży.  Przedmiotem 
rozdzia-
łu 5 jest teoria popytu, odwołująca się do samodzielnych wyborów dokonywanych
przez  konsumenta.  W  rozdziale  6  opisujemy  różne  rodzaje  przedsiębiorstw  i 
badamy
motywy  podejmowanych  przez  nie  decyzji  produkcyjnych.  W  rozdziale  7 
analizujemy
-pływ kosztów produkcji na wielkość podaży dostarczanej przez przedsiębiorstwa.
Rozdziały  8  i  9  pozwalają  zrozumieć,  jak  różne  struktury  rynku  wpływają  na 
natężenie
i  charakter  konkurencji  oraz  na  decyzje  produkcyjne  firm.  Rozdziały  10-12 
zawierają
•nalizę  rynków  czynników  produkcji:  pracy,  kapitału  i  ziemi,  czyli  czynników 
deter-
minujących  podział  dochodu.  W rozdziale  13  wyjaśniamy,  dlaczego  ludzie  nie 
lubią
ryzyka — w jaki sposób powstają instytucje pozwalające przenieść ryzyko na tych,
którzy  ponoszą  je  taniej,  oraz  dlaczego problemy związane  z  informacją  mogą 
hamo-
-  ać  rozwój  niektórych  rynków.  W  rozdziale  14  wykorzystujemy  analizę 
mikroekono-
miczną przedstawioną w części II do zbadania najnowszych tendencji w rozwoju 
go-
spodarki opartej na informacji.
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Rozdział 4

Elastyczność popytu i podaży

Po przeczytaniu tego rozdziału powinieneś rozumieć:
• w jaki sposób mierzymy elastyczność popytu i podaży;
• co to jest elastyczność cenowa popytu;
• jak wpływa ona na kształtowanie się utargu przy zmianach ceny;
• dlaczego w niektórych sytuacjach nieurodzaj może się okazać korzystny dla rolni-

ków;
• fakt, że zachowania ogółu nie są prostą sumą zachowań jednostek;
• jak mieszana elastyczność cenowa popytu wpływa na popyt na dobra komplementar-

ne i substytucyjne;
• co to jest elastyczność dochodowa popytu;
• co oznaczają pojęcia: dobro niższego rzędu, dobro normalne i dobro luksusowe;
• co to jest elastyczność cenowa podaży;
• jak elastyczność podaży i popytu wpływa na rozkład obciążeń podatkowych pomię-

dzy sprzedawców i nabywców.

W  rozdziale  3  dowiedzieliśmy  się,  jak  cena  określonego  dobra  wpływa  na 
wielkość
zapotrzebowania. Dowiedzieliśmy się też, że zmiany dochodu lub cen innych dóbr
substytucyjnych  bądź  komplementarnych)  powodują  przesunięcia  krzywych 
popytu,
zmieniając wielkość zapotrzebowania na dane dobro przy każdym poziomie ceny.
W niniejszym rozdziale rozważymy te efekty bardziej szczegółowo.

4.1. Reakcje popytu na zmiany cen

Malejąca krzywa popytu oznacza, że wielkość zapotrzebowania wzrasta przy 
obniże-

- ceny dobra. Często chcemy również wiedzieć, o ile wzrośnie popyt. Tablica 4.1 
za-

:era przykład liczbowy, ilustrujący zależność między ceną biletów na mecze piłkar-
ce a wielkością zapotrzebowania (przy innych czynnikach niezmienionych), a na 

ry-
>jnku 4.1 przedstawiono wykres funkcji popytu, która w tym przykładzie okazuje 



się
linią prostą.

Jak możemy mierzyć reakcję wielkości zapotrzebowania na bilety na zmiany 
ich
;ezy? Jednym z  oczywistych mierników jest nachylenie krzywej popytu. Obniżka
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ceny o  1  £  każdorazowo powoduje  zwiększenie  liczby biletów sprzedanych  na 
jeden
mecz o 8 tys. Przypuśćmy, że chcielibyśmy porównać reakcję wielkości sprzedaży 
bi-
letów  na  mecze  piłkarskie  na  zmianę  ceny  z  podobną  reakcją  popytu  na 
samochody.
Rzecz jasna, obniżka ceny samochodu o 1 £ jest dla nabywców wielkością mało 
istot-
ną, która nie wpłynie w widoczny sposób na liczbę nabywanych samochodów.

W  rozdziale  2  wyjaśniliśmy,  że  gdy  różne  dobra  są  mierzone  w  różnych 
jednost-
kach, wówczas często najlepszym wyjściem jest analiza zmian procentowych.

Elastyczność cenowa popytu jest to stosunek względnej (procentowej) zmiany
wielkości  zapotrzebowania  na  dane  dobro  do  względnej  (procentowej) 
zmiany
jego ceny.

Niebawem wprowadzimy także inne rodzaje elastyczności popytu, tj. mieszaną
elastyczność  cenową  oraz  elastyczność  dochodową.  Jednak  prosta  elastyczność 
ceno-
wa jest stosowana najczęściej. Dlatego też ilekroć mówimy o elastyczności popytu1

mamy na myśli prostą elastyczność cenową, zdefiniowaną jak wyżej.
Jeżeli wzrost ceny o 1% powoduje zmniejszenie zapotrzebowania o 2%, to ela-

styczność cenowa popytu wynosi -2. Ponieważ nabywana ilość dobra maleje o 2%,
wyrażamy to jako zmianę o -2%, a następnie dzielimy przez zmianę (wzrost) ceny
o  1%  i  otrzymujemy  -2.  Jeżeli  spadek  ceny  o  4%  powoduje  zwiększenie 
zapotrzebo-
wania o 2%, to elastyczność cenowa popytu wynosi -0,5, gdyż zmiana ilości o 2% 

jest
tu  odnoszona  do  zmiany ceny o  -4%.  Ponieważ  krzywa  popytu  ma  nachylenie 
ujemne,
zmiany ilości i ceny są zawsze odwrotne. Elastyczność cenowa popytu jest więc z 
ko-
nieczności liczbą ujemną.

W skrótowym zapisie często pomija się znak „-" (minus). Łatwiej jest bowiem 
po-
wiedzieć,  że  elastyczność  popytu  wynosi  2  niż  -2.  Ilekroć elastyczność  cenowa 
popytu

Rysunek 4.1. Popyt na bilety na mecze
piłkarskie

Przy  danych  cenach  innych  rozrywek  i  danych  do-
chodach  ludności  wzrost  cen  biletów  na  mecze  pił-
karskie powoduje spadek zapotrzebowania.



Bez przymiotników wskazujących, o jaką elastyczność chodzi (przyp. tłum.).
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jest wyrażona liczbą dodatnią, należy przez to rozumieć, że powinniśmy dodać 
znak
".us (chyba że wyraźnie zaznaczono, iż zachodzi zależność odwrotna). W przeciw-
nym razie mielibyśmy do czynienia z krzywymi popytu o nachyleniu dodatnim, co 
jest
zjawiskiem rzadkim, ale możliwym.
Zbadajmy teraz elastyczność cenową popyta na bilety wstępu na mecze piłki noż-
sej.  W tablicy 4.1 w kolumnach (1)  i  (2)  przytoczono dane  o popycie  i  cenie. 
Rozpatru-
je: efekty kolejnych obniżek ceny o 2,5 £, obliczamy elastyczność cenową popytu 
przy
cłzdym  poziomie  ceny.  Elastyczność  ta  została  pokazana  w  kolumnie  (3).  Na 
przykład,
wychodząc od ceny równej 10 £ i odpowiadającej jej liczby 20 tys. sprzedanych 
bile-
L«. rozważamy obniżkę ceny do 7,5 £. Następuje tu zmiana ceny o -25%, z 10 £ do
7.5 £, czemu towarzyszy zmiana wielkości zapotrzebowania o 100% — z 20 tys. do 
40
rys. biletów. Elastyczność popytu przy cenie 10 £ wynosi więc 100: (-25) = -4. EIa-
ff>  czność  popyta  dla  innych  wartości  zmiennych  obliczamy podobnie,  dzieląc 
procen-
ą  zmianę  popyta  przez  procentową zmianę  ceny.  Zauważmy,  że  wychodząc  od 
ceny
1 5 £, otrzymujemy elastyczność popyta równą minus nieskończoności. Dzieje się 
tak,
rieważ procentowa zmiana popytu wynosi ta (20-0): 0. Dowolna dodatnia liczba
dzielona  przez  zero  daje  plus  nieskończoność.  Gdy  więc  podzielimy  to  przez 
zmianę
my o -20%, z 12,5 £ do 10 £, otrzymamy elastyczność cenową popytu równą minus
rreskończoności.

Gdy elastyczność popytu osiąga duże wartości ujemne, wówczas mówimy o wyso-
L elastyczności. Popyt jest wtedy bardzo czuły na zmianę ceny. Gdy zaś elastycz-

ność wyraża się małą liczbą ujemną, popyt jest mało wrażliwy na zmiany ceny. 
Mówi-

wówczas, że elastyczność popyta jest niska. Określenia „wysoka" lub „niska" do-
:zą więc wartości elastyczności z pominięciem jej ujemnego znaku. Elastyczność

pyta maleje, gdy jej wartości wyrażają się mniejszymi niż poprzednio liczbami
-emnymi, tzn. gdy popyt słabiej reaguje na zmiany ceny.

W naszym przykładzie funkcja popytu na bilety uprawniające do wstępu na sta-
dion jest linią prostą o stałym nachyleniu (na całej jej długości obniżka ceny o 1£ 

za-

(1)
Cena biletu (£)(2)
Zapotrzebowanie na bilety

(tys. na 1 mecz)(3)
Elastyczność cenowa popytu12,50010,0020-4,007,5040-

1,505,0060-0,672,5080-0,250,001000,00

Tablica 4.1. Elastyczność cenowa popytu na bilety na 
mecze piłkarskie
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* sze prowadzi do zwiększenia liczby sprzedanych biletów o 8 tys.). Jednak — jak 
wy-

nika z tablicy 4.1 — elastyczność popyta maleje, gdy przesuwamy się w dół ku niż-
zym cenom. Przy wysokiej cenie jej zmiana o 1£ w ujęciu procentowym jest
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wielkością  nieznaczną,  natomiast  zmiana  ilości  o  8  tys.  biletów  stanowi  dużą 
zmianę
procentową. I odwrotnie, przy niskiej cenie jej zmiana o 1 £ jest dużą zmianą w 
ujęciu
procentowym, 8 tys. biletów zaś reprezentuje niewielką procentowo zmianę ilości.
Kiedy więc funkcja popytu jest linią prostą, elastyczność cenowa zmniejsza się w 
mia-
rę przesuwania się w dół po linii popytu2.

Można wykreślić również takie krzywe popytu, które charakteryzują się stałą 
ela-
stycznością cenową w każdym punkcie. Przeważnie jednak elastyczność cenowa
zmienia się, gdy przesuwamy się po krzywej popytu, przy czym wyższym cenom 
od-
powiada większa elastyczność, a niższym cenom — mniejsza elastyczność.

Ponieważ funkcja popytu jest w naszym przykładzie linią prostą, mamy tu do 
czy-
nienia z taką samą absolutną reakcją popytu, a mianowicie zmianą o 20 tys., bez
względu na to, czy podnosimy cenę o 2,5 £, czy ją o tyle obniżamy. Nie ma więc tu
znaczenia, czy obliczając elastyczność popytu bierzemy pod uwagę wzrost ceny, 
czy
też jej spadek. Jeżeli jednak funkcja popytu nie jest linią prostą, lecz krzywą — jak 
na
rysunku 4.2 — to sprawa nieco się komplikuje. Przejście z punktu  A, w którym 
cena
wynosi  P0, do punktów B lub C wyraża taką samą procentową zmianę ceny, tylko
o  różnym  znaku.  Jednak  rysunek  ten  unaocznia,  że  w przypadku,  gdy  funkcja 
popytu
nie jest  linią prostą,  zmiana wielkości  zapotrzebowania (z  Q0 do  Qx lub  Q2) jest 
różna
przy wzroście ceny i przy jej spadku.

Rysunek 4.2. Nieliniowa funkcja popytu

Gdy  funkcja  popytu  DD  ma  postać  krzywej,  wów-
czas podwyżka ceny powoduje inną co do wielkości
zmianę popytu niż taka sama obniżka ceny.
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W  przypadku  nieliniowych  funkcji  popytu  problem  ten  można  rozwiązać, 
definiu-
jąc elastyczność jako reakcję popytu na bardzo małe zmiany ceny. Gdy przesuwam;,
się  z  punktu  A o  bardzo  krótki  odcinek  —  w  jedną  albo  w  drugą  stronę  — 
wypukłość

2 W  dwóch  szczególnych  przypadkach  liniowej  funkcji  popytu  twierdzenie  to  nie  jest  prawdziwe.  Pierwsr.
przypadek  to  funkcja  popytu  doskonale  elastycznego,  przyjmująca  kształt  prostej  poziomej.  Elastyczno^
jest  tu  równa  -°°  w  każdym punkcie,  gdyż  nie  zmienia  się  cena.  Drugi  przypadek  to  funkcja  popytu  całkc-
wicie  nieelastycznego  (sztywnego),  przyjmująca  kształt  prostej  pionowej.  Elastyczność  jest  tu  równa  Oi

w każdym punkcie, gdyż nie zmienia się ilość.
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Obliczanie elastyczności cenowej popytu

Pierwsza tablica pokazuje ilość towaru, nabywaną przy różnych poziomach ceny i 
da-
Ej krzywej popytu.

1 2 3 4 5 6

Zapotrzebowanie Q 10 8 6 4 2 1

Druga tablica zawiera 5 kolumn oznaczonych literami: a), b), c), d) i e). Każda
z  nich  odpowiada  sytuacji,  w  której  cena  danego  dobra  zmienia  się  o  1  £, 
powodując
:xipowiednią zmianę wielkości zapotrzebowania.

Wyszczególnienie a) b) c) d) e)
I Wyjściowy poziom P i Q P = I

Q = W
P = 2
2 = 8

P = 2
2 = 8

P =

Q =

4
4

P =
Q =

5
2

< 2) Nowa cena (P) i ilość (Q) P = 2
2 = 8

P = 3
2 = 6

P = I
Q = 10

P =

Q =

3
6

P =
Q =

6
1

?1 Procentowa zmiana P 100 x (2- 1): 1 =
= 100

100x(l -2):2 =
= -50

14) Procentowa zmiana Q 100x(8- 10):
:10 = -20

100x(10-8):8
= =25

5) Elastyczność cenowa po-
pytu (4): (3)

-0,2 -0,5

Odpowiedzi. W kolumnach b), d) i e) elastyczność popytu wynosi odpowiednio:
-0,5, -2 i -2,5.

W kolumnie a) podwyżka ceny o 100% (z 1 £ do 2 £) powoduje zmniejszenie 
za-
potrzebowania  o 20% (z  10 do 8),  co oznacza,  że  elastyczność  popytu  wynosi:
-20 : 100 = -0,2. Podobnie, w kolumnie c) obniżka ceny o 50% (z 2 £ do 1 £) powo-
duje  wzrost  zakupów o  25% (z  8  do  10),  co  oznacza,  że  elastyczność  cenowa 
popytu
wynosi 25 : (-50) = -0,5.

Spróbuj obliczyć sam elastyczność popytu w kolumnach b), d) i e). Odpowiedzi
podane są pod tablicą.

krzywej na tym odcinku jest znikoma. Na tak krótkim odcinku, odpowiadającym 
nie-
wielkiej  procentowej  zwyżce  lub zniżce ceny,  krzywa  popytu  staje  się niemalże 
linią
prostą.  Z  takim  uzupełnieniem  możemy  dalej  stosować  definicję  elastyczności, 
którą
wprowadziliśmy wcześniej.



Popyt elastyczny i nieelastyczny

Choć elastyczność na ogół maleje przy przesuwaniu się po krzywej popytu w dół,
ważną cezurę stanowi punkt, w którym elastyczność popytu jest równa -1.

Popyt nazywamy elastycznym, gdy jego elastyczność cenowa jest mniejsza od
-1. Popyt jest nieelastyczny, gdy jego elastyczność przyjmuje wartości między
-1 i 0. Gdy elastyczność popytu wynosi dokładnie -1, wówczas mówimy, że
popyt ma elastyczność równą jedności.

W tablicy 4.1 popyt jest elastyczny przy cenie wyższej od 7,5 £, a nieelastyczny
przy cenie 5 £ i niższej.

Chociaż elastyczność cenowa popytu przyjmuje zazwyczaj odmienne wartości
w różnych punktach krzywej popytu, to jednak często mówi się, że pewne dobra 
cha-
rakteryzują się — ogólnie biorąc — wysoką lub niską elastycznością popytu. Na 
przy-
kład, twierdzi się, że popyt na ropę naftową jest nieelastyczny względem ceny (tzn.
zmiany ceny mają  niewielki  wpływ  na  wielkość  zgłaszanego zapotrzebowania), 
nato-
miast popyt na wycieczki zagraniczne jest elastyczny względem cen (tzn. zmiany 
cen
silnie wpływają na rozmiary popytu). Takie sądy odnoszą się w gruncie rzeczy do 
tych
odcinków  krzywej  popytu,  które  odpowiadają  cenom  najczęściej  stosowanym
w przypadku danego dobra bądź danej usługi.

Determinanty elastyczności cenowej popytu

Co decyduje o tym,  czy elastyczność cenowa popytu na dane dobro jest wysoka 
(np.
-5), czy niska (np. -0,5)? Odpowiedzi trzeba szukać w analizie gustów i upodobań
konsumentów.  Jeżeli  posiadanie  telewizora  stanowi  istotny  wyróżnik  statusu 
społecz-
nego, to podwyżki cen telewizorów mogą mieć niewielki wpływ na kształtowanie 
się
popytu. Gdyby natomiast dobro to było traktowane jako kaprys i luksus, wówczas 
ela-
styczność popytu byłaby dużo wyższa. Psycholodzy i socjolodzy mogą dostarczyć 
peł-
niejszych niż ekonomiści wyjaśnień, dlaczego preferencje konsumentów są takie, a 
nie
inne.  Jednak  ekonomista  może  również  wskazać  niektóre  czynniki  określające 
reakcje
konsumentów na zmianę ceny danego dobra. Najważniejszym czynnikiem jest łatwość
zastąpienia tego dobra innym dobrem o podobnym przeznaczeniu.



Rozważmy dwie krańcowe sytuacje. Przypuśćmy najpierw, że następuje ogólna
podwyżka cen papierosów o 1%. Wielkość zapotrzebowania na papierosy zmieni 
się
bardzo nieznacznie. Ci, którzy byli w stanie rzucić palenie bez problemów, dawno 
już
to zrobili. Teraz załóżmy dla odmiany, że wzrost ceny o 1% dotyczy tylko jednego 
ga-
tunku papierosów, a ceny wszystkich innych pozostają bez zmian. Możemy się tu 
spo-
dziewać znacznie silniejszej reakcji nabywców. Nabywcy drożejącego gatunku pa-
pierosów przerzucą się na inne, gdyż wszystkie ich rodzaje w zasadzie spełniają tę
samą funkcję, tzn. dostarczają nikotyny.  Elastyczność popytu na określony rodzaj 
czy
markę papierosów może być dość wysoka.
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Łatwość substytucji  przesądza o wysokiej  elastyczności  popytu na określone do-
hro.  W istocie nasz przykład wskazuje pewną ogólną regułę. Im węziej określimy 
ro-
ECiJ  dobra (wskazując np. konkretną markę papierosów, a nie papierosy w ogóle), 
tym
>za będzie elastyczność cenowa popytu.

Przykłady

Dane zawarte w tablicy 4.2 potwierdzają, że popyt na szeroko ujęte grupy dóbr pod-
owych — jak paliwo, żywność czy nawet dobra trwałego użytku — jest nieela-
""Tczny. Jedynie popyt na usługi — takie jak fryzjer, teatr czy sauna — wykazuje 
ela-
sr.  czność  większą  od  jedności.  Konsumenci  nie  bardzo  mogą  zmienić  ogólną 
strukturę
s*ych wydatków3.

Znacznie  większe  zróżnicowanie  wykazuje  elastyczność  popytu  na  węższe 
grupy
icbr  i  usług.  Popyt  na  niektóre  towary,  np.  produkty mleczarskie,  jest  wybitnie 
nieela-
syczny. Natomiast popyt na niektóre usługi, np. imprezy rozrywkowe czy usługi ga-
sronomiczne, jest wysoce elastyczny.

Tablica 4.2. Elastyczność cenowa popytu w Wielkiej Brytanii

Szerokie kategorie dóbr Elastyczność
cenowa

Wąskie kategorie dóbr Elastyczność
cenowa

Paliwa i energia -0,5 Produkty mleczne -0,1
Żywność -0,5 Pieczywo -0,2
Alkohol -0,8 Imprezy rozrywkowe -1,4
Artykuły trwałego użytku -0,9 Podróże zagraniczne -1,6
Usługi -1,0 Usługi gastronomiczne -2,6

Ź r ó d ł o :  Dane w lewej części tablicy według J. Muellbauer,  Testing the Barten Model of Household Com-
:-:iition  Effects  and  the  Cost  of  Children,  ,,Economic  Journal"  1977,  September.  Dane  w prawej  części  ta-
"  :y  według  A.  Deaton.  The  Measurement  of  Income  and  Price  Elasticities,  ,,European  Economic  Review"
!975, vol. 6.

Wykorzystanie elastyczności cenowej

Elastyczność  cenowa  popytu  jest  kategorią  przydatną  m.in.  do  obliczenia,  o  ile 
należy
podnieść  cenę,  aby  zlikwidować  nadwyżkę  popytu,  bądź  o  ile  ją  obniżyć,  aby 
zlikwi-
dować nadwyżkę podaży.  Jedną z istotnych  przyczyn  występowania  niedoborów 
bądź
nadwyżek  towaru  na  rynku  są  przesunięcia  krzywej  podaży.  Na  przykład,  w 
rolnictwie
mogą występować na przemian lata nieurodzaju i lata obfitych zbiorów. Ponieważ 
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po-
pyt  na produkty rolne jest na ogół mało elastyczny,  słabe zbiory powodują silny 
wzrost

Podane  tu  przykłady  elastyczności  cenowej  popytu  na  różne  dobra  odzwierciedlają  wzorce  zachowań  kon-
sumentów  brytyjskich  w  latach  siedemdziesiątych  XX  w.  Dzisiaj  szacunki  te  wymagałyby  niewątpliwie  ak-
tualizacji iprzyp. tłum.).
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cen żywności. Z kolei nadspodziewanie dobre zbiory wywołują znaczny spadek cen
żywności.  Przy  niskiej  elastyczności  popytu  przesunięcia  krzywej  podaży 
wywołują
duże wahania cen, nie zmieniając zbytnio wolumenu sprzedaży.

Ilustruje to rysunek 4.3 a). Linia SS obrazuje funkcję podaży produktów rolnych
w sytuacji wyjątkowego nieurodzaju, a S'S' pokazuje kształtowanie się podaży przy
wyjątkowo dobrych zbiorach. Te krańcowe przypadki wyznaczają granice wahań
ceny równowagi między P1 (nieurodzaj) a  P2 („klęska urodzaju"). Natomiast ilość 
to-
waru sprzedana w obydwu sytuacjach niewiele się różni. Warto porównać to z ry-
sunkiem  4.3  b),  który  obrazuje  podobne  zmiany  podaży  produktu 
charakteryzującego
się  wysoką  elastycznością  popytu.  W tym  przypadku  zmiany  ceny są  znacznie 
mniej-
sze,  natomiast  większe  są  wahania  wielkości  popytu.  Znajomość  elastyczności 
ceno-
wej pozwala zrozumieć, dlaczego rynki niektórych dóbr charakteryzują się dużymi
fluktuacjami  wolumenu  transakcji  przy  stabilnych  cenach,  podczas  gdy  rynki 
innych
towarów  —  odwrotnie  —  cechuje  duża  zmienność  cen  przy  dość  stabilnej 
wielkości
sprzedaży.

4.2. Cena, wielkość zapotrzebowania i suma wydatków

Rysunek 4.3. Wpływ elastyczności popytu na cenę równowagi i 
wielkość sprzedaży
Krzywa podaży w obydwu przypadkach zmienia położenie z SS do 
S'S'. W przypadku a), gdy popyt jest nie-
elastyczny, przesunięcie krzywej podaży powoduje dużą zmianę 
ceny równowagi, ale małą zmianę wielko-
ści zapotrzebowania (ilości). W przypadku b), gdy popyt jest 
elastyczny, taka sama zmiana podaży wywo-
łuje dużą zmianę zapotrzebowania (ilości), lecz małą zmianę ceny 
równowagi.
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Krzywa  popytu  wskazuje  ilość  dobra,  jaką  nabywcy  chcą  kupić  przy  różnych 
pozio-
mach  ceny  (przy  założeniu  stałości  pozostałych  czynników).  Sumę  wydatków 
ponie-
sionych  przez  nabywców  przy  każdym  poziomie  ceny  określa  iloczyn  ceny  i 
zakupio-
nej  ilości.  Zajmiemy  się  teraz  zależnością  między  wielkością  wydatków  a 
poziomem
ceny i pokażemy rolę, jaką odgrywa tutaj elastyczność cenowa popytu.
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Rysunek 4.4. Elastyczność popytu a wpływ zmiany ceny na sumę wydatków
Przy obniżce ceny z PA do PB suma wydatków zmienia się z 0PAAQA na 0PBBQB. Gdy popyt jest elastyczny
rrzypadek I), wielkość wydatków wzrasta. Gdy popyt jest nieelastyczny (przypadek II), wielkość wydat-
ków maleje. Gdy popyt ma elastyczność równą -1 (przypadek III), wielkość wydatków się nie zmienia.
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Na rysunku 4.4 widzimy, jak suma wydatków na zakup danego dobra reaguje na
zmiany  ceny.  Rozpatrzmy  trzy  sytuacje.  W  przypadku  I  rozpoczynamy  analizę
w punkcie A, przy cenie PA i popycie QA. Suma wydatków4 wynosi PA x QA, a odpo-
wiada jej pole prostokąta OP4 AQA. Zbadajmy następnie skutki obniżenia ceny do 
po-
ziomu  PB. Wielkość zapotrzebowania wzrośnie do  QB, a suma wydatków wyniesie
PB x QB, czyli pole prostokąta 0PB BQB. Jak zmienia się suma wydatków przy spadku
ceny z PA do P5? Kwota wydatków zmniejsza się o pole oznaczone znakiem minus
(-), a jednocześnie zwiększa się o pole oznaczone znakiem plus (+). W omawianym
przypadku I ten przyrost jest większy niż spadek, czyli suma wydatków wzrasta. Na
górnym  odcinku  linii  popytu,  charakteryzującym  się  stosunkowo  wysoką 
elastyczno-
ścią,  obniżka  ceny  powoduje  zwiększenie  zapotrzebowania  w  stopniu 
kompensującym
z nadwyżką spadek ceny. Suma wydatków na zakup danego dobra5 wzrasta.

Przypadek II dotyczy dolnego odcinka linii popytu, na którym popyt jest nieela-
styczny.  Chociaż  obniżka  ceny  powoduje  zwiększenie  zapotrzebowania,  nie 
wystarcza
to do zrównoważenia spadku ceny. Pole przyrostu (+) jest mniejsze od pola spadku 
(-),
a w efekcie kwota wydatków maleje.

Skoro  obniżka  wysokiej  ceny  (przy  której  popyt  jest  elastyczny)  powoduje 
zwięk-
szenie sumy wydatków, obniżka zaś niskiej już ceny (przy której popyt jest mało 
ela-
styczny)  powoduje zmniejszenie tej  sumy,  to niewątpliwie istnieje jakiś pośredni 
po-
ziom ceny, przy którym jej obniżka nie wpłynie na wielkość wydatków. Ilustruje to
przypadek  III.  Zwiększona  wielkość  zakupów  dokładnie  równoważy  tu  spadek 
ceny.

Jeżeli przy spadku ceny o 1% zakupiona ilość rośnie także o 1%, to suma wydat-
ków pozostaje taka sama. Przypadek III dotyczy właśnie takiego punktu na krzywej
popytu, w którym elastyczność popytu jest równa -1 (zmiana ilości o +1% dzielona
przez zmianę ceny o -1%). Jeżeli popyt jest elastyczny, tzn. charakteryzuje się ela-
stycznością niższą (bardziej ujemną) od -1, jak w przypadku I, obniżka ceny o 1%
zwiększa nabywaną ilość o  więcej niż 1%, a wobec tego suma wydatków rośnie.
Wreszcie,  gdy  popyt  jest  nieelastyczny,  tzn.  charakteryzuje  się  elastycznością 
zawartą
między Oa-I (jak w przypadku II), obniżka ceny o 1% prowadzi do zwiększenia za-

Tablica 4.3. Elastyczność popytu a zmiany wielkości wydatków

Zmiany sumy wydatków

Zmiany ceny popyt elastyczny popyt o elastyczności popyt nieelastyczny
(np. -3) równej -1 (np. -0,3)

Wzrost Spadek Bez zmian Wzrost
Spadek Wzrost Bez zmian Spadek
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Ź r ó d ł o :  Jak tablicy 4.2.

~  Wartość  sprzedaży  (przyp.  tłum.).
- I wartość sprzedaży (przyp. tłum.).
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•arnonej  ilości  o  mniej niż  1%,  czyli  suma  wydatków  maleje.  Powyższe  wnioski  zo-

sEłły zapisane w skróconej formie w tablicy 4.3.

Ceny biletów na mecze piłki nożnej

Wyobraźmy  sobie,  że  mamy  doradzić  właścicielom  klubu  piłkarskiego,  jaka  powinna

v> ż  cena  biletów,  aby  zapewniła  maksymalne  wpływy  z  ich  sprzedaży.  W  tab-
icy  4.4  przedstawiono  ponownie  dane  z  tablicy  4.1.  Dopisaliśmy  tutaj  także  wielkość

EDotrzebowania  na  bilety  w  cenie  6,25  £.  Przy  tym  poziomie  ceny  elastyczność  po-

pytu  wynosi  -1,  gdyż  zmiana  ceny  o  20%  (1,25  £)  powoduje  zmianę  popytu  także

•  20%  (o  10  tys.  biletów  na  1  mecz).  Ostatnia  kolumna  tablicy  ilustruje  sumę  wydat-

ków przy różnych poziomach ceny.

Iiblica  4.4.  Elastyczność  cenowa  popytu  a  suma  wpływów  ze  sprzedaży  biletów  na  mecze
piłkarskie

Cena biletu

(£)

Zapotrzebowanie
na bilety
(tys. na 1 mecz)

Elastyczność cenowa
popytu

Suma wydatków
i wpływy ze sprzedaży

(tys. £)
12,50 0 —co 0,0
10,00 20 -4,00 200,0
7,50 40 -1,50 300,0
6,25 50 -1,00 312,5
5,00 60 -0,67 300,0
2,50 80 -0,25 200,0
0,00 100 0,00 0,0

Począwszy  od  ceny  12,50  £,  która  całkowicie  odstręcza  kibiców,  stopniowe 
obni-
żanie ceny początkowo wpływa na zwiększenie sumy wydatków, a następnie na jej
zmniejszenie. Z tablicy 4.4 wynika, dlaczego tak się dzieje — otóż przy wysokiej 
ce-
nie popyt jest elastyczny, dlatego też obniżka ceny zwiększa sumę wydatków na bi-
lety.  Przy cenie  6,25 £ zmniejszająca się  elastyczność popytu  osiąga wartość  -1
:  wtedy  następuje  zwrot.  Dopóki  cena  kształtowała  się  powyżej  tego  poziomu, 
dopó-
7 obniżka ceny powodowała zwiększenie sumy wydatków. Kiedy jednak schodzimy
poniżej tego poziomu, dalsze obniżki ceny powodują zmniejszenie sumy wydatków.

Możemy stąd wyciągnąć dwa wnioski. Po pierwsze, gdy przesuwamy się w dół 
po
irzywej popytu, suma wydatków w pewnym momencie przestaje się zwiększać. Na-
stępuje to przy cenie 6,25 £, przy której popyt ma elastyczność równą -1. Po drugie,
i ważniejsze, suma wydatków, tzn. utarg ze sprzedaży, osiąga maksimum w punkcie od-
powiadającym elastyczności popytu równej -1. Ten ogólny, teoretyczny wniosek, pod-
budowany  empirycznym  stwierdzeniem,  że  dotyczy  sytuacji,  kiedy  cena  biletu 
wynosi
5.25 £, okazuje się ważną informacją praktyczną dla właścicieli owego klubu.
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4.3. Inne przykłady zastosowań elastyczności
cenowej popytu

Mróz na plantacjach kawy

Brazylia  jest  największym  na  świecie  producentem  i  eksporterem  kawy. 
Przymrozki,
jakie wystąpiły tam w 1994 r., były zapowiedzią gwałtownego zmniejszenia zbio-
rów w następnym roku. „The Economist" (30 July 1994) podał,  że zbiory kawy
w Brazylii w 1995 r. osiągną co najwyżej 60% poprzednio oczekiwanego poziomu.
Oznaczało  to,  że  na  rynku  światowym  powstanie  znaczny  niedobór  kawy.  Nie 
czeka-
jąc  na  to,  spekulanci  zaczęli  wykupywać  zapasy  kawy,  podbijając  jej  cenę  już
w 1994 r., zanim jeszcze nastąpił rzeczywisty spadek podaży.

W tablicy 4.5 przedstawiono wpływ tego zdarzenia na brazylijski eksport kawy
w  latach  1993-1995.  Pierwszy  wiersz  pokazuje,  że  nawet  po  wyeliminowaniu 
ogólnej
inflacji ceny kawy wyrażone w dolarach USA uległy podwojeniu. Drugi wiersz ilu-
struje  dynamikę  ilościową brazylijskiego  eksportu kawy.  Ostatni  wiersz  ukazuje
kształtowanie się dochodów z eksportu kawy. Realna wartość eksportu w 1994 r.
zwiększyła  się  dwukrotnie,  gdyż  ceny  kawy  wzrosły,  zanim doszło  do  spadku 
produk-
cji.  Interesujące  jest  porównanie  wyników  osiągniętych  w  1995  r.  z  sytuacją 
wyjścio-
wą w 1993 r. Okazuje się, że suma przychodów z eksportu kawy wzrosła mimo ni-
skich zbiorów.

Tablica 4.5. Brazylijski eksport kawy w latach 1993-1995

Wyszczególnienie 1 9': 3 1994 1995
Cena (1 $ za 1 £)" 0,9 2,0 2,1
Wolumen eksportu (1990 = 100) 113,0 102,0 85,0
Wartość eksportu (cena x ilość) 102,0 204,0 179,0

" Ceny w $ z 1995 r.
Ź r ó d ł o :  IMF, International Financial Statistics.

Popyt  na kawę jest  nieelastyczny,  chociaż mogłoby się wydawać,  że istnieje 
wiele
substytutów kawy, np. herbata, napoje orzeźwiające czy piwo. Omówiony przykład
zwraca uwagę na duże znaczenie gustów konsumentów. Jeżeli zwolennicy kawy nie
chcą zrezygnować z picia tego napoju, bezcelowe byłoby przekonywanie ich, że 
fili-
żanka herbaty lub puszka coca-coli zawierają tyle samo kofeiny co filiżanka kawy.

Rolnicy wobec nieurodzaju
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Przykład  z  kawą  ilustruje  pewną  ogólną  prawidłowość.  Jeżeli  popyt  na  pewne 
produk-
ty  rolne  jest  nieelastyczny,  to  rolnicy  mogą  osiągać  wyższe  dochody w  latach 
nieuro-
dzaju niż w latach dobrych plonów. Gdy krzywa podaży przesunie się w lewo, cena
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tamka 4.2

Wojny cenowe

Carphone  Warehouse  zamierza  zaoferować  abonentom  darmowe  rozmowy 
telefonicz-
ne  w  połączeniach  miejscowych.  Celem  tej  oferty  jest  przechwycenie  części 
abonen-
| fumy British Telecom (BT), która zaspokaja obecnie 70% potrzeb telekomunika-
kgjnych. Do tej pory firma Carphone Warehouse pozyskała 400 000 klientów i spo-
dziewa się pozyskać dalszych 600 000 abonentów w ciągu najbliższego roku.

Obniżki  cen  na  rynku  telekomunikacyjnym  wskazują,  że  firmy  na  nim 
działające
Taktują  popyt jako elastyczny względem cen. Przy elastycznym popycie konsumenci
ią bardzo wrażliwi na zmiany cen. Fakt ten nie powinien nikogo dziwić, ponieważ
tazdy dostawca usług telekomunikacyjnych oferuje w zasadzie ten sam produkt. Za-
trę N usług telefonicznych oferowanych przez BT i Carphone Warehouse jest identy-
czny. Jedyną różnicą jest cena.

musi wzrosnąć bardzo znacznie, aby zlikwidować nadwyżkę popytu. Wzrost ceny 
zaś
przy nieelastycznym popycie  zwiększa wydatki konsumentów i dochody producen-
tów. Nie powinien też nas dziwić fakt, że elastyczność popytu na wiele produktów
rolnych —jak kawa, mleko czy mąka —jest niska. Produkty te należą do podstawo-
wych artykułów żywnościowych, a nawyki ludzkie w tej dziedzinie zmieniają się
»olno nawet wówczas, gdy zmianom ulegają ceny.

Skoro słabe zbiory powodują wzrost dochodów rolników, a dobre prowadzą do 
za-
łamania  się  cen  produktów  rolnych  i  spadku  dochodów  rolników,  to  powstaje 
pytanie,
źlaczego rolnicy nie porozumieją  się między sobą,  jak OPEC,  aby — mając do 
czynie-
nia z mało elastycznym popytem — ograniczyć podaż w celu zwiększenia swych 
do-
chodów. Gdyby taka zmowa rolników była łatwa do osiągnięcia, ze zjawiskiem tym
^potykalibyśmy się niewątpliwie częściej niż obecnie. W dalszych rozdziałach pod-
ręcznika omówimy trudności  związane z próbami  uzgodnienia wspólnej  polityki 
pro-
ducentów w sprawie ograniczenia podaży.

Gdy popyt jest nieelastyczny, wówczas w zbiorowym interesie producentów leży
zmniejszenie podaży. Jeżeli jednak pojedynczy rolnik utraci część plonów, a jego 
są-
siedzi i wszyscy pozostali rolnicy nie doznają żadnej szkody, to oczywiście rolnik 
ten
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poniesie stratę. Zmniejszenie produkcji w jednym gospodarstwie — inaczej niż jed-
noczesne zmniejszenie produkcji  wszystkich gospodarstw — nie ma praktycznie 
żad-
nego  wpływu  na  łączną  wielkość  podaży.  Cena  rynkowa  pozostaje  bez  zmian. 
Rolnik,
któremu się nie powiodło, sprzeda swe produkty po prostu po cenach, jakie ukształ-
tują się na rynku, bez względu na to, czy dostarczy towaru więcej, czy mniej. Jest to
bardzo ważna konstatacja w ekonomii.

189
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Zasady, które dotyczą pojedynczego podmiotu gospodarującego, mogą nie mieć
zastosowania do ogółu podmiotów. Podobnie prawa odnoszące się do ogółu 
nie
muszą mieć zastosowania do każdej jednostki.

Pojedynczy producent zboża ma tu do czynienia z bardzo elastycznym popytem
(nabywcy mogą kupić takie samo ziarno od innych rolników), choć popyt na zboże
w ogóle jest wybitnie nieelastyczny.

4.4. Krótki okres i długi okres

Elastyczność  cenowa popytu  zależy od  długości  czasu,  jaki  konsumenci  mają  na 
przy-
stosowanie struktury swych wydatków do zmieniających się cen. Gwałtowny wzrost
cen ropy naftowej w latach 1973-1974 zaskoczył wiele rodzin mających nowe, ale 
zu-
żywające  dużo  paliwa  samochody.  Naturalną  reakcją  powinien  być  wzrost 
zaintereso-
wania  mniejszymi  samochodami,  o  małym  zużyciu  benzyny,  ale  nie  wszyscy 
wierzyli,
że wysokie ceny benzyny utrzymają  się dłużej.  Potem niektórzy myśleli  o kupnie
mniejszego,  bardziej  oszczędnego samochodu,  ale  w dostępnej  ofercie,  zwłaszcza
w Stanach Zjednoczonych,  było jeszcze niewiele małych  samochodów. W  krótkim
okresie możliwości dostosowania się do nowej sytuacji były bardzo ograniczone. Nie-
którzy zmienili tryb życia, aby ograniczyć przejazdy samochodem. Większość użyt-
kowników samochodów musiała jednak pogodzić się z faktem, że obecnie trzeba wy-
dawać na paliwo dużo więcej niż przedtem. Dlatego popyt  na benzynę okazał się 
mało
elastyczny.

W  dłuższym  okresie  jednak  wiele  osób  sprzedało  drogie  w  eksploatacji 
samochody
i  przesiadło się do oszczędniejszych modeli. Niektórzy celowo zmienili miejsce za-
mieszkania, przenosząc się z odległych rejonów podmiejskich bliżej miejsca pracy.
W dłuższym okresie użytkownicy samochodów zdołali  ograniczyć  zużycie  paliwa
w dużo większym stopniu, niż było to możliwe od razu.

Elastyczność cenowa popytu jest niższa w krótkim okresie, a wyższa w okresie
długim, gdy zwiększają się możliwości substytucji. Jest to wniosek bardzo ogólny.
Choć np. nałogowi palacze nie są w stanie ograniczyć palenia w odpowiedzi na pod-
wyżkę  cen papierosów, to jednak wysoka cena odstręcza ludzi  młodych,  jeszcze nie-
palących. W efekcie liczba osób palących stopniowo maleje.
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Mieszana elastyczność cenowa popytu na dobro  i względem zmian ceny dobra  j
to relacja między względną (procentową) zmianą zapotrzebowania na dobro  i
a względną (procentową) zmianą ceny dobra j.

Mieszana elastyczność cenowa popytu może być dodatnia lub ujemna. Jest ona do-
dkmia,  jeżeli  wzrost  ceny dobra  j zwiększa  wielkość zapotrzebowania  na dobro  i.
Przypuśćmy, że dobrem i jest herbata, a dobrem j kawa. Podwyżka cen kawy spowo-
m;e zwiększenie popytu na herbatę. Mieszana elastyczność cenowa popytu na herbatę
względem kawy jest dodatnia. Mieszana elastyczność cenowa popytu jest na ogół do-
datnia w przypadku dóbr substytucyjnych, a ujemna w przypadku dóbr komplementar-
rych. Oczekujemy, że podwyżka cen benzyny spowoduje zmniejszenie popytu na sa-
ncchody, ponieważ benzyna i samochody to dobra komplementarne.

Tablica  4.6 zawiera szacunki  elastyczności  cenowej popytu  na żywność,  odzież
. rbuwie oraz usługi transportu i łączności w Wielkiej Brytanii. Proste elastyczności
rsnowe popytu na te trzy grupy dóbr i usług są podane na przekątnej biegnącej od Ie-
s ego górnego rogu do prawego dolnego rogu. Pozostałe liczby dotyczą mieszanej ela-
styczności cenowej popytu. Na przykład, elastyczność popytu na żywność względem
:en usług transportu i  łączności  wynosi  0,1.  Oznacza to,  że  wzrost  cen tych  usług
: 1% powoduje zwiększenie popytu na żywność o 0,1%.

Proste elastyczności cenowe tych trzech dóbr są zawarte w przedziale od -0,4 do
-0.5. We wszystkich tych przypadkach popyt jest bardziej wrażliwy na zmiany ceny
"-mego dobra niż na zmiany cen innych dóbr.

Dobra i usługiElastyczność popytu względem zmiany cen
żywnościodzieży i obuwiatransportu i łącznościŻywność-
0,40,00,1Odzież i obuwie0,1-0,5-0,1Transport i łączność0,3-0,1-
0,5

Tablica 4.6.  Elastyczność cenowa popytu na niektóre dobra w 
Wielkiej Brytanii — prosta
: mieszana

Źród ło :  R. Blundell i in., What Do We Learn about Consumer 
Demand Patterns from Micro Data?,
-American Economic Review" 1993.
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4.6. Wpływ dochodu na popyt
Na  koniec,  zakładając  niezmienność  ceny danego  dobra  oraz  cen  innych  dóbr, 
zbada-
my zależność popytu od zmian dochodów nabywców. Pomińmy na razie możliwość
oszczędzania części dochodu. W tej sytuacji wzrostowi dochodów ludności będzie 
to-
warzyszyć na ogół identyczny przyrost sumy wydatków konsumentów.

W rozdziale 3 wykazaliśmy,  że wzrost dochodów ludności zwiększa popyt na
większość dóbr. Jednak popyt  na poszczególne dobra wzrasta w różnym stopniu.
W efekcie struktura wydatków na różne dobra konsumpcyjne zależy od poziomu 
do-
chodów. Część wydatków konsumenta przeznaczona na zakup określonego dobra
oznacza udział tego dobra w budżecie konsumenta.

Udział określonego dobra w budżecie konsumenta stanowią wydatki na zakup
tego dobra (cena x ilość), wyrażone jako część całości wydatków konsumenta

H    lub część jego dochodów.

W tablicy 4.7  przedstawiono wydatki  brytyjskich  konsumentów na  żywność 
oraz
usługi (np. posiłki w lokalach gastronomicznych,  bilety do teatru),  ponoszone w 
latach
1992 i 2002. Jak wynika z kolumny pierwszej, realne wydatki ludności (podobnie 
jak
dochody)  wzrosły.  Kolumny  druga  i  trzecia  pokazują,  że  udział  wydatków  na 
żywność
w budżetach rodzinnych obniżył się, a udział wydatków na usługi wzrósł. Ponieważ
realne ceny zarówno żywności,  jak i usług utrzymywały się w tym czasie mniej 
więcej
na  tym  samym  poziomie,  można  założyć,  że  zmiany  udziałów  tych  dwu  grup 
wydat-
ków w budżetach konsumentów wynikały głównie ze wzrostu realnych dochodów 
lud-
ności.

Elastyczność dochodowa popytu to stosunek względnej (procentowej)  zmiam
wielkości zapotrzebowania na określone dobro do względnej (procentowej)
zmiany dochodu.

Tablica 4.7. Udział wydatków na żywność i na usługi w budżetach konsumentów brytyjskich
w latach 1992-2002

Lata Realne wydatki ludności na spożycie Udział wydatków na
(mld £ w cenach 1998 r.) żywność (%) usługi (%)

378 12 48

2002 614 9 50
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ONS, UK National Accounts.

Nasza metoda analizy polega na tym,  że rozpatrujemy z osobna efekty zmian 
tylko
jednego   czynnika określającego wielkość popytu. Dlatego i tutaj  przyjmiemy, że 
ela-
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*yczność dochodowa popytu mierzy reakcję popytu na zmiany dochodu przy założe-
■BB. że cena danego dobra i ceny innych dóbr pozostają stałe6.

Dobra normalne, dobra niższego rzędu i dobra luksusowe

!styczność dochodowa popytu mierzy także poziome przesunięcie cenowej funkcji
■popytu, następujące pod wpływem zmiany dochodu. Na rysunku 4.5 pokazano dwa

iliwe przesunięcia krzywej popy to, spowodowane wzrostem dochodu o określony
procent. Elastyczność dochodowa popytu jest wyższa przy przesunięciu krzywej DD
do położenia D"D" niż przy jej przesunięciu do położenia D'D'. W przypadku przesu-
nięcia w lewą stronę elastyczność dochodowa jest ujemna, co oznacza, że wzrostowi

dochodu towarzyszy spadek wielkości zapotrzebowania przy każdej cenie.
W  rozdziale  3  wprowadziliśmy  rozróżnienie  dóbr normalnych (zwykłych), na 

które
popyt rośnie wraz ze wzrostem dochodów, i  dóbr niższego rzędu, na które popyt 
ma-
- w miarę wzrostu dochodów.

Dobra normalne (zwykłe) charakteryzują  się  dodatnią  elastycznością 
dochodową
popytu. Dobra niższego rzędu mają ujemną elastyczność dochodową popytu.

Dobra łuksusowe mają  elastyczność  dochodową wyższą  od  jedności.  Dobra
podstawowe (niezbędne) mają elastyczność dochodową niższą od jedności.

Warto także rozróżnić dobra luksusowe i dobra podstawowe (niezbędne).
Każde dobro niższego rzędu jest dobrem podstawowym, gdyż ma elastyczność 
do-

dową ujemną, ale kategoria dóbr podstawowych obejmuje także dobra normalne
o elastyczności dochodowej w przedziale od O do 1.

Obie  definicje  ilustrują  również,  jak  przy  zmianie  dochodu  i  stałych  cenach 
kształ-
—ją się udziały wydatków na poszczególne grupy dóbr w budżetach konsumentów.

Rysunek 4.5. Elastyczność dochodowa

popytu a przesunięcia krzywej popytu

Analizę  rozpoczynamy  w punkcie  A  na krzywej  po-
pytu  DD.  Elastyczność  dochodowa  popytu  mierzy
przesunięcie  poziome  linii  popytu  przy  wzroście  do-
chodu  o  1%.  Przy  danej  cenie  P0 przesunięcie  do
punktu  B,  leżącego  na  krzywej  popytu  D'D',  ozna-
cza  niższą  elastyczność  dochodową  popytu  niż
przesunięcie  do  punktu  C  na  linii  popytu  D"D".
Przesunięcie  krzywej  popytu  w  lewą  stronę  przy
wzroście  dochodu  oznaczałoby  ujemną  elastyczność
dochodową popytu.
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Oznacza  to,  że  elastyczność  dochodowa  wyraża  ilościowe  zmiany  popytu  w  relacji  do  zmian  realnego,
i nie nominalnego dochodu (przyp. tłum.).



Ramka 4.3

Szał samochodowy

W  miarę  jak  poszczególne  kraje  rozwijają  się  i  bogacą,  jednym  z  pierwszych 
marzeń
ich mieszkańców jest posiadanie samochodu. Elastyczność dochodowa popytu na 
sa-
mochody wynosi ok. 2. Chiny, będące obecnie jednym z najszybciej rozwijających 
się
krajów  świata,  mają  nienasycone  zapotrzebowanie  na  samochody.  Wobec 
szybkiego
wzrostu  dochodów  coraz  więcej  mieszkańców  przesiada  się  z  roweru  do 
samochodu.
W 1949 r. w Chinach — kraju o największej liczbie ludności na świecie — było 
zale-
dwie 1800 samochodów. Obecnie liczba samochodów wynosi 20 min. W 2002 r.
sprzedaż samochodów wzrosła o 60%, a w 2003 r. o 100%. Podczas gdy w latach
siedemdziesiątych XX w. przeciętny pracownik musiał oszczędzać przez cały rok 
na
zakup roweru, obecnie jego dochody są na tyle wysokie, że w tym samym czasie 
może
on sobie pozwolić na kupno samochodu.

Udział dóbr niższego rzędu obniża się wraz ze wzrostem dochodów, ponieważ przy 
da-
nych  cenach  zmniejsza  się  wielkość  zapotrzebowania.  Natomiast  udział  dóbr 
luksuso-
wych rośnie. Elastyczność dochodowa popytu na te dobra jest bowiem większa od 
jed-
ności, tzn. wzrost dochodów o 1% zwiększa wielkość zapotrzebowania (i sumę wy-
datków)  o  więcej  niż  1%.  Udział  dóbr  podstawowych  maleje, gdyż  wzrost 
dochodów
0 1% zwiększa popyt o mniej niż 1%.

Dobra  niższego  rzędu  to  na  ogół  dobra  niższej  jakości,  które  mają 
wysokogatunko-
we, ale droższe substytuty. Ludzie ubożsi kupują np. gorsze gatunki mięsa lub tanie
nylonowe  koszule.  W miarę  wzrostu  dochodów przestawiają  się  na  befsztyki  i 
baweł-
niane  koszule.  Wzrost  dochodów  powoduje  absolutny  spadek  popytu  na  tanie 
gatunki
mięsa i koszul.

Dobra  luksusowe  są  przeważnie  towarami  wysokiej  jakości,  które  mają 
substytuty



niższej jakości. Dobrami luksusowymi są np. samochód marki BMW (a nie mały 
ford)
1atrakcyjna wycieczka zagraniczna (a nie krajowa).

Dobra  podstawowe  będące  dobrami  normalnymi  zajmują  miejsce  pośrednie 
mię-
dzy dobrami niższego rzędu a dobrami luksusowymi.  W miarę wzrostu dochodu 
wiel-
kość  zapotrzebowania  na  żywność  rośnie,  ale  stosunkowo  wolno.  Większość 
rodzin,
mimo wzrostu dochodów, nadal preferuje stosunkowo proste potrawy przyrządzane
w domu.

W tablicy 4.7 dobrem luksusowym były usługi,  których  udział  w budżetach 
rodzin
brytyjskich od 1992 r. wzrastał wraz ze wzrostem dochodów. Szeroko rozumianej
żywności nie można natomiast zaliczyć do dóbr luksusowych, gdyż jej udział w 
wy-
datkach ludności malał wraz ze wzrostem dochodów. Nie jest to wszakże kategoria,
którą  jako  całość  można  by  uznać  za  dobro  niższego rzędu.  W cenach  stałych
z 1998 r., a więc po wyeliminowaniu wpływu inflacji, realne wydatki konsumentów



hryryjskich na żywność w latach 1992-2002  wzrosły z 45 mld £ (12% całości ich 
wy-
datków) do 55 mld £ (9% całości wydatków).

W tablicy 4.8 przedstawiono w syntetycznej  formie  reakcje  popytu  na różne 
kate-
rtcie  dóbr,  zachodzące  pod  wpływem  wzrostu  dochodów,  przy  założeniu 
niezmienno-
ści cen. Spadek dochodów ma odwrotny wpływ zarówno na wielkość popytu, jak i 
na
ićział tych dóbr w całości wydatków konsumentów.

Z kolei tablica 4.9 zawiera szacunki elastyczności dochodowej popytu na różne
dbbra w Wielkiej Brytami. Podobnie jak w tablicy 4.2, w jej lewej części podano 
ela-

. mości dla szerokich grup dóbr (wydatków), a w prawej — dla węższych grup.
Tikże tutaj widzimy, że elastyczności popytu są bardziej zróżnicowane dla wąsko 
de-
filowanych  grup  wydatków.  Wysokość  dochodu  ma  większy  wpływ  na  sposób 
odży-
wania się (np.  więcej mięsa,  mniej  chleba) niż na ilość spożywanej  żywności  w 
ogóle.
Jak już wspominaliśmy, żywność ma cechy dobra normalnego, ale nie luksusowego.
Pocwierdza  to  elastyczność  dochodowa  popytu  na  żywność,  wynosząca  0,45.  Z 
danych
ra.vartych w prawej części tablicy wynika, że w wydatkach na żywność w miarę
* zrostu dochodu zwiększa się udział warzyw (o elastyczności dochodowej wyższej

:la żywności ogółem), maleje natomiast udział chleba (o elastyczności dochodo-
sej  ujemnej).  Zamożniejsi  konsumenci  w  trosce  o  swoją  sylwetkę  jedzą  więcej 
sałatek
jeżynowych. Biedniejsze rodziny jedzą więcej chleba, który zabija głód. Zauważmy,
ze wyroby tytoniowe mają cechy dobra niższego rzędu. Mają one najwyższy udział
w wydatkach ludzi biedniejszych. Bogatsi szukają innych, droższych podniet.

Tablica 4.8. Reakcje popytu na wzrost dochodu o 1%

Rodzaje dóbr Elastyczność
dochodowa

Zmiana wielkości za-
potrzebowania

Zmiana udziału
w budżecie

Przykład

Dobra

Normalne Dodatnia Wzrost

Luksusowe >1 Wzrost o więcej niż 1% Wzrost Jachty
Podstawowe 0-1 Wzrost o mniej niż 1% Spadek Żywność
Dobra niższego rzędu Ujemna Spadek Spadek Chleb

Szerokie kategorie dóbrElastyczność
dochodowaWąskie kategorie dóbrElastyczność
dochodowaWyroby tytoniowe-0,5Węgiel-2,0Paliwo i 
energia0,3Pieczywo-
0,5Żywność0,5Nabiał0,5Alkohol1,1Warzywa0,9Odzież1,2Wyciecz
ki zagraniczne1,1Dobra trwałego użytku1,5Sprzęt turystyczny i 
rekreacyjny2,0Usługi1,8Wino i wyroby spirytusowe2,6

Tablica 4.9. Elastyczność dochodowa popytu w 
Wielkiej Brytanii

Z r ó d ł o: Jak 
tablicy 4.2.



Wykorzystanie elastyczności dochodowej

Znajomość  elastyczności  dochodowej  jest  niezbędna  do  prognozowania  zmian
w  strukturze  popytu  konsumpcyjnego,  zachodzących  pod  wpływem  wzrostu 
gospodar-
czego i  wzrostu  poziomu  zamożności.  Przypuśćmy,  iż  realne  dochody ludności
w  jakimś  kraju  w  ciągu  następnych  5  lat  wzrosną  o  15%.  Z  szacunków 
elastyczności
podanych w tablicy 4.9 wynika, że popyt  na wyroby tytoniowe spadnie o 7,5%, 
wzro-
śnie  natomiast  o  39%  popyt  na  wina  i  wyroby  spirytusowe.  Perspektywy 
rozwojowe
tych  dwu  gałęzi  przemysłu  są  więc  krańcowo  różne.  Takie  prognozy  zostaną 
wykorzy-
stane  przy  podejmowaniu  przez  przedsiębiorstwa  decyzji  inwestycyjnych  oraz 
plano-
waniu przez państwo wpływów budżetowych z podatku akcyzowego od sprzedaży 
pa-
pierosów i alkoholu.

W miarę rozwoju krajów ubogich rośnie zgłaszane przez nie zapotrzebowanie 
na
dobra bardziej luksusowe, jak sprzęt gospodarstwa domowego, telewizory, pralki 
au-
tomatyczne i samochody.

4.7. Wpływ inflacji na kształtowanie się popytu

Wprowadziliśmy  trzy  rodzaje  elastyczności,  mierzące  wpływ,  jaki  na  wielkość 
zapo-
trzebowania wywierają zmiany trzech czynników: ceny danego dobra, cen innych 
dóbr
oraz dochodu nabywców. Wcześniej, w rozdziale 2, wprowadziliśmy rozróżnienie
wielkości nominalnych, wyrażonych w cenach bieżących, i wielkości realnych, które
przy porównywaniu danych mierzonych w różnych momentach eliminują czynnik 
in-
flacji.  Na zakończenie zastanowimy się jeszcze, jak na kształtowanie się popytu 
wpły-
wa inflacja.

Przypuśćmy,  że  wszystkie  zmienne  w  ujęciu  nominalnym  zwiększają  się 
dwukrot-
nie. Każde dobro kosztuje obecnie dwa razy więcej, ale dochody są także dwa razy
wyższe niż w poprzednim okresie. Za obecne dochody można kupić dokładnie taki
sam  koszyk  dóbr  jak  poprzednio.  Ceny  są  wprawdzie  dwa  razy  wyższe,  ale 
dochody
też się podwoiły. Mięso, które kosztowało dotąd dwa razy więcej niż chleb, nadal 
po-
zostaje  dwa  razy  droższe.  W istocie  rzeczy nic  się  realnie  nie  zmieniło.  Jeżeli 



nominal-
ne ceny wszystkich dóbr i nominalne wartości wszelkich dochodów podwoiły się, 
to
popyt nie ulegnie żadnej zmianie.

Jak jednak pogodzić to stwierdzenie z definicją mówiącą, że prosta cenowa ela-
styczność  popytu  wyraża  ilościową  zmianę  zapotrzebowania,  wywołaną  zmianą 
ceny?
Każda  z  trzech  rodzajów  elastyczności  (cenowa  prosta,  cenowa  mieszana  i 
dochodowa)
mierzy  efekty  zmiany  jednej  ze  zmiennych  przy  założeniu,  że  wszystkie  inne 
zmienne
określające  wielkość  popytu  pozostają  stałe.  W  sytuacji  gdy  wszystkie  ceny  i 
wszelkie
dochody zmieniają się równocześnie, nie można rozpatrywać wpływu jednej tylko
zmiennej,  np.  ceny danego dobra,  na  wielkość  popytu.  Zaobserwowaną  zmianę 
wielko-
ści popytu musimy rozłożyć na trzy składniki: efekt zmiany ceny danego dobra, 
efekt



:an cen innych dóbr i efekt zmiany dochodów. W przypadku gdy wszystkie 
wartości
nominalne zmieniają się w jednakowym stopniu, suma tych trzech efektów jest 
doklad-
równa zeru.

4.8. Elastyczność podaży

iczas gdy analiza elastyczności popytu jest dość skomplikowana, to analiza ela-
rzności podaży jest stosunkowo prosta. Chodzi tu właściwie tylko o zależność po-
zy od ceny danego dobra lub usługi. Elastyczność podaży mierzy reakcję podaży na 
zmianę ceny.

Elastyczność podaży = procentowa zmiana ilości oferowanej/procentowa zmiana 
ceny.

Ponieważ krzywe podaży są rosnące względem ceny, elastyczność podaży jest za-
:e dodatnia. W miarę jak przesuwamy się w górę po krzywej podaży, wzrostowi

. ny odpowiada wzrost podaży. Im większa jest elastyczność podaży, tym większa
centowa zmiana ilości oferowanej towaru przy danej procentowej zmianie ceny.

Rysunek 4.6. Różne elastyczności podaży

Rysunek  4.6  ilustruje  typową  krzywą  podaży  SS o  dodatniej  elastyczności 
wzglę-
dem ceny. Jeżeli krzywa podaży jest linią prostą, to elastyczność cenowa podaży 
bę-
dzie się zmieniać w miarę przesuwania się po tej krzywej. Jak już wiemy z analizy
krzywych  popytu,  stałe  nachylenie  oznacza  jednakowe  absolutne  zmiany  ilości 
przy
zmianach  ceny  o  jednostkę.  Jednakże  jednakowym  zmianom  absolutnym 
odpowiadają



Ramka 4.4

Gorzki smak kawy

Ceny kawy spadły do najniższego poziomu od 20 lat... W ciągu ostatnich 5 lat 
po-
daż  czekolady  rosła  o  3,6%  rocznie,  podczas  gdy  wielkość  konsumpcji 
wzrastała
tylko o 1,5% rocznie. W latach 1997-2000 zapasy kawy... podwoiły się, a ceny
spadły ze 134 centów do 50 centów.

Ź r ó d ł o :  „Financial Times", 17 May 2001.

Wzrost  dochodów powodował  zwiększanie  popytu  na kawę,  ale podaż rosła 
jesz-
cze  szybciej.  Pojawili  się  nowi  producenci  kawy,  wzrosła  wydajność  w  jej 
produkcji
i  w  rezultacie  nastąpiło  załamanie  zawartego  w  1989  r.  porozumienia  o 
ograniczeniach
ilościowych w eksporcie kawy.

Dla wielu producentów kawy z  krajów Trzeciego Świata  — o dochodach z 
ekspor-
tu kawy dochodzących w niektórych przypadkach do 70% całej wartości eksportu 
—
spadek  cen  kawy  był  katastrofą.  Nie  pomogła  interwencja  wielkich  firm 
międzynaro-
dowych. W niektórych przypadkach rolnicy otrzymują obecnie tylko 6% ceny deta-
licznej kawy płaconej w sklepach przez konsumentów. Nestle kontroluje obecnie 
oko-
ło połowy światowego rynku kawy rozpuszczalnej.

wielkość  dostaw.  Z  kolei  pozioma  krzywa  podaży  S" S" charakteryzuje  się 
nieskończe-
nie  wysoką  elastycznością:  przy  cenie  wyższej  od  P* dostawcy  są  skłonni 
zaoferować
nieskończenie wielką ilość danego dobra.

Elastyczność podaży informuje nas, jak zmienią się cena równowagi i wielkość
sprzedaży w przypadku przesunięcia się krzywej popytu. Na rysunku 4.6 pokazano
przesunięcie  krzywej  popytu  z  położenia  DD do  D'D'. Początkowym  punktem 
równo-
wagi  jest  A;  przesunięcie  krzywej  popytu  prowadzi  do  nowych  punktów 
równowagi:
B, B' lub  B", zależnie  od  elastyczności  podaży.  Im  mniejsza  jest  elastyczność 
podaży,
tym większy będzie wpływ wzrostu popytu na poziom ceny, a mniejszy na poziom
sprzedaży. W krańcowych przypadkach ruch od A do B' oznacza tylko wzrost ceny,
a ruch od A do B" — tylko wzrost ilości.



4.9. Kto naprawdę płaci podatek?

Przez swe wydatki i podatki państwo wpływa na alokację zasobów w gospodarce. 
Ak-
cyza nałożona na papierosy ogranicza ich zakupy, co przyczynia się do poprawy 
stanu
zdrowia  ludności.  Opodatkowanie  benzyny  zmniejsza  zanieczyszczenie 
środowiska,
chociaż  jest  niemile  widziane  przez  użytkowników  samochodów.  Pobierając 
podatki
dochodowe, państwo wpływa na wielkość podaży pracy. Podatki budzą mieszane 
uczucia  w  gospodarce  rynkowej  i  wywierają  głęboki  wpływ  na  alokację 
ograniczonych zasobów.



Na początku rozważymy podatek kwotowy od towaru, np. 5 £ za butelkę wódki,
Pokażemy,  jak  efekt  podatku  zależy od  nachylenia  krzywych  podaży i  popytu. 
Potem
rozszerzymy  nasze  rozumowanie  na  podatek  ad valorem, który  jest  liczony  w 
procen-
ach  od  ceny  danego  dobra.  W  Wielkiej  Brytanii  obowiązuje  stawka  VAT w 
wysokości
17,5% na większość dóbr lub usług.

Podczas  gdy podatki  kwotowe są  zależne  od  nachylenia  krzywych  popytu  i 
poda-
ły podatki ad valorem lub inne procentowe podatki są zależne od elastyczności poda-
ły  i  popytu,  mierzonej  zmianami  procentowymi.  Niezależnie  od  sposobu 
konstrukcji
Toiatku chcemy jednak wiedzieć, kto ostatecznie płaci podatek.

Rozkład podatku pokazuje,  jaka część podatku obciąża faktycznie  nabywcę,
a jaka część sprzedawcę.

lysunek 4.7. Rozkład podatku

Przypuśćmy,  że  cena papierosów wynosi  1  £  za  paczkę.  Następnie  państwo 
nakła-
da  podatek w wysokości  50  pensów za  paczkę.  Czy to  palacze w ostatecznym 
rachun-
ki płacą podatek, czy też obciąża on producentów papierosów? Pokażemy, że jest 
to
-zależnione od nachylenia krzywych popytu i podaży.

Na rysunkach 4.7 a) i b) cena płacona przez konsumenta jest ukazana na osi pio-
nowej.  Ponieważ  cena  otrzymywana  przez  producenta  równa  się  cenie  płaconej 
przez
tonsumenta pomniejszonej o 50 pensów podatku, wprowadzenie podatku powoduje
przesunięcie krzywej podaży z położenia  SS do położenia  S1S' na obu wykresach. 



Za-
: ferowana ilość zależy od ceny otrzymywanej przez producenta. Cena ta nie zmieni
się tylko wtedy, kiedy ceny płacone przez konsumentów będą o 50 pensów wyższe;
oto dlaczego musimy przesunąć krzywą podaży w górę o 50 pensów.

Na rysunku 4.7 a), ze stromą krzywą popytu i z płaską krzywą podaży, ciężar 
po-
datku jest ponoszony głównie przez nabywców papierosów. Punkt B jest położony
przy  cenie  o  blisko  50  pensów  wyższej  niż  punkt  A. Podaż  jest  elastyczna 
względem



ceny, a zatem ceny uzyskiwane przez producentów nie mogą się znacznie obniżyć.
Konsument płaci 1,45 £, a producent otrzymuje 0,95 £ za paczkę.

Na rysunku 4.7 b), z płaską krzywą popytu i ze stromą krzywą podaży, ciężar 
po-
datku  ponoszą  głównie  producenci.  Popyt  jest  elastyczny,  zatem  próby 
przerzucenia
podatku  na  konsumenta  szybko  prowadzą  do  spadku  sprzedaży.  Podaż  jest 
nieelastycz-
na. Producenci jedynie nieznacznie zmniejszają produkcję, mimo że otrzymywana
przez nich cena spadła o prawie 50 pensów. Konsumenci płacą 1,05 £, a producenci
otrzymują 0,55 £ za paczkę.

Najważniejszym wnioskiem wynikającym z tej  analizy jest  to,  iż  ostateczny 
roz-
kład podatku absolutnie nie zależy od tego, kto pierwotnie płaci podatek. Istnienie 
po-
datku  zmienia  zachowania  nabywców  i  sprzedawców,  wpływając  na  cenę 
równowagi
oraz  na  wielkość  sprzedaży.  Efekty  cenowe  i  ilościowe  podatku  zależą  od 
nachylenia
krzywych podaży i popytu.

Rozumiejąc teraz ogólną zasadę podziału obciążeń podatkowych,  możemy ją 
za-
stosować  także  do  podatków  ad valorem. Musimy  tylko  pamiętać,  żeby 
porównywać
procentową zmianę stawki podatku z odpowiadającymi  zmianami  procentowymi 
po-
daży i popytu, tzn. ich ełastycznościami.

Kiedy popyt jest nieelastyczny, a podaż elastyczna, tak jak na rysunku 4.7 a), 
pod-
wyżka  podatku  ad valorem uderzy głównie  w konsumentów w postaci  wyższej 
płaco-
nej  przez  nich  ceny.  W odwrotnej  sytuacji,  gdy popyt  jest  elastyczny,  a  podaż 
nieela-
styczna, tak jak na rysunku 4.7 b), wyższy podatek ad valorem obciąży głównie do-
stawców w postaci niższej otrzymywanej przez nich ceny.

Elastyczności  podaży i  popytu  pomagają  nam zatem ustalić rozkład podatku 
zwią-
zanego  z  najczęściej  stosowanymi  rodzajami  podatków,  takimi  jak  podatek  od 
docho-
dów  osobistych  (PIT),  podatek  od  towarów  i  usług  oraz  podatek  od  zysków 
przedsię-
biorstw (CIT). Wszystkie one są podatkami ad valorem.

Podsumowanie



• Jeżeli nie precyzujemy tego inaczej, to pojęcie  elastyczności popytu dotyczy 
pro-
stej  elastyczności  cenowej  popytu.  Mierzy  ona  reakcję  wielkości 
zapotrzebowa-
nia na zmiany ceny danego dobra przy niezmienności cen innych dóbr i danej 
wy-
sokości dochodu. Prosta elastyczność cenowa popytu jest wielkością ujemną, 
po-
nieważ krzywa popytu względem ceny jest malejąca. Na ogół elastyczność się
zmienia, w miarę jak przesuwamy się w dół po danej krzywej popytu. Jeżeli 
funk-
cja popytu jest linią prostą, to elastyczność maleje wraz ze spadkiem ceny.

• Popyt nazywamy elastycznym, gdy jego elastyczność cenowa jest mniejsza od 
-1
(np. -2). Obniżka ceny powoduje wtedy zwiększenie sumy wydatków na zakup
danego  dobra.  Popyt  nazywamy  nieelastycznym,  gdy  jego  elastyczność 
kształtu-
je się między -1 a 0. Obniżka ceny wpływa wówczas na zmniejszenie sumy wy-
datków  na  zakup  danego  dobra.  Przy  elastyczności  równej  jedności  (-1) 
zmiany
ceny nie mają żadnego wpływu na wielkość wydatków.



• Elastyczność  popytu  zależy  od  tego,  ile  czasu  potrzebują  nabywcy  na 
dostosowa-
nie  się  do  zmienionej  ceny.  W  krótkim  okresie  możliwości  substytucji  są 
ograni-
czone. Im dłuższy okres bierzemy pod uwagę, tym pełniejsze jest dostosowanie
i tym większa jest elastyczność popytu. Długość okresu umożliwiającego pełne
dostosowanie zależy od rodzaju dobra.

• Mieszana cenowa elastyczność popytu  mierzy reakcję  wielkości  popytu  na 
jedno
dobro  na  zmianę  ceny  dobra  pokrewnego.  Dodatnia  elastyczność  mieszana 
ozna-
cza na ogół, że rozpatrywane dobra są substytutami. Ujemna elastyczność mie-
szana oznacza zwykle, że dane dobra są wobec siebie komplementarne.

• Elastyczność dochodowa popytu mierzy reakcję wielkości popytu na zmianę 
po-
ziomu dochodu, przy niezmienności ceny danego dobra i cen wszystkich innych
dóbr.

• Dobra niższego rzędu  mają ujemną elastyczność dochodową popytu. Wzrost 
do-
chodu zmniejsza wielkość zapotrzebowania na te dobra, a zarazem ich udział
w  budżetach  nabywców.  Dobra  luksusowe  mają  elastyczność  dochodową 
większą
od  jedności.  Wzrost  dochodu  zwiększa  popyt  na  te  dobra  i  ich  udział  w 
budżetach
nabywców.

• Dobra niezaliczane do dóbr niższego rzędu nazywamy dobrami normalnymi.
Mają  one  dodatnią  elastyczność  dochodową.  Dobra  niezaliczane  do 
luksusowych
nazywamy dobrami podstawowymi (niezbędnymi). Mają one elastyczność do-
chodową  mniejszą  od  jedności.  Do  tej  kategorii  należą  wszystkie  dobra 
niższego
rzędu oraz część dóbr normalnych, z wyjątkiem luksusowych.

• Podwojenie  wartości  wszystkich  zmiennych  nominalnych  nie  wpływa  na 
wielkość
popytu, ponieważ nie zmieniają się wówczas ani realna wartość (siła nabywcza)
dochodów,  ani  relacje  cen  różnych  dóbr.  W  analizie  popytu  w  krajach 
przeżywają-
cych  inflację  najlepiej  jest  rozpatrywać  realne  ceny  i  realny  dochód,  tzn. 
wysokość
cen i dochodów oczyszczoną z wpływu ogólnej inflacji.

• Elastyczność  podaży  mierzy  procentową  reakcję  ilości  towaru  dostarczanej 
przez
dostawców na zmianę ceny danego dobra o 1%. Ponieważ krzywe podaży są ro-
snące, elastyczność podaży jest dodatnia.

• Rozkład podatku informuje o tym, kto ostatecznie płaci podatek. Ponieważ po-
datki powodują zmiany cen i ilości w stanie równowagi rynku, rzeczywisty roz-
kład podatku może się znacznie różnić od struktury podmiotowej podatników, 
od
których państwo ściągnęło podatki.



• W  przypadku  podatków  specyficznych  o  rozkładzie  podatku  decyduje 
nachylenie
krzywych podaży i popytu.  W przypadku  podatków ad valorem  decydują o 
tym
elastyczności  podaży  i  popytu.  Zawsze  jednak  większość  ciężaru  podatku 
ponosi
strona mniej wrażliwa na zmianę ceny.



Zadania sprawdzające

1. Przypuśćmy,  że  masz  kiosk  z  owocami  i  musisz  natychmiast  sprzedać  100 
łubianek  j
dojrzałych  brzoskwiń  bez  względu  na  cenę.  Twoja  funkcja  podaży  jest  więc 
prosta
pionową. Z doświadczeń zdobytych w handlu owocami wiesz, że funkcja popytu 
|
jest malejąca względem ceny oraz że 100 łubianek możesz sprzedać po cenie 1 £.
a)  Narysuj  wykres  popytu  i  podaży  wyznaczający  stan  równowagi,  b) 
Zakładamy,
że elastyczność popytu wynosi -0,5. Nagle okazuje się, że 10 łubianek zawiera
nadgniłe owoce, których nie da się sprzedać. Wykreśl  nową krzywą podaży i 
wskaż
nową cenę równowagi.

2. Rozważmy  następujące  grupy  dóbr:  a)  mleko,  usługi  dentystyczne,  piwo;  b) 
czeko-
lada,  kurczaki,  przejazdy  koleją;  c)  spektakle  teatralne,  gra  w  tenisa,  seanse 
filmo-
we.  Dla  każdej  z  nich  określ,  czy  spodziewasz  się,  że  popyt  jest  elastyczny 
wzglę-
dem ceny, czy nieelastyczny. Następnie w każdej grupie uszereguj dobra według 
ro-
snącej elastyczności. Odpowiedź uzasadnij.

3. W którym punkcie  funkcji  popytu  będącej  linią  prostą  wydatki  konsumentów 
osią-
gają  maksimum?  Wyjaśnij,  dlaczego.  Jakie  znaczenie  ma  ta  informacja  dla 
właści-
ciela klubu piłkarskiego?

4. W tablicy przedstawiono cenowe i dochodowe elastyczności popytu na warzywa
oraz  usługi  gastronomiczne.  Wyjaśnij,  czy  są  to  dobra  luksusowe,  czy 
podstawowe
oraz czy popyt na nie jest elastyczny, czy nieelastyczny.

Wyszczególnienie Elastyczność cenowa Elastyczność dochodowa
Warzywa -0,17 0,87
Usługi gastronomiczne -2,61 1,64

Gospodarstwa domowe w Wielkiej Brytanii wydały w 1974 r. ogółem 1,3 mld £ 
na
chleb i inne rodzaje pieczywa. Wydatki te wzrosły do ponad 5 mld £ w 2004 r.,
mimo  że  chleb  jest  uważany za  dobro  niższego rzędu.  Jak  to  wytłumaczyć?
Powszechne błędy w rozumowaniu.  Wyjaśnij, dlaczego poniższe stwierdzenia 
są
nieprawdziwe, a) Skoro papierosy są dobrem podstawowym, to państwo może 
pod-



nosić  wysokość  akcyzy  na  papierosy  bez  żadnych  ograniczeń,  gdyż  wpływy 
podat-
kowe  z  tego  źródła  przy  wyższej  stawce  będą  zawsze  większe,  b)  Rolnicy 
powinni
się ubezpieczać od anomalii  pogodowych,  które grożą zmniejszeniem plonów,
c)  Wzrost  dochodów  konsumentów  to  dobra  nowina  dla  wszystkich 
producentów.

Uwaga: Rozwiązania zadań sprawdzających zamieszczono na końcu książki.
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dodat-
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::zykłady problemów ekonomicznych oraz różne artykuły — wszystko za darmo.

Jeśli  chcesz  mieć  jeszcze więcej  materiałów,  streszczeń i  przykładów,  które
mogą  pomóc  ci  w  studiowaniu  ekonomii,  kup  zbiór  zadań  Economics Student
'Workbook. W tym celu wejdź na stronę:  www.mcgraw-hill.co.uk/textbooks/begg,
: znajdź połączenie do zbioru zadań, który chcesz zakupić7.

Powyższe  materiały  są  dostępne  w języku  angielskim.  Zbiór  zadań do II  wydania  polskiego  tego podręcz-
ria  można zakupić  w księgarniach ekonomicznych:  P. Smith,  D.  Begg,  Ekonomia,  Zbiór  zadań,  PWE,  War-
szawa 2001 [przyp, red. nauk.).

http://www.mcgraw-hill.co.uk/textbooks/begg
http://www.mcgraw-hill.co.uk/textbooks/begg


Rozdział 5

Decyzje konsumenta

Po przeczytaniu tego rozdziału powinieneś rozumieć:
• jak wykreślamy linię ograniczenia budżetowego konsumenta;
• dlaczego krańcowa użyteczność dobra maleje;
• dlaczego maleje również krańcowa stopa substytucji;

       • jak można zobrazować gusty konsumenta za pomocą krzywych obojętności;
• w jaki sposób można objaśnić decyzje podejmowane przez konsumenta za pomocą li-

nii ograniczenia budżetowego i krzywych obojętności;
• co to jest efekt dochodowy i efekt substytucyjny;
• jak zmiana ceny wpływa na wielkość zapotrzebowania:
• co wyraża rynkowa krzywa popytu.

W poprzednich rozdziałach dowiedzieliśmy się, jak można wykorzystać krzywe 
po-
pytu do opisania zachowań konsumentów. W tym rozdziale zastosujemy nieco inne
podejście, budując model zachowań konsumenta. Model ten, wychodząc od gustów
i preferencji, opisuje zachowanie nabywców oraz objaśnia, co mogą oni osiągnąć 
przy
swoich  dochodach  i  danych  cenach.  Model  ten  pozwala  przewidywać  reakcje 
konsu-
mentów na zmiany warunków rynkowych. Umożliwia też lepsze zrozumienie pojęć
elastyczności cenowej i dochodowej, wprowadzonych w rozdziale 41.

5.1. Popyt konsumenta
Nasz model składa się z czterech elementów charakteryzujących konsumenta i jego
otoczenie rynkowe. Są to: 1) dochód konsumenta; 2) ceny poszczególnych dóbr;
3) gusty konsumenta, pozwalające uszeregować różne kombinacje, czyli  koszyki 
dóbr,
według  stopnia  satysfakcji,  jakiej  dostarczają  konsumentowi;  4)  założenie 
behawioral-

1 Ten rozdział  pomija  kwestię  decyzji  konsumenta  w odniesieniu do  n  dóbr.  Rozwiązanie  tego problemu jest
jednak podobne jak w przypadku dwóch dóbr (przyp. tłum.).



ne,  zgodnie  z  którym  konsumenci  w  swych  decyzjach  kierują  się  własnym 
interesem.
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Spośród koszyków dóbr osiągalnych przy danym dochodzie konsument wybiera ko-
szyk dający mu największą satysfakcję.

Każdy element modelu wymaga szczegółowego omówienia.

Ograniczenie budżetowe

Dochód  konsumenta  i  ceny  poszczególnych  dóbr  wyznaczają  ograniczenie 
budżetowe
lanego konsumenta.

Ograniczenie budżetowe opisuje różne koszyki (kombinacje ilościowe) dóbr do-
stępne dla konsumenta.

To, jakie kombinacje są dostępne dla konsumenta, zależy od dwóch czynników:
wysokości jego dochodu oraz cen poszczególnych dóbr.

Weźmy za przykład studenta, który swój tygodniowy budżet (dochód, zasiłek 
lub
stypendium), wynoszący 50 £, może wydać na posiłki albo na kino2. Jeden obiad 
kosz-
tuje 5 £,  a  jeden bilet  do kina 10 £.  Jakie kombinacje posiłków i filmów może 
zafun-
dować sobie nasz student? Nie chodząc w ogóle do kina, może kupić 10 posiłków 
po
5 £. Nie jedząc zaś posiłków, może kupić 5 biletów do kina po 10 £. Między tymi
skrajnymi przypadkami znajduje się wiele różnych kombinacji liczby posiłków i fil-
mów, z których każda kosztuje 50 £. Wszystkie dostępne kombinacje nazywamy 
ogra-
niczeniem budżetowym.

Tablica 5.1. Dostępne koszyki dóbr

Liczba posiłków QM Wydatki na posiłki
(5 £ x Q„)

Liczba filmów QF Wydatki na kino
(10 £ x Qr)

Łączne wydatki
(£)

0 0 5 50 50
2 10 4 40 50
4 20 3 30 50
6 30 2 20 50
8 40 1 10 50
10 50 0 0 50

Ograniczenie budżetowe wskazuje maksymalną ilość jednego dobra, którą może-
my  kupić  przy  określonej  nabywanej  ilości  drugiego  dobra3.  W  tablicy  5.1 
pokazano
ograniczenie budżetowe studenta z rozpatrywanego przez nas przykładu. Wiersze 
ta-
blicy opisują różne kombinacje ilościowe obu dóbr, dostępne za 50 £.

: Jeżeli  wybór  dotyczy  więcej  niż  dwu  dóbr,  to  filmy  możemy  traktować  jako  umowne  określenie  wszyst-
kich innych dóbr (poza jedzeniem).
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Zakładamy,  że  cały  dochód  jest  wydawany  na  zakup  dóbr,  tzn.  że  nie  ma  oszczędności.  Problem wyboru
między wydawaniem a oszczędzaniem rozważymy w dalszych rozdziałach.
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Tablica 5.1 ilustruje  substytucyjność między posiłkami i filmami.  Można zjeść
więcej  posiłków,  ale  kosztem mniejszej  liczby oglądanych  filmów.  Przy danym 
docho-
dzie  ograniczenie  budżetowe  pokazuje,  ile  trzeba  się  wyrzec  jednego  dobra  w 
zamian
za dodatkową ilość drugiego dobra. Właśnie z uwagi na tę substytucyjność student
musi wybierać między posiłkami a filmami.

Linia ograniczenia budżetowego

Przy danych cenach posiłków i biletów do kina — niezależnie od nabywanej ilości
— ograniczenie budżetowe konsumenta ilustruje zawsze linia prosta,  zwana linią 
ogra-
niczenia budżetowego. Rysunek 5.1 pokazuje taką linię, która odpowiada danym z 
ta-
blicy 5.1.

Położenie  linii  ograniczenia  budżetowego  jest  określone  przez  jej  punkty 
krańcowe
A i  F, mające  prostą  interpretację  ekonomiczną.  Punkt  A wskazuje  maksymalną 
liczbę
biletów do kina (5), które można nabyć, rezygnując całkowicie z posiłków (za 50 £
można kupić najwyżej 5 biletów po 10 £). Punkt F zaś pokazuje, że za 50 £ można
kupić najwyżej 10 posiłków po 5 £, jeśli zrezygnujemy z kina. Linia ograniczenia 
bu-
dżetowego łączy punkty  A i  F. Punkty pośrednie na tej  linii,  np.  B i  C, ukazują 
bardziej
zrównoważone proporcje wydatków na zakup posiłków i filmów.

Nachylenie  linii  ograniczenia  budżetowego  wskazuje,  ile  posiłków  trzeba 
poświę-
cić w zamian za obejrzenie jeszcze jednego filmu. Przesuwając się z punktu F do
punktu E, zmniejszamy liczbę posiłków z 10 do 8, zwiększamy natomiast z 0 do 1
liczbę  obejrzanych  filmów.  Relacja  wymienna  między  posiłkami  a  filmami  jest 
stała
wzdłuż danej linii ograniczenia budżetowego. Rezygnacja z dwóch posiłków po 5 £
daje dodatkowy fundusz w wysokości 10 £, za który można nabyć jeden dodatkowy
bilet do kina.

Widzimy teraz, jak zasadnicze znaczenie mają ceny. Chcąc kupić jeszcze jeden 
bi-
let do kina, trzeba zrezygnować z dwóch posiłków. Nachylenie linii ograniczenia bu-
dżetowego zależy jedynie od stosunku cen obu dóbr. Nachylenie to jest ilorazem zmia-
ny odległości pionowej przez odpowiadającą mu zmianę odległości poziomej. Na 
ry-
sunku 5.1 nachylenie linii ograniczenia budżetowego wynosi -1/2. Dodatnią zmianę
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— o  1  dodatkowy  film  —  musimy  podzielić  przez  odpowiadającą  jej  ujemną 
zmianę:
o  utracone  2  posiłki. 
Powyższy  przykład 
ilustruje ogólną regułę:

(5.1)
gdzie:
PH —  cena  dobra,  którego  ilość  mierzymy  na  osi 
poziomej,
Pv — cena dobra, którego ilość mierzymy na osi pionowej.

W naszym przykładzie cena posiłku P11 wynosi 5 £, a cena biletu do kina Pv —
10 £.  Powyższy wzór  potwierdza,  że  nachylenie  linii  ograniczenia budżetowego 
wy-
nosi  -1/2,  a  znak  minus  wskazuje  na  odwrotną  zależność  (substytucyjność). 
Musimy
zrezygnować z pewnej ilości jednego dobra, jeżeli chcemy mieć więcej drugiego.
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Rysunek 5.1. Linia ograniczenia
budżetowego

Linia  ograniczenia  budżetowego  obrazuje  maksy-
malne  kombinacje  ilościowe  dwóch  dóbr,  które
może  nabyć  konsument  przy danym dochodzie  i  da-
nych cenach. Punkty leżące na linii  ograniczenia bu-
dżetowego  AF  wyczerpują  w  całości  budżet  konsu-
menta.  Punkty  leżące  powyżej  linii  ograniczenia
budżetowego  są  nieosiągalne.  Punkty  leżące  poniżej
linii  ograniczenia  budżetowego  dają  możliwość
zwiększenia konsumpcji.

Punkty krańcowe  (A i  F) linii ograniczenia budżetowego wskazują, jaką ilość 
jed-
nego dobra możemy kupić, dysponując określonym budżetem, jeżeli zrezygnujemy
w ogóle z drugiego dobra. Nachylenie linii ograniczenia budżetowego, łączącej te
punkty, zależy wyłącznie od relacji cen obu dóbr.

Punkty leżące powyżej linii ograniczenia budżetowego (np. punkt G na rysunku
5.1)  są nieosiągalne. Linia ograniczenia budżetowego pokazuje maksymalną ilość 
jed-
nego  dobra,  którą  można  uzyskać  przy  danej  ilości  drugiego  dobra  i  stałej
wielkości  budżetu.  Przy  dochodzie  równym  50  £  punkt  G  jest  nieosiągalny, 
ponieważ
należałoby mieć 25 £ na zakup 5 posiłków i 50 £ na zakup 5 biletów do kina. Z 
kolei
w punktach  leżących  poniżej  linii  ograniczenia  budżetowego,  np.  w punkcie  K, 
część
dochodu pozostaje niewydana. Tylko na linii ograniczenia budżetowego występuje
zjawisko substytucyjności, czyli konieczność wyboru między filmami a posiłkami.

Gusty

Linia  ograniczenia  budżetowego przedstawia warunki  rynkowe (dochód i  ceny),
w  których  działa  konsument.  Rozpatrzmy  teraz  problem  gustów konsumenta. 
Poczyni-
my trzy dość realistyczne założenia.

Po  pierwsze,  załóżmy,  że  konsument  potrafi  uszeregować  różne  koszyki 
(kombina-
cje) dóbr według poziomu satysfakcji, czyli użyteczności, którą one przynoszą. Uży-
teczność to satysfakcja, zadowolenie, jakie osiąga konsument, posiadając określony
zestaw  dóbr.  Nie  jest  konieczne,  aby  konsument  umiał  określić  ilościowo  tę 
użytecz-
ność,  wskazując np.,  że ta oto kombinacja jest  dwa razy lepsza niż jakaś inna4. 
Ocze-
kujemy jedynie, że potrafi on rozstrzygnąć, czy dana kombinacja dóbr jest lepsza, 
gor-
sza,  czy  równie  dobra  jak  ta,  z  którą  jest  porównywana.  Zakładamy,  że 
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dokonywane
w ten sposób uporządkowanie kombinacji jest wewnętrznie zgodne, tzn. jeśli A jest
lepsze niż B, a B niż C, to A jest tym bardziej lepsze od C.

Po drugie, zakładamy, że konsument woli mieć więcej, a nie mniej. Jeżeli kombi-
nacja B zawiera tyle samo posiłków, a więcej biletów do kina niż kombinacja K, to

* Inny sposób  analizy gustów — oparty na założeniu,  że użyteczność  jest  mierzalna — został  przedstawiony
w aneksie na końcu rozdziału.
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przyjmujemy, że konsument woli mieć B. Jak jednak traktować coś, co nie jest do-
brem,  lecz  złem,  np.  zanieczyszczenie  środowiska?  Z  pewnością  każdy  z  nas 
wolałby,
aby środowisko było jak najmniej zanieczyszczone. Komplikację tę można ominąć,
przyjmując  takie  definicje  dóbr,  dla  których  założenie  maksymalizacji  jest 
prawdziwe.
Na przykład, zamiast rozważać stosunek konsumenta do brudnych rzek, możemy 
ana-
lizować jego stosunek do czystych rzek. Przy innych czynnikach niezmienionych
chcielibyśmy mieć jak najwięcej czystych wód.

Rysunek  5.2.  Ranking  różnych  koszyków
dóbr
Konsument  ocenia  różne  kombinacje  ilościowe  dwu
dóbr,  oznaczone punktami  a, b,  c,  d,  e.  W porówna-
niu  z  punktem  a  każda  kombinacja  położona  na
„północny  wschód"  jest  lepsza,  każda  zaś  położona
na  „południowy  zachód"  —  gorsza.  Punkty  w  dwu
pozostałych  polach — np.  d  i  e  — mogą być  lepsze
lub gorsze od a, zależnie od gustów konsumentów.

Na  rysunku  5.2  pokazano  skutki  powyższych  założeń  dotyczących  gustów. 
Każdy
punkt  na  wykresie  reprezentuje  określoną  kombinację  dóbr,  tj.  pewną  liczbę 
posiłków
i filmów.

Zacznijmy od kombinacji przedstawionej w punkcie a. Przez punkt ten przepro-
wadźmy  dwie  proste:  poziomą  i  pionową.  Skoro  każdy  z  nas  wolałby  mieć 
wszystkie-
go jak najwięcej, każdy punkt  c położony na „północny wschód" od punktu a jest
uznawany za  lepszy  niż  a. W punkcie  c mamy  więcej  zarówno  jednego,  jak  i 
drugiego
dobra. Natomiast punkty leżące na „południowy zachód" od a wyznaczają niniejsze
ilości obydwu dóbr niż te, które odpowiadają punktowi a. Punkt a jest zatem lepszy
niż np. punkt b.

Nie znając bliżej gustów danego konsumenta, nie możemy być jednak pewni, 
jak
się mają do kombinacji  a punkty leżące w dwóch pozostałych ćwiartkach rysunku
(„północno-zachodniej" i „południowo-wschodniej"). W takich punktach, jak d lub 
e,
konsument ma więcej jednego dobra, ale mniej drugiego niż w punkcie a. Ktoś, kto
lubi dużo zjeść, woli e od a, ale ktoś, kto uwielbia kino, woli d od a.

Wprowadzimy teraz pojęcie krańcowej stopy substytucji.



Krańcowa stopa substytucji filmów posiłkami jest to liczba filmów, z których
musi zrezygnować konsument, jeżeli chce zwiększyć o jednostkę liczbę posił-
ków, nie zmieniając łącznej użyteczności.
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Ponieważ konsumenci wolą mieć więcej niż mniej, dodatkowy posiłek zwiększa
baczną użyteczność. Chcąc utrzymać sumę użyteczności na stałym poziomie, w za-
mian  za  dodatkowy posiłek  konsument  musi  się  wyrzec  pewnej  liczby  filmów. 
Krań-
cowa  stopa  substytucji  informuje,  ile  filmów  konsument  może  poświęcić  za 
dodatko-
w y  posiłek, nie zmieniając sumy użyteczności.

Przypuśćmy,  że  nasz  student  zaczyna  analizę  od  kombinacji  obejmującej  5 
filmów
i O posiłków. Mając za sobą już 4 seanse filmowe w danym tygodniu, nie będzie 
chyba
specjalnie uszczęśliwiony piątym. Tymczasem jest bardzo głodny, gdyż w ogóle nie
;adał posiłków. Użyteczność rozpatrywanej kombinacji jest niska: wygłodzonemu 
stu-
dentowi  nie  spieszno  do  kina.  Zachowując  taką  samą  całkowitą  użyteczność, 
chętnie
zrezygnuje z jednego czy dwóch filmów w zamian za trochę jedzenia.

Teraz załóżmy, że student jada dużo, lecz rzadko chodzi do kina. Nie będzie on
skłonny rezygnować z kina w zamian za dodatkowy posiłek. Opłaca się rezygnować
z  filmów,  których  mamy pod dostatkiem,  na rzecz posiłków,  których  mamy za 
mało.
Kiedy jednak stosunek liczby oglądanych filmów do liczby posiłków jest już bardzo
niski,  wtedy  nie  opłaca  się  rezygnować  z  filmów  dla  jeszcze  większej  liczby 
posiłków.

Ekonomiści  uważają,  że  to  oparte  na  zdrowym  rozsądku  rozumowanie 
dotyczące
gustów i preferencji jest w pełni uzasadnione i sprawdza się w różnych warunkach.
Można  je  uznać  za  ogólną  regułę.  Będzie  ona  właśnie  trzecim  założeniem 
dotyczącym
gustów konsumenta. Jest to założenie o malejącej krańcowej stopie substytucji.

Gusty konsumenta ujawniają malejącą krańcową stopę substytucji, gdy przy sta-
łej  sumie  użyteczności  dodatkowe  jednostki  jednego  dobra  można 
pozyskiwać
kosztem coraz mniejszych ilości drugiego dobra.

Na przykład, studentowi może być obojętne, czy wybierze koszyk X (6 filmów, 
O
posiłków), czy Y (3 filmy, 1 posiłek), czy też Z (2 filmy, 2 posiłki), ale przechodząc 
od
kombinacji X do Y, poświęca 3 filmy w zamian za 1 posiłek. Natomiast przechodząc
od Y do Z, poświęca tylko 1 film za 1 dodatkowy posiłek. Takie gusty odpowiadają 
za-
łożeniu o malejącej krańcowej stopie substytucji.

Trzy omówione wyżej założenia — że konsumenci wolą mieć więcej niż mniej, 
że
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potrafią uszeregować różne koszyki  dóbr  według użyteczności  i  że  ich gusty są 
zgodne
z  założeniem  o  malejącej  krańcowej  stopie  substytucji  —  wystarczą  nam  do 
dalszych
rozważań. Obecnie pokażemy,  jak można przedstawić gusty za pomocą  krzywych 
obo-
jętności.

Gdy  połączymy  wszystkie  punkty,  które  konsument  ocenia  jako  jednakowo 
dobre,
otrzymamy krzywą obojętności.

Krzywa obojętności obrazuje wszystkie kombinacje dwu dóbr, dające konsu-
mentowi taką samą całkowitą użyteczność.

Na rysunku 5.3 przedstawiono trzy krzywe obojętności, oznaczone jako  U1U1,
U2U2 i U3U3.



Ramka 5.1

To, czego pragnę

David Beckham zarabia krocie na reklamowaniu różnych wyrobów. Thierry Henry 
re-
klamuje  samochód  marki  Renault  Clio.  Dlaczego  producenci  płacą  znanym 
gwiazdom
bajeczne sumy za promowanie swoich produktów? Po prostu usiłują zmienić nasze 
gu-
sty. Na rynku samochodowym mamy duży wybór małych samochodów, ale tylko 
je-
den jest promowany przez znane gwiazdy. Tylko ten warto mieć. Żaden inny mu 
nie
dorówna.

Oczywiście, można kupić magazyn motoryzacyjny i sprawdzić, czy clio ma rze-
czywiście  unikatową  geometrię  zawieszenia,  ale  nie  w  tym  przecież  rzecz.  W 
reklamie
chodzi o styl. Nieważne, co podoba się tobie; najważniejsze jest to, co podoba się 
in-
nym. Renault zapewnia nas, że ludzie z klasą pragnęliby jeździć samochodem clio.
Kup ten samochód, a też pokażesz swoją klasę. Właśnie owa współzależność gustów
otwiera drogę reklamie i działalności public relations.

Rysunek 5.3. Krzywe obojętności
jako obraz gustów konsumenta
Wzdłuż  każdej  krzywej  obojętności  użyteczność  dla
konsumenta  jest  stała.  Ponieważ  woli  on  więcej,
a  nie mniej,  każdy punkt  położony  na  wyższej  krzy-
wej  obojętności  jest  lepszy  od  punktów  leżących  na
niższej  krzywej.  Krzywe  obojętności  muszą  mieć
nachylenie  ujemne,  w  przeciwnym  razie  konsument
mógłby  nabywać  większą  ilość  obydwu  dóbr  i  uzy-
skiwać  większą  sumę  użyteczności  na  tej  samej
krzywej.  Zgodnie  z  założeniem  o  malejącej  krańco-
wej  stopie  substytucji  każda  krzywa  obojętności
ulega  spłaszczeniu,  w  miarę  jak  przesuwamy  się
w prawo.

Każdy punkt na krzywej  U2U2 oznacza taką samą użyteczność. W punkcie  C
mamy dużo posiłków, a mało filmów; w punkcie A dużo filmów, a mało posiłków;
punkt B ilustruje bardziej zrównoważoną kombinację posiłków i filmów.



Krzywe obojętności mają nachylenie ujemne. Zwiększając liczbę posiłków, zwięk-
szamy  sumę  użyteczności.  Chcąc  utrzymać  całkowitą  użyteczność  bez  zmian, 
musimy
zrezygnować z pewnej liczby filmów.

Krzywe obojętności stają się bardziej płaskie w miarę przesuwania się po nich
w prawo. Wynika  to  bezpośrednio  z  założenia  o  malejącej  krańcowej  stopie 
substytu-



cji. W punkcie  A, gdzie konsument ma stosunkowo dużo filmów w porównaniu z 
po-
siłkami, poświęci on wiele filmów w zamian za trochę więcej jedzenia. W punkcie 
B,
gdzie liczba oglądanych filmów jest relatywnie mniejsza, konsument za taką samą 
do-
datkową porcję jedzenia odda już mniej biletów do kina. Wreszcie w punkcie  C 
kon-
sument ma już tak dużo jedzenia, że nie bardzo chce rezygnować choćby z jednego 
fil-
mu na rzecz dodatkowych posiłków. Konstatacja ta pozwala uświadomić sobie, że
krańcowa  stopa  substytucji  filmów  posiłkami  to  po  prostu  nachylenie  krzywej 
obojęt-
ności w kolejnych rozpatrywanych punktach. Obie własności krzywej obojętności
— ujemne  nachylenie  i  spłaszczanie  się  w miarę  przesuwania  się  w prawo — 
wynika-
ją bezpośrednio z założenia, że konsument woli mieć więcej niż mniej oraz że jego 
gu-
sty spełniają założenie o malejącej krańcowej stopie substytucji.

Spójrzmy teraz na punkt  D, leżący na innej krzywej obojętności, tj.  LV3LV3. W 
punk-
cie tym ilość obu dóbr jest większa niż w punkcie  B. Ponieważ konsument woli 
mieć
więcej  niż  mniej,  użyteczność  w  punkcie  D jest  większa  niż  w  punkcie  B. Z 
definicji
krzywej obojętności wynika, że wszystkie punkty na krzywej  U3 U3 reprezentują 
jedna-
kową  użyteczność.  Każdy punkt  położony na  krzywej  U3 U3 zapewnia  większą 
użytecz-
ność niż jakikolwiek punkt leżący na U1U1. Odwrotnie, punkt E zapewnia mniejszą
użyteczność  niż  punkt  B, gdyż  oznacza  mniejsze  ilości  obu dóbr.  Każdy punkt 
leżący  na
krzywej  U1U1 reprezentuje mniejszą  użyteczność  niż dowolny punkt  na  krzywej 
U1U2.

Na rysunku 5.3 zostały wykreślone wprawdzie tylko trzy krzywe obojętności, 
ale
możemy sobie wyobrazić, że krzywych tych jest więcej. Przesuwając się na wyższe
krzywe, sięgamy po lepsze koszyki dóbr. Krzywe obojętności położone wyżej są 
lep-
sze, ponieważ konsument woli mieć więcej niż mniej.

Krzywe obojętności nie przecinają się. Wyjaśnia to rysunek 5.4. Przypuśćmy, że
krzywe obojętności UU i UV miałyby się przecinać. Skoro punkty X i F  leżą na tej
samej krzywej obojętności UU, konsumentowi jest obojętne, który z tych punktów



Rysunek  5.4.  Krzywe  obojętności  nie 
mogą
się przecinać
Gdyby  krzywe  obojętności  przecinały  się,  konsu-
mentowi  byłoby  obojętne,  czy  wybierze  X,  czy  Y,
oba  te  punkty  leżą  bowiem  na  tej  samej  krzy-
wej  UU.  Podobnie  byłoby  z  punktami  Y  i  Z,  gdyż
oba  znajdują  się  na  jednej  krzywej  U1U'.  Wynikało-
by stąd, że także  X  i Z są równie dobre. Punkt Z daje
jednak  większą  ilość  obydwu  dóbr  w  porównaniu
zX,  co  prowadzi  do  sprzeczności.  Krzywe  obojęt-
ności nie mogą się zatem przecinać.
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Ramka 5.2

Inne rodzaje map poziomicowych

Na dokładnych mapach geograficznych są zaznaczone koncentrycznie ułożone pozio-
mice, ukazujące punkty terenu położone na jednakowej wysokości. Przypominają one
krzywe obojętności — z tą tylko różnicą, że ponieważ nie muszą spełniać założenia
o malejącej  krańcowej stopie substytucji,  przybierają różne nieregularne i  niekiedy
dziwne kształty. Jednak również te krzywe nigdy się nie przecinają. Różnym poziomi-
com odpowiada różna wysokość.

Przesuwając się ku coraz wyżej położonym poziomicom, osiągamy w końcu punkt
oznaczający  szczyt  góry.  W  rzeczywistości  rzadko  osiągamy  szczyt  użyteczności,
oznaczający pełne zaspokojenie naszych potrzeb. Niemniej jednak mapa obojętności,
przedstawiająca łączną użyteczność różnych ilości szampana i homara, może wyglą-
dać podobnie jak poziomice opisujące górę o kształcie symetrycznego stożka. Po spo-
życiu nadmiernie dużych ilości jednego lub drugiego dobra poczujemy się źle. Kropka
oznaczająca  absolutnie  najlepszą  kombinację,  czyli  stan  błogostanu,  podobnie  jak
szczyt góry, ukazuje więc najlepszą kombinację ilościową tych dwóch dóbr. Oczywi-
ście, w tym przypadku uchylamy nasze wcześniejsze założenie, że konsument zawsze
woli mieć więcej niż mniej.  Odcinki poziomic o dodatnim nachyleniu odpowiadają
tym kombinacjom, dla których więcej nie oznacza lepiej.

W odniesieniu do szerokich kategorii dóbr nigdy nie osiągamy pełnego zaspokoje-
nia potrzeb. W takim przypadku jesteśmy skazani na wybory oznaczone na poniższym
rysunku zacieniowanym polem.

wybierze.  Jednak  punkty  F i Z  leżą  na  krzywej  obojętności  U'U',  tzn.  też  są 
jednakowo
dobre. Wynikałoby z tego, że punkty X i Z są także jednakowo dobre, co jest niemoż-
liwe, ponieważ w punkcie Z ilość obu dóbr jest większa niż w punkcie X. Przecinanie
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się więc krzywych obojętności byłoby sprzeczne z założeniem, że konsument woli
mieć  więcej  niż  mniej.  Przyjęte  przez  nas  założenia,  dotyczące  gustów 
konsumentów,
wykluczają możliwość przecinania się krzywych obojętności.

Możemy teraz  przedstawić  gusty  konkretnego  konsumenta,  wykreślając  całą 
mapę
krzywych obojętności. Na rysunku 5.5 przedstawiono mapy obojętności dla dwóch
konsumentów o różnych upodobaniach. W obydwu przypadkach przejście na wyżej
położoną krzywą obojętności oznacza zwiększenie sumy użyteczności. Rysunek 5.5 
a)
ilustruje mapę obojętności żarłoka, który jest zawsze gotów zrezygnować z wielu 
fil-
mów w zamian za jeszcze trochę jedzenia. Rysunek 5.5 b) natomiast przedstawia 
mapę
obojętności kinomana, który za jeden film oddałby mnóstwo jedzenia. Obie mapy 
obo-
jętności  spełniają  nasze  trzy  założenia  o  gustach  konsumentów.  Przedstawiona 
teoria
jest  na  tyle  ogólna,  że  pasuje  zarówno do  obu skrajnych  przypadków,  jak  i  do 
bardziej
typowych przypadków pośrednich.

Maksymalizacja użyteczności a wybór konsumenta

Rysunek 5.5. Różnice gustów
Utrzymując stałą użyteczność na danej krzywej obojętności, żarłok 
zrezygnuje z wielu filmów w zamian za
dodatkowe posiłki, ale kinoman odda niewiele filmów za tyle samo 
dodatkowych posiłków.
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Linia  ograniczenia  budżetowego  przedstawia  dostępne  dla  konsumenta  koszyki 
dóbr
w danych warunkach rynkowych (przy danym budżecie i danych cenach różnych
dóbr).  Mapa  obojętności  ukazuje  gusty  konsumenta.  Chcąc  dokończyć  budowę 
nasze-
go modelu, dodamy założenie behawioralne, że konsument spośród dostępnych koszy-
ków wybiera ten, który daje mu maksymalną użyteczność.

Konsument nie może sobie pozwolić na wybór punktów leżących powyżej linii 
og-
raniczenia budżetowego, a jednocześnie nigdy nie schodzi poniżej tej linii. Gdyby 
zna-
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lazł się poniżej linii ograniczenia budżetowego, oznaczałoby to, że nie wydaje w 
cało-
ści  posiadanych  środków  i  mógłby  kupić  dodatkową  ilość  jednego  dobra  bez 
zmniej-
szania ilości drugiego dobra.

Wiemy już, że konsument wybierze pewien punkt leżący na linii ograniczenia 
bu-
dżetowego.  Chcąc  ustalić,  który  punkt  na  tej  linii  maksymalizuje  użyteczność, 
musimy
się odwołać do gustów konsumenta. Należy przypuszczać, że żarłok zdecyduje się 
na
inny punkt niż kinoman, wybierając więcej posiłków, a mniej filmów. Zaczniemy 
od
wyjaśnienia,  jak  za  pomocą  krzywych  obojętności  określić,  którą  kombinację 
wybie-
rze  konsument.  Następnie  pokażemy,  iż  nasz  model  nadaje  się  również  do 
objaśnienia
różnic w zachowaniu żarłoka i kinomana.

Rysunek  5.6.  Wybór dokonywany przez
konsumenta
Punkty  leżące  powyżej  linii  ograniczenia  budżeto-
wego  AF  są  nieosiągalne.  Na  przykład,  konsument
nie  może  osiągnąć  krzywej  U3U3.  Takie  punkty,  jak
B  i  E,  są  dostępne,  ale  pozwalają  jedynie  osiągnąć
krzywą  obojętności  U1U1.  Konsument  wybierze
punkt  C,  aby  osiągnąć  najwyższą  możliwą  krzywą
obojętności  U2U2.  W  punkcie  tym  krzywa  obojętno-
ści  styka  się  z  linią  ograniczenia  budżetowego
i mają one jednakowe nachylenie.

Rysunek  5.6  ilustruje  linię  ograniczenia  budżetowego  studenta,  który  może 
wydać
50 £ na kino (po 10 £ za seans) i posiłki (po 5 £). Krzywe U1U1, U2U2 i U3U3 są ele-
mentami mapy obojętności, opisującej gusty studenta.

Ponieważ krzywa U3U3 leży w całości powyżej linii ograniczenia budżetowego
AF, żaden z punktów położonych na tej krzywej nie jest osiągalny, chociaż nasz stu-
dent  bardzo  pragnąłby  uzyskać  wysoką  użyteczność  reprezentowaną  przez  te 
punkty.
Przypuśćmy, że student rozważa wybór dostępnego dlań punktu B, położonego na
krzywej obojętności U1U1. Punkt B jest na pewno lepszy niż punkt A, który znajduje
się  na  niższej  krzywej  obojętności  (skoro  krzywe  obojętności  nie  mogą  się 
przecinać,
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to  cała  krzywa  obojętności  przechodząca  przez  A musi  leżeć  poniżej  U1U1). 
Podobnie
punkt F musi leżeć na niższej krzywej obojętności niż E i wobec tego punkt F jest 
gor-
szy niż E.

Okazuje  się,  że  student  nie  wybierze  ani  punktu  B, ani  E. Przesuwając  się 
bowiem
do punktu C, znajdzie się na wyższej krzywej obojętności i uzyska większą użytecz-
ność.  Wybór  padnie  zatem na punkt  C.  Każdy inny punkt  na  linii  ograniczenia 
budże-
towego  przesunąłby  go  na  niższą  krzywą  obojętności.  Linia  ograniczenia 
budżetowego
nie sięga w żadnym punkcie wyższych krzywych obojętności (np. U3U3), a przecina



w dwu punktach każdą niższą krzywą obojętności (np.  U1U1). Punkt C jest więc 
punk-
tem, w którym użyteczność osiąga maksymalny poziom przy danym ograniczeniu 
bu-
dżetowym.

Konsument wybiera taki  koszyk dóbr (punkt), przy którym linia ograniczenia
budżetowego jest styczna do krzywej obojętności.

Do tego samego wniosku można dojść, stosując nieco inne rozumowanie. Przyj-
rzyjmy  się  ponownie  punktowi  B na rysunku 5.6.  Nachylenie  linii  ograniczenia 
budże-
towego wskazuje relację wymienną między filmami i posiłkami, wyznaczoną przez
warunki rynkowe. Jeżeli film kosztuje 10 £, a posiłek 5 £, to można zamienić dwa 
po-
siłki  na  jeden  bilet  do  kina.  Z  kolei  nachylenie  krzywej  obojętności  w danym 
punkcie
(krańcowa stopa substytucji) pokazuje, w jakim stosunku konsument byłby skłonny
wymieniać  posiłki  i  filmy,  aby utrzymać  łączną użyteczność  na niezmienionym 
pozio-
mie.  W punkcie  B linia  ograniczenia  budżetowego ma  mniejsze  nachylenie  niż 
krzywa
obojętności. Przesunięcie w lewo przeniosłoby nas na niższą krzywą obojętności, 
po-
nieważ rynkowa relacja wymienna filmów na posiłki jest tu niższa od wymaganej 
do
utrzymania poziomu użyteczności. Podobnie, wychodząc z punktu E, nie ma sensu
kierować  się  wzdłuż  linii  ograniczenia  budżetowego  w  prawo,  gdyż  rynkowa 
relacja
wymienna posiłków na filmy jest  tu niższa od relacji  niezbędnej  do utrzymania 
uży-
teczności.  Przesunięcie  z  punktu  E w  prawo  obniżyłoby  łączną  użyteczność  i 
przenio-
słoby nas na niższą krzywą obojętności.

Warto  natomiast  przesunąć  się  z  punktu  B w  prawo.  Rynkowa  relacja 
wymienna,
ukazująca liczbę dodatkowych posiłków dostępnych w zamian za jeden film, jest 
tutaj
wyższa od relacji zapewniającej utrzymanie stałego poziomu użyteczności. Można 
za-
tem przesunąć się na wyższą krzywą obojętności i osiągnąć wyższą użyteczność. 
Po-
dobnie warto przesunąć się z punktu E w lewo. Rynkowa relacja wymienna — tym
razem dodatkowa  liczba  filmów,  które  można  uzyskać  w  zamian  za  określony 
ubytek
posiłków  —  przewyższa  relację  mierzoną  nachyleniem  krzywej  obojętności, 



niezbęd-
ną do utrzymania łącznej użyteczności na stałym poziomie. Przesunięcie z punktu E
w  lewo  po  linii  ograniczenia  budżetowego  zwiększa  poziom  użyteczności  i 
przenosi
nas na wyższą krzywą obojętności5.

Z  przykładów  tych  możemy  wyciągnąć  ogólny  wniosek.  Tam,  gdzie  linia 
ograni-
czenia  budżetowego  przecina  krzywą  obojętności,  przesunięcie  po  linii 
ograniczenia  bu-
dżetowego w jednym kierunku zwiększy łączną użyteczność. W takim ujęciu punkt 
C,

maksymalizujący użyteczność, jest punktem, w którym nachylenie linii ograniczenia bu-
dżetowego zrównuje się z nachyleniem krzywej obojętności. Tylko w punkcie C nie ma

5 Ten zawiły  wywód  ma  w gruncie  rzeczy bardzo  prosty  sens.  W punkcie  B  warto  zwiększyć  liczbę  naby-
wanych  posiłków,  ponieważ za jeden bilet  do kina  można  otrzymać  dwa  posiłki,  a  ich użyteczność  dla  kon-
sumenta  jest  większa.  W  punkcie  E  natomiast  opłaca  się  zwiększyć  liczbę  oglądanych  filmów,  bo  bilet  do
kina  kosztuje  tylko  dwa razy drożej  niż  posiłek,  a  w kategoriach  użyteczności  wart  jest  dużo więcej  (przyp.
tłum.).



Rysunek 5.7. Wpływ gustów na wybór dokonywany przez konsumenta
Obydwaj  studenci  mają  takie  samo  ograniczenie  budżetowe  AF  i  wybierają  punkt  C,  maksymalizujący  uży-
teczność  w  miejscu,  gdzie  krzywa  obojętności  styka  się  z  linią  ograniczenia  budżetowego.  Krzywe  obojęt-
ności  żarłoka  są  strome  —  musi  on  dobrze  się  najeść,  zanim  malejąca  krańcowa  stopa  substytucji  spowo-
duje  wystarczająco  duży  spadek  kąta  nachylenia  jego  krzywej  obojętności  i  doprowadzi  go  do  punktu  C
W  przypadku  kinomana  krzywe  obojętności  są  płaskie  i  u  niego  punkt  styczności  pojawia  się  znacznie
wcześniej. Żarłok wybiera więc więcej posiłków, a mniej filmów niż kinoman.

możliwości zwiększenia użyteczności przez jakiekolwiek przesunięcie. Konsument 
wy-
bierze punkt C, gdyż punkt ten zapewnia maksymalną użyteczność.

Chcąc się przekonać, czy przedstawiony model wyboru konsumenta ma sens, 
roz-
ważymy, czy pozwala on wyjaśnić zaobserwowane wcześniej zachowanie żarłoka i 
ki-
nomana, których gusty wyraźnie się różnią. Zauważmy, że na rysunku 5.5 krzywe
obojętności dla żarłoka są dość strome, a dla kinomana raczej płaskie. W celu utrzy-
mania niezmiennego poziomu użyteczności wzdłuż określonej krzywej obojętności
żarłok zawsze będzie skłonny poświęcić dużo filmów w zamian za jeszcze trochę 
je-
dzenia, kinoman zaś nie zechce zrezygnować z kina nawet w zamian za dużą ilość 
je-
dzenia.

Na rysunku 5.7 obu konsumentom przypisujemy identyczną linię ograniczenia 
bu-
dżetowego, zakładając, że mają taki sam dochód oraz płacą za posiłki i kino takie
same  ceny.  Różnią  się  jedynie  gustami.  Na  rysunku  5.7a)  pokazano,  że  punkt 
wybrany
przez żarłoka daje mu dużo jedzenia, a mało filmów. Natomiast rysunek 5.7 b) jest 
po-
twierdzeniem, że kinoman wybierze punkt, który zapewni mu znacznie więcej sean-
sów  fdmowych,  a  mniej  jedzenia.  Można  zatem powiedzieć,  że  teoria  wyboru 



konsu-
menta  przekonująco  tłumaczy  różnice  w ujawnionych  zachowaniach  rynkowych 
(po-
pycie) konsumentów różnicami ich indywidualnych gustów.

Każdy  konsument  wybierze  taki  punkt  C,  w  którym  jego  krańcowa  stopa 
substytu-
cji zrówna się z nachyleniem linii ograniczenia budżetowego, zależnym wyłącznie 
od
relacji  cen.  Ponieważ  żarłok  zdecydowanie  preferuje  jedzenie  (strome  krzywe 
obojęt-



ności), wybierany przez niego punkt musi leżeć daleko na prawo, gdzie krzywe obo-
jętności spłaszczają się na tyle, aby ich nachylenie zrównało się z nachyleniem linii
ograniczenia  budżetowego.  Z  kolei  kinoman,  który  ma  dość  płaskie  krzywe 
obojętno-
ści,  wybierze  punkt  położony  bardziej  na  lewo,  gdzie  krzywe  nie  są  jeszcze 
spłaszczo-
ne silniej niż przedstawiona linia ograniczenia budżetowego.

5.2. Dostosowanie do zmian dochodu

W poprzednim rozdziale wprowadziliśmy pojęcie elastyczności dochodowej popytu,
która  wyraża  —  przy  innych  czynnikach  niezmienionych  —  reakcję  wielkości 
popytu
na zmiany dochodu konsumenta. Obecnie możemy wykorzystać nasz model wyboru
konsumenta do dokładnego zbadania tej reakcji.

Rysunek 5.8. Wpływ wzrostu dochodu
na popyt
Wzrost  dochodu  konsumenta  z  50  £  do  80  £  powo-
duje  równoległe  przesunięcie  linii  ograniczenia  bu-
dżetowego  z  położenia  AF  do  A'F'.  Nowe  punkty
krańcowe  A'  i  F'  pokazują  wzrost  siły  nabywczej
w  sytuacjach,  gdy  konsument  nabywa  tylko  jedno
dobro.  Nachylenie  pozostaje  bez  zmian,  jako  że
ceny  się  nie  zmieniły.  Przy  wyższym  dochodzie
konsument  wybiera  punkt  C'.  Ponieważ  oba  dobra
są  dobrami  normalnymi,  wzrost  dochodu  powoduje
zwiększenie  popytu  na  każde  z  nich,  ale  procentowy
wzrost  popytu  na  filmy  jest  większy,  gdyż  wyższa
jest elastyczność dochodowa tego popytu.

Na rysunku 5.8 pokazano dostosowanie do zmian dochodu przy danych gustach
i cenach. Podobnie jak wcześniej zakładamy, że student mający dochód równy 50 £
napotyka ograniczenie budżetowe AF i wybiera punkt C, w którym maksymalizuje
użyteczność. Załóżmy teraz, że dochód studenta wzrasta z 50 £ do 80 £. Ceny posił-
ków i biletów do kina pozostają bez zmian i wynoszą odpowiednio 5 £ i 10 £. Przy
wyższym dochodzie student może kupić większą ilość jednego dobra lub obu dóbr.
W związku z tym linia ograniczenia budżetowego przesuwa się z położenia  AF w 
górę
do AT'.

Chcąc wyznaczyć nowe położenie tej linii, musimy obliczyć, jaką siłę nabywczą
w  odniesieniu  do  obu  dóbr  reprezentuje  nowy  dochód.  Ponownie  obliczamy 
położenie
punktów dla sytuacji, kiedy cały dochód zostaje wydany na jedno dobro. Punkt  A' 
po-
kazuje, że za 80 £ można zakupić najwyżej 8 biletów do kina po 10 £, a punkt F' — 



że
za  80  £  można  zakupić  najwyżej  16  posiłków  po  5  £.  Łącząc te  dwa  punkty, 
otrzymu-
jemy  nową  linię  ograniczenia  budżetowego  A'F'.  Ponieważ  nachylenie  linii 
ograniczę-



nia  budżetowego  zależy  tylko  od  relacji  cen  obu  dóbr,  która  pozostaje 
niezmieniona,
nowa linia ograniczenia budżetowego AF' jest równoległa do dotychczasowej linii 
AF.

Który punkt  na  linii  A T' wybierze  nasz  student?  Wybierze  on  punkt  C',  w 
którym
nowa linia ograniczenia budżetowego jest styczna do najwyższej osiągalnej krzywej
obojętności. Jednak położenie punktu  C'  zależy od układu krzywych obojętności, 
opi-
sujących gusty owego studenta.

Dla większości konsumentów żywność jest dobrem zwykłym (normalnym), ale
niezbędnym (pierwszej potrzeby), natomiast rozrywka — dobrem luksusowym. Na 
ry-
sunku  5.8  pokazano  przypadek,  gdy  gusty  studenta  mają  takie  właśnie  cechy. 
Wzrost
dochodu z  50  £ do  80  £ sprawia, że student przesuwa się z punktu  C (2  filmy,  6 
posił-
ków) do punktu  C' (4 filmy,  8  posiłków). Wzrost dochodu o 60% powoduje więc
zwiększenie popytu na seanse filmowe o 100%, co potwierdza, że kino jest dobrem
luksusowym  o  elastyczności  dochodowej  większej  od  jedności.  Jednocześnie 
wzrost
dochodu  o  60%  powoduje  zwiększenie  popytu  na  posiłki  o  33%.  Elastyczność 
docho-
dowa popytu na żywność wynosi tu 0,33/0,6 = 0,55, co potwierdza, że żywność jest
dobrem normalnym  (elastyczność  dochodowa wyższa  od  zera),  ale  niezbędnym 
(ela-
styczność dochodowa mniejsza od jedności).

Natomiast rysunek  5.9  ilustruje przypadek, w którym w indywidualnej ocenie 
stu-
denta żywność jest dobrem niższego rzędu i popyt na nią maleje w miarę wzrostu 
do-
chodu. W punkcie C' na nowej linii ograniczenia budżetowego AF' ilość nabywanej
żywności  jest  mniejsza  niż w punkcie  C  na linii  ograniczenia  budżetowego  AF, 
odpo-
wiadającej niższemu poziomowi dochodu.

Efekty  spadku  dochodu  są  oczywiście  odwrotne.  Linia  ograniczenia 
budżetowego
przesuwa się równolegle w kierunku początku układu współrzędnych.  Jeżeli  oba 
dobra
są  dobrami  normalnymi,  to  spadek dochodu zmniejsza  wielkość  popytu  na  oba 
dobra.
Jeżeli  zaś  jedno  z  nich  jest  dobrem  niższego  rzędu,  to  przy  spadku  dochodu 
wielkość
popytu na to dobro wzrośnie. Zauważmy, że oba dobra nie mogą być jednocześnie 
do-
brami  niższego  rzędu.  Przy  spadku  dochodu,  ale  niezmienionych  cenach, 
konsument
nie może zwiększyć nabywanej ilości obu dóbr.



Rysunek 5.9. Wzrost dochodu zmniejsza
popyt na dobro niższego rzędu
Także  tutaj  dochód  rośnie  z  50  £  do  80  £,  a  linia
ograniczenia  budżetowego  przesuwa  się  z  AF  do
A'F'.  Gdyby  posiłki  były  uznane  za  dobro  niższego
rzędu,  wówczas  popyt  na  nie  przy  wzroście  docho-
du  by  się  obniżył.  Konsument  przesunąłby  się  z  C
do C'.
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Ścieżka wzrostu dochodu

Dotychczas rozpatrywaliśmy reakcję popytu na określoną zmianę dochodu, przy in-
nych czynnikach niezmienionych, ale może nas też interesować reakcja popytu na
wszelkie  możliwe  zmiany  dochodu.  Chcąc  zbadać  to  zagadnienie,  musimy 
wykreślić
ścieżkę wzrostu dochodu.

Ścieżka wzrostu dochodu pokazuje, jak pod wpływem wzrostu dochodu konsu-
menta zmienia się wybierany przez niego koszyk dóbr.

Spójrzmy jeszcze raz na rysunek 5.8. Linie ograniczenia budżetowego AF i AT'
odpowiadają dochodowi w wysokości 50 £ i 80 £. Przy jeszcze wyższym dochodzie
wykreślilibyśmy nowe linie ograniczenia budżetowego, równoległe do dwóch po-
przednich,  lecz  położone  wyżej.  Moglibyśmy  też  na  tych  nowych  liniach 
ograniczenia
budżetowego wskazać punkty, które wybrałby konsument przy wzroście dochodu. 
Łą-
cząc wszystkie wybierane punkty (takie jak C i C' na rysunku 5.8), otrzymujemy
ścieżkę wzrostu dochodu6.

5.3. Dostosowania do zmian cen

Zbadaliśmy  reakcję  popytu  konsumenta  na  zmiany  gustów i  dochodu.  Obecnie 
rozpa-
trzymy efekty zmiany cen. W rozdziale 4 stwierdziliśmy, że wzrost ceny jakiegoś 
do-
bra, przy innych czynnikach niezmienionych, zmniejsza popyt na to dobro. Reakcję 
tę
mierzy prosta elastyczność cenowa popytu. Jest ona tym większa, im łatwiej można
zastąpić to dobro innym, którego cena nie wzrosła.

Wprowadziliśmy  też  kategorię  elastyczności  mieszanej  popytu  jako  miarę 
reakcji
popytu  na  jedno  dobro  na  zmianę  ceny  innego  dobra.  Jeżeli  dobra  te  są 
substytucyjne,
to  wzrost  ceny  dobra  j zwiększa  popyt  na  dobro  i. Jeżeli  zaś  dobra  te  są 
komplemen-
tarne, to skutkiem wzrostu ceny dobra j jest spadek popytu na dobro i. Dowody em-
piryczne potwierdzające te prawidłowości zostały przedstawione w tablicach 4.2 i 
4.6.

Czy  powyższe  twierdzenia  są  bezwzględnie  prawdziwe,  czy  też  może 
przytaczane
przez nas dane empiryczne  tylko przypadkowo potwierdziły nasze rozumowanie 
opar-
te na zdrowym rozsądku? Chcąc odpowiedzieć na to pytanie, przeprowadzimy bar-
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dziej sformalizowaną analizę na podstawie przedstawionego wyżej modelu wyboru
konsumenta.

Zmiany cen a linia ograniczenia budżetowego

Na rysunku 5.10 wykreśliliśmy linię ograniczenia budżetowego AT dla konsumenta
o dochodzie 50 £, płacącego po 10 £ za bilet do kina i 5 £ za posiłek. Przypuśćmy 
te-

6 Ścieżka  wzrostu  dochodu  pokazuje  zmiany  popytu  zachodzące  pod  wpływem  zmian  dochodu  realnego
(przyp. tłum).
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Rysunek 5.10. Wpływ wzrostu ceny
posiłków na linię ograniczenia budżetowego

Konsument  znajduje  się  w  punkcie  C  na  linii  ogra-
niczenia  budżetowego  AF. Podwojenie  ceny  posił-
ków  zmniejsza  o  połowę  liczbę  posiłków,  które
można nabyć,  nie  chodząc do kina.  Punkt  F przesu-
wa się  do położenia  F'. Linia  ograniczenia  budżeto-
wego obraca się wokół  punktu  A, w którym w ogóle
nie kupuje się  posiłków.  Na nowej  linii  ograniczenia
budżetowego  konsumenta  nie  stać  już  na  zakup
pierwotnego  zestawu  dóbr  C. Konsumpcja  jednego
lub obu dóbr musi się zmniejszyć.

raz, że cena posiłku wzrasta do 10 £. Ponieważ cena biletu do kina nie zmieniła się,
50 £ nadal wystarcza na zakupienie 5 biletów wstępu, jeśli całą tę sumę wydamy na
kino. Punkt A musi być więc wspólny dla starej i nowej linii ograniczenia budżeto-
wego.  Inaczej  jest  jednak  z  posiłkami.  Jeżeli  cały  dochód  zostanie  wydany  na 
posiłki,
to przy cenie 10 £ będzie można kupić tylko 5 posiłków, podczas gdy poprzednio 
przy
cenie 5 £ można było nabyć ich 10. Drugi kraniec linii ograniczenia budżetowego
przesuwa się zatem z punktu F do F', gdy cena posiłku się podwaja. Punkty te —jak
zwykle — łączymy linią prostą, otrzymując nową linię ograniczenia budżetowego,
AF'. Efektem wzrostu ceny posiłku jest obrót linii ograniczenia budżetowego w kie-
runku początku układu współrzędnych wokół punktu A, gdzie posiłków w ogóle się
nie kupuje i gdzie zmiany ich cen są wobec tego bez znaczenia.

Z wyjątkiem punktu A, podwyżka cen posiłków sprawi, że konsument kupi ich
obecnie mniej przy danej liczbie zakupionych biletów do kina albo ograniczy liczbę
oglądanych filmów, jeżeli chce utrzymać liczbę zjadanych posiłków. Nowa linia og-
raniczenia budżetowego,  AF', przebiega poniżej poprzedniej linii,  AF. Kombinacje 
ilo-
ściowe leżące między  AF a  AF' przy wyższej cenie posiłków nie są już dostępne. 
Nie-
dostępny  jest  zwłaszcza  poprzednio  wybrany  punkt  na  starej  linii  ograniczenia 
budże-
towego, chyba że byłby to krańcowy punkt  A. Analiza ta pokazuje, że podwyżka 
ceny
zubaża konsumenta, ograniczając jego możliwości nabywcze przy danym dochodzie
pieniężnym. Stopa życiowa konsumenta obniży się.

Chcąc  sprawdzić,  czy rozumiesz,  jak  zmiana  cen  wpływa  na  położenie  linii 
ogra-
niczenia  budżetowego,  spróbuj  zilustrować  na  wykresie  efekty:  1)  obniżki  ceny 
posił-
ków  (uwaga: można tu wykorzystać rysunek 5.10; czy wiesz, w jaki sposób?); 2) 
pod-
wyżki  ceny  biletów  do  kina  (uwaga: wokół  którego  punktu  obraca  się  linia 
ogranicze-
nia budżetowego?).
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Efekt substytucyjny i efekt dochodowy

Nasz  model  zachowań  konsumenta  opiera  się  na  jednoczesnym  uwzględnieniu 
dostęp-
nych  możliwości,  opisanych  przez  linię  ograniczenia  budżetowego,  oraz  gustów 
opisa-
nych przez krzywe obojętności. Chcąc zanalizować wpływ zmian cen na wielkość 
za-



potrzebowania  zgłaszanego  przez  konsumenta,  musimy  zbadać,  jak  zmiany 
nachylenia
linii ograniczenia budżetowego wpływają na to, która krzywa obojętności okaże się
najwyższą osiągalną dla konsumenta.

Zauważyliśmy  już,  że  na  rysunku  5.10  podwyżka  ceny  posiłków  wywiera 
dwojaki
wpływ  na  położenie  linii  ograniczenia  budżetowego.  Po  pierwsze,  linia 
ograniczenia
budżetowego staje  się bardziej  stroma,  co odzwierciedla wzrost  relatywnej  ceny 
posił-
ków.  Chcąc  uzyskać  jeden  dodatkowy  posiłek,  trzeba  obecnie  zrezygnować  z 
większej
liczby  obejrzanych  filmów  niż  poprzednio.  Po  drugie,  nowa  linia  ograniczenia 
budże-
towego  AF' leży poniżej linii  AF, co oznacza, że w wyniku wzrostu ceny zmalała 
siła
nabywcza danego dochodu pieniężnego.

Rysunek 5.11. Efekt dochodowy i efekt
substytucyjny wzrostu ceny posiłków

Wyższa  cena  posiłków  powoduje  odchylenie  linii
ograniczenia  budżetowego  z  położenia  AF  do  poło-
żenia  AF'.  Konsument  przesuwa  się  z  punktu  C  do
punktu  E.  Ruch  ten  można  rozłożyć  na  czysty  efekt
substytucyjny  (przejście  z  punktu  C  do  punktu  £>),
będący reakcją  na  zmianę  relacji  cen  przy zachowa-
niu  poprzedniej  stopy  życiowej,  oraz  czysty  efekt
dochodowy  (przejście  z  punktu  D  do  punktu  E),  bę-
dący reakcją  na  spadek realnego  dochodu  przy zało-
żeniu  niezmienionej  relacji  cen.  Efekt  substytucyjny
oznacza  zmniejszenie  popytu  na  posiłki.  Efekt  do-
chodowy  także  zmniejsza  popyt  na  posiłki  pod  wa-
runkiem,  że  są  one  dobrem normalnym.  W tej  sytu-
acji  podwyżka  cen  prowadzi  do  spadku  popytu,
a krzywa popytu ma nachylenie ujemne.

Ekonomiści rozdzielają skutek wzrostu ceny na te dwa odrębne efekty. Pierwszy
z  nich  odpowiada  zmianie  relacji  cen,  drugi  natomiast  —  zmniejszeniu  siły 
nabywczej
pieniądza.

Efektem substytucyjnym zmiany cen nazywamy dostosowanie popytu do samej
zmiany relacji cen, natomiast efektem dochodowym — dostosowanie popytu do
zmiany realnego dochodu.

Na rysunku 5.11 pokazano reakcję popytu na podwyżkę ceny posiłków. Przy 
wyj-



ściowym poziomie cen konsument porusza się po linii ograniczenia budżetowego 
AF
i wybiera punkt C, który pozwala mu znaleźć się na najwyższej dostępnej krzywej
obojętności  U2U1- Po  podwyżce  ceny  posiłków  linia  ograniczenia  budżetowego 
obraca
się  do  położenia  AF' i  konsument  wybiera  wówczas  punkt  E położony  na 
najwyższej
dostępnej  krzywej  obojętności,  którą jest  teraz krzywa  U1U1. W tym przykładzie
wzrost  ceny  posiłków  wpływa  na  zmniejszenie  zarówno  liczby  nabywanych 
posiłków,
jak i liczby biletów do kina.



Ramka 5.3

Substytucja: nawet szczury to robią

Podczas eksperymentu dano konsumentowi do wyboru koktajl Tom Collins i piwo 
ko-
rzenne. Początkowo, dysponując budżetem opisanym linią  AF i kupując oba napoje 
po
jednakowej cenie, konsument wybrał punkt e. Potem względna cena koktajlu w sto-
sunku  do  piwa  została  podniesiona  czterokrotnie,  ale  nastąpiło  też  odpowiednie 
dosto-
sowanie dochodu, tak że nowa linia ograniczenia budżetowego  AT'  przeszła przez 
wy-
brany poprzednio punkt e. Konsument nie pozostał jednak w punkcie e, lecz wybrał 
te-
raz punkt e', zastępując częściowo koktajl relatywnie tańszym piwem.

Konsumentem,  który  tak  doskonale  zademonstrował  efekt  substytucyjny,  był 
biały
szczur.  Linię  ograniczenia  budżetowego wykreślono  na  podstawie  liczby  ruchów
dwóch  dźwigni,  które  naciskał  szczur,  aby  otrzymać  jeden  lub  drugi  napój.  Za 
każdym
naciśnięciem dźwigni otrzymywał  on pewną ilość wybieranego napoju, przy czym
ilość ta zależała od ceny.

Ź r ó d ł o :  i.  Kagel,  Experimental  Studies  of  Consumer  Demand  Behaviour  Using  Laboratory  Animals,
,,Economic Inquiry" 1975, March.

Efekt substytucyjny.  Chcąc wyodrębnić sam efekt zmiany relacji  cen, wyobraźmy 
so-
bie hipotetyczną linię ograniczenia budżetowego HH, która jest równoległa do AT', ale
styczna do wybranej pierwotnie krzywej obojętności  U2U2.  Ponieważ prosta  HH  jest



równoległa do nowej linii ograniczenia budżetowego AT', jej nachylenie wyraża nową
relację cen filmów i posiłków po podwyżce ceny posiłków. Prosta ////jest też styczna
do  wybranej  pierwotnie  krzywej  obojętności  U2 U2,  pozwala  więc  konsumentowi
utrzymać użyteczność i stopę życiową na poprzednim poziomie, który na całej krzy-
wej U2U2 jest z definicji jednakowy.



Poruszając się po hipotetycznej linii HH, konsument wybrałby punkt D. Przesu-
nięcie  z  C do Z)  wyraża  właśnie  czysty  efekt  substytucyjny,  tzn.  dostosowanie 
popytu
do  nowej  relacji  cen  przy  założeniu,  że  dochód  skorygowano  tak,  aby  mimo 
wzrostu
cen został utrzymany dotychczasowy poziom życia. Efekt substytucyjny wzrostu ceny
posiłków zmniejsza jednoznacznie wielkość zapotrzebowania na nie. Ten wniosek ma
charakter  ogólny  i  obowiązuje  zawsze7.  Podwyżka  relatywnej  ceny  posiłków 
zachęca
konsumenta  do  częstszego  chodzenia  do  kina,  które  teraz  stało  się  relatywnie 
tańsze.

Efekt dochodowy. Chcąc wyodrębnić wpływ obniżenia realnej wielkości dochodu,
przesuniemy  równolegle  linię  ograniczenia  budżetowego  z  hipotetycznego 
położenia
HH do rzeczywistego nowego położenia AF'. Konsument przechodzi teraz z punktu 
D
do punktu E. Jeżeli oba dobra są dobrami normalnymi, to zmniejszenie realnego do-
chodu spowoduje spadek zapotrzebowania na obydwa dobra. Jest to widoczne na 
ry-
sunku 5.11, na którym punkt E leży na „południowy zachód" od punktu D.

Efekt  netto.  W  rzeczywistości  konsument  przechodzi  bezpośrednio  z 
dotychczasowe-
go punktu C do nowego punktu E. Niemniej jednak przejście to możemy rozłożyć 
na
czysty  efekt  substytucyjny  (przejście  z  punktu  C do  punktu  D) i  czysty  efekt 
dochodo-
wy (przejście z punktu D do punktu E). Jeżeli dobro, które podrożało, jest dobrem 
nor-
malnym, to krzywa popytu ma nachylenie ujemne, jak to wykazaliśmy w rozdziale 
4.

Efekt  substytucyjny,  tzn.  przejście  z  punktu  C  do  punktu  D, oczywiście 
zmniejsza
popyt  na posiłki. Gdy wzrasta ich cena, linia ograniczenia budżetowego staje się 
bar-
dziej stroma i aby dotrzeć do punktu stycznego z prostą HH, musimy przesunąć się 
po
krzywej U2U2 w lewo. Podobnie, efekt dochodowy jeszcze bardziej zmniejszy wiel-
kość zapotrzebowania na posiłki, jeżeli są one dobrem normalnym. Dlatego punkt E
leży na lewo od punktu D.

Dobra niższego rzędu. Przy wzroście ceny posiłków efekt substytucyjny zawsze po-
woduje zmniejszenie popytu na nie.  Natomiast  efekt dochodowy może zadziałać
w  przeciwnym  kierunku,  gdy  rozważane  dobro  jest  dobrem  niższego  rzędu. 
Wówczas



spadek  realnego  dochodu  powoduje  zwiększenie  popytu.  Można  sobie  nawet 
wyobra-
zić taki niecodzienny przypadek, kiedy ten efekt jest na tyle silny, że wzrost ceny 
do-
bra ostatecznie prowadzi do wzrostu popytu na nie8. Krzywa popytu ma wówczas 
na-
chylenie dodatnie.

Taki przypadek przedstawiono na rysunku 5.12. Wzrost ceny dobra niższego 
rzędu
powoduje  obrót  linii  ograniczenia  budżetowego  z  położenia  AF do  AF'. Efekt 
substy-
tucyjny — przejście z punktu C do punktu  D — działa w kierunku zmniejszenia 
zapo-
trzebowania,  ale  nadrabia  to  z  nawiązką  przeciwstawny  efekt  dochodowy  — 
przejście

7 Jeżeli mamy tylko te dwa dobra, to rezygnacja z posiłków musi oznaczać zwrot w kierunku kina. Gdy dóbr
jest więcej, wówczas nie możemy z góry zakładać, że efekt substytucyjny spowoduje zwiększenie popytu na
wszystkie pozostałe dobra. Kwestię tę omawiamy dalej, w podrozdziale 5.5.
s Po uwzględnieniu obydwu efektów: dochodowego i substytucyjnego (przyp. tłum.).



Rysunek 5.12. Dobro Giffena
Podwyżka  ceny  powoduje  obrót  linii ograniczenia
budżetowego  z  położenia  AF  do  AF'.  Efekt  substy-
tucyjny — przesunięcie z punktu C do punktu  D —
zmniejsza  popyt  na  dobro,  które  podrożało.  Ponie-
waż  jest  to  dobro  niższego  rzędu,  efekt  dochodowy
— przesunięcie z punktu  D  do punktu  E  — oznacza
wzrost popytu. W przypadku dobra Giffena efekt do-
chodowy  przeważa  nad  efektem  substytucyjnym
i punkt  E  leży na prawo od punktu C.  W rzeczywi-
stości  efekt  dochodowy  w  odniesieniu  do  dóbr  niż-
szego rzędu nie jest tak silny i  punkt  E,  chociaż po-
zostaje na prawo od punktu  D,  leży zwykle  na lewo
od punktu C, co oznacza, że przy wzroście ceny do-
bra niższego rzędu popyt na nie maleje.

z punktu  D do punktu  E. Ponieważ punkt  E leży na prawo od punktu C, efektem 
netto
wzrostu ceny jest  zwiększenie popytu.  Takie dobra niższego rzędu są nazywane 
dobra-
mi  Giffena — od nazwiska ekonomisty żyjącego w XIX w.,  który twierdził,  że 
wzrost
ceny ziemniaków zwiększa popyt na ziemniaki, zgłaszany przez ludzi ubogich.

Nie  każde  dobro  niższego  rzędu  jest  dobrem  Giffena.  To  ostatnie  wymaga 
wystą-
pienia  bardzo  silnego  efektu  dochodowego  (w  rozważanym  przykładzie  chodzi
o wzrost popytu pod wpływem spadku realnego dochodu), silniejszego od efektu 
sub-
stytucyjnego, który z definicji musi być ujemny. W odniesieniu do dóbr niższego 
rzę-
du nie można z góry określić,  który efekt będzie silniejszy.  Trzeba to sprawdzić 
empi-
rycznie.  Po  wielu  badaniach,  prowadzonych  od  kilkudziesięciu  lat,  panuje 
przekona-
nie,  że  dobra  Giffena  są  w  gruncie  rzeczy  teoretycznym  curiosum. W praktyce
bowiem rzadko spotyka się dobra tak niskiego rzędu, aby efekt dochodowy mógł 
prze-
ważyć nad efektem substytucyjnym.

W świetle ustaleń empirycznych przyjmuje  się obecnie, że dla dóbr niższego 
rzędu
efekt substytucyjny przeważa nad efektem dochodowym i w efekcie krzywa popytu
ma  normalny  kształt,  tzn.  popyt  maleje  wraz  ze  wzrostem  ceny.  Olbrzymia 
większość
dóbr  to  dobra  normalne,  o  dodatniej  elastyczności  dochodowej  popytu.  W tych 
przy-
padkach oba efekty,  dochodowy i  substytucyjny,  działają  przy wzroście  ceny w 
kierun-
ku zmniejszenia popytu, jak pokazano na rysunku 5.11. Tezę, że popyt maleje przy
wzroście ceny, można więc wyprowadzić z samego rozumowania teoretycznego.



Mieszana elastyczność cenowa popytu

Zbadamy teraz wpływ, jaki wywiera wzrost ceny jednego dobra na wielkość popytu 
na
inne  dobro.  W  rozdziale  4  wspomnieliśmy,  że  mieszana  elastyczność  cenowa 
popytu
może  być  ujemna  lub  dodatnia.  Obecnie  omówimy  te  dwie  ewentualności, 
zwracając
uwagę na odmienną rolę efektu substytucyjnego i efektu dochodowego.



Ramka 5.4

Konsumpcja na pokaz

Gdy pojawia się nowa generacja butów sportowych Nike, trzeba je po prostu kupić,
mimo że kosztuje to sporo. W istocie rzeczy, im wyższe są ceny, tym bardziej nieza-
stąpione i ekskluzywne wydają się być te buty w naszych oczach. Armani, Gucci, 
Po-
rsche i inni wielcy markowi producenci wyznaczający kierunki mody rozumieją to 
do-
skonale. Czy oznacza to, że ekonomiści mylą się, twierdząc, że krzywe popytu mają
ujemne nachylenie? Czy nie wynika z tego,  że w tym przypadku krzywe popytu 
mają
nachylenie dodatnie: im wyższa cena, tym wyższa wielkość zapotrzebowania?

Amerykański ekonomista Thorstein Veblen (1857-1929) jako pierwszy zwrócił
uwagę  na  zjawisko  konsumpcji  na  pokaz  i  dążenie  konsumentów  do 
ekskluzywności.
Jednak  istnienie  tzw.  dóbr  Veblena  jest  całkowicie  zgodne  z  modelem  wyboru 
konsu-
menta, który przedstawiliśmy wcześniej. Poniższy wykres pokazuje popyt na dwie 
ka-
tegorie  butów  sportowych:  markowe  i  standardowe.  Dla  obu  kategorii  krzywe 
popytu
są,  jak  zwykle,  malejące.  Ponieważ  obuwie  należące  do  pierwszej  grupy  jest 
uznawane
za lepsze od obuwia drugiej  kategorii,  ludzie  są  skłonni  płacić  za  nie  więcej  — 
krzywa
popytu na obuwie markowe EE leży wyżej niż krzywa popytu na obuwie standardo-
we BB.

Ci,  którzy  twierdzą,  że  w  takich  przypadkach  krzywe  popytu  są  rosnące, 
porównu-
ją zazwyczaj takie punkty, jak QE i Q8 na naszym rysunku, których połączenie dawa-
łoby rzekomo  rosnącą  krzywą  popytu.  Jednak uwzględnienie  założenia  o  innych 
czyn-
nikach niezmienionych pozwala na bardziej sensowną interpretację obserwowanych
zachowań.



Przy innych czynnikach niezmienionych, gdybyśmy mogli kupić markowe buty 
po
niższej cenie, z pewnością kupilibyśmy ich więcej. Czynnikiem niezmienionym w 
tej
analizie musi być jakość obuwia i postrzegana ekskluzywność. Jeżeli jednak niższą
cenę można osiągnąć  tylko przez obniżenie rzeczywistej lub domniemanej jakości, 
po-
zostałe czynniki (poza ceną) nie są już stałe. Mówimy wówczas o innym jakościowo



produkcie, który charakteryzuje się wyżej położoną krzywą popytu. Zjawisko kon-
sumpcji na pokaz w najmniejszym stopniu nie podważa przedstawionej tutaj teorii 
po-
pytu.  Pomaga  natomiast  zrozumieć,  dlaczego  Thierry  Henry  i  David  Beckham 
otrzy-
mują ogromne honoraria za reklamę mającą na celu przekonanie konsumentów o 
uni-
katowości określonych produktów, dzięki czemu krzywa popytu przesuwa się w 
górę.

Rysunek 5.13 obrazuje przypadek, gdy mieszana elastyczność cenowa popytu 
jest
ujemna. Wzrost ceny posiłków prowadzi do zmniejszenia popytu na filmy. Rysunek
ten wskazuje na trzy charakterystyczne właściwości. Po pierwsze, zakłada się, że 
do-
bra te są słabymi substytutami, dlatego krzywe obojętności są mocno wypukłe. Gdy
odchodzimy od zrównoważonych  kombinacji  obu dóbr,  kompensowanie  małych 
ubyt-
ków jednego dobra wymaga bardzo dużych ilości drugiego dobra (aby utrzymać 
uży-
teczność na stałym poziomie).  Przy wzroście ceny posiłków efekt  substytucyjny 
pole-
gający na zastępowaniu posiłków filmami  jest  bardzo słaby.  Przesuwając się po 
krzy-
wej U2U2 w lewo, szybko dochodzimy do nachylenia równego nowej relacji cen obu
dóbr. Efekt substytucyjny — przejście z punktu  C do punktu  D — w niewielkim 
stop-
niu zwiększa zapotrzebowanie na filmy.

Rysunek 5.13. Ujemna mieszana
elastyczność cenowa popytu
Wzrost  ceny  posiłków  powoduje  obrót  linii  ograni-
czenia  budżetowego  z  położenia  AF  do  położenia
AF'.  Efekt  substytucyjny  — przejście  z  punktu  C do
punktu  D  —  jest  niewielki.  Krzywe  obojętności  są
mocno  wypukłe,  gdyż  rozważane  dobra  nie  są  bli-
skimi  substytutami.  Efekt  dochodowy  —  przejście
z punktu  D  do punktu  E  — oznacza  duże  zmniejsze-
nie  liczby  oglądanych  filmów  z  dwóch  powodów.
Po  pierwsze,  spadek  realnego  dochodu  jest  tym
większy,  im  bardziej  na  prawo  był  położony  wyj-
ściowy  punkt  C.  Po drugie,  kino  jest  dobrem luksu-
sowym  —  wielkość  zapotrzebowania  na  nie  jest
wrażliwa  na  zmiany  wysokości  realnego  dochodu.
Dlatego  efekt  dochodowy  przeważa  nad  efektem
substytucyjnym i punkt E leży poniżej punktu C.



Po drugie, seanse filmowe charakteryzują się wysoką elastycznością dochodową
popytu, czyli są dobrem luksusowym, stąd efekt dochodowy — przejście z punktu
D do punktu E, spowodowane równoległym przesunięciem w dół linii ograniczenia
budżetowego z HH do AF' — wydatnie zmniejsza popyt na filmy.
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Po trzecie wreszcie, punkt C na wyjściowej linii ograniczenia budżetowego AF
leży  daleko  na  prawo.  Wydatki  na  wyżywienie  stanowią  dużą  część  budżetów 
konsu-
mentów.  Dlatego  zmiany  cen  posiłków  mocno  oddziałują  na  siłę  nabywczą 
dochodu
konsumentów. Z kolei  popyt  na seanse kinowe jest bardzo wrażliwy na zmiany 
realne-
go dochodu konsumenta.

Dwie ostatnie właściwości wywołują silny efekt dochodowy,  który zmniejsza
wielkość zapotrzebowania na seanse kinowe. Ponieważ efekt substytucji na rzecz 
se-
ansów filmowych jest słaby, efektem netto jest zmniejszenie się liczby oglądanych 
fil-
mów. Wzrost ceny posiłków obniża popyt na filmy. Mieszana elastyczność cenowa 
po-
pytu jest więc ujemna.

Na  rysunku  5.14  przedstawiono  przypadek  odwrotny,  gdy  mieszana 
elastyczność
cenowa  popytu  jest  dodatnia.  Załóżmy,  że  konsument  wybiera  tutaj  między 
chlebem
a innymi rodzajami żywności, i zbadajmy skutki wzrostu ceny chleba. Po pierwsze, 
ist-
nieją  substytuty  chleba,  np.  ziemniaki.  Przy  odchodzeniu  od  zrównoważonych 
kombi-
nacji obu dóbr, aby utrzymać określony poziom użyteczności, nie potrzeba dużej 
ilości
drugiego  dobra.  Krzywa  obojętności  jest  znacznie  mniej  wypukła  niż  krzywa 
przedsta-
wiona na rysunku 5.13.

Po  drugie,  żywność  charakteryzuje  się  stosunkowo  niską  elastycznością 
dochodo-
wą  popytu.  Wyższa  cena  chleba  uszczupla  realny  dochód  konsumenta,  ale  ma 
relatyw-
nie mały wpływ na wielkość popyta zgłaszanego na pozostałe rodzaje żywności.

Po trzecie, wydatki na chleb mają nieduży udział w budżetach konsumentów,
a więc podwyżka ceny chleba w niewielkim stopniu zmniejsza ich siłę nabywczą.
W porównaniu z rysunkiem 5.13 skala równoległego przesunięcia prostej  HH do 
poło-
żenia AF' na rysunku 5.14 jest dużo mniejsza.

Dwie  ostatnie  zależności  oznaczają,  że  efekt  dochodowy  powodujący 
zmniejsze-
nie popyta na inne rodzaje żywności jest tutaj niewielki. Natomiast silny jest efekt



Rysunek 5.14. Dodatnia mieszana
elastyczność cenowa popytu
Wzrost  ceny  chleba  wywołuje  odchylenie  linii
ograniczenia  budżetowego  AF  do  położenia  AF'.
Efekt  substytucyjny  —  przejście  z  punktu  C  do
punktu  D  —  jest  duży.  Krzywe  obojętności  są  sto-
sunkowo  płaskie,  ponieważ  oba  dobra  są  dobrymi
substytutami  w  kategoriach  użyteczności.  Efekt  do-
chodowy  —  przejście  z  punktu  D  do  punktu  E  —
jest  stosunkowo  słaby,  gdyż  elastyczność  dochodo-
wa  popytu  na  pozostałą  żywność  jest  niska,  a  spa-
dek  realnego  dochodu  niewielki,  ponieważ  wydatki
na  chleb  stanowią  niedużą  część  budżetu  konsumen-
ta.  Efekt  substytucyjny  przeważa  nad  efektem  do-
chodowym — punkt E leży wyżej niż punkt C.
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substytucyjny, działający w kierunku zwiększenia popytu na inne rodzaje żywności.
Dlatego  podwyżka  cen  chleba  wpływa  na  zwiększenie  popytu  na  inne  rodzaje 
żywno-
ści.  Mieszana  elastyczność  cenowa jest  więc dodatnia.  Ten  dodatni  efekt  byłby 
jesz-
cze silniejszy, gdyby inne rodzaje żywności były dobrami niższego rzędu. Efekt do-
chodowy działałby wówczas w kierunku zwiększenia popytu,  wzmacniając efekt 
sub-
stytucyjny.

Tablica  5.2  zawiera  syntetyczne  zestawienie  naszych  ustaleń  dotyczących 
wpływu
zmian cen na kształtowanie się popytu. Doszliśmy do nich, wykorzystując przedsta-
wiony model wyboru konsumenta.

5.4. Rynkowa krzywa popytu

W  naszych  dotychczasowych  rozważaniach  uzyskaliśmy  potwierdzenie  tezy,  że 
krzy-
we  popytu  na  poszczególne  dobra,  zgłaszanego  przez  indywidualnych 
konsumentów,
mają  (niemal  zawsze)  nachylenie  ujemne.  W  dalszych  rozważaniach  —  aż  do 
końca
podręcznika  —  przyjmujemy  to  jako  pewnik.  Zastanówmy  się,  jaki  kształt 
przybiera
wynikająca z tego rynkowa krzywa popytu.

Rynkowa krzywa popytu jest to suma indywidualnych krzywych popytu wszyst-
kich konsumentów nabywających określone dobro.

Otrzymujemy ją, pytając każdego z konsumentów, ile danego dobra zakupi przy
różnych  cenach.  Dodając  zapotrzebowanie  zgłaszane  przez  wszystkich 
konsumentów

DobroRodzaj
dobraEfekt

substytucyjnyEfekt
dochodowyEfekt łącznyi

iNormalne
Niższego rzędu
Normalne
Niższego rzęduUjemny
Ujemny
Dodatni
DodatniUjemny
Dodatni
Ujemny
DodatniUjemny
Niej ednoznaczny
Niejednoznaczny
Dodatni

Tablica 5.2. Wpływ wzrostu ceny dobra i  na popyt 
na dobra i oraz /



przy każdej cenie, otrzymujemy ogólną wielkość popytu odpowiadającą różnym ce-
nom, czyli rynkową krzywą popytu. Ponieważ przy obniżce ceny każdy konsument
zwiększa swoje zakupy, łączny popyt rynkowy także musi wzrastać w miarę spadku
ceny. Rynkowa krzywa popytu ma więc również nachylenie ujemne.

Niekiedy mówi się, że rynkowa krzywa popytu jest poziomą sumą indywidualnych
krzywych popytu. Mając  ceny  odłożone  na  osi  pionowej,  dodajemy  wielkość 
zapotrze-
bowania zgłaszanego przez poszczególnych nabywców przy danej cenie. Rysunek 
5.15
ilustruje taką sytuację dla dwóch konsumentów.
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Rysunek 5.15. Indywidualne krzywe
popytu i rynkowa krzywa popytu

Rynkowa  krzywa  popytu  jest  poziomą  sumą  indy-
widualnych  krzywych  popytu.  Na przykład,  przy  ce-
nie  5  £  pierwszy  konsument  kupuje  11  jednostek
dobra, a drugi  — 13 jednostek.  Łączny popyt  rynko-
wy przy cenie 5 £ wynosi zatem 24 jednostki,  jak to
zaznaczono  na  rynkowej  krzywej  popytu.  Krzywa  ta
załamuje się w punkcie A, tj. przy cenie, przy której
drugi konsument wchodzi na rynek.

5.5. Dobra komplementarne i dobra substytucyjne

Przedstawiliśmy wiele przykładów pokazujących, jak za pomocą analizy efektów 
do-
chodowego i substytucyjnego można wyjaśnić popytowe skutki zmian cen. Kiedy
mamy do czynienia tylko z dwoma dobrami, wtedy bez względu na kierunek, w 
jakim
działa  efekt  dochodowy,  efekt  substytucyjny  jest  zawsze  jednoznaczny.  Zmiana 
relacji
cen  skłania  nabywcę  do  zastępowania  dobra,  którego  względna  cena  wzrosła, 
dobrem,
którego względna cena  spadła.  W tym właśnie  sensie,  kiedy pominiemy efekty 
docho-
dowe,  w  przypadku  istnienia  tylko  dwóch  dóbr  każde  z  nich  jest  substytutem 
drugiego.

Jeżeli dóbr jest więcej niż dwa, to należy wziąć pod uwagę, że niektóre z nich są
konsumowane łącznie, np. fajka i tytoń, chleb i ser, kuchenka elektryczna i prąd. 
Mu-
simy więc uznać możliwość występowania komplementarności.

Nawet  wtedy,  kiedy  mamy  do  wyboru  więcej  dóbr,  można  udowodnić,  że 
wystąpi
efekt  substytucyjnego  odwrotu od  dobra,  którego  relatywna  cena  wzrosła.  Nie 
oznacza
to  jednak,  że  wystąpi  substytucyjny  zwrot  ku  wszystkim  innym  dobrom. 
Konsumenci
odwrócą się od dóbr konsumowanych łącznie z dobrem, którego cena wzrosła.

Przypuśćmy, że rośnie cena fajek. Co się stanie z popytem na tytoń fajkowy? 
(Po-
miniemy tu efekt dochodowy, gdyż wydatki na fajki są niezmiernie małą częścią 
ogółu
wydatków gospodarstw domowych, w związku z czym dochód realny zmniejsza się
tylko  minimalnie).  Ponieważ  fajki  i  tytoń  fajkowy  są  używane  łącznie,  można 
oczeki-
wać, że w miarę spadku popytu na fajki będzie się zmniejszał również popyt  na 



tytoń
fajkowy. Pod wpływem podwyżki cen fajek krzywa popytu na tytoń przesunie się
w lewo.

Ilekroć mamy do czynienia z dobrami komplementarnymi, wzrost ceny jednego
dobra wpływa także na zmniejszenie popyta na drugie dobro zarówno przez efekt 
sub-
stytucyjny  (wycofywania  się  z  konsumpcji  drożejących  dóbr),  jak  i  przez  efekt 
docho-
dowy (jeśli są to dobra normalne).



5.6. Świadczenia rzeczowe i świadczenia pieniężne

Transferem nazywamy  świadczenie,  zazwyczaj  pochodzące  z  budżetu  państwa, 
które
różne  osoby  otrzymują  za  darmo.  Niektóre  transfery  mają  postać  świadczenia 
pienięż-
nego, inne są dokonywane w naturze (w postaci rzeczowej). Transferem pieniężnym
są np. zasiłki dla bezrobotnych, wypłacane z funduszu ubezpieczeń społecznych. 
Pła-
ce nie są transferami, ponieważ są wypłacane w zamian za pracę.

Świadczenia rzeczowe polegają na nieodpłatnym przekazaniu jakiegoś dobra
(usługi).■

Przykładem  transferu  rzeczowego  są  wydawane  ludziom  ubogim  bony 
żywnościo-
we uprawniające do nabycia żywności, ale którymi nie można zapłacić za kino czy
benzynę.

W  tym  miejscu  zastanowimy  się  —  wykorzystając  nasz  model  wyboru 
konsumen-
ta  —  co  jest  lepsze  dla  konsumenta:  świadczenia  rzeczowe  czy  ekwiwalent 
pieniężny.

Załóżmy,  że konsument dysponuje sumą 100 £, którą przeznacza na posiłki i 
filmy,
przy czym oba dobra  kosztują  10 £ za  jednostkę.  Na rysunku  5.16 wykreślono 
odpo-
wiednią  linię  ograniczenia  budżetowego  AF. Przyjmijmy  teraz,  że  państwo 
przyznaje
ponadto konsumentowi bezpłatne bony żywnościowe na cztery posiłki. Jak wpłynie 
to
na linię ograniczenia budżetowego?

Wychodząc z dowolnego punktu początkowej linii ograniczenia budżetowego,
konsument  może  obecnie  otrzymać  cztery  dodatkowe  porcje  jedzenia  za  bony 
żywno-
ściowe. Przesuwając tę linię poziomo o cztery posiłki w prawo, otrzymujemy nową 
li-
nię  ograniczenia  budżetowego,  BF'. Chcąc  nie  zapomnieć,  że  bonami 
żywnościowymi
nie  można  płacić  za  filmy,  możemy  przyjąć,  iż  nowa  linia  ograniczenia 
budżetowego
to ABF', co wskazuje, że konsument może obejrzeć najwyżej 10 filmów.

Przypuśćmy,  że  konsument  wybrał  uprzednio  na  starej  linii  ograniczenia 
budżeto-
wego  punkt  e. Ponieważ  oba  dobra  są  dobrami  normalnymi,  równoległe 
przesunięcie
linii  ograniczenia  budżetowego  do  położenia  ABF' —  oznaczające  w  praktyce 
wzrost



Rysunek 5.16. Świadczenia rzeczowe
i świadczenia pieniężne
Konsument  może  być  mniej  usatysfakcjonowany
pomocą  żywnościową  otrzymywaną  w  naturze  niż
jej  ekwiwalentem  pieniężnym.  Wychodząc  z  punk-
tu  e',  konsument  wolałby  może  wydać  na  żywność
mniej,  niż  wynosi  otrzymany  jej  przydział,  i  prze-
sunąć  się  np.  do  punktu  c.  W  przypadku  świadcze-
nia  pieniężnego  dostępna  jest  linia  ograniczenia  bu-
dżetowego  A'BF',  natomiast  świadczenie  rzeczowe
ogranicza linię do ABF', wykluczając odcinek A'B.
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realnego  dochodu  —  sprawi,  że  konsument  wybierze  obecnie  pewien  punkt 
położony
na „północny wschód" od e. Będzie to ten sam punkt, który zostałby wybrany przez
konsumenta, gdyby otrzymał on świadczenie w gotówce. Przy cenie posiłków 10 £
pieniężny ekwiwalent  czterech  posiłków wyniósłby  40  £,  co  przesunęłoby linię 
ogran-
iczenia budżetowego do położenia A1F'. Jeżeli konsument wychodzi więc z punktu 
e,
to nie ma dla niego znaczenia, czy otrzyma świadczenie w gotówce, czy w naturze.

Załóżmy jednak, że punktem wyjścia jest punkt e'. Otrzymując świadczenie pie-
niężne,  konsument  mógłby  zażyczyć  sobie  przejścia  do  punktu  c na  linii 
ograniczenia
budżetowego AF'. Tymczasem świadczenie rzeczowe wiąże go z linią ograniczenia
budżetowego ABF', nie pozwalając na osiągnięcie pożądanego punktu c. Być może,
zamiast  tego,  konsument  przeniesie  się  do  osiągalnego punktu  B, ale  punkt  ten 
zapew-
ni mu mniej użyteczności niż punkt c: gdy konsument otrzymywał świadczenie pie-
niężne i mógł wybierać między c a B, wybierał c.

Świadczenia  gotówkowe  umożliwiają  konsumentowi  wydanie  dodatkowych 
pie-
niędzy  w  dowolny  sposób.  Natomiast  świadczenia  rzeczowe  mogą  ograniczyć 
swobo-
dę wyboru konsumenta. Jeżeli występuje takie ograniczenie, to uzyskany przyrost 
uży-
teczności będzie mniejszy niż przy transferze gotówkowym o tej  samej wartości 
pie-
niężnej.

Świadczenia rzeczowe mimo to cieszą się dużą popularnością w sensie politycz-
nym. Wyborcy chcą mieć pewność, że ich pieniądze przeznaczane na podatki będą
wydatkowane  roztropnie.  Zwolennicy  świadczeń  w  naturze  twierdzą,  że  ludzie 
ubodzy
nie  umieją  rozsądnie  wykorzystać  otrzymanych  pieniędzy i  wydają  je  często na 
dobra
„niepożądane", takie jak alkohol i gry hazardowe, zamiast przeznaczyć je na dobra
„pożądane", takie jak żywność czy mieszkanie.

Jak łatwo dostrzec, mamy tu do czynienia z dwoma odmiennymi  poglądami. 
Zgod-
nie  z  pierwszym,  każdy  wie  najlepiej,  jak  wydać  swoje  pieniądze.  Natomiast 
zgodnie
z  drugim  poglądem  człowiek  nie  zawsze  działa  w  zgodzie  z  własnym  dobrze 
pojętym
interesem.  Jest  to  problem  z  zakresu  nie  tylko  ekonomii,  lecz  także  filozofii, 
wiążący
się z tak ogólnymi pojęciami, jak wolność i paternalizm. W takiej jednak mierze, w 
ja-
kiej  ludzie  potrafią  oceniać  swoje  własne  dobro,  można  polegać  na  tym,  co 
podpowiada
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analiza  ekonomiczna:  ludziom  będzie  się  powodziło  lepiej,  a  przynajmniej  nie 
gorzej,
jeżeli zamiast świadczeń w naturze otrzymają ekwiwalent pieniężny.

Podsumowanie

• Teoria popytu opiera się na założeniu, że konsument, przy danym ograniczeniu
budżetowym, stara się osiągnąć maksymalny możliwy poziom użyteczności.

• Linia ograniczenia budżetowego pokazuje maksymalną dostępną ilość jednego
dobra  przy  danej  ilości  drugiego  dobra.  Położenie  linii  ograniczenia 
budżetowego
określają  wyłącznie  dochód  i  ceny.  Natomiast  jej  nachylenie  wyraża  tylko 
relację
cen.
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• Ponieważ  konsument  woli  mieć  więcej  niż  mniej,  wybiera  zawsze  pewien 
punkt
na linii ograniczenia budżetowego. Napotyka on tu problem wyboru, gdyż poru-
szając się po linii ograniczenia budżetowego, można zwiększyć ilość jednego 
do-
bra tylko kosztem zmniejszenia ilości drugiego dobra.

• Gusty konsumenta można przedstawić za pomocą mapy nieprzecinających się
krzywych obojętności. Na danej krzywej obojętności poziom użyteczności jest
jednakowy.  Krzywe  obojętności  położone  wyżej  są  uznawane  za  lepsze. 
Krzywe
obojętności  mają  nachylenie  ujemne.  Chcąc  utrzymać  dany  poziom 
użyteczności,
zwiększenie ilości jednego dobra musimy kompensować zmniejszeniem ilości 
dru-
giego dobra.

• Krzywe obojętności wyrażają zasadę malejącej krańcowej stopy substytucji.
Ulegają one spłaszczeniu, w miarę jak przesuwamy się po nich w prawo. Chcąc
utrzymać dany poziom użyteczności, konsument jest skłonny poświęcać coraz
mniejsze ilości jednego dobra w zamian za dodatkowe jednostki drugiego dobra.

• Maksymalizujący użyteczność konsument wybiera taką kombinację dóbr, dla
której  najwyższa  osiągalna  krzywa  obojętności  jest  styczna  do  linii 
ogranicze-
nia budżetowego.  W punkcie styczności rynkowa relacja wymienna obu dóbr,
mierzona  nachyleniem  linii  ograniczenia  budżetowego,  jest  równa  relacji 
użytecz-
ności, mierzonej nachyleniem krzywej obojętności.

• Przy  stałych  cenach  wzrost  dochodu powoduje  równoległe  przesunięcie  linii
ograniczenia  budżetowego  w  górę.  Jeżeli  rozpatrywane  dobra  są  dobrami 
normal-
nymi, to wielkość zapotrzebowania wzrośnie.

• Zmiana  ceny jednego dobra  powoduje  obrót  linii  ograniczenia  budżetowego 
wokół
punktu, w którym nie kupuje się w ogóle tego dobra. Taka zmiana wywołuje 
dwa
efekty: dochodowy i substytucyjny. Efekt dochodowy wzrostu ceny dla wszyst-
kich  dóbr  normalnych  wyraża  się  zmniejszeniem  wielkości  popytu.  Efekt 
substy-
tucyjny,  związany  tylko  ze  zmianą  relacji  cen,  sprawia,  że  konsumenci 
odchodzą
od dobra, którego względna cena wzrosła, zastępując je innymi dobrami.

• Gdy  mamy  do  czynienia  tylko  z  dwoma  dobrami,  są  one  z  konieczności 
względem
siebie substytutami. Efekt substytucyjny jest wówczas jednoznaczny. Gdy dóbr
jest  więcej,  czysty  efekt  substytucyjny  wzrostu  ceny  spowoduje  także 
zmniejszenie
popytu na dobra komplementarne względem dobra, które podrożało.

• W  przypadku  dóbr  zwykłych  (normalnych)  podwyżka  ceny  powoduje 
zmniejsze-
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nie  wielkości  zapotrzebowania.  W  przypadku  dóbr  niższego  rzędu  efekt 
dochodo-
wy  działa  w  odwrotnym  kierunku,  ale  rzadko  przeważa  on  nad  efektem 
substytu-
cyjnym. Regułą jest więc ujemnie nachylona krzywa popyta.

• Rynkowa krzywa popytu  jest  sumą indywidualnych krzywych  popyta.  Przy 
każ-
dym  poziomie  ceny  sumujemy  zapotrzebowanie  zgłaszane  przez 
indywidualnych
nabywców.

• Konsumenci  wolą  otrzymywać  świadczenia  pieniężne  niż  świadczenia 
rzeczowe

o  tej  samej  wartości.  Rzeczowa  postać  transferu  może  ograniczać  swobodę 
wyboru
konsumenta.
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Zadania sprawdzające

1. Dochód konsumenta wynosi 50 £. Posiłek kosztuje 5 £, a bilet do kina 2 £. a) 
Wy-
kreśl linię ograniczenia budżetowego i wskaż punkt e oznaczający optymalny ko-
szyk dóbr. b) Załóżmy,  że cena posiłków zostaje obniżona do 2,5 £. Wykreśl 
nową
linię  ograniczenia  budżetowego.  Co  można  powiedzieć  o  nowym  optimum 
konsu-
menta,  jeżeli  obydwa  dobra  są  dobrami  normalnymi?  Oznacz nowe optimum 
przez
e', c) Przypuśćmy, że cena biletu do kina także zostaje obniżona do 1 £. Wykreśl
nową linię  ograniczenia  budżetowego i  wskaż punkt,  który obecnie  wybierze 
kon-
sument. Oznacz ten punkt przez e". d) Czym różni się punkt e" od punktu el Wy-
jaśnij swą odpowiedź.

2. Prosta elastyczność cenowa popytu na żywność jest ujemna. Poza tym wiadomo, 
że
popyt na żywność jest mało elastyczny. Oznacza to, że podwyżka cen żywności
wpływa na zwiększenie sumy wydatków na żywność.  Wyższe ceny żywności 
ozna-
czają więc, że zmniejszają się wydatki na wszystkie inne dobra poza żywnością,
a  nabywana  ilość  każdego dobra  maleje.  Przeanalizuj  powyższe  stwierdzenia
i wskaż, które z nich mogą być nieprawdziwe.

3. Mamy dwa dobra: seanse filmowe i przejazdy środkami komunikacji miejskiej.
Przypuśćmy,  że  seans  filmowy to  dobro  normalne,  a  usługi  transportowe — 
dobro
niższego  rzędu.  Jak  zmieni  się  wielkość  zapotrzebowania  na  te  dobra  w 
przypadku
wzrostu dochodu? Wykreśl starą i nową linię ograniczenia budżetowego i pokaż
zmianę popytu.

4. Mieszkańcy Londynu mają określone dochody i lubią wycieczki weekendowe za
miasto  (trzy  godziny  jazdy  samochodem).  Załóżmy,  że  cena  benzyny  się 
podwaja,
a) Jak podwyżka ceny benzyny wpłynie na liczbę wyjazdów za miasto (należy
uwzględnić  zarówno  efekt  dochodowy,  jak  i  efekt  substytucyjny)?  b)  Na 
wykresie
popytu i podaży pokaż, co się stanie z cenami pokoi hotelowych w okolicach 
pod-
miejskich w czasie weekendów.

5. Powszechne błędy w rozumowaniu.  Wyjaśnij, dlaczego poniższe stwierdzenia 
są
nieprawdziwe, a) Przeciętny konsument nigdy nie słyszał o krzywej obojętności
czy  linii  ograniczenia  budżetowego;  dlatego  nie  można  wyobrażać  sobie,  że 
konsu-
menci wybierają na linii ograniczenia budżetowego punkt, który jest styczny do
najwyższej osiągalnej krzywej obojętności, b) Jeżeli inflacja doprowadzi do po-
dwojenia  wszystkich  dochodów  i  cen,  to  linia  ograniczenia  budżetowego 



Decyzje konsumenta   272

przesunie
się i konsumenci zmniejszą wielkość zakupów każdego dobra.

Uwaga: Rozwiązania zadań sprawdzających zamieszczono na końcu książki.
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Aneks 5.1
Wybór konsumenta w przypadku użyteczności
mierzalnej

Przedstawiona teoria zachowań konsumenta opierała się na założeniu, iż potrafi on 
po-
równać różne koszyki dóbr i uszeregować je według użyteczności, czyli poziomu 
sa-
tysfakcji, jaką każdy z nich może mu dostarczyć. Konsument woli koszyk A niż ko-
szyk B, jeżeli reprezentuje on dlań większą użyteczność. W naszych rozważaniach 
nie
wymagaliśmy,  aby konsument  określił  dokładnie,  o ile wyżej ceni  koszyk  A niż
koszyk B. Mówiliśmy, że wyższej krzywej obojętności odpowiada większa użytecz-
ność, ale nie zastanawialiśmy się nad tym, o ile jest ona większa.

W XIX w.,  kiedy były  tworzone  podstawy teorii  zachowań konsumenta,  jej 
autorzy
zakładali,  że  użyteczność jest  kategorią  mierzalną,  tzn.  że każdy konsument  ma 
własną
miarkę użyteczności i satysfakcji. Czuje się tym szczęśliwszy, im dalej na prawo wy-
chyla  się  wskazówka  osobistego  licznika  użyteczności.  W  języku  tej  teorii 
jednostka
użyteczności miała nawet swą nazwę — był to tzw.  util. Obecnie próby pomiaru 
uży-
teczności  uznaje  się  za  sztuczny  zabieg.  Czy  można  np.  stwierdzić  na  koniec 
udanych
wakacji, że jeszcze jeden tydzień uczyniłby nas o 190% szczęśliwszymi? Niemniej
jednak zbadanie decyzji konsumenta podejmowanych w sytuacji, gdy użyteczność
daje  się  zmierzyć,  jest  rzeczą  ciekawą,  chociaż  tak  naprawdę  wszystkie 
najważniejsze
wnioski można wyciągnąć i bez tego założenia.

Nazwijmy Janem osobnika, który w każdej chwili potrafi dokładnie zmierzyć 
po-
ziom swego zadowolenia (wkrótce się okaże, iż swym zachowaniem przypomina on
raczej robota). Jan chodzi na koncerty rockowe, żywi się hamburgerami. Jego satys-
fakcja zależy od liczby obejrzanych koncertów i liczby zjedzonych hamburgerów. 
Przy
danej  ilości  jednego z  tych  dóbr  pragnąłby mieć  jak  najwięcej  drugiego dobra. 
Zwięk-
sza to ogólną sumę użyteczności, mierzonej jednostkami zadowolenia.

I
Użyteczność krańcowa dobra  jest  to  przyrost  całkowitej  użyteczności 
uzyskiwa-
ny dzięki  zwiększeniu  konsumpcji  tego  dobra  o  jednostkę,  przy danym 
poziomie
konsumpcji pozostałych dóbr.
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Jeżeli Jan uzyskał 67 jednostek użyteczności, zjadając 10 hamburgerów i będąc 
na
1 koncercie rockowym,  a obecnie, po zjedzeniu 11 hamburgerów i obejrzeniu 1 
kon-
certu,  osiąga  70  jednostek  użyteczności,  oznacza  to,  że  użyteczność  krańcowa 
jedena-
stego hamburgera wynosi 3 jednostki.

W omawianej sytuacji Jan z pewnością nie odczuwał dużego głodu. Zjadł już 
prze-
cież  10  hamburgerów  podczas  koncertu.  Jeszcze  jeden  hamburger  nie  mógł 
radykalnie
poprawić jego samopoczucia: dostarczył dodatkowo tylko 3 jednostki użyteczności.
Sprawy  wyglądałyby  inaczej,  gdyby  w  sytuacji  wyjściowej  zjadł  on  tylko  2 
hamburge-
ry w trakcie 1 koncertu, co dawało mu np. 20 jednostek użyteczności. Z przyjemno-
ścią zjadłby wówczas jeszcze jednego hamburgera, a jego poziom zadowolenia



wzrósłby np.  do 27 jednostek.  Użyteczność  krańcowa dodatkowego hamburgera 
wy-
niosłaby więc 7 jednostek.

Przykład  ten uwidacznia,  że  gusty Jana  podlegają  działaniu  prawa malejącej 
uży-
teczności krańcowej.

■   Malejąca użyteczność krańcowa dobra występuje wówczas, gdy każda dodatko-
B   wa jednostka dobra dostarcza konsumentowi coraz mniejszych przyrostów
całkowitej użyteczności.

Na rysunku 5.Al przedstawiono użyteczność krańcową hamburgerów zjadanych
przez  Jana.  W  miarę  jak  zwiększa  on  swą  konsumpcję,  każdy  dodatkowy 
hamburger
przynosi mu coraz mniejszy przyrost satysfakcji. Znajduje to wyraz w ujemnym na-
chyleniu krzywej użyteczności krańcowej (MU).

Dochód  Jana  i  kwota,  jaką  może  on  przeznaczyć  na  koncerty i  hamburgery 
łącznie,
są dane. Znając ceny biletów na koncerty oraz ceny hamburgerów, możemy wyzna-
czyć jego Unię ograniczenia budżetowego. W jaki sposób Jan wybierze właściwy
punkt na tej linii, wskazujący, ile czego ma konsumować? Pamiętajmy, że dąży on 
do
uzyskania maksymalnej sumy użyteczności.

Załóżmy, że cena hamburgera wyrażona w funtach wynosi Pn, a cena biletów na
koncert  —  Pc. Jeśli  użyteczność krańcową dodatkowego hamburgera  oznaczymy
przez MUH, to wydając na hamburgery jeszcze 1 £, Jan uzyskuje MU11IPn dodatko-
wych  jednostek  użyteczności.  Zwiększając  zaś  o  1  £  swe wydatki  na  koncerty, 
uzysku-
je MUc IPC dodatkowych jednostek użyteczności.

Przypuśćmy, że MUnIP11 jest większe od MUCIPC. Oznacza to, że wydając dodat-
kowego  funta  na  hamburgery,  Jan  uzyska  więcej  użyteczności  niż  gdyby 
przeznaczył
go na koncerty. I co ważniejsze, powiększy on również sumę użyteczności, jeżeli
zmniejszy o 1 £ swe wydatki na koncerty, a zwiększy o 1 £ swe wydatki na hamburge-

Rysunek 5.A1. Użyteczność krańcowa
Użyteczność  krańcowa  (MU)  to  przyrost  łącznej
użyteczności  następujący  przy  zwiększeniu  kon-
sumpcji  o  jednostkę.  Prawo  malejącej  użyteczności
krańcowej  oznacza,  że  MU  maleje  w  miarę  wzrostu
konsumowanej ilości dobra.
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ry: zyska więcej na hamburgerach, niż straci na koncertach. Może więc zwiększyć
sumę  użyteczności,  nie zwiększając sumy wydatków. Zawsze  opłaca  się  przesunąć
część pieniędzy na dobro, które dostarcza więcej użyteczności w przeliczeniu na 1 £.

Teraz już wiemy,  w jaki sposób Jan może osiągnąć maksymalną użyteczność. 
Po-
winien wydać cały swój dochód (tzn. poruszać się wzdłuż linii ograniczenia budżeto-
wego, a nie poniżej niej), a swe wydatki na hamburgery i koncerty podzielić tak, aby
został spełniony następujący warunek:

(5.Al)

Po  spełnieniu  tego  warunku  nie  da  się  już  zwiększyć  sumy  użyteczności 
poprzez
jakiekolwiek przesunięcia w strukturze wydatków9.

Jan  osiągnie  maksymalną  użyteczność,  wybierając  spośród  dostępnych 
koszyków
dóbr  taką  kombinację,  dla  której  stosunek  krańcowych  użyteczności 
poszczególnych
dóbr do ich cen jest jednakowy.

Wyprowadzenie krzywych popytu

Znając  funkcję użyteczności Jana (z której odczytujemy,  ile jednostek użyteczności 
do-
starczają mu różne kombinacje ilościowe hamburgerów i koncertów), mając dane 
ceny
hamburgerów  P11 i  koncertów  Pc oraz  wysokość  rozporządzalnego  dochodu, 
możemy
wyprowadzić krzywe popytu zgłaszanego przez Jana na hamburgery i koncerty.

Załóżmy,  że  spada  cena  hamburgerów.  Przy  danej  wielkości  konsumpcji, 
MU11IP11

wzrasta na skutek spadku ceny hamburgerów. Relacja MU11IP11 staje się większa od
MUC/PC, co narusza warunek opisany równaniem (5.A1). Chcąc zmaksymalizować
użyteczność, Jan musi zmienić nabywaną ilość jednego i drugiego dobra.

Jeżeli  pod  wpływem  spadku  ceny  Jan  zwiększy  zakupy  hamburgerów,  to 
zgodnie
z prawem malejącej użyteczności krańcowej MU11 się zmniejszy. Tym samym wiel-
kość  MU11IP11 będzie się zbliżać do  MUC/PC, zgodnie z równaniem (5.A1).  Jest to
efekt substytucyjny, związany ze zmianą relacji cen hamburgerów i koncertów. Wska-
zuje on, że krzywe popytu mają nachylenie ujemne: popyt rośnie, gdy spada cena.

Musimy  być  jednak  ostrożni  z  wyciąganiem wniosków,  gdyż  równocześnie 
działa

9 Równanie  (5.Al)  oznacza,  że  MUH/MUC = P11IP0 Mnożąc  to  równanie  przez  -1,  mamy  po  prawej  stronie
nachylenie  linii  ograniczenia  budżetowego,  które  zależy — jak wiemy  — tylko  od  relacji  cen.  Lewa  strona
równania  to  krańcowa  stopa  substytucji.  Jeżeli  użyteczność  krańcowa  dodatkowego  hamburgera  wynosi  2,
a  użyteczność  dodatkowego  koncertu  równa  się  4,  to  -MU11IMUc = -1/2.  Inaczej  mówiąc,  możemy  zamie-
nić  1  hamburgera  na  1/2  koncertu,  nie  zmieniając  łącznej  użyteczności.  Równanie  (5.Al)  oznacza  więc,  że
nachylenie  krzywej  obojętności,  mierzone  krańcową  stopą  substytucji,  jest  równe  nachyleniu  linii  ograni-
czenia  budżetowego.  Jest  to  właśnie  warunek  styczności,  który  sformułowaliśmy  wcześniej  bez  uciekania
się do pomiaru użyteczności.
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efekt dochodowy. Spadek  ceny  hamburgerów  zwiększa  siłę  nabywczą  dochodu, 
którym
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dysponuje  Jan.  Musimy uwzględnić  ten efekt  przy wyprowadzaniu  wniosków o 
zmia-
nach użyteczności krańcowej.

Przyjmijmy najpierw, że hamburgery są dobrem normalnym. Jan pragnie mieć 
ich
więcej,  gdy rośnie jego dochód. Wzrost dochodu przesuwa krzywą użyteczności 
krań-
cowej  hamburgerów  w  górę,  tak  jak  pokazano  to  na  rysunku  5.A2.  Efekt 
dochodowy
oznacza, że wartość rośnie nie tylko na skutek spadku ceny P11, lecz także
w wyniku  wzrostu  MU11 przy każdym  poziomie  konsumpcji.  Jan  będzie  musiał 
jeszcze
bardziej  zwiększyć  konsumpcję  hamburgerów,  aby  doprowadzić  do  zrównania

 przy niższym poziomie  MU11. W przypadku dóbr normalnych
efekt  dochodowy  wzmacnia  działanie  efektu  substytucyjnego.  Krzywe  popytu 
muszą
mieć nachylenie ujemne.

Załóżmy jednak, że hamburgery są dobrem niższego rzędu. Na rysunku 5.A2 
ilu-
struje to przesunięcie krzywej użyteczności krańcowej MU11 w dół w miarę wzrostu
siły nabywczej dochodu Jana. Przy pierwotnej strukturze konsumpcji spadek MU11

może się okazać bardzo znaczny, a nawet większy niż spadek ceny hamburgerów 
PH.
W takiej sytuacji Jan zmniejszy konsumpcję hamburgerów, co podniesie ich użytecz-
ność krańcową i przywróci równość zgodnie z warunkiem mak-
symalizacji użyteczności.

Dla dóbr niższego rzędu efekt dochodowy działa w przeciwnym kierunku niż 
efekt
substytucyjny.  Jeśli  efekt  dochodowy  jest  dostatecznie  silny,  to  obniżka  ceny 
hambur-
gerów doprowadzi do spadku popytu na hamburgery. Krzywa popytu będzie miała 
na-
chylenie  dodatnie!  Jak  już  dowiedzieliśmy  się  wcześniej,  tego  typu  dobro 
nazywamy
dobrem  Giffena.  W  rzeczywistości  spotykamy  je  bardzo  rzadko.  Można  więc 
spokoj-
nie przyjąć, że w praktyce krzywe popytu mają nachylenie ujemne.

Współczesna teoria ekonomii odrzuca założenie o mierzalności użyteczności i 
po-
sługuje  się  raczej  bardziej  ogólną  analizą  krzywych  obojętności,  taką  jak 
przedstawio-
na w tekście tego rozdziału. Przy pierwszym zetknięciu krzywe obojętności wydają
się być narzędziem dość skomplikowanym, dlatego też musimy trochę poćwiczyć,
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Rysunek 5.A2. Wzrost siły nabywczej
dochodu

Jeżeli  hamburger  jest  dobrem  normalnym,  to  wraz
ze  wzrostem  dochodu  krzywa  użyteczności  krańco-
wej  przesuwa  się  w  górę.  W celu  utrzymania  danej
użyteczności  krańcowej  nabywana  ilość  dobra  musi
wzrosnąć.



Ramka 5.5

Użyteczność krańcowa a paradoks wody i diamentów

Ekonomiści próbowali wyjaśnić w XIX w., dlaczego woda — tak niezbędna do 
życia
— jest ceniona tak nisko w porównaniu z diamentami jako przedmiotami zbytku. 
Jed-
no z możliwych wyjaśnień tego paradoksu kryje się w fakcie, iż diamenty są mniej
rozpowszechnione w przyrodzie niż woda. Nie ulega jednak wątpliwości, że ludzie
mają o wiele więcej pożytku z wody, bez której nie sposób żyć, niż z diamentów. 
Pro-
blem ten można wyjaśnić za pomocą koncepcji użyteczności krańcowej.

Z  równania  (5.Al)  wynika,  że  konsumenci  zwiększają  zakupy  określonego 
dobra
do chwili, gdy stosunek użyteczności krańcowej do ceny zrówna się z taką samą rela-
cją  dla  innych  dóbr.  Dodatkowy litr  wody  wypitej  lub  zużytej  do  kąpieli  daje 
niewielki
pożytek  w porównaniu z tym,  jakiego dostarcza jeden dodatkowy diament.  Nic 
więc
dziwnego, że ludzie są gotowi płacić za diamenty dużo więcej niż za wodę.

W kategoriach rysunku 5.Al użyteczność krańcowa pierwszych kropli wody jest
bardzo  wysoka.  Uniknięcie  śmierci  wskutek  odwodnienia  organizmu  jest  warte 
bardzo
dużo.  Jednak większość z  nas  znajduje  się  daleko na prawo od takiego punktu
i zużywa tak duże ilości wody, że jej użyteczność krańcowa staje się bardzo niska10.

aby nabrać wprawy w posługiwaniu się nimi.  Natomiast założenie o możliwości 
mie-
rzenia użyteczności, w połączeniu z prawem malejącej użyteczności krańcowej, po-
zwala  w  łatwiejszy  sposób  wyprowadzić  i  uzasadnić  charakterystyczne  cechy 
popytu
i prawa postępowania konsumenta, o których wspominaliśmy w tym rozdziale.

Online Learning Centre with Powerweb

Chcąc lepiej zrozumieć główne koncepcje tego rozdziału, możesz przejrzeć dodat-
kowe materiały zamieszczone w Internecie pod adresem: Online Learning Centre,
www.mcgraw-hill.co.uk/textbooks/begg.  Znajdziesz  tam krótkie  pytania  testowe,
przykłady problemów ekonomicznych oraz różne artykuły — wszystko za darmo.

Jeśli  chcesz  mieć  jeszcze więcej  materiałów,  streszczeń  i  przykładów,  które
mogą  pomóc  ci  w  studiowaniu  ekonomii,  kup  zbiór  zadań  Economics Student
Workbook. W tym celu wejdź na stronę:  www.mcgraw-hill.co.uk/textbooks/begg,
i znajdź połączenie do zbioru zadań, który chcesz zakupić11.

10 Zgoła  inaczej  wygląda  to  w  przypadku  diamentów:  nabywamy  ich  raczej  niewiele,  a  użyteczność  dodat-
kowego diamentu pozostaje wysoka {przyp. tłum.).
11 Powyższe  materiały  są dostępne  w języku  angielskim.  Zbiór  zadań do II  wydania  polskiego  tego podręcz-
nika  można zakupić w księgarniach ekonomicznych:  P. Smith,  D. Begg,  Ekonomia. Zbiór zadań,  PWE, War-
szawa 2001 (przyp. red. nauk.).

http://www.mcgraw-hill.co.uk/textbooks/begg
http://www.mcgraw-hill.co.uk/textbooks/begg
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Rozdział 6

Decyzje o podaży — wprowadzenie

Po przeczytaniu tego rozdziału powinieneś rozumieć:
prawne formy własności przedsiębiorstw, określające m.in. sposób kierowania nimi;

• co to są utarg, koszty, zysk i przepływy pieniężne;
• rachunki strumieni wartości i zasobu wartości;
• ekonomiczne i księgowe definicje kosztów;

dlaczego  przedsiębiorstwo  wybiera  taką  wielkość  produkcji,  przy  której  jego  zysk  jest
maksymalny;
związek kosztu krańcowego i utargu krańcowego z taką decyzją przedsiębiorstwa.

Po analizie popytu obecnie zajmiemy się podażą. W jaki sposób przedsiębiorstwo 
de-
cyduje  o  ilości  produkowanych  i  oferowanych  na  rynku  dóbr?  Czy sama  tylko 
teoria
podaży jest w stanie opisać zachowanie bardzo różnych producentów, poczynając 
od
olbrzymich  korporacji,  takich  jak  Shell,  a  kończąc  na  sprzedawcy  lodów, 
dysponują-
cym jedynie niewielkim samochodem dostawczym?

Dla  każdego  przedsiębiorstwa  istotna  jest  odpowiedź  na  pytania,  jak  przy 
danych
rozmiarach  produkcji  kształtują  się  koszty wytwarzania  oraz  ile  wyniesie  utarg 
(przy-
chody) ze sprzedaży. Koszty wytwarzania przy każdej wielkości produkcji zależą 
od
zastosowanej technologii, określającej ilość zużywanych czynników produkcji, oraz
od cen poszczególnych czynników. Uzyskany ze sprzedaży produktów utarg zależy 
od
kształtowania się krzywej popytu na wyroby danego przedsiębiorstwa. Krzywa ta
określa  cenę,  przy  której  dana  wielkość  produkcji  może  być  sprzedana,  a  tym 
samym
decyduje o wysokości utargu przedsiębiorstwa.

Zysk stanowi nadwyżkę utargu nad kosztami. Najważniejszym elementem teorii
podaży jest  założenie,  że celem wszystkich przedsiębiorstw jest  maksymalizacja 
zy-



sku.  Analizując  zmiany  kosztów  i  utargu  zachodzące  pod  wpływem  zmian 
wielkości
produkcji i sprzedaży, przedsiębiorstwa są w stanie ustalić taką wielkość produkcji,
przy której osiągają maksymalny zysk. Dlatego w celu zrozumienia mechanizmu 
po-
dejmowania przez przedsiębiorstwa decyzji  o wielkości produkcji  niezbędna jest 
ana-
liza czynników określających kształtowanie się utargu i kosztów.
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Założenie  o  maksymalizacji  zysku  stanowi  fundament  teorii  podaży.  W 
końcowej
części rozdziału zbadamy jego prawdziwość, konfrontując je z innymi poglądami 
na
cele przedsiębiorstwa.

6.1. Organizacja przedsiębiorstwa

Działalność gospodarcza jest prowadzona przez firmy jednoosobowe {sole traders),
spółki jawne  (partnerships) oraz spółki kapitałowe  (companies, w USA —  corpora-
tions). Firmy  jednoosobowe,  które  są  najbardziej  rozpowszechnionym  rodzajem 
orga-
nizacji gospodarczych, działają na stosunkowo niewielką skalę. Większe są spółki
jawne, a największe — spółki kapitałowe.

Wk  Firma jednoosobowa1 stanowi  przedsiębiorstwo  należące  do  jednego  właści-
wi ćiela.

Właściciel firmy jednoosobowej ma prawo do całości dochodów, a także ponosi
pełną odpowiedzialność za ewentualne straty. W przypadku niemożności pokrycia
tych strat musi on ogłosić bankructwo. Jego pozostałe aktywa, łącznie z osobistym
majątkiem, jak np. dom, zostają sprzedane, a pieniądze ze sprzedaży rozdzielone 
mię-
dzy wierzycieli.

Jeżeli natomiast firma rozwija się dobrze, niezbędne są dodatkowe fundusze na
rozszerzenie skali  działalności.  Jedną z możliwości  jest  znalezienie wspólników,
którzy zaangażują swoje pieniądze w zamian za udział w przyszłych zyskach.

Wk Spółka jawna2 jest  to  forma  organizacyjno-prawna działalności  gospodarczej,
H którą tworzą dwie osoby lub więcej, będące współwłaścicielami spółki. Dzielą
Wk   one między siebie zyski i ponoszą wspólną odpowiedzialność za straty.

Spółka  jawna  jest  spółką z nieograniczoną odpowiedzialnością, dlatego  też
w przypadku  bankructwa  jej  właściciele  muszą  spłacić  długi  firmy,  sprzedając, 
jeżeli
to  konieczne,  również swój  majątek  osobisty.  Firmy,  których  pozycja  na  rynku 
zależy
w znacznej mierze od zaufania klientów — np. firmy świadczące usługi prawnicze 
czy
księgowe — są  często  spółkami  jawnymi.  Osoby prowadzące  firmę  są  gotowe 
zaan-
gażować swój własny majątek, gdyby tego wymagała sytuacja spółki.

Każde  przedsiębiorstwo  potrzebuje  pewnego  określonego  kapitału,  czyli 
pieniędzy
na uruchomienie i rozwój firmy. Firmy zajmujące się świadczeniem usług prawni-
czych,  księgowych  czy  lekarskich,  których  działalność  opiera  się  głównie  na 
wysoko
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wyspecjalizowanej wiedzy ludzkiej, potrzebują stosunkowo niewielkiego kapitału.
Niezbędne fundusze mogą więc zostać zgromadzone ze środków własnych wspólni-
ków  i  ewentualnie  uzupełnione  kredytem  bankowym.  Przedsiębiorstwa, 
wymagające
dużych początkowych nakładów na zakup maszyn, wymagają zainwestowania dużo
większych środków. Ze względu na komplikacje prawne unikają one formy spółki
jawnej z dużą liczbą udziałowców. W ich sytuacji dogodną formą organizacji jest 
spół-
ka kapitałowa.

H   Spółka kapitałowa jest to forma organizacyjno-prawna przedsiębiorstwa prowa-
dzącego w sposób prawnie dozwolony działalność produkcyjną i/lub 
handlową.

W takiej spółce, inaczej niż w spółce jawnej, osobowość prawna spółki jest od-
dzielona  od  statusu  prawnego jej  właścicieli.  Własność  jest  rozdzielona  między 
akcjo-
nariuszy. Pierwotnymi akcjonariuszami są osoby, które założyły przedsiębiorstwo.
Mogły one sprzedać swój udział w zyskach (akcje) innym osobom. Sprzedaż prawa 
do
udziału w zyskach jest źródłem nowych funduszy dla przedsiębiorstwa.

Akcjonariusze  uzyskują  dwojakiego  rodzaju  dochód.  Po  pierwsze,  spółka 
wypłaca
regularnie  dywidendy właścicielom akcji.  Źródłem dywidend  jest  ta  część  zysku, 
któ-
rej  spółka  nie  przeznacza  na  inwestycje  w  przedsiębiorstwie.  Po  drugie, 
akcjonariusze
mogą osiągnąć zyski (albo straty) kapitałowe. Jeżeli nabędziesz akcje Shella, płacąc 
za
każdą  z  nich  700  £,  a  w  następnym  okresie  wszyscy  będą  oczekiwać 
nadspodziewanie
wysokich zysków i dywidend od tych akcji, możesz bez trudu odsprzedać swoje 
akcje
po cenie 750 £ za jedną. Suma 50 £ stanowi zysk kapitałowy na jednej akcji.

Odpowiedzialność akcjonariuszy za straty spółki jest ograniczona do wysokości
sum wydanych na zakup akcji.

Akcjonariusze,  w  odróżnieniu  od  właścicieli  firm  jednoosobowych  i 
udziałowców
spółek  jawnych,  nie  mogą  być  zmuszeni  do sprzedaży majątku  osobistego,  aby 
spłacić
dług  spółki.  W  najgorszym  razie  posiadane  przez  nich  akcje  mogą  się  stać 
kawałkiem
bezwartościowego papieru.

Spółki kapitałowe są zarządzane przez radę dyrektorów. Przedstawia ona udzia-
łowcom roczne raporty o wynikach swej działalności. Akcjonariusze mogą podjąć 
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de-
cyzję o zwolnieniu kierownictwa firmy, jeśli sądzą, że inni dyrektorzy zapewnią im
większy zysk.

Spółka  kapitałowa  jest  najczęściej  spotykaną  formą  organizacji  wielkich 
przedsię-
biorstw.

6.2. Rachunki przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwo prezentuje dwa zestawy rachunków: jeden dotyczy zasobów,  a 
drugi
— strumieni.
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Pojęcie  zasobów odnosi  się  do  określonego momentu;  strumienie oznaczają 
zmi-
any stanu zasobów w pewnym okresie.

Woda, która w każdej sekundzie i w każdej minucie wypływa strumieniem z kra-
nu, jest coraz to inną wodą. Pomiar jej ilości ma sens jedynie w przypadku pewnego
okresu.  W każdym momencie  zasób wody w basenie  odpowiada pewnej  liczbie 
litrów;
w tym przypadku nie musimy się odwoływać do wymiaru czasu. Przedsiębiorstwo
ogłasza  roczny  rachunek  zysków  i  strat  (rachunek  strumieni),  który  dotyczy 
pewnego
okresu,  oraz  bilans,  który  pokazuje  stan  aktywów  i  pasywów  w  określonym 
momencie
(rachunek  zasobów).  Oba  rachunki  są  ze  sobą  związane,  podobnie  jak  ma  to 
miejsce
w przypadku basenu z wodą.  Przypływ z kranu w miarę  upływu czasu zmienia 
wiel-
kość zasobu wody, mimo że miarą zasobu jest liczba litrów w danym momencie. 
Ana-
lizę zaczniemy od rachunków strumieni.

Utarg (przychód) przedsiębiorstwa  jest  to  ilość  pieniędzy  uzyskana  ze 
sprzedaży
dóbr i usług w jakimś okresie. Koszty przedsiębiorstwa to wydatki poniesione 
na
produkcję  w  jakimś  okresie.  Zysk stanowi  nadwyżkę  przychodów  nad 
kosztami.

Pojęcia  te  wydają  się  dość  proste,  w  praktyce  jednak  obliczenie  wielkości 
przycho-
dów, kosztów i zysków w dużym przedsiębiorstwie jest skomplikowaną operacją, 
wy-
magającą korzystania z usług wysoko wykwalifikowanych księgowych. Wyjaśnimy 
to
na prostym przykładzie.

Rent-a-Person (R-a-P)  jest  przedsiębiorstwem,  którego działalność polega na 
wy-
najmowaniu  pracowników firmom poszukującym ludzi  do różnego rodzaju prac 
sezo-
nowych.  Pobiera  za to opłatę  10 £ za  godzinę pracy wynajętego  pracownika,  z 

Przychody(100 000 godzin po 10 £/godz.)1 000 000Wydatki 
(koszty)Płace wynajmowanych pracowników700 000Koszty 

reklamy50 000Czynsz za wynajem biura50 000Inne wydatki100 
000900 000Zysk przed opodatkowaniem100 000Podatki25 000Zysk 

po opodatkowaniu75 000

Tablica 6.1. Rachunek wyników firmy Rent-a-Person na dzień 31 
grudnia 2004 r. (w £)
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czego
pracownik otrzymuje zaledwie 7 £. W roku 2004 firma wynajęła 100 tys. godzin 
pra-
cy. Jej wydatki, łącznie z kosztem wynajęcia biura, kosztami reklamy i rachunków 
te-
lefonicznych, wyniosły 200 000 £. Tablica 6.1 zawiera rachunek wyników lub — ina-
czej — rachunek zysków i strat za 2004 r. Zysk przed opodatkowaniem wyniósł



100 000 £.  Podatek  był  równy 25 000 £.  Zysk  firmy  R-a-P po opodatkowaniu 
wyniósł
75 000 £.

Po tym wstępie możemy przejść do omówienia niektórych problemów, na które
można się natknąć podczas obliczania zysku przedsiębiorstwa.

Rachunki pozostające do spłaty

Rachunki nie zawsze są płacone w terminie. Z jednej strony, firma R-a-P na koniec
2004  r.  nie  otrzymała  wszystkich  należności  za  wypożyczonych  przez  siebie 
pracowni-
ków, z drugiej jednak nie zapłaciła rachunków za rozmowy telefoniczne przeprowa-
dzone w grudniu. Stosowana w ekonomii definicja utargu i kosztów odnosi się do
wszystkich  zdarzeń  związanych  z  działalnością  przedsiębiorstwa  w  ciągu  roku, 
nieza-
leżnie  od  tego,  czy  zdarzenia  te  znajdują  odzwierciedlenie  w  faktycznych 
płatnościach
pieniężnych, czy też nie.

Z punktu widzenia ekonomicznego przychody i koszty mogą się różnić zatem 
od
rzeczywistych wpływów i wydatków.

Przepływy pieniężne w danym przedsiębiorstwie jest to ilość pieniędzy netto
faktycznie uzyskana w danym okresie3.

Brak  gotówki  mogą  odczuwać  nawet  przedsiębiorstwa  osiągające  wysokie 
zyski,
np. jeżeli ich klienci będą zwlekać z zapłatą.

Kapitał i jego zużycie

Kapitał rzeczowy są to maszyny, wyposażenie i budynki, wykorzystywane
■   w produkcji.

Firma R-a-P posiada niewielką ilość kapitału rzeczowego. Wynajmuje bowiem 
po-
mieszczenia  biurowe,  maszyny  do  pisania  i  biurka.  W  rzeczywistości  jednak 
przedsię-
biorstwa często kupują poszczególne elementy kapitału rzeczowego. Termin kapitał
jest  stosowany przez ekonomistów do określenia dóbr, które nie zużywają się w 
cało-
ści w trakcie jednego cyklu produkcyjnego. Budynki i ciężarówki są elementami 
kapi-
tału, ponieważ mogą być wykorzystywane przez wiele lat. Energia elektryczna nie 
jest



dobrem kapitałowym, gdyż całkowicie zużywa się ją w procesie produkcyjnym w 
da-
nym okresie. Ekonomiści określają  dobra kapitałowe zamiennymi terminami  środki
trwałe lub aktywa rzeczowe.

W jaki sposób przy obliczaniu zysków i kosztów należy traktować koszt dobra 
ka-
pitałowego?  Otóż  w  rocznych  kosztach  przedsiębiorstwa  umieszcza  się  jedynie 

koszt
zużycia danego dobra  kapitałowego,  a  nie  koszt  jego  zakupu. Jeżeli  firma  R-a-P 
dzier-

3 Definicja  ta  jest  nieprecyzyjna,  dotyczy  bowiem przepływu  pieniądza  netto  (net  cashflow)  albo  — inaczej
— salda pieniężnego (przyp. red. nauk.).



żawi całość wyposażenia kapitałowego,  to koszty ograniczają się tylko do sumy 
opłat
dzierżawnych.

Załóżmy jednak, że R-a-P kupuje 8 komputerów, płacąc za każdy 1000 £. W 
kal-
kulacji  rocznych kosztów i  zysków  nie można przyjąć  sumy 8000 £ jako kosztu 
kom-
puterów.  Kosztem  jest  jedynie  wartość  ich  rocznego  zużycia.  Przyjmijmy,  że 
zużycie
w ciągu roku obniżyło początkową wartość każdego z komputerów o 300 £. Ekono-
miczny koszt wykorzystania 8 komputerów w danym roku wynosi wobec tego 2400 
£,
co odpowiada wartości zużycia komputerów w ciągu roku4.

Amortyzacja jest to utrata wartości dobra kapitałowego w pewnym okresie.

Koszt wykorzystania dóbr kapitałowych w danym okresie stanowi amortyzacja,
czyli utrata wartości tych dóbr wskutek zużycia, a nie cena ich zakupu5.

Uwzględnienie  zużycia  kapitału  prowadzi  do  powstania  różnicy  między 
zyskiem
w  ujęciu  ekonomicznym  a  przepływami  pieniężnymi6.  Zakupowi  dobra 
kapitałowego
towarzyszy  duży odpływ  gotówki,  znacznie  większy niż  wartość  amortyzacji  w 
pierw-
szym  roku.  Z  tego  względu,  jeśli  nawet  wystąpią  w  tym  roku  duże  zyski, 
przedsiębior-
stwo może mieć problemy z płynnością finansową (niskie saldo pieniężne). Zakup
dóbr kapitałowych jest wydatkiem jednorazowym. W następnych łatach do kosztów
ekonomicznych przedsiębiorstwa — w związku z postępującą utratą wartości tych
dóbr — nadal jest  wliczana amortyzacja, dlatego też strumień pieniężny netto w 
tym
okresie jest większy od zysku ekonomicznego.

Wliczanie amortyzacji  (nie zaś ceny zakupu dobra kapitałowego) do kosztów 
eko-
nomicznych  przedsiębiorstwa  powoduje  rozłożenie  kosztu  zakupu  środków 
trwałych
na cały okres ich eksploatacji.  Fakt  ten nie przesądza jednak sposobu kalkulacji 
kosz-
tów. Firma R-a-P może sprzedać swoje komputery za sumę 5600 £ po roku ich 
użyt-
kowania, ograniczając wielkość kosztów zużycia kapitału do 2400 £. Jeżeli tego nie
czyni i decyduje się na dalsze wykorzystanie tych maszyn, oznacza to, że wariant 
ten
jest  dla  niej  korzystniejszy,  a  także  iż  rzeczywiste  koszty  ekonomiczne  ich 
użytkowa-
nia w pierwszym roku wyniosły co najwyżej 2400 £.



Zapasy

■ Zapasy są  to  dobra  przechowywane  przez  przedsiębiorstwo  na  potrzeby 
przy-
szłej sprzedaży.

Gdyby  proces  produkcji  nie  wymagał  czasu,  przedsiębiorstwa  mogłyby 
podejmo-
wać  produkcję  w  chwili  pojawienia  się  zamówienia.  W  rzeczywistości  jednak 

proces

4 Istnieje  jeszcze  drugi  rodzaj  kosztu  ekonomicznego  w postaci  odsetek  od  pieniędzy przeznaczonych  na  za-
kup  komputerów  (i  utraconych  w efekcie  niezłożenia  tych  pieniędzy na  oprocentowanym  rachunku  w banku
{przyp. red. nauk.); problemem tym zajmiemy się w dalszej części podręcznika.
5 W  węższym  (częściej  przyjmowanym  w  Polsce)  znaczeniu  amortyzacja  oznacza  rachunkowy  sposób  uję-
cia procesu zużywania się dóbr kapitałowych wykorzystywanych w produkcji (przyp. red. nauk.).
6 Netto (przyp. red. nauk.).



Ramka 6.1

Ile warte jest dobre imię?

Firma konsultingowa Interbrand próbuje obliczyć, jaka część utargu przedsiębiorstw
powstaje wyłącznie dzięki marketingowym walorom marki. Amerykańskie giganty
w rodzaju Coca-Coli i Microsoftu zajmują czołowe miejsca na światowej liście firm
przodujących pod tym względem. Jednak Nokia, Mercedes i Ikea są także bardzo 
wy-
soko na liście.  Podobnie jest  z Nike i  Adidasem.  Co ciekawe,  wielkie banki  nie 
wypa-
dają najlepiej w tym rankingu.

Miejsce
(2003)

Przedsiębiorstwo Branża Wartość marki
(mld £; 2003)

1 Coca-Cola Napoje 71
2 Microsoft Oprogramowanie 65
3 IBM Komputery 52
5 Intel Komputery 31
6 Nokia Telefonia komórkowa 29
7 Disney Rozrywka 28
10 Mercedes Samochody 21
20 Sony Elektronika 13
48 Xerox Kopiarki 6
33 Nike Sprzęt sportowy 8
43 Ikea Meble 7
67 Adidas Sprzęt sportowy 4

wytwórczy jest rozłożony w czasie. W związku z tym gromadzenie zapasów jest 
nie-
zbędne do zapewnienia ciągłości produkcji i sprzedaży.

Załóżmy, że na początku 2004 r. firma Rover ma na składzie 50 000 gotowych 
sa-
mochodów. Jej roczna produkcja wynosi 1 min samochodów, a ich sprzedaż 950 
000.
Przy końcu roku poziom zapasów samochodów gotowych wzrósł więc do 100 000
sztuk.  Powstaje  pytanie,  w  jaki  sposób  zmiana  stanu  zapasów  powinna  być 
uwzględ-
niona przy obliczaniu zysków. Skoro podstawą obliczania przychodów jest sprzedaż
w wysokości 950 000 samochodów, to czy koszty wytwarzania powinny być oparte 
na
wielkości sprzedaży (950 000 sztuk), czy też powinny one uwzględniać poziom fak-
tycznej produkcji (1 min sztuk)?

Otóż  ekonomiczne  koszty  produkcji  powinny  być  zawsze  odnoszone  do 
faktycznej
wielkości produkcji sprzedanej (950 000 sztuk). Wzrost zapasów o 50 000 sztuk jest



traktowany  jak  forma  powiększenia  kapitału  przedsiębiorstwa,  umożliwiającego 
sprze-
daż w następnym okresie. Przedsiębiorstwo poniosło określone wydatki pieniężne 
na
wytworzenie  1  min  samochodów,  ale  część  strumienia  gotówki  odpływającego
z przedsiębiorstwa pochłonęły zapasy,  które  w następnym roku pozwolą osiągać 
wpły-
wy pieniężne, bez ponoszenia wydatków.

Kredyty

Przedsiębiorstwa zwykle zaciągają kredyty w celu sfinansowania wydatków związa-
nych  z  ich  założeniem  i  rozwojem,  zakupem  dóbr  kapitałowych,  opłatami  za 
rejestra-
cję  firmy  itd.  Od  wszystkich  pożyczanych  sum  przedsiębiorstwo  musi  płacić 
odsetki.
Stanowią one część kosztów prowadzenia działalności i powinny być wliczane do
kosztów bieżących przedsiębiorstwa.

Rachunki zasobów: bilans

Rachunek wyników w tablicy 6.1 zawiera dane o przepływach strumieni w ciągu 
roku.
Analiza może również dotyczyć wybranego momentu. Bilans, tj. zestawienie wszyst-
kich posiadanych przez firmę aktywów oraz wszystkich jej pasywów, zawiera 
podob-
ne informacje, tyle że w odniesieniu do jakiegoś momentu.
Tablica 6.2 ilustruje bilans firmy Snark International.

Tablica 6.2. Bilans firmy Snark na dzień 31 grudnia 2000 r. (w tys. £)

Aktywa Pasywa
Gotówka 40 Zobowiązania na rachunkach 90
Należności na rachunkach 70 Kredyt hipoteczny 150
Zapasy 100

Wartość budynku

(początkowa 500) 330 Kredyt bankowy 60
Ogółem zobowiązania 300

Kapitał własny 240

Ogółem 540 540

Aktywami firmy Snark są: gotówka w banku, należności u odbiorców, zapasy 
to-
warów w jej magazynach i fabryka, której początkowy koszt wynosił  500 000 £,
a obecna wartość uwzględniająca zużycie  jest  równa 330 000 £. Łączna wartość 



akty-
wów firmy Snark International wynosi 540 000 £.

Na pasywa firmy Snarks składają się niezapłacone rachunki, kredyt hipoteczny 
ob-
ciążający przedsiębiorstwo oraz kredyt  bankowy finansujący krótkoterminowe wy 
dat-



ki  pieniężne.  Całkowita wartość  zobowiązań to  300 000 £.  Kapitał własny firmy 
Snark
International  wynosi  240  000  £  i  jest  równy  nadwyżce  aktywów  nad 
zobowiązaniami.

Kapitał własny firmy stanowi wartość jej aktywów pomniejszona o wartość jej
zobowiązań.

Załóżmy,  że  masz  zamiar  wykupić  firmę  Snark.  Czy wystarczy w tym celu 
zaofe-
rować  sumę  240  000  £,  równą  wartości  kapitału  własnego  tej  firmy? 
Najprawdopodob-
niej  nie.  Firma  Snark  jest  dynamicznie  rozwijającym  się  przedsiębiorstwem  z 
dobrymi
widokami na przyszłość i o ustabilizowanej pozycji. Na jej wartość składają się nie
tylko suma aktywów rzeczowych oraz finansowych pomniejszona o zobowiązania,
lecz także reputacja firmy, przywiązanie klientów do produktów z jej znakiem oraz
wiele innych wartości  niematerialnych,  które łącznie określa się mianem  renomy
(goodwill) firmy. Jeśli Snark znajduje się w dobrej sytuacji finansowej, to oferta wy-
kupu (przejęcia) powinna być wyższa niż 240 000 £.

Istnieje oczywiście możliwość, że księgowi firmy Snark International zaniżyli 
jej
wartość rynkową. Jeżeli udałoby ci się kupić tę firmę za sumę zbliżoną do 240 000 
£,
a  następnie  sprzedać oddzielnie  poszczególne elementy jej  kapitału,  osiągnąłbyś 
praw-
dopodobnie  pewien  zysk.  Działalność  taka  jest  określona  jako  „rozbieranie 
przedsię-
biorstwa" (asset-stripping).

Zyski

Jakie jest przeznaczenie zysków pozostałych po opodatkowaniu? Część z nich może
być wypłacona akcjonariuszom w postaci dywidend, część zatrzymana w przedsię-
biorstwie jako zyski niepodzielone (inaczej: zatrzymane).

II   Zyski niepodzielone (zatrzymane) stanowią tę część zysków po opodatkowaniu,
która zostaje zainwestowana w przedsiębiorstwie.

Suma zysków niepodzielonych wpływa na bilans przedsiębiorstwa. Jeżeli są one
trzymane  w  formie  gotówkowej  lub  przeznaczone  na  zakup  wyposażenia,  to 
zwiększa-
ją wartość aktywów przedsiębiorstwa. Jeżeli firma użyje ich na spłacenie pożyczki
bankowej, to zmniejsza się wartość zobowiązań. W każdym przypadku dzięki ich 



wy-
korzystaniu wzrasta wartość kapitału własnego przedsiębiorstwa.

Koszt alternatywny a koszt księgowy

Rachunek wyników i bilans dostarczają dobrych informacji o działalności przedsię-
biorstwa. Ekonomiści i księgowi często różnią się między sobą sposobem kalkulacji
kosztów i zysków. Księgowi są zainteresowani opisem faktycznych przychodów



i wydatków przedsiębiorstwa. Ekonomistów z kolei interesuje wpływ kosztów i zy-
sków na wielkość produkcji  przedsiębiorstwa i  sposób alokacji  zasobów między 
różne
ich  zastosowania.  Metody  stosowane  w  księgowości  mogą  doprowadzić  do 
błędnych
interpretacji z dwu powodów.

Ekonomista definiuje koszt wykorzystania zasobu nie jako faktyczny wydatek 
na
zakup określonych dóbr, lecz jako koszt alternatywny.

Koszt alternatywny (inaczej:  koszt utraconych możliwości) jest  to suma docho-
dów utraconych w wyniku niewykorzystania posiadanych zasobów (pracy i 
ka-
pitału) w najlepszym z istniejących, alternatywnych zastosowań.

Zamieszczone  poniżej  dwa  przykłady  dobrze  ilustrują  sposób  traktowania 
kosztów
przez ekonomistów.

Jeśli  kierujesz  własnym  przedsiębiorstwem,  powinieneś  uwzględnić  koszt 
własnej
pracy na jego rzecz. Mógłbyś sporządzić rachunek wyników, na wzór zestawienia 
za-
mieszczonego w tablicy 6.2, wykazując w nim roczną sumę zysków w wysokości
20  000  £,  i  dojść  na  tej  podstawie  do  wniosku,  iż  firma  osiąga  dobre  wyniki 
finanso-
we.  Wniosek  taki  byłby  jednak  zaprzeczeniem  zasady  uwzględniania  kosztu 
alterna-
tywnego  pracy  właściciela  firmy.  Koszt  ten  jest  równy  sumie  pieniędzy 
(wynagrodze-
nia),  którą  właściciel  mógłby  zarobić,  pracując  gdzie  indziej.  Jeżeli  jego 
wynagrodze-
nie w innym miejscu pracy wynosiłoby 25 000 £, to zatrudniając się we własnej
firmie, ponosi on faktycznie stratę 5000 £ rocznie, mimo że jego firma wykazuje
w ujęciu księgowym zysk w wysokości 20 000 £. W celu zrozumienia sposobu, w 
jaki
rynek wpływa na wybór miejsca pracy dokonywany przez poszczególne jednostki, 
nie-
zbędne  jest  wykorzystanie  pojęcia  kosztu  alternatywnego  zamiast  księgowej 
wyceny
rzeczywistych płatności.

Koszt alternatywny musi  być również uwzględniany,  gdy oblicza się wartość 
kapi-
tału. Przyjmijmy, że do założenia przedsiębiorstwa jest niezbędna określona suma 
pie-
niędzy.  Przy  obliczaniu  zysku  w  ujęciu  księgowym  wykorzystanie  własnego 
kapitału



finansowego (w przeciwieństwie do kapitału pożyczkowego) nie pociąga za sobą 
żad-
nych kosztów. Pomija się więc fakt, że kapitał ten można by wykorzystać w inny 
spo-
sób, np. wpłacić na oprocentowany rachunek bankowy lub przeznaczyć na zakup 
akcji
innego przedsiębiorstwa. Koszt alternatywny naszego kapitału finansowego stanowi
więc  element  kosztów  ekonomicznych przedsiębiorstwa,  nie  jest  natomiast 
elementem
kosztów w ujęciu księgowym. Jeżeli właściciel przedsiębiorstwa mógłby osiągnąć 
sto-
pę zysku w wysokości  10%,  angażując  swój  kapitał  w inne przedsięwzięcie,  to 
koszt
alternatywny tego kapitału równa się 10% wyłożonej sumy. Możliwa jest sytuacja,
w której po potrąceniu tego kosztu alternatywnego oraz prawidłowo oszacowanego 
ko-
sztu  czasu  właściciela  firma  wykazuje  zysk.  Ekonomiści  określają  go  mianem 
zysku
nadzwyczajnego.



Zysk nadzwyczajny jest  to  czysty  zysk  ekonomiczny.  Przy  jego  obliczaniu 
prawi-
dłowo zmierzono wszystkie koszty ekonomiczne.

Zysk nadzwyczajny jest prawidłowym wskaźnikiem rzeczywistej efektywności
wykorzystania czasu i środków finansowych, zaangażowanych przez ich właścicieli
w określoną działalność gospodarczą. To zysk nadzwyczajny, a nie zysk w ujęciu 
księ-
gowym,  jest  bodźcem  skłaniającym  do  angażowania  kapitału  w  dane 
przedsięwzięcie.

6.3. Maksymalizacja zysku w przedsiębiorstwie

Według  ekonomistów  wszystkie  decyzje  przedsiębiorstw,  dotyczące  wielkości 
podaży
i produkcji), są podejmowane po to, aby zmaksymalizować zysk.

Są  jednak  ekonomiści  i  menedżerowie,  którzy  kwestionują  tezę,  iż 
maksymalizacja
zysku  jest  jedynym  celem  działalności  przedsiębiorstwa.  Właściciel 
przedsiębiorstwa
może  chcieć  pracować  „na  swoim",  nawet  jeśli  gdzie  indziej  mógłby  zarobić 
więcej.
Podejmując decyzje gospodarcze, dąży on nie tyle do maksymalizacji wyrażonego
w pieniądzu zysku, ile do maksymalizacji całkowitego zadowolenia z pracy.

Własność a kontrola

Dużo ważniejszym argumentem przeciw przyjmowaniu założenia o maksymalizacji
zysku  jest  fakt,  że  wielkie  przedsiębiorstwa  nie  są  kierowane  przez  swych 
właścicieli.
Wielkimi  korporacjami  zarządzają  wysoko  opłacane  rady  dyrektorów. 
Akcjonariusze
na corocznym walnym zgromadzeniu mają wprawdzie możliwość zwolnienia całej
rady dyrektorów, ale w praktyce dochodzi do tego bardzo rzadko. Dyrektorzy są fa-
chowcami  i  dysponują  pełną  informacją  o  przedsiębiorstwie.  Jeśli  nawet 
przedsiębior-
stwo znajduje się w złej sytuacji finansowej, akcjonariuszom trudno jest ocenić, czy
zmieniona rada dyrektorów potrafiłaby zwiększyć jego zyskowność.

Powyższe  zjawisko  ekonomiści  określają  mianem  oddzielenia  własności  od 
kon-
troli  nad  przedsiębiorstwem.  Mimo  że  akcjonariusze  są  zainteresowani 
maksymaliza-
cją  zysku,  kierownictwo  przedsiębiorstwa,  które  faktycznie  podejmuje  decyzje, 
może
dążyć  także  do  osiągnięcia  innych  celów.  Powstaje  pytanie,  czy  istnieją  jakieś 



bodźce,
skłaniające  dyrektorów  do  działania  wbrew  interesom  akcjonariuszy 
przedsiębiorstwa.

Wynagrodzenie  dyrektorów jest  na ogół  tym wyższe,  im większa jest  firma, 
którą
kierują.  Ta  zależność  może  ich  skłamać  do  działania  na  rzecz  zwiększenia 
rozmiarów
przedsiębiorstwa,  a  nie  do  maksymalizacji  zysku.  Kierujący  się  tym  motywem 
mene-
dżerowie mogą  się zdecydować  na poniesienie dużych nakładów na reklamę,  w 
celu
zwiększenia sprzedaży.

Istnieją jednak co najmniej  dwa powody,  dla których warto rozpocząć naszą 
anali-
zę od przyjęcia założenia o maksymalizacji zysku jako celu działania przedsiębior-



stwa. Po pierwsze, jeżeli nawet akcjonariusze nie są w stanie ocenić, czy faktyczne 
zy-
ski są niższe od zysków możliwych do osiągnięcia, to na ogół można porównać je
z zyskami innych firm w tej samej gałęzi, o wyższej dynamice rozwoju. Jeżeli zyski
danego przedsiębiorstwa są niskie, to niska jest też cena jego akcji. Wówczas inne
przedsiębiorstwo  może  zgłosić  ofertę  przejęcia  i  stosunkowo  tanio  kupić  takie 
akcje,
a następnie zwolnić dotychczasowe kierownictwo i spowodować powrót do polityki
maksymalizacji  zysku.  Zmiany  te  pozwolą  też  osiągnąć  spory zysk  kapitałowy, 
ponie-
waż w miarę poprawy sytuacji finansowej wykupionego przedsiębiorstwa (wzrostu 
zy-
sków) na giełdzie papierów wartościowych nastąpi wzrost cen jego akcji. Strach 
przed
przejęciem może skłonić dyrektorów do prób maksymalizowania zysku.

Po  drugie,  aby  zapobiec  autonomizacji  celów  działania  menedżerów, 
akcjonariusze
próbują  stworzyć  warunki,  w  których  interesy  menedżerów staną  się  zbieżne  z 
intere-
sami właścicieli. Dobrym rozwiązaniem może być uzależnienie wysokich nagród 
dla
menedżerów najwyższego szczebla od zysku przedsiębiorstwa i kursu jego akcji; 
spo-
wodowany  tym  koszt  przypadający  na  jednego  akcjonariusza  jest  niewielki,  a 
motywa-
cja dla kadry zarządzającej silna — akcjonariusze próbują w ten sposób sprawić, 
aby
głównym celem działania menedżerów najwyższego szczebla stała się — podobnie 
jak
i ich samych — maksymalizacja zysku.

Założenie  o  maksymalizacji  zysku  przez  przedsiębiorstwa  może  się  okazać 
bardzo
przydatne. Zanim wykorzystamy je do analizy zmian podaży, bardziej szczegółowo
przyjrzymy się teraz rynkowi akcji.

6.4.  Finanse  przedsiębiorstwa
a władza w przedsiębiorstwie

Źródłem  finansowania  przedsiębiorstwa  może  być:  a)  kredyt  bankowy;  b) 
zaciągnięta
na  rynku  kapitałowym  pożyczka  poprzez  sprzedaż  kawałków papieru  (obligacji 
przed-
siębiorstw;  firma  zobowiązuje  się  wtedy  do  wypłacania  pożyczkodawcy  przez 
pewien
okres  odsetek,  a  następnie  do  spłacenia  pożyczki);  c)  emisja  nowych  akcji  na 



giełdzie.
System finansowy przedsiębiorstw jest bardzo różny w różnych krajach.

Finanse przedsiębiorstwa to inaczej sposób finansowania jego działalności.

System finansów przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii
ma  charakter  rynkowy  („zewnętrzny").  Kluczową  rolę  odgrywa  tu  handel  już 
wyemi-
towanymi  akcjami  i  instrumentami  długu  na  giełdzie.  Istotna  jest  również 
możliwość
emitowania nowych akcji i innych papierów wartościowych. Japonia i większość 
kra-
jów Europy kontynentalnej, zwłaszcza zaś Niemcy,  tradycyjnie utrzymują system 
„we-
wnętrzny", w ramach którego znaczenie rynków finansowych jest niewielkie. Nie-
mieckie przedsiębiorstwa zaciągają długoterminowe kredyty w bankach, których



przedstawiciele  zasiadają  potem  w  radach  nadzorczych  przedsiębiorstw,  co 
umożliwia
bankom dostęp do poufnych informacji o sytuacji kredytowanej firmy.

Finanse czy władza?

Wielkie  przedsiębiorstwa  finansują  większość  swoich  nowych  inwestycji  z 
niepodzie-
lonych  zysków.  Blisko  90%  inwestycji  brytyjskich  przedsiębiorstw  jest 
finansowane
w  taki  właśnie  sposób;  tylko  około  7%  dochodzi  do  skutku  dzięki  sprzedaży 
nowych
akcji  na  giełdzie.  Podstawowa  różnica  między  obydwoma  systemami  finansów 
przed-
siębiorstw sprowadza się nie do łatwości uzyskania w każdym z nich potrzebnych 
fir-
mie  funduszy,  lecz  do sposobu,  w jaki  dostarczyciele  tych  funduszy zdobywają 
kontro-
lę nad finansowanym przedsiębiorstwem.

Kontrola nad przedsiębiorstwem rozstrzyga  o  tym,  kto  sprawuje  władzę
w przedsiębiorstwie w różnych sytuacjach.

W  systemie  „wewnętrznym",  w  którym  decydującą  rolę  odgrywają  banki, 
przed-
stawiciele banku zasiadają w radzie nadzorczej firmy, wykorzystując tę pozycję do
wymuszania zmian w sytuacji, kiedy zarząd popełnił błędy. Oparty na rynku system
„zewnętrzny"  przyznaje  większą  rolę  rynkom papierów wartościowych  kosztem 
ban-
ków.  Utrata  zdolności  do  obsługi  zaciągniętego  długu  zwykle  umożliwia 
wierzycielom
doprowadzenie firmy do bankructwa, które oznacza radykalną zmianę stosunków 
wła-
dzy w firmie.  „Stary"  zarząd zwykle  nie  jest  w stanie  jej  przetrwać.  Podobnie, 
notowa-
nie akcji na rynku publicznym stwarza możliwość przejęcia spółki poprzez giełdę;
nowy  zarząd  w  istocie  nabywa  na  wolnym  rynku  prawo  do  kontroli  nad 
przejmowaną
spółką.  „Zewnętrzne",  oparte na mechanizmie  rynkowym,  systemy finansowania
przedsiębiorstwa stają się zatem w istocie rynkami praw do kontroli nad przedsię-
biorstwem (sprawowania władzy).

Wrogie przejęcia



W Niemczech tradycyjnie wrogie przejęcia są rzadkością. Natomiast wiele przejęć
w Wielkiej Brytanii ma charakter wrogi i następuje wbrew woli „starego" zarządu.
Niektórzy ekonomiści uważają wrogie przejęcia za siłę napędową, która zapewnia
efektywność.  Jednak  rozdzielenie  własności  i  prawa  do  podejmowania  decyzji 
(kon-
troli) w spółkach publicznych jest przyczyną pojawienia się problemu pana i sługi
{principal agent problem)1. Słudzy (w tym przypadku menedżerowie) ulegają pokusie

7 W polskiej  terminologii  zamiennie  stosuje  się  też  określenia:  problem agencji  lub mocodawcy i  pełnomoc-
nika {przyp. red. nauk.).



działania w swoim własnym interesie, a nie w interesie swoich panów (akcjonariu-
szy).

Pan,  czyli  właściciel,  może  przekazać  prawo  do  decydowania  słudze. 
Nadzoro-
wanie sługi jest bardzo kosztowne, tylko sługa bowiem dysponuje pełną infor-
macją  o  osiąganych  przez  siebie  wynikach.  Skutkiem  takiej  sytuacji  jest 
problem
partii   i sługi  ______________________________________________________

Zagrożenie  wrogimi  przejęciami  powstrzymuje  menedżerów  przed  zbyt 
wyraźnym
odchodzeniem  od  zasad  polityki  maksymalizacji  zysku,  której  życzą  sobie 
akcjonariu-
sze.  Nieudolne zarządzanie  powoduje  spadek zysku,  obniżenie  się  kursu akcji  i 
stwarza
szanse łatwego zdobycia kontroli nad spółką dla amatorów przejęcia. Zagrożenie 
prze-
jęciem wymusza dyscyplinę sług, co pomaga rozwiązać problem pana i sługi.

Wrogie przejęcia osłabiają pozycję  „starego" zarządu w inny jeszcze sposób. 
Po-
wiedzmy,  że  chcąc  skłonić  pracowników  do  współpracy  przy  wprowadzaniu 
nowych
metod produkcji,  obiecujesz im sowite wynagrodzenie, kiedy tylko zwiększy się 
pro-
duktywność. Pracownicy wiedzą, że zawsze dotrzymujesz słowa, a jednak nie mogą 
ci
ufać. W trakcie wprowadzania zmian zyski przejściowo się obniżą i możesz się stać
ofiarą wrogiego przejęcia. Szukając oszczędności, nowy właściciel może zwolnić 
pra-
cowników. Twoi pracownicy odrzucą zatem twój plan wprowadzenia sensownych
zmian w spółce.

Osłabiając zdolność menedżerów do zawierania umów z pracownikami, wrogie
przejęcia  zniechęcają  do  inwestycji  i  skracają  horyzont  planowania.  Jednak 
niemieckie
i  japońskie  „wewnętrzne"  systemy  finansów  przedsiębiorstw  także  mają  swoje 
wady,
szczególnie  w  sytuacji,  kiedy  pożądane  jest  radykalne  działanie.  Japońska 
gospodarka
pozostawała  w stagnacji  przez  10 lat,  ponieważ japońskie  spółki,  zwłaszcza zaś 
banki,
nie były w stanie dokonać radykalnych zmian po załamaniu się cen nieruchomości 
na
początku  lat  dziewięćdziesiątych  XX  w.  W  Wielkiej  Brytanii  i  Stanach 
Zjednoczonych
nie zwlekano by aż tak długo, nie obawiano by się aż tak bardzo przyznania się do 
nie-
powodzenia, a reakcja byłaby o wiele bardziej zdecydowana.



Jak  zwykle  w  takich  przypadkach  przyczyną  zbyt  długiej  debaty  —  tu 
dotyczącej
wad i zalet dwóch systemów władzy w przedsiębiorstwie — jest to, że obie strony
mają swoje racje. Ramka 6.2 zawiera więcej szczegółów.

Po tym rzucie oka na to, co cię czeka, jeśli zdecydujesz się na karierę finansisty,
wracamy do analizy decyzji o podaży podejmowanych przez przedsiębiorstwo.

6.5. Decyzje produkcyjne przedsiębiorstwa

Wyobraźmy  sobie  przedsiębiorstwo  produkujące  łyżki.  Dostępne  metody 
wytwarzania
łyżek różnią się wielkością nakładu pracy i liczbą zastosowanych maszyn. Niektóre
wymagają  dużego nakładu pracy i  małej  liczby maszyn,  inne zaś  — odwrotnie. 
Przed-
siębiorstwo zna także stawki płacy za godzinę pracy wykwalifikowanego operatora 
to-



Ramka 6.2

Jak bardzo spasieni powinni być prezesi?

Brytyjskie i amerykańskie firmy przyznają menedżerom wysokiego szczebla opcje 
na
akcje, czyli prawo do zakupu akcji spółki w przyszłości, lecz po cenie uzgodnionej
wcześniej.  Jeśli  spółka radzi  sobie dobrze,  cena jej  akcji  rośnie i  menedżerowie 
mogą
osiągnąć  wielkie  zyski.  W  ten  sposób  menedżerowie  są  motywowani  do 
zachowania
się  zgodnego  z  interesami  akcjonariuszy,  czyli  do  zapewnienia  możliwie 
największej
zyskowności spółki.

Jednak  szczodre  nagrody  mogą  skłaniać  kierownictwo  firmy  do  kłamstw  i 
oszustw,
które mają  na celu podbicie ceny akcji.  Skandale w spółkach,  takich jak Enron
i WorldCom, były częściowo wynikiem istnienia opcji na akcje dla menedżerów.

Już  w  2004  r.  „Financial  Times"  donosił,  że  amerykańskie  spółki  zaczęły 
ograni-
czać prawo do opcji na zakup akcji...

Ź r ó d ł o :  „Financial Times", 22 March 2004.

karki produkującej łyżki oraz wysokość opłaty za wynajęcie takiej tokarki. Wie ono
także,  jak  przebiega  krzywa  popytu  na  jego  wyroby,  co  pozwala  mu  określić 
wielkość
sprzedaży łyżek (a zatem także przychody) przy różnym poziomie cen.

Chcąc zmaksymalizować  zysk,  firma  wybiera  optymalną  wielkość produkcji.
Zmiana wielkości produkcji wpływa zarówno na koszty produkcji, jak i na wielkość
przychodów ze sprzedaży. Koszty produkcji i popyt łącznie określają rozmiary pro-
dukcji, zapewniające maksymalizację zysku.

Minimalizacja kosztów

Przedsiębiorstwo  maksymalizujące  zysk  z  pewnością  dąży  do  ustalenia  takiej 
wielko-
ści produkcji, przy której koszty osiągną poziom najniższy z możliwych. Gdyby tak
jednak  nie  było  i  istniałaby  możliwość  utrzymania  wielkości  produkcji  na  tym 
samym
poziomie przy niższych kosztach, oznaczałoby to, iż przedsiębiorstwo jest w stanie
jeszcze  powiększyć  swoje  zyski.  Wypływa  stąd  wniosek,  iż  przedsiębiorstwo 
dążące



do  maksymalizacji  zysku  musi  wytwarzać  swoją  produkcję  przy  najniższych 
kosztach.

Krzywa kosztów całkowitych

Znajomość  dostępnych  metod  produkcji  oraz  kosztów  najęcia  siły  roboczej  i 
maszyn
pozwala menedżerom obliczyć najniższe koszty wytwarzania każdego wolumenu 
pro-
dukcji. Minimalizację kosztów wytworzenia niewielkiej liczby łyżek zapewni naj-



prawdopodobniej  zatrudnienie  kilku  pracowników  wyposażonych  w  niewielką 
liczbę
maszyn.  Zwiększenie  produkcji  uzasadnia  natomiast  decyzję  o  zastosowaniu 
większej
liczby maszyn przypadających na jednego pracownika.

Kolumna (1) tablicy 6.3 informuje o różnych wielkościach produkcji. Natomiast
kolumna  (2)  obrazuje  kształtowanie  się  minimalnych  kosztów  dla  każdego 
wolumenu
produkcji. Przedsiębiorstwo ponosi koszty w wysokości 10 £ nawet wówczas, gdy
wielkość produkcji jest równa zeru. Są one związane z koniecznością utrzymania
przedsiębiorstwa,  a  więc  opłacenia  kosztów  funkcjonowania  biura,  wynajęcia 
telefonu
itd.  Rozpoczęcie  produkcji  powoduje  dalszy  wzrost  kosztów.  Koszty  zawierają 
koszt
alternatywny wykorzystania wszystkich zasobów używanych w przedsiębiorstwie.
Koszt  całkowity rośnie wraz ze wzrostem produkcji.  Przy większych rozmiarach 
pro-
dukcji następuje bardzo gwałtowny wzrost kosztów. Jest on wynikiem konieczności
zapłacenia pracownikom dodatkowego wynagrodzenia za pracę w sobotyi niedziele.

Tablica 6.3. Utarg, koszty i zyski (tygodniowo)

(1) (2) (3) (4) (5)
Produkcja Koszt całkowity Cena (£) Utarg całkowity Zysk (£)

(cena x ilość) (utarg - koszt)

0 10 — 0 -10
1 25 21 21 -4
2 36 20 40 4
3 44 19 57 13
4 51 18 72 21
5 59 17 85 26
6 69 16 96 27
7 81 15 105 24
8 95 14 112 17
9 111 13 117 6
10 129 12 120 -9

Utarg całkowity

Przychód  ze  sprzedaży  wytworzonej  produkcji  zależy  od  ceny  i  wielkości 
zapotrzebo-
wania.

Kolumna (3) tablicy 6.3 ilustruje kształtowanie się funkcji popytu, informując
o cenie, po której można sprzedać poszczególne wielkości produkcji. Kolumna (4) 
za-
wiera obliczenia przychodu ze sprzedaży (cena x ilość). Przy cenie 21 £ firma może
sprzedać tylko jedną łyżkę. Im niższa jest cena, tym większy wolumen sprzedaży.
Krzywa popytu opada.



Zysk

W kolumnie (5) przedstawiono zyski będące różnicą między utargiem a kosztami.
Przy niewielkich rozmiarach produkcji zysk jest ujemny. Dla najwyższego poziomu
produkcji,  tj.  10, zysk jest również ujemny.  Przedsiębiorstwo osiąga zyski  tylko 
przy
średnich rozmiarach produkcji.

Największy zysk (27 £) przedsiębiorstwo osiąga przy produkcji wynoszącej 6 
jed-
nostek. Utarg całkowity z produkcji równej 6 wynosi 96 £ (6 x 16 £). Prawidłowo 
ob-
liczone  koszty  produkcji,  uwzględniające  koszt  alternatywny  wszystkich 
wykorzysty-
wanych zasobów, wynoszą 69 £ tygodniowo, dlatego zysk jest równy 27 £. W tabli-
cy  6.3  wybrany  przez  przedsiębiorstwo  optymalny  poziom produkcji  i  zysków 
został
przedstawiony w wierszu szóstym.

Maksymalizacja  zysku nie jest  równoznaczna z maksymalizacją  utargu.  Przy
sprzedaży 10 jednostek tygodniowo przedsiębiorstwo mogłoby zarobić 120 £, ale
koszt  ich  produkcji  jest  równy  129  £.  Produkcja  kilku  ostatnich  jednostek  jest 
bardzo
kosztowna  i  przynosi  tylko  niewielki  przyrost  utargu.  Oznacza  to,  że  bardziej 
opłacal-
na jest nieco mniejsza produkcja.

6.6. Koszt krańcowy i utarg krańcowy

Na ten sam problem warto zawsze spojrzeć z różnych punktów widzenia. Obecnie
spróbujemy  odpowiedzieć  na  pytanie,  czy  przy  różnych  rozmiarach  produkcji 
celowe
jest jej dalsze zwiększanie. Załóżmy, że przedsiębiorstwo wytwarza 3 łyżki i zamie-
rza zwiększyć produkcję do 4 sztuk. W tablicy 6.3 widzimy, że powoduje to wzrost
kosztów całkowitych z 44 £ do 51 £, czyli o 7 £. Utarg całkowity zwiększy się z 57 
£
do  72  £,  tj.  o  15  £.  Zwiększenie  produkcji  z  3  do  4  łyżek  wywołuje  większy 
przyrost
utargu niż kosztów. W efekcie zysk wzrośnie o 8 £ (15 £ dodatkowego przychodu
minus 7 £ dodatkowych kosztów). Następnie firma sprawdza, czy opłaca się zwięk-
szyć produkcję z 4 do 5 sztuk itd.

Zastosowane podejście — pozwalające zbadać, w jaki sposób wzrost produkcji
o jednostkę wpłynie na poziom zysku — polega na analizie kosztu krańcowego i 
utar-
gu  (przychodu)  krańcowego,  związanych  z  wytworzeniem dodatkowej  jednostki 
pro-
duktu.



Koszt krańcowy {marginal cost) jest to wzrost kosztów całkowitych, wywołany
wzrostem  produkcji  o  jednostkę.  Utarg {przychód) krańcowy {marginal
revenue) jest  to  wzrost  utargu  całkowitego,  wywołany  zwiększeniem 
produkcji
o jednostkę.

Dopóki  utarg  krańcowy  jest  większy  od  kosztu  krańcowego,  dopóty 
przedsiębior-
stwo powinno zwiększać produkcję. Jest to możliwe, ponieważ każda dodatkowo 
wy-



produkowana  i  sprzedana  jednostka  produktu  bardziej  zwiększa  całkowite 
przychody
niż koszty całkowite, co oznacza, że wzrasta zysk przedsiębiorstwa. Kiedy koszt 
krań-
cowy  jest  większy  od  utargu  krańcowego,  każda  następna  jednostka  produktu 
zmniej-
sza sumę zysków.

Kategorie  kosztu  krańcowego  i  utargu  krańcowego  są  wykorzystywane  do 
oblicza-
nia  wielkości  produkcji  pozwalającej  zmaksymalizować  zysk  przedsiębiorstwa. 
Dopó-
ki utarg krańcowy przewyższa koszt krańcowy, dopóty należy zwiększać produkcję.
W momencie gdy utarg krańcowy spadnie poniżej kosztu krańcowego, produkcja 
po-
winna przestać wzrastać.

Koszt krańcowy

Tablica 6.4 zawiera, obliczone na podstawie danych z tablicy 6.3, wartości kosztów
krańcowych  wytworzenia  kolejnych  jednostek  produktu,  w  naszym  przypadku 
łyżek.
Wzrost produkcji z O do 1 sztuki podnosi koszt całkowity z 10 £ do 25 £. Koszt 
krań-
cowy wyprodukowania pierwszej łyżki wynosi 15 £. W tablicy 6.4 widzimy koszt
krańcowy wytworzenia poszczególnych wielkości produkcji, czyli przyrost kosztu
całkowitego spowodowany zwiększeniem produkcji.

Tablica 6.4. Koszt całkowity i koszt krańcowy (£)

Produkcja Koszt całkowity Koszt krańcowy
0 10 —
1 25 15
2 36 I l
3 44 8
4 51 7
5 59 8
6 69 10
7 81 12
8 95 14
9 111 16

10 129 18

Koszt  krańcowy  jest  wysoki,  gdy  produkcja  jest  mała  lub  bardzo  duża. 
Najniższy
koszt krańcowy występuje przy produkcji równej 4 i wynosi 7 £.

Czym wytłumaczyć fakt, iż koszty krańcowe są początkowo wysokie, następnie
spadają, po czym ponownie rosną? Wynika to głównie z charakteru technologii przy
różnej  skali  produkcji.  Przy  niewielkich  rozmiarach  produkcji  przedsiębiorstwo 
wyko-



rzystuje proste metody wytwarzania. Przy większej skali produkcji opłacalne staje 
się
zastosowanie bardziej skomplikowanych, nowoczesnych maszyn, które umożliwiają



obniżenie  kosztów wytwarzania  dodatkowych  jednostek.  Przy dalszym wzroście 
pro-
dukcji pojawiają się trudności z zarządzaniem dużym przedsiębiorstwem. Kolejne
przyrosty produkcji stają się coraz droższe i koszty krańcowe zwiększają się.

Rysunek 6.1. Koszt krańcowy

Przedstawiona na rysunku  6.1 zależność  kosztów krańcowych  od wolumenu 
pro-
dukcji wygląda różnie w różnych przedsiębiorstwach. W kopalni węgla, w której 
złoża
są  bliskie  wyczerpania,  koszty  krańcowe  rosną  gwałtownie  wraz  ze  wzrostem 
produk-
cji.  W gałęziach  produkujących  dobra  masowe  koszty  krańcowe  mogą  osiągać 
wysoki
poziom  przy  małych  rozmiarach  produkcji,  a  następnie  obniżać  się  i  wreszcie 
ustabili-
zować na pewnym poziomie (zob. ponownie rysunek 6.1).

Utarg krańcowy



Wykorzystując  dane z  tablicy 6.3,  w tablicy 6.5 zobrazowano kształtowanie  się 
utargu
krańcowego, czyli wzrost przychodów całkowitych wywołany wzrostem sprzedaży

ProdukcjaCena sprzedażyUtarg całkowityUtarg krańcowy0—0—
12121212204019319571741872155178513616961171510598141

127913117510121203

Tablica 6.5. Cena, utarg całkowity i utarg 
krańcowy (£)



Ramka 6.3

Czym naprawdę jest przedsiębiorstwo?

Pewne  działania  gospodarcze  przybierają  formę  wymiany  rynkowej,  a  inne  są 
prowa-
dzone  w  sposób  scentralizowany  wewnątrz  przedsiębiorstwa,  na  długo  zanim 
dojdzie
do jakiejkolwiek wymiany. Kiedy szef chce się napić kawy, nie ogłasza przetargu, 
lecz
prosi sekretarkę, żeby ją zrobiła.

Według jednej z najbardziej rozpowszechnionych teorii przedsiębiorstwa, dzięki
„statycznej  synergii"  w  przedsiębiorstwach  powstają  korzyści  ze  ściśle 
powiązanych
ze sobą działań.  Opłacalne jest  wiązanie  współzależnych  działań produkcyjnych
w pewną całość, zanim dojdzie do sprzedaży łącznego ich efektu.

Zwolennicy innej koncepcji przedsiębiorstwa sądzą, że na istotę firmy składają 
się
zaufanie i praca zespołowa, które ze swej natury mają charakter długookresowy.
Przedsiębiorstwa  uznaje  się  za  instytucje  służące  umacnianiu  długookresowych 
związ-
ków międzyludzkich, których wymaga efektywność.

Zwolennicy najnowszego, trzeciego poglądu na naturę przedsiębiorstwa sądzą, 
że
przedsiębiorstwo jest  niekompletną umową.  Jeśli  ludzie  są w stanie przewidzieć 
prze-
bieg przyszłych zdarzeń, możliwe jest dokonanie transakcji rynkowych, ponieważ
można zawrzeć umowę, która szczegółowo określi, co będzie się działo w każdej 
sy-
tuacji. Jednak pewnych przyszłych sytuacji nie da się przewidzieć: żadna umowa 
nie
może ich zatem uwzględnić. Istniejąca w przedsiębiorstwie hierarchiczna struktura
władzy umożliwia ustalenie, kto podejmie decyzję, jeśli w przyszłości dojdzie do 
ja-
kiegoś niecodziennego zdarzenia.

o jednostkę. Wzrost produkcji z O jednostek do 1 jednostki zwiększa utarg z O do 
21  £.
Jest to utarg krańcowy ze sprzedaży pierwszej wyprodukowanej jednostki. Wzrost
produkcji z 7 do 8 jednostek powoduje zwiększenie przychodu ze 105 £ do 112 £, 
da-
jąc  przychód  krańcowy  w  wysokości  7  £.  Wielkości  utargów  całkowitego  i 
krańcowe-
go zależą od kształtowania się popytu na produkty danego przedsiębiorstwa.



Utarg krańcowy jest  pokazany także na rysunku 6.2 jako krzywa  opadająca. 
Przy
bardzo dużych rozmiarach produkcji może on nawet przybierać wartości ujemne.
Przedsiębiorstwo  może  sprzedać  11  łyżek,  ale  po  cenie  10  £  za  sztukę.  Utarg 
całkowity
byłby wtedy równy 110 £. Z tablicy 6.5 wynika, że przy zwiększeniu produkcji z 10 
do
11 sztuk utarg krańcowy równa się 110 - 120, czyli -10 £.

Utarg krańcowy = zmiana utargu całkowitego ze sprzedaży dodatkowej
jednostki = (dodatkowy przychód uzyskany ze sprzedaży ostatniej jednostki) -
- (przychód utracony wskutek sprzedaży dotychczasowej produkcji
po niższej cenie).

(6.1)
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Rysunek 6.2. Utarg krańcowy
Utarg  krańcowy  jest  to  przyrost  utargu  całkowitego
przedsiębiorstwa  w  wyniku  wzrostu  sprzedaży
o  jednostkę.  Rozpatrywane  przedsiębiorstwo  może
sprzedać  więcej  tylko  po  obniżeniu  ceny.  Dlatego
utarg krańcowy spada w miarę wzrostu produkcji.

Krzywa popytu ma nachylenie ujemne. Zwiększenie sprzedaży wiąże się z ko-
niecznością obniżki ceny.  Sprzedaż dodatkowej jednostki produktu po obniżonej 
cenie
tworzy  pierwszy  składnik  równania  utargu  krańcowego.  Jednak  sprzedaż 
dodatkowych
jednostek powoduje obniżkę ceny, po jakiej można sprzedać  wszystkie poprzednio 
wy-
produkowane jednostki. Ten drugi efekt zmniejsza dodatkowy utarg uzyskany ze
sprzedaży ostatniej jednostki produktu.

Utarg krańcowy spada systematycznie z dwu powodów. Po pierwsze, ponieważ
krzywa  popytu  opada  w  miarę  wzrostu  wolumenu  produkcji,  cena  ostatniej 
sprzedawa-
nej  jednostki  musi  być  niższa  niż  poprzednio.  Po  drugie,  kolejne  obniżki  cen 
zmniej-
szają przychody uzyskane ze sprzedaży wszystkich dotychczasowych jednostek pro-
duktu. Tych jednostek jest tym więcej, im większa jest produkcja. W związku z tym
a) utarg krańcowy spada wraz ze wzrostem produkcji; b) utarg krańcowy jest niższy
od  ceny  ostatniej  sprzedanej  jednostki,  ponieważ  obniżka  ceny  zmniejsza 
przychody
uzyskane ze sprzedaży dotychczasowych jednostek.

Kształt  krzywej  utargu  krańcowego  zależy  wyłącznie  od  kształtu  krzywej 
popytu
na produkty przedsiębiorstwa. Małe przedsiębiorstwo działające na bardzo dużym 
ryn-
ku  może  sprzedać  dowolną  ilość  produktu,  nie  wpływając  na  istniejącą  cenę 
rynkową.
Krzywa  popytu  na produkt  sprzedawany przez takie  przedsiębiorstwo przebiega 
pozio-
mo na wysokości ceny rynkowej. W tym specjalnym przypadku cena jest utargiem
krańcowym.  Kiedy produkcja  i  sprzedaż rosną,  nie  pojawia się  strata  utargu ze 
sprze-
daży dotychczasowych jednostek produktu.
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MR, MC i wybór wielkości produkcji

W tablicy 6.6 opisano jednocześnie koszty krańcowe,  MC, i przychody krańcowe, 
MR.
Umożliwia  to  analizę  zmian  wolumenu  produkcji  z  punktu  widzenia  kryterium 
maksy-
malizacji zysku. Jeżeli  MR przewyższa  MC, to zwiększenie produkcji o jednostkę 
bę-
dzie  oznaczało  wzrost  zysków.  W  ostatniej  kolumnie  tablicy  widać,  że 
zastosowanie
przez przedsiębiorstwo takiego właśnie rozumowania spowoduje, iż rozmiary jego
produkcji ukształtują się na poziomie co najmniej 6 sztuk.



Przedsiębiorstwo rozważa obecnie możliwość zwiększenia produkcji z 6 do 7
sztuk.  Utarg  krańcowy  wyniesie  wówczas  9  £,  koszt  krańcowy  zaś  12  £,  co 
oznacza,
że  zysk  zmniejszy  się  o  3  £.  Wypływa  stąd  wniosek,  iż  nie należy  zwiększać 
produkcji
do 7 lub więcej sztuk. Przedsiębiorstwo powinno zwiększać produkcję do poziomu 
6
sztuk, ale nie bardziej. Właśnie ten poziom produkcji, jak to już wiemy z tablicy 
6.5,
pozwala osiągnąć maksymalny zysk.

Koszt i utarg całkowity a koszt i utarg krańcowy

Tablica 6.5 przedstawiająca koszt  i  utarg całkowity oraz tablica 6.6 zawierająca 
koszt
i utarg krańcowy są przykładami  dwóch różnych sposobów analizy tego samego 
pro-
blemu. Ekonomiści często posługują się analizą marginalną (dotyczącą wielkości
krańcowych). Analiza marginalna ułatwia odpowiedź na pytanie, czy istnieje możli-
wość  poprawy  sytuacji  przedsiębiorstwa  poprzez  niewielką  zmianę  wielkości 
produk-
cji.  Pozytywna  odpowiedź  na  nie  jest  równoznaczna  z  wnioskiem,  że 
dotychczasowy
stan nie stanowił optimum i zmiana taka powinna zostać dokonana.

Posługiwanie się analizą marginalną wymaga pewnej ostrożności. Nie daje ona 
bo-
wiem podstaw do ewentualnej decyzji  o zaniechaniu produkcji. Załóżmy,  że  MR 
prze-
wyższa  MC przy  produkcji  w  przedziale  od  0  do  6  jednostek,  później  zaś  jest 
mniejszy

ProdukcjaMRMCMR-MCDecyzja
o wielkości
produkcji121156Zwiększyć219118Zwiększyć31789Zwiększyć4157

8Zwiększyć51385Zwiększyć611101 7912-3Zmniejszyć8714-
7Zmniejszyć9516-11Zmniejszyć10318-15Zmniejszyć

Tablica 6.6. Wykorzystanie utargu krańcowego i kosztu 
krańcowego (£)
do wyznaczania wielkości produkcji



od kosztu  krańcowego.  Poziom produkcji  powinien  wynosić  6  jednostek.  Może 
jednak
wystąpić sytuacja, gdy koszty stałe przedsiębiorstwa będą tak duże (np. niezwykle 
wy-
soko  opłacany  dyrektor),  że  zyski  osiągnięte  z  wytwarzania  6  jednostek  nie 
wystarczą
na  ich  pokrycie.  Produkcja  w  wysokości  6  jednostek  pozwala  więc  tylko 
zminimalizo-
wać straty związane z koniecznością opłacenia kosztów stałych. Może się okazać, 
że
najlepszym  wyjściem  dla  akcjonariuszy  byłoby  zamknięcie  firmy  i  zwolnienie 
dyrek-
tora. W następnym rozdziale problem ten poddamy dokładnej analizie.
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Podsumowując,  możemy  stwierdzić,  że  przedsiębiorstwo  dążące  do 
maksymaliza-
cji zysku powinno zwiększać produkcję tak długo, jak długo przychody krańcowe 
są
większe od kosztów krańcowych.  W momencie  gdy koszty krańcowe zaczynają 
prze-
kraczać  przychody  krańcowe,  nie  należy  już  dalej  zwiększać  produkcji. 
Zastosowanie
powyższej zasady pozwala na wybór optymalnej wielkości produkcji. Jeżeli nawet
wówczas przedsiębiorstwo nie osiąga zysków, to powinno zostać zlikwidowane.

6.7. Krzywe kosztów krańcowych
i utargu krańcowego

W  dotychczasowej  analizie  przyjmowaliśmy,  że  wielkość  produkcji 
przedsiębiorstwa
wyraża się liczbami całkowitymi (np. O, 1 lub 7 jednostek), a nie takimi liczbami, 
jak
1,5  lub  6,7.  Najczęściej  jednak  produkcja  nie  przyjmuje  wartości  całkowitych. 
Dzieje
się tak z dwóch powodów. Po pierwsze, w przypadku takich dóbr, jak mleko czy 
psze-
nica,  rozmiary  poszczególnych  transakcji  są  różne  i  nie  zawsze  odpowiadają 
całkowi-
tej liczbie jednostek.

Po drugie, nawet w przypadku takich dóbr, jak samochody,  których wielkość
sprzedaży  jest  na  ogół  liczbą  całkowitą,  przedsiębiorstwo  może  sprzedawać  75 
samo-
chodów  w  ciągu  4  tygodni,  co  daje  18,75  samochodów  tygodniowo.  Dlatego 
wygodne
jest założenie, że zmiany produkcji i sprzedaży przedsiębiorstwa dokonują się w 
spo-
sób ciągły.

Jeżeli tak, to możemy narysować wygładzone wykresy funkcji kosztów krańco-
wych (MC) i utargu krańcowego (MR), tak jak zostało to pokazane na rysunku 6.3.
Zysk jest maksymalny w punkcie przecięcia obydwu linii  (E). Wielkość produkcji 
Q1

zapewnia najwyższy zysk (lub najmniejsze straty). Przy produkcji mniejszej od Q1

utarg  krańcowy jest  wyższy  od  kosztów krańcowych,  a  więc  wzrost  produkcji 
spowo-
duje zwiększenie zysku (lub zmniejszenie straty).



Rysunek 6.3. Koszt krańcowy i utarg
krańcowy
Krzywe  kosztu  krańcowego  i  utargu  krańcowego  są
ciągłe.  Optymalna  wielkość  produkcji  przedsiębior-
stwa  wynosi  Q1.  Przy  tym  wolumenie  produkcji
koszt  krańcowy  jest  równy  utargowi  krańcowemu.
Dla  wszystkich  punktów  znajdujących  się  na  lewo
od  Q1 utarg  krańcowy  jest  wyższy  od  kosztu  krań-
cowego,  a  więc  opłacalny jest  wzrost  produkcji  (ilu-
strują  to  strzałki  na  wykresie).  Gdy  produkcja  jest
większa  od  Q1,  utarg  krańcowy  jest  mniejszy  od
kosztu  krańcowego,  a  zyski  rosną  przy  ograniczeniu
produkcji.  Jeżeli  przedsiębiorstwo  ponosi  w  punk-
cie  Q1 straty,  należy  sprawdzić,  czy  zamiast  produ-
kować  Q1,  nie  należałoby  całkowicie  zrezygnować
z produkcji.
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Na prawo od  Q1 koszty krańcowe są wyższe  od utargu krańcowego.  Dalsze 
zwięk-
szanie  produkcji  w większym stopniu podwyższa  koszty niż  przychody,  a  więc 
ogra-
niczenie produkcji przynosi większe oszczędności kosztów, niż wynoszą utracone
przychody. Na rysunku 6.3 kierunek strzałek ilustruje związane z zyskiem bodźce 
do
zwiększenia produkcji (na lewo od  Q1) lub do jej zmniejszenia (na prawo od  Q1). 
Mo-
tyw  maksymalizacji  zysku  skłania  przedsiębiorstwo  do  ustalenia  produkcji  na 
pozio-
mie  Q1, jeśli  oczywiście  nie  występują  przyczyny  powodujące  wycofanie  się 
przedsię-
biorstwa z działalności produkcyjnej w ogóle. W punkcie  Q1 koszt krańcowy jest 
rów-
ny utargowi krańcowemu.

W  tablicy  6.7  przedstawiono  wszystkie  warunki  niezbędne  do  wyznaczenia 
wiel-
kości produkcji zapewniającej maksymalny zysk.

Zmiany kosztów

Załóżmy,  że  przedsiębiorstwo  odczuwa  skutki  wzrostu  cen  stosowanych  w 
produkcji
surowców. Koszty krańcowe rosną przy każdej wielkości produkcji.  Na rysunku 
6.4
zmianę tę pokazano jako przesunięcie w górę krzywej MC do położenia MC. Przed-

siębiorstwo  decyduje  się  na  produkcję  w 
punkcie  E'. Wyższe  koszty  krańcowe  powo-
dują  zmniejszenie  produkcji  z  Qx do  Q2, 
zapewniające maksymalizację zysku.

Rysunek 6.4. Wzrost kosztu krańcowego
prowadzi do zmniejszenia produkcji

W  związku  ze  wzrostem  kosztów  czynników  pro-
dukcji,  np.  podwyżką  plac,  krzywa  kosztów krańco-
wych  przesuwa  się  w górę,  tj.  z  położenia  M C  do
M C.  Przesunięcie  to  powoduje  zmianę  położenia

Warunek
krańcowyDecyzjaSprawdzenie wynikuMR > MC

MR<MC
MR = MCZwiększyć produkcję

Zmniejszyć produkcję
Wielkość optymalnaJeśli występują zyski, utrzymać tę wielkość 
produkcji; jeśli
występują straty, zaniechać produkcji

Tablica 6.7. Sposób wyznaczania optymalnej wielkości 
produkcji przedsiębiorstwa
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punktu  przecięcia  krzywych  M C  i  MR  z  E  do  E ' ,
czego  efektem  jest  zmniejszenie  produkcji.  Produk-
cja  spada  z  Q 1  do  Q 2 .  Jeżeli  więc  rosną  koszty,  pro-
dukcja przedsiębiorstwa się zmniejsza.
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Przesunięcie krzywej popytu

Załóżmy, że krzywa popytu na wyroby przedsiębiorstwa i linia utargu krańcowego
przesuwają  się  w  górę.  Dla  wszystkich  rozmiarów  produkcji  cena  i  przychód 
krańco-
wy są teraz wyższe niż poprzednio. Na rysunku 6.5 krzywa  MR przesuwa się do 
poło-
żenia MR', co powoduje zmianę punktu równowagi z E do E". Wyższy popyt dopro-
wadził do zwiększenia produkcji z Q1 do Q3.

Rysunek 6.5. Przesunięcie w górę linii
utargu krańcowego prowadzi do wzrostu
produkcji

Jeżeli  linia  MR przesuwa  się  w  górę  do  położenia
MR',  to  punkt  przecięcia  linii  MR i  krzywej  MC
przemieszcza  się  z  £  do  E".  Optymalne  rozmiary
produkcji  przedsiębiorstwa  wzrastają  z  Q1 do  Q3.
Zmiana  położenia  linii  MR może  być  spowodowana
np. wzrostem liczby klientów firmy.

Czy przedsiębiorstwa znają przebieg krzywych swoich kosztów
krańcowych i utargu krańcowego?

Czy przedsiębiorstwa działające w rzeczywistym świecie wiedzą,  w jaki  sposób 
prze-
biegają krzywe ich kosztów krańcowych i przychodów krańcowych, tak aby móc 
prze-
prowadzić skomplikowany rachunek, pozwalający ustalić rozmiary produkcji, przy
których obie te wielkości się zrównują?

W celu potwierdzenia przydatności przedstawionego modelu podaży nie jest ko-
nieczne, aby przedsiębiorstwa stosowały tego rodzaju procedury w praktyce. Jeżeli
menedżer  przypadkowo,  na  podstawie  intuicji  bądź  w  wyniku  przemyślanej 
decyzji,
osiągnie w swoim przedsiębiorstwie maksymalny zysk, to koszty krańcowe będą 
mu-
siały być równe przychodom krańcowym. Nasza sformalizowana analiza pozwala 
śle-
dzić postępowanie tysięcy dobrych menedżerów podejmujących, przeciętnie biorąc,
prawidłowe  decyzje,  dzięki  czemu  udaje  im  się  przetrwać  w  trudnym  świecie 
biznesu.
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Zaprezentowaliśmy tutaj tylko bardzo ogólne spojrzenie na mechanizm kształto-
wania się kosztów i przychodów.  W następnych rozdziałach przeanalizujemy to 
zagad-
nienie bardziej szczegółowo. Niemniej już obecnie dysponujemy podstawami teorii
wyboru wielkości podaży przez przedsiębiorstwo. Przedsiębiorstwa wybierają taki 
po-
ziom produkcji, który zapewnia osiągnięcie maksymalnego zysku. Oznacza to, że
koszt krańcowy jest równy utargowi krańcowemu.



Podsumowanie
• Teoria podaży to teoria opisująca warunki dokonywania przez przedsiębiorstwo

wyboru wielkości produkcji.
• Rozróżniamy  trzy  rodzaje  przedsiębiorstw:  firmę  jednoosobową,  opartą  na 

pracy
właściciela,  spółkę  jawną  i  spółkę  kapitałową.  Najwięcej  jest  firm 
jednoosobo-
wych,  ale  często  są  one  bardzo  małe.  Największe  przedsiębiorstwa  są 
zorganizowa-
ne  w  formie  spółek  kapitałowych  (akcyjnych  i  z  ograniczoną 
odpowiedzialnością).

• Spółki  są  własnością  akcjonariuszy  (udziałowców),  ale  są  zarządzane  przez 
mene-
dżerów odpowiedzialnych przed radą dyrektorów.

• Zakres  odpowiedzialności  akcjonariuszy  za  zobowiązania  spółki  jest 
ograniczo-
ny. Odpowiedzialność właścicieli pozostałych rodzajów firm (jednoosobowych
i spółek jawnych) jest nieograniczona.

• Przychody  (utarg)  przedsiębiorstwa  pochodzą  ze  sprzedaży  dóbr  i  usług. 
Koszty
to wydatki ponoszone w związku z prowadzeniem produkcji i sprzedaży. Zysk 
to
nadwyżka przychodów nad kosztami.

• Koszty  powinny  obejmować  koszt  alternatywny  wykorzystania  wszystkich 
zaso-
bów.  Koszt alternatywny  (koszt utraconych możliwości) jest równy wartości 
do-
chodów, które dany czynnik produkcji mógłby przynieść, gdyby go zatrudniono
w innym,  możliwie najlepszym zastosowaniu. Koszty ekonomiczne obejmują
zwłaszcza  koszt  czasu  i  wysiłku  właściciela,  związany  z  prowadzeniem 
przedsię-
biorstwa.  Do kosztów ekonomicznych  zaliczamy również koszt  alternatywny 
wy-
korzystania  kapitału  finansowego  przedsiębiorstwa.  Zysk  nadzwyczajny  to 
czysty
zysk pozostający właścicielowi po potrąceniu tych wszystkich kosztów.

• Celem działania przedsiębiorstwa jest maksymalizacja zysku. Nawet wówczas,
gdy  przedsiębiorstwo  jest  zarządzane  przez  menedżerów,  a  nie  właścicieli, 
założe-
nie o maksymalizacji zysku pomaga zrozumieć jego zachowanie. Firma, która 
po-
nosi straty, nie może działać w nieskończoność.

• Chcąc  zmaksymalizować  zysk,  przedsiębiorstwo  musi  produkować  jak 
najtaniej.
Maksymalizacja  zysku  wymaga  minimalizacji  kosztów  wytwarzania  przy 



każdych
rozmiarach produkcji.

• Przedsiębiorstwo  wybiera  optymalną  wielkość  produkcji,  tj.  taką,  która 
zapewnia
maksymalizację sumy zysków ekonomicznych. Tego rodzaju decyzja może być
opisana  alternatywnie  za  pomocą  analizy  kosztów  krańcowych  i  utargu 
krańcowe-
go.  Koszt  krańcowy  to  przyrost  kosztów całkowitych,  wywołany wzrostem 
pro-
dukcji  o  jednostkę.  Utarg  krańcowy  to  odpowiednia  zmiana  utargu 
całkowitego,
zależna od kształtowania się krzywej popytu na produkty danego przedsiębior-
stwa. Zyski osiągają maksimum przy produkcji, dla której koszt krańcowy
jest równy utargowi krańcowemu. Jeżeli zyski są ujemne, to przedsiębiorstwo
powinno przerwać produkcję (jeśli taka decyzja umożliwia zmniejszenie strat).

• Przesunięcie krzywej kosztów krańcowych w górę powoduje zmniejszenie pro-
dukcji.  Taka  sama  zmiana  położenia  linii  utargu  krańcowego  prowadzi  do 
wzrostu
wielkości produkcji.



• Przedsiębiorstwa nie muszą ciągle ustalać położenia krzywych swoich kosztów
krańcowych i utargu krańcowego. Ustalenie punktu zrównania się MC i MR jest
jedynie  metodą  stosowaną  przez  ekonomistów  w  celu  naśladowania 
postępowania
dobrych  menedżerów,  prawidłowo  oceniających,  przy  jakiej  produkcji  zysk 
będzie
maksymalny.

Zadania sprawdzające

1. W jaki sposób poniższe informacje wpłyną na rachunek wyników firmy R-a-P, 
za-
mieszczony  w  tablicy  6.1  ?  a)  Firma  R-a-P  jest  nadal  winna  70  000  £ 
pracownikom
wynajętym w ciągu ubiegłego roku. b) Firma stała się właścicielem biura, które 
po-
przednio  wynajmowała,  c)  W  roku  bieżącym  firma  otrzymała  od  jednego  z 
dłużni-
ków zwrot należności posiadanych przez nią w końcu poprzedniego roku.

2. a)  R-a-P  jest  kierowana  przez  właściciela,  któremu  inne  przedsiębiorstwo 
oferowa-
ło  stanowisko dyrektora  z  wynagrodzeniem 40 000 £  rocznie;  właściciel  ten 
zain-
westował w swoją firmę 200 000 £, które — ulokowane gdzie indziej — mogą 
mu
dać 12% zysku rocznie. Ile wynosi  zysk ekonomiczny R-a-P (przy obliczaniu 
wy-
korzystaj tablicę 6.1)?

3. a)  Firma  Snark  International  pożycza  50  000 £  w banku i  przeznacza  je  na 
powięk-
szenie  stanu  swoich  zapasów.  Pokaż  wpływ  tej  operacji  na  bilans 
przedsiębiorstwa
(wykorzystaj  w  tym  celu  tablicę  6.2).  b)  W  którym  miejscu  w  rachunku 
wyników
firmy Snark International zostaną wykazane odsetki zapłacone od zaciągniętego
kredytu?

4. a) Czy przedsiębiorstwa dążą do maksymalizacji zysku? Odpowiedź uzasadnij,
b) Czy przedsiębiorstwa powinny popierać akcje dobroczynne, sztukę, kampanie
polityczne? Czy takie działania są sprzeczne z a)?

5. Przyjmijmy,  że w tablicy 6.3 poszczególne wielkości kosztów całkowitych dla 
każ-
dych  rozmiarów  produkcji  są  wyższe  o  40  £  w  stosunku  do  danych 
zamieszczonych
w  kolumnie  (4).  Jaka  jest  optymalna  wielkość  produkcji  przedsiębiorstwa? 
Odpo-
wiedź uzasadnij.



6. Przedsiębiorstwo  mające  takie  same  koszty  produkcji,  jak  zamieszczone  w 
tablicy
6.4, może sprzedać dowolną ilość swoich produktów po cenie 13 £ za jednostkę,
a) Wykreśl krzywe MR i MC. b) Ustal rozmiary produkcji przedsiębiorstwa.

7. Powszechne błędy w rozumowaniu. Wyjaśnij, dlaczego poniższe stwierdzenia 
są
nieprawdziwe,  a)  Przedsiębiorstwa,  które  wykazują  zysk  księgowy,  muszą 
znako-
micie prosperować, b) Przedsiębiorstwa nie znają swoich kosztów krańcowych, 
nie
można wobec tego opierać teorii podaży na założeniu, że przedsiębiorstwo ustala
punkt zrównania kosztu krańcowego z przychodem krańcowym, c) Najlepszym
sposobem maksymalizacji zysku jest maksymalne zwiększenie sprzedaży.

Uwaga: Rozwiązania zadań sprawdzających zamieszczono na końcu książki.



Online Learning Centre with Powerweb

Chcąc  lepiej  zrozumieć  główne  koncepcje  tego  rozdziału,  możesz  przejrzeć 
dodat-
kowe  materiały  zamieszczone  w  Internecie  pod  adresem:  Online  Learning 
Centre,
www.mcgraw-hill.co.uk/textbooks/begg. Znajdziesz tam krótkie pytania testowe,
przykłady  problemów  ekonomicznych  oraz  różne  artykuły  —  wszystko  za 
darmo.

Jeśli chcesz mieć jeszcze więcej materiałów, streszczeń i przykładów, które
mogą  pomóc  ci  w  studiowaniu  ekonomii,  kup  zbiór  zadań  Economics  Student

Workbook.  W tym celu wejdź na stronę: www.mcgraw-hill.co.uk/textbooks/begg,
i znajdź połączenie do zbioru zadań, który chcesz zakupić8.

8 Powyższe  materiały  są  dostępne  w  języku  angielskim.  Zbiór  zadań  do  U  wydania  polskiego  tego  podrę-
cznika  można  zakupić  w  księgarniach  ekonomicznych:  P.  Smith,  D.  Begg,  Ekonomia.  Zbiór  zadań,  PWE,
Warszawa 2001 {przyp. red. nauk.).

http://www.mcgraw-hill.co.uk/textbooks/begg
http://www.mcgraw-hill.co.uk/textbooks/begg


Rozdział 7

Koszty a wielkość podaży

Po przeczytaniu tego rozdziału powinieneś rozumieć:
• co to jest funkcja produkcji;
• co to jest technika i technologia produkcji;
• w jaki sposób ceny czynników wytwórczych wpływają na wybór metody produkcji;
• co to jest koszt całkowity, przeciętny i krańcowy w długim i krótkim okresie;
• co to są przychody ze skali i na czym polega ich związek z przeciętnymi kosztami

produkcji;
• co to są stałe i zmienne czynniki produkcji w krótkim okresie;
• prawo malejących przychodów;
• w jaki sposób przedsiębiorstwo wybiera wielkość produkcji w długim i krótkim okre-

sie.

W  rozdziale  6  stworzyliśmy podstawy teorii  podaży.  Przedsiębiorstwa ustalają 
pro-
dukcję  na  poziomie,  na  którym  koszt  krańcowy  zrównuje  się  z  utargiem 
krańcowym.
Oznacza to maksymalizację zysku (lub minimalizację strat). Jeśli pojawia się zysk,
przedsiębiorstwo  decyduje  się  na  wytwarzanie  tej  właśnie  wielkości  produkcji. 
Jeśli
występuje  strata,  przedsiębiorstwo  sprawdza,  czy  można  ją  zmniejszyć  poprzez 
całkowite zaniechanie produkcji.

W tym rozdziale rozwiniemy teorię podaży. Wprowadzimy w nim rozróżnienie
krótkookresowych i  długookresowych decyzji  produkcyjnych przedsiębiorstw. Żadne
rrzedsiębiorstwo nie podjęłoby decyzji o pozostaniu na rynku, gdyby przewidywało
straty w długim okresie.  W dalszej  części rozdziału pokażemy,  w jaki  sposób i 
dlacze-
go krzywe kosztów różnią się między sobą w krótkim okresie, tzn. wtedy, kiedy 
przed-
siębiorstwo nie może w pełni zareagować na zmianę warunków na rynku, oraz w 
dłu-
gim okresie, tzn. wówczas, gdy jest ono w stanie w pełni dostosować się do zmian
w popycie i kosztach.

Rysunek  7.1  stanowi  podsumowanie  treści  tego  rozdziału.  Nowe informacje 
doty-



czą  kosztów.  Początkowo  duża  liczba  różnych  krzywych  kosztów  może 
wprowadzać
pewne zamieszanie. Dlatego wskazane jest, aby jak najczęściej korzystać z rysunku
7.l. Analizę rozpoczynamy, wprowadzając funkcję produkcji, która opisuje technolo-
gię stosowaną przez przedsiębiorstwo.
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Rysunek 7.1. Rozszerzenie teorii podaży
Rysunek  na  dwa  sposoby  uzupełnia  analizę  przeprowadzoną  w  rozdziale  6.  Po  pierwsze,  dokonujemy  roz-
różnienia  krzywych  kosztów  krótkookresowych  i  długookresowych  oraz  różnych  rodzajów  decyzji  dotyczą-
cych  podaży.  Po  drugie,  wychodzimy  poza  krzywą  kosztów  całkowitych,  aby  pokazać,  w  jaki  sposób  przed-
siębiorstwo  wybiera  najtańszy  sposób  wytwarzania  każdej  wielkości  produkcji,  przy  danym  poziomie  tech-
niki i danych kosztach wynajęcia czynników produkcji.

7.1. Nakłady a wielkość produkcji
 Nakład (inaczej:  czynnik produkcji) to dobro lub usługa wykorzystywane w pro-
   cesie produkcji.

Nakłady obejmują pracę (robociznę), maszyny, budowle, surowce i energię. Załóż-
my, że nasze przedsiębiorstwo ponosi określone nakłady, aby wyprodukować cudaki1.
Decyzja o ich produkcji wymaga rozwiązania dwu problemów: technicznego i organi-
zacyjnego. Metody produkcji cudaków są wytworem techniki i efektem gromadzenia
doświadczeń w toku produkcji.

Funkcja produkcji jest zbiorem technicznie efektywnych metod wytwarzania. Po-
nieważ przedsiębiorstwa dążące do maksymalizacji zysku nie są zainteresowane meto-
dami produkcji powodującymi marnotrawstwo, naszą analizę ograniczamy do metod
technicznie efektywnych.

Metoda wytwarzania jest technicznie efektywna, jeżeli nie istnieje inna metoda
wytworzenia  danej  wielkości  produkcji,  która  zużywa  mniej  jednego 
czynnika
produkcji  i  nie  więcej  innego  czynnika.  Funkcja produkcji stanowi  zbiór 
wszyst-
kich technicznie efektywnych metod produkcji.

1 W  oryginale  —  snarks,  fantastyczne  stwory  z  powieści  L.  Corolla  Alicja  w  krainie  czarów  iprzyp.  red.
nauk.).
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Na przykład, za pomocą metody A możemy wytworzyć 1 cudaka, zatrudniając
Z  pracowników i  1  maszynę.  Metoda  B wymaga  2  pracowników i  2  maszyn. 
Metoda B jest mniej efektywna niż metoda A, ponieważ przy jej zastosowaniu do 
produkcji  1 cudaka zużywa się więcej czasu pracy maszyny przy takim samym 
nakładzie pracy ludzkiej. Z tego powodu metoda B nie jest uwzględniona w funkcji 

produkcji.

W tablicy 7.1 pokazano niektóre technicznie efektywne metody wytwarzania,
wchodzące w skład funkcji produkcji. Dwa pierwsze wiersze obrazują dwa sposoby
wytwarzania 100 cudaków. Przedsiębiorstwo może wykorzystać w tym celu albo
- maszyny i 4 pracowników, albo 2 maszyny i 6 pracowników. W trzecim wierszu 
po-
kazano efekt zatrudnienia — w porównaniu z sytuacją opisaną w wierszu drugim
— 1 dodatkowego pracownika. W wyniku tej zmiany produkcja wzrasta o 6 sztuk.
Wiersz ostatni ilustruje wpływ podwojenia wielkości nakładów obu czynników na
•volumen produkcji. Zwiększa się ona również dwukrotnie, ale efekt ten nie zawsze
musi wystąpić. Zbyt duża liczba robotników w małej fabryczce powoduje spadek 
ich
•vydajnosci.

Tablicę 7.1 można powiększyć przez dodanie innych efektywnych kombinacji 
pra-
cy  i  kapitału.  W  jaki  sposób  przedsiębiorstwo  znajduje  kompletny  zestaw 
technicznie
efektywnych  metod  produkcji,  określany  mianem  funkcji  produkcji?  Niekiedy 

korzy-
sta  w  tym  celu  z  pomocy  inżynierów,  projektantów  i  specjalistów  od 
wykorzystania
czasu pracy. Niekiedy zaś stosuje metodę prób i błędów.

Technologia jest  to  określona  metoda  łączenia  czynników  produkcji  w 
procesie
wytwarzania dóbr.  Technika to zbiór wszystkich znanych technologii. Przez po-
stęp techniczny ekonomiści rozumieją nową technologię, która pozwala na wy-
twarzanie danej wielkości produkcji przy niższym niż poprzednio poziomie na-
kładów.

Technologia uważana dotychczas za efektywną może się okazać przestarzała, 
jeże-

Wolumen produkcjiNakład kapitałuNakład 
pracy100441002610627200412

Tablica 7.1. Funkcja 
produkcji
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li  wskutek  postępu  technicznego  uzyskamy  lepszą  metodę  produkcji.  Postęp 
technicz-
ny  prowadzi  do  zmian  funkcji  produkcji.  Przyjmijmy  na  razie,  że  dane  są 
technologia
i funkcja produkcji.  Wzrost gospodarczy i  postęp techniczny przeanalizujemy w 
roz-
dziale 30.



7.2. Koszty a wybór technologii

Funkcja  produkcji  pozwala  połączyć  ze  sobą  wielkość  nakładów  z  rozmiarami 
produk-
cji. Chcąc przejść od funkcji produkcji do krzywej kosztów, które są wyrażone w 
uję-
ciu wartościowym, musimy znać ceny czynników produkcji.

Spróbujmy znaleźć metodę o najniższych kosztach wytwarzania 100 cudaków2.
Przyjmujemy,  że istnieją tylko  dwie technicznie efektywne  metody wytwarzania, 
opisa-
ne w dwu pierwszych wierszach tablicy 7.1. Są one odtworzone w dwu pierwszych 
ko-
lumnach tablicy 7.2 i określone jako technologie A i B .  Koszt wynajęcia maszyny
wynosi 320 £, a koszt wynajęcia pracownika równa się 300 £. Z tablicy 7.2 wynika, 
że
aby wyprodukować 100 cudaków, trzeba ponieść koszty całkowite równe 2480 £ 
przy
technologii A i 2440 £ tygodniowo przy technologii  B. Przedsiębiorstwo wybierze 
wo-
bec tego technologię B. W ten sposób określiliśmy jeden punkt na krzywej kosztów
całkowitych.  Chcąc  wyprodukować  100  cudaków,  trzeba  ponieść  koszty  w 
wysokości
2440 £. Tym samym została określona ekonomicznie efektywna (minimalizująca kosz-
ty) metoda produkcji, przy założeniu, że koszty wynajmu maszyn i płace kształtują 
się
tak jak w tablicy 7.2.

Tablica 7.2. Wybór metody produkcji minimalizującej koszty

Technologia Nakład
kapitału

Nakład
pracy

Stawka
opłaty za
wynajem

maszyn

(£)

Stawka
płacy dla 1
pracownika

(£)

Koszt
kapitału

(£)

Koszt
pracy

(£)

Koszty

całkowite

(£)

A 4 4 320 300 1 280 1 200 2 480
B 2 6 320 300 640 1 800 2 440

Kompletną krzywą kosztów całkowitych otrzymamy, dokonując takich samych 
ob-
liczeń  dla  każdego  wolumenu  produkcji.  Funkcja  produkcji  informuje  nas  o 
kombina-
cjach nakładów charakteryzujących każdą z technologii. Następnie ustalamy koszty
produkcji dla każdej technologii i wybieramy technologię zapewniającą najniższe
koszty.  Po  połączeniu  tych  wszystkich  punktów  otrzymujemy  krzywą  kosztów 
całko-
witych,  obrazującą  możliwości  zmiany  metod  wytwarzania  w  zależności  od 
wielkości
produkcji. Krzywą kosztów całkowitych wykorzystujemy do wykreślenia krzywej

2 Ponieważ produkcja,  utarg i  koszty  są  strumieniami,  powinno  się  je  mierzyć  w przeliczeniu na  tydzień  lub
rok. Upraszczając, pomijamy jednostki czasu, ale należy pamiętać, że chodzi tu o strumienie, a nie o zasoby.



kosztów  krańcowych,  ilustrującej  przyrost  kosztów  całkowitych  wywołany 
wzrostem
produkcji o jednostkę.



Czynnikochłonność produkcji

Technologie  wymagającą  zastosowania  dużej  ilości  kapitału  i  małej  ilości  pracy 
okre-
ślamy mianem  kapitałochłonnej. Technologia  zużywająca  dużo  pracy i  relatywnie
mało kapitału jest technologią pracochłonną3. W tablicy 7.2 technologia A jest bar-
dziej  kapitałochłonna i  mniej  pracochłonna niż  technologia  B. Stosunek nakładu 
kapi-
tału  do  nakładu  pracy  (relacja  kapitał/praca)  wynosi  w  metodzie  A  1:1,  a  w 
metodzie  B
tylko 1:3.

Ceny czynników produkcji a wybór metod wytwarzania

Przy cenach jednostki czynnika produkcji, takich jak w tablicy 7.2, bardziej praco-
chłonna technologia jest tańsza. Załóżmy, że płaca wzrasta z 300 £ do 340 £. Praca
staje się droższa, ale stawka za wynajem maszyn pozostaje bez zmiany.  Relatywna
cena pracy wzrosła.

Spróbujmy teraz  odpowiedzieć  na  dwa pytania.  Po pierwsze,  co  się  dzieje  z 
kosz-
tem całkowitym produkcji 100 cudaków? Po drugie, czy zmieniają się wybierane 
me-
tody wytwarzania? Tablica 7.3 zawiera koszty produkcji uwzględniające nowe ceny
czynników produkcji.  Obie  technologie  wykorzystują  pewną  ilość  pracy,  wobec 
tego
przy  zastosowaniu  zarówno  technologii  A,  jak  i  technologii  B następuje  wzrost 
kosz-
tów  całkowitych  produkcji  100  cudaków.  Powtarzając  tę  procedurę  dla  innych 
możli-
wych  rozmiarów  produkcji,  uzyskujemy  nową  krzywą  kosztów  całkowitych. 
Krzywa
ta jest położona powyżej poprzedniej krzywej, ponieważ wzrosła stawka płacy tygo-
dniowej. Identyczny efekt spowoduje wzrost cen pozostałych czynników produkcji.

Tablica 7.3. Efekty wzrostu płac

Technologia Nakład
kapitału

Nakład
pracy

Stawka
opłaty za
wynajem
maszyn

(£)

Stawka
płacy dla

1 pracow-
nika

(£)

Koszt

kapitału

(£)

Koszt

pracy

(£)

Koszty

całkowite

(£)

A 4 4 320 340 1 280 1 360 2 640
B 2 6 320 340 640 2 040 2 680

3 W  dotychczasowej  tradycji  ekonomii  w  Polsce  określeń  „kapitałochłonna"  i  „pracochłonna"  używano
w  odniesieniu  do  metod  wytwarzania  charakteryzujących  się  dużym  zużyciem  kapitału  (pracy)  na  jednostkę
produktu,  a  zatem  niską  efektywnością  kapitału  (wydajnością  pracy).  W  tej  pracy  terminy  „kapitałochłonny"



i  „pracochłonny"  określają  względną  intensywność  zużycia  w  procesie  produkcji  dwóch  czynników
produkcji:  kapitału  i  pracy.  Technologia  kapitałochłonna  oznacza  zatem metodę  wytwarzania  o  wysokiej  re-
lacji kapitał/praca, a pracochłonna — odwrotnie, o wysokiej relacji praca/kapitał (przyp. red. nauk.).



W  podanym  przez  nas  przykładzie  wzrost  relatywnej  ceny  pracy  skłania 
przedsię-
biorstwo do zmiany metody wytwarzania: przestawia się ono na bardziej kapitało-
chłonną technologię A.

7.3. Koszty całkowite, krańcowe i przeciętne
w długim okresie

Zgodnie  z  naszą  analizą  z  poprzedniego  rozdziału,  jeżeli  krzywa  popytu  na 
produkty
przedsiębiorstwa  i  linia  utargu  krańcowego  przesuną  się  w  górę,  to 
przedsiębiorstwo
zwiększy produkcję. Należy jednak pamiętać, że proces dostosowania do nowych
warunków musi być rozłożony w czasie. Początkowo przedsiębiorstwo może wpro-
wadzić pracę w nadgodzinach. W długim okresie mogą się zmienić rozmiary przed-
siębiorstwa, mogą być  wprowadzone inne metody produkcji,  przyjęci  dodatkowi 
pra-
cownicy lub wynegocjowane nowe umowy z dostawcami surowców.

Długi okres to czas niezbędny do dostosowania do nowych warunków wszyst-
kich rodzajów czynników produkcji  w przedsiębiorstwie. W  krótkim okresie
przedsiębiorstwo jest w stanie tylko częściowo dostosować czynniki produkcji
do nowych warunków.

Przedsiębiorstwo może niemal natychmiast wydłużyć lub skrócić czas trwania 
zmia-
ny roboczej. Zatrudnienie pracowników lub ich zwolnienie zajmuje więcej czasu. 
Jesz-
cze  dłużej  (kilka  lat)  trwają  zaprojektowanie,  budowa  i  uruchomienie  nowej 
fabryki.

W  tym  podrozdziale  zajmiemy  się  krzywymi  kosztów  długookresowych, 
opisują-
cymi koszty produkcji uwzględniające wszystkie niezbędne dostosowania.

Długookresowy koszt całkowity stanowi minimalny koszt wytwarzania różnych
wielkości produkcji wówczas, gdy przedsiębiorstwo jest w stanie dostosować
wszystkie czynniki  produkcji.  Długookresowy koszt krańcowy jest  to przyrost
długookresowego kosztu całkowitego w sytuacji, gdy wielkość produkcji na
trwałe zwiększa się o jednostkę.

W tablicy 7.4 przedstawiono długookresowe koszty całkowite (LTC — łong-run
total costs) i długookresowe koszty krańcowe (LMC — long-run marginal costs) wy-
twarzania  poszczególnych  rozmiarów  produkcji.  Ponieważ  zawsze  istnieje 
możliwość
likwidacji przedsiębiorstwa, długookresowe koszty całkowite wytwarzania zerowej
produkcji  są  równe  zeru.  Wartość  LTC oddaje  końcową  wysokość  kosztów po 



dokona-
niu wszystkich niezbędnych dostosowań.

Tablica  7.4  zawiera  również  długookresowe  koszty  krańcowe  (LMC). 
Długookre-
sowe  koszty  całkowite  muszą  rosnąć  wraz  z  powiększeniem  produkcji. 
Wytwarzanie
większego wolumenu  produkcji  kosztuje  więcej.  Wartość  LMC informuje,  o  ile 
zwięk-
szają się koszty całkowite na skutek wytworzenia ostatniej jednostki produktu.



Czy  duże  przedsiębiorstwa  są  w  stanie  wytwarzać  przy  niższych  kosztach 
jednost-
kowych niż małe firmy? Może znaczne rozmiary przedsiębiorstwa są również przy-
czyną dodatkowych kosztów? Chcąc odpowiedzieć na te pytania, musimy się zająć
przeciętnymi kosztami produkcji.

W tablicy 7.4 przedstawiono długookresowe koszty przeciętne (LAC — long-run
average costs), czyli długookresowe koszty całkowite  (LTC) podzielone przez wiel-
kość produkcji.

Długookresowe koszty przeciętne produkcji są równe kosztom całkowitym po-
dzielonym przez wolumen produkcji.

Dane z tablicy 7.4, dotyczące długookresowych kosztów przeciętnych (LAC), zo-
stały  przeniesione  na  rysunek  7.2.  Koszty  przeciętne  są  na  początku  wysokie, 
później
spadają  i  znowu  rosną.  Ten  typowy  wykres  funkcji  kosztów  przeciętnych 
przypomina

Tablica 7.4. Koszty produkcji w długim okresie (£)

(1)
Produkcja

(2)
Długookresowy
koszt całkowity

(3)
Długookresowy
koszt krańcowy

(4)
Długookresowy
koszt przeciętny

0 0 — —
1 30 30 30,00
2 54 24 27,00
3 74 20 24,67
4 91 17 22,75
5 107 16 21,40
6 126 19 21,00
7 149 23 21,29
8 176 27 22,00
9 207 31 23,00

10 243 36 24,30

Rysunek 7.2. Krzywa długookresowych
kosztów przeciętnych (LAC)

Krzywa  długookresowych  kosztów  przeciętnych
(LAC)  powstała  z  połączenia  punktów  reprezentu-
jących  dane  zawarte  w  ostatniej  kolumnie  tabli-
cy  7.4.  Krzywa  ta  ma  kształt  litery  U.  Minimum
kosztów  przeciętnych  przypada  w  punkcie  A,  przy
produkcji  równej  6  jednostek  oraz  poziomie  tych
kosztów równym 21 £.
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kształtem literę U i dlatego jest określany mianem krzywej kosztów przeciętnych
w kształcie litery U. Chcąc wyjaśnić, dlaczego krzywa kosztów przeciętnych ma na
ogół kształt litery U, przeanahzujemy przychody ze skali produkcji.

7.4. Przychody ze skali produkcji

Korzyści  ze  skali  produkcji  (inaczej:  rosnące  przychody  ze  skali)  występują  wte-
dy,  kiedy  długookresowe  koszty  przeciętne  spadają  wraz  ze  wzrostem 
rozmiarów
produkcji.  Stałe przychody ze skali  pojawiają się wówczas, gdy długookresowe
koszty przeciętne są stałe przy wzroście produkcji.  Niekorzyści  skali  (inaczej:
malejące  przychody  ze  skali)  występują  wtedy,  kiedy  długookresowe  koszty
przeciętne rosną wraz ze wzrostem produkcji.

Pojęcie  skali  produkcji  odnosi  się  do  wielkości  produkcji  przedsiębiorstwa.
Wszystkie przypadki przychodów ze skali ilustruje rysunek 7.3.

Na krzywej kosztów przeciętnych w kształcie litery U, zamieszczonej na rysun-
ku 7.2, działanie rosnących przychodów ze skali produkcji jest widoczne na odcinku
do  punktu  A,  w  którym  koszt  przeciętny  jest  najniższy.  Przy  większej  produkcji 
wystę-
pują malejące przychody ze skali. Jakie są przyczyny pojawiania się korzyści skali
przy niskiej produkcji i niekorzyści przy dużych rozmiarach produkcji?

Krzywa kosztów została wykreślona przy założeniu danych cen czynników pro-
dukcji. Zmian kosztów przeciętnych w miarę posuwania się po krzywej LAC nie da się

Rysunek 7.3. Korzyści skali a krzywa długookresowych kosztów przeciętnych

Trzy  krzywe  długookresowych  kosztów  przeciętnych  (LAC) obrazują  zależność  między  przychodami
ze  skali  produkcji  a  kształtem  krzywej  kosztów  przeciętnych.  Kiedy  LAC jest  krzywą  opadającą,  przeciętne
koszty  wytwarzania  maleją  wraz  ze  wzrostem  wolumenu  produkcji,  a  więc  występują  korzyści  skali.  Kiedy
krzywa  LAC się  wznosi,  koszty  przeciętne  rosną  przy  wzroście  wolumenu  produkcji,  co  oznacza  występo-
wanie  niekorzyści  skali.  Rysunek  7.3b)  ilustruje  przypadek  pośredni,  w  którym  koszty  przeciętne  są  stałe,
a więc i stałe są przychody ze skali produkcji.
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wyjaśnić  zmianami  cen  czynników produkcji.  Zmiany cen  czynników produkcji 
powo-
dują  zmianę położenia krzywej kosztów. Zależność między kosztami przeciętnymi
a produkcją, czyli krzywa LAC, jest kształtowana przez związek techniczny między 
fi-
zycznymi rozmiarami nakładów i produkcji, określonymi w funkcji produkcji.

Korzyści skali

Istnieją trzy grupy przyczyn  występowania korzyści  ze skali  produkcji.  Pierwsza
z nich ma związek z niepodzielnością procesu produkcji, rozumianą jako konieczność
ponoszenia przez przedsiębiorstwo określonego minimum nakładów niezbędnego 
do
prowadzenia działalności i niezależnego od wolumenu produkcji. Minimum to jest
niekiedy nazywane kosztem stałym, ponieważ jego wielkość nie zmienia się wraz ze
zmianami  wielkości  produkcji.  Do  prowadzenia  działalności  przedsiębiorstwo 
potrze-
buje  menedżera,  telefonu,  księgowego,  specjalisty  od  analizy  rynku.  Firma  nie 
może
zatrudnić  połowy  menedżera  i  mieć  pół  telefonu,  jeżeli  zamierza  zmniejszyć 
produk-
cję.  Przy  niewielkich  rozmiarach  produkcji  wymienione  rodzaje  kosztów 
początkowo
nie  zwiększają  się  wraz  ze  wzrostem produkcji.  Menedżer  może  równie  dobrze 
kiero-
wać  pracą  dwu,  jak  i  trzech  pracowników.  Nie  ma  też  potrzeby  instalowania 
drugiego
telefonu. Występują więc korzyści  skali, ponieważ koszty stałe rozkładają się na 
więk-
szą produkcję, obniżając przeciętny koszt wytworzenia jednostki produktu. Jednak
przy  dalszym  wzroście  produkcji  przedsiębiorstwo  musi  zatrudnić  więcej 
menedżerów
i  zainstalować  więcej  telefonów,  co  oznacza,  iż  korzyści  skali  się  wyczerpują. 
Krzywa
kosztów przeciętnych przestaje opadać.

Druga grupa przyczyn występowania korzyści  skali  wiąże się ze  specjalizacją. 
Wła-
ściciel jednoosobowego przedsiębiorstwa jest zmuszony zajmować się wszystkimi 
spra-
wami związanymi z prowadzeniem firmy. W miarę jak przedsiębiorstwo rozwija się
i  zatrudnia  coraz  więcej  ludzi,  każdy  pracownik  może  się  skoncentrować  na 
wykony-
waniu pojedynczego zadania i zwiększyć dzięki temu swoją efektywność.

Trzecia  grupa  przyczyn  występowania  korzyści  ze  skali  produkcji  ściśle  się 
wiąże
z poprzednią. Produkcja na dużą skalę jest na ogół niezbędna, aby móc zastosować 
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lep-
sze maszyny.

Mimo że zrobotyzowana taśma montażowa jest bardzo wydajna,  nie miałoby 
sensu
jej  zainstalowanie  do  składania  5  samochodów  tygodniowo.  Koszty  przeciętne 
byłyby
bowiem  w  tym  przypadku  niesłychanie  wysokie.  Natomiast  przy  dużych 
rozmiarach
produkcji koszty maszyn mogą być rozłożone na dużą liczbę jednostek produktu i 
wte-
dy ta metoda wytwarzania samochodów może się okazać tania.

Niekorzyści skali

Od pewnej wielkości produkcji krzywa kosztów przeciętnych w kształcie litery U 
za-
czyna się wznosić, co oznacza, że pojawiają się niekorzyści skali. Ich źródłem są 
trud-
ności zarządzania dużym przedsiębiorstwem, czyli menedżerskie niekorzyści skali.
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Duże firmy wymagają wielu szczebli zarządzania, a każdy z nich również musi być
odpowiednio zarządzany.  Przedsiębiorstwo staje się zbiurokratyzowane,  powstają 
pro-
blemy z  koordynacją  pracy poszczególnych  działów i  z  tego  powodu następuje 
wzrost
kosztów przeciętnych.

Niekorzyści  skali  mogą być  również związane z czynnikami  geograficznymi. 
Jeże-
li np. pierwszy zakład jest zlokalizowany w najdogodniejszym miejscu z punktu wi-
dzenia  minimalizacji  kosztów transportu,  to  następny  zakład  siłą  rzeczy  będzie 
poło-
żony mniej korzystnie. Podobnie jest z wydobyciem węgla. Pierwsza kopalnia jest 
bu-
dowana  tam,  gdzie  wydobycie  jest  najłatwiejsze.  Przy  zwiększaniu  produkcji
konieczne jest  pozyskanie  węgła  z  głębiej  położonych  pokładów,  co oczywiście 
ozna-
cza wzrost kosztów.

Kiedy produkcja rośnie, kształt krzywej kosztów przeciętnych zależy od dwóch
czynników: 1) od tego, jak długo utrzymują się korzyści skali oraz 2) jak szybko 
po-
jawiają się niekorzyści skali. Ostateczny efekt oddziaływania tych czynników różni
się zależnie od gałęzi i rodzaju przedsiębiorstwa.

Korzyści skali w praktyce

Przy gromadzeniu materiału empirycznego, pozwalającego wyznaczyć kształt krzy-
wych  długookresowych  kosztów  przeciętnych,  pomocne  mogą  się  okazać 
konsultacje
ze  specjalistami  z  biur  projektowych.  Dużo trudniej  uzyskać  dane  ilościowe  na 
temat
skali  menedżerskich niekorzyści.  Prawie cała analiza empiryczna koncentruje się 
tylko
na bezpośrednich kosztach produkcji. Ponieważ nie uwzględnia ona menedżerskich
niekorzyści skali, przecenia w efekcie korzyści skali.

Duże korzyści skali są typowe dla przedsiębiorstw w przemyśle przetwórczym
i znajdują potwierdzenie w wynikach wielu badań empirycznych4.

Krzywa  długookresowych  kosztów przeciętnych  (LAC) opada,  choć  w coraz
wolniejszym tempie.

Ekonomistów od dawna interesował problem wyznaczania poziomu produkcji,
przy którym przedsiębiorstwo przestaje osiągać korzyści skali, a krzywa kosztów 
prze-
ciętnych staje się pozioma.

Taki najmniejszy poziom produkcji, przy którym krzywa LAC osiąga minimum,
określa się mianem minimalnej skali efektywnej — MES (minimum efficient
f/f   scale).

4 Zob.  RM.  Scherer,  D.  Ross,  Industrial  Market  Structure  and  Economic  Performance,  Houghton  Mifflin,

1990.
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Tablica 7.5 zawiera tradycyjne szacunki wielkości  MES dla przedsiębiorstw z 
róż-
nych gałęzi w Wielkiej Brytanii i USA. Dane z kolumny (1) wskazują, jak szybko 
spa-



Koszty a wielkość podaży   350

Ramka 7.1

Internet a korzyści skali

Wytwarzanie  produktów  medialnych  w  rodzaju  filmów,  muzyki  oraz  serwisów 
infor-
macyjnych  wymaga  poniesienia dużych kosztów stałych,  jednakże cyfrowej  dys-
trybucji takich produktów towarzyszy niemal zerowy koszt krańcowy. W dodatku 
nie
ma  tu  żadnego  ograniczenia  „mocy  wytwórczych".  Korzyści  skali  są  w  tym 
przypad-
ku ogromne.  Co  więcej,  jeśli  koszt  krańcowy jest  bliski  zeru,  sprytni  dostawcy 
ustalą
cenę swoich produktów na takim poziomie, że utarg krańcowy również okaże się 
bar-
dzo mały. W rozdziale 14 opiszemy, jak wprowadzenie przez Microsoft elektroni-
cznej  encyklopedii  Encarta  zmusiło  Encyclopaedic  Britannica  do  obniżenia  ceny
o 95%.

Tablica  7.5.  Minimalna  skala  efektywna  produkcji  (MES)  w  wybranych  gałęziach
przemysłu w Wielkiej Brytanii i USA

(1) (2) (3)

Produkt Wzrost kosztów, jeżeli MES w % całkowitej MES w % całkowitej
produkcja =1/3 sprzedaży produktu sprzedaży produktu

poziomu MES (%) w Wielkiej Brytami w USA

Cement 26 6 2
Stal 11 15 3
Opakowania szklane 11 9 2
Łożyska 8 4 1
Tkaniny 7 2 1
Lodówki 6 83 14
Rafinacja ropy naftowej 5 12 2
Farby i lakiery 4 10 1
Papierosy 2 30 6
Obuwie 2 1 1

Ź r ó d ł o :  RM.  Scherer  i  inni,  The  Economics  of  Multiplant  Operation,  Harvard  University  Press,  1975,  ta-
blice 3.11 i 3.15.

dają koszty przeciętne, nim dotrze się do punktu, w którym korzyści skali osiągają 
mi-
nimum. Na ich podstawie możemy ocenić, o ile wyższe są koszty przeciętne, gdy
wielkość  produkcji  jest  równa  jednej  trzeciej  poziomu,  przy  którym  przestają 
występo-
wać  korzyści  skali.  W  kolumnach  (2)  i  (3)  zamieszczono  wskaźniki  udziału 
produkcji
osiąganej  przy minimalnej  skali  efektywnej  (MES)  w poszczególnych gałęziach w 
cał-
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kowitej  produkcji  danej  gałęzi.  Wskaźniki  te  są  miarą  znaczenia  korzyści  skali
w przedsiębiorstwach z różnych gałęzi.  Firmy brytyjskie i amerykańskie mają na 
ogół
taki sam dostęp do nowych technologii, dlatego różnice między kolumnami (2) i (3)
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tablicy  odzwierciedlają  raczej  różnice  w  rozmiarach  gałęzi  w  obu  krajach  niż 
różnice
wielkości  produkcji,  przy  których  w  pojedynczych  przedsiębiorstwach  zanikają 
korzy-
ści skali.

Szczególnie duże znaczenie mają korzyści skali w przemyśle. Przy niewielkich
rozmiarach  produkcji  koszty  przeciętne  są  dużo  wyższe  niż  przy  rozmiarach 
odpowia-
dających minimalnej skali efektywnej. Taki sam przebieg kosztów jest charaktery-
styczny dla przemysłów lotniczego i samochodowego, czyli tam, gdzie występują 
bar-
dzo  wysokie  koszty  stałe  w  związku  z  koniecznością  ponoszenia  nakładów  na 
badania
i rozwój nowych modeli, a jednocześnie istnieją możliwości wprowadzenia wysoce
zautomatyzowanych linii produkcyjnych przy dużych rozmiarach produkcji. Warto
także pamiętać, że w wielkich krajach, takich jak USA, minimalna skala efektywna
w  poszczególnych  przedsiębiorstwach  występuje  przy  niewielkich  rozmiarach 
produk-
cji w stosunku do produkcji całej gałęzi. Większość przedsiębiorstw charakteryzuje 
re-
latywnie płaska krzywa kosztów przeciętnych, co jest równoznaczne z niewielkimi
możliwościami dalszego czerpania korzyści skali. W krajach mniejszych,  jak np.
Wielka Brytania, wolumen produkcji, przy którym przestają występować korzyści 
ze
skali produkcji, może być duży w stosunku do produkcji całej gałęzi.

Jednocześnie z danych zamieszczonych w tablicy 7.5 wynika, że istnieje wiele 
ga-
łęzi,  w  tym  także  w  przemyśle  przetwórczym,  w  których  minimalna  skala 
efektywna
w przedsiębiorstwie  odpowiada niskiemu,  w stosunku do produkcji  całej  gałęzi, 
pozio-
mowi  produkcji.  W  przedsiębiorstwach  tych  gałęzi  koszty  przeciętne  są  tylko 
nieznacz-
nie wyższe, jeżeli ich produkcja ustabilizuje się poniżej poziomu odpowiadającego 
mi-
nimalnej skali efektywnej. Produkcja ukształtuje się w ich przypadku w przedziale,
w którym krzywa długookresowych kosztów przeciętnych staje się prawie płaska.

Wreszcie, istnieje bardzo wiele przedsiębiorstw, szczególnie poza przemysłem
przetwórczym,  w  których  koszty  przeciętne  zmieniają  się  zgodnie  z  krzywą  w 
kształ-
cie  litery U.  W przedsiębiorstwach tych  możliwości  osiągania  korzyści  skali  są 
ogra-
niczone i  najczęściej  mają  one do czynienia  z rosnącymi  kosztami  przeciętnymi 
przy
umiarkowanie dużej wielkości produkcji.

W licznych sektorach gospodarki, w których są wytwarzane usługi, takich jak 
fry-
zjerstwo,  służba zdrowia,  dekoratorstwo,  możliwości  osiągania  korzyści  skali  są 
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bar-
dzo ograniczone.

Globalizacja, postęp techniczny i korzyści skali

Dane z tablicy 7.5 nazwaliśmy „tradycyjnymi", a nie „nowoczesnymi". Pochodzą 
one
sprzed  ponad  dziesięciu  lat.  Od  tego  czasu  parę  rzeczy  się  zmieniło.  Postęp 
techniczny
w transporcie zmniejszył koszty przewozu dóbr na wielkie odległości. Postęp tech-
niczny  w  dziedzinie  technologii  informacyjnych  bardzo  ułatwił  zarządzanie 
spółkami,
prowadzącymi działalność w różnych krajach świata. Komputery w firmach kurier-
skich, takich jak Federal Express i DHL, są w stanie śledzić przesyłki  na całym 
świe-
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Ramka 7.2

„Nadlecznictwo"?

Pęd  do  łączenia  się  wielkich  firm  farmaceutycznych  jak  zwykle  jest  ogromny. 
Nasuwa
się pytanie, jak długo jeszcze może trwać ta konsolidacja.

Ledwo zakończywszy megafuzję z Warner Lambert, Pfitzer zaoferował 60 mld 
$  za
firmę Pharmacia. Wcześniej, w 2003 r., GlaxoWellcome i Smith Kline Beecham 
prze-
istoczyli się w GlaxoSmithkline, w skrócie GSK. Połączenie sił może dać znaczne
oszczędności.  Szacuje  się,  że  fuzja,  w  wyniku  której  powstał  GSK,  pozwoliła 
zaoszczę-
dzić 1,8 mld $ w ciągu 3 lat po jej dokonaniu, czyli 15% wydatków wchodzących w 
grę
firm.  Zasadniczo  źródłem  tych  oszczędności  są  korzyści  skali,  co  dotyczy 
zwłaszcza  sie-
ci  sprzedaży.  Scalone  sieci  sprzedaży  umożliwiają  zaoferowanie  w  większych 
regionach
geograficznych szerszej palety lekarstw z połączonych katalogów.

Jednak  działy  sprzedaży  rosną  szybciej  niż  liczba  wystawiających  recepty 
lekarzy,
od których dyrektorzy sprzedaży oczekują, że poświęcą pacjentowi nie więcej niż 
60
sekund. W przyszłości osiągnięcie zysku będzie nie lada wyzwaniem dla spółek far-
maceutycznych.  Coraz wyraźniej pojawia się tendencja do zmniejszania spółek i 
kon-
centrowania  działalności  w  wysoko  dochodowych  sektorach,  takich  jak 
biotechnolo-
gie. Firma GSK skoncentrowała swoje badania na sześciu kluczowych obszarach, 
któ-
re  konkurują  o  fundusze  na  badania  i  rozwój.  Działy,  które  odniosły  sukces 
finansowy,
często  sprzedaje  się  w  formie  małych  wyspecjalizowanych  spółek 
farmaceutycznych,
których  przewaga  konkurencyjna  wynika  z  opatentowania  produktu,  a  nie  z 
korzyści
skali w sprzedaży.

Ź r ó d ł o :  ,,Investors' Chronicle", 12 March 2004.

cie. W 2001 r. globalna działalność FedEx została na moment sparaliżowana nie 
przez
strajk pilotów, lecz przez wirusa komputerowego.

Globalizacja  jest  częściowo  sprawą  polityki  (np.  różne  kraje  znoszą 
ograniczenia
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utrudniające działalność firm zagranicznych), jednak jej najważniejszą przyczyną są
zmiany kosztów spowodowane postępem technicznym. Nowe technologie i niższe
koszty  transportu  nie  tylko  zwiększają  rozmiary  rynku,  lecz  także  zmniejszają 
mene-
dżerskie  niekorzyści  skali.  Kierowanie  wielkimi  spółkami  staje  się  łatwiejsze. 
Zwięk-
sza się minimalna skala efektywna produkcji. Spółki globalne, takie jak Microsoft,
Shell, Nike i Nokia, z sukcesem podejmują działalność w coraz to nowych krajach,
gdzie korzyści skali pozwalają im pokonać miejscowych konkurentów.

Globalizacja polega  na  pogłębiającej  się  międzynarodowej  współzależności 
ryn-
ków krajowych, które wcześniej były od siebie o wiele bardziej oddzielone.



Koszty a wielkość podaży   356

Dane z tablicy 7.5 są tradycyjne także w innym sensie. Otóż przy konstrukcji 
ostat-
niej kolumny tej tablicy założono, że wielkość rynku krajowego stanowi właściwy
punkt odniesienia przy szacowaniu minimalnej skali efektywnej. Miałoby to sens, 
gdy-
by przedsiębiorstwa wytwarzały jedynie na rynek wewnętrzny. Globalizacja czyni
przestarzałym również to założenie.

Dzięki  analizie  korzyści  skali  zaczynamy  teraz  urealniać  uproszczoną  teorię 
poda-
ży, którą przedstawiliśmy w rozdziale 6. Mimo rosnącego znaczenia korzyści skali,
rozpoczniemy  jednak  od  zbadania  decyzji  o  podaży  firm,  które  mają  krzywe 
kosztów
przeciętnych w kształcie litery U. Następnie pokażemy, w jaki sposób analiza ta po-
winna zostać uzupełniona w sytuacji, kiedy przedsiębiorstwa mają do czynienia z 
du-
żymi korzyściami skali.

7.5. Koszty przeciętne a koszty krańcowe

W tablicy 7.4 przedstawiliśmy kształtowanie się długookresowych kosztów krańco-
wych (LMQ oraz długookresowych kosztów przeciętnych (LAC). Obecnie spróbuje-
my powiązać ze sobą te dwa rodzaje kosztów, gdyż zachowują się one podobnie.

Dane z dwóch ostatnich kolumn tablicy 7.4 zostały naniesione na rysunek 7.4.
Liczby dotyczące długookresowych kosztów przeciętnych powstały z podzielenia
kosztów  całkowitych  przez  odpowiednie  dane  o  wielkości  produkcji.  Koszty 
krańcowe
mają  związek  ze  zmianą  wolumenu  produkcji.  Chcąc  to  wyróżnić,  wykreślamy 
krzy-
wą kosztów krańcowych  LMC, łącząc punkty oznaczające różny poziom kosztów
krańcowych, znajdujące się w środku między dwiema odpowiadającymi im wielko-
ściami  produkcji;  LMC w  wysokości  30  £  przy  produkcji  pierwszej  jednostki 
zostały
zaznaczone dla rozmiarów produkcji znajdujących się między wartościami O i l .

Dane  zamieszczone  w  tablicy  i  zilustrowane  na  rysunku  pozwalają  na 
stwierdzenie
dwóch prawidłowości:

Rysunek 7.4.  Koszty przeciętne  i  koszty
krańcowe
Źródłem  danych  przedstawionych  na  rysunku  jest
tablica  7.4.  Współzależność  między  krzywą  kosz-
tów  krańcowych  (LMC)  i  krzywą  kosztów  przecięt-
nych  (LAC)  charakteryzują  dwie  cechy.  Po  pierw-
sze,  LAC  opada  zawsze  wtedy,  kiedy  LMC  znajduje
się  poniżej  LAC,  oraz  wznosi  się,  gdy  LMC  prze-
biega  powyżej  LAC  Po  drugie,  krzywa  LMC  prze-
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cina  krzywą  LAC  w  jej  minimum,  a  więc  w  punk-
cie,  w  którym  jednostkowy  koszt  produkcji  jest  naj-
niższy.



1) koszty przeciętne  (LAC) spadają,  gdy koszty krańcowe  (LMC) są  mniejsze  od
kosztów przeciętnych, oraz rosną, gdy koszty krańcowe są większe od kosztów
przeciętnych;

2) koszty  przeciętne  (LAC) osiągają  minimum  dla  rozmiarów  produkcji,  przy 
których
krzywa kosztów przeciętnych przecina krzywą kosztów krańcowych.

Żadna z tych prawidłowości nie jest przypadkowa. Zależność, w jakiej pozostają
wobec siebie wielkości przeciętne i krańcowe, ma charakter arytmetyczny. Można 
ją
znaleźć  w  przypadku  zarówno  kosztów  produkcji,  jak  i  np.  wyników  meczów 
piłkar-
skich. Zawodnik, który strzelił 3 bramki w 3 meczach, zdobył przeciętnie 1 bramkę
w każdym meczu. Strzelenie 2 bramek w następnym meczu daje w sumie 5 bramek
w 4 meczach,  co podnosi  średnią do 1,25 bramek na jeden mecz.  W czwartym 
meczu
wynik krańcowy jest równy 2 bramkom (różnica między 5 a 3). Ponieważ wynik
krańcowy przewyższa średnią z poprzedniego meczu, wynik ostatniego meczu musi
wpływać na podwyższenie średniej.

Z tego samego rodzaju zależnością mamy do czynienia w przypadku kosztów 
pro-
dukcji.  Kiedy koszt  krańcowy wytworzenia  następnej  jednostki  przekracza koszt 
prze-
ciętny wytworzenia wszystkich jednostek,  produkcja tej  jednostki  musi  podnieść 
koszt
przeciętny.  Jeśli  koszt  krańcowy  kolejnej  jednostki  jest  niższy  od  kosztu 
przeciętnego
dotychczas wyprodukowanych jednostek, ostatnia wytworzona jednostka produktu 
ob-
niża  wielkość  kosztu  przeciętnego.  Gdy  koszt  krańcowy  jest  równy  kosztowi 
przecięt-
nemu,  zwiększenie  produkcji  o  jednostkę  nie  zmienia  kosztu  przeciętnego. 
Powyższe
zależności wyjaśniają pierwszą prawidłowość.

Prawidłowość  druga  jest  konsekwencją  pierwszej.  Na  rysunku  7.4  krzywa 
kosztów
przeciętnych przecina krzywą kosztów krańcowych w punkcie A, odpowiadającym
jednocześnie minimum kosztów przeciętnych. Dzieje się tak dlatego, gdyż na lewo 
od
punktu  A  krzywa  kosztów  krańcowych  przebiega  poniżej  krzywej  kosztów 
przecięt-
nych,  a  więc  koszty  przeciętne  ciągle  spadają.  Z  kolei  na  prawo  od  punktu  A 
krzywa
kosztów krańcowych leży powyżej krzywej kosztów przeciętnych, a zatem koszty
przeciętne rosną. Koszt przeciętny osiąga minimum w punkcie A.

Krzywa kosztów krańcowych przecina krzywą kosztów przeciętnych w najniż-
szym  jej  punkcie.  Podobnie  jak  w  przykładzie  z  piłką  nożną,  zależność  ta  ma 



charakter
czysto arytmetyczny.

Tablica 7.6 zawiera podsumowanie najważniejszych współzależności. Odnoszą 
się
one zarówno do długookresowych  (LMC, LAC), jak i krótkookresowych związków
występujących między kosztami krańcowymi i kosztami przeciętnymi (SMC, SAC —

short-run marginal costs, short-run average costs).

WyszczególnienieMC<ACMC = ACMC>ACACMalejeOsiąga 
minimumRośnie

Tablica 7.6. Zależność między kosztem krańcowym a 
kosztem przeciętnym



7.6. Decyzje produkcyjne przedsiębiorstwa
w długim okresie

Rysunek  7.5  obrazuje  wygładzone  krzywe  LAC i  LMC, ponieważ  produkcja 
przedsię-
biorstwa  nie  musi  się  składać  wyłącznie  z  całych  jednostek.  Na  rysunku  tym 
pokazano
także  funkcję  (prostą)  utargu  krańcowego  (MR). Wiemy  już  z  rozdziału  6,  że 
wielkość
produkcji zapewniająca maksymalny zysk lub minimalne straty znajduje się w pun-
kcie  B, czyli  w  punkcie  zrównania  kosztu  krańcowego  z  utargiem krańcowym. 
Zada-
niem przedsiębiorstwa  jest  sprawdzenie,  czy przy tej  wielkości  produkcji  osiąga 
zyski,
czy  też  ponosi  straty.  Jeżeli  straty  mają  charakter  trwały,  to  kontynuowanie 
działalno-
ści staje się niecelowe.

Zysk  całkowity  przedsiębiorstwa  jest  równy  iloczynowi  zysku  przeciętnego 
(przy-
padającego  na  jednostkę  produktu)  i  wolumenu  (liczby  jednostek)  produkcji. 
Dlatego
też zysk całkowity jest dodatni tylko wtedy, kiedy zysk przeciętny jest większy od 
ze-
ra. Zysk przeciętny to przeciętny utarg pomniejszony o wielkość kosztów przecięt-
nych. Przeciętny utarg równa się po prostu cenie, po której są sprzedawane poszcze-
gólne jednostki  produktu.  Jeżeli  więc  długookresowe koszty przeciętne w punkcie B
przewyższają cenę, po której można sprzedać produkcję o rozmiarach Q1, to przedsię-
biorstwo ponosi  straty  nawet  w długim okresie  i  powinno zostać  zlikwidowane. 
Jeżeli
przy  takiej  samej  wielkości  produkcji  cena  jest  równa  kosztom przeciętnym,  to 
przed-
siębiorstwo osiąga próg rentowności  (break-even point). Natomiast jeżeli cena przy
produkcji  Qx przewyższa  długookresowe  koszty  przeciętne,  to  przedsiębiorstwo 
osiąga
w długim okresie zyski i powinno nadal prowadzić swoją działalność.

Warto zauważyć, że przedstawione rozumowanie przebiega dwuetapowo. Naj-
pierw korzystamy z warunku krańcowego (LMC = MR), aby określić optymalną



Rysunek  7.5.  Decyzje  produkcyjne
przedsiębiorstwa w długim okresie

W  długim  okresie  przedsiębiorstwo  wybiera  roz-
miary  produkcji  określone  przez  punkt  B,  w którym
MR  jest  równy  LMC.  Następnie  sprawdza,  czy przy
produkcji  Qx nie  ponosi  strat.  Jeżeli  cena  jest  równa
lub  wyższa  od  LACx,  czyli  od  długookresowych
kosztów  przeciętnych  dla  produkcji  Qx,  to  przedsię-
biorstwo  nie  ponosi  strat  i  utrzymuje  się  na  rynku.
Jeżeli  cena jest  niższa  od  LACx,  to  produkcja przed-
siębiorstwa  powinna  w  długim  okresie  wynosić  ze-
ro, co oznacza jego likwidację.
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wielkość produkcji. Następnie odwołujemy się do warunku przeciętnego (porównanie
kosztów przeciętnych  LAC z  ceną  lub  przeciętnym  utargiem)  w celu  uzyskania 
odpo-
wiedzi  na  pytanie,  czy najlepsza  dodatnia  wielkość  produkcji  pozwala  osiągnąć 
zysk,
czy też oznacza stratę.

7.7. Krzywe kosztów w krótkim okresie
a prawo malejących przychodów krańcowych

Krótki  okres  to  czas,  w  którym  przedsiębiorstwo  nie  jest  w  stanie  w  pełni 
dostosować
się  do  zmian  warunków  działania.  W  tym  okresie  ilość  niektórych  czynników 
produk-
cji nie zmienia się (jest stała).

Stały czynnik produkcji jest nakładem, którego wielkość nie może ulec zmianie.
Natomiast  nakład  czynnika zmiennego można  zmieniać  nawet  w  krótkim 
okresie.

Długość trwania krótkiego okresu zależy od gałęzi. Do zbudowania nowej elek-
trowni  potrzeba  niekiedy  dziesięciu  lat,  ale  otwarcie  nowej  restauracji  może 
nastąpić
po paru miesiącach, jeżeli uda się kupić gotowy lokal. Tyle bowiem czasu zajmą 
jego
adaptacja i urządzenie wnętrza.

Stałość  niektórych  czynników  produkcji  w  krótkim  okresie  ma  dwojakiego 
rodza-
ju skutki. Po pierwsze, w krótkim okresie część kosztów produkcji przedsiębiorstwa
nie zmienia się (jest stała).

Koszty stałe to koszty,  które nie zmieniają się wraz ze zmianami wolumenu 
pro-
dukcji.

Koszty stałe występują również wtedy, kiedy produkcja jest równa zeru. Jeżeli
przedsiębiorstwo nie potrafi  szybko  uzupełnić  posiadanych czynników produkcji 
lub
pozbyć się istniejącej fabryki, to nadal musi ponosić koszty amortyzacji budynku i 
pła-
cić odsetki od kredytów zaciągniętych wcześniej na zakup fabryki.

Po  drugie,  ponieważ  przedsiębiorstwo  nie  może  w  krótkim  okresie  w  pełni 
dosto-
sować się do nowych warunków, jego koszty produkcji w tym okresie muszą prze-
wyższać  koszty  długookresowe.  Obecnie  przejdziemy  do  szczegółowej  analizy 
kształ-
towania się kosztów w krótkim okresie.
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Koszty stałe i koszty zmienne w krótkim okresie

Tablica 7.7 zawiera dane ilustrujące kształtowanie się kosztów w krótkim okresie.
W  kolumnie  (2)  przedstawiono  koszty  stałe,  które  są  niezależne  od  wielkości 
produk-
cji, a w kolumnie (3) koszty zmienne.
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Tablica 7.7. Koszty produkcji w krótkim okresie (£)

(2) (3) (4) (5)

(1) Krótkookresowy Krótkookresowy Krótkookresowy Krótkookresowy
Produkcja koszt stały koszt zmienny koszt całkowity koszt krańcowy

(SFQ (SVQ (STQ (SMQ

0 30 0 30
221 30 22 52

2 30 38 68 16
3 30 48 78 10
4 30 61 91 13
5 30 79 109 18
6 30 102 132 23
7 30 131 161 29
8 30 166 196 35
9 30 207 237 41

10 30 255 285 48

Koszty zmienne to koszty,  które zmieniają się wraz ze zmianami  wolumenu 
pro-
dukcji.

W kolumnie (4) tablicy 7.7 przedstawiono koszty całkowite w krótkim okresie.
Do kosztów zmiennych  zaliczamy koszty związane z wynajęciem zmiennych

czynników produkcji, np. pracy lub surowców. Przedsiębiorstwa zawierają na ogół
długookresowe  umowy  z  pracownikami  i  dostawcami  surowców,  zmniejszające 
tempo
dostosowań tych czynników, jednak w praktyce istnieje pewna elastyczność w tej 
dzie-
dzinie.  Powszechnie  mogą  być  stosowane:  praca w nadgodzinach lub niepełnym 
wy-
miarze godzin, wynajmowanie lub niewynajmowanie pracowników sezonowych i 
nie-
pełnoetatowych  czy  zakup  surowców  na  giełdzie  w  celu  uzupełnienia 
zakontraktowa-
nych wcześniej dostaw.

Krótkookresowe koszty całkowite (STC) - krótkookresowe koszty stałe
+ krótkookresowe koszty zmienne (SVC)5. (7.1)

W ostatniej  kolumnie  pokazano krótkookresowe koszty krańcowe  (SMC).  Są 
one
równe wzrostowi kosztów całkowitych w krótkim okresie,  a te z kolei są równe 
przy-
rostowi  krótkookresowych  kosztów  zmiennych,  wywołanemu  zwiększeniem 
produkcji
o jednostkę. Dzieje się tak dlatego, że koszty stałe w krótkim okresie nie zmieniają 
się
wraz ze zmianą wolumenu produkcji.



5 STC  —  short-run  total  costs;  SFC  —  short-run  fixed  costs;  SVC  —  short-run  variable  costs  (przyp.
tłum.).
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Dla  każdej  możliwej  wielkości  produkcji  koszty  stałe  wynoszą  30  £ 
tygodniowo.
Koszty  krańcowe  przyjmują  zawsze  wartości  dodatnie.  Krótkookresowe  koszty 
całko-
wite rosną w sposób ciągły przy wzroście produkcji. Kolejna dodatkowa jednostka
produktu zwiększa koszt całkowity i to w tym większym stopniu, im wyższy jest 
koszt
krańcowy. Dane zamieszczone w ostatniej kolumnie tablicy 7.7 wykazują, że przy
wzroście produkcji koszty krańcowe początkowo spadają, a potem ponownie rosną.
Krzywa kosztów krańcowych w krótkim okresie ma taki sam kształt jak krzywa 
dłu-
gookresowych kosztów krańcowych, przedstawiona na rysunku 7.5. Inne są jednak
przyczyny określające kształtowanie się kosztów w krótkim okresie.

W  długim  okresie  przedsiębiorstwo  może  dowolnie  zmieniać  wielkość 
nakładów
wszystkich  czynników  produkcji.  Przy  rozszerzaniu  skali  produkcji 
przedsiębiorstwo
uzyskuje  korzyści  skali.  Dopiero potem pojawiają  się  niekorzyści  skali  i  koszty 
krań-
cowe ponownie zaczynają wzrastać.

Konstruując krzywą krótkookresowych kosztów krańcowych (SMC), zakładamy
istnienie  co  najmniej  jednego  czynnika  stałego.  Najczęściej  jest  nim  kapitał. 
Przyjmij-
my teraz,  że w naszej  krótkookresowej analizie bierzemy pod uwagę tylko dwa 
rodza-
je  nakładów:  kapitał  jako czynnik  stały oraz  czynnik  zmienny w postaci  pracy. 
Zmiany
wielkości produkcji występujące przy posuwaniu się w prawo po krzywej kosztów
krańcowych  wymagają  ciągłego  zwiększania  nakładu  pracy  przy  takiej  samej 
liczbie
maszyn i urządzeń. Fakt ten jest podstawą do zrozumienia kształtu krzywej kosztów
krańcowych w krótkim okresie.

Krańcowy produkt pracy
a malejąca produkcyjność krańcowa

W tablicy 7.8 pokazano, w jaki sposób zmienia się wielkość produkcji, jeżeli do 
stałej
wielkości kapitału dodajemy coraz więcej czynnika zmiennego, czyli  pracy.  Przy 
zero-
wym zatrudnieniu produkcja przedsiębiorstwa jest także równa zeru. Pierwszy pra-
cownik zwiększa produkcję o 0,8 jednostki.

Krańcowy  produkt  pierwszego  pracownika  wynosi  0,8  jednostki.  Trzeci 
pracownik
daje  produkt  krańcowy w wysokości  1,3  jednostki,  ponieważ produkcja  wzrasta
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z poziomu 1,8 przy zatrudnieniu 2 pracowników do 3,1 przy zatrudnieniu 3 pra-
cowników.

Krańcowy produkt zmiennego czynnika produkcji jest  równy przyrostowi  pro-
dukcji uzyskanemu dzięki zwiększeniu o jednostkę ilości tego czynnika, przy
założeniu, że ilość pozostałych czynników się nie zmienia.

Przy niewielkich rozmiarach produkcji i nakładów pracy pierwszy zatrudniony
pracownik ma do dyspozycji całe wyposażenie zakładu i musi wykonać zbyt wiele
czynności,  aby  mógł  osiągnąć  wysoką  wydajność.  Drugi  zatrudniony  bardzo 
ułatwia
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pracę, a trzeci ułatwia jeszcze bardziej. Załóżmy, że w zakładzie są 3 maszyny i 
każdy
z trzech pracowników specjalizuje się w obsłudze jednej z nich. Krańcowy produkt
(wydajność)  pracy  czwartego  zatrudnionego  jest  już  niższy.  Przy  3  maszynach 
czwarty
pracownik ma dostęp do jednej  z  nich tylko  wtedy,  kiedy któryś  z pozostałych 
odpo-
czywa. Jeszcze trudniejszy dostęp do maszyn będzie miał piąty pracownik. Okazuje
się, że po przekroczeniu nakładu pracy w wysokości 3 jednostek krańcowy produkt

pracy kolejnych pracowników stale się zmniejsza wraz ze wzrostem zatrudnienia. 
Zja-
wisko to nazywamy prawem malejących przychodów z pracy.

Prawo malejących przychodów działa wtedy, kiedy wszystkie, z wyjątkiem jed-
nego,  czynniki  produkcji  są  stałe.  Sprawia  ono,  że  od  pewnego  poziomu 
nakła-
dów czynnika zmiennego jego produkcyjność krańcowa stale się zmniejsza.

Prawo to ma związek z techniką. Ciągłe zwiększanie liczby pracowników przy 
sta-
łej  liczbie  maszyn  przynosi  coraz  mniejsze  korzyści.  Głównym  zadaniem 
dziewiątego
pracownika  jest  przynoszenie  kawy  pozostałym  pracownikom  obsługującym 
maszyny.
Czynność ta nie ma wielkiego wpływu na wyniki ich pracy. Rysunek 7.6 stanowi 
pod-
sumowanie naszych rozważań na temat produkcyjności krańcowej.

Jeżeli  kapitał  okaże  się  czynnikiem  zmiennym,  a  praca  czynnikiem  stałym, 
doda-
wanie kolejnych maszyn do danej (stałej) liczby pracowników może początkowo 
do-
prowadzić do znacznego wzrostu produkcji,  ale potem pojawią się skutki  prawa 
male-
jących  przychodów,  ponieważ  maszyny  będą  coraz  mniej  efektywnie 

Nakład pracy
(liczba pracowników)Produkcja całkowitaKrańcowy produkt 

pracy10,80,821.81,033,11,344,31,255,41,166,30,976,30,787,50,5
97,80,3

Tablica 7.8. Całkowity i krańcowy 
produkt pracy
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Definicja  produkcyjności  krańcowej  nie odpowiada  potocznemu  znaczeniu 
słowa
produkcyjność. Na ogół bowiem przez produkcyjność rozumie się produkt przeciętny.
Przeciętny produkt pracy, najczęściej określany jako produkcyjność (wydajność), jest 
to
wielkość  produkcji  podzielona  przez  całkowity  nakład  pracy.  Jeżeli  krańcowy 
produkt
pracy  jest  większy  od  produktu  przeciętnego,  to  zwiększenie  nakładu  pracy  o 
jednostkę
podniesie  produkt  przeciętny,  czyli  produkcyjność  (wydajność).  W  przypadku 
działania
prawa  malejących  przychodów  produkt  krańcowy  stosunkowo  szybko  spadnie 
poniżej
produktu przeciętnego.  W efekcie,  przy dalszym wzroście  liczby zatrudnionych, 
rów-
nież  produkt  przeciętny  będzie  się  zmniejszał.  Jeżeli  nadal  masz  trudności  ze 
zrozumie-
niem tych prawidłowości, spróbuj obliczyć, na podstawie danych zamieszczonych 
w  ta-
blicy 7.8, wartości produkcji przypadające na jednostkę nakładu pracy.

Podobnie  jak  poprzednio,  musimy  w  naszej  analizie  rozróżnić  ruch  wzdłuż 
krzy-
wej i przesunięcie samej krzywej. Krzywą produkcyjności krańcowej czynnika pro-
dukcji wykreśla się dla danej ilości pozostałych czynników. Przy większych, ale da-

Rysunek 7.6. Produkcyjność pracy i prawo malejących przychodów 
krańcowych
Dane na rysunku pochodzą z tablicy 7.8. Całkowity produkt pracy 
rośnie wraz ze wzrostem nakładów pracy
(część a), ale krańcowy produkt pracy początkowo wzrasta, a potem 
maleje. Na prawo od punktu A w części
b) krańcowy produkt pracy obniża się, w miarę jak coraz więcej 
pracowników obsługuje taką samą liczbę
maszyn.
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nych, ilościach czynników stałych krzywa produkcyjności krańcowej przesunie się
w  górę.  Przy  większej  liczbie  maszyn  każdy  dodatkowo  zatrudniony będzie  w 
stanie
wyprodukować więcej niż poprzednio. Dane z tablicy 7.8 i położenie (wysokość)

jących  się  przychodów  ze  skali  produkcji  opisuje  zjawisko  niekorzyści  skali  i  odnosi  się  do  sytuacji,  kiedy
wszystkie czynniki produkcji ulegają zmianom, a więc do długiego okresu.
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krzywej  produktu krańcowego z  rysunku  7.6 zależą więc od początkowej  ilości 
czyn-
ników stałych, jakimi dysponuje przedsiębiorstwo.

Koszty krańcowe w krótkim okresie

Z tablicy 7.7 wynika,  że wzrostowi produkcji  towarzyszy początkowo spadek, a 
potem
wzrost  kosztów krańcowych.  Płaca  każdego  pracownika  jest  jednakowa.  Kiedy 
krań-
cowy produkt pracy wzrasta, każdy kolejny pracownik przyczynia się do wzrostu 
pro-
dukcji  w stopniu większym niż poprzedni.  Skoro dodatkowe koszty zwiększenia 
pro-
dukcji obniżają się, to krótkookresowe koszty krańcowe (SMC) maleją, ale tylko do-
póty, dopóki wzrasta krańcowy produkt pracy.

Krótkookresowy koszt krańcowy jest to, spowodowany wytworzeniem dodatko-
wej jednostki produktu, przyrost kosztu całkowitego w krótkim okresie, kiedy
pewne czynniki produkcji pozostają stałe.

Kiedy pojawiają się skutki prawa malejących przychodów, krańcowy produkt 
pra-
cy  spada,  a  SMC zaczynają  ponownie  rosnąć.  Wytworzenie  kolejnej  jednostki 
produk-
tu wymaga coraz większych nakładów pracy.

Tym  samym  kształt  krzywej  krótkookresowych  kosztów  krańcowych  i  —
w związku z tym — krzywej krótkookresowego kosztu całkowitego jest określony
przez  kształt  krzywej  krańcowego produktu  pracy  z  rysunku  7.6,  a  ten  z  kolei 
zależy  od
stanu wiedzy technicznej decydującej o zestawie dostępnych metod wytwarzania.

Koszty przeciętne w krótkim okresie

Tablica 7.9 zawiera dane dotyczące kosztów przeciętnych w krótkim okresie, kore-
spondujące z danymi zawartymi w tablicy 7.7.

Krótkookresowe przeciętne koszty stałe (SAFC) są  równe  krótkookresowym
kosztom stałym (SFC) podzielonym przez wielkość produkcji. Krótkookresowe
przeciętne koszty zmienne (SAVC) są równe krótkookresowym kosztom zmien-
nym  (SVC) podzielonym przez wielkość produkcji,  krótkookresowe przeciętne
koszty całkowite (SATC) są zaś równe krótkookresowym kosztom całkowitym
(STC) podzielonym przez wielkość produkcji7.

Wszystkie liczby w tablicy 7.9 uzyskano w wyniku podzielenia odpowiednich
liczb z tablicy 7.7 przez wolumen produkcji. Tablica zawiera także krótkookresowe
koszty krańcowe, pochodzące z tablicy 7.7.
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Rysunek  7.7  ilustruje  trzy  różne  sposoby  mierzenia  kosztów  przeciętnych 
zawar-
tych w tablicy 7.9.
7 SAFC — short-run average  fixed costs;  SAVC — short-run average  variable  costs;  SATC — short-run
average total costs (przyp. tłum.).



Krótkookresowe przeciętne koszty całkowite (SATC) = krótkookresowe
przeciętne koszty stałe (SAFC) + krótkookresowe przeciętne koszty zmienne
(SAVC).

(7.2)

Zależność ta wynika z podzielenia każdego wyrażenia z równania (7.1) przez 
wiel-
kość produkcji.

Spójrzmy  teraz  na  rysunek  7.7  b).  Kształt  krzywej  SMC wyjaśnialiśmy  za 
pomocą
analizy kształtowania się krańcowej produkcyjności pracy. Istnienie prostej arytme-
tycznej  zależności  między  wielkościami  przeciętnymi  i  krańcowymi  tłumaczy, 
dlacze-
go  krzywa  5MC  przecina  krzywą  krótkookresowych  przeciętnych  kosztów 
całkowi-
tych (SATC) w jej najniższym punkcie (punkt A). Na lewo od punktu A krzywa SMC
leży poniżej krzywej  SATC, oznacza to więc obniżanie się kosztów przeciętnych 
przy
wzroście produkcji. Na prawo od punktu A sytuacja jest odwrotna. Dlatego krzywa
SATC ma kształt taki jak na rysunku 7.7.

Koszty zmienne to różnica między kosztami całkowitymi  a kosztami stałymi. 
Po-
nieważ  koszty  stałe  nie  zmieniają  się  wraz  ze  zmianami  wolumenu  produkcji, 
koszty
krańcowe  odzwierciedlają  również  zmiany  w  całkowitych  kosztach  zmiennych. 
Wystę-
pująca  między  nimi  zależność,  podobnie  jak  poprzednio,  ma  charakter 
arytmetyczny.
Dlatego też krzywa SMC musi przeciąć krzywą SAVC w jej minimum (punkt B). Na
lewo  od  punktu  B krzywa  krótkookresowych  kosztów  krańcowych  (SMC) leży 
poniżej

KrótkookresowyKrótkookresowyKrótkookresowyKrótkookresowy
Produkcjaprzeciętny kosztprzeciętny kosztprzeciętny kosztkoszt 
krańcowystały (SAFQzmienny (SAVQcałkowity (SATQ(SMQ0

——22,00—
130,0022,0052,0022215,0019,0034,0016310,0016,0026,001047
,5015,2522,751356,0015,8021,801865,0017,0022,002374,2918,
7123,002983,7520,7524,503593,3323,0026,3341103,0025,5028

,5048

Tablica 7.9. Krótkookresowe przeciętne koszty 
produkcji (£)



krzywej  krótkookresowych  przeciętnych  kosztów  zmiennych  (SAVC), a  więc 
przecięt-
ne  koszty  zmienne  spadają.  Na  prawo  od  punktu  B przeciętne  koszty  zmienne 
rosną.
Ponieważ  przeciętne  koszty  całkowite  są  wyższe  od  przeciętnych  kosztów 
zmiennych
o wielkość przeciętnych kosztów stałych, krzywa krótkookresowych przeciętnych
kosztów zmiennych (SAVC) leży poniżej krzywej krótkookresowych przeciętnych



Rysunek 7.7. Krzywe kosztów przeciętnych i kosztów krańcowych w krótkim okresie
Rysunki  są  oparte  na  danych  z  tablicy  7.9.  Część  a)  wskazuje  przeciętne  koszty:  stałe  (SAFC),  zmienne
(SAVC)  i  całkowite  (SATC)  w krótkim  okresie;  SATC  są  równe  sumie  SAVC  i  SAFC  Kształt  krzywej  SATC
jest  pochodną  kształtów  krzywych  5AVC i  SAFC  Kiedy  SAVC  i  SAFC  opadają,  krzywa  SATC  również  opa-
da.  Gdy  SAVC  zaczynają  rosnąć,  kształt  krzywej  SATC  zależy  od  tego,  czy  SAVC  rosną  szybciej,  niż  spa-
dają  SAFC  W  części  b)  pokazano,  że  zależność  między  kosztami  krańcowymi  a  kosztami  przeciętnymi,
występująca  w  długim  okresie,  obowiązuje  również  w  krótkim  okresie.  Krzywa  SMC  przecina  zarówno
krzywą SAVC, jak i krzywą SATC w ich najniższych punktach, tj., odpowiednio, w B i A.

kosztów całkowitych  {SATC). W konsekwencji punkt  B musi być położony poniżej
punktu  A. Wymienione  przyczyny  wyjaśniają  kształt  krzywej  krótkookresowych 
prze-
ciętnych kosztów zmiennych (SAVC) i jej związek z krzywą krótkookresowych prze-
ciętnych kosztów całkowitych (SATC).

Na rysunku 7.7 a) przeciętne koszty stałe (SAFC) ciągle maleją, ponieważ koszty
stałe (inaczej:  koszty ogólne albo  ogólnozakładowe) zostają rozłożone na coraz więk-
szą produkcję, co zmniejsza poziom przeciętnych kosztów stałych. Rozumowanie za-
stosowane przy konstrukcji  rysunku 7.7 b)  potwierdza rysunek 7.7 a).  Przenosząc
z rysunku 7.7 b) krzywą SATC, łatwo możemy sprawdzić, że — zgodnie z równaniem
(7.2) — dla każdej wielkości produkcji SATC = SAVC + SAFC

Czy ktokolwiek jest w stanie zapamiętać te wszystkie krzywe? Czy krzywe te są
w  ogóle  potrzebne?  W  odpowiedzi  na  pierwsze  pytanie  pomoże  rysunek  7.1, 
przedsta-
wiający  trzy  podstawowe  rodzaje  kosztów:  całkowite,  krańcowe  i  przeciętne. 
Powinni-
śmy  także  rozróżniać  okresy  długi  i  krótki  oraz  koszty  stałe  i  zmienne.  Te 
rozróżnienia
pozwalają skonstruować wszystkie pozostałe krzywe kosztów.

Włączyliśmy do naszych rozważań tyle różnych rodzajów krzywych kosztów, po-
nieważ ich znajomość jest niezbędna do zrozumienia procesu podejmowania decyzji
produkcyjnych przez przedsiębiorstwo w krótkim i długim okresie. Wykorzystywali-



Ramka 7.3

Terapia Rolls-Royce'a

Samochody Rolls-Royce,  niegdyś symbol brytyjskości, są dziś wytwarzane przez
BMW. Jednak prowadzona przez Rolls-Royce'a działalność w dziedzinie produkcji
silników lotniczych kwitnie i w ostatniej dekadzie udział spółki w tym rynku wzrósł
z 20% do ponad 30%, co uczyniło firmę drugim pod względem wielkości producen-
tem silników lotniczych  na świecie.  Jak osiągnięto ten sukces? Otóż decydujące 
zna-
czenie miało docenienie korzyści skali.

Produkcja silników lotniczych wymaga ogromnych wydatków na B+R. Warun-
kiem niezbędnym do tego, aby te początkowe nakłady zwróciły się, są długie serie
produkcyjne. Zmiana strategii spółki odzwierciedlała dwie kluczowe idee.

Po  pierwsze,  firma  zwiększyła  swoje  początkowe  inwestycje  tak,  aby  móc 
zaofe-
rować wiele różnych typów silników. Pozwoliło to zwiększyć  szanse stworzenia 
dłu-
gookresowych  związków  z  poszczególnymi  producentami  samolotów  i  Uniami 
lotni-
czymi kupującymi te samoloty. Po drugie, podpisując umowy gwarantujące nabyw-
com stałą  cenę przyszłych  napraw i  usług serwisowych  swoich silników,  Rolls-
Royce
skutecznie ubezpieczył klientów przed niską jakością, zobowiązując się publicznie 
do
doskonałości technicznej i bezpieczeństwa.

W efekcie producenci  samolotów zaczęli  zamawiać coraz to więcej  silników
Rolls-Royce'a,  co  doprowadziło  do  rozszerzenia  skali  działalności  firmy, 
umożliwiają-
cego odzyskanie nakładów poniesionych na badania i rozwój.

Ź r ó d ł o :  Informacje z serwisu internetowego http:news.bbc.co.uk

śmy już krzywe  kosztów długookresowych  do analizy warunków podejmowania 
decy-
zji o wielkości produkcji w długim okresie. Obecnie zastosujemy krzywe kosztów
krótkookresowych do zbadania decyzji produkcyjnych przedsiębiorstwa w krótkim
okresie.

7.8. Decyzje produkcyjne przedsiębiorstwa
w krótkim okresie



Rysunek 7.8 ilustruje proces wyboru  przez przedsiębiorstwo wielkości  produkcji
w  krótkim  okresie.  Optymalną  wielkość  produkcji  wyznacza  punkt  zrównania 
krótko-
okresowych kosztów krańcowych z utargiem krańcowym. Przy tej wielkości (<2i)
przedsiębiorstwo osiąga maksymalny zysk lub minimalne straty.
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Rysunek 7.8. Decyzje produkcyjne przedsiębiorstwa w krótkim okresie
Przedsiębiorstwo  ustala  wielkość  swojej  produkcji  na  poziomie  Q1,  przy  którym  krótkookresowy  koszt  krań-
cowy  jest  równy  utargowi  krańcowemu.  Następnie  sprawdza,  czy  podjęcie  produkcji  ma  sens
z  ekonomicznego  punktu  widzenia.  Jeżeli  cena  jest  wyższa  od  krótkookresowych  przeciętnych  kosztów  cał-
kowitych  (SATC1),  to  wolumen  produkcji  wynosi  Q1,  a  przedsiębiorstwo  osiąga  zyski.  Jeżeli  cena  ustali  się
na  poziomie  między  SATC1 a  SAVC1,  przedsiębiorstwo  ponosi  wprawdzie  straty,  ale  częściowo  pokrywa
swoje  koszty  stałe.  Produkcja  powinna  więc  zostać  utrzymana  na  poziomie  Q1.  Natomiast  w  sytuacji,  gdy
cena  spadnie  poniżej  SAVC1,  produkcja  powinna  wynosić  zero.  Przy  tej  cenie  bowiem  przedsiębiorstwo  nie
jest w stanie pokryć nawet swoich kosztów zmiennych.

Następnie przedsiębiorstwo musi podjąć decyzję, czy w krótkim okresie opłaca mu
się w ogóle prowadzić działalność produkcyjną, czy też nie. Sprawdza więc, czy dla
produkcji  Q1 zysk jest dodatni, tzn. czy cena sprzedaży P pokrywa przeciętne koszty
całkowite. Właściwym punktem odniesienia jest w tym przypadku poziom SATC1. Je-
żeli  P przewyższa  SATC1, to  przedsiębiorstwo  osiąga  w  krótkim  okresie  zysk
i produkuje Q1.

Załóżmy,  że cena  P jest niższa od  SATC1. Przedsiębiorstwo ponosi straty,  ponie-
waż cena nie pokrywa kosztów. W długim okresie taka sytuacja oznacza konieczność
podjęcia decyzji o likwidacji przedsiębiorstwa, ale w krótkim okresie jest nieco ina-
czej. Nawet przy produkcji równej zeru przedsiębiorstwo musi w krótkim okresie po-
kryć koszty stałe. Dlatego też ważna jest informacja, czy straty są większe przy pro-
dukcji Q1, czy przy produkcji wynoszącej 0.

Jeżeli suma przychodów przewyższa koszty zmienne, to przedsiębiorstwo zarabia
na pokrycie części swoich kosztów ogólnych. Dlatego też będzie wytwarzać ilość Q1,
pod warunkiem że przychody są wyższe od kosztów zmiennych, mimo że ta wielkość
produkcji  oznacza  pewne  straty.  Przedsiębiorstwo  produkuje  więc  Q1, jeżeli  P jest
wyższa od 5!AVC1. W przeciwnym przypadku jego produkcja jest równa zeru.

Tablica 7.10 zawiera podsumowanie naszej wiedzy o podejmowaniu przez przed-
siębiorstwo decyzji produkcyjnych w krótkim i długim okresie.
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Ramka 7.4

Warunki krańcowe a koszty utopione

Teoria  podaży  odzwierciedla  dwie  życiowe  zasady  podejmowania  właściwych 
decyzji.
Po pierwsze,  chodzi  o  zasadę krańcową. Kiedy osiągnięto już  najlepszy możliwy 
stan,
żadna zmiana nie jest w stanie polepszyć sytuacji. Chcąc wejść na wzgórze, stawiaj
niewielkie kroki pod górę. Kiedy już nie da się tego robić, osiągnąłeś szczyt.

A  oto  obraz  panoramiczny.  Zrównawszy  koszt  krańcowy  i  utarg  krańcowy, 
przed-
siębiorstwo sprawdza, czy nie lepiej byłoby całkowicie zaprzestać produkcji. Podob-
nie, zasada krańcowa pozwala ci zdobyć lokalny szczyt,  jednak, patrząc dookoła,
możesz dostrzec, że milę dalej jest jeszcze wyższe wzgórze.

Z zasady drugiej wynika, że koszty utopione są utopione. Niemożliwie do odzys-
kania koszty nie powinny wpływać na nowe decyzje. W krótkim okresie, wybierając
wielkość produkcji, przedsiębiorstwo nie bierze pod uwagę kosztów stałych, których
nie sposób odzyskać. Nie ma sensu rozpaczać nad rozlanym mlekiem. Powiedzmy, 
że
przeczytałeś  już siedem rozdziałów tej  książki;  czy powinieneś  czytać  dalej? To 
zależy
od bilansu kosztów i korzyści  z lektury reszty książki,  a nie od czasu, który już
przeznaczyłeś na czytanie.

W krótkim okresie przedsiębiorstwo podejmuje decyzję o wolumenie produ-
kcji  Q1 — tzn. wielkości, przy której  MR - SMC, pod warunkiem że przy tej
wielkości produkcji cena pokrywa krótkookresowe przeciętne koszty zmienne
SAVC1. Jeżeli  cena  jest  niższa  od  SAVC1, to  przedsiębiorstwo  zaprzestaje 
produk-
cji-

Tablica 7.10. Decyzje produkcyjne przedsiębiorstwa

Warunki krańcowe Sprawdź, czy warto produkować

Decyzje
krótkookresowe
Decyzje
długookresowe

Wybierz poziom produkcji,
przy którym MR = SMC

Wybierz poziom produkcji,
przy którym MR = LMC

Produkuj na tym poziomie, jeżeli P > SAVC Jeżeli
cena jest niższa, zaprzestań produkcji
Produkuj na tym poziomie, jeżeli P > LAC Jeżeli cena
jest niższa, zaprzestań produkcji
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7.9. Koszty w krótkim i długim okresie

Nawet  wówczas,  gdy  przedsiębiorstwo  ponosi  straty  w  krótkim  okresie,  nie 
zaniecha
ono  swej  działalności,  jeżeli  wpływy  ze  sprzedaży  pokryją  koszty  zmienne.  W 
długim
okresie  natomiast,  aby  utrzymać  się  na  rynku,  przedsiębiorstwo  musi  pokryć 
wszyst-
kie  ponoszone  koszty.  W  tym  podrozdziale  zastanowimy  się,  w  jaki  sposób 
przedsię-
biorstwo  może  obniżyć  swoje  koszty  w  długim  okresie  i  przekształcić 
krótkookreso-
we straty w długookresowe zyski.

Na rysunku 7.9 przedstawiono krzywą długookresowych kosztów przeciętnych
(LAC) w kształcie litery U. W każdym punkcie tej krzywej przedsiębiorstwo wytwa-
rza  daną wielkość  produkcji  przy najniższych  kosztach.  Wykreślając  tę  krzywą, 
przy-
jęto  wystarczająco  długi  horyzont  czasowy,  aby  przedsiębiorstwo  zdołało 
dostosować
wszystkie czynniki produkcji, włącznie z tymi, które w krótkim okresie są uznawane
za stałe.

Załóżmy,  upraszczając  analizę,  że  wielkość  zakładu  jest  w  krótkim  okresie 
czynni-
kiem stałym.  Każdy punkt  na  krzywej  LAC odnosi  się  do  określonej  wielkości 
zakła-
du.  Traktując  ją  jako  stałą,  możemy  wykreślić  krzywą  krótkookresowych 
przeciętnych
kosztów  całkowitych  dla  takich  rozmiarów  zakładu.  Krzywa  SATC1 odpowiada 
wiel-
kości zakładu w punkcie A na krzywej LAC, a krzywe SATC2 i SATC3 korespondują
z  rozmiarami  zakładu  w  punktach  B i  C  na  krzywej  LAC Stosując  tę  metodę, 
możemy
wykreślić  dowolną  krzywą  SATC odpowiadającą  poszczególnym  rozmiarom 
zakładu
(punktom), umieszczonym na krzywej LAC.

Zgodnie z definicją krzywa  LAC opisuje metody wytwarzania poszczególnych 
roz-
miarów  produkcji,  zapewniające  minimalizację  kosztów  przeciętnych  przy 
założeniu,
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Rysunek  7.9.  Krzywa  kosztów  przeciętnych
w długim okresie (LAC)

Załóżmy,  że  wielkość  zakładu  jest  stała  w  krótkim
okresie.  Każdej  wielkości  zakładu  odpowiada  okreś-
lona  krzywa  SATC  Jednak  w  długim  okresie  nawet
rozmiary zakładu są  zmienne. Chcąc wykreślić  krzy-
wą  LAC,  dla  każdej  wielkości  produkcji  wybieramy
takie  rozmiary  zakładu,  które  pozwalają  osiągnąć
najniższe  krótkookresowe  przeciętne  koszty  całko-
wite przy tej wielkości produkcji. Punkty  A,  B,  C  i  D
leżą  zatem na  krzywej  LAC.  Zauważmy,  że  krzywa
LAC  nie  zawsze  przechodzi  przez  najniżej  położone
punkty  poszczególnych  krzywych  SATC  Tym  sa-
mym  krzywa  LAC  obrazuje  metody  wytwarzania
różnych  rozmiarów  produkcji,  pozwalające  minima-
lizować  koszty  przeciętne  w  sytuacji,  gdy  wszystkie
czynniki  produkcji  stają  się  zmienne,  a  nie  metody
zapewniające  minimalny  koszt  przeciętny  wytwarza-
nia przy konkretnej wielkości zakładu.
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że ilość wszystkich czynników produkcji  może  ulegać zmianie.  Punkt  B opisuje 
meto-
dę zapewniającą minimalizację kosztów przeciętnych  produkcji  o wolumenie  Q2. 
Pro-
wadzi to do wniosku, iż koszty wytworzenia produkcji Q2 — przy nieodpowiedniej
wielkości zakładu (reprezentowanej przez punkt E) muszą być wyższe. Przy rozmia-
rach  zakładu  reprezentowanych  przez  punkt  A  krzywa  SATC1 wskazuje  koszty 
wytwa-
rzania  wszystkich  możliwych  rozmiarów  produkcji,  łącznie  z  wielkością  Q2. 
Dlatego
też krzywa  SATCx musi leżeć powyżej  krzywej  LAC w każdym jej punkcie poza
punktem  A.  Punkt  ten  reprezentuje  wolumen  produkcji,  przy  którym  rozmiary 
zakładu
są optymalne.

Takie rozumowanie można powtórzyć dla dowolnych rozmiarów zakładu. Skoro
krzywe SATC3 i SATC4 odpowiadają kolejno stałym rozmiarom zakładu w punktach 
C
i D, to poza samymi punktami C i D muszą one leżeć powyżej krzywej LAC. W dłu-
gim okresie przedsiębiorstwo może dowolnie zmienić ilość wszystkich czynników
produkcji i tym samym może wytwarzać określoną wielkość produkcji taniej niż
w krótkim okresie. Wówczas bowiem nie jest ono ograniczone stałością niektórych
czynników,  stosowanych  w  produkcji.  Przedsiębiorstwo,  które  obecnie  ponosi 
straty
z powodu obniżenia się popytu na jego produkty, może w przyszłości osiągać zyski,
jeżeli  uda  mu  się  lepiej  dostosować  posiadane  urządzenia  do  nowej  wielkości 
produk-
cji (np. przez zbudowanie dodatkowego zakładu).

Podsumowanie

• W rozdziale tym analizujemy krzywe kosztów w długim i krótkim okresie oraz 
ich
wpływ  na  decyzje  produkcyjne  przedsiębiorstwa.  W  długim  okresie 
przedsiębior-
stwo może w pełni dostosować wszystkie swoje nakłady czynników produkcji 
do
zmieniających  się  warunków.  W  krótkim okresie  niektóre  nakłady są  stałe.
Długość krótkiego okresu zależy od rodzaju gałęzi.

• Funkcja  produkcji  określa  maksymalną  wielkość  produkcji,  jaką  można 
osiągnąć
przy danych nakładach. Nakłady to maszyny,  surowce, praca i  inne czynniki 
pro-
dukcji. Funkcja produkcji odzwierciedla stan wiedzy technicznej, dostępnej w 
da-
nym okresie.
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• Krzywą kosztów całkowitych wyprowadza się z funkcji produkcji przy założe-
niu, że dane są płace i stawki opłat za wynajęcie innych czynników produkcji.
Krzywą  długookresowych  kosztów  całkowitych  otrzymujemy  przez 
wyznacze-
nie dla każdej wielkości produkcji  takiej metody wytwarzania, która — przy 
peł-
nej  zmienności  wszystkich nakładów — prowadzi do minimalizacji  kosztów. 
Kie-
dy  relatywna  cena  wykorzystania  jakiegoś  czynnika  produkcji  wzrasta, 
przedsię-
biorstwo zastępuje ten czynnik innym, zmieniając stosowaną technologię.

• Koszty przeciętne są równe kosztom całkowitym podzielonym przez wielkość
produkcji.  Krzywą  długookresowych  kosztów  przeciętnych  LAC 
wyprowadza-
my z krzywej długookresowych kosztów całkowitych.
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• Krzywa  LAC ma  najczęściej  kształt  litery  U.  Kiedy  produkcja  rośnie, 
początko-
wo  koszty  przeciętne  maleją  z  powodu  niepodzielności  procesu  produkcji, 
korzy-
ści ze specjalizacji oraz technicznych korzyści związanych z produkcją na dużą
skalę. Są to przyczyny rosnących przychodów ze skali produkcji. Wznoszenie 
się
krzywej kosztów przeciętnych wynika z niekorzyści skali.

• W bardzo znacznej części przemysłu przetwórczego występują  korzyści skali.
W  innych  dziedzinach  gospodarki,  szczególnie  w  usługach,  korzyści  skali 
zanikają
już przy rozmiarach produkcji stanowiących niewielką część produkcji całej ga-
łęzi.

• Kiedy koszty krańcowe są niższe od kosztów przeciętnych, koszty przeciętne 
spa-
dają.  Kiedy  koszty  krańcowe  są  wyższe  od  kosztów  przeciętnych,  koszty 
przecięt-
ne  rosną.  Koszty  przeciętne  są  równe  kosztom  krańcowym  w  najniższym 
punkcie
krzywej kosztów przeciętnych.

• W długim okresie rozmiary produkcji przedsiębiorstwa odpowiadają punktowi,
w  którym  długookresowe  koszty  krańcowe  (LMC) są  równe  utargowi 
krańcowe-
mu,  pod  warunkiem  że  cena  nie  jest  niższa  od  długookresowych  kosztów 
przecięt-
nych  przy  tych  rozmiarach  produkcji.  Jeżeli  cena  jest  niższa  od 
długookresowych
kosztów przeciętnych, przedsiębiorstwo powinno ulec likwidacji.

• W krótkim okresie przedsiębiorstwo nie jest  w stanie dostosować niektórych 
swo-
ich  nakładów  do  zmieniających  się  warunków.  Do  kosztów  są  natomiast 
zaliczane
wszystkie  ponoszone  wydatki.  W  krótkim  okresie  część  kosztów 
przedsiębiorstwa
jest stała. Koszt wykorzystania zmiennych czynników produkcji jest określany
mianem  krótkookresowych  kosztów  zmiennych.  Krótkookresowe  koszty 
całkowite
(STC) są  równe  sumie  krótkookresowych  kosztów  zmiennych  (SVC) i 
krótkookre-
sowych kosztów stałych (SFC).

• Krzywa  krótkookresowych  kosztów  krańcowych  (SMC) odzwierciedla 
krańco-
wy  produkt  czynnika  zmiennego,  przy  założeniu  że  pozostałe  czynniki  nie 
ulegają
zmianie.  Na  ogół  w  krótkim  okresie  praca  jest  traktowana  jako  czynnik 
zmienny,
a  kapitał  jako  czynnik  stały.  Kiedy  dany  zakład  zatrudnia  zbyt  mało 
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pracowników
w stosunku do liczby maszyn,  wydajność pracy jest  niska.  Rosnące nakłady 
pracy
prowadzą  do  znacznych  przyrostów  produkcji  i  w  efekcie  maleją 
krótkookresowe
koszty krańcowe (SMC). Jeżeli posiadane maszyny są w pełni wykorzystane, to
każdy dodatkowo zatrudniony przyczynia  się  do  wzrostu  produkcji  w  coraz 
mniej-
szym stopniu. Krótkookresowe koszty krańcowe zaczynają wzrastać.

• Krótkookresowe  przeciętne  koszty  całkowite  (SATC) są  równe 
krótkookresowym
kosztom  całkowitym  (STC) podzielonym  przez  wielkość  produkcji;  SATC 
można
obliczyć jako sumę krótkookresowych przeciętnych kosztów stałych (SAFC)
i krótkookresowych przeciętnych kosztów zmiennych (SAVC). Krzywa SATC
ma  kształt  litery  U.  Opadająca  część  krzywej  jest  skutkiem  spadku  SAFC 
(koszty
stałe rozkładają się na coraz większą liczbę jednostek produktu) i spadku SAVC
przy niewielkich rozmiarach produkcji.  Koszty  SATC spadają również wtedy, 
kiedy
SAVC zaczynają  rosnąć.  Krzywa  SATC zaczyna  się  wznosić,  gdy  wzrost 
przecięt-
nych  kosztów  zmiennych  przewyższa  efekt  spadku  przeciętnych  kosztów 
stałych.
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• Krzywa krótkookresowych kosztów krańcowych  (SMC) przecina krzywe  SATC
i SAVC w ich najniższych punktach.

• Wielkość produkcji  przedsiębiorstwa w krótkim okresie odpowiada punktowi
zrównania SMC i  MR, pod warunkiem że cena nie jest niższa od krótkookreso-
wych  kosztów  zmiennych.  W  krótkim  okresie  przedsiębiorstwo  produkuje 
niekie-
dy ze stratami, jeżeli przychody ze sprzedaży pokrywają co najmniej część kosz-
tów stałych.

• Krzywa  LAC jest zawsze położona poniżej krzywej  SATC, z wyjątkiem punktu
styczności  obu krzywych.  Oznacza to,  że w długim okresie istnieje pewność 
osią-
gnięcia  większego zysku  niż  w okresie  krótkim,  jeśli  tylko  obecne rozmiary 
zakła-
du, w którym odbywa się produkcja, są nieoptymalne w długim okresie.

Zadania sprawdzające

1. a)  Jakich  informacji  dostarcza  funkcja  produkcji?  b)  Wyjaśnij,  dlaczego 
informacje
zawarte w funkcji produkcji nie wystarczają do kierowania przedsiębiorstwem.

2. a)  Co  to  są  korzyści  ze  skali  produkcji  i  skąd  się  biorą?  b)  W  tablicy 
przedstawiono
zmiany  wielkości  produkcji  w  zależności  od  zmian  nakładów.  Stawka  płac 
wynosi
5  £,  a  stawka  za  wynajem kapitału  2  £.  Wskaż  najtańsze  metody  produkcji, 
kolejno,
4, 8 i 12 jednostek produktu, c) Czy przy podanych wyżej rozmiarach produkcji
występują  rosnące,  stałe,  czy malejące przychody ze skali  produkcji? Które z 
nich
występują w poszczególnych przypadkach?

Nakład kapitału Nakład pracy Produkcja
4 5 4
2 6 4
7 10 8
4 12 8

1 1 15 12
8 16 12

3. a)  Na  podstawie  danych  z  tablicy  powyżej  odpowiedz,  która  z  dwu  metod 
wytwa-
rzania danej wielkości produkcji jest bardziej kapitałochłonna, b) Czy przy wzro-
ście produkcji przedsiębiorstwo wprowadza bardziej, czy mniej kapitałochłonne
metody wytwarzania?

4. Załóżmy, że stawka za wynajem kapitału podana w zadaniu 2 wzrosła do 3 £.
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a) Czy przedsiębiorstwo zmieni stosowane metody produkcji? Jeżeli tak, to 
które?
b)W jaki sposób zmiana stawki wpłynie na poziom kosztów całkowitych i prze-
ciętnych?

5. a) Na podstawie danych zamieszczonych w tablicy na następnej stronie oblicz 
wy-
sokość  kosztów  krańcowych  i  kosztów  przeciętnych  wytwarzania 
poszczególnych
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rozmiarów produkcji, b) Pokaż, w jaki sposób oba rodzaje kosztów są ze sobą 
po-
wiązane, c) Czy są to koszty długookresowe, czy krótkookresowe? Wyjaśnij, w 
jaki
sposób możesz to ocenić.

Produkcja Koszty całkowite (£)
0 12
1 27
2 40
3 51
4 60
5 70
6 80
7 91
8 104
9 120

6. a) Wyjaśnij, dlaczego przedsiębiorstwu niekiedy opłaca się produkować dobra, 
któ-
re  sprzedaje  ze  stratą,  b)  Jak  długo  może  się  utrzymywać  taka  sytuacja? 
Odpowiedź
uzasadnij.

7. Powszechne  błędy  w  rozumowaniu.  Wyjaśnij,  dlaczego  następujące 
stwierdzenia
są nieprawdziwe, a) Przedsiębiorstwa, które ponoszą straty, powinny być natych-
miast  zlikwidowane,  b)  Większe  przedsiębiorstwa  mogą  zawsze  produkować 
taniej
niż przedsiębiorstwa małe. c) Małe jest zawsze piękne.

Uwaga: Rozwiązania zadań sprawdzających zamieszczono na końcu książki.

Online Learning Centre with Powerweb

Chcąc lepiej zrozumieć główne koncepcje tego rozdziału, możesz przejrzeć dodat-
kowe materiały zamieszczone w Internecie pod adresem: Online Learning Centre,
www.mcgraw-hill.co.uk/textbooks/begg.  Znajdziesz  tam  krótkie  pytania  testowe,
przykłady problemów ekonomicznych oraz różne artykuły — wszystko za darmo.

Jeśli  chcesz  mieć  jeszcze  więcej  materiałów,  streszczeń  i  przykładów,  które
mogą  pomóc  ci  w  studiowaniu  ekonomii,  kup  zbiór  zadań  Economics Student
Workbook. W tym  celu  wejdź  na  stronę:  www.mcgraw-hill.co.uk/textbooks/begg,
i znajdź połączenie do zbioru zadań, który chcesz zakupić8.

8 Powyższe  materiały  są  dostępne  w języku  angielskim.  Zbiór  zadań do  11 wydania  polskiego  tego podręcz-
nika można zakupić w księgarniach ekonomicznych:  P. Smith,  D. Begg,  Ekonomia. Zbiór zadań,  PWE, War-
szawa 2001 (przyp. red. nauk.).

http://www.mcgraw-hill.co.uk/textbooks/begg
http://www.mcgraw-hill.co.uk/textbooks/begg
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Rozdział 8

Konkurencja doskonała
i czysty monopol

Po przeczytaniu tego rozdziału powinieneś rozumieć:
• konkurencję doskonałą;
• dlaczego przedsiębiorstwo wolnokonkurencyjne zrównuje koszt krańcowy z ceną;
• w jaki sposób zyski i straty skłaniają do wejścia i wyjścia do i z gałęzi;
• krzywą podaży gałęzi;
• analizę w formie statyki porównawczej gałęzi wolnokonkurencyjnej;
• wpływ handlu zagranicznego na rynek;
• czysty monopol;
• dlaczego monopolista zwiększa produkcję do momentu, kiedy koszt krańcowy (AfC)

zrówna się z utargiem krańcowym (MR);
• przyczyny różnej wielkości produkcji gałęzi zmonopolizowanej i gałęzi wolnokonku-

rencyjnej;
• w jaki sposób różnicowanie ceny wpływa na wielkość produkcji i zysk monopolisty.

Gałąź  jest  zbiorem wszystkich przedsiębiorstw wytwarzających  ten sam produkt.
Wielkość produkcji gałęzi to suma produkcji wszystkich przedsiębiorstw. Liczba
przedsiębiorstw  w  poszczególnych  gałęziach  może  się  znacznie  różnić.  Na 
przykład,
firma Eurostar jako jedyna oferuje przewozy kolejowe z Londynu do Paryża. Dla 
kon-
trastu warto dodać, że w Wielkiej Brytanii istnieje 150 000 farm i 20 000 sklepów
spożywczych.

Dlaczego właściwie jedne gałęzie składają się z wielu przedsiębiorstw, a inne 
za-
ledwie  z  jednego? W rozdziale  9  przedstawiamy ogólną teorię  struktury rynku, 
poka-
zując, jak popyt i koszty łącznie decydują o liczbie przedsiębiorstw w gałęzi oraz
o ich zachowaniach.

Na  początek  warto  przeanalizować  dwa  skrajne  przypadki,  między  którymi 
muszą
się znajdować pozostałe typy struktury rynku. Te przypadki to konkurencja doskona-
ła i monopol.

Rynek doskonale konkurencyjny to taki rynek, na którym zarówno sprzedający,
jak  i  kupujący  uznają,  że  ich  działania  nie  wpływają  na  poziom  ceny 
rynkowej.



Natomiast monopolista, czyli jedyny sprzedawca lub jedyny potencjalny sprze-
dawca dobra w danej gałęzi, wyznacza cenę dobra.
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Zajmiemy  się  głównie  związkiem  między  liczbą  sprzedawców  a  ich 
zachowania-
mi.  Nabywców  pozostawiamy  w  tle  naszych  rozważań.  Zakładamy,  że  istnieje 
wielu
nabywców,  których  indywidualne,  malejące  krzywe  popyta  mogą  zostać 
zagregowane
w  łączną  krzywą  popytu  rynkowego.  Przyjmujemy  zatem,  że  rynek  po  stronie 
popytu
jest konkurencyjny i porównujemy skrajne przypadki po stronie podaży.

Konkurencja doskonała to stan, w którym każdy,  kto stwierdza, że wielkości 
jego
sprzedaży  lub  zakupów są  nieistotną  cząstką  całego  rynku,  działa,  kierując  się 
założe-
niem, iż jego decyzje nie wpłyną na poziom ceny rynkowej. Założenie to zostało
wprowadzone do naszego modelu zachowania konsumenta w rozdziale 5. Każdy 
kon-
sument planuje swój budżet, przyjmując, iż ceny rynkowe są dane i nie zależą od 
wiel-
kości jego zakupów. Dopiero zmiany sytuacji rynkowej, odnoszące się do wszystkich
przedsiębiorstw lub wszystkich konsumentów, powodują zmianę ceny równowagi,
a  więc  również  wielkości  popytu  jednostek.  Niemniej  jednak  poszczególni 
konsumen-
ci  pomijają w swoich decyzjach zwrotny wpływ swych działań na poziom ceny 
rynko-
wej.

Ta definicja konkurencji, którą teraz rozszerzamy na przedsiębiorstwa, różni się 
od
potocznie używanej. Ford i Volkswagen walczą ze sobą zaciekle o europejski rynek
samochodów,  lecz  ekonomista  nie  nazwałby  tego  rynku  doskonale 
konkurencyjnym.
Obie  firmy mają  tak ogromne udziały w całym rynku,  że  zmiany wielkości  ich 
dostaw
wpływają na cenę rynkową. Muszą one brać to pod uwagę, podejmując decyzje o 
roz-
miarach  podaży.  Nie  mogą  twierdzić,  że  są  biorcami cen. Tylko  w  warunkach 
konku-
rencji doskonałej jednostki mogą podejmować decyzje, traktując cenę jako zmienną
niezależną od ich działań.

8.1. Konkurencja doskonała

Skoro  indywidualne  działania  nie  wpływają  na  cenę,  gałąź  wolnokonkurencyjna 
musi
się składać z wielu nabywców i wielu sprzedawców.

Każde przedsiębiorstwo działające w gałęzi doskonale konkurencyjnej napotyka
poziomą  krzywą  popyta,  co  obrazuje  rysunek  8.1.  Bez  względu  na  to,  ile 



przedsiębior-
stwo sprzedaje, uzyskuje dokładnie cenę rynkową. Gdyby próbowało sprzedać swój
produkt  po  cenie  wyższej  od  P0,  wówczas  niczego  by  nie  sprzedało.  Nabywcy 
przejdą
do  jednej  z  wielu  innych  firm,  których  produkt  jest  równie  dobry.  Ponieważ 
przedsię-
biorstwo może sprzedać dowolną ilość produktu po cenie P0, ustalenie ceny niższej 
od
P0 nie ma sensu. Krzywa  DD jest więc krzywą popyta na produkty pojedynczego
przedsiębiorstwa.

Istotną  cechą  przedsiębiorstwa  działającego  w  warunkach  konkurencji 
doskonałej
jest  stała  cena,  czyli  poziome położenie  krzywej  popytu  na  jego  produkt.  Jeżeli 
krzywa
odzwierciedlająca  funkcję  popytu  na  produkty  przedsiębiorstwa  ma  mieć  taki 
właśnie
kształt,  gałąź,  w  której  ono  działa,  musi  wykazywać  cztery  właściwości.  Po 
pierwsze,
musi w niej działać bardzo wiele przedsiębiorstw, aby każde z nich miało znikomy
udział w produkcji  całej gałęzi.  Po drugie, przedsiębiorstwa te muszą wytwarzać 
jed-
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Rysunek  8.1.  Krzywa  popytu  na  produkt
przedsiębiorstwa wolnokonkurencyj nego

Przedsiębiorstwo  działające  w  gałęzi  doskonale
konkurencyjnej  może  sprzedać  dowolną  ilość  pro-
duktu po cenie rynkowej  P0.  Krzywa  popytu na jego
produkt, DD, jest przy tej cenie pozioma.

norodny (standaryzowany)  produkt.  Gdyby  nawet  w przemyśle  samochodowym 
dzia-
łało wiele firm, i tak nie byłaby to gałąź wolnokonkurencyjna. Ford mondeo nie jest
doskonałym substytutem opla  vectry. Im bardziej niedoskonałe są te modele jako 
sub-
stytuty,  tym  bardziej  celowe  jest  traktowanie  Forda  jako  jedynego  dostawcy 
mondeo
i Vauxhalla jako jedynego dostawcy vectry. Każdy z tych producentów przestaje 
zatem
mieć znikomy wpływ na dany rynek i nie występuje już w roli biorcy cen. W gałęzi
działającej  w  warunkach  konkurencji  doskonałej  wszystkie  przedsiębiorstwa 
powinny
zasadniczo wytwarzać ten sam produkt, za który muszą żądać takiej samej ceny.

Jeżeli nawet wszystkie przedsiębiorstwa w gałęzi wytwarzają  jednorodne,  czyli
identyczne,  produkty,  to  każde  z  nich  może  dysponować  pewną  swobodą 
kształtowa-
nia ceny, jeśli tylko nabywcy mają niepełne informacje o jakości lub cechach wyro-
bów. Chcąc wykluczyć taką możliwość, musimy przyjąć, że nabywcy mają prawie 
peł-
ną informację o sprzedawanych produktach i wiedzą, iż wyroby różnych przedsię-
biorstw  działających  na  doskonale  konkurencyjnym  rynku  są  rzeczywiście 
identyczne.
Jest to trzecia właściwość konkurencji doskonałej.

Dlaczego wszystkie należące do gałęzi wolnokonkurencyjnej przedsiębiorstwa 
nie
zrobią tego, co uczynił  OPEC w latach 1973-1974, ograniczając wspólnie podaż
w celu podniesienia ceny?

Czwartą właściwością rynku doskonale konkurencyjnego jest swoboda wejścia do
gałęzi  i  wyjścia  z  niej.  Jeżeli  nawet  istniejące  przedsiębiorstwa  mogłyby 
zorganizować
się w celu ograniczenia całkowitej podaży i podbicia ceny rynkowej, to wywołany 
tym
wzrost przychodów i zysków przyciągnąłby do tej gałęzi nowe przedsiębiorstwa, 



po-
wodując ponownie zwiększenie podaży i obniżkę ceny.

Jak  zobaczymy  wkrótce,  istnieje  także  zależność  odwrotna.  Jeżeli 
przedsiębiorstwa
w danej  gałęzi,  działające  w warunkach  wolnej  konkurencji,  ponoszą  straty,  to 
niektó-
re z nich zostaną zlikwidowane, co — przez zmniejszenie ich liczby — doprowadzi 
do
spadku podaży i wzrostu cen, a tym samym pozwoli przetrwać pozostałym firmom.

Podsumowując, w gałęzi doskonale konkurencyjnej każde przedsiębiorstwo ma 
do
czynienia  z  poziomą  krzywą  popytu  na  swoje  wyroby,  przy  cenie  ustalonej  na 
rynku.



Jeśli  popyt  na  produkty  przedsiębiorstwa  ma  się  kształtować  zgodnie  z  tym 
twierdze-
niem,  gałąź  musi  się  charakteryzować  czterema  cechami:  1)  istnieniem  wielu 
przedsię-
biorstw, z których każde ma znikomy udział w produkcji całej gałęzi; 2) standaryzo-
wanym,  jednorodnym  produktem,  co  sprawia,  że  pojawienie  się  różnicy  cen 
powoduje
zmianę  dostawcy;  3)  doskonałą  informacją  nabywcy  o  jakości  produktu,  dzięki 
której
wie on, że wyroby różnych przedsiębiorstw są rzeczywiście takie same; 4) swobodą
wejścia i wyjścia, która sprawia, że istniejące przedsiębiorstwa nie ulegają pokusie
zmowy.

8.2.  Decyzje  produkcyjne  przedsiębiorstwa  w  warunkach
konkurencji doskonałej

W rozdziale 7 została przedstawiona ogólna teoria podaży. Przedsiębiorstwo stosuje
warunek  krańcowy  (MC = MR), aby  znaleźć  optymalną  wielkość  produkcji, 
zapewnia-
jącą  zysk.  Następnie  za  pomocą  kryterium  odwołującego  się  do  wielkości 
przeciętnych
sprawdza, czy cena, po której sprzedaje swój produkt, pokrywa koszt przeciętny.

Ta  ogólna  teoria  musi  być  także  prawdziwa  w  przypadku  przedsiębiorstw 
działają-
cych w warunkach konkurencji doskonałej.  Szczególną cechą konkurencji doskonałej
jest stosunek między utargiem krańcowym a ceną. Przedsiębiorstwo działające w ra-
mach tej struktury rynku napotyka poziomą krzywą popytu. Przedsiębiorstwo w wa-
runkach  wolnej  konkurencji  nie spowoduje  spadku  ceny,  gdy  sprzeda  więcej 
jednostek
swego produktu. Przychód krańcowy ze sprzedaży dodatkowej jednostki produktu 
jest
po prostu równy uzyskanej cenie.

W przypadku firmy wolnokonkurencyjnej utarg krańcowy równa się cenie pro-
duktu:

MR (utarg krańcowy) = P (cena). (8.1)

Krzywa krótkookresowej podaży przedsiębiorstwa

Na rysunku 8.2 ponownie przedstawiono znane już z rozdziału 7 krzywe kosztów 
krót-
kookresowych:  koszt  krańcowy  (SMC), przeciętny  koszt  całkowity  (SATC) i 
przeciętny
koszt  zmienny  (SAVQ. Wszystkie  przedsiębiorstwa  wybierają  taką  wielkość 
produkcji,



przy której  koszt  krańcowy zrównuje  się  z  utargiem krańcowym.  Równanie  8.1 
ozna-
cza, że firma wolnokonkurencyjna wybiera wielkość produkcji, przy której:

SMC =  M R = P . (8.2)

Przypuśćmy, że krzywa popytu na wyroby przedsiębiorstwa przebiega poziomo
przy cenie  P4, jak na rysunku 8.2. Z równania (8.2) wynika,  iż przedsiębiorstwo 
ustala
wielkość produkcji  na poziomie  Q4 w celu osiągnięcia punktu  D, w którym cena 
rów-
na się kosztowi krańcowemu.
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Rysunek 8.2. Krótkookresowe decyzje
produkcyjne przedsiębiorstwa
wolnokonkurencyj nego
Przedsiębiorstwo  wolnokonkurencyjne  wytwarza
taką  wielkość  produkcji,  przy  której  cena  zrównuje
się z  kosztem krańcowym,  pod warunkiem że jest to
bardziej  opłacalne  niż  zamknięcie  firmy.  Krzywą
krótkookresowej  podaży  przedsiębiorstwa  jest  krzy-
wa 5MC powyżej  punktu  A,  czyli  punktu  oznaczają-
cego  likwidację  przedsiębiorstwa,  poniżej  którego
nie  jest  ono  w  stanie  pokryć  krótkookresowych
przeciętnych kosztów zmiennych {SAVC).

Następnie przedsiębiorstwo sprawdza, czy w krótkim okresie nie należy raczej 
za-
przestać produkcji.  Wiemy,  że przedsiębiorstwo zostanie zamknięte tylko wtedy, 
kiedy
cena  P4, po  której  może  zostać  sprzedana  produkcja,  nie  pokrywa  nawet 
krótkookreso-
wych  kosztów  zmiennych  jej  wytworzenia.  Na  rysunku  8.2  przy  wielkości 
produkcji
Q4 cena  P4 przewyższa  SAVC Przedsiębiorstwo  osiągnie  krótkookresowe  zyski.
Punkt D leży bowiem powyżej punktu G, który oznacza przeciętny koszt całkowity
wytworzenia ilości  Q4 (łącznie z kosztami ogólnymi) w krótkim okresie. Zyskowi
odpowiada zatem prostokąt uzyskany dzięki pomnożeniu pionowego odcinka  DG 
(zysk
jednostkowy) przez poziomy odcinek OQ4 (liczba wytworzonych jednostek dobra).

W krótkim okresie firma kontynuuje produkcję przy każdej cenie wyższej od P1.
Przy cenie równej P2 produkcja wynosi Q2, a cena zrównuje się z kosztem krańco-
wym. Cena niższa od P1 leży poniżej punktu minimum na krzywej  SAVC, a więc
przedsiębiorstwo nie jest w stanie znaleźć takiego wolumenu produkcji, przy którym
cena pokrywałaby SAVC

Krzywą krótkookresowej podaży jest krzywa SMC powyżej punktu A, w którym
SMC przechodzi przez najniższy punkt krzywej SAVC

Między punktami A i C przedsiębiorstwo będzie ponosić krótkookresowe straty.
Pokryta zostanie jednak część kosztów stałych. Przy dowolnej cenie powyżej  P3, 
tzn.
punktu, w którym krzywa SMC przecina w najniższym miejscu krzywą SATC, przed-
siębiorstwo osiąga w krótkim okresie zyski.  Pamiętajmy,  że zyski  te są zyskami 
eko-
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nomicznymi,  czyli  nadzwyczajnymi,  powstającymi  po odjęciu od utargu kosztów 
eko-
nomicznych,  obejmujących  także  koszt  alternatywny  kapitału  oraz  koszt  pracy 
właści-
ciela. Koszty te obrazują krzywe SAVC i SATC



Cena P1 jest nazywana ceną zamknięcia, bo poniżej tej ceny jedynym sposobem
zmniejszenia przez przedsiębiorstwo swych strat jest decyzja o zaprzestaniu 
pro-
dukcji.

Krzywa długookresowej podaży przedsiębiorstwa

Na  rysunku  8.3  przedstawiono  koszty  przeciętne  i  koszty  krańcowe 
przedsiębiorstwa
w długim okresie. Krzywa długookresowych kosztów krańcowych LMC będzie bar-
dziej spłaszczona w porównaniu z krzywą  SMC,  ponieważ tylko w długim okresie
przedsiębiorstwo może swobodnie kształtować nakłady wszystkich czynników pro-
dukcji.

Rysunek 8.3. Długookresowe decyzje
produkcyjne przedsiębiorstwa
wolnokonkurencyjnego
Przedsiębiorstwo  wolnokonkurencyjne  wytwarza
taką  wielkość  produkcji,  przy  której  cena  równa  się
kosztowi  krańcowemu,  pod  warunkiem  że  kontynu-
owanie  produkcji  jest  bardziej  opłacalne  niż  jej  za-
niechanie.  Wybiera  ono  zatem  punkty  leżące  na
krzywej  LMC  Przy  cenie  wyższej  od  P3 przedsię-
biorstwo osiąga  zysk,  ponieważ cena  jest  wyższa  od
długookresowego  kosztu  przeciętnego  {LAC).  Przy
cenie  niższej  od  P3,  np.  P2,  przedsiębiorstwo  ponosi
straty,  bo  cena  jest  niższa  od  długookresowego
kosztu  przeciętnego.  Dlatego  właśnie  przy  cenie  po-
niżej  P3 nie  wytworzy  ono  żadnej  produkcji.  Krzy-
wa  długookresowej  podaży  to  krzywa  LMC  powy-
żej punktu C.

Przy cenie P4 w długim okresie przedsiębiorstwo wybiera wielkość produkcji 
QĄ,
odpowiadającą punktowi  D. Także w tym przypadku musimy sprawdzić, czy nie 
lepiej
zaprzestać  produkcji.  W  długim okresie  zamknięcie  firmy  oznacza  definitywne 
wyco-
fanie się z danej gałęzi.

Przedsiębiorstwo wycofuje się z gałęzi jedynie wówczas, gdy cena — nawet 
przy
najkorzystniejszych  rozmiarach  produkcji  —  nie  pokrywa  długookresowych 
kosztów
przeciętnych LAC Przy cenie P2 zasada krańcowa skłania do wyboru punktu B na ry-
sunku  8.3,  jednak  przedsiębiorstwo  ponosi  wówczas  straty  i  w  długim okresie 
powin-
no opuścić gałąź.
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Krzywa długookresowej podaży przedsiębiorstwa, czyli linia obrazująca związek
między ilością dostarczanej produkcji a ceną w długim okresie, jest częścią
krzywej LMC, położoną powyżej krzywej LAC



Przy każdej cenie niższej od P3 przedsiębiorstwo opuszcza gałąź. Przy cenie P3

przedsiębiorstwo wytwarza  produkcję  Q3 i  — po opłaceniu  wszystkich  kosztów 
eko-
nomicznych — osiąga próg rentowności, czyli nie ma ani nadzwyczajnych zysków,
ani strat; osiąga jedynie zyski normalne.

Kiedy zysk ekonomiczny wynosi zero, mówimy, że przedsiębiorstwo osiąga 
zysk
normalny. Jego zysk  księgowy pokrywa  wówczas  tylko  koszt  alternatywny 
kapi-
tału i czasu właściciela.

Wejście i wyjście

Cena P3,  odpowiadająca najniższemu punktowi  na krzywej  L AC, jest  nazywana 
ceną
wejścia lub ceną wyjścia. Przy tej cenie przedsiębiorstwa osiągają jedynie zyski nor-
malne.  Nie  istnieją  wówczas  bodźce  do  wchodzenia  do  gałęzi  czy  też  jej 
opuszczenia.
Zasoby  zaangażowane  w  przedsiębiorstwie  przynoszą  zysk  dokładnie  równy 
kosztom
alternatywnym,  to znaczy taki sam jak w dowolnym innym zastosowaniu. Każda 
cena
niższa od P3 skłoni przedsiębiorstwo do wyjścia z danej gałęzi w dłuższym okresie.
Cena P3 to cena minimalna, niezbędna do zatrzymania przedsiębiorstwa w gałęzi.

Wejściem nazywamy  podjęcie  produkcji  w  gałęzi  przez  nowe 
przedsiębiorstwa.
Wyjściem jest opuszczenie gałęzi przez działające w niej firmy.

Rysunek 8.3 możemy także interpretować jako ilustrację decyzji podejmowanej
przez  przedsiębiorstwo  spoza  gałęzi,  które  rozważa  możliwość  wejścia  do  niej. 
Krzy-
we kosztów opisują w tym przypadku koszty ponoszone po wejściu.  Cena P3 to 
cena,
przy której wejście do danej gałęzi staje się atrakcyjne. Cena wyższa od P3 przynosi
zysk nadzwyczajny i zachęca nowe firmy do wejścia.

Decyzje przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego o podaży

Rysunek  8.4  stanowi  podsumowanie  naszych  dotychczasowych  rozważań.  Dla 
każdej
ilości stałych czynników produkcji istnieją osobna krzywa krótkookresowych kosz-
tów krańcowych (SMC) oraz krzywa krótkookresowej podaży (SRSS — short-run sup-



ply schedule). Krzywa  długookresowej  podaży  (LRSS — long-run supply schedule)
jest  bardziej  spłaszczona  niż  SRSS, bo  zwiększona  elastyczność  czynników 
produkcji
w długim okresie czyni krzywą LMC bardziej płaską w porównaniu z krzywą SMC

Krzywa  SRSS rozpoczyna  się  od  niższej  ceny  zamknięcia,  gdyż  w  krótkim 
okresie
przedsiębiorstwo  będzie  produkować  tylko  wtedy,  kiedy  jest  w  stanie  pokryć 
przecięt-
ne  koszty  zmienne.  W długim okresie  wszystkie  koszty  są  zmienne  i  trzeba  je 
pokryć,
jeżeli przedsiębiorstwo ma pozostać w gałęzi. W obu przypadkach krzywa podaży
przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego jest  częścią krzywej  kosztu krańcowego 
po-
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Ramka 8.1

Tak szybko, jak tylko się da

LG.  Phillips,  największy  producent  płaskich  ekranów  na  świecie,  w  ciągu 
następ-
nych 10 lat zainwestuje 25 bin wonów (21 mld $), aby wykorzystać ogromny po-
pyt na płaskie ekrany do odbiorników wielkoekranowych.

Ź r ó d ł o :  „Reuters", 18 March 2004.

Rynek  płaskich  ekranów  telewizyjnych  gwałtownie  się  rozwija.  Rocznie 
sprzedaje
się 10 min takich ekranów, a roczne tempo wzrostu wynosi 100%. Strategia firmy 
LG.
Phillips polega na zwiększaniu produkcji i obniżaniu kosztów. Pomysł jest prosty: 
na-
leży  dyskontować  korzyści  skali,  wytwarzając  większe  szklane  płyty  LCD,  z 
których
są  wycinane  ekrany  telewizyjne.  Telewizory  o  płaskich  ekranach  o  przekątnej 
przekra-
czającej 42 cale staną się normą.

LG. Phillips nie jest jedynym przedsiębiorstwem, które usiłuje osiągnąć korzyści
skali w tej dziedzinie. Samsung również zainwestował 18 mld $ w podobne urządze-
nia wytwórcze.
.............................................................................. i    -

Rysunek 8.4. Krzywe podaży
przedsiębiorstwa wolnokonkurencyj nego
w krótkim i długim okresie

Na  podstawie  rysunków  8.2  i  8.3  możemy  stwier-
dzić,  że  krzywą  krótkookresowej  podaży  (SRSS)
przedsiębiorstwa  jest  krzywa  SMC powyżej  punk-
tu  A, natomiast  krzywą  podaży  długookresowej
(LRSS) — krzywa  LMC powyżej  punktu  C'. Cena  P1

jest  ceną  zaniknięcia  w  krótkim  okresie,  a  P3 —
ceną  wejścia  i  wyjścia  w  długim  okresie.  Jeżeli
przedsiębiorstwo  rozpoczyna  produkcję  wyposażo-
ne  w  pewien  zasób  stałych  czynników  wytwór-
czych,  wybierze  najniżej  położony  punkt  na  swej
krzywej  LAC Punkt  C  będzie  wtedy  leżał  na  krzy-
wej SRSS.

wyżej  punktu, w którym lepiej zaprzestać produkcji.  Tablica 8.1 zawiera zwięzłe 
omó-
wienie tej zasady.

Tablica 8.1. Decyzje o podaży przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego

Warunek krańcowy Warunek przeciętny
krótki okres długi okres

Wybrać wolumen produkcji, Jeżeli P < SAVC, Jeżeli P < LAC,



przy którym P = MC zamknąć (czasowo) firmę opuścić gałąź
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8.3. Krzywe podaży gałęzi

Gałąź, w której panuje wolna konkurencja, składa się z wielu przedsiębiorstw. W krót-
kim okresie dwa elementy są niezmienne: ilość stałych czynników produkcji zaanga-
żowana przez każde z przedsiębiorstw oraz liczba przedsiębiorstw w tej gałęzi. W dłu-
gim okresie każde z przedsiębiorstw może zmieniać ilość wszystkich swoich czynni-
ków produkcji, może się zmienić także liczba samych przedsiębiorstw ze względu na
trwający proces wchodzenia do gałęzi i wychodzenia z niej.

Krzywa podaży gałęzi w krótkim okresie

Na rysunku 8.5 zsumowano indywidualne krzywe podaży przedsiębiorstw, aby uzy-
skać krzywą podaży gałęzi. Przy każdym poziomie ceny sumujemy wielkości podaży
dostarczane przez każde z przedsiębiorstw i otrzymujemy wielkość całkowitej podaży
przy tej cenie.

W krótkim okresie liczba przedsiębiorstw w określonej gałęzi jest dana. Załóżmy,
że istnieją dwa przedsiębiorstwa: A i B. Krzywa podaży każdego z nich jest w krótkim

Rysunek 8.5. Konstrukcja krzywej podaży gałęzi

Krzywa  podaży  gałęzi  SS obrazuje  całkowitą  wielkość  podaży  wszystkich  przedsiębiorstw  tej  gałęzi  przy
różnych  poziomach  ceny.  Powstaje  ona  w  wyniku  zsumowania  wielkości  podaży  wszystkich  przedsię-
biorstw  gałęzi  przy  różnych  cenach.  W  przypadku  istnienia  jedynie  dwóch  przedsiębiorstw  —  A i B  —  ry-
sunek  wskazuje,  w  jaki  sposób  przy  cenie  wynoszącej  P3 dodajemy  do  siebie aby  otrzymać
wielkość  produkcji  Q3 na  krzywej  podaży  całej  gałęzi.  Ponieważ  przedsiębiorstwa  mogą  mieć  różne  ceny
zamknięcia  lub  różne  ceny  wejścia  i  wyjścia,  krzywa  podaży  gałęzi  jest  nieciągła  w  takich  punktach,  jak  C
i  D, w  których  rozpoczynają  produkcję  nowe  firmy.  Jednak  w  przypadku  gałęzi  o  wielu  przedsiębiorstwach,
których  rozmiary  są  bardzo  małe  w  porównaniu  z  całą  gałęzią,  nieciągłości  te  są  tak  nieznaczne,  iż  rosnącą
krzywą podaży gałęzi możemy traktować jako gładką.
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okresie częścią jego krzywej  SMC powyżej ceny zamknięcia. Na rysunku 8.5 cena 
za-
mknięcia  dla  przedsiębiorstwa  A  jest  niższa  niż  dla  przedsiębiorstwa  B. Krzywa 
SAVC

dla  przedsiębiorstwa  A  jest  położona  niżej,  być  może  ze  względu  na  lepszą 
lokalizację
geograficzną lub przewagę w dziedzinie  know-how. Przy cenie zamknięcia krzywa 
po-
daży  każdego  przedsiębiorstwa  przebiega  poziomo.  Niższa  cena  powoduje 
zaprzestanie
produkcji.

Przy każdej cenie wielkość podaży całej gałęzi  Q  jest sumą Q A ,  czyli podaży
przedsiębiorstwa A, oraz Q B ,  czyli podaży przedsiębiorstwa B. Przy cenie P3 zatem

 Krzywa podaży gałęzi jest sumą zagregowanych poziomo krzywych
podaży  poszczególnych  przedsiębiorstw.  Zauważmy,  że  przy  cenie  P2 krzywa 
podaży
gałęzi jest nieciągła. Między P1 a P2 jedynie przedsiębiorstwo A, którego koszty są
niższe,  kontynuuje  produkcję.  Przy  cenie  P2 produkcję  podejmuje  także 
przedsiębior-
stwo B.

Kiedy w gałęzi działa wiele przedsiębiorstw, każde z inną ceną zamknięcia, w 
mia-
rę przesuwania się w górę po krzywej podaży pojawia się bardzo wiele drobnych 
nie-
ciągłości.  W  rzeczywistości  jednak,  ponieważ  każde  przedsiębiorstwo  w  gałęzi 
wolno-
konkurencyjnej ma znikomy wpływ na całość podaży, krzywa podaży gałęzi zostaje
praktycznie wygładzona.

Porównanie krzywej podaży gałęzi w krótkim i długim okresie

Rysunek 8.5 można również wykorzystać do konstrukcji długookresowej krzywej 
po-
daży gałęzi. Dla każdego przedsiębiorstwa indywidualną krzywą podaży jest część
krzywej  LMC  powyżej  ceny wejścia  i  wyjścia.  W przeciwieństwie  do  krótkiego 
okresu
liczba przedsiębiorstw w gałęzi  nie jest  już jednak stała.  Przedsiębiorstwa mogą
opuszczać gałąź, a także mogą do niej wchodzić nowe firmy.  Zamiast  sumować 
wiel-
kości  podaży oferowane  przy różnym  poziomie  ceny przez  działające  w gałęzi 
przed-
siębiorstwa,  powinniśmy  dodać  do  siebie  wielkości  podaży  dostarczane  przez 
przed-
siębiorstwa już istniejące oraz przez nowe firmy, które mogą wejść do gałęzi.

Na rysunku 8.5, przy cenie niższej od P2, przedsiębiorstwo B nie pozostanie w 
dłu-
gim okresie w danej gałęzi. Kiedy cena rynkowa rośnie, w długim okresie całkowita
podaż gałęzi też wzrasta, co wynika z dwóch powodów: działające przedsiębiorstwa



„przesuwają  się"  w  górę  po  swych  krzywych  długookresowej  podaży,  a 
jednocześnie
nowe przedsiębiorstwa uznają za opłacalne wejście do tej gałęzi.

I  odwrotnie,  przy  niższych  cenach  przedsiębiorstwa  o  wyższych  kosztach 
ponoszą
straty i wycofują się z gałęzi. W długim okresie wejście i wyjście odgrywają rolę 
po-
dobną do zamknięcia firmy w krótkim okresie.  W długim okresie powodują one 
zmia-
nę liczby działających przedsiębiorstw, których produkcję sumujemy, aby uzyskać 
po-
daż całej gałęzi. W okresie krótkim, mimo że liczba przedsiębiorstw w gałęzi jest 
da-
na, zmieniają się ilościowe proporcje między grupą firm kontynuujących produkcję
a  grupą,  która  czasowo  zawiesiła  działalność.  Powtórzmy  jeszcze  raz:  krzywa 
podaży
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gałęzi  pokazuje  zagregowaną  wielkość  produkcji  przedsiębiorstw  faktycznie 
działają-
cych w gałęzi.

Krzywa długookresowej podaży jest  bardziej  spłaszczona niż krzywa podaży 
krót-
kookresowej  z  dwóch  powodów:  (i)  w  długim  okresie  każde  przedsiębiorstwo 
potrafi
lepiej  dostosować  swoje  czynniki  produkcji  i  ma  bardziej  spłaszczoną  krzywą 
podaży,
(ii) wyższe ceny zaś przyciągają do gałęzi kolejne przedsiębiorstwa, co powoduje, 
że
wzrost produkcji całej gałęzi jest większy od dodatkowej podaży przedsiębiorstw 
do-
tychczas w niej działających.

W  odwrotnej  sytuacji,  kiedy  cena  spada,  przedsiębiorstwa  początkowo 
przesuwają
się  w dół  po  swych  (stosunkowo stromych)  krzywych  krótkookresowej  podaży. 
Będą
one kontynuowały produkcję, nie obniżając znacząco jej wielkości, pod warunkiem 
że
cena  pokrywa  krótkookresowe  koszty  zmienne.  W  długim  okresie  każde 
przedsiębior-
stwo  znacznie  bardziej  ograniczy  produkcję,  ponieważ  nakłady  wszystkich 
czynników
produkcji mogą zostać wówczas zmienione. Ponadto niektóre firmy wycofają się z 
ga-
łęzi,  gdyż  nie będą już w stanie pokryć  długookresowych kosztów przeciętnych. 
Spa-
dek  ceny powoduje  więc  większe  obniżenie  się  produkcji  gałęzi  w  długim niż
w krótkim okresie.
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Przedsiębiorstwo  krańcowe.  Załóżmy,  że  istnieje  wiele  przedsiębiorstw 
wytwarzają-
cych taki sam produkt, sprzedawany po takiej samej cenie, lecz ich krzywe kosztów
nieco  się  różnią.  Rysunek  8.6  ilustruje  krzywe  kosztów  dwóch  firm  — 
przedsiębior-
stwa  A o  niskich  kosztach  i  przedsiębiorstwa  B o  wysokich  kosztach.  Krzywe 
kosztów
ponoszonych przez część przedsiębiorstw leżą między krzywymi kosztów przedsię-
biorstw A i B, koszty innych jeszcze przedsiębiorstw są nawet wyższe od kosztów
przedsiębiorstwa B.

Rysunek 8.6. Przedsiębiorstwo krańcowe
w gałęzi
Załóżmy,  że  przedsiębiorstwa  mają  różne  krzywe
kosztów.  Przedsiębiorstwo  A,  o  najniższych  kosz-
tach  w  gałęzi,  ma  krzywe  długookresowych:  kosz-
tów  przeciętnych  LACA oraz  kosztów  krańcowych
LMCA.  Przedsiębiorstwo  B  ma  o  wiele  wyższe  kosz-
ty  LACg  i  LMCB.  Krzywe  kosztów  innych  przedsię-
biorstw  leżą  między  krzywymi  firm  A i B .  Przy  ce-
nie  P*  przedsiębiorstwo  A  wytwarza  QA i  osiąga  zy-
ski.  Przedsiębiorstwo  B  wytwarza  Q8 i  nie  ma  ani
strat,  ani  zysków;  B  jest  przedsiębiorstwem  krańco-
wym  w  tej  gałęzi,  producentem  o  najwyższych
kosztach,  który  może  pozostać  w  gałęzi  w  długim
okresie.
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W  długim  okresie  następują  wszystkie  dostosowania  dotyczące  zarówno 
czynni-
ków  produkcji,  jak  i  liczby  przedsiębiorstw.  Nie  ma  dalszych  wejść  i  wyjść. 
Przypuść-
my,  że cena w długim okresie wynosi  P*. Produkujące tanio przedsiębiorstwo  A 
wy-
twarza  QA i osiąga znaczne zyski, gdyż cena  P* przy tej wielkości produkcji jest 
wyż-
sza od LACA. Przedsiębiorstwa o trochę wyższych kosztach osiągają nieco mniejszy
zysk. Przedsiębiorstwo B jest ostatnim, które może przetrwać w gałęzi.

H   Przedsiębiorstwo krańcowe w gałęzi nie osiąga zysków i nie ponosi strat.

Przedsiębiorstwa produkujące po kosztach wyższych niż przedsiębiorstwo B nie
mogą sprostać konkurencji w tej gałęzi, jeżeli cena w długim okresie kształtuje się 
na
poziomie P*. Załóżmy, że jeden z kandydatów do wejścia ma krzywą kosztów LAC,
której najniższy punkt leży nieco powyżej  P*. Jest to przedsiębiorstwo krańcowe
oczekujące na wejście do gałęzi. Jeżeli cokolwiek spowoduje niewielki wzrost P*, 
to
wejdzie ono do gałęzi.

Pozioma krzywa długookresowej podaży gałęzi

Każde  przedsiębiorstwo  ma  wznoszącą  się  krzywą  długookresowych  kosztów 
krańco-
wych  (LMC), a  zatem  także  rosnącą  krzywą  długookresowej  podaży.  Krzywa 
podaży
gałęzi  jest  bardziej  płaska.  Wysokie  ceny  nie  tylko  skłaniają  funkcjonujące 
przedsię-
biorstwa do zwiększenia produkcji, lecz także zachęcają nowe przedsiębiorstwa do
wejścia do gałęzi. W skrajnym przypadku krzywa długookresowej podaży gałęzi 
prze-
biega poziomo. Jest tak wówczas, gdy wszystkie działające już przedsiębiorstwa,
a także kandydaci do wejścia, mają  identyczne krzywe kosztów. Zostało to przedsta-
wione na rysunku 8.7. Żadne z przedsiębiorstw nie zechce produkować po cenie 
niż-
szej  od  P*. Bodźcem  mogącym  skłonić  każde  przedsiębiorstwo  z  osobna  do 
zwiększe-
nia produkcji poza punkt Q1 jest cena wyższa od P*.

Weźmy dowolną cenę P2 wyższą od P*. Każde z przedsiębiorstw produkuje Q2

i  osiąga  zyski  nadzwyczajne,  gdyż  punkt  D leży  powyżej  punktu  E. Ponieważ 
kandy-
daci  do wejścia  mają  takie  same krzywe  kosztów,  pojawi  się  cała  fala  nowych 
przed-
siębiorstw wchodzących do gałęzi.
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Krzywa długookresowej podaży gałęzi przebiega zatem poziomo przy cenie P*.
Podwyżka ceny, mająca skłonić istniejące przedsiębiorstwa do zwiększenia podaży,
nie jest konieczna. Produkcja gałęzi może wzrastać na skutek wejść nowych firm. 
Na
rysunku  8.7  pokazujemy krzywą  długookresowej  podaży gałęzi  LRSS jako  linię 
pozio-
mą, której odpowiada cena P*.

Są dwie przyczyny tego, że ogólny przypadek rosnącej krzywej długookresowej
podaży gałęzi jest — w sytuacji rynku wolnokonkurencyjnego — o wiele bardziej
prawdopodobny  niż  przypadek  poziomej  krzywej  długookresowej  podaży.  Po 
pierw-
sze, jest mało prawdopodobne, aby wszyscy działający już i potencjalni producenci
w gałęzi mieli identyczne krzywe kosztów.
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Rysunek  8.7.  Pozioma krzywa
długookresowej podaży gałęzi

Kiedy  wszyscy  działający  już  i  potencjalni  produ-
cenci  mają  identyczne  koszty,  wielkość  produkcji
gałęzi  może  wzrastać  bez  konieczności  podwyżki
ceny  powyżej  P*.  Krzywa  długookresowej  podaży
gałęzi  ma  postać  poziomej  linii  LRSS,  której  odpo-
wiada  cena  P*.  Przy  tej  cenie  produkcja  gałę-
zi  może  się  zwiększać  bez  końca  na  skutek  wzros-
tu  liczby  przedsiębiorstw,  z  których  każde  wy-
twarza Q1.

Po  drugie,  jeżeli  nawet  wszystkie  przedsiębiorstwa  mają  takie  same  krzywe 
kosz-
tów,  to  odnoszą  się  one  do  danego  poziomu  wiedzy technicznej  i  danych  cen 
czynni-
ków  produkcji.  Mimo  że  niewielkie  przedsiębiorstwa  pojedynczo  nie  mogą 
wpływać
ani na cenę produktu, ani na ceny czynników produkcji, zbiorowe zwiększenie pro-
dukcji przez wszystkie przedsiębiorstwa może podbić ceny czynników produkcji. 
Sko-
ro tak, to warunkiem wzrostu podaży gałęzi jest wzrost ceny produktu. Ogólnie, 
krzy-
wa długookresowej podaży gałęzi ma nachylenie dodatnie.

8.4. Statyka porównawcza w przypadku gałęzi
wolnokonkurencyjnej

Po analizie przebiegu krzywej podaży gałęzi możemy obecnie zbadać, jak podaż
i popyt  oddziałują na siebie, wpływając na cenę równowagi w krótkim i długim
okresie.

W stanie równowagi krótkookresowej cena równoważy wielkość zapotrzebowa-
nia  z  całkowitą  wielkością  podaży  oferowaną  przez  daną liczbę 
przedsiębiorstw
działających w gałęzi, gdy każde przedsiębiorstwo produkuje zgodnie ze swą
krzywą krótkookresowej podaży.

W stanie równowagi długookresowej cena równoważy wielkość zapotrzebowa-
nia z całkowitą wielkością podaży oferowaną przez przedsiębiorstwa funkcjo-
nujące  w  gałęzi,  gdy  każde  z  nich  wytwarza  zgodnie  ze  swą  krzywą 
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długookre-
sowej podaży, a przedsiębiorstwa mogą swobodnie wchodzić do gałęzi i wy-
chodzić z niej. __________



Przeanalizujemy teraz równowagę w gałęzi wolnokonkurencyjnej i zastosujemy
metodę statyki porównawczej przedstawioną w rozdziale 3.

Metoda statyki porównawczej pozwala zbadać, jak zmienia się równowaga, kie-
dy następuje zmiana popytu lub kosztów.

Wzrost kosztów

Omówimy skutki wzrostu kosztów, który dotyka wszystkie przedsiębiorstwa. Być
może  nastąpił  wzrost  cen  czynników  produkcji.  Chcąc  uprościć  rozważania, 
rozpatru-
jemy  przypadek,  kiedy  wszystkie  przedsiębiorstwa  mają  takie  same  koszty,  a 
krzywa
długookresowej podaży gałęzi przebiega poziomo.

Na rysunku 8.8 krzywa DD, tj. popytu na produkty gałęzi, w której panuje kon-
kurencja  doskonała,  ma  nachylenie  ujemne.  W  punkcie  wyjścia  krzywa 
długookreso-
wej podaży znajduje się w położeniu LRSS1, cena zapewniająca równowagę wynosi
P1*, a  produkcja  Q1*. Krzywa  krótkookresowej  podaży  gałęzi  przebiega  w 
położeniu
SRSS1. Rynek znajduje się w stanie równowagi zarówno krótkookresowej, jak i dłu-
gookresowej.

Na rysunku zamieszczonym z lewej strony pokazano, że każde przedsiębiorstwo
produkuje  ąf w  najniższym  punkcie  swej  krzywej  długookresowych  kosztów 
przecięt-
nych LAC1. Punkt ten musi być także najniższym punktem na krzywej przedsiębior-
stwa SATC, zatem musi także leżeć na krzywej SMC, chociaż położenie wyjściowe 
tych
dwóch krzywych  nie zostało pokazane na rysunku 8.8.  Jeżeli  w gałęzi  działa  N1 

przed-
siębiorstw,  to  całkowita  produkcja  Q1 jest  równa  N1 razy  wielkość  produkcji 
pojedyn-
czego przedsiębiorstwa ^1*.

Wzrost  cen  czynników  produkcji  powoduje  podwyżkę  kosztów  produkcji
we  wszystkich  przedsiębiorstwach.  Krzywa  LAC2 jest  nową  krzywą 
długookresowych
kosztów  przeciętnych  przedsiębiorstwa.  W  krótkim  okresie  niektóre  czynniki 
produk-
cji w przedsiębiorstwie są stałe. Krzywe SATC2 oraz SAVC2 opisują przeciętne koszty
całkowite  i  przeciętne koszty zmienne  przy danych  ilościach stałych  czynników 
pro-
dukcji. Krzywa krótkookresowych kosztów krańcowych SMC2 przechodzi przez naj-
niższy  punkt  obu  tych  krzywych.  Część  SMC2, która  leży  powyżej  SAVC2, jest 
krzywą
podaży przedsiębiorstwa  w krótkim okresie.  Liczba  przedsiębiorstw w gałęzi  w 



krót-
kim okresie nie zmienia się.

Dodając do siebie poziomo te krzywe krótkookresowej podaży dla danej liczby
przedsiębiorstw, otrzymujemy nową krzywą krótkookresowej podaży SRSS2 gałęzi.
Nowy stan równowagi krótkookresowej występuje przy cenie P2, w punkcie, w któ-
rym  SRSS2 przecina krzywą popytu.  Każde z przedsiębiorstw zrównuje cenę P2 z 
krót-
kookresowymi  kosztami  krańcowymi  SMC2, wytwarzając  produkcję  q2. Łącznie
przedsiębiorstw  wytwarza  Q2. Przy  cenie  P2 przedsiębiorstwa  pokrywają  teraz 
koszty
zmienne, nie pokrywają jednak kosztów stałych. Oznacza to, że ponoszą straty.
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Rysunek 8.8. Wptyw wzrostu kosztów na równowagę w gałęzi wolnokonkurencyjnej

W  punkcie  wyjścia  gałąź  znajduje  się  w  stanie  równowagi  długookresowej,  wytwarzając  Q f  po  cenie  P f .
Każde z  identycznych  przedsiębiorstw produkuje  q f ,  osiągając  najniższy punkt  na  krzywej  LAC1. Cena wy-
nosi  P f  i  odpowiada  jej  pozioma  krzywa  długookresowej  podaży  gałęzi  (LRSS1). W krótkim  okresie  przed-
siębiorstwa  dysponują  starym  zasobem  czynników  produkcji,  a  liczba  przedsiębiorstw  w  gałęzi  jest  dana.
Kiedy  koszty  wzrastają,  każde  przedsiębiorstwo  wytwarza  q2. Przy  tej  wielkości  produkcji  krótkookresowa
cena  równowagi  P2 jest  równa  SMC2. Łącznie  przedsiębiorstwa  wytwarzają  Q2. Ponieważ  przedsiębiorstwa
ponoszą  straty,  niektóre  z  nich  w  długim  okresie  opuszczają  gałąź.  Nowa  krzywa  długookresowej  podaży
LRSS2 dla  gałęzi  jest  pozioma  i  odpowiada  jej  cena  P f ,  czyli  punkt  minimum na nowej  krzywej  długookre-
sowych  kosztów  przeciętnych  (LAC2) każdego  przedsiębiorstwa.  Każde  z  przedsiębiorstw  wytwarza  q } .
Produkcja gałęzi wynosi Q 2 .

W  miarę  upływu  czasu  stałe  czynniki  produkcji  przestają  być  stałe,  a 
przedsiębior-
stwa mogą zacząć opuszczać gałąź. Równowaga długookresowa ustala się przy cenie

 gdyż nowa krzywa długookresowej podaży gałęzi LRSS2 jest pozioma przy cenie

 która  zaledwie  pokrywa  minimalne  długookresowe  koszty  przeciętne.  Każde
przedsiębiorstwo wytwarza Liczba przedsiębiorstw wynosi  N2, co sprawia, że
jest teraz równe iloczynowi

Rysunek  8.8  pozwala  zwrócić  uwagę  na  dwie  kwestie,  dotyczące  zmian 
równowa-
gi  długookresowej.  Po  pierwsze,  wzrost  kosztów przeciętnych  zostaje  ostatecznie
— w postaci wyższych cen — przerzucony na konsumentów. W stanie równowagi
długookresowej przedsiębiorstwo krańcowe (w tym przypadku wszystkie przedsię-
biorstwa,  ponieważ  są  one  identyczne)  może  jedynie  osiągać  zysk  normalny,  co 
likwi-
duje  bodźce  do  dalszego  wchodzenia  do  gałęzi  i  wychodzenia  z  niej.  Chcąc 
umożliwić
osiąganie zysków normalnych, ceny rosną, pokrywając wzrost minimalnych kosztów
przeciętnych.

Po drugie, skoro wyższe ceny powodują spadek zapotrzebowania, to produkcja 
ga-
łęzi musi się zmniejszyć.
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Przesunięcie krzywej popytu rynkowego

Rysunek  8.9 ilustruje  skutki  przesunięcia  krzywej  popytu  rynkowego w górę,  z 
poło-
żenia  DD do  D'D'. Skutki  te  pokazujemy  na  poziomie  gałęzi.  Spróbuj  sam 
narysować
wykres ilustrujący podobne skutki w przypadku pojedynczego przedsiębiorstwa, tak
jak to zrobiliśmy na rysunku 8.8.

Początkowo gałąź znajduje się w stanie równowagi długookresowej w punkcie 
A.
W krótkim okresie każde przedsiębiorstwo w gałęzi jest wyposażone w stały zasób
niektórych czynników produkcji. Stała jest także liczba przedsiębiorstw. Sumując 
po-
ziomo krzywe krótkookresowej podaży wszystkich przedsiębiorstw, otrzymujemy
krzywą podaży gałęzi  SRSS. Nowa równowaga krótkookresowa ustala się w pun-
kcie A'. Kiedy popyt wzrasta, konieczny jest znaczny wzrost cen, aby zachęcić po-
szczególne  przedsiębiorstwa  do  przesunięcia  się  w górę  po  stromych  krzywych 
krót-
kookresowej podaży przy danym wyposażeniu w stałe czynniki produkcji.

W  długim  okresie  przedsiębiorstwa  mogą  dostosować  wszystkie  czynniki 
produk-
cji i przejść na bardziej płaskie krzywe długookresowej podaży. Ponadto osiągane
w gałęzi zyski nadzwyczajne przyciągają do niej nowe przedsiębiorstwa. Na rysun-
ku  8.9  założyliśmy,  że  krzywa  długookresowej  podaży  gałęzi  ma  nachylenie 
dodatnie.
Przyciągnięcie  przedsiębiorstw  wytwarzających  drożej  wymaga  wzrostu  cen,  a 
rozsze-
rzanie  produkcji  przez  już  działające  przedsiębiorstwa  podbija  ceny  niektórych 
czyn-
ników  produkcji  (zjawiska  te  mogą  wystąpić  łącznie).  Nowa  równowaga 
długookreso-
wa ustali się w punkcie A". W porównaniu ze stanem równowagi krótkookresowej
w  punkcie  A' następuje  dalszy  wzrost  produkcji,  ale  lepszy  dobór  czynników 
produk-
cji, a także wejście nowych firm przyczyniają się do wzrostu podaży i obniżenia 
ceny
równoważącej rynek.

Rysunek  8.9.  Przesunięcie  krzywej  popytu
w gałęzi wolnokonkurencyjnej

Początkowo  równowaga  długookresowa  gałęzi  ist-
nieje  w  punkcie  A.  Kiedy  krzywa  popytu  przesuwa
się  z  położenia  DD  do  D'D\  nowa  równowaga  krót-
kookresowa ustala się w punkcie A'.  W miarę jak są
dostosowywane  stałe  czynniki  produkcji,  a  nowe
przedsiębiorstwa  wchodzą  do  gałęzi,  równowaga
przemieszcza  się  stopniowo  z  punktu  A'  w kierunku
punktu  A",  będącego  nowym  punktem  równowagi
długookresowej.
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8.5. Konkurencja
na rynkach światowych
Zmiany warunków na rynku krajowym są często wynikiem wydarzeń w innych kra-
jach. Ceny ryb w Europie Zachodniej spadły w latach dziewięćdziesiątych XX w., 
gdy
na rynku światowym pojawili się dostawcy z krajów byłego Związku Radzieckiego.
Ceny wełny w krajach Unii Europejskiej rosną wtedy, kiedy w Australii, będącej 
jed-
nym  ze  światowych  potentatów  na  rynku  wełny,  panuje  susza.  Zbadamy  teraz 
związki
między rynkami wolnokonkurencyjnymi w różnych krajach i wskażemy, dlaczego
zmiany warunków za granicą oddziałują na sytuację na rynku krajowym.

Kiedy koszty transportu są niskie, cena w jednym kraju nie może znacznie się 
róż-
nić od ceny w innym kraju. W skrajnym przypadku obowiązuje prawo jednej ceny. 
Je-
żeli nie występują bariery w handlu, a koszty transportu są zerowe, sprawia ono, że
cena danego dobra wyrównuje się na całym świecie. Dostawcy sprzedają na rynku, 
na
którym ceny są najwyższe, a nabywcy kupują na rynku, gdzie ceny są najniższe.
W efekcie cena na obu rynkach wyrównuje się.

W rzeczywistości koszty transportu i ograniczenia w handlu zagranicznym, takie 
jak
opłaty celne czy podatki  pobierane tylko przy imporcie, prowadzą do powstania 
mię-
dzynarodowych różnic cen towarów. Niemniej, jeżeli tylko te koszty i ograniczenia 
nie
są nadmierne, konkurencja międzynarodowa sprawi, że ceny takich samych dóbr w 
róż-
nych krajach będą się zmieniały w tym samym kierunku.

Pokażemy  teraz  przypadek  skrajny.  Przyjmujemy,  że  koszty  transportu  i 
ogranicze-
nia w handlu nie występują. Producenci i konsumenci na całym świecie są częścią 
jed-
nolitego rynku światowego danego towaru.

Stan równowagi na rynku krajowym

Na rysunku 8.10 przedstawiono krzywą podaży SS i krzywą popytu  DD na rynku 
kra-
jowym.  Przyjmijmy  najpierw,  że  wymiana  z  zagranicą  nie  istnieje,  być  może 
dlatego,
że dany kraj stosuje prohibicyjne cła importowe. Rynek krajowy będzie pozostawał
w stanie równowagi w punkcie A, w którym cena wynosi P*, a produkcja jest rów-
na Q*.
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Załóżmy  teraz,  że  cła  importowe  zostały  zniesione.  Istnieje  krzywa  podaży 
świato-
wej,  a  także  krzywa  popytu  światowego,  które  są  wynikiem  poziomego 
zsumowania
odpowiednich  krzywych  podaży  i  krzywych  popytu  poszczególnych  krajów. 
Łącznie
wyznaczają one poziom światowej ceny danego towaru. Załóżmy, że rozpatrywany
kraj jest niewielki i musi traktować cenę światową jako daną.

Może zaistnieć jeden z trzech przypadków, które ilustruje rysunek 8.10. W pier-
szym z nich przyjmijmy, że światową ceną równowagi jest cena P*, dokładnie ta sa-
ma,  która  równoważy  rynek  krajowy  w  warunkach  izolacji.  Punkt  A nadal 
wyznacza
stan równowagi na rynku krajowym. Działa prawo jednej ceny. Handel zagraniczny
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Rysunek 8.10. Równowaga wewnętrzna
a ceny światowe

Krzywe  DD  i  SS  to krzywe popytu i  podaży pewne-
go  towaru  na  rynku  krajowym.  Towar  ten  jest  także
przedmiotem  wymiany  na  wolnokonkurencyjnym
rynku  światowym.  Jeśli  nie  występuje  wymiana
międzynarodowa,  to  równowaga  wewnętrzna  ustala
się  w  punkcie  A.  Podobnie,  równowaga  występuje
w  punkcie  A  w  warunkach  istnienia  wymiany  mię-
dzynarodowej,  jeśli  cena  światowa  jest  równa  P*.
Gdy  możliwy  jest  handel  zagraniczny,  a  cena  świa-
towa  wynosi  Pj*,  producenci  krajowi  dostarczają
Q1,  krajowi  nabywcy  zaś  zgłaszają  popyt  w  wyso-
kości  Q [ .  Nadwyżka  popytu  (pozioma  odległość
między  C  i  Cj  jest  zaspokajana  importem.  Kiedy
zaś  cena  światowa  wynosi  P f ,  producenci  krajowi
wytwarzają  Q [ ,  konsumenci  zgłaszają  popyt  Q1,
a  nadwyżka  podaży  (pozioma  odległość  między
B i B )  jest eksportowana.

się nie opłaca. Podaż krajowa całkowicie zaspokaja popyt wewnętrzny i dany kraj 
ani
nie eksportuje, ani nie importuje.

W drugim przypadku, kiedy cena światowa jest niższa od wyjściowego poziomu
ceny  krajowej  i  wynosi  P*x, krajowi  konsumenci  po  prostu  importują  dobro, 
odmawia-
jąc płacenia więcej niż P*v Niezależnie od tego, gdzie sprzedają swój towar, krajowi
producenci  nie  są  w  stanie  uzyskać  więcej  niż  P*v Wytwarzają  oni  zatem  Q1. 
Nabywcy
kupują Qi, a import wynosi (Q1 - Q1) (poziomy odcinek CC). W trzecim przypadku,
jeżeli cena światowa wynosi Pf,  konsumenci krajowi zgłoszą popyt na ilość Q1, lecz
krajowi  producenci  dostarczą  Q[. Ilość  (Q[  - Q1), odpowiadająca  poziomej 
odległości
między punktami B i B', będzie teraz eksportowana.

Wpływ zmian w gospodarce światowej na rynek krajowy

Na rysunku 8.10 widzimy, że wzrost ceny dobra na świecie wpływa na sytuację na
rynku krajowym. Cena ropy na świecie wynosi P*v Brytyjskie koncerny naftowe do-
starczają  Q1, jednak pożądający ropy konsumenci  importują  (Q1 - Q x ),  ponieważ 
wiel-
kość  zapotrzebowania  wynosi  Q1. W  tej  sytuacji  OPEC  ogranicza  wielkość 
produkcji
ropy i światowa cena ropy wzrasta. Ma to dwa skutki. Po pierwsze, spada wielkość 
za-
potrzebowania na ropę w Wielkiej Brytanii. Po drugie, brytyjscy producenci mogą
podnieść  ceny  i  przesunąć  się  po  swej  krzywej  podaży  w  górę,  zwiększając 
produkcję.
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Ponieważ popyt wewnętrzny zmniejszył się, a wielkość krajowych dostaw wzro-
sła, wyższa cena ropy na świecie doprowadziła do spadku importu. Jeżeli cena świa-
towa odpowiednio wzrośnie, to kraj stanie się eksporterem netto ropy.

To pierwsze spojrzenie na wymianę międzynarodową przypomina, że definicja
rynku lub gałęzi w warunkach gospodarki otwartej może być znacznie szersza niż



p gospodarce zamkniętej. Kiedy koszty transportu są niskie i nie występują istotne
ograniczenia  w  handlu  zagranicznym,  wtedy  czynników  wyznaczających  cenę 
równo-
wagi musimy szukać na rynku światowym.

8.6. Czysty monopol:
odwrotny przypadek skrajny

Przedsiębiorstwo działające w warunkach konkurencji  doskonałej  jest  zbyt  małe, 
aby
przejmować się wpływem swych decyzji produkcyjnych na podaż gałęzi i cenę. Po 
ce-
nie  rynkowej  może  sprzedać  tyle,  ile  chce.  Przeanalizujemy  teraz  odwrotny 
przypadek
skrajny po stronie podaży, czyli czysty monopol.

Monopolista jest jedynym faktycznym i potencjalnym dostawcą produktu wy-
twarzanego w określonej gałęzi.

Przedsiębiorstwo i gałąź pokrywają się. Jedyny krajowy dostawca nie musi być
jednak  monopolistą,  gdy  dane  dobro  lub  usługa  są  przedmiotem  obrotu 
międzynarodo-
wego. Monopolistą jest np. Consignia (były Post Office), czyli wyłączny dostawca
znaczków brytyjskich.  Airbus  jest  jedynym  wielkim producentem samolotów w 
Euro-
pie, lecz nie jest monopolistą, ponieważ na rynku międzynarodowym napotyka mor-
derczą  konkurencję  ze  strony Boeinga.  Jedyni  producenci  mogą  także  podlegać 
niewi-
docznej  konkurencji  potencjalnych  producentów.  W  takiej  sytuacji  nie  są  oni 
monopo-
listami.

Na  początku  analizujemy  decyzje  niezagrożonego  wejściem  zagranicznych 
konku-
rentów  prywatnego  monopolisty,  którego  celem  jest  maksymalizacja  zysku. 
Ponieważ
niektóre monopole należą do państwa, ich celem nie zawsze jest maksymalizacja 
zysku.

Jednak w ostatnich  dwóch dziesięcioleciach  w wielu  krajach  zmierza  się  do 
spry-
watyzowania monopoli państwowych. W dalszej części tego rozdziału pokazujemy, 
ja-
kich  zachowań  możemy  się  po  nich  spodziewać,  jeśli  zostaną  przekazane  w 
prywatne
ręce.



8.7. Wielkość produkcji zapewniająca monopoliście
zysk maksymalny

Chcąc zmaksymalizować zysk, przedsiębiorstwo wyznacza taką wielkość produkcji,
przy której utarg krańcowy zrównuje się z kosztem krańcowym (SMC dla krótkiego
i  LMC dla długiego okresu). Przedsiębiorstwo sprawdza następnie, czy pozwala to 
po-
kryć koszty przeciętne (SAVC dla krótkiego i LAC dla długiego okresu).

Szczególną  cechą  przedsiębiorstwa  wolnokonkurencyjnego  jest  to,  że  utarg 
krań-
cowy równa się cenie. Sprzedaż dodatkowej jednostki produktu nie obniża ceny i 
nie
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Ramka 8.2

Porozumienie o telekomach zwiastuje koniec monopolu

Przed  rokiem 1997 w wielu krajach  rynki  usług telekomunikacyjnych  podlegały 
szcze-
gółowej regulacji. W poprzednich wydaniach tego podręcznika często jako przykład
monopolisty podawaliśmy krajowy telekom. Niektóre kraje, takie jak Stany Zjedno-
czone i Wielka Brytania, stosunkowo wcześnie dokonały deregulacji  rynku usług 
tele-
komunikacyjnych, jednak porozumienie z 1997 r., które objęło 68 krajów, było o 
wiele
bardziej radykalne. Na przykład,  cała Unia Europejska (www.eu.int) zobowiązała 
się
do  zakończenia  liberalizacji  rynku  podstawowych  usług  telekomunikacyjnych 
(łącznie
z sieciami satelitarnymi i telefonią komórkową) do 2003 r. Światowa Organizacja
Handlu (www.wto.org) oszacowała, że w nadchodzącej dekadzie powstały dzięki 
temu
dodatkowy strumień międzynarodowej wymiany handlowej może osiągnąć wartość 
do
4% całej produkcji światowej.

Tablica  poniżej  ilustruje,  jak  bardzo  krajowe  monopole  telekomunikacyjne 
zostały
osłabione przez międzynarodową konkurencję. Widzimy, jak w latach 1995 i 1999
drastycznie obniżył się koszt (w pensach) 3-minutowej rozmowy międzymiastowej,
odbywanej poza godzinami szczytu.

Lata Francja Niemcy Włochy Portugalia Hiszpania Wielka
Brytania

1995 25 35 48 56 48 14
1999 18 11 24 25 38 12

Ten przykład uświadamia nam dwie rzeczy.  Po pierwsze, wiele monopoli jest 
skut-
kiem  polityki  państwa,  które  udziela  zezwoleń  na  produkcję  tylko  jednemu 
dostawcy;
taką politykę można zmienić. Po drugie, wielkość przedsiębiorstwa należy zawsze
oceniać,  porównując ją  z rozmiarami  wchodzącego w grę rynku.  Kiedy przełom 
tech-
nologiczny skokowo zwiększył rozmiary rynku usług telekomunikacyjnych (satelity
nie respektują granic państwowych), krajowe telekomy zaczęły nagle uczestniczyć
w grze o znacznie  większą stawkę.  Wcześniej  czy później  politycy  gospodarczy 
muszą
uświadomić sobie nowe realia.

http://www.wto.org/
http://www.eu.int/


425  Mikroekonomia pozytywna

zmniejsza  wysokości  utargu  uzyskiwanego  ze  sprzedaży  poprzednich  jednostek. 
Cena
sprzedaży dodatkowej jednostki stanowi przyrost utargu całkowitego.

W przeciwieństwie do tego krzywa popytu na produkt monopolisty jest zarazem
malejącą krzywą popytu dla gałęzi. Wynika z tego, że utarg krańcowy  (MR)  jest
mniejszy  od  ceny,  za  którą  zostaje  sprzedana  dodatkowa  jednostka  produktu. 
Dodatko-
wa produkcja obniża przychód z wytworzonych poprzednio jednostek, bo cena spada,
kiedy przesuwamy się w dół po krzywej popytu.

Rysunek  8.11  przypomina  nam  wcześniejsze  rozważania  o  związku  między 
ceną,
utargiem krańcowym i utargiem całkowitym w przypadku, kiedy krzywa popytu ma
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Rysunek 8.11. Popyt, utarg całkowity i utarg krańcowy
Utarg  całkowity  (TR)  to  iloczyn  ceny  i  ilości.  Z  krzywej  popytu  DD  wyprowadzamy  krzywą  77? dla  każdej
wielkości  produkcji.  Maksimum  TR  wynosi  32  £.  Zostaje  ono  osiągnięte,  kiedy  sprzedaje  się  4  jednostki  po
8  £.  Utarg  krańcowy  (MR)  pokazuje,  jak  zmienia  się  TR,  gdy  produkcja  nieznacznie  wzrasta;  MR  leży  poni-
żej  krzywej  popytu  DD.  Od  ceny  dodatkowej  jednostki  musimy  odjąć  stratę  utargu  z  już  wyprodukowanych
jednostek,  ponieważ  cena  maleje.  Efekt  ten  jest  tym  większy,  im  większa  jest  wytworzona  produkcja  i  im
mniej  elastyczny  popyt.  Krzywa  MR  odchyla  się  od  DD  tym  bardziej,  im  większa  jest  produkcja  i  im  mniej
elastyczny  popyt.  Po  przekroczeniu  poziomu  produkcji  wynoszącego  4  jednostki,  MR  przyjmuje  wartość
ujemną, a dalsze zwiększanie produkcji zmniejsza TR.

nachylenie ujemne. Im mniej elastyczna jest krzywa popytu, tym silniej dodatkowa
jednostka produktu wpłynie na obniżkę ceny i zmniejszenie utargu z już sprzedanych
jednostek.  Przy  każdej  wielkości  produkcji  MR leży  poniżej  krzywej  popytu,  a 
rozpię-
tość ta jest tym większa, im mniej elastyczny jest popyt. Jednocześnie im większa 
jest
produkcja, tym większa będzie strata utargu z już wyprodukowanych jednostek, spo-
wodowana obniżeniem ceny w celu sprzedania dodatkowej jednostki. Dla danej krzy-
wej popytu utarg krańcowy (MR)  odchyla się poniżej ceny tym mocniej, im większy
jest wolumen produkcji.

Po  przekroczeniu  pewnego  poziomu  produkcji  (4  jednostki  na  rysunku  8.11) 
strata
utargu z już istniejącej produkcji jest większa niż przychód uzyskany za dodatkową
jednostkę produktu. Utarg krańcowy staje się ujemny. Dalsze zwiększanie produkcji
zmniejsza utarg całkowity.

Jeśli  chodzi  o  koszty,  to  mamy  do  czynienia  tylko  z  jednym  producentem i 
rozwa-
żania z rozdziału 7,  dotyczące krzywych  kosztów pojedynczego przedsiębiorstwa, 
po-
zostają w mocy. Krzywe kosztów przeciętnych i krańcowych dla krótkiego i długiego
okresu są w przypadku monopolu podobne. Upraszczając rozważania, rozpatrujemy
tylko krzywe długookresowe.
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Produkcja maksymalizująca zysk

Zrównanie  MR z  MC oznacza  wybór  takiej  wielkości  produkcji,  która  zapewnia 
mak-
symalny  zysk.  Następnie  monopolista  musi  sprawdzić,  czy  przy  tym  poziomie 
produk-
cji  cena,  czyli  utarg  przeciętny,  pokrywa  w  krótkim  okresie  przeciętne  koszty 
zmienne,
a w długim okresie — przeciętne koszty całkowite. Jeżeli tak nie jest, to w krótkim
okresie powinien on zaprzestać produkcji, w długim zaś — opuścić gałąź. Tablica 
8.2
stanowi  podsumowanie  kryteriów,  którymi  kieruje  się  monopolista 
maksymalizujący
zysk, decydując, ile ma produkować.

Tablica 8.2. Kryteria decyzji monopolisty maksymalizującego zysk

Warunek krańcowy Warunek przeciętny
krótki okres długi okres

MR > MC, MR = MC, MR < MC, P > SAVC, P < SAVC, P>LAC, P < L AC,
zwiększyć optymalna zmniejszyć produkować zamknąć pozostać opuścić
produkcję wielkość produkcję przedsię- w gałęzi gałąź

produkcji biorstwo

Na  rysunku  8.12  zamieszczono  krzywą  kosztów  przeciętnych  AC, mającą 
charak-
terystyczny kształt litery U. Krzywa kosztów krańcowych MC przechodzi przez naj-
niższy punkt krzywej  AC. Krzywa utargu krańcowego  MR leży poniżej opadającej
krzywej  popytu  DD. Monopolista  wybiera  wielkość produkcji  Q 1 ,  tak aby został 
speł-
niony warunek  MR = MC. Jednak cena,  po której  można  sprzedać  Q x  jednostek, 
zale-
ży od przebiegu krzywej popytu DD. Monopolista sprzedaje Q 1  jednostek produktu
po  cenie  P x  za  jednostkę.  Zysk  na  jednostce  wyznacza  różnica  między  ceną  a 
koszta-
mi  przeciętnymi  (P1-AC1). Zysk  całkowity  odpowiada  zacieniowanemu  polu
(P 1 -AC 1 ) X Q x .

Nawet w długim okresie monopolista osiąga zyski nadzwyczajne. Czasem są one
nazywane  zyskami monopolistycznymi. Inaczej  niż  w  gałęzi  wolnokonkurencyjnej,
osiągane  przez  monopolistę  zyski  nadzwyczajne  nie  znikają  na  skutek  wejść  i 
spadku
ceny. Monopol nie musi brać pod uwagę możliwości pojawienia się konkurentów. 
Eli-
minując taką możliwość, usuwamy mechanizm sprawiający, że zyski nadzwyczajne
w długim okresie mają tendencję do zanikania.
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Ustalanie ceny. Podczas gdy firma wolnokonkurencyjna jest biorcą cen, monopolista
sam  ustala  ceny  i  jest  cenotwórcą. Decydując  się  na  wytwarzanie  ilości  Q x  na 
rysunku
8.12, monopolista ustala cenę na poziomie P1,  wiedząc, że klienci będą wówczas
chcieli nabyć właśnie Q x  jednostek produktu.
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Rysunek  8.12.  Równowaga  monopolu:
MC = MR
Maksymalizujący  zysk  monopolista  produkuje  ilo-
ść  Q1,  przy  której  koszt  krańcowy  MC  równa  się
utargowi  krańcowemu  MR.  Następnie  musi  spraw-
dzić, czy cena pokrywa koszt  przeciętny.  Na tym ry-
sunku  Q1 można  sprzedać  po  cenie  P1,  przewyższa-
jącej  koszt  przeciętny  AC1.  Zysk  monopolistyczny
to zacieniowane pole (P1 - AC1) x Q1.

Elastyczność popytu a utarg krańcowy. Kiedy elastyczność popytu wynosi od O 
do
-1, popyt nie jest elastyczny i zwiększenie produkcji przyniesie spadek utargu całko-
witego  (TR). Utarg  krańcowy  (MR) jest  ujemny.  Względny  spadek  ceny  jest 
większy
od  względnego  wzrostu  ilości.  Każda  wielkość  produkcji  na  prawo  od  Q2 na 
rysunku
8.12 charakteryzuje się ujemnym MR. Dla produkcji większej od Q2 krzywa popytu
staje się zatem nieelastyczna. Z kolei przy produkcji poniżej Q2 krzywa popytu jest
elastyczna.  W  tym  przypadku  zwiększanie  produkcji  powoduje  wzrost  utargu. 
Utarg
krańcowy jest dodatni.

Monopolista  zrównuje  koszt  krańcowy  (MC) z  utargiem krańcowym  (MR). 
Ponie-
waż MC jest dodatni,  MR również musi być dodatni. Wybrana wielkość produkcji
musi  więc leżeć na lewo od  Q2. Monopolista nigdy nie produkuje na nieelastycznej
części krzywej popytu.
Cena,  koszt  krańcowy i  siła monopolu.  Przy dowolnych  rozmiarach produkcji 
cena
przewyższa  utarg  krańcowy  uzyskiwany  przez  monopolistę,  bo  krzywa  popytu 
opada.
Zrównując zatem MR z MC, monopolista ustala taką cenę, która przewyższa koszt
krańcowy.  W  przeciwieństwie  do  monopolisty  przedsiębiorstwo 
wolnokonkurencyjne
zawsze  zrównuje  cenę  z  kosztem  krańcowym,  ponieważ  dla  niego  cena  jest 
równocze-
śnie utargiem krańcowym.
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Nadwyżka ceny nad kosztem krańcowym stanowi miarę  siły monopolistycznej
przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwo wolnokonkurencyjne nie może podnieść ceny powyżej kosztu
krańcowego,  nie  dysponuje  więc  żadną  siłą  monopolistyczną.  Im  bardziej 
nieelastycz-
ny  jest  popyt  na  produkty  monopolisty,  tym  większe  są  nadwyżka  ceny  nad 
utargiem
krańcowym oraz kosztem krańcowym i tym większa jest jego siła monopolistyczna.



Statyka porównawcza w przypadku monopolisty

Rysunek  8.12 można  także  wykorzystać  do analizy zmian  kosztów lub  popytu. 
Załóż-
my,  że  wzrost  cen  czynników  produkcji  przesuwa  krzywe  MC i  AC do  góry. 
Położona
wyżej  krzywa  MC musi  przeciąć  krzywą  MR przy  mniejszych  rozmiarach 
produkcji.
Jeżeli  monopolista  sprzeda  tę  ilość  produktu  po  cenie,  która  pokrywa  koszty 
przecięt-
ne,  to  skutkiem wzrostu kosztów musi  być  spadek produkcji.  Ponieważ krzywa 
popytu
opada, spadkowi produkcji będzie towarzyszyć wzrost ceny równowagi.

Podobnie, przyjmijmy, że pierwotne krzywe kosztów przedstawione na rysunku
8.12 nie ulegają zmianie, natomiast przesuwają się w górę krzywe popytu  (DD) i 
utar-
gu  krańcowego  (MR). Krzywa  MR musi  teraz  przeciąć  MC przy  większych 
rozmiarach
produkcji. Wzrost popytu skłania zatem monopolistę do zwiększenia produkcji.

8.8. Produkcja i cena w warunkach monopolu
i konkurencji doskonałej

Porównamy teraz gałąź doskonale konkurencyjną z monopolem. Jeżeli porównanie 
to
ma mieć sens, funkcje popytu w obu gałęziach muszą być identyczne, muszą też 
one
ponosić takie same koszty.  Interesuje nas, jak zachowywałaby się  ta sama gałąź 
jako
gałąź wolnokonkurencyjna, a jak — jako monopol.

W następnym rozdziale przedstawimy teorię struktury rynku,  która wyjaśnia, 
dla-
czego pewne gałęzie są wolnokonkurencyjne, a inne pozostają monopolami. Czy
w  związku  z  tym  można  założyć,  że  ta  sama  gałąź  może  być  raz 
wolnokonkurencyjna,
a raz zmonopolizowana? W pewnych okolicznościach odpowiedź okazuje się twier-
dząca, w innych zaś przecząca.

Porównanie gałęzi wolnokonkurencyjnej
z monopolem wielozakładowym

Wyobraźmy  sobie  gałąź  wolnokonkurencyjna,  w  której  wszystkie  działające 
przedsię-
biorstwa, a także firmy mogące do niej wejść, mają takie same krzywe kosztów. 
Po-
zioma  krzywa  podaży  LRSS gałęzi  wolnokonkurencyjnej  jest  przedstawiona  na 



rysun-
ku 8.13.  Jeżeli  krzywa popytu przebiega w położeniu  DD, to gałąź pozostaje w 
stanie
równowagi długookresowej w punkcie  A, w którym cena wynosi P1, a produkcja 
cał-
kowita jest równa  Q1. Krzywa podaży LRSS tej gałęzi jest pozioma i przebiega na 
wy-
sokości  równej  cenie  P1,  odpowiadającej  najniższemu  punktowi  krzywej  LAC 
każde-
go przedsiębiorstwa.  Każda inna cena prowadzi  do niekończących  się  wejść  do 
gałęzi
i wyjść z niej. Krzywa LRSS, oparta na krzywej długookresowych kosztów krańco-
wych tej gałęzi LMC1, jest pozioma, gdyż produkcja rośnie dzięki wchodzeniu do tej
gałęzi nowych przedsiębiorstw.
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Rysunek  8.13.  Monopolista  wytwarza  mniej
i sprzedaje drożej
Równowaga  długookresowa  w  gałęzi  wolnokonku-
rencyjnej  istnieje  w  punkcie  A.  Całkowita  produkcja
wynosi  Q1,  cena  zaś  P1.  Monopolista  doprowadza
do  zrównania  się  MR  i  SMC1,  ograniczając  produk-
cję do  Q2 i  podnosząc cenę do  P2.  W długim okresie
monopolista  zrównuje  MR  z  LMC1,  obniżając  pro-
dukcję  do  Q3 i  podnosząc  cenę  do  P3.  Nie  ma  no-
wych  firm,  których  konkurencja  mogłaby  zlikwido-
wać  zysk  nadzwyczajny  P3CEP1 przez  zwiększenie
produkcji całej gałęzi.

Każde z przedsiębiorstw utrzymuje produkcję na poziomie najniższego punktu 
na
swej  krzywej  LAC i  nie  ma  ani  strat,  ani  zysków.  Skoro  krzywe  kosztów 
krańcowych
przechodzą przez najniżej położony punkt krzywej kosztów przeciętnych, to każde
przedsiębiorstwo znajduje się także na swych krzywych SMC i LMC Sumując pozio-
mo krzywe  SMC każdego przedsiębiorstwa, otrzymujemy  SRSS, która jest krzywą
krótkookresowej  podaży  całej  gałęzi.  Możemy  traktować  ją  jako  krzywą 
krótkookre-
sowych kosztów krańcowych tej gałęzi, SMC1, dla przypadku, w którym wzrost pro-
dukcji  następuje  przez  jej  zwiększenie  w  przedsiębiorstwach  wyposażonych  w 
danym
okresie w stały zasób czynników produkcji. Ponieważ SRSS przecina krzywą popytu
w punkcie P1, gałąź znajduje się w stanie równowagi zarówno krótkookresowej, jak
i długookresowej.

Przyjmując  opisaną  wyżej  sytuację  za  punkt  wyjścia,  załóżmy,  że  gałąź 
wolnokon-
kurencyjna  staje  się  monopolem.  Monopolista  przejmuje  wszystkie  zakłady,  a 
decyzje
dotyczące  cen  i  wolumenu  produkcji  zostają  scentralizowane.  Początkowo 
monopoli-
sta  wciąż  posiada  taką  samą  liczbę  zakładów  (byłych  samodzielnych 
przedsiębiorstw),
jaka  istniała  w  gałęzi  wolnokonkurencyjnej.  Ponieważ  przedsiębiorstwo  i  gałąź 
ozna-
czają teraz to samo, SMC1 pozostaje krzywą krótkookresowego kosztu krańcowego
monopolu, skupiającego wszystkie zakłady1. Jednak monopolista bierze pod uwagę
fakt, że większa produkcja obniża cenę.

W krótkim okresie  monopolista  zrównuje  SMC1 z  MR, osiągając  równowagę
w punkcie B. Wielkość produkcji wynosi Q2 jednostek, a cena P2. W porównaniu ze

1 W  gałęzi  wolnokonkurencyjnej  każde  przedsiębiorstwo  zrównuje  cenę  ze  swym  kosztem  krańcowym.
Wszystkie  przedsiębiorstwa  produkują  zatem  po  takich  samych  kosztach  krańcowych.  Sumujemy  więc  po-
jedyncze  krzywe  SMC.  Posiadający  wiele  zakładów  monopolista  nie  musi  wyrównywać  poziomu  MC
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we  wszystkich  zakładach,  lecz  czyni  tak,  gdyż  uznaje  to  działanie  za  opłacalne.  Dlaczego?  Gdyby  koszty
krańcowe  w dwóch  zakładach  się  różniły,  monopolista  mógłby  uzyskać  taką  samą  wielkość  produkcji  taniej,
wytwarzając  dodatkową  jednostkę  produktu  w  zakładzie  o  niższym  poziomie  MC  i  nie  wytwarzając  jej
w  zakładzie,  w  którym  koszt  jest  wysoki.  Krzywa  SMC  monopolu,  skupiającego  wiele  zakładów  pozostaje
więc sumą krzywych SMC pojedynczych zakładów, podobnie jak w gałęzi wolnokonkurencyjnej.



stanem równowagi wolnokonkurencyjnej w punkcie A, monopol podnosi cenę i ogra-
nicza wielkość produkcji.

W długim okresie monopolista może wejść do nowej gałęzi lub budować nowe 
za-
kłady,  może także wyjść z gałęzi lub zamykać zakłady już istniejące. Chociaż w 
krót-
kim  okresie  monopolista  może  osiągać  w  punkcie  B zysk  (aby  tego  dowieść, 
powinni-
śmy wykreślić krzywą  SATC), w długim okresie podejmie decyzję o wyjściu lub
zmniejszeniu produkcji w niektórych zakładach.

Monopolista  zmniejsza  produkcję,  aby  podbić  cenę.  W  długim  okresie 
sensowne
jest  jednak,  żeby  wszystkie  zakłady  produkowały  po  najniższym  koszcie 
przeciętnym,
LAC Chcąc  zmniejszyć  produkcję,  należy zamknąć  niektóre  zakłady.  W długim 
okre-
sie monopolista ustala LMC1 na poziomie  MR i osiąga punkt równowagi  'C. Cena 
wzra-
sta do P3, a produkcja spada do Q3. Długookresowe zyski obrazuje obszar P3CEP1, bo
P1 pozostaje  długookresowym  kosztem  przeciętnym,  kiedy  wszystkie  zakłady 
znajdują
się w położeniu odpowiadającym najniższemu punktowi na ich wykresach LAC

Utarg krańcowy (MR) monopolisty jest niższy od ceny i to właśnie sprawia, że 
wy-
twarza on mniej niż gałąź wolnokonkurencyjna, żądając jednocześnie wyższej ceny.
Uniemożliwienie wejścia do gałęzi konkurentom (np. przez zakaz prawny) pozwoli
mu utrzymać swoją pozycję w długim okresie. W gałęzi wolnokonkurencyjnej, przy
założeniu  jednakowych  funkcji  kosztów,  zyski  nadzwyczajne  zostają 
wyeliminowane
w  wyniku  wejścia  do  gałęzi  nowych  przedsiębiorstw,  zwiększenia  produkcji  i 
spadku
ceny.  Dlatego  właśnie  podkreślaliśmy,  że  niemożność  wejścia  konkurentów  do 
gałęzi
ma podstawowe znaczenie dla modelu monopolu.

Porównanie monopolu jednozakładowego
z gałęzią wolnokonkurencyjna

W  poprzednim  przykładzie  analizowaliśmy  przypadek  monopolu 
wielozakładowego,
który przejął  znaczną liczbę wolnokonkurencyjnych  do tej  pory przedsiębiorstw. 
Teraz
zajmiemy  się  monopolistą  zaspokajającym  popyt  całej  gałęzi  tylko  z  jednego 
zakładu.
Sytuacja  taka  jest  najbardziej  prawdopodobna  tam,  gdzie  istnieją  duże  korzyści 
skali.
Instalacja  ogólnokrajowej  sieci  telefonicznej  wiąże  się  z  ogromnymi  kosztami. 
Kiedy



jednak sieć ogólnokrajowa już istnieje,  koszt podłączenia dodatkowego abonenta 
jest
niski.

Monopole osiągające wielkie korzyści skali (krzywe LAC opadają wraz ze wzro-
stem  produkcji)  są  nazywane  monopolami naturalnymi. Korzyści  skali  mogą 
wyjaśnić,
dlaczego w niektórych dziedzinach istnieją pojedynczy dostawcy, którzy nie muszą 
się
obawiać  wejścia  konkurencji.  Koszty działania  niewielkich  konkurentów byłyby 
bo-
wiem prohibicyjnie wysokie.

Rysunek  8.14  przedstawia  monopol  naturalny.  W długim okresie  ma  on  do 
czynie-
nia z krzywymi kosztów przeciętnych LAC i kosztów krańcowych LMC Przy danym
położeniu  krzywej  popytu  długookresowy koszt  przeciętny  ciągle  się  zmniejsza
w miarę wzrostu produkcji, na którą istnieje popyt. Monopol wytwarza przy LMC
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Rysunek 8.14. Monopol naturalny
osiągający korzyści skali

Krzywa  LAC  opada  w  całym  przedziale  wielkości
produkcji,  określającym  obszar  dopuszczalnych
ekonomicznie  rozwiązań.  Korzyści  skali  są  duże
w porównaniu  z  wielkością  rynku.  Monopol  wytwa-
rza  Qx przy cenie  Px i  osiąga zyski.  Gdyby próbował
zachowywać  się  jak dostosowujące  się  do  ceny ryn-
kowej  przedsiębiorstwo  wolnokonkurencyjne,  wów-
czas  wybrałby  punkt  B,  w  którym  cena  równa  się
LMC,  i  ponosiłby  straty.  Uwzględniając  wpływ
wielkości  produkcji  na  cenę,  monopol  jednozakła-
dowy  osiągnie  znacznie  lepszy  wynik.  Pokazana  tu
gałąź  nie  jest  w  stanie  utrzymać  wielu  drobnych
firm.  Każda  z  nich  miałaby  bardzo  wysokie  koszty
przeciętne  przy  niskiej  produkcji.  Nie  może  to  być
zatem gałąź wolnokonkurencyjna.

równym  MR, sprzedając produkcję  Q1 po cenie  P x .  Przy tej  wielkości produkcji 
cena
przewyższa  LAC Monopol osiąga zyski nadzwyczajne i — oczywiście — chętnie 
po-
zostaje w danej gałęzi.

Nie  ma  sensu  porównywanie  takiej  równowagi  z  prawdopodobnym 
zachowaniem
się tej gałęzi, gdyby była ona wolnokonkurencyjna. Przy takich korzyściach skali
w gałęzi tej powinna działać tylko jedna firma. Krzywa  LAC jest krzywą kosztów 
każ-
dego ewentualnego producenta. Gdyby każda z wielu małych firm wytwarzała nie-
wielki ułamek całej  produkcji,  to koszty przeciętne tych  firm byłyby olbrzymie. 
Jeden
duży producent byłby w stanie bez trudu wygrać konkurencję i zmieść je z rynku. 
Ga-
łąź  ta  musi  się  składać  z  jednego  producenta,  a  monopol  naturalny  osiągnie 
maksymal-
ny zysk jedynie wtedy, kiedy jego utarg krańcowy nie równa się cenie.

8.9. Monopol nie ma krzywej podaży

Przedsiębiorstwo  wolnokonkurencyjne,  jeśli  w  ogóle  produkuje,  ustala  cenę  na 
pozio-
mie kosztu krańcowego. Jeżeli znamy krzywą kosztu krańcowego takiego przedsię-
biorstwa, to znamy także wielkość podaży przy każdym poziomie ceny. Sumując 
pro-
dukcję poszczególnych przedsiębiorstw, możemy również ustalić, ile wyprodukuje
dana gałąź przy określonej cenie. Możemy wykreślić krzywą podaży,  nie znając 
wcale
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położenia krzywej popytu rynkowego. Następnie sprawdzamy, w jaki sposób podaż
i popyt łącznie wpływają na cenę i wielkość produkcji w punkcie równowagi.

Wielkość  produkcji  monopolisty  wpływa  równocześnie  na  koszt  krańcowy i 
utarg
krańcowy.  Rysunek  8.15 obrazuje  daną  krzywą  LMC Ile  monopolista  wytworzy 
przy
cenie P1? Wszystko zależy od wielkości popytu i utargu krańcowego. Kiedy popyt 
wy-
nosi  DD, a odpowiadający mu utarg krańcowy  MR, monopolista wytwarza  Q x  i 
żąda
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Rysunek 8.15. Brak krzywej podaży
w warunkach monopolu
Przy  krzywej  popytu  DD oraz  odpowiadającej  jej
krzywej  utargu  krańcowego  MR monopolista  produ-
kuje  Q1 po  cenie  P1. Napotykając  krzywe  popytu
DD' i utargu krańcowego  MR', produkuje on  Q2 po
cenie  P1. Znając  tylko  cenę,  nie  możemy  określić
zaoferowanej  ilości,  nie  znamy  bowiem  wielkości
popyta  i  utargu  krańcowego.  Ponieważ  monopolista
wie,  że  wielkość  produkcji  wpływa  zarówno  na
koszt  krańcowy,  jak  i  na  utarg  krańcowy,  obie  te
wielkości muszą być rozpatrywane jednocześnie.

ceny P1. Jeżeli jednak popyt wyniesie D1D', utarg krańcowy zaś MR', to monopolista
wytworzy Q2, nadal utrzymując cenę P1.

Monopolista nie ma więc krzywej podaży niezależnej od popytu. Podejmując 
de-
cyzję,  ile  produkować  i  jaką  cenę  ustalić,  monopolista  analizuje  równocześnie 
kształ-
towanie się popytu (a zatem utarg krańcowy) i kosztów (koszt krańcowy).

Monopol różnicujący ceny

Przyjmowaliśmy do tej pory, że wszyscy konsumenci muszą płacić taką samą cenę,
która zależy od wielkości produkcji i położenia krzywej popytu. W przeciwieństwie
do  sytuacji  w  gałęzi  wolnokonkurencyjnej,  gdzie  konkurencja  uniemożliwia 
pobiera-
nie wyższych cen niż ceny rywali,  monopolista może ustalić odmienne ceny dla 
róż-
nych klientów.

Monopol różnicujący ceny (inaczej: dyskryminujący) narzuca różne ceny różnym
nabywcom.
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Rozważmy  przykład  linii  lotniczych,  które  monopolizują  przeloty  na  trasie 
między
Londynem a Rzymem. Ich głównymi klientami są biznesmeni, których popyt jest 
bar-
dzo nieelastyczny. Bez względu na cenę biletu muszą oni latać. Ich krzywe popytu



i utargu krańcowego są bardzo strome. Jednakże linie lotnicze przewożą również 
tury-
stów, których popyt jest znacznie bardziej elastyczny. Jeżeli lot do Rzymu stanie się
zbyt drogi, to turyści mogą spędzić wakacje w Atenach. Turyści mają więc bardziej
spłaszczone krzywe popytu i utargu krańcowego.

Im mniej elastyczna jest krzywa popytu, tym niżej pod krzywą popytu przebiega
krzywa utargu krańcowego.

Sprzedanie  kolejnej  jednostki  produktu  wymaga  większej  obniżki  ceny,  co
zmniejsza  osiągnięty utarg całkowity.  Ponieważ elastyczność  popytu  decyduje  o 
wiel-
kości różnicy utargu krańcowego i ceny, ustalenie takiej samej ceny dla nabywców
0 różniej elastyczności popytu powoduje, że utarg krańcowy uzyskany od ostatniego
pasażera-biznesmena  musi  być  niższy  od  utargu  krańcowego  uzyskanego  od 
ostatnie-
go turysty.

Jakakolwiek  byłaby  całkowita  liczba  pasażerów  (i  całkowity  koszt  ich 
przewozu),
to  linie  lotnicze  przewożą  niewłaściwą  kombinację turystów  i  biznesmenów. 
Ponieważ
utarg  krańcowy  z  przewiezienia  ostatniego  turysty  przewyższa  utarg  z 
przewiezienia
ostatniego biznesmena,  zwiększyłyby  one przychody bez powiększania  kosztów, 
gdy-
by  przy  takiej  samej  liczbie  pasażerów  przewiozły  więcej  osób  z  grupy 
zapewniającej
większy utarg krańcowy, mniej zaś z grupy o niższym utargu krańcowym. Opłaca 
się
zmieniać  ilościowy  stosunek  między  tymi  dwiema  grupami  aż  do  momentu 
zrównania
się utargów krańcowych z obu grup.

Chcąc  to  uczynić,  linie  lotnicze  muszą  wyznaczyć  dla  obu grup  różne ceny. 
Ponie-
waż  popyt  turystów  jest  elastyczny,  należy  ustalić  dla  nich  niższą  cenę,  aby 
zwiększyć
uzyskiwany  od  nich  utarg.  Z  kolei  zwiększenie  utargu  otrzymywanego  od 
biznesme-
nów  wymaga,  ze  względu  na  nieelastyczność  ich  popytu,  ustalenia  dla  nich 
znacznie
wyższej ceny.

Optymalna  wielkość  produkcji  pozwalająca  zmaksymalizować  zysk  musi 
spełniać
dwa  warunki.  Po  pierwsze,  pasażerowie-biznesmeni,  których  popyt  jest 
nieelastyczny,
muszą płacić odpowiednio więcej niż turyści o elastycznym popycie, tak aby utargi
krańcowe w obu grupach zrównały się. Nie będzie wówczas bodźców do zmiany li-
czebności  obu  grup  przez  zmianę  różnicy  cen.  Po  drugie,  ogólny  poziom  cen 
biletów



1 liczba pasażerów powinny się ukształtować tak, aby doszło do zrównania kosztu
krańcowego z poziomem obydwu utargów krańcowych.  Gwarantuje to,  że  skala 
dzia-
łalności  wspomnianych  linii  lotniczych  będzie  najbardziej  korzystna,  a  struktura 
prze-
wozów zapewni najwyższy zysk.

Kiedy producent pobiera różne opłaty od poszczególnych klientów, mówimy, że
różnicuje cenę (inaczej: stosuje dyskryminację cenową). Jest wiele przykładów takiego
postępowania. Koleje pobierają wyższe opłaty od dojeżdżających do pracy w godzi-
nach szczytu niż od osób jeżdżących po zakupy w środku dnia, których popyt na 
prze-
jazdy do centrum jest znacznie bardziej elastyczny.

Najwięcej  przykładów  dyskryminacji  cenowej  dotyczy  usług,  które  muszą 
zostać
skonsumowane od razu, nie zaś dóbr nadających się do odsprzedaży. Różnicowanie
cen wyrobów standaryzowanych ma małe szanse powodzenia. Członkowie grupy 
ku-



pującej po niższej cenie mogą odsprzedawać towar osobom z grupy płacącej wyższą
cenę,  co  utrudnia  pobieranie  wyższej  ceny  od  niektórych  klientów.  Skuteczne 
różnico-
wanie cen jest wykonalne tylko wtedy, kiedy uda się odizolować poszczególne seg-
menty rynku w celu uniemożliwienia odsprzedaży produktów.

Rysunek  8.16. Doskonałe  różnicowanie 
cen
Ustalając  taką  samą  cenę  dla  wszystkich  klientów,
monopolista  znajdzie  się  w punkcie  B.  Dla tej  wiel-
kości  produkcji  MC  =  MR.  Jeżeli  każda  jednostka
produktu  może  zostać  sprzedana  za  inną  cenę,  to
utarg  z  już  wyprodukowanych  jednostek  nie  spada
pod  wpływem  obniżenia  ceny  dodatkowej  jednostki.
Krzywa  popytu  DD  jest  zarazem  wykresem  funkcji
utargu  krańcowego  i  doskonale  różnicujący  ceny
monopolista  wytworzy  ilość  odpowiadającą  punkto-
wi  C  Produkcja  i  zyski  są  większe.  Dzięki  różnico-
waniu  cen  monopolista  uzyskuje  dodatkowy  utarg
EPxA  ze  sprzedaży  Q1,  lecz  dalej  zwiększa  produk-
cję ponad ten poziom,  przechodząc z A do C i osią-
gając dodatkowy zysk ABC

Co  wspólnego  z  brakiem  krzywej  podaży  w  warunkach  monopolu  ma 
różnicowa-
nie cen? Na rysunku 8.16 przedstawiono to w przypadku  doskonałego różnicowania
cen, gdy możliwe jest pobieranie różnych (indywidualnych) cen od każdego klienta 
za
to samo dobro.

Wyobraźmy sobie, że monopolista pobiera taką samą cenę od każdego klienta.
Wielkość  produkcji  pozwalająca  zmaksymalizować  zysk  wynosi  Q1, MR jest 
wówczas
równy MC, a cena wynosi P1.

Przyjmijmy teraz, że monopolista potrafi doskonale zróżnicować cenę. Pierwszą
jednostkę produktu może sprzedać za cenę E klientowi najbardziej potrzebującemu
danego produktu. Następną jednostkę sprzedaje kolejnemu klientowi oferującemu
najwyższą  cenę  i  tak  dalej.  Przesuwając się  wzdłuż  krzywej  popytu  DD w dół, 
może-
my odczytać cenę, za którą można sprzedać każdą kolejną jednostkę. Zmniejszając
cenę w celu sprzedania dodatkowej jednostki, monopolista nie traci części dochodu
uzyskanego ze sprzedaży poprzednich jednostek.  W warunkach doskonałego różnico-
wania cen krzywa popytu pokrywa się zatem z krzywą utargu krańcowego. Utarg
krańcowy ze sprzedaży dodatkowej jednostki jest po prostu ceną, po której można ją
sprzedać.

Traktując  DD jako  krzywą  utargu  krańcowego,  doskonale  różnicujący  cenę 
mono-



polista wytworzy ilość odpowiadającą punktowi C, w którym zrównują się utarg 
krań-
cowy  i  koszt  krańcowy.  Natychmiast  można  zanotować  dwa  spostrzeżenia.  Po 
pierw-
sze,  jeżeli  dyskryminacja  cenowa  jest  możliwa,  to  warto  ją  stosować.  Przez 
przesunie-



cie się z punktu A, odpowiadającego jednolitej cenie, do punktu C, oznaczającego
cenę zróżnicowaną, monopolista powiększa swe zyski o obszar ABC. Pokazuje on
nadwyżkę  dodatkowego  utargu  nad  dodatkowymi  kosztami,  osiąganą  przy 
zwiększe-
niu produkcji.

Monopolista uzyskuje także inną korzyść z różnicowania cen. Nawet produkcja 
Q1

przynosi teraz większy dochód niż wówczas, gdy była stosowana jednolita cena. 
Mo-
nopolista zyskuje więc również obszar EP1A dzięki pobieraniu zróżnicowanych cen 
za
kolejne jednostki składające się na  Q1. W praktyce, gdy jakaś firma ucieka się do 
po-
mocy konsultantów, wówczas jednym z podstawowych, wskazywanych przez nich,
sposobów zwiększenia jej zysków jest wynajdywanie nowych metod różnicowania
ceny.

Po drugie, możliwość różnicowania ceny wpływa na wielkość wytwarzanej pro-
dukcji.  Doskonałe  różnicowanie  cen  skutkuje  wytworzeniem  ilości  Q2. Ceny 
jednolite
i ceny zróżnicowane będą prowadzić do bardzo różnych wielkości produkcji,  bo 
wpły-
wają na wielkość utargu krańcowego uzyskiwanego przy danej krzywej popytu.

8.10. Monopol a postęp techniczny

W podrozdziale 8.8 porównaliśmy monopol z gałęzią wolnokonkurencyjna. Tam,
gdzie  porównanie  to  miało  sens,  ustaliliśmy  dwie  prawidłowości:  1)  monopol 
ograni-
cza produkcję i podnosi ceny; 2) monopol osiąga trwały zysk ekonomiczny.

Joseph Schumpeter (1883-1950) stwierdził, że takie porównanie nie uwzględnia
ewentualności  postępu  technicznego,  który  zmniejsza  koszty,  pozwalając  na 
obniżkę
cen  i  rozszerzenie  produkcji.  Wielkiemu  przedsiębiorstwu  monopolistycznemu, 
osią-
gającemu trwałe zyski, łatwiej jest finansować prace badawczo-rozwojowe (B + R),
niezbędne  do  powstania  przełomowych  wynalazków  obniżających  koszty.  Co 
ważniej-
sze, monopolista może mieć większą motywację do podejmowania tych prac.

W  gałęzi  wolnokonkurencyjnej  przedsiębiorstwo  mające  przewagę 
technologiczną
może  osiągać  wysokie  zyski,  wynagradzające  poniesione  koszty  badań,  jedynie 
przej-
ściowo. Naśladownictwo innych firm oraz wejście do gałęzi nowych konkurentów 
po-
wodują stopniową likwidację zysków nadzwyczajnych. W przeciwieństwie do tego,



obniżając swe krzywe kosztów, monopol może osiągać zyski nadzwyczajne trwale.
Schumpeter  przekonuje,  że  te  dwa  czynniki  —  większe  zasoby,  które  można 
przezna-
czyć na B + R, oraz większy zysk z każdego udanego przedsięwzięcia — sprawiają, 
że
monopole  są  bardziej  innowacyjne  od  gałęzi  wolnokonkurencyjnych.  Dzięki 
przyjęciu
dynamicznego, długookresowego podejścia, a nie statycznej, krótkookresowej per-
spektywy,  monopole  mają  niżej  położone  krzywe  kosztów,  co  skłania  je  do 
ustalania
niższych cen, a to z kolei przyczynia się do zwiększenia popytu.

W wywodzie tym jest sporo racji. W normalnych warunkach małe przedsiębior-
stwa nie  angażują  się  zbytnio  w programy badawczo-rozwojowe.  Wiele  dużych 
przed-
siębiorstw natomiast ma znakomicie wyposażone ośrodki badawcze. Jednak wiele
wskazuje na to, że Schumpeter przesadził w swej argumentacji.



Ramka 8.3

Na łasce hakerów

Zgodnie z wyrokiem sądu miejskiego w Oslo... nie można nikogo ukarać za to, 
że wtargnął do własnej posiadłości.

Ź r ó d ł o :  „The Guardian", 8 January 2003.

Północnoamerykański  rynek  płyt  DVD  ma  wartość  ok.  20  mld  $.  Jednak, 
podobnie
jak w przypadku płyt  CD, skala pirackiego kopiowania płyt  DVD jest ogromna. 
Cena
kupionego w sklepie hollywoodzkiego przeboju jest o wiele razy wyższa od ceny 
pi-
rackiej  kopii  tego  samego  filmu.  Chcąc  zapobiec  piractwu,  producenci  filmów 
wyna-
leźli wiele zabezpieczeń płyt DVD, w tym szyfrowanie, kodowanie wielomiejscowe
(multi-region coding) i pulsowanie produktu  (output pulsing). W pogoni za zyskiem
hakerzy złamali wszystkie wymienione zabezpieczenia. Co więcej,  podjęta przez 
pro-
ducentów próba prawnego ograniczenia zjawiska piractwa zakończyła się niepowo-
dzeniem.  Rozstrzygające  znaczenie  miał  argument,  że  włamanie  się  do  swojej 
własnej
posiadłości nie może być uznane za nielegalne.

Darmowe  filmy  i  darmowa  muzyka  to  rzeczy  zbyt  piękne,  aby  mogły  być 
prawdzi-
we. Jeśli producenci nie dostaną wynagrodzenia, w końcu zaprzestaną produkcji.
Wszyscy na tym stracą. Społeczeństwo stoi przed trudnym problemem pogodzenia
sprzecznych  interesów.  Kiedy  prawa  autorskie,  ochrona  patentowa  i  cyfrowe 
zabezpie-
czenia są zbyt skuteczne, producenci filmów i muzyki osiągają ogromne zyski i nie-
wielu stać na oglądanie filmów i słuchanie muzyki.  Jeśli  natomiast  ochrona jest 
zbyt
słaba, cały ten sektor gospodarki obumiera.

Po pierwsze, w większości nowoczesnych gospodarek istnieje system patentowy.
Twórcy  nowych  rozwiązań  uzyskują  przejściowy  monopol  prawny  na  ich 
stosowanie.
Dzięki  czasowemu  wyeliminowaniu  możliwości  wejścia  do  gałęzi  oraz 
naśladownic-
twa  prawo  patentowe  zwiększa  motywację  do  podejmowania  prac  B  +  R,  nie 
tworząc
przy tym monopolu długookresowego. W czasie obowiązywania patentu wynalazca
może  ustalać  wyższe  ceny  i  osiągać  spore  zyski.  Wreszcie  patent  wygasa  i 
konkuren-



cja innych firm prowadzi do wzrostu produkcji i spadku cen. Ceny realne kopiarek
i mikrokomputerów znacznie spadły,  gdy wygasły oryginalne patenty firm Rank 
Xe-
rox i IBM.



Podsumowanie

• W gałęzi wolnokonkurencyjnej  wszyscy nabywcy i sprzedawcy są  biorcami 
cen

i  uważają,  że  ich  indywidualne  działania  nie  wpływają  na  wysokość  ceny 
rynko-
wej.  Konkurencja  po  stronie  podaży jest  najbardziej  prawdopodobna  wtedy, 
kiedy
duża  liczba  przedsiębiorstw  wytwarza  taki  sam  standaryzowany  produkt, 
istnieje
swoboda  wejścia  do  danej  gałęzi  i  wyjścia  z  niej,  a  klienci  łatwo  mogą 
stwierdzić,
że produkty różnych firm są naprawdę takie same.

• Dla przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego utarg krańcowy pokrywa się z 
ce-
ną. Produkcja jest ustalana na poziomie pozwalającym zrównać cenę z kosztem
krańcowym. Krzywą podaży przedsiębiorstwa jest jego krzywa  SMC powyżej
SAVC Przy niższej  cenie przedsiębiorstwo przejściowo zaprzestaje produkcji.
W  długim  okresie  krzywą  podaży  przedsiębiorstwa  jest  jego  krzywa  LMC 
powy-
żej LAC W przypadku niższej ceny następuje wyjście przedsiębiorstwa z gałęzi.

• Krzywą  podaży  całej  gałęzi  otrzymujemy,  sumując  wielkości  oferty 
wszystkich
przedsiębiorstw  przy  różnych  cenach.  W  długim  okresie  jest  ona  bardziej 
spłasz-
czona, bo każde przedsiębiorstwo może w pełni dostosować zasoby wszystkich
czynników produkcji,  a  liczba  przedsiębiorstw w gałęzi  może  się  zmieniać.
W skrajnym przypadku, kiedy wszyscy działający i potencjalni producenci mają
takie  same  koszty,  krzywa  długookresowej  podaży  gałęzi  jest  pozioma  i 
przebiega
przy  cenie  odpowiadającej  najniżej  położonemu  punktowi  na  krzywej  LAC 
każde-
go przedsiębiorstwa.

• Wzrost  popytu  prowadzi  do  dużej  podwyżki  ceny,  ale  do  małego  wzrostu 
produk-
cji.  Już obecne w gałęzi przedsiębiorstwa przesuwają się bowiem w górę po 
swych
stromych krzywych SMC Cena przewyższa koszty przeciętne, a wynikające stąd
zyski przyciągają do gałęzi nowe przedsiębiorstwa. W długim okresie produkcja
nadal wzrasta, lecz cena spada. W stanie równowagi długookresowej przedsię-
biorstwo krańcowe osiąga jedynie zysk normalny i nie zachodzą dalsze zmiany
liczby przedsiębiorstw należących do danej gałęzi.

• Wzrost kosztów wszystkich przedsiębiorstw prowadzi do ograniczenia podaży 
ga-
łęzi  i  wzrostu ceny.  W długim okresie  przedsiębiorstwo krańcowe nie  może 
mieć
ani zysków, ani strat.  Do zrównoważenia wzrostu jego kosztów przeciętnych 



nie-
zbędna jest wyższa cena.

• Jeżeli  koszty  transportu  są  niewielkie  i  nie  występują  bariery  w  handlu 
międzyna-
rodowym,  to  rynki  tego samego  dobra  w różnych  krajach są  ze  sobą  ściśle 
powią-
zane.  Na  wolnokonkurencyjnym  rynku  światowym  każdy kraj  traktuje  cenę 
świa-
tową tego towaru jako daną. Różnice między podażą a popytem w kraju są wy-
równywane  przez  import  i  eksport.  Handel  zagraniczny  przenosi  wstrząsy
zewnętrzne  na  gospodarkę  krajową,  lecz  działa  także  jako  amortyzator 
wstrząsów
wewnętrznych.

• Czysty  monopol  to  jedyny  sprzedawca  lub  potencjalny  sprzedawca  danego 
dobra,
któremu nawet w długim okresie nie zagraża konkurencja. Chociaż w praktyce 
sy-



tuacja taka występuje rzadko, to jest ona ważnym punktem odniesienia, umożli-
wiającym ocenę mniej skrajnych form ujawniania się siły monopolistycznej.

• Ustalając wielkość podaży,  maksymalizujący zysk monopolista kieruje się 
na-
stępującą regułą: wybierz taką wielkość produkcji, przy której MC równa się 
MR.
Nie ma on krzywej podaży, która jednoznacznie określałaby wielkość produkcji
przy każdej cenie. Stosunek ceny i MR zależy od położenia krzywej popytu.

• Tam,  gdzie  można  sensownie  porównać  zachowanie  monopolu  i  gałęzi 
wolnokon-
kurencyjnej,  monopol  wytwarza  mniej  i  sprzedaje  drożej.  Jednak  monopole 
natu-
ralne  osiągające  wielkie  korzyści  skali  nie  mogłyby  istnieć  jako  gałęzie 
wolnokon-
kurencyjne.

• Monopolista różnicujący ceny pobiera różne ceny od różnych klientów. Jeżeli
utarg krańcowy uzyskiwany od poszczególnych grup nabywców ma się wyrów-
nać,  grupy  o  nieelastycznym  popycie  muszą  płacić  wyższą  cenę;  aby 
różnicowanie
cen dało efekty, klienci nie mogą handlować danym towarem pomiędzy sobą.

• Monopole mają  większe zasoby własne,  które mogą przeznaczyć  na badania 
obni-
żające  koszty,  a  ich  motywacja  do  prowadzenia  takich  badań  może  być 
silniejsza,
bo  zyski  z  innowacji  nie  zanikają  pod  wpływem  konkurencji.  Małe 
przedsiębior-
stwa  nie  prowadzą  kosztownych  badań,  ale  —  jak  się  wydaje  —  prawo 
patento-
we  stwarza  wystarczająco  silne  bodźce  dla  średnich  i  większych 
przedsiębiorstw.
Nie ma dowodów, że warunkiem podjęcia w gałęzi badań mających na celu 
obni-
żenie kosztów jest jej monopolizacja.

Zadania sprawdzające

1. Narysuj wykres obrazujący stan równowagi długookresowej przedsiębiorstwa i 
ga-
łęzi  wolnokonkurencyjnej.  Załóżmy,  że  jest  to  przemysł  wełniany.  Rozwój 
produk-
cji  włókien sztucznych zmniejsza popyt  przemysłu  odzieżowego na wełnę, a) 
Wy-
jaśnij, co się stanie w krótkim okresie, a co w długim, jeżeli koszty wszystkich 
ho-
dowców owiec są identyczne, b) Co się stanie, jeżeli jedni hodowcy mają koszty
niższe, a inni wyższe?



2. Przypuśćmy,  że  epidemia  pryszczycy  spowodowała,  że  zabito  bardzo  wiele 
owiec.
Jak wpłynie to na cenę wełny w krótkim i długim okresie?

3. Kraj może handlować wełną po cenach światowych. Narysuj krzywe krajowej 
po-
daży i  krajowego popytu.  Wskaż cenę,  która  uczyniłaby  ten kraj  importerem 
rozpa-
trywanego dobra. Państwo nakłada podatek na importowaną wełnę, podnosząc 
cenę
tego  dobra  na  rynku  wewnętrznym.  Przedstaw  reakcję  podaży  na  rynku 
wewnętrz-
nym. Jak zmieni się wielkość importu?

4. Tablica  zawiera  dane  pozwalające  skonstruować  krzywą  popytu  na  dobro 
wytwa-
rzane  przez  monopolistę,  który  produkuje  przy  stałym  koszcie  krańcowym 
równym
5 £. Wykreśl krzywą utargu krańcowego tego monopolisty. Ile wynosi wielkość
produkcji w punkcie równowagi? Jaka będzie cena równowagi? Ile wyniosłyby



5. Załóżmy teraz, że — oprócz niezmiennego kosztu krańcowego w wysokości 5 £ 
—
monopolista ten ponosi koszt stały równy 2 £. Czy zmienia to wielkość jego pro-
dukcji, ceny i zysku? Odpowiedź uzasadnij.

6. Powszechne Wędy w rozumowaniu. Wyjaśnij, dlaczego poniższe stwierdzenia 
są
nieprawdziwe,  a)  Ponieważ  w  długim  okresie  przedsiębiorstwa 
wolnokonkurencyj-
ne nie ponoszą strat i nie mają zysków, nie istnieją żadne bodźce, aby być firmą
wolnokonkurencyjna. b) Rozbijając monopole, możemy zawsze uzyskać większą
produkcję po niższej cenie.

Uwaga: Rozwiązania zadań sprawdzających zamieszczono na końcu książki.

Online Learning Centre with Powerweb

Chcąc lepiej zrozumieć główne koncepcje tego rozdziału, możesz przejrzeć dodat-
kowe materiały zamieszczone w Internecie pod adresem: Online Learning Centre,
www.mcgraw-hill.co.uk/textbooks/begg.  Znajdziesz  tam krótkie  pytania  testowe,
przykłady problemów ekonomicznych oraz różne artykuły — wszystko za darmo.

Jeśli  chcesz  mieć  jeszcze więcej  materiałów,  streszczeń  i  przykładów,  które
mogą  pomóc  ci  w  studiowaniu  ekonomii,  kup  zbiór  zadań  Economics Student
Workbook. W tym celu wejdź na stronę:  www.mcgraw-hill.co.uk/textbooks/begg,
i znajdź połączenie do zbioru zadań, który chcesz zakupić2.

2 Powyższe  materiały  są  dostępne  w języku  angielskim.  Zbiór  zadań  do II  wydania  polskiego  tego  podręcz-
nika można zakupić w księgarniach ekonomicznych:  P. Smith,  D. Begg,  Ekonomia. Zbiór zadań,  PWE, War-
szawa 2001 iprzyp. red. nauk.).

Cena (£)876543210Ilość123456-789

cena i produkcja, odpowiadające stanowi równowagi w gałęzi 
wolnokonkurencyj-
nej?

http://www.mcgraw-hill.co.uk/textbooks/begg
http://www.mcgraw-hill.co.uk/textbooks/begg


Rozdział 9

Struktura rynku
i konkurencja niedoskonała

Po przeczytaniu tego rozdziału powinieneś rozumieć:
• na czym polegają konkurencja niedoskonała, oligopol i konkurencja monopolistyczna;

• w jaki sposób koszty i popyt wpływają na strukturę rynku;

• w jaki sposób globalizacja zmienia strukturę rynku krajowego;

• stan równowagi na rynku konkurencji monopolistycznej;

• konflikt zmowy i konkurencji w kartelu;

• teorię gier i zachowania strategiczne;

• pojęcie zobowiązania i wiarygodności;

• funkcje reakcji i równowagę Nasha;

• na czym polega konkurencja w sensie Cournota i Bertranda;

• co oznacza przywództwo w sensie Stackelberga;

• dlaczego w przypadku rynku spornego trudno jest mówić o sile rynkowej;

• naturalne i strategiczne bariery wejścia.

Konkurencja doskonała i czysty monopol są użytecznymi punktami odniesienia jako
skrajne  rodzaje  struktury  rynku.  Większość  rynków znajduje  się  gdzieś  między 
tymi
dwoma  biegunami.  Co  decyduje  o  strukturze  konkretnego  rynku?  Dlaczego  w 
Wielkiej
Brytanii istnieje 10 000 kwiaciarni, lecz tylko garstka producentów wyrobów che-
micznych? W jaki sposób struktura gałęzi wpływa na zachowania należących do 
niej
przedsiębiorstw?

Przedsiębiorstwo  działające  w  warunkach  konkurencji  doskonałej  napotyka 
pozio-
mą krzywą popytu przy danej cenie rynkowej. Jest biorcą cen. Każde inne przedsię-
biorstwo ma do czynienia z malejącą krzywą popytu na swój produkt.  Mówimy 
wów-
czas, że działa ono w warunkach konkurencji niedoskonałej.

Producent działający w warunkach konkurencji niedoskonałej musi się pogodzić
z tym, że popyt na jego wyroby maleje wraz ze wzrostem ceny, a cena zależy 
od
ilości wytwarzanych i sprzedawanych produktów.



W skrajnym przypadku czystego monopolu krzywa popytu na wyroby jednego
przedsiębiorstwa jest zarazem krzywą popytu całej gałęzi. Rozróżnimy teraz dwa 
po-
średnie przypadki konkurencji niedoskonałej.
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Oligopol  jest gałęzią, w której działa niewielu producentów. Każdy z nich ma
świadomość, że jego sytuacja zależy od działań konkurentów. Gałąź, w której
panuje  konkurencja monopolistyczna,  składa się z wielu przedsiębiorstw, wytwa-
rzających produkty będące bliskimi substytutami. Każde z przedsiębiorstw ma
ograniczoną możliwość wpływania na ceny własnych produktów.

Przykładem  oligopolu  jest  przemysł  samochodowy.  Cena,  jaką  Rover  Group 
może
uzyskać za swoje samochody,  zależy nie tylko od wielkości jej własnej produkcji
i  sprzedaży,  lecz  także  od  decyzji  Forda  czy  Toyoty.  Przykładem  konkurencji 
monopo-
listycznej  jest  sklep  spożywczy  na  rogu  ulicy.  Jego  oferta  stanowi  subtelne 
połączenie
rodzaju  sprzedawanych  towarów,  zindywidualizowanej  obsługi  i  szczególnej 
wygody
dla klientów. Dzięki temu może on pobierać kilka pensów więcej w porównaniu z 
su-
permarketem w oddalonym centrum handlowym. Jeżeli jednak różnice cen staną się
większe, to nawet klienci mieszkający w pobliżu będą jeździć do supermarketu.

Granice między wymienionymi typami struktur rynkowych są nieostre. Główną
przyczyną  jest  wieloznaczność  definicji  struktur  rynku.  Czy  Eurostar  to 
monopolista,
czy też oligopolista w przewozach przez kanał la Manche? Podobnie, kiedy kraj pro-
wadzi  handel  na  wolnokonkurencyjnym  rynku  światowym,  nawet  zajmujący 
pozycję
monopolistyczną producenci krajowi mogą mieć niewielki wpływ na cenę światową.
Nie potrafimy usunąć tych wątpliwości do końca, lecz w tablicy 9.1  pokazano parę
kryteriów, o których warto pamiętać. W tablicy uwzględniono np. skalę trudności
związanych z wejściem do danej gałęzi, która wpływa na zdolność przedsiębiorstw 
już
działających w tej gałęzi do utrzymywania wysokich cen i zysków nadzwyczajnych
w długim okresie.

Tablica 9.1. Struktura rynku

Rodzaj rynku Konkurencja
doskonała

Konkurencja niedoskonała
konkurencja
monopolistyczna

oligopol monopol

Liczba

przedsiębiorstw Wiele Wiele Kilka Jedno
Wpływ na cenę Brak Ograniczony Średni Znaczny
Bariery wejścia Brak Brak Występują Bardzo silne
Przykład Stragany z owocami Sklep na rogu ulicy Samochody Poczta

9.1. Dlaczego struktury rynku różnią się?
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Niektóre  gałęzie  to  chronione  prawem  monopole;  są  one  wyłącznymi 
licencjonowany-
mi producentami. Prawo patentowe może zapewniać przejściowo pozycję monopoli-
styczną producentom stosującym nowe metody wytwarzania. Dostęp do surowców
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może  także  zapewnić  pojedynczemu  producentowi  status  monopolisty.  Obecnie 
przed-
stawimy ogólną teorię wyjaśniającą, w jaki sposób czynniki ekonomiczne w postaci
popytu i kosztów określają prawdopodobną strukturę każdej gałęzi.

Nie jest tak, że przemysł samochodowy jednego dnia jest oligopolem, nazajutrz
zaś  panuje  w  nim  konkurencja  doskonała.  Przyczyny  występowania  różnych 
struktur
rynku  mają  charakter  długookresowy.  Podobnie  jest  z  przedsiębiorstwami. 
Określone
przedsiębiorstwo  może  mieć  okresową  przewagę  pod  względem  know-how  lub 
kwali-
fikacji  pracowników,  ale  w  długim  okresie  inne  przedsiębiorstwa  mogą 
przechwycić
jego pracowników i poznać sekrety technologiczne.

Rysunek 9.1 ilustruje krzywą popytu DD na wyroby pewnej gałęzi. Przyjmijmy, 
że
wszystkie  już  istniejące  i  nowo  tworzone  przedsiębiorstwa  ponoszą  koszty 
przeciętne
LACx. Przy cenie P1 swoboda wejścia i wyjścia zapewnia, że każde przedsiębiorstwo
wytwarza ąx. Przy danej krzywej popytu DD produkcja gałęzi wynosi Q1. Mieści się
w  niej  zatem  N1 firm,  gdzie  N1 = Q1Iq1. Jeżeli  qv czyli  wielkość  produkcji 
odpowiada-
jąca minimalnym kosztom przeciętnym na krzywej  LAC1, znajduje się daleko na 
lewo
od  DD, to Af1 będzie oznaczać bardzo dużą liczbę przedsiębiorstw. Każde z nich 
będzie
miało mały wpływ na podaż całej gałęzi oraz wysokość ceny rynkowej. Mamy tu 
do
czynienia z gałęzią doskonale konkurencyjną.

Przyjmijmy teraz, że wszystkie przedsiębiorstwa mają  krzywą kosztów  LAC3. 
Ko-
rzyści  skali  są bardzo duże w stosunku do wielkości  rynku.  Najniższy punkt na 
krzy-

Rysunek 9.1. Popyt, koszty i struktura rynku

Krzywa  DD  jest  gałęziową  krzywą  popytu.  Jeżeli  poszczególne  przedsiębiorstwa  mają  krzywe  kosztów
przeciętnych  LAC1,  to  w  gałęzi  wołnokonkurencyjnej  minimalna  efektywna  skala  produkcji  wynosi  ąv

W  gałęzi  może  istnieć  bardzo  duża  liczba  przedsiębiorstw,  których  całkowita  produkcja  przy  cenie  P1 wy-
niesie  Q1.  Jeżeli  koszty  przeciętne  są  opisane  krzywą  LAC3,  to  gałąź  jest  monopolem  naturalnym.  W  tym
przypadku  jedno  przedsiębiorstwo  wytwarza  całą  produkcję  gałęzi,  a  żadne  inne  nie  może  się  wedrzeć  na
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rynek  i  osiągać  zysków.  W sytuacjach  pośrednich,  takich  jak  ta,  której  odpowiada  krzywa  LAC2,  w długim
okresie  gałąź  jest  w stanie  pomieścić  kilka  przedsiębiorstw,  ale  żadne  z nich nie  może zaspokoić  całego po-
pytu rynkowego w sposób opłacalny dla siebie. Taka gałąź jest oligopolem.
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wej  LAC3 odpowiada produkcji  o względnie dużych rozmiarach w porównaniu z 
krzy-
"* ą popytu DD. Załóżmy na początek, że istnieją dwaj producenci, a każdy z nich 
wy-
rwarza q2. Produkcja gałęzi  Q2 jest dwukrotnie większa. Rynek osiąga równowagę
przy cenie P2; przy tej cenie oba przedsiębiorstwa nie ponoszą strat ani nie osiągają
zysków. Jeżeli natomiast jedno z przedsiębiorstw zwiększy skalę działalności, to 
jego
koszty  przeciętne  zmaleją.  Spowoduje  to  również  spadek  ceny.  Przy  niższych 
kosztach
przeciętnych firma ta przetrwa, drugie przedsiębiorstwo zaś będzie ponosić straty.
Rozwijające się przedsiębiorstwo osłabi swego konkurenta i w końcu zmusi go do
opuszczenia gałęzi.

Taka  gałąź  jest  monopolem  naturalnym.  Załóżmy,  że  Q3 jest  wielkością 
produkcji,
przy której  koszty krańcowe  i  utarg  krańcowy zrównują  się.  Cena  wynosi  P3 i 
monopol
naturalny osiąga zyski nadzwyczajne. Nie ma w tej gałęzi miejsca dla innych firm o 
ta-
kiej samej krzywej kosztów LAC3. Chcąc obniżyć koszty przeciętne, nowe przedsię-
biorstwo wchodzące do tej gałęzi musi produkować na wielką skalę. Dodatkowa 
pro-
dukcja spowodowałaby jednak tak znaczny spadek ceny, że oba przedsiębiorstwa 
po-
nosiłyby  straty.  Potencjalny przybysz  nie  jest  więc w stanie  wedrzeć się  do tej 
gałęzi.

Monopol naturalny osiąga tak wielkie korzyści skali, że nie musi się obawiać
wejścia innych przedsiębiorstw do opanowanej przez siebie gałęzi.

Na zakończenie pokażemy krzywą  LAC2, w przypadku której korzyści skali są
większe  niż  w  gałęzi  wolnokonkurencyjnej,  mniejsze  natomiast  od  tych,  które 
charak-
teryzują monopol  naturalny.  W gałęzi tej  mogą istnieć przynajmniej  dwie firmy, 
osią-
gające korzyści skali w pobliżu najniższego punktu na swoich krzywych LAC2. Jest 
to
oligopol.  Próby zwiększenia produkcji  przez każdą z tych firm ponad  q4 szybko 
dopro-
wadzą  do  pojawienia  się  niekorzyści  skali,  co  zapobiega  ekspansji  mogącej 
wyelimi-
nować konkurenta.

Decydującym  wyznacznikiem  struktury  rynku  jest  stosunek  minimalnej 
efektyw-
nej skali produkcji do wielkości całego rynku, o której informuje krzywa popytu.
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I
Minimalna efektywna skala produkcji oznacza taką wielkość produkcji, przy
której  krzywa  długookresowych  kosztów  przeciętnych  przedsiębiorstwa 
przesta-
je opadać.

Tablica 9.2 stanowi podsumowanie naszych rozważań. Czynnikiem przesądzają-
cym o strukturze rynku jest stosunek rozmiarów rynku do minimalnej efektywnej 
skali
produkcji przedsiębiorstwa. Kiedy krzywa popytu przesuwa się w lewo, gałąź, w 
któ-
rej poprzednio działało wiele firm, jest w stanie zapewnić byt tylko nielicznym. Po-
dobnie wzrost kosztów stałych, zwiększający minimalną efektywną skalę produkcji,
spowoduje ograniczenie liczby producentów. W latach pięćdziesiątych XX w. w 
Euro-
pie  działało  wielu  producentów  samolotów.  Dziś  koszty  badań  i  rozwoju  w 
przypadku
wielkich samolotów pasażerskich są niezwykle wysokie. Poza europejskim konsor-
cjum Airbus Industrie przetrwał tylko amerykański gigant: Boeing-McDonnell-Do-
las



Konkurencja monopolistyczna  zajmuje  miejsce  pośrednie  między oligopolem
a konkurencją doskonalą. Wyróżnia ją to, że jej uczestnicy dostarczają produkty 
różnią-
ce się nieco między sobą, podobnie jak jest zróżnicowana lokalizacja kiosków z 
prasą.

Fakty dotyczące struktury rynku

Im większa jest  minimalna  efektywna  skala  produkcji  w stosunku do wielkości 
rynku,
tym  mniejsza  będzie  liczba  zakładów  —  prawdopodobnie  także  liczba 
przedsiębiorstw
— w danej gałęzi. Jaka jest liczba zakładów (LZ), działających przy minimalnej 
efek-
tywnej  skali  produkcji,  na którą może  pozwolić wielkość rynku? W rozdziale 7 
wyka-
zaliśmy, jak można określić minimalną efektywną skalę produkcji dla zakładów w 
róż-
nych  gałęziach.  Jednocześnie,  znając  całkowitą  wielkość  sprzedaży  produktu, 
możemy
oszacować wielkość rynku. Możemy zatem wyznaczyć LZ dla każdej gałęzi.

Nawet w gałęziach, w których zasadniczo działa tylko kilka dużych przedsię-
biorstw, gdzieś na obrzeżu może istnieć parę małych firm. Liczba przedsiębiorstw 
dzia-
łających w gałęzi może być mylącym wskaźnikiem struktury danej gałęzi. Chcąc 
usta-
lić  liczbę  znaczących  przedsiębiorstw  w  gałęzi,  posługujemy  się  wskaźnikiem 
koncen-
tracji.

Wskaźnik koncentracji N firm to  udział  Af  największych  przedsiębiorstw
w sprzedaży tej gałęzi.

Wskaźnik koncentracji trzech firm mówi nam zatem o procentowym udziale w 
po-
daży  rynkowej  produktów pochodzących  z  trzech  największych  przedsiębiorstw 
danej
gałęzi.  Jeśli  istnieją  tylko  trzy liczące się  przedsiębiorstwa,  to ich podaż będzie 
stano-
wić  niemal  całą  podaż  rynkową  danego  dobra.  Kiedy  natomiast  jest  to  gałąź 

małyprzeciętnydużyKonkurencja doskonałaOligopolMonopol 
naturalny

Tablica 9.2. Popyt, koszty i 
struktura rynkuStosunek minimalnej efektywnej skali 

produkcji do wielkości rynku



doskonale
konkurencyjna,  wtedy trzy  największe  przedsiębiorstwa  mogą  jedynie  liczyć  na 
drob-
ny udział w całym rynku danego produktu.

Warto byłoby przyjrzeć się danym z różnych krajów i sprawdzić, czy struktury
rynku  zawsze  odpowiadają  naszej  teorii.  Jeśli  taki  sprawdzian  ma  odegrać 
określoną
rolę,  informacje  te  powinny dotyczyć  okresu,  kiedy globalizacja  i  integracja  w 
Europie
nie  nabrały  jeszcze  wielkiego  znaczenia.  Tablica  9.3  zawiera  dane  z  Wielkiej 
Brytanii,
Francji i Niemiec z połowy lat siedemdziesiątych XX w.

Skrót  WK oznacza  wskaźnik  koncentracji  trzech  firm,  czyli  udział  w  rynku 
trzech
głównych przedsiębiorstw; LZ jest liczbą zakładów produkujących przy minimalnej
skali efektywnej, na którą pozwala wielkość rynku. Oczywiście nie ma pewności, 
że



wszystkie zakłady osiągają tę właśnie minimalną skalę efektywną. Niemniej, jeżeli 
na-
sza teoria struktury rynku jest prawidłowa, to gałęzie o dużych korzyściach skali
w  stosunku  do  rozmiarów  rynku,  czyli  o  bardzo  niskiej  wartości  LZ, powinny 
wykazy-
wać wysokie  WK W gałęziach takich powinno działać jedynie kilka dużych firm.
I  odwrotnie,  tam gdzie  LZ jest  bardzo duża,  korzyści  skali  są stosunkowo mało 
istotne
i  trzy  największe  przedsiębiorstwa  będą  kontrolować  znacznie  mniejszą  część 
rynku.
Wskaźnik WK powinien być wtedy niższy.

Tablica  9.3  jest  potwierdzeniem  tego,  że  nasza  teoria  struktury  rynku  jest 
zgodna
z faktami. W gałęziach wytwarzających lodówki czy papierosy wystarcza miejsca 
dla
zaledwie kilku przedsiębiorstw produkujących przy minimalnej skali efektywnej i 
ga-
łęzie te wykazują wysoki  stopień koncentracji. Trzy największe firmy kontrolują 
pra-
wie cały rynek. Korzyści skali są również duże w takich gałęziach, jak przemysł 
bro-
warniczy  i  petrochemiczny.  Trzy  czołowe  przedsiębiorstwa  kontrolują  tam  ok. 
połowy
rynku.  Z kolei  w takich gałęziach,  jak przemysł  obuwniczy,  producenci  szybko 
natra-
fiają na rosnące koszty przeciętne. Jest w nich więc dość miejsca dla dużej liczby 
za-
kładów osiągających minimalną skalę efektywną i w efekcie są one o wiele bardziej
zbliżone do warunków wolnokonkurencyjnych.  Trzy główne  przedsiębiorstwa  w 
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Tablica 9.3. Koncentracja i 
korzyści skali

Uwaga:  WK — procentowy udział w rynku 3 największych 
przedsiębiorstw; LZ — wielkość rynku po-
dzielona przez rozmiary produkcji odpowiadające minimalnej skali 
efektywnej.
Ź ród ło :  F.M. Scherer i in., The Economics ofMultiplant Operation, 
Harvard University Press, 1975 oraz
F.M. Scherer, Industrial Market Structure and Economic 
Performance, Rand McNally, 1980.



prze-
myśle obuwniczym kontrolują mniej niż jedną piątą rynku.

Globalizacja i przedsiębiorstwa wielonarodowe

Dane  z  tablicy  9.3  odnoszą  się  do  okresu  sprzed  globalizacji  i  pojawienia  się 
przedsię-
biorstw wielonarodowych. Globalizacja jest skutkiem obniżki kosztów transportu, 
po-
stępów technologii informatycznych i celowej polityki państw dotyczącej znoszenia
barier, hamujących współpracę międzynarodową, w celu osiągnięcia korzyści z pro-
dukcji  na wielką skalę i  specjalizacji.  Przedsiębiorstwa wielonarodowe sprzedają 
swo-
je produkty jednocześnie w wielu krajach. Jeśli chcą, mogą również produkować
w wielu krajach.



Ramka 9.1

Podwójny album

Sony Corporation i  Bertelsmann ujawniły plany wspólnego przedsięwzięcia, 
któ-
rego  efektem  ma  być  powstanie  jednego  z  największych  na  świecie 
producentów
nagrań muzycznych.
Ź r ó d ł o :  „Financial Times", 7 November 2003.

Oto udziały w światowym rynku nagrań muzycznych: Sony — 14,1%; Bertel-
smann  — 11,1%;  Universal  Music  — 25,9%;  EMI — 12%;  Warner  Music  — 
11,9%;
wytwórnie niezależne — pozostałe 25%. Z jednej strony, rynek ten jest podzielony 
po-
między niewielką liczbę wielkich graczy, z drugiej — wartość sprzedaży na całym
świecie zmniejszała się w ostatnich latach aż o 10% rocznie, co było spowodowane
wahaniami  wielkości  sprzedaży,  konkurencją  cenową i  endemicznym piractwem 
inter-
netowym.

Kopią projektu Sony i Bertelsmanna jest planowana fuzja wytwórni Warner i 
EMI.
Oba  przedsięwzięcia  spowodują  ogromny  wzrost  stopnia  koncentracji  na 
światowym
rynku nagrań muzycznych. Oczywiste zagrożenie dla konkurencji sprawi zapewne, 
że
władze antymonopolowe w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych przyjrzą się
obu porozumieniom.

Fenomen  przedsiębiorstw  wielonarodowych  zmienia  wyniki  analizy,  której 
doty-
czyły rysunek 9.1 i tablica 9.3. Z pojemnością którego rynku powinniśmy porówny-
wać minimalną efektywną skalę produkcji, aby ustalić liczbę przedsiębiorstw zdol-
nych  przeżyć  w  długim  okresie?  Przedsiębiorstwa  wielonarodowe  są  w  stanie 
produ-
kować na wielką skalę w tym kraju, gdzie jest to najtańsze, osiągać korzyści skali,
a jednocześnie sprzedawać stosunkowo niewielkie ilości produktu na wielu różnych
rynkach.

Ma to trzy skutki. Po pierwsze, bariery wejścia na rynki krajowe obniżają się. 
Za-
graniczny wielonarodowy przybysz nie musi zdobywać wielkiego udziału w rynku,
a zatem nie musi także silnie obniżać ceny, aby osiągnąć korzyści skali. Te ostatnie 
są
wynikiem sukcesu strategii sprzedaży globalnej. Po drugie, małe krajowe przedsię-



biorstwa, wcześniej chronione przez bariery wejścia, stoją teraz w obliczu bardziej 
in-
tensywnej konkurencji międzynarodowej i mogą nie przetrwać. Po trzecie, bardziej 
in-
tensywna  konkurencja  ze  strony  producentów  o  niskich  kosztach  początkowo 
powodu-
je zmniejszenie się jednostkowych zysków i obniżkę cen.

Kiedy jednak istnieje tylko niewielu wielonarodowych producentów, mogą oni
wyprzeć z rynku droższe firmy krajowe, a następnie zmówić się i podnieść ceny.
Część debaty o globalizacji dotyczy tego, który z tych efektów okaże się silniejszy:
początkowy  spadek  cen  czy  też  możliwy  późniejszy  wzrost  cen.  Wkrótce 
powrócimy
do analizy zmowy przedsiębiorstw. Jednak wcześniej zbadamy prostszy przypadek.



9.2. Konkurencja monopolistyczna
eona konkurencji monopolistycznej opisuje funkcjonowanie gałęzi o dużej liczbie
ych przedsiębiorstw, z których każde ma świadomość, że jego decyzje nie wpływa-
na zachowanie innych firm. Dla długiego okresu zakładamy także swobodę wejścia
io gałęzi i wyjścia z niej. Pod tym względem nasze założenia przypominają wcze-
śniejszą  analizę  konkurencji  doskonałej.  To,  co  odróżnia  konkurencję 
monopolistycz-
na, to fakt, że każde z przedsiębiorstw ma tutaj do czynienia z opadającą krzywą po-
pytu.

Konkurencja monopolistyczna panuje w gałęzi, w której każde przedsiębiorstwo
io pewnego stopnia może wpływać na wielkość swego udziału w rynku, zmieniając
własne ceny w stosunku do cen konkurentów. Krzywa popytu na wyroby lub usługi 
ta-
kiego przedsiębiorstwa nie jest pozioma, bo produkty różnych firm są substytutami
tylko w ograniczonym stopniu (pomyśl o lokalizacji sklepów spożywczych). Niższa
cena przyciąga klientów z innych pobliskich sklepów, mimo to każdy sklep zawsze 
ma
pewną  liczbę  klientów  z  sąsiedztwa,  dla  których  wygoda  jest  ważniejsza  niż 
nieznacz-
nie wyższa cena słoika kawy.

Gałęzie, w których panuje konkurencja monopolistyczna, charakteryzują się róż-
nicowaniem produktów. Dla sklepu spożywczego usytuowanego na rogu ulicy jest
ono oparte na lokalizacji, a dla fryzjera — na lojalności klientów. Specyfika oferty
konkretnej restauracji lub fryzjera pozwala im na pobieranie cen nieco różniących 
się
od cen konkurentów, bez ryzyka utraty wszystkich klientów.

Konkurencja monopolistyczna zakłada nie tylko zróżnicowanie produktów, lecz
także  ograniczone  możliwości  osiągania  korzyści  skali.  Działające  w  gałęzi 
przedsię-
biorstwa  są  małe.  Istnieje  wielu  producentów  mogących  w  zasadzie  nie 
uwzględniać
w  swych  decyzjach  zależności  od  poszczególnych  rywali.  Dlatego  wiele 
najlepszych
przykładów konkurencji  monopolistycznej  dotyczy sektora  usług,  gdzie  korzyści 
skali
są małe.

Krzywa popytu gałęzi obrazuje wielkość jej produkcji, na którą istniałoby zapo-
trzebowanie przy różnym poziomie cen, jeżeli wszyscy dostawcy żądaliby takiej 
samej
ceny.  Udział w rynku każdej z firm zależy od liczby przedsiębiorstw w gałęzi i 
żądanej
przez nie ceny. Przy danej liczbie przedsiębiorstw przesunięcie krzywej popytu na 
wy-
roby  gałęzi  przesunie  krzywą  popytu  na  produkty  każdego  z  nich.  Przy  danej 
krzywej



popytu  na  produkty  gałęzi  wzrost  (spadek)  liczby  przedsiębiorstw  w  tej  gałęzi 
przesu-
nie krzywą popytu każdego przedsiębiorstwa w lewo (w prawo) wraz ze spadkiem
(wzrostem) jego udziału w rynku. Jednak każde przedsiębiorstwo ma do czynienia
z malejącą krzywą popytu.  Przy danej  gałęziowej krzywej  popytu,  danej  liczbie 
przed-
siębiorstw i  danej  cenie  żądanej  przez  inne  firmy,  pojedyncze  przedsiębiorstwo 
może
do pewnego stopnia zwiększyć swój udział w rynku, ustalając niższą cenę.

Na  rysunku  9.2  pokazano  decyzje  przedsiębiorstwa,  dotyczące  wielkości 
produk-
cji.  Mając  dane  krzywe  popytu  DD i  utargu  krańcowego  MR, przedsiębiorstwo 
wytwa-
rza Q0 po cenie P0, osiągając krótkookresowe zyski równe Q0 x (P0 -AC0). W długim
okresie  zyski  te  przyciągają  nowe  firmy,  które  ograniczają  udziały  rynkowe 
poszczę-
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Rysunek 9.2. Równowaga przedsiębiorstwa
w warunkach konkurencji
monopolistycznej

W  krótkim  okresie  przedsiębiorstwo  działające
w  warunkach  konkurencji  monopolistycznej  ma  do
czynienia  z  popytem  DD  i  ustala  produkcję  na  po-
ziomie,  przy którym  MC  zrównuje  się  z  MR.  Ozna-
cza  to  ilość  Q0 przy  cenie  P0.  Zyski  wynoszą
Q0 x  (P0 -  AC0).  Przyciągają  one  nowych  producen-
tów  i  powodują  przesunięcie  krzywych  popytu
wszystkich  przedsiębiorstw  w  lewo.  Kiedy  krzywa
popytu  osiąga  położenie  D1D',  powstaje  równowaga
długookresowa  w  punkcie  styczności  F.  Przedsię-
biorstwo  zrównuje  MC  z  MR',  produkując  Q1,  przy
czym  P1 równa  się  AC1.  Poszczególne  przedsiębior-
stwa nie  mają  ani  zysków,  ani  strat,  wobec  tego nie
ma wejść nowych konkurentów do gałęzi.

gólnych  przedsiębiorstw  z  tej  gałęzi,  przesuwając  ich  krzywe  popytu  w  lewo. 
Wejścia
nowych konkurentów kończą się, kiedy krzywe popytu wszystkich przedsiębiorstw
przemieszczą się tak daleko w lewo, że cena zrównuje się z kosztami przeciętnymi,
a  przedsiębiorstwa nie  mają  ani  zysków,  ani  strat.  Na  rysunku  9.2 następuje  to 
wów-
czas, gdy krzywa popytu osiąga położenie D1D' i przedsiębiorstwo produkuje Q1 po
cenie P1, co odpowiada równowadze w punkcie styczności F.

W  przypadku  konkurencji  monopolistycznej  równowaga długookresowa 
przed-
siębiorstwa ustala się w punkcie styczności, tj. w miejscu, w którym krzywa po-
pytu  styka  się  (tylko  w  jednym  punkcie)  z  krzywą  AC przy  wielkości 
produkcji,
dla  której  MC równa  się  MR. Wówczas  każde  z  przedsiębiorstw 
maksymalizuje
swój zysk księgowy (normalny),  lecz nie osiąga zysków nadzwyczajnych i 
nie
ponosi strat. Nie ma dalszych wejść do gałęzi ani wyjść z niej.

I

Zwróćmy uwagę na dwie cechy równowagi długookresowej przedsiębiorstwa
w punkcie F. Po pierwsze, nie produkuje ono przy minimalnych kosztach przecięt-
nych.  Ma  nadwyżkę  zdolności  produkcyjnych.  Wytwarzając  więcej,  mogłoby 
obniżyć
koszty przeciętne, jednak jego utarg krańcowy byłby tak niski,  że nie byłoby to 
opła-
calne.  Po  drugie,  przedsiębiorstwo  zachowuje  pewną  siłę  monopolistyczną  ze 
względu
na  szczególne  cechy swego znaku  firmowego  lub  lokalizacji.  Cena  przewyższa 



471   Mikroekonomia pozytywna

koszt
krańcowy.

To spostrzeżenie pomaga zrozumieć, dlaczego producenci zabiegają zwykle o 
no-
wych klientów gotowych kupić dodatkowe ilości wyrobu po dotychczasowej cenie.
Jak  mawiał  Robert  Bishop,  wyjaśnia  ono,  dlaczego  „jesteśmy  rasą  zapalonych 
sprze-
dawców i powściągliwych nabywców".  To agenci handlowi dokonujący zakupów
otrzymują  gwiazdkowe prezenty od dyrektorów odpowiadających  za sprzedaż,  a 
nie
odwrotnie.  Natomiast  w  warunkach  konkurencji  doskonałej  —  przy  danym 
poziomie



Ramka 9.2

Gry wojenne

Walka o światowy rynek gier wideo o wartości 12 mld $ rocznie doprowadziła do 
kon-
frontacji konsol Nintendo, Sony i Microsoftu. W 2002 r. Sony wydał 500 min £,
wspierając PlayStation. Jeszcze więcej wydał  Microsoft,  wprowadzając na rynek
Xbox. Merrill Lynch szacuje, że w 2001 r. zyski Nintendo zmniejszyły się o jedną
czwartą z powodu kosztów GameCube. Zwycięsko z tej batalii wyszła PlayStation 
2
firmy  Sony,  której  sprzedaż  wyniosła  ok.  70  mln  sztuk.  Ta  bitwa  była  bardzo 
interesująca, jednak zaczęła się właśnie kolejna runda wojny o rynek gier wideo, 
zarówno  czysto  rozrywkowych,  jak  i  o  przeznaczeniu  biznesowym.  Sony 
rozpoczęła prace nad PlayStation 3 i  szacuje się,  że do 2010 r.  sprzeda 30 mln 
sztuk,  co  powinno  przewyższyć  łączną  sprzedaż  Xboxa  i  GameCube  firmy 
Nintendo.  Sony  i  Microsoft  są  bogate.
i  mogą  sobie  pozwolić  na  wojnę  cenową  oraz  inwestycje  w  rozwój 
oprogramowania.
Nintendo jest słabsze pod względem finansowym,  więc podkreśla jakość swoich 
produktów.

Ź r ó d ł o :  BBC Online, 9 March 2004.

ceny — producentowi nie zależy na pojawieniu się następnego klienta. Przy cenie
równej kosztowi krańcowemu sprzedaje on już bowiem tyle, ile chce.

9.3. Oligopol i współzależność

W warunkach konkurencji doskonałej lub konkurencji monopolistycznej w gałęzi 
ist-
nieje tak wiele przedsiębiorstw, że żadne z nich nie musi się przejmować wpływem
własnych działań na poczynania konkurentów. Natomiast istotą oligopolu (gałęzi 
oli-
gopolistycznej) jest to, że każdy jego uczestnik musi uwzględniać wpływ własnych
działań na decyzje stosunkowo nielicznych konkurentów. Decyzje wszystkich firm
o wielkości  produkcji  zależą  od  oczekiwanych  przez  nie  reakcji  rywali.  Zanim 
zbada-
my,  od  czego  zależy  trafność  tych  przewidywań,  dokonamy  podstawowego 
rozróżnie-
nia konkurencji i zmowy. Pomaga ono zrozumieć zachowania oligopolistyczne.

Zmowa jest jawnym lub tajnym porozumieniem między przedsiębiorstwami,
które ma na celu uniknięcie wzajemnej konkurencji.



Chcąc  ułatwić  rozważania,  początkowo  pominiemy  możliwość  wejścia  do 
gałęzi
nowych firm i skupimy uwagę wyłącznie na zachowaniach przedsiębiorstw już w 
niej
działających.



Korzyści ze zmowy

Monopolista,  mając  pełną  swobodę  podejmowania  decyzji,  zorganizowałby 
produkcję
całej  gałęzi  tak,  aby  maksymalizować  zysk  całkowity.  Jeżeli  zatem  nieliczni 
producen-
ci w gałęzi ustalą, że będą działali tak, jakby byli monopolem, to suma ich zysków
osiągnie maksimum.

Na rysunku 9.3 przedstawiono gałąź w sytuacji,  gdy każde przedsiębiorstwo
z osobna i cała gałąź mają stałe koszty przeciętne i krańcowe równe cenie Pc. W po-
przednim rozdziale stwierdziliśmy, że gałąź wolnokonkurencyjna wytworzyłaby Qc

produktu przy cenie Pc, monopolista wielozakładowy zaś zmaksymalizowałby zyski
produkując  Qm i  ustalając  cenę  Pm. Jeżeli  oligopoliści  umawiają  się,  że  będą 
produko-
wać Q1n

1, to mówimy, że występuje  zmowa monopolistyczna. Po ustaleniu wielkości
produkcji całej gałęzi pozostaje wynegocjować sposób podziału produkcji i zysków
między poszczególne firmy.

Trudno  jednak  powstrzymać  pojedyncze  przedsiębiorstwo  od  łamania 
zawartego
porozumienia.  Na  rysunku  9.3  łączny  zysk  gałęzi  osiąga  maksimum,  kiedy 
produkcja
całkowita  zostaje  ograniczona  do  Qm, a  cena  podniesiona  do  P1n. Jednak  przy 
koszcie
krańcowym Pc każda z firm mogłaby zwiększyć produkcję2. Jeżeli jedno z przedsię-
biorstw zwiększy produkcję,  nie  trzymając  się  ustalonej  ceny  Pm, to  jego  zyski 
wzro-
sną,  bo  utarg  krańcowy przewyższa  koszt  krańcowy.  Jednak  zyski  te  powstają 
kosztem
partnerów zmowy. Produkcja gałęzi jest teraz większa niż  Qm, zyski całkowite są 
niż-
sze i inne firmy muszą na tym stracić.

Oligopoliści  są  zatem  rozdarci  między  dążeniem  do  zmowy  (współpracy), 
pozwa-
lającej zmaksymalizować łączne zyski, a pokusą konkurowania w nadziei na zwięk-
szenie, kosztem konkurentów, własnego udziału w rynku i swoich zysków. Gdyby 
jed-
nak  wszystkie  przedsiębiorstwa  podjęły  rywalizację,  wówczas  suma  zysków 
zmniej-
szyłaby się i sytuacja każdego z nich pogorszyłaby się. Na tym polega dylemat.

Rysunek 9.3. Zmowa czy konkurencja
W  wyniku  zmowy,  polegającej  na  ograniczeniu  pro-
dukcji  do  poziomu  QM, następuje  maksymalizacja
łącznych  zysków  oligopolu.  Są  one  równe  zyskom,
jakie  osiągnąłby  monopolista  wielozakładowy.  Jed-
nak  każde  z  przedsiębiorstw,  przy  koszcie  krańco-



wym  PC = PC, ma  bodźce  do  wyłamania  się  ze
zmowy i zwiększenia produkcji.

1 To znaczy tyle samo co monopol (przyp. tłum.).
2 Sprzedając po nieco niższej cenie (przyp. tłum.).



Kartele

Zmowy przedsiębiorstw są najłatwiejsze, kiedy formalne porozumienia są prawnie 
do-
zwolone. Takie porozumienia są nazywane kartelami. W końcu XLX w. kartele były
rozpowszechnione i ustalały udziały w rynku i ceny w wielu gałęziach. Praktyki te 
są
obecnie prawnie zakazane w Europie, Stanach Zjednoczonych i w wielu innych kra-
jach. Chociaż kary dla przyłapanych na takich praktykach są zwykle wysokie, to 
nie-
formalne porozumienia i tajne przymierza są znane nawet dziś.

Kartele  skupiające  producentów  z  różnych  krajów  są  trudne  do 
zdelegalizowania.
Najsłynniejszym kartelem jest OPEC, czyli Organizacja Krajów Eksporterów Ropy
Naftowej.  Jej  członkowie  spotykają  się  regularnie,  aby  ustalać  poziom  cen  i 
produkcji.
Początkowo  OPEC  odnosił  duże  sukcesy,  prowadząc  politykę  ograniczania 
wydobycia
i  wymuszania  w  ten  sposób  podwyżek  cen  ropy.  W  latach  1973-1980  realne 
dochody
OPEC wzrosły o 500%. Jednak wielu ekonomistów przepowiadało, że OPEC — jak
większość karteli — szybko upadnie. Bodźce do oszukiwania są zwykle zbyt silne, 
aby
im się oprzeć, a gdy już ktoś się wyłamie, reszta podąża za nim.

Jedną z  przyczyn,  które  sprawiły,  że  OPEC tak długo odnosił  sukcesy,  było 
zacho-
wanie  Arabii  Saudyjskiej,  największego  producenta  ropy.  Zdecydowała  się  ona 
ogra-
niczać własne wydobycie, kiedy inni, mniejsi producenci nastawali na jego wzrost.
Jednak  od  1986  r.  Arabia  Saudyjska  nie  chciała  już  trzymać  się  tych  reguł  i 
odmówiła
dalszego podtrzymywania ceny. Cena ropy spadła z prawie 30 $ do 9 $ za baryłkę.
W latach 1987-1998, poza krótkim okresem w czasie wojny w Zatoce Perskiej, ceny
ropy zmieniały się w przedziale od 10 $ do 20 $ za baryłkę. Dopiero po 1998 r. 
OPEC
odzyskał spoistość z lat 1973-1985.

Złamana krzywa popytu

Zmowa jest o wiele trudniejsza wtedy, kiedy w gałęzi działa wielu producentów, 
pro-
dukt  nie  jest  standaryzowany,  a  popyt  i  koszty  zmieniają  się  gwałtownie.  Gdy 
zmowa
nie  występuje,  krzywa  popytu  na wyroby każdego producenta  zależy od reakcji 
konku-
rentów. Poszczególni producenci muszą odgadywać, co zrobią ich konkurenci.



Przypuśćmy, że każde z przedsiębiorstw jest przekonane, iż obniżenie przez nie
ceny wywoła taką samą reakcję dostosowawczą wszystkich innych firm w gałęzi, 
pod-
wyżka  zaś  nie  spowoduje  żadnej  reakcji  cenowej  konkurentów.  Rysunek  9.4 
obrazuje
krzywą popytu  DD, na którą natrafiłaby każda z firm3. Obowiązującą ceną jest P0

i dane przedsiębiorstwo wytwarza  Q0. Ponieważ konkurenci nie naśladują wiernie 
jego
zachowań, podniesienie ceny doprowadzi do dużej utraty udziału w rynku na rzecz 
in-
nych  firm.  Wynika  to  stąd,  że  powyżej  punktu  A, przy  cenach  wyższych  od 
istniejącej
na  rynku  ceny  P0, krzywa  popytu  na  wyroby  przedsiębiorstwa  jest  elastyczna. 
Inaczej
jest w przypadku obniżki ceny. Będzie ona naśladowana przez inne firmy, a więc
udziały w rynku pozostaną niezmienione.  Sprzedaż rośnie wyłącznie  dlatego,  że 
gałąź

! Przy próbach zmiany ceny {przyp. tłum.).



jako całość przesuwa się w dół po krzywej popytu rynkowego, w miarę jak spadają 
ce-
ny. Krzywa popytu  DD jest o wiele mniej elastyczna w przypadku obniżek ceny 
poni-
żej wyjściowego poziomu P0.

Na rysunku 9.4 krzywa utargu krańcowego  MR jest nieciągła przy produkcji 
Q0.
Produkcji poniżej Q0 odpowiada elastyczna część krzywej popytu, lecz na poziomie 
Q0

przedsiębiorstwo napotyka nagle nieelastyczną część swej złamanej krzywej popytu
i  utarg  krańcowy  spada.  Przy  założeniu  opisanej  wyżej  funkcji  reakcji 
konkurentów,  Q0

oznacza wielkość produkcji przedsiębiorstwa, dla której zysk osiąga maksimum.
Przyjmijmy, że krzywa MC pojedynczego przedsiębiorstwa przesuwa się nieco

w górę lub w dół. Ponieważ krzywa MR przy produkcji Q0 ma nieciągły pionowy 
frag-
ment,  optymalnym  rozwiązaniem pozostanie  produkcja  Q0 i  cena P0.  W przeci-
wieństwie  do tego monopolista  o ciągłej,  opadającej  krzywej  MR dostosowałby 
wiel-
kość produkcji  i  cenę,  gdyby tylko krzywa  MC przesunęła się.  Model  złamanej 
krzy-
wej  popytu  pomaga  zrozumieć,  dlaczego w rzeczywistości  przedsiębiorstwa  nie
zawsze dostosowują swe ceny do zmian kosztów.

Model  ten  nie  wyjaśnia  natomiast,  jakie  konkretnie  czynniki  określają 
początkową
cenę P0. Może to być np. cena monopolistyczna, ustalona w wyniku zmowy. Każda
z  firm  uważa,  że  próba  osłabienia  pozycji  konkurentów  sprowokuje  ich  do 
porozumie-
nia się między sobą i wywoła srogi odwet. Konkurenci będą natomiast szczęśliwi, 
kie-
dy działające na własną rękę przedsiębiorstwo podwyższy swą cenę i  w efekcie 
straci
część udziału w rynku.

Potraktowanie P0 jako ceny monopolowej, będącej wynikiem zmowy, pozwala
uwydatnić różnicę w skutkach zmiany kosztów pojedynczego przedsiębiorstwa oraz
zmiany kosztów wszystkich przedsiębiorstw. W tym ostatnim przypadku krzywa 
kosz-
tów  krańcowych  gałęzi  przesunie  się  w  górę  i  spowoduje  wzrost  ceny 
monopolowej,
będącej  wynikiem  zmowy.  Złamane  krzywe  popytu  na  produkty  wszystkich 
przedsię-
biorstw także przesuną się w górę, bo cena monopolowa wzrosła. Potrafimy zatem 
po-
godzić sztywność  cen pojedynczej  firmy,  które nie  zmieniają się  pod wpływem 
zmian



Rysunek 9.4. Złamana krzywa popytu

Oligopolista  wychodzi  z  założenia,  że  konkurenci
dostosują  się  do  obniżki  cen,  lecz  nie  do  ich  pod-
wyżki.  Jego  krzywa  popytu  jest  złamana  w  punk-
cie  A.  Podwyżka  ceny powoduje  dużą  utratę  udziału
w  rynku,  obniżka  ceny  zaś  zwiększa  sprzedawaną
ilość,  ale  wyłącznie  dzięki  wzrostowi  sprzedaży  ca-
łej  gałęzi.  Utarg  krańcowy  jest  nieciągły  przy
produkcji  Q0.  Oligopolista  wytwarza  Q0,  czyli  wiel-
kość  produkcji,  przy  której  AfC  przecina  wykres
MR.
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jej  kosztów,  i  szybkość,  z  jaką  cała  gałąź  podnosi  ceny,  kiedy wzrosną  koszty 
wszyst-
kich przedsiębiorstw, np. na skutek podniesienia podatków lub podwyżek płac w 
całej
gałęzi.

9.4. Teoria gier a decyzje współzależne

Dobry  pokerzysta  czasami  blefuje.  Niekiedy  można  wygrać  przy  kiepskim 
rozdaniu,
ale pod warunkiem, że nasi przeciwnicy uznają, iż mamy dobre karty. Jeżeli jednak
daliśmy się kiedyś przyłapać na blefowaniu, to przeciwnicy będą skłonni przebijać 
na-
wet wtedy, kiedy rzeczywiście mamy w ręku mocne karty.

Niczym  pokerzyści,  oligopoliści  muszą  próbować  przewidywać  zachowania 
kon-
kurentów, aby móc wybrać najlepsze własne posunięcia. W celu zbadania, jak są 
po-
dejmowane takie decyzje współzależne, zastosujemy teorię gier.

Gra jest sytuacją, w której racjonalne decyzje nieuchronnie zależą od siebie.

Gracze, uczestniczący  w  grze,  próbują  maksymalizować  swe  wypłaty. W 
oligopolu
graczami są przedsiębiorstwa, a ich wypłaty to długookresowe zyski. Każdy gracz
musi wybrać długookresową strategię.

Strategia jest planem gry, opisującym, jak gracz będzie działał, czyli, jakie po-
sunięcia wykona w każdej wyobrażalnej sytuacji.

Strategią jest  np.  decyzja  o  zostaniu kieszonkowcem.  Wyciągnięcie  z  cudzej 
kie-
szeni konkretnego portfela to posunięcie.

Jak  zwykle,  interesuje  nas  stan  równowagi.  W  większości  gier  najlepsza 
strategia
jednego gracza zależy od strategii  wybranych  przez innych graczy.  Głupotą jest 
kraść
portfele tam, gdzie policja ma zainstalowane kamery telewizyjne lub grać czterema
środkowymi obrońcami, kiedy przeciwnik nie ma dobrych napastników.

Hl Równowaga Nasha to stan,  kiedy każdy z graczy wybiera  najlepszą strategię
WĘ   przy danych strategiach innych graczy.

4 Nash,  który  walczył  ze  schizofrenią,  zdobył  Nagrodę  Nobla  z  ekonomii  za  swoje  prace  z  dziedziny  teorii
gier. W filmie o jego życiu, pt. A Beautiful Mind (Piękny umysł), Nasha grał Russell Crowe.
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W  warunkach  tego  rodzaju  równowagi  żaden  uczestnik  gry  nie  zamierza 
zmienić
swej  strategii,  bo  strategie  innych  zostały  już  uwzględnione  przy  wyborze 
najlepszej
strategii każdego z graczy. Taką definicję równowagi zaproponował matematyk z 
Uni-
wersytetu Princeton John Nash4, który zastosował ją później w teorii gier.



Strategie dominujące

Czasami,  lecz  niezbyt  często,  najlepsza  strategia  gracza  nie  zależy  od  strategii 
wybra-
nych przez innych. Zaczniemy od przykładu, w którym każdy z graczy ma strategię
dominującą.

Strategią dominującą jest najlepsza strategia gracza,  niezależnie od tego, jaką
strategię wybiorą rywale.

Na  rysunku  9.5  przedstawiono  grę5,  która  toczy  się  między  dwoma  członkami 
kartelu.
Oba przedsiębiorstwa mogą wybrać strategię dużej lub małej produkcji. W każdej
z kratek rysunku 9.5 cyfra z lewej strony oznacza wysokość zysku przedsiębiorstwa 
A,
a  cyfra  z  prawej  —  zyski  przedsiębiorstwa  B dla  danej  kombinacji  wielkości 
produkcji
obu firm.

Gdy obie  firmy  wytwarzają  dużo,  wielkość  produkcji  całej  gałęzi  jest  także 
znacz-
na,  cena pozostaje niska,  a każda z firm osiąga niewielki  zysk,  który wynosi  1. 
Kiedy
oba  przedsiębiorstwa  wytwarzają  niewiele,  efekt  jest  podobny  jak  w  przypadku 
mono-
polistycznej  zmowy.  Ceny są wysokie  i  sytuacja każdej  z firm się poprawia,  bo 
osią-
gają  zysk  równy 2.  Najlepsza  dla  każdej  z  nich  jest  sytuacja,  gdy  jako  jedyna 
produku-
je dużo (jej zysk osiąga wartość 3). Mała produkcja drugiej firmy pozwala utrzymy-
wać  na  niskim  poziomie  podaż  całej  gałęzi  i  cena  pozostaje  wysoka.  W  tym 
przypadku
przyjmujemy, że firma o niskiej produkcji nie osiąga zysków.

Możemy teraz zobaczyć, jak potoczy się gra. Rozpatrzmy decyzje przedsiębior-
stwa A. Jeżeli przedsiębiorstwo B przyjęło strategię dużej produkcji, to najlepszym
rozwiązaniem dla przedsiębiorstwa  A jest  również wariant dużej produkcji.  Zapis
w dwóch lewych  kratkach rysunku  9.5 dowodzi,  że  wybierając  dużą  produkcję, 
przed-

Rysunek 9.5. „Dylemat więźnia"
Cyfry z lewej  i  prawej  strony  w każdej  kratce ozna-
czają  odpowiednio  zyski  firm  A  i  B.  Niezależnie  od
tego,  czy firma  B  wybierze duży,  czy mały wolumen
produkcji,  firma  A  osiągnie  większe  zyski,  produku-
jąc  dużo.  Firma  B  znajduje  się  w  takiej  samej  sytu-
acji.  W  stanie  równowagi  obie  firmy  produkują  du-
żo.  Jednak  ich  łączne  zyski  byłyby  większe,  gdyby
zdecydowały się na mały wolumen produkcji!

dużamałaProdukcjaduża1     13   
   0firmy amała0      32      2

Produkcja 
firmy b



5 Grę tę  nazywa  się „dylematem więźnia",  bo użyto jej po raz pierwszy,  aby zbadać możliwości  wyboru sto-
jące  przed  dwoma  więźniami,  umieszczonymi  w  oddzielnych  celach.  Obaj  mogą  się  przyznać  do  popełnie-
nia  przestępstwa,  o  które  są  podejrzani,  lub mogą  tego  nie  zrobić.  Żaden nie  przyznałby  się  do winy,  gdyby
tylko  wiedział,  że  drugi  też  się  nie  przyzna.  (Ponieważ  jednak  nie  mogą  się  porozumiewać,  obaj  przyznają
się  do winy.  Taki  właśnie  nieoptymalny  wynik  gry ilustruje  konflikt  między celami  indywidualnymi  a  celem
zbiorowym — przyp. red. nauk.).



siębiorstwo  A osiąga  zysk  równy  1.  Jeżeli  natomiast  zdecyduje  się  ono  na 
wytwarzanie
małej produkcji, jego zysk wyniesie 0.

Przyjmijmy teraz, że firma B wybiera strategię małej produkcji. Dane w dwóch
prawych kratkach pokazują, że dla przedsiębiorstwa  A lepszym rozwiązaniem jest 
zno-
wu wysoki  poziom  produkcji,  bo  przynosi  mu  to  zysk  równy  3,  podczas  gdy 
niewielka
produkcja  oznacza  zysk  jedynie  w  wysokości  2.  Przedsiębiorstwo  A ma  zatem 
strate-
gię dominującą. Niezależnie od tego, jaką strategię zastosuje firma B, przedsiębior-
stwo A osiąga lepsze wyniki, kiedy wybiera strategię dużej produkcji.

Przedsiębiorstwo  B także  ma  strategię  dominującą,  a  jest  nią  wybór  dużego 
wolu-
menu produkcji.  Jeśli  firma  B przewiduje, że firma  A będzie produkowała dużo, 
musi
wybierać  między  dwiema  kratkami  w  górnym  wierszu  tablicy  9.5  i  również 
zdecyduje
się  na  wariant  „duża  produkcja".  Jeśli  zaś  B spodziewa  się,  że  A będzie 
produkowała
mało,  znajdzie  się  w  dolnym  lewym  rogu  tablicy  9.5  i  znowu  wybierze  dużą 
produk-
cję. Sytuacja przedsiębiorstwa B poprawia się, gdy wybiera ono duże rozmiary pro-
dukcji, niezależnie od wyboru przedsiębiorstwa A. Ponieważ oba przedsiębiorstwa
mają  strategię  dominującą  i  decydują  się  na  duży  wolumen  produkcji,  stan 
równowagi
w  tej  grze  znajduje  się  w  lewej  górnej  kratce  rysunku.  Oba  przedsiębiorstwa 
osiągają
zysk równy 1.

Oba przedsiębiorstwa mogłyby osiągnąć lepsze wyniki (zysk równy 2), gdyby
zmówiły się, utworzyły kartel i ograniczyły swą produkcję, co pokazują cyfry w 
pra-
wej dolnej kratce rysunku. Jednak żadna z firm nie może sobie pozwolić na ryzyko
zmniejszenia produkcji.  Przyjmijmy,  że czyni  tak przedsiębiorstwo  A. Zgodnie z 
dany-
mi z dolnych kratek przedsiębiorstwo  B powiększy wówczas produkcję, bo woli 
zysk
równy 3 od zysku wynoszącego 2. Przedsiębiorstwo A wypadnie z gry, osiągając w 
tej
sytuacji zysk równy 0. Może ono przewidzieć taki rozwój wypadków, co sprawia, 
że
jego strategią dominującą jest wybór dużego wolumenu produkcji.

Jest to wyjątkowo przejrzysta ilustracja rozdarcia między zmową a konkurencją.
W  przykładzie  tym  okazuje  się,  że  ograniczający  produkcję  kartel  nigdy  nie 
powsta-
nie,  bo  każdy  gracz  potrafi  przewidzieć  istnienie  bardzo  silnego  bodźca, 



skłaniającego
innych  do  wyłamania  się  z  takiego  porozumienia.  W jaki  sposób zatem kartele 
zdolne
są  przetrwać?  Jedną  z  możliwości  jest  podjęcie  wiążącego  zobowiązania 
samoograni-
czającego.

Zobowiązanie samoograniczające jest  dobrowolną deklaracją,  która  ogranicza
zakres możliwości przyszłych działań jednej ze stron.

Przypuśćmy,  że  obaj  gracze  z  rysunku  9.5  podpisują  jednocześnie  wiążącą 
umowę
o utrzymywaniu niskiego poziomu produkcji.  W efekcie będą w stanie osiągnąć
wspólnie wynik, pokazany w prawej dolnej kratce, czyli  zarobić po 2. Byłoby to 
roz-
wiązanie  lepsze  od  pokazanego  w  lewej  górnej  kratce  tablicy,  która  ilustruje 
równowa-
gę Nasha tej gry w sytuacji, kiedy przestrzegania reguł zmowy przedsiębiorstw nie 
da
się w żaden sposób zagwarantować. Bez zawarcia porozumienia żaden gracz nie 
może



ograniczyć  produkcji,  bo  drugi  gracz  natychmiast  ją  zwiększy.  Likwidując  tę 
pokusę,
wiążące zobowiązania samoograniczające umożliwiają obu graczom zmniejszenie
produkcji i w efekcie osiągnięcie większego zysku.

Idea zobowiązania samoograniczającego jest bardzo cenna i natkniemy się na 
nią
jeszcze nie raz. Pojawia się ona pod wieloma postaciami. Pomyślmy tylko o tych
wszystkich  rodzajach  działalności  człowieka,  które  są  przedmiotem  umów 
prawnych,
będących  prostą  formą  wzajemnego  zobowiązania,  podpisywanych  jednocześnie 
przez
dwie strony, czyli dwóch graczy.

Chociaż podejście to wiele wyjaśnia, to jego zastosowanie do analizy oligopolu
wymaga  pewnej  ostrożności.  Kartele,  działające  w  jakimś  kraju,  są  zwykle 
nielegalne.
Nie  należy sądzić,  że  OPEC nie  rozpada  się  dzięki  pisemnej  umowie,  mogącej 
znaleźć
oparcie w prawie międzynarodowym! Czy istnieją jakieś mniej formalne sposoby,
dzięki  którym  oligopoliści  mogą  uzgodnić  przestrzeganie  warunków  gry, 
polegających
na  utrzymywaniu  niskiego  poziomu  produkcji?  Jeżeli  grałoby  się  tylko  raz,  to 
mogło-
by to być trudne.

Gry wielokrotne

W rzeczywistości jednak gra powtarza się wielokrotnie. Każdego dnia przedsiębior-
stwa określają wielkość swej  produkcji.  Załóżmy,  że dwaj gracze współpracują, 
próbu-
jąc uzgodnić niski poziom produkcji. Co więcej, każdy z nich ogłasza strategię kara-
nia. Przedsiębiorstwo B zapowiada, że w przypadku niedotrzymania przez przedsię-
biorstwo A porozumienia o małej produkcji, także ono natychmiast zwiększy swoją
produkcję. Przedsiębiorstwo A składa podobną deklarację.

Przyjmijmy,  że porozumienie  to obowiązywało przez jakiś czas i  obie firmy 
prze-
strzegały ustaleń o małej produkcji. Przedsiębiorstwo A zakłada, że firma B będzie
produkowała niewiele, jak zwykle. Z rysunku 9.5 wynika, że przedsiębiorstwo  A 
uzy-
ska dziś  chwilową korzyść,  jeśli  oszuka i zwiększy produkcję. Zamiast  w prawej 
dol-
nej kratce z zyskiem w wysokości 2, znajdzie się w prawej górnej kratce i osiągnie
zysk równy 3. Jednak już następnego dnia firma  B również zacznie produkować 
wię-
cej i przedsiębiorstwu A nie pozostanie nic innego, jak dalej zwiększać produkcję,
osiągając  na  stałe  zysk  w wysokości  1.  Jeśli  natomiast  przedsiębiorstwo  A nie 
będzie



dziś oszukiwać, to może pozostać w prawej dolnej kratce i bez końca osiągać zysk
równy  2.  Oszukując,  przedsiębiorstwo  A osiąga  przejściową  korzyść  za  cenę 
trwałego
ograniczenia zysków. Strategie karania potrafią zatem uchronić jawny kartel  lub 
tajną
zmowę  przed  rozpadem  nawet  wtedy,  kiedy  nie  istnieje  żadne  formalne 
zobowiązanie
samoograniczające.

Bardzo dobrze jest oświadczyć, że zastosujemy strategię karania w przypadku,
gdyby  inni  gracze  próbowali  oszukiwać.  Jednak  oświadczenie  to  wpłynie  na 
zachowa-
nia innych tylko wtedy, kiedy nasza groźba ma cechy wiarygodności.

W poprzednim przykładzie,  kiedy przedsiębiorstwo  A oszukało i  zwiększyło 
pro-
dukcję, w interesie firmy B leżało także zwiększenie produkcji. Groźba zwiększenia



Groźba wiarygodna to taka groźba, której spełnienie uznalibyśmy  ex post za
optymalne rozwiązanie.

produkcji przez firmę  B w przypadku oszustwa ze strony przedsiębiorstwa  A jest
zatem groźbą wiarygodną.

Przedstawioną metodę możemy wykorzystać do interpretacji zachowania OPEC
w  1986  r.,  kiedy  Arabia  Saudyjska  radykalnie  zwiększyła  wydobycie,  co 
doprowadziło
do  załamania  się  cen  ropy.  W  latach  osiemdziesiątych  inni  członkowie  OPEC 
stopnio-
wo wyłamywali się z porozumienia o ograniczeniu wydobycia, wierząc, że Arabia
Saudyjska  będzie  utrzymywała  niski  poziom produkcji,  aby podtrzymać  wysoką 
cenę
i  prestiż  kartelu.  Mieli  oni  nadzieję,  że  groźby  Saudyjczyków  dotyczące 
zastosowania
strategii karania nie mają pokrycia. Mylili się. Z rysunku 9.5 wynika, że skoro inni
zwiększają wydobycie, musi to uczynić także Arabia Saudyjska.

9.5. Funkcje reakcji

W  analizowanym  przykładzie  gry  jednokrotnej  każdy  z  graczy  miał  strategię 
dominu-
jącą, która polegała na produkowaniu dużo, niezależnie od tego,  co robił  rywal.
W efekcie obaj gracze ponosili straty, ponieważ nie współpracowali, mimo że byli 
za-
leżni  od  siebie.  Kiedy  gra  jest  wielokrotna,  strategie  podejmowania  wiążących 
zobo-
wiązań oraz karania skłaniają graczy do współpracy i pozwalają osiągnąć wynik 
lep-
szy dla każdego z nich.

Kiedy dochodzi do karania rywala, działania gracza zmieniają się w reakcji na 
nie-
właściwe zachowanie rywala. Strategie dominujące są rzadkie. Zwykle optymalne
działanie każdego z graczy zależy od rzeczywistego lub oczekiwanego działania in-
nych graczy. Zachowanie gracza zależy od przyjmowanych przez niego założeń na 
te-
mat  działania rywala.  Chcąc uprościć rozważania,  zajmiemy się analizą  duopolu, 
który
składa się tylko z dwóch graczy.

Konkurencja typu Cournota

W 1838 r. francuski ekonomista Augustin Cournot badał prosty model duopolu.



W  modelu Cournota każde przedsiębiorstwo uznaje  wielkość produkcji innych
przedsiębiorstw za daną.

Wyobraźmy sobie duopol, który składa się z dwóch przedsiębiorstw o takim sa-
mym stałym krańcowym koszcie produkcji, MC. Na rysunku 9.6 pokazano problem
decyzyjny, przed którym stoi firma A. Jeśli założy ona, że firma B wytworzy O, cała
krzywa popytu gałęziowego D0 staje się krzywą popytu na jej produkt. Krzywa ta 
po-
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Rysunek 9.6. Konkurencja typu Cournota
Zakładając,  że  firma  B  wytworzy  O,  firma  A  staje
w obliczu  rynkowej  krzywej  popytu  D0 i  maksyma-
lizuje  swój  zysk,  produkując  Q0,  co  zapewnia  jej
zrównanie  kosztu  krańcowego  z  utargiem  krańco-
wym.  Jeśli  A  spodziewa  się,  że  B  wytworzy  3  jed-
nostki,  A  staje  w  obliczu  oczekiwanej  linii  popytu
D3,  położonej  3  jednostki  na  lewo  od  D0.  Przedsię-
biorstwo  A  wytwarza  wtedy  Q3.  Jeśli  A  spodziewa
się,  że  B  wytworzy  5  jednostek,  ma  do  czynienia
z krzywą  popytu  D5 i  wytwarza  Q5.  Optymalny  wo-
lumen  produkcji  firmy  A  jest  tym  mniejszy,  im
większa jest spodziewana produkcja firmy B.

kazuje, jaką ilość jest  w stanie sprzedać  A przy ustalonej przez nią danej  cenie. 
Wyko-
rzystując  te  informacje,  A oblicza  utarg  krańcowy  MR0 i  produkuje  Q0, a  więc
zrównuje swój koszt krańcowy z utargiem krańcowym.

Jeśli natomiast firma A zakłada, że firma B wytwarza 3 jednostki dobra, to ma 
do
czynienia  z  krzywą  popytu  D3,  która  powstaje  dzięki  przesunięciu  linii  popytu 
rynko-
wego  o  3  jednostki  w  lewo.  Przedsiębiorstwo  B sprzedaje  3  jednostki,  a  cały 
pozostały
popyt  przypada  przedsiębiorstwu  A. Na podstawie  informacji  o  linii  popytu  D3 

firma  A
ustala wielkość utargu krańcowego,  MR3, i wybiera taką wielkość produkcji, przy 
któ-
rej dochodzi do zrównania się kosztu krańcowego i utargu krańcowego.

Podobnie,  jeśli  przedsiębiorstwo  A spodziewa  się,  że  B wyprodukuje  5 
jednostek,
przesuwa linię popytu  D0 w lewo o 5 jednostek, do położenia  D5, i wytwarza  Q5, 
zrów-
nując  swój  koszt  krańcowy  z  utargiem  krańcowym  MR5. Im  większe  są 
spodziewana
produkcja  i  sprzedaż  drugiej  firmy,  tym  mniejszy  jest  optymalny  wolumen 
produkcji
firmy A; Q5 jest mniejsze od Q3, które jest mniejsze od Q0.

Powtarzając  to  rozumowanie  dla  wszystkich  możliwych  założeń  firmy  A na 
temat
przyszłego działania firmy B, otrzymujemy funkcję reakcji firmy A.

Funkcja reakcji przedsiębiorstwa  pokazuje,  jak  zmienia  się  optymalna 
wielkość
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produkcji  tego  przedsiębiorstwa  na  skutek  wszystkich  możliwych  działań
konkurenta.

W  modelu  Cournota  działanie  konkurenta  polega  na  wybraniu  przezeń 
określonej
wielkości produkcji. Na rysunku 9.7 widzimy dwie wielkości produkcji:  QA i  QB. 
Ana-
liza z rysunku 9.6 pokazała, że firma A wytwarza tym mniej, im większej produkcji
firmy B się spodziewa. Na rysunku 9.7 wybór optymalnej wielkości produkcji przez
przedsiębiorstwo  A jest  opisany  za  pomocą  funkcji  reakcji  RA. Jeśli  firma  A 
oczekuje,
że firma  B wytworzy o 1 jednostkę mniej,  zdecyduje się zwiększyć produkcję o 
mniej



niż 1 jednostkę. Spowoduje to, że całkowita wielkość produkcji się zmniejszy,  a 
cena
wzrośnie.  Ponieważ  w  takiej  sytuacji  przedsiębiorstwo  A  zarobi  więcej  na 
wyproduko-
wanych  wcześniej  jednostkach produktu,  nie  opłaca się  jej  zwiększyć  produkcji
o wielkość równą przewidywanemu spadkowi produkcji firmy B. Innymi słowy, na 
ry-
sunku 9.6 krzywa popytu przedsiębiorstwa A przesuwa się bardziej niż jej krzywa
utargu  krańcowego,  co  powoduje,  że  jej  produkcja  rośnie  o  mniej,  niż  wynosi 
przewi-
dywany spadek produkcji przedsiębiorstwa B.

W przypadku tego duopolu oba przedsiębiorstwa są takie same, a zatem firma B
stoi  przed podobnym problemem.  Stara  się  ona przewidzieć  wielkość  produkcji 
firmy
.4,  oblicza  przebieg spodziewanej  krzywej  popytu  na swoje  produkty i  wybiera 
najlep-
szy  dla  siebie  poziom  produkcji.  Na  rysunku  9.7  widzimy  funkcję  reakcji  RB 

przedsię-
biorstwa  B, które  również  wytwarza  tym  mniej,  im  większa  jest  spodziewana 
produk-
cja konkurenta.

Wzdłuż  każdej  funkcji  reakcji  oba  przedsiębiorstwa  optymalnie  reagują  na 
zmianę
przewidywanej  wielkości  produkcji  konkurenta.  Jedynie  w  stanie  równowagi 
optymal-
nym rozwiązaniem dla konkurenta jest zachowanie się w taki sposób, jaki został 
prze-
widziany przez drugą firmę.  W stanie  równowagi  Nasha żadna z firm nie  chce 
zmienić
swojego  zachowania  po  tym,  jak  jej  prognoza  dotycząca  wielkości  produkcji 
drugiej
firmy okazała się trafna.

Równowaga Nasha powstaje w punkcie przecięcia się wykresów obu funkcji
reakcji.

Ponieważ oba przedsiębiorstwa mają do czynienia z taką samą gałęziową linią 
po-
pytu, ich funkcje reakcji są symetryczne, pod warunkiem że nie różnią się od siebie
ich krzywe kosztów krańcowych na rysunku 9.6. W efekcie obie firmy wytwarzają 
po
tyle samo, czyli  Q*, co pokazano na rysunku 9.7. Nawet gdyby ich koszty były 
różne,
bylibyśmy  w  stanie  skonstruować  ich  (inne)  funkcje  reakcji,  jednak  ich  punkt 
przecię-
cia nie wyznaczałby wtedy równych udziałów firm w rynku.



Załóżmy, że krzywa kosztu krańcowego przedsiębiorstwa A przesuwa się w dół 
na
rysunku 9.6. Przy każdej zakładanej wielkości produkcji firmy B, firma A wytwarza
teraz więcej. Przesuwa się ona bardziej w dół na swej krzywej  MR, zanim dojdzie 
do
zrównania się MR z MC. Na rysunku 9.7 funkcja reakcji RA przesuwa się zatem do 
gó-
ry, co oznacza, że produkcja przedsiębiorstwa A, tj. Q*, zwiększa się, przy każdym 
za-
kładanym poziomie produkcji konkurenta, a więc  Q8. Nowy punkt przecięcia obu
funkcji  reakcji  (powiedzmy,  że  chodzi  o  punkt  F) pokazuje,  jak  zmienia  się 
równowa-
ga Nasha w modelu Cournota.

Nie zaskakuje wzrost produkcji firmy A. Jednak dlaczego maleje produkcja Bl
Otóż przy nowych, niższych kosztach krańcowych sytuacja przedsiębiorstwa A jest
optymalna przy większej produkcji. Jeśli firma B nie zmniejszy produkcji, to cena
bardzo się obniży. Firma B decyduje się na niewielkie zmniejszenie produkcji, aby 
po-
wstrzymać spadek ceny i zapobiec dużemu spadkowi utargu z już wytworzonych 
jed-
nostek produktu.
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Rysunek 9.7. Równowaga Nasha-
-Cournota

Funkcja  RA stanowi  funkcję  reakcji  firmy  A.  Poka-
zuje  ona,  jak  jej  optymalna  wielkość  produkcji
zmienia  się  na  skutek  zmian  spodziewanej  wielko-
ści  produkcji  firmy  B.  Firmy  są  do  siebie  podobne,
więc  RB stanowi  podobną  funkcję  reakcji  firmy  B.
Pokazuje  ona,  jak optymalna  wielkość  produkcji  fir-
my  B  zmienia  się  na  skutek  zmian  spodziewanej
wielkości  produkcji  firmy  A.  Przy  tych  założeniach
Cournota,  dotyczących  zachowania  konkurentów,
punkt  E  odpowiada  równowadze  Nasha.  W  tym
punkcie  przewidywania  przedsiębiorstw  dotyczące
zachowania  konkurenta  okazują  się  prawdziwe,
więc  nie  chcą  one  zmieniać  swojego  zachowania.
Jeśli  obie firmy są identyczne, to ich funkcje reakcji
okazują  się  symetryczne  i  obie  wytwarzają  tyle  sa-
mo, tj. Q*.

Podobnie jak w przypadku „dylematu więźnia", którego analizy dokonaliśmy
w podrozdziale 9.4, równowaga Nasha-Cournota nie oznacza maksymalizacji łącz-
nych  wypłat  obu  graczy.  Nie  udaje  się  im  ustalić  produkcji  na  poziomie 
maksymalizu-
jącym ich  łączne zyski.  Uznając  wielkość produkcji  konkurenta  za  daną,  każde
z przedsiębiorstw wytwarza za dużo. Większa produkcja powoduje spadek ceny, 
który
uderza  w obu graczy.  Wskutek nieuwzględnienia  faktu,  że  zwiększenie  własnej 
pro-
dukcji szkodzi konkurentowi, obie firmy decydują się na wytworzenie zbyt dużo.

Zachowanie  obu firm jest  prawidłowe,  jeśli  założymy,  że  poziom produkcji 
konku-
renta jest stały. Jednak zwiększenie produkcji przez jedną firmę skłania konkurenta 
do
zmiany zachowania.  Połączony monopolista  uwzględniłby to,  osiągając  większy 
zysk
całkowity.

Konkurencja typu Bertranda

Chcąc  pokazać,  jak  założenia  dotyczące  zachowania  konkurenta  wpływają  na 
funkcje
reakcji,  a zatem również na równowagę Nasha,  zbadamy model  zaproponowany 
przez
innego francuskiego ekonomistę, Josepha Bertranda.
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W  modelu oligopolu  Bertranda wszystkie przedsiębiorstwa za dane uznają ceny
ustalone przez konkurentów.I
Wszystkie przedsiębiorstwa ustalają cenę (a zatem również wielkość produkcji),

biorąc  pod  uwagę  oczekiwany  poziom  ceny  konkurenta.  Moglibyśmy  teraz 
dokonać



analizy  podobnej  do  analizy  modelu  Cournota,  wyprowadzić  krzywe  reakcji 
pokazują-
ce, jak zbiór cen ustalonych przez każdą z firm zależy od cen ustalonych przez jej
konkurenta, czyli znaleźć dotyczącą cen równowagę Nasha dla modelu Bertranda.
Znając ceny odpowiadające równowadze, moglibyśmy ustalić zapewniającą równo-
wagę wielkość produkcji. Okazałoby się wtedy znowu, że dwie identyczne firmy 
dzie-
lą rynek po równo. Jednak w przypadku modelu Bertranda można od razu dostrzec, 
że
równowadze  Nasha odpowiada wynik  typowy dla  konkurencji  doskonałej,  czyli 
zrów-
nanie się ceny z kosztem krańcowym. Skąd to wiemy?

Załóżmy,  że  przedsiębiorstwo  B ustala  cenę  powyżej  kosztu  krańcowego. 
Przedsię-
biorstwo A przejmuje wtedy cały rynek, ustalając cenę na poziomie nieco niższym 
od
firmy B. Ponieważ firma  B jest w stanie to przewidzieć, musi ustalić niższą cenę. 
Ar-
gumentacja ta pozostaje w mocy do momentu, kiedy w stanie równowagi Nasha, 
obie
firmy  zrównają  cenę  z  kosztem  krańcowym,  dzieląc  rynek  między  siebie.  Po 
osiągnię-
ciu  takiego  stanu  nie  ma  żadnych  bodźców,  które  mogłyby  skłonić 
przedsiębiorstwa  do
zmiany zachowania.

Porównanie modeli Bertranda i Cournota

W przypadku konkurencji Bertranda równowadze Nasha odpowiada zrównanie się
ceny z kosztem krańcowym, w związku z czym produkcja jest stosunkowo duża.
W modelu Cournota równowadze Nasha odpowiadają mniejsza produkcja gałęzi
i wyższa cena. Ponieważ koszty krańcowe i koszty przeciętne są stałe i niższe od 
ceny,
wszystkie  przedsiębiorstwa  osiągają  zysk.  Jednak  przedsiębiorstwa  nie 
współpracują.
Dzięki  koordynacji  decyzji  dotyczących  wielkości  produkcji  połączony 
monopolista
osiągałby  większy  zysk.  Produkcja  gałęzi  okazałaby  się  mniejsza,  a  cena  — 
wyższa.

Równowaga Nasha zależy zatem od treści konkretnych założeń dotyczących za-
chowania  konkurentów,  przyjmowanych  przez  przedsiębiorstwa.  Ogólnie, 
ekonomiści
wolą model Cournota. W praktyce niewielu oligopolistów zachowuje się jak gałąź 
do-
skonale konkurencyjna, co sugeruje model Bertranda.



Co więcej, ponieważ ceny można zmieniać bardzo szybko, założenie o stałości 
cen
ustalanych przez konkurenta nie wydaje się realistyczne. Natomiast w przypadku 
mo-
delu Cournota możemy uznać, że przedsiębiorstwa najpierw wybierają pożądaną
wielkość mocy produkcyjnych, a dopiero potem ustalają wysokość cen. Ponieważ
zmiana  zdolności  produkcyjnych  wymaga  czasu,  taka  interpretacja  wydaje  się 
bardziej
sensowna.

Renta pionierska

Do tej pory zakładaliśmy,  że nasi duopoliści podejmowali decyzje jednocześnie.
Przyjmijmy,  że jedna z tych firm może ustalić wielkość produkcji wcześniej niż
konkurent. Czy taka możliwość wykonania pierwszego ruchu daje jakieś korzyści?



Chcąc  przewidzieć,  jak  zachowa  się  przedsiębiorstwo  B w  sytuacji,  kiedy 
poziom
produkcji  przedsiębiorstwa  A jest  już  ustalony,  to  ostatnie  bada  funkcję  reakcji 
firmy
B, której ilustrację zawierają rysunki 9.6 i 9.7. Ustalając wielkość produkcji, firma 
A
uwzględnia  zatem  wpływ swoich  decyzji  o  poziomie  produkcji  na  wielkość 
produkcji
firmy B.

W  efekcie  funkcja  reakcji  przedsiębiorstwa  A się  zmienia.  Rysunek  9.7 
ilustrował
funkcję reakcji Cournota RA, przy założeniu niezależności decyzji o wielkości Q8I .

Teraz natomiast firma A wykorzystuje funkcję reakcji RB, co pozwala jej ustalić, że
większa produkcja wymusza  mniejszą produkcję  Q8. Firma  A przewiduje zatem, że
zwiększenie  przez  nią  produkcji  spowoduje  mniejszy spadek  ceny,  niż  miało  to 
miejsce
w przypadku  modelu  Cournota.  Wykres  utargu  krańcowego  przedsiębiorstwa  A 
prze-
biega  wyżej.  Firma  A wie,  że  przedsiębiorstwo  B pomoże  powstrzymać  spadek 
ceny.
zmniejszając Q8 w reakcji na wzrost Q^.

W modelu Cournota rola  lidera w sensie Stackelberga i położony wyżej wykres
MR pozwalają zatem zwiększyć produkcję przedsiębiorstwu  A. Firma  B wytwarza
mniej, ponieważ jest zmuszona zareagować na dużą produkcję Cfi. W efekcie firma 
A
produkuje więcej i osiąga większy zysk niż w modelu Cournota, lecz produkcja i 
zysk
firmy  B okazują się być  mniejsze.  Przedsiębiorstwo  A osiąga korzyści  związane
z możliwością wykonania pierwszego ruchu.

W modelu Stackelberga przedsiębiorstwo B zna wielkość produkcji ustaloną
wcześniej przez przedsiębiorstwo A. Ustalając wielkość swojej produkcji, przęd-
li   siębiorstwo A powinno zatem przewidzieć reakcję firmy B.

Prawo do pierwszego ruchu działa niczym zobowiązanie, które uniemożliwia 
ma-
nipulowanie  przez  konkurenta  zachowaniami  posiadacza  tego  prawa.  Kiedy już 
przed-
siębiorstwo A stworzy wielkie moce produkcyjne, firma B zmuszona jest zaakcepto-
wać fakt, że firma A wyprodukuje dużo. Najlepszym wyjściem dla przedsiębiorstwa 
B

Renta pionierska (first-mover advantage) oznacza,  że  gracz,  który 
wykonuje
ruch jako  pierwszy,  osiąga większe  wypłaty  niż  wówczas,  gdy 
decyzje  są  podej-

W niektórych gałęziach sytuacja przedsiębiorstw jest rzeczywiście 
podobna  i  mo-
del Cournota stanowi dobry opis zachowania tych oligopolistów. W 
innych  gałęziach
istnieje  przedsiębiorstwo  dominujące,  które  dysponuje  przewagą 
technologiczną  lub
lepszą  lokalizacją.  Zachowując  się  niczym  lider  w  sensie 



jest wtedy produkowanie mało. Takie działanie zapobiega dużemu spadkowi ceny, 
co
jest korzystne dla firmy A. Sprytna firma A z góry przewidziała taki rozwój wypad-
ków.



9.6. Wejście i potencjalna konkurencja

Dotychczas omawialiśmy przejawy konkurencji niedoskonałej, istniejącej między
przedsiębiorstwami działającymi  już w określonej  gałęzi.  Chcąc uzupełnić naszą 
wie-
dzę  o  tej  formie  konkurencji,  musimy  także  uwzględnić  wpływ  potencjalnej 
konkuren-
cji ze strony nowych firm wchodzących do gałęzi na zachowania istniejących firm.
\ależy rozróżnić trzy przypadki, kiedy wejście do gałęzi jest: (i) bardzo łatwe, (ii)
trudne za sprawą przypadku oraz (iii) celowo utrudniane.

Rynki sporne

Swoboda  wejścia  do  gałęzi  i  wyjścia  z  niej  to  zasadnicza  cecha  konkurencji 
doskona-
łej, czyli  takiej struktury rynku, w przypadku której każde z przedsiębiorstw jest 
małe
w  porównaniu  z  całą  gałęzią.  Załóżmy  teraz,  że  rozpatrujemy  gałąź,  w  której 
działają
nieliczne zasiedziałe firmy. Zanim jednak zdecydujemy się skorzystać z wyników 
na-
szej  wcześniejszej  analizy  oligopolu,  musimy  dobrze  się  zastanowić  nad 
zjawiskiem
wejścia i wyjścia. Możliwe, że gałąź ta jest rynkiem spornym.

■§ Rynek sporny (contestable market) to rynek, na którym istnieje swoboda wejścia
K   i wyjścia.

Przez swobodę wejścia rozumiemy stan, kiedy wszystkie przedsiębiorstwa — 
za-
równo już działające, jak i  nowe — mają dostęp do tych samych technologii,  a 
zatem
także  identyczne  krzywe  kosztów.  Natomiast  przez  swobodę  wyjścia  z  gałęzi 
rozumie-
my  taką  sytuację,  w  której  nie  istnieją  utopione, czyli  bezpowrotnie  utracone 
nakłady,
a  opuszczające daną gałąź przedsiębiorstwo może odzyskać wszystkie poniesione 
do
tej pory wydatki inwestycyjne, łącznie z pieniędzmi wydanymi na zdobycie wiedzy
i podniesienie własnej renomy.

Rynek sporny umożliwia zastosowanie taktyki  nagłego wtargnięcia do gałęzi i 
na-
tychmiastowego wycofania się z niej  {hit-and-run). Jeżeli nieliczne zasiedziałe przed-
siębiorstwa nie postępują tak, jak gdyby stanowiły gałąź doskonale konkurencyjną,
i nie spełniają warunku równowagi długookresowej  (P = MC - minimum LAC), to
nowa firma może wkroczyć na rynek, osłabić ich dotychczasową pozycję i — nim 



wy-
cofa się z gałęzi — osiągnąć przejściowy zysk.

Powinniśmy pamiętać, że w miarę postępów globalizacji zagraniczni dostawcy 
są
coraz ważniejszymi  potencjalnymi  firmami  wchodzącymi  do gałęzi.  Ich inwazja 
może
przybrać dwie formy. Po pierwsze, jeśli zyski monopolistyczne na rynku krajowym 
są
zbyt  wysokie,  towary importowane mogą się przyczynić  do zwiększenia podaży; 
kon-
kurencja doprowadzi wtedy do spadku cen i zysków. W skrajnym przypadku, kiedy
import wzrasta zawsze wówczas, gdy ceny krajowe wzrastają powyżej cen świato-
wych,  mamy  do  czynienia  z  konkurencją  doskonałą,  którą  analizowaliśmy  w 
poprzed-
nim rozdziale.
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Ponadto  globalizacja  zwiększa  prawdopodobieństwo  tego,  że  zagraniczne 
przed-
siębiorstwa  podejmą  produkcję  bezpośrednio  w  kraju,  co  stanowi  „namacalną" 
formę
wejścia na rynek. Przyczyniając się do wzrostu liczby potencjalnych przybyszów, 
glo-
balizacja zwiększa znaczenie rynków spornych jako sposobu opisu struktury rynku.
Co  więcej,  zazwyczaj  wyobrażamy  sobie,  że  firma  wchodząca  do  gałęzi  musi 
zaczy-
nać od zera. Tymczasem, kiedy na krajowy rynek wchodzi istniejąca od wielu lat 
za-
graniczna firma,  często dysponuje  ona doświadczeniem i  bardzo zaawansowaną 
wie-
dzą produkcyjną i marketingową.

Globalizacja może mieć zalety i wady.  Z jednej strony, powoduje zwiększenie 
się
rynku  i  ułatwia  wejścia,  z  drugiej  zaś  jej  efektem  może  być  ekspansja 
przedsiębiorstw
wielonarodowych, które mogą działać w wielu krajach jednocześnie, co prowadzi 
do
powstania firm dysponujących znaczną siłą na wszystkich tych rynkach. Coca-Cola
i  Pepsi  walczą  zażarcie  o  dominację  na  rynku  światowym  i  nawet  w Wielkiej 
Brytanii
Virgin Cola nie jest dla nich naprawdę groźnym konkurentem.

Teoria rynków spornych jest kontrowersyjna. Istnieje wiele gałęzi, w których 
po-
niesione  nakłady  (koszty  utopione)  są  trudne  do  odzyskania,  a  zdobycie 
doświadczeń
produkcyjnych wymaga czasu, co stawia kandydata do wejścia w sytuacji o wiele
mniej korzystnej w porównaniu z już istniejącymi przedsiębiorstwami. Jak wkrótce
zobaczymy, nie można też wykluczyć, że zasiedziałe przedsiębiorstwa zmienią swe
zachowanie  w  sytuacji  zagrożenia  wejściem nowych  konkurentów.  Z  teorii  tej 
wyraź-
nie  natomiast  wynika,  że  struktura  rynku  i  zachowania  działających  na  nim 
przedsię-
biorstw nie zależą jedynie od liczby firm w gałęzi.

Oto dlaczego w poprzednim rozdziale byliśmy tak ostrożni,  podkreślając,  że 
mo-
nopolista to pojedynczy producent,  który może całkowicie pominąć zagrożenie wej-
ściem konkurentów. Musimy w związku z tym uściślić klasyfikację z tablicy 9.1 i do-
kładnie przeanalizować wspomniane zjawisko wejścia do gałęzi.

Naturalne bariery wejścia

W naszej analizie barier wejścia rozróżniamy bariery,  które powstają samoistnie, 
oraz
te,  które  są  rozmyślnie  stwarzane  przez  działające  już  w  danej  gałęzi 
przedsiębiorstwa.



Naturalna bariera wejścia to  taka  bariera,  która  nie  została  rozmyślnie 
stworzo-
na przez działające już w gałęzi firmy.

Amerykański  ekonomista  Joe  Bain  wyodrębnił  trzy  typy  barier  wejścia: 
różnico-
wanie produktu, bezwzględną przewagę kosztową oraz korzyści skali. Pierwsza z 
nich
nie jest barierą naturalną, co wkrótce wyjaśnimy. Bezwzględna przewaga kosztowa,
kiedy krzywe kosztów przedsiębiorstw już działających przebiegają niżej niż te, 
które
cechują  nowe  firmy,  może  być  barierą  naturalną.  Na  przykład,  jeżeli  dokładne 
pozna-
nie  specyfiki  działania  w  danej  gałęzi  wymaga  czasu,  to  —  przynajmniej  w 
krótkirr_
okresie — istniejące przedsiębiorstwa będą ponosić niższe koszty. Jeśli są sprytne, 
tc
zdołają też zająć najdogodniejsze lokalizacje. Jeżeli natomiast przedsiębiorstwa te
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Ramka 9.3

Bariery na cenzurowanym

W 2004 r. firma  Morrisons  ostatecznie zakończyła przejmowanie konkurencyjnej 
sieci
supermarketów  Safeway.  W  efekcie  z  maleństwa,  którego  udział  w  rynku 
brytyjskim
wynosił 6%, Morrisons awansował do pierwszej ligi z udziałem w rynku równym
17%, czyli tylko odrobinę mniej od Sainsburys, dotychczasowego lidera na rynku 
su-
permarketów.

Do przejęcia Safewaya usiłowały nie dopuścić Tesco, Asda i Sainsburys; sieci 
te
przedłożyły firmie  Morrisons  własne oferty. W pewnym momencie Philip  Green, 
wła-
ściciel  sieci  położonych  centralnie  sklepów  detalicznych  British  Home  Stores 
(Bhs),
również  przymierzał  się  do  przejęcia  Safewaya.  Safeway  okazał  się  aż  tak 
łakomym
kąskiem,  ponieważ  jego  przejęcie  było  ostatnią  szansą  wejścia  na  rynek 
supermarke-
tów.  Wobec  braku  odpowiednich  działek,  przy  nikłych  szansach  na  uzyskanie 
pozwo-
lenia  na  otwarcie  nowych  supermarketów,  jedynym  sposobem  dostania  się  do 
gałęzi
było przejęcie już istniejącej sieci. W sytuacji gdy Morrisons stał się właścicielem 
Sa-
fewaya, a gałąź uległa konsolidacji, w efekcie której pozostali w niej tylko wielcy 
gra-
cze, następne przejęcie będzie jeszcze trudniejsze. Na tym rynku bariery wejścia są 
te-
raz zdecydowanie wyższe.

podjęły  inwestycje  lub  prace  badawczo-rozwojowe  z  myślą  o  odstraszeniu 
potencjal-
nych  konkurentów,  to  bariera,  o  której  mówimy,  przestaje  być  naturalna. 
Omówimy
krótko ten przypadek.

Rysunek  9.1  umożliwił  nam  pokazanie  roli  korzyści  skali  jako  naturalnej 
bariery
wejścia.  Wyjaśniliśmy,  że  jeżeli  minimalna  skala  efektywna  jest  duża  w 
porównaniu
z popytem na produkty gałęzi, to nowa firma nie zdoła się wedrzeć do gałęzi bez
znacznego  obniżenia  ceny  rynkowej,  a  to  po  prostu  może  nie  pozwolić  na 
osiągnięcie
zysku.
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Im  trudniejsze  do  pokonania  są  takie  naturalne  bariery,  tym  bardziej 
uzasadnione
będzie  zlekceważenie  groźby  konkurencji  ze  strony  potencjalnych  firm 
wchodzących
do gałęzi.  Gra na rynku oligopolu zostaje wówczas ograniczona do konkurencji 
mię-
dzy działającymi przedsiębiorstwami, toczącej się zgodnie z regułami omawianymi
poprzednio.  Tam,  gdzie naturalne bariery wejścia są niskie,  może zajść jeden z 
dwóch
przypadków: albo firmy zasiedziałe zaakceptują tę sytuację i groźba konkurencji ze
strony przedsiębiorstw wchodzących do gałęzi zapobiegnie nadużywaniu przez nie
siły  rynkowej  — wynik  będzie  podobny do  przypadku  konkurencji  doskonałej, 
albo
też  firmy  zasiedziałe  same  będą  się  starały  stworzyć  jakieś  dodatkowe  bariery 
wejścia.



9.7. Odstraszanie strategiczne kandydatów do wejścia

Strategią  jest  plan  gry  w sytuacji,  kiedy  decyzje  są  współzależne.  Przymiotnik 
„strategiczny" jest powszechnie używany w języku potocznym,  lecz w ekonomii 
nadaje mu się bardziej precyzyjne znaczenie.

Posunięcie strategiczne to  takie  działanie,  które  wywiera  korzystny  dla 
podejmu-
jącej  je  osoby  wpływ  na  wybory  innej  osoby,  oddziałując  na  jej 
przewidywania
dotyczące działań tej pierwszej osoby.

Wprowadziliśmy  już  pojęcie  zobowiązania  samoograniczającego  jako 
posunięcia
strategicznego,  a  teraz  rozważymy  inny  przykład  odstraszania  kandydatów  do 
wejścia.

Na rysunku  9.8 w gałęzi  istnieje  tylko  jedno przedsiębiorstwo,  a  rozgrywka 
toczy
się przeciwko jednej, chcącej wejść na rynek firmie. Ma ona do wyboru albo próbo-
wać dostać  się  do gałęzi,  albo pozostać  poza nią.  Jeśli  zdecyduje  się  wejść,  to 
przed-
siębiorstwo już działające w gałęzi może zaakceptować konkurenta i zgodzić się na
podział  rynku  lub  też  może  podjąć  walkę.  Walka  z  przybyszem  oznacza 
wytwarzanie
przynajmniej  takiej  samej,  a  może  nawet  znacznie  większej  produkcji  niż 
poprzednio,
co powoduje załamanie się ceny dla całej gałęzi. W efekcie tej wojny cenowej, nazy-
wanej czasem polityką cen niszczących (konkurenta) działającego przedsiębiorstwa,
sytuacja obu producentów pogarsza się i ponoszą oni straty. W górnych kratkach na
rysunku  9.8  widać  zyski  firmy  zasiedziałej  (z  lewej  strony)  i  przedsiębiorstwa
wchodzącego do gałęzi (z prawej strony) w każdej z trzech możliwych sytuacji.

Jeżeli  nikt  nie  rzuca  wyzwania  zasiedziałemu  w gałęzi  przedsiębiorstwu,  to 
rozwi-
ja się ono świetnie, osiągając zyski w wysokości 5. Rzecz jasna, firma wchodząca 
do
gałęzi  nie osiąga żadnych zysków.  Jeśli  natomiast  przedsiębiorstwa podzielą się 
ryn-
kiem, to oba uzyskają niewielkie zyski równe 1. Jeżeli dochodzi do wojny cenowej,
oba przedsiębiorstwa ponoszą straty. Jak zatem powinna się toczyć ta rozgrywka?

Załóżmy,  że do gałęzi wchodzi nowa firma. Porównując górne kratki, lewą i 
środ-
kową, dochodzimy do wniosku, że już istniejąca firma uczyni lepiej, oddając pole, 
niż
podejmując walkę. Firma wchodząca do gałęzi może to przewidzieć. Żadne groźby 
fir-
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my zasiedziałej, mające powstrzymać wejście, nie są wówczas wiarygodne. Kiedy
dojdzie do starcia, lepszym rozwiązaniem będzie dla niej poddanie się. Oczywiście,
działająca już w gałęzi firma chciałaby bardzo, aby przybysz pozostał poza gałęzią, 
bo
sama mogłaby wtedy osiągać zysk równy 5.  Jednak równowaga tej  gry to stan.
w którym przybysz  wejdzie do gałęzi,  a  już istniejąca firma nie będzie stawiać 
oporu.
Obie strony osiągają wtedy zyski równe 1, o czym informuje górna lewa kratka na 
ry-
sunku.

Jednak przedsiębiorstwo zasiedziałe może rozpocząć skuteczną obronę, zanim 
poja-
wi  się  nowy  konkurent,  podejmując  zobowiązanie  do  przeciwstawienia  się 
wszelkim
próbom wejścia  do gałęzi.  W ten sposób odstraszy ewentualnych  konkurentów. 
Istnie-
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ące przedsiębiorstwo byłoby szczęśliwe, gdyby zjawił się Marsjanin i oświadczył, 
że
•wstrzela  cały  jego  zarząd,  jeśli  kiedykolwiek  dopuści  on  do  wejścia  nowych
konkurentów. Wówczas  kandydaci  do wejścia,  spodziewając się  walki  i  strat  w 
wyso-
kości I ,  zostaliby poza gałęzią, pozostawiając działające w niej przedsiębiorstwo w 
spo-
koju (osiągałoby ono wówczas trwały zysk równy 5).

Gdy  nie  ma  Marsjan,  przedsiębiorstwo  zasiedziałe  może  osiągnąć  taki  sam 
efekt,
używając  środków  ekonomicznych.  Załóżmy  np.,  że  zaczyna  ono  inwestować, 
rozbu-
dowując  zdolności  wytwórcze.  Ich  niewykorzystanie  wiąże  się  z  wysokimi 
kosztami,
a tak właśnie dzieje się przy niskim poziomie produkcji. Kiedy nikt nie próbuje 
wejść
lub  jeśli  przybysz  jest  akceptowany  bez  walki,  przedsiębiorstwo  zasiedziałe 
produkuje
niewiele. Przyjmijmy,  że w tej sytuacji ponosi ono stratę równą 3 ze względu na
niewykorzystane  moce  produkcyjne.  W  dolnych  kratkach  na  rysunku  9.8 
uwzględnio-
no spadek zysków firmy zasiedziałej o 3 dla obu przypadków. Jednak w warunkach
wojny cenowej produkcja tego przedsiębiorstwa jest  duża i  nadwyżka  zdolności 
pro-
dukcyjnych już nie występuje. Nie musimy zatem obniżać zysków przedsiębiorstwa
zasiedziałego w środkowych  kratkach na rysunku 9.8.  Teraz przeanalizujemy tę 
roz-
grywkę raz jeszcze.

Jeżeli  nowa  firma  wchodzi  do  gałęzi,  to  działające  w niej  przedsiębiorstwo 
ponosi
stratę albo w wysokości 2, gdy się podda, albo na poziomie 1, gdy podejmie walkę.
Wejście  natrafia  zatem  na  opór.  Przewidując  to,  przybysz  nie  wchodzi,  bo 
poniósłby
straty w wyniku wojny cenowej. Równowaga odpowiada więc prawej dolnej kratce
i wejście nie następuje. Strategiczne odstraszanie konkurentów nie tylko powiodło 
się,
lecz także przyniosło zyski. Nawet ponosząc koszt w wysokości 3, spowodowany 
nie-
wykorzystaniem  zdolności  wytwórczych,  przedsiębiorstwo  zasiedziałe  wciąż 
osiąga
zysk równy 2, który oczywiście jest lepszy od zysku w wysokości 1, osiąganego w 
sy-
tuacji  opisanej  w górnej  lewej  kratce  rysunku,  kiedy nie  nastąpiło  odstraszanie
i konkurent wszedł do gałęzi bez przeszkód.
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Zyski  w  wariancie
z odstraszaniem

1   1 -1 -1 5  0

Zyski  w  wariancie
bez odstraszania

-2 1 -1 -1 2  0

Rysunek 9.8. Odstraszanie 
strategiczne
Gdy nie występuje odstraszanie,  a  przybysz  wcho-
dzi  do  gałęzi,  przedsiębiorstwo  zasiedziałe  uczyni
najlepiej,  jeżeli  pogodzi  się  z  tym  i  nie  podejmie
walki. Przybysz wie o tym i dlatego wchodzi. Rów-
nowaga występuje w lewej górnej kratce, gdzie oba
przedsiębiorstwa osiągają zysk równy 1. Jeżeli jed-
nak przedsiębiorstwo zasiedziałe podejmie działania
obronne i poniesie wydatek równy 3, zwracający się
tylko  wtedy,  kiedy  dojdzie  do  walki,  oznacza  to
wzniesienie  skutecznej  zapory  przeciw  wejściu.
Konkurent  pozostanie  poza  gałęzią,  a  równowaga
ustali  się  w  prawej  dolnej  kratce.  Sytuacja  zasie-
działego  w  gałęzi  przedsiębiorstwa  poprawi  się
i osiągnie ono zysk równy 2.
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Odstraszanie strategiczne polega  na  takim  zachowaniu  przedsiębiorstw 
działają-
cych  już  na  jakimś  rynku,  które  zmniejsza  prawdopodobieństwo  wejścia 
konku-
rentów na ten rynek.

Czy strategia odstraszania jest zawsze skuteczna? Nie. Załóżmy, że na rysunku 
9.8
zmieniamy dane w prawych kratkach. W górnej prawej kratce zaznaczamy, że ist-
niejące  przedsiębiorstwo  osiąga  zysk  w wysokości  3,  kiedy  nie  wchodzą  nowe 
firmy.
Jeżeli  przedsiębiorstwo  to  nie  podjęło  żadnych  wiążących  zobowiązań,  to 
równowagę
pokazuje  górna  lewa  kratka,  jak  do  tej  pory.  Kiedy  jednak  podjęło  takie 
zobowiązanie
i wydało 3 na stworzenie rezerwy zdolności wytwórczych, wtedy w dolnej prawej
kratce widzimy, że po odstraszeniu kandydatów do wejścia osiągnęło zysk równy 0.
Konkurent nie wchodzi, lecz przedsiębiorstwu z gałęzi wiodłoby się znacznie lepiej,
gdyby  nie  inwestowało  w  nadwyżkę  zdolności  produkcyjnych  i  pozwoliło  mu 
wejść,
bo wtedy osiągnęłoby zysk w wysokości 1.

Możemy rozwinąć tę analizę na dwa sposoby. Po pierwsze, z przedstawionego 
mo-
delu  wynika,  że  wojny  cenowe  nigdy  nie  powinny  wybuchać.  Jeżeli 
przedsiębiorstwo
zasiedziałe  rzeczywiście  jest  gotowe  walczyć,  to  potencjalny  konkurent  nie 
powinien
wkraczać  do  gałęzi.  Oczywiście,  wymaga  to  od  niego  dokładnej  wiedzy  o 
wysokości
zysków  osiąganych  przez  zasiedziałe  przedsiębiorstwo,  w  poszczególnych 
sytuacjach
pokazanych na rysunku, co z kolei umożliwia prawidłowe przewidzenie jego zacho-
wań. W rzeczywistości nowe firmy często się mylą. Poza tym, jeżeli kandydat do 
wej-
ścia ma znacznie większe zasoby finansowe niż działający w gałęzi konkurent, to 
woj-
na cenowa może być dla niego dobrą inwestycją. Zasiedziała firma wycofa się jako
pierwsza, a przybysz będzie mógł zagarnąć wpływy i z nadwyżką powetować sobie
wcześniejsze straty.

Ponadto utrzymywanie rezerwy zdolności produkcyjnych nie jest jedynym środ-
kiem  zwalczania  konkurencji  dostępnym  dla  zasiedziałego  przedsiębiorstwa. 
Podejmo-
wane  zobowiązania  muszą  być  nieodwracalne,  w  innym  przypadku  bowiem są 
groźba-
mi bez pokrycia. Muszą one zwiększać prawdopodobieństwo podjęcia walki przez
dane przedsiębiorstwo. Wszystko to, co zwiększa koszty stałe lub koszty utopione,
działa  odstraszająco.  Wysokie  koszty  stałe  sztucznie  podnoszą  korzyści  skali  i 
powo-
dują, że działającemu już w gałęzi przedsiębiorstwu bardziej zależy na utrzymaniu



wysokiego poziomu produkcji. Koszty utopione zaś są nie do odzyskania. Dobrym
przykładem są wydatki na reklamę, która podnosi prestiż firmy i przywiązanie do 
jej
znaku. Podobnie ma się sprawa z różnicowaniem produktu. Jeżeli przedsiębiorstwo
działające już w gałęzi wytwarza tylko jedną odmianę produktu, to kandydat  do 
wej-
ścia  może  liczyć  na  to,  że  wedrze  się  na  rynek  z  inną  odmianą.  Jeśli  jednak 
istniejące
przedsiębiorstwo  wytwarza  wiele  marek  lub  modeli,  nowy  konkurent  będzie 
zmuszony
podjąć walkę na całym froncie, co bardzo podnosi koszty wejścia.
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Ramka 9.4

Po co tyle reklamy?

Reklama  ma  na  celu  nie  tylko  wznoszenie  barier  utrudniających  konkurentom 
wejście
na  rynek.  Czasem  chodzi  o  to,  żeby  wpłynąć  na  konsumentów,  ujawniając 
informacje
0jakości własnych dóbr, którymi dysponują tylko ich producenci.

Jeżeli konsumenci na pierwszy rzut oka potrafią ocenić jakość produktu jeszcze
przed jego nabyciem,  reklama nie zdziała  wiele.  Psujące się  banany czernieją  i 
bezce-
lowe jest reklamowanie ich świeżości. W tym przypadku informacja jest dostępna 
bez
ograniczeń  i  każda  próba  oszukania  konsumentów  zostaje  odkryta.  Jednak  w 
przypad-
ku większości produktów konsumenci nie potrafią ocenić jakości przed zakupem
1przekonują się o niej dopiero po pewnym czasie, w trakcie ich użytkowania.

Przedsiębiorstwa, w odróżnieniu od konsumentów stykających się pierwszy raz
z produktem, mają wyłączny dostęp do pewnych informacji. Rzucająca się w oczy
i  kosztowna)  kampania  reklamowa  sygnalizuje potencjalnym  konsumentom,  że 
firma
wierzy w swój produkt oraz oczekuje dużego i długotrwałego sukcesu rynkowego, 
któ-
ry pozwoli  pokryć  koszty stałe w postaci  początkowych  wydatków na reklamę. 
Firmy,
które wiedzą, że konsumenci wkrótce odkryją, iż zostali wprowadzeni w błąd co do 
ja-
kości produktu, nie inwestują wiele w reklamę.

Jak wygląda reklama w przypadku dóbr trwałych, takich jak lodówki, które z 
na-
tury rzeczy kupuje się raz na jakiś czas, a wymienia po dziesięciu latach lub nawet
później? Konsumenci chcieliby prawdziwej reklamy, która byłaby dla nich bardzo 
ko-
rzystna,  jednak  producentom  dóbr  wysokiej  jakości  brak  jest  motywacji  do 
posługiwa-
nia  się  reklamą.  Opłaca  się  również  reklama  nierzetelna  (upłynie  wiele  czasu, 
zanim
konsumenci  odkryją  prawdę),  zatem skłonność do posługiwania się reklamą nie 
sygna-
lizuje  już  wysokiej  jakości  produktu.  Reklama  staje  się  to  zatem  zjawiskiem 
rzadkim.
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W tablicy przedstawiono wydatki na reklamę, traktowane jako odsetek przycho-
dów  ze  sprzedaży,  dla  trzech  rodzajów  dóbr  wyróżnionych  powyżej.  Jak  się 
okazuje,

fakty dość dobrze potwierdzają teorię.

Moment
rozpoznania jakościCzas

do kolejnego zakupuPrzykładyWydatki na reklamę
jako odsetek
przychodów

ze sprzedażyPrzed zakupemNieistotnyBanany, plakaty0,4Wkrótce po 
zakupieKrótkiHerbatniki3,6Długo po zakupieNieistotnyOdtwarzacz 

CD1,8

Wydatki na reklamę jako odsetek przychodów ze sprzedaży dla 
trzech rodzajów dóbr

Ź ród ło :  E. Davis, J. Kay, J. Star, Is Advertising Rational?, „Business 
Strategy Review" 1991, Autumn,
Oxford University Press.
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9.8. Wnioski

W rzeczywistości tylko nieliczne gałęzie przypominają opisywane w podręcznikach
skrajne przypadki  konkurencji  doskonałej i  czystego monopolu.  W większości  z 
nich
panuje  konkurencja  niedoskonała.  W  tym  rozdziale  przedstawiliśmy  typy 
konkurencji
niedoskonałej.  Teoria  gier,  a  zwłaszcza  takie  pojęcia,  jak  samoograniczające 
zobowią-
zanie,  wiarygodność  i  odstraszanie,  umożliwiły  ekonomistom  analizę  wielu 
praktycz-
nych problemów wielkiego biznesu.

Czego właściwie się nauczyliśmy? Po pierwsze, struktura rynku i zachowania 
na-
leżących do gałęzi przedsiębiorstw są współzależne. Do tej pory ekonomiści zwykle
zaczynali swą analizę od określenia struktury rynku, o której decydowały rozmiary 
ko-
rzyści skali i gałęziowa krzywa popytu. Następnie próbowano określić zachowanie
przedsiębiorstw  w  tej  gałęzi  (monopol,  oligopol,  konkurencja  doskonała),  a  na 
końcu
sprawdzano przewidywania, porównując je ze wskaźnikami, takimi jak nadwyżka
ceny  nad  kosztem  krańcowym.  Teraz  wiemy  już,  że  strategiczne  zachowania 
przedsię-
biorstw, działających w danej gałęzi,  mogą wpływać na wejścia nowych firm,  a 
zatem
także na strukturę rynku (z wyjątkiem przypadku, gdy wejście nie sprawia żadnych
kłopotów).

Po drugie,  poznaliśmy znaczenie  konkurencji  potencjalnej ze  strony zarówno
przedsiębiorstw  krajowych,  rozważających  możliwość  wejścia,  jak  i  importu. 
Liczba
działających  dziś  w  gałęzi  przedsiębiorstw  nie  mówi  nam  zbyt  wiele  o  ich 
rzeczywi-
stej pozycji na rynku. Jeżeli wejście do gałęzi jest bardzo łatwe, to nawet jedyne
przedsiębiorstwo w gałęzi, czyli  jawny monopolista, może uznać za nieopłacalne
znaczniejsze odchylenia od zachowań doskonale konkurencyjnych.

Po trzecie, przekonaliśmy się, jak wiele praktyk ze świata prawdziwego biznesu
—  wojny  cenowe,  reklamę,  upowszechnianie  znaków  firmowych,  nadwyżkę 
zdolności
produkcyjnych,  nadmiernie  rozbudowane  programy  badawczo-rozwojowe  — 
można
pojmować  jako  elementy  konkurencji  strategicznej.  Chcąc,  żeby  spełniły  swą 
funkcję,
groźby wypowiadane w jej ramach muszą zostać uwiarygodnione przez wiążące 
zobo-
wiązania samoograniczające.
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Podsumowanie

• Konkurencja niedoskonała istnieje wtedy, kiedy pojedyncze przedsiębiorstwa 
są
przekonane, że mają do czynienia z opadającymi krzywymi popytu. Jej najważ-
niejsze formy to konkurencja monopolistyczna, oligopol i czysty monopol.

• Status  czystego monopolu  może zostać przyznany z mocy prawa. Bywa tak 
wte-
dy, kiedy gałąź zostaje znacjonalizowana lub kiedy przedsiębiorstwo uzyskuje 
pa-
tent  zapewniający  mu  okresową  wyłączność  produkcji.  Jeśli  minimalna 
efektyw-
na skala produkcji  jest  bardzo duża w porównaniu z popytem na produkty 
całej
gałęzi, to taka naturalna bariera wejścia może być wystarczająco wysoka, aby



Struktura rynku i konkurencja niedoskonała   516

stworzyć  monopol  naturalny,  mogący  ignorować  niebezpieczeństwo  wejścia 
kon-
kurencji.

• W  sytuacji  będącej  odwrotnym  przypadkiem  skrajnym,  wejścia  do  gałęzi  i 
wyjścia
z  niej  mogą  nie  pociągać  za  sobą  żadnych  kosztów.  Rynek  jest  sporny  i 
działające
tu  przedsiębiorstwa  muszą  naśladować  zachowania  typowe  dla  konkurencji 
dosko-
nałej,  bo  inaczej  ich  pozycja  zostanie  podważona  przez  napływ  nowych 
konkuren-
tów. W przypadkach pośrednich gałąź będzie prawdopodobnie oligopolem.

• Przedsiębiorstwa  działające  w  warunkach  konkurencji  monopolistycznej
mają swobodę wejścia do gałęzi i wyjścia z niej, ale każde z nich jest małe i wy-
twarza  podobne,  chociaż  nieidentyczne  produkty.  Każde  rozporządza  pewną 
ogra-
niczoną  siłą  monopolistyczną,  związaną  z  wytwarzaną  specyficzną  odmianą 
pro-
duktu6. W stanie równowagi długookresowej w punkcie styczności cena równa 
się
kosztowi przeciętnemu, przewyższa jednak utarg krańcowy i koszt krańcowy.

• Oligopoliści  stoją w obliczu dylematu: porozumieć się i współdziałać w celu 
mak-
symalizacji  łącznych  zysków  czy  też  konkurować  o  większy  własny  udział
w  zmniejszonej  puli  zysków.  Porozumienie  (zmowa)  może  być  formalne, 
czego
przykładem jest kartel, lub nieformalne. Gdy nie ma wiarygodnego zagrożenia
karą  ze strony uczestników porozumienia,  każde z przedsiębiorstw odczuwa 
po-
kusę oszukiwania.

• Teoria  gier  opisuje  współzależne  decyzje  dotyczące  wyboru  strategii, 
podejmowa-
ne przez każdego gracza. W grze zwanej „dylematem więźnia" każda z firm ma
strategię  dominującą.  Dzięki  wiążącym  zobowiązaniom samoograniczającym 
obie
mogą poprawić swe położenie, zapewniając nienaruszalność porozumienia.

• Funkcja reakcji pokazuje najlepszą odpowiedź jednego gracza na działania in-
nych  graczy.  W  przypadku  równowagi  Nasha  wykresy  funkcji  reakcji  się 
przeci-
nają. Żaden z graczy nie chce wtedy zmienić swojej decyzji.

• W przypadku  konkurencji  typu Cournota  każda firma  uznaje,  że  wielkość 
pro-

dukcji  konkurenta  jest  dana.  Natomiast  w  przypadku  konkurencji  typu 
Bertran-

6 Lub znakiem firmowym {przyp. tłum.).
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da  każda  firma  za  daną  uznaje  cenę  żądaną  przez  konkurenta.  Równowaga
Nasha-Bertranda  oznacza  zrównanie  się  ceny  z  kosztem  krańcowym. 
Równowaga
Nasha-Cournota  oznacza  mniejszą  produkcję,  wyższe  ceny  i  zyski.  Jednak 
przed-
siębiorstwom nie udaje się zmaksymalizować łącznego zysku, ponieważ żadne
z nich nie bierze pod uwagę tego, że zwiększenie przez niego produkcji szkodzi
jego konkurentom.

• Przedsiębiorstwo,  które  ma  możliwość  wykonania  pierwszego  ruchu 
(osiągnię-
cia renty pionierskiej), jest liderem w sensie Stackelberga. Przewidując reakcje
konkurenta,  wytwarza  ono  więcej,  wiedząc,  że  w  efekcie  konkurent  będzie 
zmusz-
ony produkować  mniej.  Prawo  do  pierwszego posunięcia  oznacza  skuteczne 
zobo-
wiązanie.
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• Naturalne bariery wejścia powstają samoistnie i mogą wynikać z korzyści skali
lub  z  absolutnej  przewagi  kosztowej  już  istniejących  przedsiębiorstw. 
Natomiast
strategiczne  bariery  wejścia  powstają  w zaciszu  gabinetów i  są  wynikiem 
wiążą-
cych zobowiązań samoograniczających, podejmowanych po to, aby stawić opór
ewentualnym nowym konkurentom. Jedynie w pewnych okolicznościach strate-
giczne odstraszanie amatorów wejścia jest opłacalne dla firm zasiedziałych.

Zadania sprawdzające

1. Krzywą popytu na produkt pewnej gałęzi opisują następujące dane:

Cena 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ilość 10 9 8 7 6 5 4 . 3 2 1

a)  Przyjmijmy,  że  gałąź  jest  tworzona  przez  monopolistę,  którego  koszt 
krańcowy
MC jest stały i równy 3. Jaką cenę i wielkość produkcji ustali owo przedsiębior-
stwo?  b)  Załóżmy  teraz,  że  chodzi  o  dwa  przedsiębiorstwa,  w  których
MC = AC = 3. Przy jakim poziomie produkcji i ceny łączne zyski osiągną maksi-
mum, jeżeli przedsiębiorstwa te zawrą porozumienie? c) Dlaczego oba przedsię-
biorstwa  muszą  uzgodnić  rozmiary  produkcji,  którą  każde  z  nich  wytworzy?
d) Dlaczego każde z nich może odczuwać pokusę oszukiwania, gdy jest w stanie
uniknąć odwetu drugiej strony?

2. Załóżmy, że oba przedsiębiorstwa z powyższego przykładu (nazwijmy je A i Z)
kontrolują  w punkcie  wyjścia  po połowie  rynku  i  stosują  cenę monopolową. 
Przed-
siębiorstwo  Z  decyduje  się  oszukiwać  i  ma  nadzieję,  że  przedsiębiorstwo  A 
będzie
trwać przy swej dotychczasowej wielkości produkcji, a) Narysuj krzywą popytu
oczekiwanego  przez  przedsiębiorstwo  Z.  b)  Jaką  cenę  i  wielkość  produkcji 
wybie-
rze przedsiębiorstwo Z?

3. Mechanicy samochodowi mówią czasem, że wszyscy mechanicy powinni być li-
cencjonowani,  co  sprawiłoby,  że  napraw  dokonywałby  wyłącznie  personel 
wykwa-
lifikowany. Niektórzy ekonomiści odpowiadają, że klienci mogą zawsze zapytać,
czy mechanik  został  przeszkolony przez  renomowaną  instytucję,  i  nie  muszą 
oglą-
dać  jakiejkolwiek  licencji,  a)  Oceń  argumenty  przemawiające  za 
licencjonowaniem
i przeciw licencjonowaniu mechaników samochodowych,  b) Czy w przypadku 
li-
cencjonowania lekarzy argumenty te ulegną zmianie?

4. Przypomnij sobie treść pięciu reklam oglądanych w telewizji. Jak sądzisz, czy 
ich
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podstawową funkcją  jest  informowanie,  czy też  wznoszenie  barier  wejścia  w 
danej
gałęzi?

5. Pobłażliwi rodzice wiedzą, że dzieci należy czasem karać, lecz kiedy przychodzi
co do czego, kończy się na ostrzeżeniu. Czy rodzice mogą podjąć jakieś wiążą-
ce  zobowiązanie  samoograniczające,  aby  uwiarygodnić  groźbę  zastosowania
kary?
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6. Powszechne błędy w rozumowaniu. Wyjaśnij, dlaczego poniższe stwierdzenia są
nieprawdziwe, a) Przedsiębiorstwa konkurujące ze sobą powinny się łączyć, aby
ograniczyć  produkcję  i  podwyższyć  ceny.  b)  Przedsiębiorstwa  nie 
reklamowałyby
się, gdyby nie spodziewały się zwiększenia w ten sposób sprzedaży.

Uwaga: Rozwiązania zadań sprawdzających zamieszczono na końcu książki.

Online Learning Centre with Powerweb

Chcąc lepiej zrozumieć główne koncepcje tego rozdziału, możesz przejrzeć dodat-
kowe materiały zamieszczone w Internecie pod adresem: Online Learning Centre,
www.mcgraw-hill.co.uk/textbooks/begg.  Znajdziesz  tam krótkie  pytania  testowe,
przykłady problemów ekonomicznych oraz różne artykuły — wszystko za darmo.

Jeśli  chcesz  mieć  jeszcze  więcej  materiałów,  streszczeń  i  przykładów,  które
mogą  pomóc  ci  w  studiowaniu  ekonomii,  kup  zbiór  zadań  Economics  Student

Workbook.  W tym  celu  wejdź  na  stronę:  www.mcgraw-hill.co.uk/textbooks/begg,
i znajdź połączenie do zbioru zadań, który chcesz zakupić7.

Powyższe  materiały  są  dostępne  w języku  angielskim.  Zbiór  zadań  do  II  wydania  polskiego  tego  podręcz-
nika można zakupić w księgarniach ekonomicznych:  R  Smith,  D. Begg,  Ekonomia. Zbiór zadań,  PWE, War-
szawa 2001 (przyp. red. nauk.).

http://www.mcgraw-hill.co.uk/textbooks/begg
http://www.mcgraw-hill.co.uk/textbooks/begg


Rozdział 10

Rynek pracy

Po przeczytaniu tego rozdziału powinieneś rozumieć:
• od czego zależy zapotrzebowanie przedsiębiorstwa na czynniki produkcji w długim

i krótkim okresie;

• co oznaczają pojęcia: wartość produktu krańcowego, przychód krańcowy i koszt krań-

cowy czynnika produkcji;

• od czego zależy popyt gałęzi na pracę;

• w jaki sposób są podejmowane indywidualne decyzje dotyczące podaży pracy;

• co to są dochody transferowe i renta ekonomiczna;

• sytuację występującą na rynku pracy w stanie równowagi i w przypadku nierówno-

wagi;

• jak poziom płacy minimalnej wpływa na wielkość zatrudnienia;

• co to są izokwanty i w jaki sposób można je wykorzystać w analizie wyboru tech-

nologii.

gracz w golfa za zwycięstwo w turnieju może zarobić w ciągu weekendu
wiccej  niż  profesor  uniwersytetu  w  ciągu  roku.  Studenci  ekonomii  mogą 
oczekiwać,  iż
w przyszłym życiu  zawodowym uzyskają  zarobki  wyższe  od dochodów swoich 
rów-
nie  zdolnych  kolegów,  studiujących  filozofię.  Robotnik  w  krajach  Unii 
Europejskiej
zarabia  dużo  więcej  niż  robotnik  o  takich  samych  kwalifikacjach  w  Indiach. 
Niewiele
krajów o  gospodarce  rynkowej  jest  w stanie  zapewnić  pracę  wszystkim swoim 
obywa-
telom,  pragnącym ją  podjąć.  Spróbujmy wyjaśnić  te  zjawiska  z  otaczającej  nas 
rzeczy-
wistości.

W  każdym  przypadku  wyjaśnienie  będzie  zależeć  od  podaży  i  popytu  na 
określony
rodzaj  pracy.  W  tym  rozdziale  oraz  w  rozdziale  następnym  zajmiemy  się 
funkcjonowa-
niem  rynku  pracy.  Rozpoczynamy  w  ten  sposób  analizę  rynków  czynników 
produkcji



— pracy, kapitału i ziemi. Analiza ta powinna dać odpowiedź na pytanie o determi-
nanty cen równowagi  i  ilości  czynników produkcji  zaangażowanych  w różnych 
gałę-
ziach i całej gospodarce. Choć rozpoczynamy analizę od czynnika zwanego pracą.
w  rozdziale  12  przekonamy  się,  że  te  same  zasady  można  z  powodzeniem 
zastosować
do analizy rynków innych czynników produkcji.
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Poznaliśmy już dość gruntownie sposób funkcjonowania rynku dóbr. Podobnie
przeanalizujemy  funkcjonowanie  rynków  czynników  produkcji.  Dlatego  ogólna 
kon-
strukcja  tego  rozdziału  będzie  podobna:  popyt,  podaż,  równowaga,  problem 
nierówno-
wagi i procesy dostosowawcze.

W tablicy 10.1 zawarto dane o wysokości zarobków w Wielkiej Brytanii w 2003 
r.
i porównano je z poziomem płac realnych w 1994 r. Przeciętny pracownik sektora
usług  finansowych  zarabiał  tygodniowo  w  2003  r.  o  ponad  260  £  więcej,  niż 
wynosiła
średnia krajowa, i znacznie więcej niż pracownik branży hotelowo-restauracyjnej.
Z  tablicy wynika  również,  że  w tej  ostatniej  branży zanotowano w tym okresie 
bardzo
niewielki wzrost płac realnych.

Tablica 10.1. Średnie tygodniowe zarobki realne w Wielkiej Brytanii (£/tydzień)
dla pracowników pełnoetatowych — mężczyzn

Gałąź Realne zarobki
1994 2003

Gospodarka ogółem 444 521

Usługi finansowe 686 788

Hotele i restauracje 300 343

Dostawy energii i wody 541 569

Ź r ó d ł o :  ONS, Monthly Digest of Statistics.

Analiza rynków czynników produkcji, podobnie jak analiza rynków dóbr, opiera
się na zwykłym mechanizmie podaży i popytu,  ale popyt  na rynkach czynników 
pro-
dukcji  ma  szczególne  cechy.  Nie  jest  to  mianowicie  popyt  bezpośredni  albo 
końcowy,
lecz  popyt  pochodny.  Przedsiębiorstwa  zgłaszają  zapotrzebowanie  na  czynniki 
produk-
cji tylko dlatego, iż potrzebują ich do wytwarzania określonych produktów.

Popyt na czynniki produkcji jest popytem pochodnym, ponieważ wynika z popy-
tu na produkty, do których wytworzenia te czynniki są używane.

Każde  przedsiębiorstwo  podejmuje  jednocześnie  dwie  decyzje:  o  rozmiarach 
swej
produkcji oraz o wielkości zapotrzebowania na czynniki produkcji. Obie są ze sobą
ściśle związane.

Po stronie podaży musimy rozróżnić podaż czynników produkcji w gospodarce
jako  całości  i  podaż  czynników  dla  pojedynczego  przedsiębiorstwa  lub  gałęzi 
gospo-
darki. Określone przedsiębiorstwo może pozyskać dodatkowe czynniki produkcji od
innych firm, ale gospodarka jako całość rozbudowuje swój potencjał produkcyjny 
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sto-
sunkowo wolno.  Budowa  nowych  fabryk  i  kształcenie  nowych  pracowników to 
sprawa
wielu lat.

W krótkim okresie,  przy niemal  stałej  podaży pilotów w gospodarce,  wzrost 
popy-
tu na ich usługi spowoduje podniesienie płacy zapewniającej utrzymanie równowagi
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na  rynku  pracy pilotów.  W długim okresie  podaż pilotów nie  jest  jednak stała. 
Wyso-
kie płace staną się sygnałem dla absolwentów szkół, którzy zrezygnują z planów 
szko-
lenia  np.  w  zawodzie  maszynisty  kolejowego  i  zamiast  tego  podejmą  bardziej 
intratną
naukę w szkole  lotniczej.  Dlatego  właśnie  w dalszej  analizie  musimy  rozróżnić 
kształ-
towanie się podaży pracy w krótkim i długim okresie.

Porównując popyt i podaż, możemy określić ceny równowagi i zaangażowane 
ilo-
ści pracy.

Jak szybko rynek pracy powraca do równowagi? Podczas gdy na wielu rynkach
produktów równowaga jest osiągana stosunkowo szybko,  dostosowania na rynku 
pra-
cy przebiegają na ogół wolniej. Postaramy się wyjaśnić, dlaczego tak jest.

10.1. Popyt przedsiębiorstwa na czynniki produkcji
w długim okresie

W długim okresie  mogą  nastąpić  wszystkie  niezbędne  dostosowania  czynników 
pro-
dukcji. W rozdziale 7 przedstawiliśmy krzywą długookresowych kosztów przecięt-
nych i krzywą długookresowych kosztów krańcowych przedsiębiorstwa. W rozdzia-
łach 8 i 9 rozpatrzyliśmy rozmaite warianty krzywej popytu, z jaką ma do czynienia
przedsiębiorstwo.  Pokazaliśmy  też,  w  jaki  sposób  przedsiębiorstwo  wybiera 
wielkość
produkcji, mającą zapewnić maksymalny zysk.  Chociaż są to elementy tej samej 
decy-
zji, odejdziemy teraz od analizy zachowania przedsiębiorstwa na rynku dóbr i skon-
centrujemy  się  na  rynkach  czynników  produkcji.  Przedsiębiorstwo  stara  się 
wytworzyć
swe produkty możliwie najtaniej, a następnie wybiera wielkość produkcji, która za-
pewnia maksymalny zysk. Wzrost ceny pracy w stosunku do ceny kapitału skłania 
do
wyboru bardziej kapitałochłonnych technologii. I na odwrót, wzrost ceny kapitału
względem ceny pracy skłania do wyboru bardziej pracochłonnych metod produkcji.
Przedsiębiorstwo stara się ograniczyć nakłady czynnika produkcji, który okazuje się
relatywnie droższy.

Zasada ta wyjaśnia utrzymywanie się międzynarodowych różnic w relacji kapi-
tał-praca w poszczególnych gałęziach. W krajach Unii Europejskiej zaangażowanie 
ro-
botnika  w gospodarstwie  rolnym  na  okres  żniw kosztuje  dużo  w porównaniu  z 
kosztami
wynajęcia  kombajnu.  Mechanizacja  rolnictwa  pozwala  zaoszczędzić  na  koszcie 
najmu
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robotników rolnych. Indie natomiast mają tanią i liczną siłę roboczą, kapitał zaś jest 
tam
czynnikiem  rzadkim  i  drogim.  Dlatego  w  sytuacji  tamtejszego  rolnictwa  są 
stosowane
bardziej pracochłonne metody wytwarzania. Robotnicy wyposażeni w kosy i łopaty 
wy-
konują prace, do których w Europie Zachodniej stosuje się kombajny i spychacze.

Wzrost stawki płacy skłoni przedsiębiorstwo do zastępowania pracy kapitałem.
Jednocześnie  wzrośnie  całkowity  koszt  produkcji  przy  dowolnej  jej  wielkości. 
Nawet
stosując bardziej kapitałochłonne metody wytwarzania, przedsiębiorstwa nadal będą
używały pewnej ilości pracy, za którą przyjdzie im teraz zapłacić więcej. Przy wyż-
szym koszcie krańcowym i niezmienionych krzywych popytu i utargu krańcowego
przedsiębiorstwa wytworzą mniej.
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Wzrost ceny jednego czynnika produkcji spowoduje więc nie tylko zmianę pro-
porcji, w jakich są stosowane czynniki przy danej wielkości produkcji, lecz również
zmianę rozmiarów produkcji zapewniających maksymalizację zysku.

Badając w rozdziale 5 decyzje konsumenta, przekonaliśmy się, że zmiana ceny 
do-
bra wywołuje efekt substytucyjny i efekt dochodowy. Efekt substytucyjny odzwiercie-
dla zmianę relacji cen różnych dóbr, natomiast efekt dochodowy wynika ze zmiany re-
alnego dochodu, spowodowanej zmianą ceny.  Okazuje się,  że popyt  na czynniki 
pro-
dukcji zachowuje się tak samo.

Występuje  tu  czysty  efekt  substytucyjny  przy  danej  wielkości  produkcji. 
Wyższa
relatywna  cena  pracy  skłania  przedsiębiorstwa  do  zastępowania  jej  kapitałem. 
Istnieje
jednak również efekt produkcyjny,  analogiczny do efektu dochodowego w teorii 
popy-
tu konsumpcyjnego. Zwiększając krańcowy koszt produkcji, wzrost płacy prowadzi 
do
zmniejszenia rozmiarów produkcji.

Jest pewne, że w długim okresie wzrost płacy zmniejszy zapotrzebowanie na 
siłę
roboczą.  Efekt  substytucyjny  spowoduje  przestawienie  się  na  bardziej 
kapitałochłonne
metody wytwarzania, a wzrost krańcowego kosztu produkcji zmniejszy optymalne
rozmiary  produkcji  i  w  konsekwencji  wielkość  zapotrzebowania  na  wszystkie 
czynni-
ki. Efekt substytucyjny i efekt produkcyjny działają w tym samym kierunku.

Zastanówmy się jednak, jak wzrost płacy wpłynie na wielkość zapotrzebowania 
na
kapitał. Efekt substytucyjny będzie skłaniać do wyboru bardziej kapitałochłonnych
technologii, a efekt produkcyjny do zmniejszenia produkcji i zapotrzebowania na
wszystkie czynniki produkcji. Wypadkowa tych dwóch efektów może się okazać 
do-
datnia lub ujemna.  Im  łatwiejsze jest zastępowanie pracy kapitałem, tym bardziej
prawdopodobna staje się przewaga efektu substytucyjnego. Przedsiębiorstwa będą 
za-
stępowały pracę kapitałem i to na dużą skalę. Per saldo,  wielkość popytu na kapitał
może wzrosnąć.

Na początku tego rozdziału zauważyliśmy, że popyt na czynniki produkcji jest 
po-
chodny,  zależy bowiem od  popytu  na  produkty  przedsiębiorstwa.  W określaniu 
poda-
żowych  skutków zmiany  ceny czynnika  produkcji  wielką  rolę  odgrywa  krzywa 
popytu
na produkty przedsiębiorstwa.
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Na rysunku 10.1 przedstawiono przesunięcie w górę krzywej długookresowych
kosztów krańcowych (LMC) pod wpływem wzrostu stawki płacy. Przy dotychczaso-
wej  płacy  krańcowy  koszt  produkcji  odzwierciedla  krzywa  LMC0. Na  skutek 
wzrostu
płacy przesuwa  się  ona  do  położenia  LMC1. Początkowo maksymalizacja  zysku 
nastę-
puje w punkcie A. Jeżeli popyt na produkty przedsiębiorstwa obrazuje pozioma linia
DD, to przesunięcie krzywej kosztu krańcowego prowadzi do ustalenia się nowego 
po-
ziomu produkcji w punkcie B. Produkcja obniży się z Q0 do Q1. Jeżeli popyt na pro-
dukty przedsiębiorstwa jest mniej elastyczny (ilustruje to krzywa D'D"), to wyjścio-
wym punktem równowagi pozostaje punkt  A, w którym krzywa długookresowego
kosztu krańcowego LMC0 przecina krzywą utargu krańcowego MR', odpowiadającą
krzywej popytu D'D'. Przesunięcie krzywej kosztu krańcowego do położenia LMCx

powoduje  teraz  znacznie  mniejszy  spadek produkcji.  Wynosi  ona  obecnie  Q2, a 
pozy-
cję wybieraną przez przedsiębiorstwo wskazuje punkt C.
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Rysunek  10.1.  Efekt  produkcyjny 
wzrostu
płacy
Wzrost  płacy  wywołuje  efekt  substytucyjny,  skła-
niający  przedsiębiorstwo  do  wprowadzenia  bardziej
kapitałochłonnych  metod  produkcji.  Jednak  całko-
wite  i  krańcowe  koszty  produkcji  będą  wyższe  niż
w  punkcie  wyjścia.  Przy  poziomej  krzywej  popy-
tu  DD  przesunięcie  krzywej  długookresowego  kosz-
tu  krańcowego  z  LAZC0 do  LMC1 spowoduje,  że
przedsiębiorstwo  przejdzie  z  punktu  A  do  B,  a  pro-
dukcja obniży się  z  Q0 do  Q1.  Wywoła  to  zmniejsze-
nie  popytu  na  wszystkie  czynniki  produkcji.  Przy
opadającej  krzywej  popytu  DD'  i  odpowiadającej
jej  krzywej  utargu  krańcowego  MR',  przesunięcie
LMC0 do  położenia  LMC1 powoduje  przejście
przedsiębiorstwa  z  punktu  A  do  C,  w  którym  nastę-
puje  zrównanie  kosztu  krańcowego  z  utargiem krań-
cowym.  Efekt  produkcyjny  powoduje  spadek  pro-
dukcji tylko z Q0 do Q2.

Wynika stąd, że im większa jest elastyczność popytu na produkty przedsiębior-
stwa,  tym większy będzie  spadek produkcji  pod  wpływem określonego wzrostu 
ceny
czynnika  produkcji  i  określonego przesunięcia  krzywej  długookresowego kosztu 
krań-
cowego.  Im  silniejszy  jest  zaś  ten  efekt  (zmniejszenie  produkcji),  tym  większy 
będzie
spadek popytu na wszystkie czynniki produkcji.

Dodatek do tego rozdziału pokazuje, że w analizie popytu na czynniki produkcji
możemy również wykorzystać metody podobne do tych, które stosowaliśmy w ana-
lizie popytu konsumentów w rozdziale 5, to znaczy krzywe obojętności i linie ogra-
niczenia budżetowego.

10.2. Popyt przedsiębiorstwa na pracę w krótkim okresie

W  krótkim  okresie  przedsiębiorstwo  jest  wyposażone  w  pewne  stałe  czynniki 
produk-
cji. Obecnie rozpatrzymy popyt przedsiębiorstwa na pracę w krótkim okresie, gdy
ilość zastosowanego kapitału jest stała.

Tablica  10.2 wyszczególnia różne nakłady pracy w pewnym przedsiębiorstwie
i odpowiadającą im wielkość produkcji przy stałych zasobach kapitału. Kolumna 
(3)
ukazuje  krańcowy  produkt  pracy  (MPL —  marginal  product  of  labour),  tzn. 
przyrost
produkcji uzyskiwany w wyniku zatrudnienia dodatkowego pracownika.
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Początkowo  krańcowy  produkt  pracy  wzrasta  przy  zatrudnianiu  kolejnych 
pracow-
ników,  bo  dwaj  pierwsi  z  trudem  obsługują  maszyny,  jakimi  dysponuje 
przedsiębior-
stwo. Przy zatrudnieniu trzeciego pracownika daje o sobie znać malejąca krańcowa



produkcyjność pracy. Po  osiągnięciu  pełnego  wykorzystania  wszystkich  maszyn 
każdy
nowo zatrudniony pracownik przysparza coraz mniej dodatkowej produkcji1.

Krańcowy produkt pracy to dodatkowa wielkość produkcji uzyskana w wyniku
zatrudnienia dodatkowego pracownika przy założeniu, że nakłady innych czyn-
ił   ników produkcji pozostają niezmienne.

Podobnie jak przy omawianiu decyzji produkcyjnych, koncentrujemy się tu na
wielkościach krańcowych. Interesuje nas zatem, czy koszt opłacenia nowego pracow-
nika  nie  przekracza  korzyści,  jakie  wynikają  z  jego  zatrudnienia.  Tablica  10.2 
została
skonstruowana  przy  założeniu,  że  mamy  do  czynienia  z  przedsiębiorstwem 
działają-
cym  w  warunkach  wolnej  konkurencji,  które  może  zatrudnić  dowolną  liczbę 
pracow-
ników,  płacąc  im  po  300  £  tygodniowo.  Ponadto  jest  ono  w  stanie  sprzedać 
dowolną
ilość  swego produktu  po  cenie  500 £.  Kolumna  (4)  obrazuje  dodatkowy utarg, 
uzyska-
ny w wyniku zatrudnienia kolejnego pracownika.

Wartość krańcowego produktu pracy (MVPL — marginal value product of
labour)  to  dodatkowy  utarg  uzyskany  w  wyniku  sprzedaży  produktu 
wytworzo-
nego przez dodatkowego pracownika.

Ponieważ  rozważane  przedsiębiorstwo  działa  w  warunkach  konkurencji 
doskona-
łej, wartość krańcowego produktu wytworzonego przez dodatkowego pracownika 
jest

1 Zazwyczaj  krańcowa  produkcyjność  pracy  zaczyna  maleć  znacznie  wcześniej,  gdy  dodatkowi  pracownicy
natrafiają  na  coraz  mniejszy  „przydział"  środków  produkcji  z  niewykorzystanej  jeszcze  części  ich  zasobu
(przyp. tłum.).

(1)(2)
Produkcja(3)(4)(5)Liczba

Krańcowy produktWartość krańcowegoDodatkowypracowników
pracyproduktu pracyzysk 

(£)10,80,840010021,81,050020033,11,365035044,31,260030055
,41,155025066,30,945015077,00,73505087,50,5250-50

Tablica 10.2. Produkcja i zatrudnienie w 
krótkim okresie



równa  fizycznym  rozmiarom  wytworzonej  przez  niego  produkcji  pomnożonym 
przez
cenę,  po  jakiej  jest  sprzedawany  produkt.  Od  utargu  uzyskanego  dzięki 
zatrudnieniu



dodatkowego pracownika przedsiębiorstwo musi odjąć dodatkowe koszty płacowe.
Ostatnia kolumna w tablicy 10.2 informuje o przyroście zysku, jaki przynosi zatrud-
nienie dodatkowego pracownika.

Przedsiębiorstwo  zwiększa  zatrudnienie  dopóty,  dopóki  wartość  krańcowego 
pro-
duktu  wytworzonego  przez  dodatkowego pracownika  przewyższa  poziom płacy.
Zwiększanie zatrudnienia opłaca się do siódmego pracownika włącznie.  Wartość 
krań-
cowego  produktu  wytworzonego  przez  siódmego  pracownika  wynosi  350  £,  co 
jeszcze
pokrywa  jego  płacę  równą  300  £.  Natomiast  wartość  krańcowego  produktu 
pracowni-
ka ósmego jest równa tylko 250 £ i jest niższa od jego płacy. Optymalny poziom za-
trudnienia to siedmiu pracowników.

Zauważmy,  iż  przedsiębiorstwo  podejmuje  jednocześnie  decyzję  dotyczącą 
wiel-
kości zatrudnienia i rozmiarów produkcji: siedmiu pracowników wytwarza siedem
jednostek produktu.

Maksymalizacja  zysku  przedsiębiorstwa  następuje  przy  zrównaniu  utargu 
krańco-
wego  z  kosztem  krańcowym,  co  jest  równoznaczne  ze  zrównaniem  utargu 
krańcowego
uzyskanego z zatrudnienia dodatkowej jednostki czynnika zmiennego z krańcowym
kosztem jego pozyskania.

Decyzjami  przedsiębiorstwa  w  dziedzinie  zatrudnienia  kieruje  zatem 
następująca
zasada: zwiększać (zmniejszać) zatrudnienie wtedy, kiedy wartość krańcowego pro-
duktu pracy jest większa (mniejsza) niż płaca dodatkowego pracownika. Jeżeli ilość
zatrudnionej siły roboczej może być  zmieniana w sposób płynny,  np.  gdy miarą 
nakła-
dów pracy jest  liczba przepracowanych roboczogodzin (tzn.  liczba pracowników 
po-
mnożona przez czas pracy), to popyt przedsiębiorstwa na pracę musi spełniać waru-
nek:

płaca = wartość krańcowego produktu pracy. (10.1)

Rysunek 10.2 ilustruje tę zasadę przy założeniu, że przy dowolnym poziomie 
za-
trudnienia działa prawo malejącej produkcyjności krańcowej. Wartość krańcowego 
pro-



Rysunek 10.2. Wybór wielkości
zatrudnienia w przedsiębiorstwie
Przedsiębiorstwo  sprzedaje  swój  produkt  po  danej
cenie  i  zatrudnia  silę  roboczą  za  określoną  stawkę
płacy  W0. Malejąca  krańcowa  produkcyjność  pracy
sprawia,  że  krzywa  MVPL ma  nachylenie  ujemne.
Do  punktu  L* dodatkowe  zatrudnienie  przysparza
więcej  utargu  niż  kosztu.  Poza  tym  punktem  dodat-
kowe  zatrudnienie  bardziej  zwiększa  koszty  niż
utarg.  Zatrudnienie  L* zapewnia  maksymalizację
zysku.  W  tym  punkcie  płaca  jest  równa  wartości
krańcowego produktu pracy.
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duktu  pracy  (MVPL) spada.  W warunkach wolnej  konkurencji2 przedsiębiorstwo 
może
zatrudniać  siłę  roboczą  za  stałą  stawkę  płacy,  równą  W0,  nie  ma  ono  bowiem 
wpływu  na
ceny na rynku pracy. Do punktu L* wzrost zatrudnienia przynosi przyrost zysku, bo
wartość krańcowego produktu pracy przekracza stawkę płacy, czyli koszt krańcowy 
za-
trudnienia dodatkowego pracownika. Na prawo od punktu L* opłaca się zmniejszać 
za-
trudnienie,  gdyż  płaca jest  wyższa  od wartości  krańcowego produktu pracy,  L*, 
wyzna-
cza więc poziom zatrudnienia zapewniający przedsiębiorstwu maksymalny zysk.

Monopol i monopson

Przedstawioną tu teorię można łatwo uzupełnić i wykorzystać do analizy sytuacji, 
gdy
przedsiębiorstwo zajmuje pozycję monopolistyczną na rynku wytwarzanego przez sie-
bie produktu (malejąca krzywa popytu na ten produkt) lub pozycję monopsonistyczną
na  rynkach  czynników  produkcji  (rosnąca  krzywa  podaży  tych  czynników 
powoduje,
że przedsiębiorstwo musi oferować coraz wyższą cenę za usługi danego czynnika
w miarę zwiększania swego zapotrzebowania na ten czynnik).

Przedsiębiorstwo o pozycji monopsonistycznej ma do czynienia z rosnącą krzy-
wą  podaży  danego  czynnika,  musi  więc  oferować  wyższą  cenę,  aby 
przyciągnąć
większą jego ilość. Koszt krańcowy dodatkowej jednostki czynnika produkcji
przekracza  zatem  jego  cenę.  Zwiększając  ilość  stosowanego  czynnika 
produkcji,
przedsiębiorstwo podbija cenę płaconą wszystkim zatrudnionym dotychczas 
jed-
nostkom tego czynnika.

Dla przedsiębiorstwa działającego w warunkach konkurencji doskonałej funkcja
wartości krańcowego produktu pracy  (MVPL) opisuje utarg krańcowy związany z 
za-
trudnieniem dodatkowego pracownika. Określenie wartość krańcowego produktu pra-
cy (MVPL) rezerwujemy  dla  przedsiębiorstw  działających  w  warunkach  wolnej 
konku-
rencji,  które  nie  mają  wpływu  na  cenę  sprzedawanych  produktów.  Wartość 
krańcowe-
go produktu pracy jest po prostu krańcowym produktem pracy (MPL), wyrażonym
w  jednostkach  fizycznych,  pomnożonym  przez  cenę  tego  produktu.  Termin 
krańcowy
przychód z pracy (MRPL — marginal revenue product of labour) odnosimy natomiast
do przedsiębiorstw dostarczających wyroby, na które krzywa popytu opada.
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Krańcowy przychód z pracy to przyrost utargu przedsiębiorstwa, będący wyni-
kiem sprzedaży dodatkowych jednostek produktu.

Chcąc  zatem  wyznaczyć  MRPL, bierzemy  krańcowy  produkt  pracy  MPL, 
wyraża-
jący  przyrost  produkcji  związany  z  zatrudnieniem  dodatkowego  pracownika,  a 

następ-

2 Na rynku pracy (przyp. tłum.).



nie  obliczamy  przyrost  utargu  przedsiębiorstwa  ze  sprzedaży  dodatkowych 
jednostek
produktu.

Na  rysunku  10.3  przedstawiono  kształtowanie  się  MVPL i  MRPL dla  dwóch 
przed-
siębiorstw stosujących tę samą technologię3. Obie linie mają nachylenie ujemne ze
względu  na  malejącą  krańcową  produkcyjność,  będącą  techniczną  właściwością 
pro-
dukcji.  Linia  MRPL jest  jednak bardziej  stroma,  bo krzywa  popytu  na produkty 
przed-
siębiorstwa jest malejąca i przedsiębiorstwo musi się liczyć z tym, że dodatkowa 
pro-
dukcja  obniży cenę,  a  tym  samym  również  przychód  ze  sprzedaży  poprzednich 
jedno-
stek produktu.

Analogicznie, o ile krańcowym kosztem jednostki pracy dla przedsiębiorstwa 
dzia-
łającego w warunkach wolnej konkurencji,  a więc niemającego wpływu na ceny 
wy-
korzystywanych  czynników  produkcji,  jest  W0,  o  tyle  przedsiębiorstwo  będące 
monop-
sonem  musi  się  liczyć  z  tym,  że  wzrost  zatrudnienia  podbije  stawkę  płacy. 
Ponieważ
wszyscy  pracownicy  muszą  otrzymać  taką  samą  płacę,  krańcowy  koszt 
dodatkowego
pracownika nie może być sprowadzony tylko do oferowanej mu płacy, lecz musi

Rysunek 10.3. Popyt na pracę monopolu
i monopsonu

Przedsiębiorstwo  działające  w  warunkach  konkuren-
cji  doskonałej  zrównuje  wartość  krańcowego  pro-
duktu pracy MVPL ze stawką płacy W0 i zatrudnia  L1

pracowników.  Natomiast  w  przypadku,  gdy  przed-
siębiorstwo ma do czynienia  z opadającą krzywą  po-
pytu  na  swój  produkt4,  utarg  krańcowy  uzyskany
z dodatkowej  produkcji  będzie  mniejszy od  wartości
krańcowego  produktu  pracy.  Takie  przedsiębiorstwo
dąży więc  do zrównania  MRPL  z  W0 i  zatrudnia  L3

pracowników.  Przedsiębiorstwo  będące  monopso-
nem na  rynku  pracy  Uczy  się  z  tym,  że  dodatkowe
zatrudnienie  podbija  stawki  płac  oferowane  już  pra-
cującym,  krańcowy  koszt  pracy  odzwierciedla  więc
rosnąca  krzywa  MCL.  Przy  danej  cenie  swego  pro-
duktu  monopson  zrównuje  krańcowy  koszt  pracy
MCL  z  wartością  krańcowego  produktu  pracy
MVPL,  zatrudniając  L2 pracowników.  Gdy  krzywa
popytu  na  produkty  tego  przedsiębiorstwa  opada,
zrównuje  ono  krańcowy  koszt  pracy  MCL  z  krańco-
wym  przychodem  z  pracy  MRPL,  zatrudniając  L4

pracowników.  Zarówno  monopol,  jak  i  monopson
ograniczają więc popyt przedsiębiorstwa na pracę.



3 Linia  MVPL  odnosi  się  do  przedsiębiorstwa  wolnokonkurencyjnego  na  rynku  dóbr,  linia  MRPL  zaś  doty-
czy  przedsiębiorstwa  działającego  w  warunkach  konkurencji  niedoskonałej  lub  będącego  monopolem
(przyp. tłum.).
4 Monopol lub konkurencja niedoskonała (przyp. tłum.).



uwzględniać  przyrost  funduszu  plac  pracowników  zatrudnionych  wcześniej.  W 
przy-
padku monopsonu  krańcowy koszt pracy (MCL — marginal cost of labour) przewyż-
sza więc stawkę płacy i rośnie wraz ze zwiększaniem zatrudnienia. Zależność tę 
przed-
stawia linia MCL na rysunku 10.3.

Przedsiębiorstwo zmaksymalizuje zysk wtedy, kiedy utarg krańcowy uzyskany
dzięki  zatrudnieniu  dodatkowego  pracownika  zrówna  się  z  jego  kosztem 
krańcowym.
W  przeciwnym  przypadku  wielkość  zatrudnienia  jest  niewłaściwa. 
Przedsiębiorstwo,
które nie ma możliwości oddziaływania na ceny ani swego produktu, ani czynników
produkcji, ustali więc płacę na poziomie W0 równym wartości krańcowego produktu
pracy  (MVPL), zatrudniając  L1 pracowników,  jak  to  widać  na  rysunku  10.3. 
Przedsię-
biorstwo niemające wpływu na stawki płac, lecz ustalające ceny dostarczanych na 
ry-
nek produktów, zrówna krańcowy przychód z pracy (MRPL) z W0 i zatrudni L3 pra-
cowników.  Firma,  która  nie  może  kształtować  ceny  swoich  wyrobów,  lecz 
oddziałuje
na  stawki  płac,  ustali  MVPL na  poziomie  równym krańcowemu kosztowi  pracy
(MCL), zatrudniając L2 pracowników. Natomiast przedsiębiorstwo będące zarówno
monopolem, jak i monopsonem wybierze krańcowy koszt pracy (MCL) na poziomie
równym MRPL, zatrudniając L4 pracowników.

Ogólna zasada postępowania jest więc prosta. Nakazuje ona wybierać taką wiel-
kość  zatrudnienia,  przy  której  krańcowy  koszt  ostatniej  jednostki  pracy  będzie 
równy
krańcowemu przychodowi uzyskanemu dzięki jej zatrudnieniu. Formalnie warunek 
ten
zapisujemy jako:

krańcowy  koszt  pracy  (MCL) = krańcowy  przychód  z  pracy  (MRPL). 
(10.2)

Kiedy  przedsiębiorstwo  zatrudnia  pracowników  po  rynkowej  stawce  płacy, 
krań-
cowy koszt  pracy jest  równy stawce płacy.  Jeżeli  nie  ma  ono wpływu na ceny 
swoich
wyrobów,  MRPL równa  się  wartości  krańcowego  produktu  pracy  (MVPL). Dla 
przed-
siębiorstwa  działającego  w  warunkach  konkurencji  doskonałej  równanie  (10.2) 
spro-
wadza się więc do równania (10.1). W dalszej części rozdziału założymy, że wolna
konkurencja jest stanem typowym nie tylko dla rynku dóbr, lecz także dla rynku 
pra-
cy.  Do  analizy tej  nietrudno wprowadzić stosowne uzupełnienia,  uwzględniające 



po-
zycję  monopolistyczną  przedsiębiorstwa  na  rynku  dóbr  lub  monopsonistyczną
na rynku pracy.

Zmiany popytu przedsiębiorstwa na pracę

Rozważmy  teraz  skutki  wzrostu  płacy  W0 dla  przedsiębiorstwa  działającego  w 
warun-
kach  wolnej  konkurencji.  Wykorzystując  rysunki  10.2  lub  10.3,  możemy  się 
przekonać,
że  będzie  ono  zatrudniać  mniej  pracowników  niż  dotychczas.  Krańcowy  koszt 
pracy
wzrósł, a malejąca produkcyjność pracy sprawia, iż wartość krańcowego produktu 
pra-
cy  (MVPL) opisuje  linia  opadająca.  Jeśli  mamy  podnieść  wartość  krańcowego 
produktu
pracy  odpowiednio  do  wzrostu  krańcowego  kosztu  pracy,  konieczne  jest 
zmniejszenie



Ramka 10.1

Jak częsty jest przypadek monopsonu?

Ekonomiści  często  zakładają,  że  niewielkie  przedsiębiorstwa  mają  do  czynienia
z  prawie  poziomą  krzywą  popytu,  to  znaczy  mogą  zatrudniać  dodatkowych 
pracowni-
ków bez wyraźnego podnoszenia poziomu płacy. Gdyby tak rzeczywiście było, to 
mo-
nopson  byłby  raczej  szczególnym  przypadkiem  wymyślonym  przez  autorów 
podręcz-
ników, a nie zjawiskiem, z którym spotykamy się w rzeczywistości.

W ostatnich latach pogląd ten jednak jest  coraz  mocniej  podważany.  Nawet 
małe
przedsiębiorstwa,  angażujące  niewielu  pracowników,  mogą  mieć  trudności  w 
zatrud-
nieniu dodatkowych pracowników bez podnoszenia poziomu oferowanej płacy.

Profesorowie Alan  Manning  i  Steve  Machin badali  niedawno wynagrodzenia 
pra-
cowników  w  domach  opieki  dla  ludzi  starszych  w  południowej  Anglii.  Takie 
miasta,
jak  Bournemouth  i  Eastbourne,  należą  do  najchętniej  wybieranych  miejsc,  w 
których
osiedlają  się  ludzie  starsi  po  przejściu  na  emeryturę.  Autorzy  zebrali  dane  o 
wysokości
płac pracowników zatrudnionych w poszczególnych domach opieki i stwierdzili, że
występuje  duże  zróżnicowanie  poziomu  wynagrodzeń  nawet  po  uwzględnieniu 
różnic
kwalifikacji. Trudno to pogodzić z założeniem, że każde małe przedsiębiorstwo za-
trudnia  pracowników  po  stawce  płacy  ustalonej  na  rynku  pracy.  Przypadek 
monopsonu
może występować częściej, niż nam się wydaje.

Ź r ó d ł o :  Opracowano na  podstawie  S.  Machin,  A.  Manning,  The Structure  of  Wages in  What Should Be
a Competitive Labour Market, Centre for Economic Performance, LSE, 2002.

liczby zatrudnionych.  Przychód  krańcowy,  który został  uzyskany  z  zatrudnienia 
ostat-
nich pracowników, nie pokryłby inaczej kosztu krańcowego ich zatrudnienia.

Załóżmy  z  kolei,  że  przedsiębiorstwo  działające  w  warunkach  wolnej 
konkurencji
uzyskuje wyższą cenę za swoje produkty. Mimo iż krańcowy produkt pracy (MPL) 
fi-
zycznie pozostaje bez zmiany, to jego wartość rośnie. Linia MVPL przesuwa się do
góry przy dowolnej wielkości zatrudnienia. Na rysunkach 10.2 czy 10.3 linia pozio-
ma, której położenie odpowiada wysokości płacy równej W0, przecina zatem nową 



li-
nię MVPL w punkcie, gdzie poziom zatrudnienia jest wyższy. Przy niezmienionym
krańcowym koszcie pracy i większej wartości krańcowego produktu pracy opłaca 
się
zwiększać  produkcję  i  zatrudnienie  dopóty,  dopóki  malejąca  krańcowa 
produkcyjność
nie obniży MVPL do poziomu równego płacy W0.

Załóżmy wreszcie, że w punkcie wyjścia przedsiębiorstwo ma większy zasób 
ka-
pitału. Każdy pracownik jest wyposażony w większą liczbę maszyn, dzięki czemu
może  wytwarzać  większą  ilość  produktu.  Chociaż  ceny  i  płace  pozostają
niezmienione, to następuje wzrost  MPL w wielkościach fizycznych przy każdym 
po-
ziomie zatrudnienia. W efekcie linia  MVPL przesuwa się w górę, ponieważ MVPL
równa  się  MPL pomnożonemu przez cenę produktu.  Podobnie  jak w przypadku 
wzro-



stu  ceny  produktu,  przesunięcie  MVPL do  góry  skłania  przedsiębiorstwo  do 
zwiększe-
nia zatrudnienia i produkcji5.

W przedsiębiorstwie  wolnokonkurencyjnym  dwie pierwsze  z  poruszonych  tu 
kwe-
stii6 mają jedno wspólne rozwiązanie. Ponieważ MVPL równa się P x MPL, warunek
maksymalizacji zysku możemy zapisać:  W  =  P x  MPL. Dzieląc obydwie strony 
rów-
nania przez P, otrzymujemy:

j  = MPL

(10.3)

Równanie  to  wskazuje,  że  przedsiębiorstwo  wołnokonkurencyjne  dążące  do 
mak-
symalizacji zysku powinno zatrudniać siłę roboczą do punktu, w którym krańcowy
produkt pracy zrównuje się z płacą realną, czyli płacą nominalną podzieloną przez
cenę wytwarzanego produktu7.

Położenie linii MPL zależy od stanu techniki i posiadanego zasobu kapitału. Po-
nieważ nie zmieniają się one w krótkim okresie,  wielkość krańcowego produktu 
pracy
{MPL) można  zmieniać,  tylko  przesuwając  się  wzdłuż  jego  wykresu.  Z  prawa 
maleją-
cych  przychodów  wynika,  że  przy  zatrudnianiu  dodatkowych  pracowników 
krańcowy
produkt ostatniego z nich, obliczany w jednostkach fizycznych, maleje. Znając kon-
kretną wielkość krańcowego produktu pracy, możemy obliczyć, jaka jest wielkość 
za-
trudnienia.

Z równania (10.3) wynika, iż przy jednoczesnym podwojeniu płacy nominalnej
i ceny produktu zarówno płaca realna, jak i zatrudnienie nie ulegną zmianie. Jednak
zmiany  samej  płacy  nominalnej  lub  ceny  produktu,  którym  nie  towarzyszy 
odpowied-
nia zmiana drugiej wielkości, przez swój wpływ na płacę realną spowodują zmianę
wielkości  zatrudnienia.  Niższe  płace  realne  skłaniają  przedsiębiorstwo  do 
przesuwa-
nia się w dół po linii  MPL i zatrudniania dodatkowych pracowników do momentu 
po-
nownego zrównania MPL z płacą realną.

Po zbadaniu popytu przedsiębiorstwa na pracę w krótkim okresie przejdziemy
obecnie  do  analizy  popytu  całej  gałęzi.  O  ile  pojedyncze  przedsiębiorstwo 
działające

5 Te  trzy  hipotetyczne  warianty  zmian  zatrudnienia  dotyczą  także  przedsiębiorstwa  znajdującego  się
w sytuacji  monopolu  lub  monopsonu.  Przesunięcie  krzywej  popytu  na  produkty  przedsiębiorstwa  w górę  lub
powiększenie  jego  zasobu  kapitału  przesunie  do  góry  krzywą  MRPL,  zwiększając  popyt  zgłaszany  na  pracę
przez  przedsiębiorstwo o pozycji  monopolistycznej.  Przesunięcie  w górę  krzywej  MCL  zmniejszy popyt  mo-
nopsonu na siłę roboczą (przyp. tłum.).
6 To  znaczy  wpływ  stawki  płac  oraz  ceny  produktu  na  optymalną  wielkość  produkcji  i  zatrudnienia  (przyp.
tłum.).
1 Jest  to  płaca  realna  z  punktu  widzenia  producenta.  Dla  pracownika,  czyli  konsumenta,  miarodajna  jest  pła-
ca  nominalna  odniesiona  do  cen  nabywanych  przez  niego  dóbr  —  niekoniecznie  wyrobów  danej  firmy
(przyp. tłum).



w warunkach  wolnej  konkurencji  nie  ma  wpływu  na  ceny  ani  produktów,  ani 
czynni-
ków produkcji, o tyle zmiany rozmiarów produkcji całej gałęzi mogą wpływać na 
ceny
produktów i stawki płac. Przechodząc od analizy krzywej popytu przedsiębiorstwa 
do
analizy krzywej popytu gałęzi na pracę, musimy wziąć to pod uwagę.



Ramka 10.2

Brakuje dobrych ekonomistów

W czerwcu  1999  r.  Bank  Anglii  ujawnił,  że  napotyka  trudności  w  znalezieniu 
pracow-
ników z dobrym przygotowaniem ekonomicznym.  Obywatele brytyjscy stanowią 
tylko
10% ogółu  słuchaczy  na  studiach  doktoranckich  z  ekonomii,  prowadzonych  na 
czoło-
wych  uniwersytetach  brytyjskich.  Dlaczego  udział  ten  jest  tak  niski?  Jedną  z 
przyczyn
jest  wysokość  wynagrodzeń,  jakie  uzyskują  w  Londynie  absolwenci  kierunków 
ekono-
micznych  legitymujący  się  zwykłym  dyplomem  ukończenia  studiów.  Profesor 
Andrew
Oswald  z  Uniwersytetu  Warwick  obliczył,  że  przeciętny  absolwent  studiów 
ekonomicz-
nych bezpośrednio po ukończeniu studiów może zarobić około 35 000 £ rocznie,
a w toku dalszej kariery zawodowej jego zarobki rosną docelowo do ponad 100 000 
£
rocznie.  Bank Anglii  uważa,  iż  nie stać go na płacenie tak wysokich  uposażeń. 
Podobne
trudności  w pozyskaniu  pracowników odczuwają  uniwersytety.  Dlatego  właśnie 
niektó-
rzy z nas, aby móc utrzymać przyzwoity poziom życia, muszą pisać podręczniki.

10.3. Krzywa popytu gałęzi na pracę

Dla danej ceny P0 i płacy W0 każde przedsiębiorstwo należące do gałęzi, w której 
pa-
nuje wolna konkurencja, wybiera poziom zatrudnienia zapewniający zrównanie się
płacy i MVPL. Na rysunku 10.4 wykres wartości krańcowego produktu pracy dla ga-



Rysunek 10.4. Popyt gałęzi na pracę
Linia  MVPL0 powstaje przez zsumowanie  MVPL  dla
wszystkich  przedsiębiorstw  przy  cenie  F0.  Każde
przedsiębiorstwo,  a  także  gałąź  jako  całość,  ustala
MVPL  na poziomie  równym  W0.  Dlatego też  E0 jest
punktem na  krzywej  popytu  gałęzi  na  pracę.  Niższa
płaca  W1 skłania  poszczególne  przedsiębiorstwa
i  całą gałąź do przesuwania się  w dół  po ich liniach
MVPL  aż  do  punktu  E1.  Jednak  dodatkowe  zatrud-
nienie  i  większa  produkcja  całej  gałęzi  (przesunięcie
w  prawo  krzywej  podaży  gałęzi)  prowadzą  do  po-
wstania  nadwyżki  podaży  przy  wyjściowej  cenie  P0.
W celu  zachowania  stanu  równowagi  na  rynku  cena
produktu  musi  spaść,  co  przesuwa  w  lewo  wykresy
MVPL  poszczególnych  przedsiębiorstw.  Nowa  linia
wartości  krańcowego produktu  pracy w gałęzi  przyj-
muje  położenie  MVPL1,  a  obrany  poziom  zatrudnie-
nia  wyznacza  punkt  E\.  Łącząc  punkty  E0,  E\  itp.,
uzyskujemy krzywą popytu gałęzi na pracę DLDL.
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;ezi powstaje dzięki zsumowaniu odpowiednich wartości jej funkcji dla wszystkich
przedsiębiorstw.  Przy płacy  W0 i  cenie  P0 gałąź  znajdzie  się  w równowadze  w 
punkcie
E-.  któremu będzie odpowiadać określona wielkość zatrudnienia. Punkt ten musi 
się
znajdować na krzywej popytu gałęzi na pracę.

Zauważmy jednak, iż linia  MVPL0 nie jest wykresem funkcji popytu gałęzi na
pracę. Jest ona wykreślona dla konkretnej ceny produktu P0.  Przyjmijmy teraz, że
następuje  obniżka  płacy  z  W0 do  W1.  Przy  cenie  produktu  P0 każde 
przedsiębiorstwo
pędzie skłonne przesuwać się w dół po linii MVPL, a gałąź będzie dążyła do zwięk-
szenia  produkcji  i  zatrudnienia  dodatkowych  pracowników aż  do  punktu  E1 na 
rysun-
ku 10.4. Na wykresie podaży i popytu na produkt obniżenie płac spowoduje przesu-
nięcie w prawo krzywej podaży gałęzi.

Przy cenie  P0 pojawi się teraz nadwyżka podaży.  Wzrost podaży obniży cenę 
rów-
nowagi do poziomu P1. Ta niższa cena spowoduje przesunięcie w lewo linii MVPL
każdego  przedsiębiorstwa  —  MVPL1 jest  zatem nowym  położeniem linii  MVPL 
gałęzi
przy nowej cenie P1. Przy nowej płacy W1 gałąź znajdzie się więc w równowadze 
przy
wielkości zatrudnienia odpowiadającej punktowi E\.

Łącząc  takie  punkty,  jak  E0 i  E\, uzyskujemy  krzywą popytu gałęzi na pracę
DLDL na  rysunku  10.4).  Mimo  iż  każde  przedsiębiorstwo  wyznacza  swoją  linię 
MVPL
tak,  jak  gdyby  nie  miało  żadnego  wpływu  na  ceny,  krzywa  popytu  gałęzi  jest 
bardziej
stroma, gdyż niższa płaca przesuwa krzywą podaży gałęzi w prawo i obniża cenę 
rów-
nowagi.

Nachylenie linii MVPL zależy od technologii. Im szybciej, w miarę zwiększania
zaangażowanych zasobów pracy,  maleje  MPL, tym bardziej stroma staje się linia
MVPL dla przedsiębiorstwa i gałęzi. Jednak nachylenie krzywej popytu gałęzi na 
pra-
cę zależy także od elastyczności popytu na produkt wytwarzany w gałęzi. Im mniej
elastyczny jest popyt  rynkowy,  tym bardziej obniżka płacy — przez zwiększenie 
po-
daży — obniży cenę rynkową, przesuwając w lewo linię MVPL. Krzywa popytu na
pracę DLDL staje się tym samym bardziej stroma.

Spostrzeżenie to przenosi nas z powrotem do miejsca, w którym rozpoczęliśmy
niniejszy  rozdział.  Popyt  na  czynniki  produkcji  ma  charakter  pochodny. 
Przedsiębior-
stwa  zgłaszają  zapotrzebowanie  na  owe  czynniki  tylko  dlatego,  iż  dostrzegają 
możli-
wość zaspokojenia z zyskiem popytu na swoje produkty. Nic zatem dziwnego, że 
ela-
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styczność popytu na pracę konkretnej gałęzi odzwierciedla elastyczność popytu na
produkty tej gałęzi.

10.4. Podaż pracy

W tym podrozdziale omawiamy zagadnienie podaży pracy, zaczynając od decyzji 
in-
dywidualnych, a kończąc na podaży pracy w gałęzi i całej gospodarce. Umożliwi 
nam
to następnie zestawienie krzywej popytu na pracę z krzywą jej podaży, co pozwoli
określić poziom płac i zatrudnienia zapewniający stan równowagi na rynku pracy.
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Indywidualna podaż pracy: czas pracy

Nakład pracy w procesie  produkcji  równa  się  liczbie  pracowników pomnożonej 
przez
liczbę przepracowanych przez nich godzin. Nasza analiza podaży pracy przebiega
w dwóch etapach. Jej przedmiotem jest bowiem nie tylko kwestia długości czasu, 
jaki
ludzie czynni zawodowo (tworzący zasób siły roboczej) są gotowi przepracować, 
lecz
także ich decyzje dotyczące tego, czy w ogóle wejść do tego zasobu.

■I   Zasób siły roboczej to ogół jednostek pracujących lub poszukujących zatrudnie-
nia.

Załóżmy, że konkretny człowiek należy do tak pojętego zasobu siły roboczej. Ile
godzin zechce on pracować?

Zauważmy przede wszystkim, iż indywidualna decyzja w tej sprawie zależy od
płacy realnej (W/P), tj. płacy nominalnej podzielonej przez wskaźnik cen dóbr.  To
właśnie  płaca  realna  mierzy  siłę  nabywczą  wynagrodzenia,  a  zatem  można 
oczekiwać,
że to ona będzie wpływała na decyzje o podaży pracy.

Na rysunku 10.5 przedstawiono dwa możliwe kształty krzywej podaży pracy, 
która
ilustruje związek liczby przepracowanych godzin z płacą realną. Krzywa SS1 jest na
całej długości rosnąca. Wyższe płace realne sprawiają, że ludzie są gotowi więcej 
pra-
cować. Natomiast krzywa  SS2 po dojściu do punktu  A „zawraca". Po osiągnięciu 
pew-
nego poziomu płacy realnej dalszy jej wzrost skłania ludzi do ograniczenia ilości 
ofe-
rowanej pracy.

Alternatywą dodatkowej godziny pracy jest przyjemność pozostania w domu. 
Każ-
dy z nas ma do dyspozycji tylko 24 godziny na dobę i każdy musi zadecydować, jak
podzielić ten czas między pracę i  wypoczynek.  Dłuższy wypoczynek jest  rzeczą 
przy-
jemną,  ale  pracując  dłużej,  możemy  uzyskać  wyższy  dochód,  pozwalający nam 
nabyć
dodatkowe  dobra  konsumpcyjne.  W  jaki  zatem  sposób  powinniśmy  wybierać 
między
czasem wolnym a konsumpcją, czyli podejmować decyzję, ile pracować?
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Rysunek 10.5. Podaż pracy pojedynczej
osoby
Krzywa  podaży  pracy  SS1 ma  nachylenie  dodatnie.
Ilość  oferowanej  pracy  jest  tym  większa,  im  wyż-
sza  jest  płaca  realna.  Krzywa  podaży  pracy  SS2 po
osiągnięciu  punktu  A  „zawraca".  Dalszy  wzrost
płacy realnej powoduje zmniejszenie podaży pracy.
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Można  tu  bezpośrednio  zastosować  model  wyboru  konsumenta,  który 
przedstawili-
śmy  w  rozdziale  5.  Przedmiotem  wyboru  nie  są  już  jednak  różne  dobra 
konsumpcyjne,
lecz dobra materialne, z jednej  strony,  i  czas wolny z drugiej.  Jednostka będzie 
gotowa
wydłużać  czas  pracy  aż  do  momentu,  w  którym  użyteczność  krańcowa  dóbr 
uzyska-
nych w wyniku dodatkowej godziny pracy zrówna się z użytecznością krańcową 
ostat-
niej godziny czasu wolnego.

Wyższa płaca realna powoduje zwiększenie ilości dóbr, które można nabyć za 
do-
datkową godzinę pracy. Podnosi to atrakcyjność pracy i wpływa na zwiększenie jej 
po-
daży.  Występuje  ta jednak jeszcze inne oddziaływanie.  Załóżmy mianowicie,  iż 
pra-
cujemy, aby osiągnąć dochód realny w pewnej założonej wysokości, czyli uzyskać
określony koszyk  dóbr.  Pracujemy,  aby  zarobić  najedzenie,  czynsz,  utrzymanie 
samo-
chodu, wakacyjny wypoczynek. Przy wyższej płacy realnej możemy uzyskać taki 
sam
dochód realny, pracując krócej.

Mamy tutaj do czynienia z takim samym efektem substytucyjnym i efektem docho-
dowym jak  te,  które  zostały  wprowadzone  w  modelu  wyboru  konsumenta  w 
rozdziale  5.
Wzrost  płacy  realnej  powoduje  zwiększenie  względnej  opłacalności  pracy. 
Wyzwala  to
efekt  substytucyjny,  tj.  czysty  efekt  zmiany  względnych  cen,  który  sprawia,  iż 
ludzie
chcą pracować dłużej. Jednocześnie wyższe płace realne zwiększają realne dochody
ludności.  Pojawia  się  więc  czysty  efekt  dochodowy.  Przy  wzroście  dochodu 
oczekuje-
my  gwałtownego  wzrostu  zapotrzebowania  na  wypoczynek,  gdyż  jest  on 
prawdopodob-
nie dobrem luksusowym.  Efekt  dochodowy skłania  ludzi  do zmniejszenia  czasu 
prze-
znaczanego na pracę. Ostateczny rezultat wzrostu płacy realnej, a co za tym idzie 
—
kształt  krzywej  podaży  pracy,  zależy  od  tego,  który  z  tych  efektów okaże  się 
silniejszy.

Chcąc określić,  czy efekt substytucyjny przeważy nad efektem dochodowym, 
nie-
zbędne  jest  sięgnięcie  do  danych  dotyczących  rzeczywistego  zachowania  ludzi.
W badaniu postaw i zachowań ekonomiści stosują trzy metody. Pierwsza to badanie
ankietowe, w którym respondenci sami określają swoje zachowanie. Druga metoda 
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to
badania  ekonometryczne,  o  których  była  mowa  w  rozdziale  2,  polegająca  na 
wyodręb-
nieniu wpływu poszczególnych efektów na podstawie analizy danych o faktycznym
zachowaniu  się  ludzi.  Trzecia  metoda  to  eksperyment  sprowadzający  się  do 
wypłaca-
nia  różnym  osobom  określonych  sum  pieniędzy,  a  potem  obserwacji  ich 
zachowania.

Wyniki badań empirycznych, przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii, USA i in-
nych krajach zachodnich, można przedstawić następująco. W przypadku mężczyzn
oba efekty — substytucyjny i dochodowy — niemal całkowicie się znoszą. Zmiana
płacy realnej nie wywiera prawie żadnego wpływu na podaż pracy. Krzywa podaży
pracy przebiega niemal pionowo8.

W  przypadku  kobiet  efekt  substytucyjny  zdaje  się  przeważać  nad  efektem 
docho-
dowym. Krzywa podaży pracy jest rosnąca. Wzrost płacy realnej skłania kobiety do
dłuższej pracy.
'  Wniosek  ten  odnosi  się  do  stosunkowo  małych  zmian  płacy  realnej.  W większości  krajów zachodnich  du-
żemu  wzrostowi  płac  realnych  w  okresie  ostatnich  100  lat  towarzyszyło  skrócenie  tygodnia  roboczego
o 10 lub więcej godzin.
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Pracownicy są zainteresowani wysokością wynagrodzenia netto, po odliczeniu 
po-
datku dochodowego. Obniżenie tego podatku powoduje zwiększenie otrzymywanej
płacy  realnej  netto.  Badania  empiryczne  sugerują  jednak,  że  obniżka  podatku 
docho-
dowego nie prowadzi do gwałtownego wzrostu liczby przepracowanych godzin.

Indywidualna podaż pracy:
stopień aktywności zawodowej

Podczas gdy wpływ płacy realnej na długość czasu pracy jest mniejszy, niż często 
się
przypuszcza, istotny on jest w przypadku skłonności ludzi do podjęcia pracy.

Stopień aktywności zawodowej to  odsetek  danej  grupy  ludności  w  wieku 
produk-
cyjnym, wchodzący w skład zasobu siły roboczej.

W tablicy 10.3 przedstawiono dane dla Wielkiej Brytanii, dotyczące stopnia ak-
tywności  zawodowej  różnych  grap  ludności  w wieku produkcyjnym.  Większość 
męż-
czyzn  pracuje  lub  szuka  zatrudnienia.  Mniejszy,  ale  dość  stały,  odsetek 
niezamężnych
kobiet  także  wchodzi  w  skład  siły  roboczej.  Dane  z  tablicy  10.3  wskazują  na 
znaczny
wzrost  liczby  zamężnych  kobiet  podejmujących  pracę;  zjawisko  to  trwa 
nieprzerwanie
od 1951 r., kiedy tylko co czwarta zamężna mieszkanka Wielkiej Brytanii należała 
do
zasobu siły roboczej. Podobne tendencje zaobserwowano w innych krajach zachod-
nich. Czy do szerszego ich wyjaśnienia możemy wykorzystać nasz model wyboru
konsumenta?

Tablica 10.3. Współczynniki aktywności zawodowej w Wielkiej Brytanii (%)

Grupa 1971 1985 2003
Mężczyźni 92 89 84
Kobiety niezamężne 72 74 77
Kobiety zamężne 50 62 76

Ź r ó d ł o :  General Household Survey.

Spróbujmy w tym celu skonstruować model, przyjmując, że jednostki są skłonne
podejmować pracę w tym większym stopniu, im: a) bardziej cenią sobie korzyści 
pły-
nące z pracy (dochód, status społeczny) w zestawieniu z pożytkami związanymi z 
cza-
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sem wolnym; b) niższy jest ich dochód ze źródeł niezwiązanych z pracą; c) niższe 
są
koszty stałe wynikające z zatrudnienia; d) wyższa jest stawka płacy realnej.

Na rysunku 10.6 na osi poziomej zaznaczamy czas wolny od pracy. Nie może on
oczywiście przekroczyć 24 godzin na dobę. Na osi pionowej odkładamy natomiast
łączny dochód realny, uzyskiwany z pracy i innych źródeł. Wyznacza on zdolność 
do
nabywania  dóbr  konsumpcyjnych  i  usług.  Rozpoczynamy  od  określenia 
ograniczenia



rtidżetowego.  Zakładamy,  że  jednostka  osiąga  pewien  dochód niepochodzący  z 
pracy,
ttóremu  na  rysunku  odpowiada  pionowy  odcinek  BC Może  to  być  dochód 
uzyskiwa-
ny przez współmałżonka albo dochód z tytułu czynszu lub dywidendy,  albo też 
dochód
■postaci świadczeń socjalnych, otrzymywany od państwa.

Człowiek w ogóle niepracujący może więc mieć 24 godziny czasu wolnego na
iobę i pewien dzienny dochód równy BC Jego poziom konsumpcji jest oznaczony
przez punkt C Załóżmy teraz, że osoba ta zaczyna pracować. Może to pociągnąć za
sobą pewne koszty stałe. Podjęcie pracy może spowodować np. natychmiastową 
utratę
zasiłku  dla  bezrobotnych,  konieczność  nabycia  odpowiedniej  odzieży  lub 
umunduro-
wania,  opłacenia  kosztów  dojazdów  do  pracy  czy  też  opieki  nad  dziećmi. 
Wszystkie  te
koszty nie zależą od liczby przepracowanych godzin i wynikają z samego faktu 
podję-
cia pracy.  Są to stałe koszty wykonywania  pracy.  Na rysunku 10.6 koszty te są 
zazna-
czone jako pionowy odcinek AC.

Punkt  oznaczający  wielkość  konsumpcji  nie  może  się  już  znajdować  w 
położeniu
C,  bo  niezwiązany z  pracą  dochód  BC został  pomniejszony  o  poniesione  stałe 
koszty
podjęcia pracy i wynosi teraz  BA. Osoba decydująca się na podjęcie pracy może 
teraz
przesuwać się po linii ograniczenia budżetowego AD, rezygnując z czasu wolnego 
na
rzecz dochodu w formie płacy.  Im wyższa jest płaca realna, tym bardziej stromo 
prze-
biega linia ograniczenia budżetowego AD.

Ponieważ istnieją stałe koszty pracy, linia ograniczenia budżetowego  CAD ma
kształt linii łamanej. Podjęcie pracy w zbyt małym wymiarze godzin może nawet
zmniejszyć  całkowity  dochód  realny.  Niski  dochód  z  pracy  nie  wystarcza  na 
pokrycie
kosztów stałych związanych z pracą.  Im niższa będzie płaca realna, tym bardziej 
płasko
będzie przebiegać linia  AD i tym więcej godzin trzeba przepracować tylko po to, 
aby
pokryć  koszty  stałe.  Zjawisko  takie  niekiedy  bywa  nazywane  pułapką ubóstwa. 
Niewy-
kwalifikowani robotnicy o niskich płacach mogą nawet stracić, podejmując pracę.



Rysunek 10.6. Aktywność zawodowa
Przy  dochodzie  niepochodzącym  z  pracy,  równym
BC,  człowiek  może  w  ogóle  nie  pracować,  a  jego
konsumpcję  wyznacza  punkt  C  na  krzywej  obojęt-
ności  I2I2-  Podjęcie  pracy  pociąga  za  sobą  koniecz-
ność  poniesienia  kosztów  stałych  równych  AC.  Przy
niskiej  godzinowej  stawce  płacy  Unię  całkowitego
budżetu  wyznaczają  punkty  CAD.  Sytuacja  osoby,
która  podjęła  pracę,  jest  najkorzystniejsza  w  punk-
cie  E.  Leży  on  jednak  na  krzywej  obojętności  Z1Z1,
a sytuacja tej osoby jest korzystniejsza w punkcie  C,
kiedy  pozostaje  ona  bez  pracy.  Przy  wyższej  stawce
płacy  położenie  nowej  linii  ograniczenia  budżeto-
wego  wyznaczają  punkty  CAE.  Pracując  (24  -  H2)
godzin  na dobę,  można z punktu  C  przesunąć się  do
korzystniejszego  położenia  G  na  krzywej  obojętno-
ści  J3Z3.  Im  zatem stawka  płacy realnej  jest  wyższa,
tym większe szanse na aktywizację zawodową.
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Chcąc dokończyć  budowę naszego modelu,  musimy nałożyć  mapę krzywych 
obo-
jętności na złamaną linię ograniczenia budżetowego  CAD. Ludzie cenią zarówno 
czas
wolny od pracy, jak i dobra, które można nabyć za dochód uzyskany z pracy. Każda
krzywa  obojętności  ma  nachylenie  i  kształt  omówione  już  w  rozdziale  5,  a 
przenosze-
nie  się  na  wyżej  położoną  krzywą  obojętności  oznacza  zwiększenie  stopnia 
zaspoko-
jenia  potrzeb.  Możemy  teraz  przedstawić  ogólną  analizę  mechanizmu 
podejmowania
decyzji o wejściu do grona zawodowo czynnych z uwzględnieniem czterech wspo-
mnianych wyżej efektów.

Krzywa  obojętności  I2I2 ilustruje  sytuację  osoby  odmawiającej  pracy  i 
zadowalają-
cej się konsumpcją wyznaczoną przez punkt C. Jeżeli osoba ta zdecyduje się podjąć
pracę, to przy danej linii ograniczenia budżetowego CAD optymalne dla niej będą 
prze-
pracowanie  (24  -H1) godzin  dziennie,  skorzystanie  z  H1 godzin  czasu  wolnego
i wybór punktu E, w którym osiąga ona najwyższą z możhwych krzywą obojętności
I1I1. Rezygnacja  z  podjęcia  pracy  pozwala  jednak  osiągnąć  wyższą  krzywą 
obojętności
I2I2. Ta osoba nie zdecyduje się zatem podjąć pracy.

Załóżmy,  że  płaca  realna  wzrasta.  Każda  przepracowana  godzina  przynosi 
obecnie
wyższy dochód realny. Linia ograniczenia budżetowego AD zmienia więc położenie
na  AF; wyznaczają  ją teraz punkty  CAF. Z  rysunku 10.6 wynika,  że  wybierając 
punkt
G, można osiągnąć wyższą krzywą obojętności  I3I3 i wyższy poziom zaspokojenia 
po-
trzeb niż w punkcie  C. Dlatego też wyższe płace realne powodują wzrost liczby 
ludzi
chcących pracować.

Również zmniejszenie stałych kosztów pracy (odcinek  AC) wpływa na wzrost 
stop-
nia aktywności zawodowej. Położenie punktu C nie zmienia się, natomiast punkt A
przesuwa  się  do  góry.  W  efekcie  następuje  równoległe  przesunięcie  w  górę 
nachylonej
części linii ograniczenia budżetowego (AD lub AF). Bardziej prawdopodobna staje 
się
sytuacja,  gdy  najwyższa  krzywa  obojętności,  jaką  można  osiągnąć  podejmując 
pracę,
będzie leżała powyżej krzywej obojętności I2I2, przechodzącej przez punkt C, w któ-
rym nie opłaca się podejmować pracy.

Wprawdzie nie  uwidoczniono tego na rysunku 10.6,  ale łatwo zrozumieć,  iż 
obni-
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żenie  dochodu  niepochodzącego z  pracy  (BC) również  będzie  działało  na  rzecz 
zwięk-
szenia stopnia aktywności zawodowej. Oczywiście, zmiany tego dochodu nie mają
wpływu na względną opłacalność godziny pracy i godziny czasu wolnego. Efekt 
sub-
stytucyjny nie występuje, pojawia się natomiast efekt dochodowy. Niższy dochód
niezwiązany z pracą zmniejsza zapotrzebowanie  na wszelkie  dobra  normalne,  w 
tym
również na czas wolny. Zwiększa to gotowość do podejmowania pracy.

Zastanówmy się na koniec nad skutkami zmiany gustów. Załóżmy, że ludzie za-
czynają  teraz  mniej  cenić  czas  wolny,  zaś  ważniejsza  staje  się  dla  nich  praca. 
Krzywe
obojętności na rysunku 10.6 będą teraz bardziej płaskie. Ludzie są gotowi poświęcić
więcej czasu wolnego w zamian za bezpośrednie i pośrednie korzyści z dodatkowej
pracy. Powróćmy jeszcze raz do linii ograniczenia budżetowego CAD. Im bardziej 
pła-
skie  są  krzywe  obojętności,  tym  większe  jest  prawdopodobieństwo,  że  krzywa 
obojęt-
ności przechodząca przez punkt C przetnie tę część linii ograniczenia budżetowego, 
na
której  jest  podejmowana  praca  (AD). Jeżeli  jednak  tak  się  stanie,  to  na  linii 
ograniczę-
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Ramka 10.3

Jak zwiększyć podaż pracy w Wielkiej Brytanii?

Nowa polityka zatrudnienia rządu laburzystów obejmuje dwa kierunki działań: „Przez
opiekę społeczną do pracy" oraz „Niech praca się opłaca". Te dwa programy są oparte
na  założeniu,  że  podjęcie  pracy  sprzyja  podnoszeniu  kwalifikacji  zawodowych  i 
otwiera
nowe możliwości, pozwalając ludziom wyrwać się z kręgu ubóstwa. Gdyby strategia 
ta
się  powiodła,  zwiększyłaby się  ogólna  podaż  pracy.  Zastanówmy się,  czy jest  to 
realne.

Program „Przez opiekę społeczną do pracy" składa się z dwóch elementów: in-
tensywnej pomocy państwa w poszukiwaniu pracy oraz groźby cofnięcia zasiłku tym
osobom, które nie dokładają należytych starań, aby znaleźć sobie zajęcie zarobkowe.
W efekcie linia ograniczenia budżetowego zmienia położenie z  CAD na  FGH. Spa-
dek z punktu C do punktu F odzwierciedla zmniejszenie zasiłków dla bezrobotnych,
wzrost z punktu A do punktu G oznacza zaś niższy koszt podjęcia pracy w sytuacji,
gdy rząd okazuje zwiększoną pomoc w jej wyszukiwaniu. Na wykresie a) pokazano
wybór dokonywany przez osobę, która podejmuje pracę dzięki nowej polityce rządu.

Program „Niech praca się opłaca" można zilustrować za pomocą fragmentu linii
ograniczenia budżetowego osoby już zatrudnionej. Rodziny wielodzietne otrzymują
ulgę  podatkową  pod  warunkiem,  że  ojciec  lub  matka  przepracuje  określoną 
minimalną
liczbę godzin w tygodniu. Wykres b) ilustruje uskok na linii ograniczenia budżeto-
wego, powstający w momencie, gdy ulga podatkowa znika. Krzywe obojętności obra-
zują  sytuację  osoby,  która  nie  podjęłaby  pracy,  mając  do  czynienia  z  linią 
ograniczenia
budżetowego  CAD, lecz która po wejściu na linię budżetową  FGJKM woli wybrać
punkt K niż punkt F (przynajmniej zdaniem rządu).

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w Internecie (www.newdeal.gov.uk).

http://www.newdeal.gov.uk/
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nia budżetowego  AD musi istnieć inny punkt dający jeszcze wyższą użyteczność. 
Na
rysunku 10.6 krzywa obojętności Z2Z2 przecina linię ograniczenia budżetowego AF. 
Wi-
dać tu, że na linii  AF jest możliwe osiągnięcie wyższej krzywej obojętności, np.
w punkcie  G. To  samo rozumowanie da się zastosować w sytuacji, gdy bardziej
płaska krzywa obojętności, przechodząca przez punkt C, przecina linię AD.

Uzyskaliśmy w ten sposób potwierdzenie  naszych  wyjściowych  założeń.  Na
wzrost  aktywności  zawodowej  wpływają:  a)  wzrost  godzinowych  stawek  płacy 
real-
nej; b) obniżka stałych kosztów podjęcia pracy; c) niższy dochód ze źródeł innych 
niż
praca;  d)  zmiany  gustów,  czyli  preferowanie  pracy  kosztem  czasu  wolnego. 
Sprawdź-
my, czy te ogólne zasady można wykorzystać do wyjaśnienia wzrostu aktywności 
za-
wodowej zamężnych kobiet.

Trzy  spośród  wymienionych  czynników  wydają  się  szczególnie  istotne.  Po 
pierwsze,
nastąpiła znacząca zmiana stosunku społeczeństwa do pracy, zwłaszcza zaś pracy 
zamęż-
nych  kobiet.  Ich  krzywe  obojętności  się  spłaszczyły.  Po  drugie,  nacisk  na 
równoupraw-
nienie kobiet działał na rzecz podniesienia otrzymywanych przez nie płac realnych. 
Na
rysunku  10.6  przejawiłoby  się  to  w  zmianie  położenia  linii  ograniczenia 
budżetowego
kobiet z AD na AF. Po trzecie wreszcie, mogło nastąpić obniżenie stałych kosztów 
podej-
mowania pracy przez zamężne kobiety. Podjęcie pracy ułatwiają takie innowacje, 
jak  au-
tomatyczne  kuchenki,  mechanizacja  prac  domowych,  upowszechnienie  drugiego 
samo-
chodu w rodzinie,  a także zmiany w postawach mężów. Wszystkie  wymienione 
czynniki
wywołują skutki analogiczne do znaczącej obniżki stałych kosztów pracy.

Z powyższych wywodów wypływają dwa wnioski. Po pierwsze, wyższa stawka
płacy realnej zwiększa podaż pracy, ale w mniejszym stopniu, niż na ogół się sądzi. 
Po
drugie,  wyższa  stawka płacy zwiększa podaż pracy raczej  poprzez przyciąganie 
osób
dotychczas nieaktywnych zawodowo do zasobu pracy,  a nie poprzez wydłużanie 
czasu
pracy osób już pracujących.

Przedstawiona  analiza  czynników  określających  podaż  pracy  sprawdza  się 
najle-
piej w odniesieniu do robotników niewykwalifikowanych. Nabywanie kwalifikacji 
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jest
czasochłonne.  W  następnym  rozdziale  poddamy  analizie  decyzje  dotyczące 
wykształ-
cenia i szkolenia zawodowego.

Podaż pracy w gałęzi

Obecnie zajmiemy się kwestią podaży pracy w pojedynczej gałęzi. Załóżmy, że jest 
to
stosunkowo  mała  gałąź,  gotowa  zatrudnić  pracowników  o  typowych 
kwalifikacjach.
Musi  ona  zaoferować  zatrudnianym  pracownikom  bieżącą  stawkę  płacy, 
obowiązującą
na rynku. Warunki pracy w różnych gałęziach mogą się różnić pewnymi cechami 
po-
zapieniężnymi,  jak  ryzyko,  komfort  czy  praca  w  godzinach  nocnych.  Pojęcie 
bieżącej
stawki  płacy  musi  być  korygowane  w  przypadku  poszczególnych  gałęzi,  aby 
uwzględ-
nić wyrównawcze różnice płac, niwelujące te pozapieniężne różnice i sprawiające, że
pracownikowi o określonych kwalifikacjach jest obojętne, w jakiej gałęzi podejmie
pracę.
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Po uwzględnieniu tej poprawki mała gałąź będzie mogła zatrudniać tylu 
pracowni-
'w, ilu zapragnie, czerpiąc z ogólnokrajowego zasobu siły roboczej. Przy danej 
staw-
ce płacy krzywa podaży pracy w gałęzi przebiega poziomo.

W  praktyce  jednak  niewiele  jest  takich  gałęzi,  które  w  odniesieniu  do 
wszystkich
rypów  pożądanych  kwalifikacji  można  uznać  za  rzeczywiście  małe.  Przemysł 
stalowy
:o dla spawaczy Uczący się pracodawca, podobnie jak dla kierowców ciężarówek
rransport towarowy. Gdy dana gałąź jest znaczącym użytkownikiem siły roboczej
I  określonych  kwalifikacjach,  wzrost  zatrudnienia  w  niej  będzie  podbijał  płace 
pracu-
jących w tym zawodzie w całej gospodarce. W krótkim okresie można więc śmiało 
za-
łożyć, że krzywa podaży pracy ma w tej gałęzi nachylenie dodatnie.

W  długim  okresie  krzywa  ta  jest  bardziej  płaska.  Kiedy  krótkookresowa 
koniunktu-
ra podbija płace informatyków, większa liczba absolwentów szkół podejmuje naukę
tego zawodu. W długim okresie w całej gospodarce wzrośnie podaż pracowników o 
ta-
kich kwalifikacjach, a ich płace znów spadną. W długim okresie pojedyncza gałąź 
nie
musi  oferować tak wysokiej  płacy,  aby przyciągnąć pracowników o określonych 
kwali-
fikacjach.

Natomiast w krótkim okresie podaż pracowników o określonych kwalifikacjach
jest względnie stała. W celu zapewnienia sobie większego udziału w całkowitym 
za-
sobie pracy,  pojedyncza gałąź musi zazwyczaj zaoferować wyższe płace niż inne 
gałę-
zie, co pozwoli przyciągnąć dodatkowych pracowników.

Po  przeczytaniu  tego  podrozdziału  możesz  sprawdzić,  czy  wszystko  dobrze 
zrozu-
miałeś, na stronie internetowej: www.mcgraw-hill.co.uk/textbooks/begg.

10.5. Równowaga na rynku pracy w gałęzi
Na rysunku 10.7 przedstawiono równowagę na rynku pracy w konkretnej gałęzi. 
Krzy-
wa popytu na pracę D1DL ma nachylenie ujemne i przecina wznoszącą się krzywą 
po-
daży  pracy  SLSL w punkcie  równowagi  E, w którym  zatrudnienie  wynosi  L0,  a 
stawka
płacy W0. Nie będziemy tu rozróżniać długookresowych i krótkookresowych krzy-
wych podaży, choć można by to łatwo uczynić.

http://www.mcgraw-hill.co.uk/textbooks/begg
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Dla danej krzywej popytu na produkt naszej gałęzi możemy skonstruować odpo-
wiadającą jej krzywą  DLDL, obrazującą popyt  tej gałęzi na pracę. Przypuśćmy,  że
wskutek recesji w budownictwie krzywa popytu na cement przesuwa się w lewo.
Spada  cena  równowagi  na  rynku  cementu.  Powoduje  to  przesunięcie  w  lewo 
krzywej
MVPL dla  wszystkich  producentów  cementu.  Krzywa  popytu  przemysłu 
cementowe-
go na pracę zmienia położenie z DLDL na D'LD'L. W nowym punkcie równowagi, E1,
zarówno stawki płac, jak i zatrudnienie w przemyśle cementowym są niższe.

Załóżmy  teraz,  że  we  wszystkich  gałęziach  poza  przemysłem  cementowym 
nastą-
pił  wzrost  zakupów nowych  maszyn.  Uzbrojona  w większy zasób  kapitału  siła 
robocza
podnosi  swą wydajność.  Ustalając  płacę na poziomie  równym  MVPL, wszystkie 
gałę-
zie,  oprócz  przemysłu  cementowego,  płacą  obecnie  więcej  niż  poprzednio.  W 
efekcie
następuje  przesunięcie  w  lewo,  do  położenia  S'LS'L, krzywej  podaży  pracy  dla 
przemy-
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Rysunek  10.7.  Stan  równowagi  na  rynku
pracy w gałęzi

Gałęziowa  krzywa  podaży  pracy  SLSL ma  nachyle-
nie  dodatnie.  Chcąc  przyciągnąć  dodatkowych  pra-
cowników  do  gałęzi,  trzeba  im  zaoferować  wyższe
płace.  Dla  danej  krzywej  popytu  na  produkty  gałęzi
jej  krzywa  popytu  na  pracę  DLDL ma  nachylenie
ujemne  ze  względu  na  malejącą  krańcową  produk-
cyjność  pracy oraz  dlatego,  że wyższa  produkcja  ga-
łęzi  powoduje  spadek  cen  jej  wyrobów.  Przesunię-
cie w lewo krzywej  popytu na produkt  tej gałęzi po-
woduje  zatem  przesunięcie  pochodnego  popytu
gałęzi  na  pracę  z  położenia  DLDL do  D'LD'L,  co
z  kolei  sprawia,  że  punkt  równowagi  rynku  pracy
przemieszcza  się  z  £  do  E1.  Podwyżka  płac  w  in-
nych  gałęziach  gospodarki  przesuwa  krzywą  gałę-
ziowej  podaży  pracy  z  SLSL do  położenia  S'LS'L,
a punkt równowagi z £ do E2.

słu  cementowego.  Przy  każdej  stawce  płac  w przemyśle  cementowym  gałąź  ta 
przy-
ciąga teraz mniej pracowników z ogólnokrajowego zasobu pracy.

Nowa równowaga  na rynku pracy dla  przemysłu  cementowego ustala  się  w 
punk-
cie  E2. Zatrudnienie zmniejszyło się z L0 do L2. To samo wyposażenie kapitałowe
przypada  teraz na mniejszą  liczbę pracowników, zwiększając  ich produkcyjność 
krań-
cową. Niezależnie od tego spadek produkcji cementu przesuwa krzywą podaży tej 
ga-
łęzi  w  lewo  i  podnosi  cenę  cementu.  Wszystkie  te  efekty  łącznie  powodują 
przesunię-
cie się gałęzi w górę po krzywej popytu na pracę DLDL i umożliwiają podwyżkę płac
dla pracowników, którzy zostali w tej gałęzi.

Widzimy  więc,  że  podwyżki  płac  w  jednej  gałęzi  przenoszą  się  do  innych 
gałęzi.
Powiązanie  różnych  gałęzi  wynika  z  mobilności  siły  roboczej.  Pracownicy 
przemysłu
cementowego przenoszą się do innych gałęzi, przyciągnięci wprowadzanymi tam 
pod-
wyżkami płac. Właśnie to powoduje przesunięcie w lewo krzywej podaży pracy dla
przemysłu  cementowego  na rysunku 10.7.  Skala  możliwych  międzygałęziowych 
prze-
pływów siły roboczej wpływa nie tylko na wielkość przesunięcia krzywej podaży 
pra-
cy dla danej gałęzi,  jako reakcji  na zmiany warunków w innych gałęziach,  lecz 
rów-
nież  na  jej  nachylenie.  Będzie  nam to  łatwiej  zrozumieć,  gdy  rozważymy  dwa 



skrajne
przypadki.

Przypuśćmy  najpierw,  że  możliwy  jest  swobodny  przepływ  pracowników 
między
podobnymi zajęciami w różnych gałęziach. Jeżeli względne rozmiary każdej gałęzi 
są
niewielkie, to pojedyncza gałąź będzie napotykać doskonale elastyczną (poziomą)
krzywą  podaży  pracy  przy  istniejącej  rynkowej  stawce  płacy  (skorygowanej  o 
różnice
wynikające z odmiennych warunków pracy). Jeżeli we wszystkich innych gałęziach
płace  wzrosną,  to  pozioma  linia  podaży  pracy  dla  przemysłu  cementowego 
przesunie
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w górę o wielkość wzrostu płac w innych gałęziach. Jeżeli przemysł cementowy
nie  będzie  w  stanie  zaoferować  wyższej  płacy,  utraci  wszystkich  swoich 
pracowników.

Rozważmy z kolei przykład ilustrujący drugi przypadek krańcowy: rynek piani-
stów koncertowych. Załóżmy, iż nie są oni w stanie wykonywać jakiejkolwiek innej
pracy. Po prostu muszą pracować w przemyśle muzycznym. Przy istniejącej liczbie
pianistów dziedzinę tę charakteryzuje pionowa krzywa podaży pracy.  Nawet gdy
wszystkie  pozostałe  gałęzie  podniosą  płace,  nie  wywrze  to  żadnego wpływu  na 
sytu-
ację na rynku pianistów. W krótkim okresie nie ma bowiem mowy, aby ktoś wszedł 
do
tej profesji lub ją opuścił.

Przypadek  ogólny,  przedstawiony na rysunku  10.7,  leży gdzieś  między tymi 
skraj-
nościami. Przy ograniczonej międzygałęziowej mobilności siły roboczej przemysł 
ce-
mentowy przyciągnie więcej pracowników, jeśli zdoła im zaoferować wyższe płace.
Ponieważ jednak nie jest  on odizolowany od innych gałęzi,  jego krzywa podaży 
pracy
będzie się przesuwać w lewo w miarę wzrostu płac w pozostałych gałęziach.

10.6. Dochody transferowe
i renta ekonomiczna

Wybitni pianiści czy czołowi piłkarze są niewątpliwie bardzo usatysfakcjonowani
swymi  wysokimi  zarobkami,  jednak  najprawdopodobniej  wybraliby  tę  samą 
profesję
nawet  wówczas,  gdyby  była  ona  opłacana  znacznie  gorzej.  Dlaczego  więc  ich 
zarobki
są takie wysokie? Chcąc udzielić odpowiedzi na to pytanie, musimy rozróżnić dwa
składniki wynagrodzenia za pracę: dochód transferowy i rentę ekonomiczną.

Dochód transferowy czynnika produkcji to minimalna zapłata niezbędna, aby
skłonić ten czynnik do świadczenia usług w określonym zastosowaniu. Renta
ekonomiczna, której  nie  należy  mylić  z  czynszem  za  wynajęty  lokal  lub 
dzierża-
wę  ziemi,  to  dodatkowa  wypłata,  jaką  otrzymuje  dany czynnik  produkcji, 
ponad
dochód transferowy konieczny do skłonienia go do świadczenia swych usług
właśnie w tym zastosowaniu.

Zrozumienie tych pojęć ułatwia rysunek 10.8. Krzywa  DD jest krzywą popytu 
na
pianistów koncertowych,  a  SS — krzywą  podaży tych  pianistów dla  przemysłu 
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muzycz-
nego.  Nawet  przy  płacy  równej  zeru  niektórzy  szczególnie  oddani  swej  pasji 
muzycy
będą koncertować. Wyższe płace przyciągną do tej działalności innych pianistów, 
któ-
rzy  dotąd  grywali  poza  salą  koncertową.  Krzywa  podaży  pracy  ma  nachylenie 
dodatnie.

Ponieważ  stawki  płac  dla  wszystkich  pracowników  muszą  być  jednakowe, 
rynek
pracy osiągnie równowagę w punkcie E przy płacy W0 i liczbie zatrudnionych piani-
stów równej L0. Na rynku pianistów ta płaca może się okazać bardzo wysoka. Każda
firma w przemyśle muzycznym chętnie zapłaci tę stawkę, ponieważ zatrudnia ludzi
niezwykle utalentowanych,  których produkcyjność krańcowa jest bardzo wysoka. 
Na
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Rysunek  10.8.  Dochód  transferowy  i  renta
ekonomiczna

Linia  DD  jest  krzywą  popytu  gałęzi  na  pracę.  Licz-
ba  pracowników  równa  A  podejmie  pracę  w  gałęz;
nawet  bez  zapłaty.  Chcąc  przyciągnąć  do  pracy  do-
datkowych  pracowników,  trzeba  zaoferować  im
wyższe  płace.  Krzywa  SS  obrazuje  podaż  prac\
w  gałęzi.  Gdyby  każdemu  pracownikowi  wypłacane
tylko  dochód  transferowy  niezbędny  do  przycią-
gnięcia  go  do  gałęzi,  tj.  do  utrzymania  go  na  krzy-
wej  podaży,  gałąź  musiałaby  wypłacić  z  tytułu  płac
AEL0.  Jeżeli  wszystkim  pracownikom  trzeba  dać
najwyższą  stawkę  płacy,  która  jest  niezbędna  dla
przyciągnięcia  do  gałęzi  ostatniego  pracownika,  to
równowaga  w  punkcie  E  oznacza,  że  pracownic)
(wszyscy  łącznie)  otrzymują  rentę  ekonomiczną
w  wysokości  OAEW0.  W  przypadku  pracowników
gotowych  pracować  w  tej  gałęzi  za  darmo  W0 jest
właśnie rentą ekonomiczną, czyli czystą nadwyżką.

rynku  swoich  produktów  (koncertów)  firmy  te  mogą  uzyskać  duże  dochody. 
Krzywa
pochodnego  popytu  na  pianistów  koncertowych  DD będzie  położona  bardzo 
wysoko.

Krzywa podaży pracy SS obrazuje, jak wysokie dochody transferowe muszą wy-
płacać przedsiębiorstwa w przemyśle muzycznym, aby przyciągnąć do niego piani-
stów.  Pierwszy  pianista  (punkt  A) jest  gotów  pracować  za  darmo.  W  celu 
zwiększenia
podaży pianistów do punktu  B konieczne będzie zaoferowanie płacy  W1;  dalszy 
wzrost
do L0 wymaga zwiększenia płacy do W0. Gdyby przemysł muzyczny mógł zawierać
kontrakty z każdym pianistą z osobna, oferując mu tylko tyle, ile trzeba, aby skłonić
go do pracy, wówczas trójkąt AL0E oznaczałby łączne dochody transferowe, jakie ta
gałąź musiałaby wypłacić dla przyciągnięcia łącznej liczby L0 pianistów.

W punkcie równowagi  E ostatni przyciągnięty do tej gałęzi pianista uzyskuje 
do-
chód  transferowy  równy  W0,  E jest  bowiem  punktem  położonym  na  krzywej 
podaży
pracy  SS. Jednocześnie  wartość  krańcowego  produktu  pracy  owego  ostatniego 
zatrud-
nionego pianisty jest także równa W0,  gdyż punkt  E leży jednocześnie na krzywej 
po-
pytu  DD. Ponieważ  jednak  dana  gałąź  na  ogół  musi  płacić  taką  samą  stawkę 
wszyst-
kim pracownikom, zatrudnieni wcześniej muszą otrzymać tyle samo, tj. W0, choć z 
po-
łożenia krzywej podaży pracy SS wynika, że byliby oni skłonni pracować za płacę
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niższą  od  W0.  Pracownicy,  których  dochody  transferowe  są  niższe  od  W0, 
otrzymują
rentę ekonomiczną, tj. czystą nadwyżkę, powstającą tylko dlatego, iż dla przyciągnię-
cia ostatniego pianisty niezbędne jest zaoferowanie mu stawki równej  W0.  Renta 
od-
zwierciedla więc różnice w decyzjach pianistów, które dotyczą podaży ich usług, nie
zaś różnice ich wydajności jako muzyków.

Na rysunku 10.8 cała gałąź wypłaca więc łączną sumę płac w wysokości równej
OW0EL0, tj.  opłaca  L0 pracowników  po  W0 każdego.  Sumę  tę  możemy  jednak 
podzielić
na dochody transferowe AL0E i rentę ekonomiczną OAEW0.



Ramka 10.4

Zarobki w ekstraklasie piłkarskiej

Piłkarze  czołowych  europejskich  klubów  piłkarskich  zarabiają  bajońskie  sumy. 
Fun-
dusz  płac  w ekstraklasie  piłkarskiej  w  Wielkiej  Brytanii  wzrósł  z  50  min  £  w 
sezonie
1992/1993  do  500  min  £  w  sezonie  2002/2003,  podczas  gdy dochody klubów 
wzrosły
* tym samym czasie ze 150 min £ do 950 min £. Spektakularny wzrost dochodów 
klu-
bów  piłkarskich  jest  odzwierciedleniem  nie  tylko  wzrostu  popytu  na  mecze 
piłkarskie,
głównie  w  zakresie  bardzo  opłacalnych  transmisji  telewizyjnych,  które  dzięki 
telewizji
satelitarnej docierają do coraz szerszej widowni, lecz także większej skuteczności 
mar-
ketingowej  w  zakresie  sprzedaży  różnych  rekwizytów  piłkarskich,  np.  replik 
koszulek
słynnych zawodników.

Szacuje  się,  że  tylko  40% dochodów klubu Manchester  United pochodzi  ze 
sprze-
daży biletów na rozegrane mecze, a 33% z praw do transmisji telewizyjnych i 27%
z własnej działalności handlowej. Tak szerokie spektrum dochodów klubów piłkar-
skich skłania zawodników do żądania udziału w tych dodatkowych dochodach.

Kiedy  jednak  jakieś  kluby  tracą  dochody  z  transmisji  telewizyjnych  lub  z 
działal-
ności handlowej, powstaje presja na obniżkę płac. Gdy Leeds United obniżył loty, 
po-
gorszyło to sytuację finansową tego klubu, prowadząc do zwolnienia najdroższych
graczy.

Renta  ekonomiczna  powstaje  wtedy,  kiedy krzywa  podaży danego czynnika 
pro-
dukcji  nie  przebiega  poziomo.  Gdy  krzywa  podaży  pracy  jest  pozioma,  żaden 
pracow-
nik  nie  zarabia  wówczas  więcej,  niż  wynosi  obowiązująca  na  rynku  stawka, 
niezbędna
do utrzymania pianistów w tej gałęzi. Całość wynagrodzeń to dochody transferowe.

Zwróćmy uwagę na różnicę  między sytuacją  przedsiębiorstwa i  całej  gałęzi.
Z  punktu  widzenia  gałęzi  renta  ekonomiczna  stanowi  zbędną  płatność.  Gdyby 
wszyscy
pracodawcy działający w danej gałęzi zmówili się, mogliby wypłacać każdemu pra-
cownikowi  tylko  jego  dochód  transferowy,  a  gałąź  jako  całość  utrzymałaby 
wszystkich



zatrudnionych,  oszczędzając  na  rencie  ekonomicznej.  Z  punktu  widzenia 
pojedyncze-
go  przedsiębiorstwa  działającego  w  warunkach  wolnej  konkurencji,  dochodem 
transfe-
rowym jest jednak cała płaca  W0.  Jeżeli przedsiębiorstwo nie jest w stanie płacić 
we-
dług aktualnych stawek dla całej gałęzi, to jego pracownicy przeniosą się do innej
firmy.

W brytyjskiej piłce nożnej9 i amerykańskim baseballu przyjęło się twierdzić, że
wysokie płace zawodników rujnują cały interes. Jak problem ten wygląda w świetle

9 Kluby  piłkarskie  dokonują  wypłat  transferowych  na  rzecz  innych  klubów,  których  zawodników  zamierza-
ją  przejąć.  Opłat  transferowych  związanych  z  przechodzeniem zawodnika  z  jednego  klubu  do  drugiego  nie
należy  jednak  mylić  z  dochodami  transferowymi  zawodników,  oznaczającymi  sumę  niezbędną  do  utrzyma-
nia piłkarzy w stanie aktywności zawodowej.



naszej analizy? Przede wszystkim wypada stwierdzić, że płace są wysokie dlatego, 
iż
popyt na dobrych zawodników jest również wysoki. Tłumy kibiców na stadionach
i  sprzedaż  praw  do  transmisji  telewizyjnych  czynią  tę  działalność  wysoce 
opłacalną.
Utalentowani gracze są dobrem rzadkim. Krzywa podaży dobrych zawodników jest
bardzo  stroma.  Nawet  oferując  bardzo  wysokie  płace,  nie  sposób  znacząco 
zwiększyć
liczby wybitnych graczy w tych dyscyplinach. Nie istnieje zatem prosty związek 
mię-
dzy  wysokimi  płacami  a  poziomem  gry  poszczególnych  klubów.  Gdyby  nie 
osiągały
one zysków, popyt pochodny na zawodników byłby niższy, a ich płace musiałyby 
się
obniżyć.

10.7. Równowaga na rynku pracy:
fikcja czy rzeczywistość?

W  dotychczasowych  rozważaniach  zakładaliśmy,  iż  elastyczność  płac  pozwala 
zapew-
nić  równowagę  na  rynku  pracy  zarówno  poszczególnych  gałęzi,  jak  i  całej 
gospodarki.
W  części  IV  podręcznika  dowiemy  się,  iż  jednym  z  głównych  problemów 
makroeko-
nomii jest prawdziwość założenia, że płace są dostatecznie giętkie, aby utrzymać 
ry-
nek  pracy  w  stanie  zbliżonym  do  równowagi.  Obecnie  rozpatrzymy  niektóre 
argumen-
ty  wysuwane  w celu  uzasadnienia  tezy,  iż  równowaga  na  rynku  pracy  nie  jest 
czymś
oczywistym.

Płace minimalne

W niektórych krajach obowiązują płace minimalne,  określone ustawowo w skali 
całe-
go kraju lub ustalone w układach zbiorowych, zawieranych w poszczególnych gałę-
ziach gospodarki. W Wielkiej Brytanii płaca minimalna wynosi 4,10 £ za godzinę.

Na rysunku 10.9 przedstawiono krzywą popytu DLDL i krzywą podaży SLSL pra-
cowników określonego zawodu  w konkretnej  gałęzi.  Równowagę  w warunkach 
wolnej
konkurencji wyznacza punkt  E. Dla pracowników wykwalifikowanych płaca  W0, 
za-
pewniająca  równowagę,  przewyższa  stawkę  minimalną  W1.  W  tym  przypadku 



istnie-
nie płacy minimalnej nie powoduje żadnych skutków.

W  przypadku  pracowników  o  niskich  kwalifikacjach  sytuacja  może  być 
zupełnie
inna.  Załóżmy,  że płaca minimalna  W2 jest  wyższa od płacy  W0,  zapewniającej 
równo-
wagę.  Przy płacy  W2 pojawia się nadwyżka  podaży pracy w wysokości  L2 - Lx. 
Ponie-
waż nie można zmusić przedsiębiorstw, aby zatrudniały pracowników wbrew swej 
wo-
li,  zatrudnienie  wyniesie  teraz  Lx, a  L2-Lx będzie  oznaczać  liczbę  przymusowo
bezrobotnych.

Przymusowo bezrobotni to ci,  którzy są gotowi pracować za występujące na 
ryn-
ku stawki płac, lecz nie mogą znaleźć zatrudnienia.



Ramka 10.5

Czy  płace  minimalne  rzeczywiście  powodują  spadek
zatrudnienia?

W efekcie istnienia płacy minimalnej wiele osób jest pozbawionych pracy. Wyższe
płace  sprawiają  bowiem,  że  popyt  na  pracę  maleje.  Zmniejszają  się  wobec  tego 
liczba
miejsc pracy i wielkość zatrudnienia. Wydawałoby się, że niewiele jest w ekonomii 
tak
oczywistych i bezdyskusyjnych twierdzeń. Nawet politycy rozumieją tę zależność, 
ale
czy twierdzenie to jest istotnie prawdziwe?

Okazuje  się,  iż  nie  jest  to  całkiem pewne.  W uzasadnieniu  tego  twierdzenia 
zakła-
da  się,  że  rynek  pracy  odpowiada  warunkom  konkurencji  doskonałej.  W 
rzeczywisto-
ści istnieją jednak również inne struktury rynku. Co się stanie, gdy na rynku pracy
określonego zawodu pojawi się monopson — jedyny pracodawca zatrudniający pra-
cowników  danej  specjalności?  Zdaje  on  sobie  sprawę  z  tego,  że  zatrudnienie 
dodatko-
wych pracowników podbije płace osób już zatrudnionych, co może doprowadzić do
sytuacji,  w  której  krańcowy  koszt  pracy  przewyższy  stawkę  płac.  Na  rysunku 
pokaza-
no linie: krańcowego przychodu z pracy — MRPL, podaży pracy — LS i krańcowego
kosztu pracy —  MCL. Przedsiębiorstwo dążące do maksymalnego zysku wybierze
punkt, w którym MRPL zrówna się z MCL. Na rysunku odpowiadają temu wielkość
zatrudnienia  N1 oraz stawka płacy  W1, niezbędna do przyciągnięcia odpowiedniej 
licz-
by  pracowników.  Jak  widać  na  rysunku,  stawka  ta  jest  niższa  od  krańcowego 
przycho-
du z pracy, uzyskanego przez pracodawcę. Odległość pionowa między krzywymi LS
i  MRPL ilustruje  różnicę  między  krańcowym  przychodem z  pracy  a  wysokością 
wyna-
grodzenia wypłacanego pracownikom. Takie zjawisko nazywamy często wyzyskiem.



Załóżmy teraz, że rząd ustanawia płace minimalną na poziomie W2. Oznacza to, 
że
monopsonista ma obecnie do czynienia z poziomą linią podaży pracy przy tej stawce
płac  —  przynajmniej  do  momenta,  w  którym  zatrudni  N2 pracowników,  aby 
zrównać
krańcowy koszt  pracy z  krańcowym  przychodem z  pracy.  Okazuje  się  więc,  że 
wpro-
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wadzenie płacy minimalnej spowodowało zwiększenie rozmiarów zatrudnienia z N1

do N2, a jednocześnie wyeliminowało wyzysk pracy.
Zauważmy, że poczynając od stawki W1, która zapewniłaby stan równowagi na

wolnym  rynku  pracy,  wzrost  płacy  minimalnej  przyczynia  się  do  wzrostu 
zatrudnienia
(zwiększając  podaż  pracy)  aż  do  punktu odpowiadającego płacy  W2,  w którym 
wiel-
kość zatrudnienia jest maksymalna. Dalszy wzrost płacy minimalnej prowadziłby 
jed-
nak do zmniejszenia popytu na pracę, a w konsekwencji do spadku zatrudnienia.

Kiedy  pracodawcy  dysponują  więc  pewną  siłą  monopsonistyczną  na  rynku 
pracy,
ustanowienie  płacy  minimalnej  na  poziomie  nieznacznie  wyższym  od  poziomu 
równo-
wagi  wolnorynkowej  wpływa  korzystnie  na  wielkość  zatrudnienia,  eliminując 
zakłóce-
nie wywołane siłą rynkową przedsiębiorstw. Natomiast płaca minimalna ustalona
znacznie powyżej punktu równowagi rynkowej spowoduje prawdopodobnie spadek
zatrudnienia.

Wpływ  płacy  minimalnej  na  wielkość  zatrudnienia  zależy  więc  od  jej 
wysokości
oraz od sytuacji na rynku pracy. W jednym z badań empirycznych, obejmującym 
czte-
ry  kraje  Unii  Europejskiej,  nie  stwierdzono  negatywnego  wpływu  płac 
minimalnych
na  poziom  zatrudnienia  dorosłych.  Z  wyników  tych  badań  wynika  jednak,  że 
istnienie
płac minimalnych ogranicza zatrudnienie osób młodych. Przyczyną tego może być
fakt,  iż  przy  niższym  poziomie  wydajności  pracy  w  grupie  młodych, 
niewykwalifiko-
wanych pracowników płace minimalne, nawet o niższych stawkach, przewyższają
punkt przecięcia krzywych LS i MRPL.

Ź r ó d ł o :  Dolado i in., The Economic Impact of Wages in Europe, ,,Economic Policy" 1996.

Rysunek 10.9. Płaca minimalna

Równowaga  wolnorynkowa  istnieje  przy  płacy  W,
i  zatrudnieniu  L0.  Płaca  minimalna  W1 niższa
od  W0 niczego  nie  zmienia.  Natomiast  płaca  mi-
nimalna  W2 wyższa  od  W0 spowoduje  spadek  za-
trudnienia  do  L1;  L2 -  L1 pracowników  pozostanie
przymusowo  bez  pracy.  Pragnęliby  oni  podjąć  pra-
cę  przy  tej  stawce  płacy,  nie  mogą  jednak  jej
znaleźć.

I
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W przypadku zajęć niewymagąjących wysokich kwalifikacji, płaca minimalna
przewyższająca  płacę  równowagi  spowoduje  więc  wzrost  wynagrodzeń  tych, 
którzy
znaleźli pracę, ale jednocześnie wywoła spadek ogólnego poziomu zatrudnienia

I
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* porównaniu z tym,  jaki ustaliłby się na wolnym rynku pracy. Płaca minimalna 
może
*ięc  być  przyczyną  przymusowego  bezrobocia  wśród  pracowników  o  niskich
Igalifikacjach.

Związki zawodowe

Podobny skutek może  wywołać istnienie silnych  związków zawodowych.  Rysu-
nek 10.9 pozwala stwierdzić, że gdy związkom zawodowym w danej gałęzi uda się
wymusić na pracodawcach stawkę płacy W2, wyższą od stawki W0 wyznaczonej nie-
skrępowanym  działaniem rynku  pracy,  spowoduje  to  spadek  zatrudnienia  w tej 
gałęzi.
Wymuszając  wzrost  płac  z  W0 do  W2, związek  musi  się  pogodzić  ze  spadkiem 
zatrud-
nienia z  L0 do L1.  W następnym rozdziale podejmujemy problem wyboru między 
wyż-
szymi  płacami  a  większym  zatrudnieniem,  przed  którym  to  problemem  stają 
związki
zawodowe.  Już teraz  jednak jasno widzimy skutki  takiego postępowania.  Kiedy 
zwią-
zek  obstaje przy płacy  W2, wynikłe  z tego bezrobocie jest  dobrowolne z punktu 
widze-
nia całego związku, stanowi bowiem rezultat jego świadomego wyboru. Jednak dla
członków  związku,  którzy  utracili  pracę,  ma  ono  charakter  bezrobocia 
przymusowego.
Chcąc  powiedzieć  coś  więcej  na  ten  temat,  musielibyśmy  skonstruować  model 
podej-
mowania decyzji przez związek zawodowy.

Efekty skali

Przymusowe  bezrobocie  może  być  rezultatem nałożenia  się  efektów (korzyści) 
skali
oraz konkurencji niedoskonałej, które omawialiśmy w rozdziale 9. Przekonaliśmy 
się,
że  zjawiska  te  stwarzają  bariery  wejścia  na  rynek  i  utrudniają  rozpoczęcie 
działalności
w gałęzi przez nowo wchodzące przedsiębiorstwa. Nie pozwalają one bezrobotnym 
na
znalezienie pracy w nowych przedsiębiorstwach nawet wówczas, gdy są oni gotowi
pracować za wynagrodzenie niższe od otrzymywanego przez pracowników w już 
ist-
niejących firmach.

„Swoi" i „obcy"
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O ile poprzednie wyjaśnienie kładzie nacisk na bariery zapobiegające tworzeniu no-
wych przedsiębiorstw, o tyle teorie, które teraz omówimy,  podkreślają znaczenie 
prze-
szkód utrudniających zatrudnienie nowych pracowników w istniejących firmach.

Już zatrudnieni pracownicy („swoi") są reprezentowani w negocjacjach płaco-
wych. „Obcy" pozostają bezrobotni i nie są w nich reprezentowani.

Przeszkody te mogą przybierać rozmaite formy:  kosztu rekrutacji  za pomocą 
ogło-
szeń, kosztów odbycia osobistych rozmów z kandydatami i oceny, jaką funkcję im 
po-
wierzyć, kosztu szkolenia nowych pracowników pod kątem konkretnych potrzeb
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przedsiębiorstwa,  czasu  niezbędnego  do  stworzenia  nawyków  pracy  zespołowej
i  wdrożenia  się  nowo  przyjętych  do  powierzonych  im  obowiązków.  Używając 
termi-
nologii z rozdziału 9, możemy tu mówić o naturalnych barierach wejścia.

Może być jednak i tak, że już zatrudnionym pracownikom udaje się wznieść 
stra-
tegiczne  bariery  broniące  dostępu  nowym  pracownikom,  nawet  przy  braku 
formalnych
struktur  związkowych  na  szczeblu  zakładu.  Mogą  oni  np.  straszyć  rozmaitymi 
zakłó-
ceniami w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, jakie miałyby wystąpić w razie zbyt 
po-
spiesznego  zatrudniania  nowych  pracowników,  zwłaszcza  wówczas,  gdy  są  oni 
opła-
cani niżej niż pracownicy już zatrudnieni.

Kiedy „obcy" napotykają takie bariery, „swoi" są w stanie wywindować własną
płacę ponad poziom, przy którym inni byliby gotowi podjąć pracę.

Płace efektywnościowe

Dotychczas  zakładaliśmy,  iż  informacja  jest  dobrem  łatwo  dostępnym,  a  więc 
tanim.
W rzeczywistości jednak pracodawcy napotykają  dwojakiego typu problemy.  Po 
pier-
wsze, trudno im orzec, czy ubiegający się o daną posadę będzie pracownikiem na-
prawdę wydajnym, jest to bowiem sprawa pewnych wrodzonych predyspozycji. Po
drugie, nie zawsze jest łatwo ocenić, czy pracownicy już zatrudnieni przykładają 
się
do pracy, czy ją pozorują10.

Jaką, przy danym koszcie selekcji nowych pracowników i dalszych kosztach ich
nadzorowania,  politykę  płac  powinno  prowadzić  przedsiębiorstwo?  Zgodnie  z 
teorią
płacy efektywnościowej przedsiębiorstwo, w trosce o swoje zyski, powinno płacić 
za-
trudnionym już pracownikom więcej, niż wynosi ich dochód transferowy.

Płaca efektywnościowa to płaca celowo ustalona na wysokim poziomie, mająca
zachęcać pracowników do wydajnej pracy.

Za  słusznością  takiego zalecenia  przemawiają  dwa argumenty.  Po  pierwsze, 
pra-
cownicy mogą porzucić swą firmę, jeśli dostaną ofertę bardziej atrakcyjnej pracy 
gdzie
indziej. Jeżeli przedsiębiorstwo wypłaca wszystkim zatrudnionym wynagrodzenia 
bę-
dące średnią z płac żądanych przez pracowników wydajnych i niewydajnych,  to 
ryzy-



581   Ekonomia pozytywna

kuje,  że  ci  bardziej  wydajni  poszukają  sobie  lepiej  płatnej  pracy.  W efekcie  w 
przedsię-
biorstwie pozostaną tylko  pracownicy gorsi.  Ustalenie  wyższych  niż przeciętnie 
wyna-
grodzeń jest  sposobem pozwalającym zatrzymać  pracowników wydajnych,  choć
rozróżnienie obu grup pracowników przysparza wiele trudności.

Po drugie, pracownicy, którzy bumelują, mogą wreszcie „wpaść". Załóżmy, że
w takim przypadku zostaną wyrzuceni. Jak dolegliwa jest taka kara? Otóż miarą tej 
do-
legliwości  jest  różnica  między  dotychczasowymi  zarobkami  pracownika  a 
wysokością

zasiłku dla bezrobotnych lub wynagrodzeniem w nowym miejscu pracy. Im wyżej 
płat-

10 W  języku  ekonomii  są  to  problemy  selekcji  negatywnej  i  pokusy  nadużycia.  Szczegółowo  omawiamy  je
w rozdziale 13 przy analizie z zakresu ekonomiki informacji.



na  praca,  tym  kara  za  bumelanctwo  jest  bardziej  dotkliwa.  Koncepcja  płacy 
efektywno-
ściowej  sugeruje  więc,  że  w  celu  wzmocnienia  kary  i  osłabienia  bodźców  do 
pozoro-
wania  pracy  przedsiębiorstwo  powinno  płacić  już  zatrudnionym  pracownikom 
więcej,
niż wynosi średni zarobek niezbędny do pozyskania ich do tej pracy. Wynika z tego 
da-
lej,  że niektórych pracowników może dotknąć przymusowe bezrobocie,  czyli  że 
mogą
chcieć pracować za płacę równą otrzymywanej przez tych, którzy są zatrudnieni, 
lub  od
niej  niższą,  jednak  w  praktyce  nie  mają  szans  znalezienia  pracy  na  takich 
warunkach.

Porozumienia o płacach minimalnych, siła związków zawodowych, efekty skali,
podział pracowników na „swoich" i „obcych", płace efektywnościowe — wszystkie 
te
czynniki  mogą  wyjaśnić  zjawisko  niedostatecznej  elastyczności  płac  w krótkim 
okre-
sie, niepozwalającej na utrzymanie stałej równowagi na rynku pracy. W części IV 
pod-
ręcznika  powrócimy  do  tych  spraw,  próbując  odpowiedzieć  na  pytanie,  czy na 
rynku
pracy zawsze panuje równowaga i jak długo może się utrzymać stan nierównowagi.

10.8. Płace i zatrudnienie w Wielkiej Brytanii

Rozdział ten otwierał przegląd danych dotyczących realnych zarobków w przedsię-
biorstwach użyteczności publicznej, usługach finansowych i przemyśle tekstylnym
Wielkiej Brytanii.  Zamkniemy go krótką analizą zmian zarobków i zatrudnienia
w tych gałęziach. Pozwoli nam to  zebrać pewne wątki przewijające się w całym 
roz-
dziale.

W  tablicy  10.4  przedstawiono  zmiany  realnych  zarobków  i  zatrudnienia  w 
gospo-
darce  brytyjskiej  w latach 1994-2002.  W skali  całej  gospodarki  nastąpił  wzrost 
real-
nych  zarobków o  17%.  Postęp  techniczny,  doskonalsze  urządzenia  oraz  wzrost 
kwali-
fikacji  siły  roboczej  wpływały  na  wzrost  wartości  krańcowego  produktu  pracy, 
przesu-
wając  w  prawo  krzywą  popytu  na  pracę.  Jednak  w  poszczególnych  gałęziach 
proces
ten przebiegał odmiennie.



W  dziale  „Hotele  i  restauracje"  duży  napływ  imigrantów  powodował  tam 
wzrost
podaży pracy i tym samym presję na obniżkę płac. Dlaczego zatem tablica 10.4 
doku-

mentuje zarówno wzrost  zatrudnienia, jak i  wzrost płac realnych  w tym dziale? 
Odpo-

GałąźZmiana realnych zarobkówZmiana poziomu 
zatrudnieniaGospodarka ogółem+17+14Usługi 

finansowe+15+2Hotele i restauracje+14+24Dostawy energii 
i wody+5-18

Tablica 10.4. Realne zarobki i zatrudnienie (%) w wybranych 
gałęziach gospodarki
w Wielkiej Brytanii w latach 1994-2002

Źród ło :  Jak 
tablicy 10.1.



wiedź kryje się w bardzo dużym zwiększeniu popytu na usługi hotelowe i gastrono-
miczne. Było ono wynikiem, z jednej strony, utrwalającego się zwyczaju jedzenia
poza  domem,  a  z  drugiej  —  szybkiego  wzrostu  gospodarczego  i  wyższych 
dochodów
realnych Brytyjczyków.

W sektorze usług finansowych (np. bankowych i ubezpieczeniowych) poziom 
płac
wzrósł  bardzo  znacznie,  ale  liczba  zatrudnionych  pracowników  nie  uległa 
zasadniczej
zmianie.  Czołowe  banki  i  instytucje  ubezpieczeniowe  wprowadziły 
skomputeryzowa-
ne systemy obsługujące działalność operacyjną, zmniejszając tym samym liczbę za-
trudnionych  pracowników  biurowych.  Ponadto,  w  wyniku  przeniesienia 
rutynowych
funkcji  operacyjnych  do  innych  krajów,  zwłaszcza  do  Indii,  pracownicy 
pozostający
w Wielkiej Brytanii uzyskali jeszcze większą przewagę kwalifikacji i odpowiednią
podwyżkę zarobków.

Postęp  techniczny i  ciągłe  inwestycje  przyczyniły  się  do  znacznego  spadku 
zatrud-
nienia w sektorze zaopatrującym gospodarkę w energię i wodę. Dane przytoczone
wcześniej w tablicy 10.1 potwierdzają stosunkowo wysokie zarobki pracowników 
za-
trudnionych w tym sektorze. Były one wynikiem wysokiego poziomu technicznego
uzbrojenia pracy (kapitału na 1 zatrudnionego) i wydajności.  Jednak postępująca 
pry-
watyzacja i rosnąca konkurencja doprowadziły do osłabienia siły przetargowej pra-
cowników wobec pracodawców.  W rezultacie  pracownicy tego sektora  w ciągu 
ostat-
nich dziesięciu lat nie uzyskali wyraźnej podwyżki płac.

Podsumowanie

• W długim okresie przedsiębiorstwo wybiera taką  technologię,  która pozwala 
mu
minimalizować  koszty  wytworzenia  danej  wielkości  produkcji.  Analizując 
wiel-
kość kosztów przy każdym poziomie produkcji, przedsiębiorstwo określa swoją
krzywą kosztów całkowitych.

• W długim okresie  wzrost ceny pracy  (kapitału)  będzie wywoływać  zarówno 
efekt

substytucyjny,  jak  i  efekt  produkcyjny.  Efekt  substytucyjny  zmniejsza 
zapotrze-
bowanie  na  drożejący  czynnik  produkcji  dla  dowolnych  jej  rozmiarów. 
Wzrastają



jednak koszty całkowite i krańcowy koszt produkcji. Im bardziej elastyczna jest
krzywa popytu na produkt przedsiębiorstwa i krzywa utargu krańcowego, tym 
sil-
niej przesunięcie w górę krzywej kosztu krańcowego wpłynie na zmniejszenie
produkcji, co z kolei ograniczy popyt na oba czynniki produkcji. W przypadku
wzrostu  ceny  określonego  czynnika  produkcji  efekt  substytucyjny  i  efekt 
produk-
cyjny działają w tym samym kierunku, zmniejszając rozmiary zapotrzebowania 
na
ten czynnik.

• W  krótkim  okresie  przedsiębiorstwo  dysponuje  stałą  ilością  wyposażenia 
kapita-

łowego i najczęściej również stałą technologią. Wielkość produkcji w krótkim
okresie może ono dostosowywać do popytu, zmieniając skalę zaangażowania
czynnika  zmiennego,  tj.  nakładów  pracy.  Przy  innych  czynnikach  stałych 
nakład}
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pracy  podlegają  jednak  działaniu  prawa  malejących  przychodów.  W  miarę 
zatrud-
niania  coraz  większej  liczby  pracowników  maleje  ich  produkcyjność 
krańcowa.

• Stwierdzenie,  iż  przedsiębiorstwo dążące do maksymalizacji  zysku  zwiększa 
swą
produkcję  aż  do  punktu,  w  którym  krańcowy  koszt  produkcji  jest  równy 
utargowi
krańcowemu, jest równoznaczne z twierdzeniem, że zwiększa ono zatrudnienie 
aż
do  punktu,  w  którym  krańcowy  koszt  pracy  jest  równy  krańcowemu 
przycho-
dowi z pracy.  Jedno wynika  z  drugiego.  Jeżeli  przedsiębiorstwo jest  biorcą 
ceny
na rynku wytwarzanych przez siebie dóbr, to krańcowy przychód z pracy jest 
rów-
ny  wartości  krańcowego  produktu  pracy,  tzn.  iloczynowi  ceny  dobra  i 
krańco-
wego produktu pracy wyrażonego w jednostkach fizycznych. Gdy przedsiębior-
stwo  nie  zajmuje  pozycji  monopsonistycznej  na  rynku  pracy,  wówczas 
krańcowy
koszt pracy jest równy rynkowej stawce płacy. Przedsiębiorstwo działające w 
wa-
runkach konkurencji doskonałej zrównuje płacę realną z krańcowym produktem
pracy wyrażonym w jednostkach fizycznych.

• Malejąca  krzywa  krańcowego  produktu  pracy  liczonego  w  jednostkach 
fizycznych
dla przedsiębiorstwa działającego w warunkach wolnej  konkurencji  pokrywa 
się
więc z  krzywą krótkookresowego popytu na pracę  (ustalonego dla różnych 
po-
ziomów płacy realnej). Również wykres funkcji wartości krańcowego produktu
pracy  pokrywa  się  z  krzywą  popytu  na  pracę  przedstawioną  w kategoriach 
płacy
nominalnej.  Linia  wartości  krańcowego  produktu  pracy  przedsiębiorstwa 
przesuwa
się  w  górę,  gdy  wzrasta  cena  wytwarzanego  produktu,  zwiększa  się  zasób 
kapitału
lub gdy postęp techniczny podnosi wydajność pracy.

• Krzywa popytu gałęzi na pracę  nie jest  zwykłą  sumą krzywych popytu na 
pracę
dla poszczególnych przedsiębiorstw. Zwiększenie produkcji gałęzi w reakcji na
spadek płac spowoduje również obniżkę ceny równowagi na rynku produktów 
da-
nej  gałęzi.  Krzywa  popytu  gałęzi  na  pracę  jest  bardziej  stroma  (mniej 
elastyczna)
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niż odpowiednie krzywe poszczególnych przedsiębiorstw. Jest ona także tym
mniej elastyczna, im mniejsza jest elastyczność popytu na produkty gałęzi.

• Krzywa popytu na pracę obrazuje więc popyt pochodny. Przesunięcie krzywej
popytu  na  produkty  gałęzi  spowoduje  przesunięcie  w tym  samym  kierunku 
krzy-
wej popytu pochodnego na używany czynnik produkcji.

• W  przypadku  osoby  już  pracującej  podwyżka  realnej  godzinowej  stawki 
płacy
wywołuje  efekt  substytucyjny  i  efekt  dochodowy.  Efekt  substytucyjny 
zwiększa
liczbę  oferowanych  godzin  pracy,  natomiast  efekt  dochodowy  działa  w 
kierunku
zmniejszenia  liczby  przepracowanych  godzin.  Jak  wynika  z  badań 
empirycznych,
w  rzeczywistości  w przypadku  mężczyzn  oba  efekty  niemal  całkowicie  się 
znoszą,
natomiast w przypadku kobiet przeważa efekt substytucyjny.  Krzywa podaży 
pra-
cy jest więc rosnąca w odniesieniu do kobiet, natomiast w odniesieniu do męż-
czyzn przebiega niemal pionowo.

• Może się  zdarzyć,  że  osoby uzyskujące dochody ze  źródeł  niezwiązanych z 
pracą
wolą w ogóle nie pracować. Teoretycznie istnieją cztery czynniki zwiększające 
sto-
pień  aktywności  zawodowej:  wyższe  płace  realne,  niższe  stałe  koszty 
wykonywa-
nia pracy, niższe dochody z innych źródeł niż praca, zmiany gustów na rzecz 
ak-
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tywności  zawodowej  kosztem  czasu  wolnego.  Za  pomocą  tych  czynników 
można
wyjaśnić  systematyczny  wzrost  stopnia  aktywności  zawodowej  zamężnych 
kobiet,
obserwowany w ciągu kilku ostatnich dziesięcioleci.

• Dla pojedynczej gałęzi przebieg  gałęziowej krzywej podaży pracy zależy od 
pła-
cy,  jaką uzyskują zatrudnieni  w niej pracownicy w porównaniu z płacami  w 
innych
gałęziach,  oferowanymi  pracownikom  o  podobnych  kwalifikacjach. 
Wyrównaw-
cze  różnice  płac  to  pieniężne  rekompensaty  za  różnice  pozapłacowych 
warunków
pracy w poszczególnych gałęziach dla pracowników o takich samych kwalifika-
cjach. Jeżeli występują wyrównawcze różnice płac, to suma motywów pienięż-
nych  i  pozapieniężnych  sprawia,  że  pracownicy  nie  są  zachęcani  do 
przenoszenia
się z jednej gałęzi do drugiej.

• Gdy  krzywa  podaży  pracy  dla  gałęzi  nie  jest  doskonale  elastyczna,  aby 
zwiększyć
zatrudnienie, gałąź ta musi zaoferować wyższe płace. Dla ostatniego przyjętego 
do
pracy pracownika płaca jest czystym dochodem transferowym, potrzebnym do
przyciągnięcia go do pracy w danej gałęzi. Pracownicy gotowi pracować w tej 
ga-
łęzi  za  niższą  płacę  otrzymują  —  oprócz  dochodu  transferowego  —  rentę 
ekono-
miczną.  Renta  ekonomiczna  to  różnica  między  otrzymywanym 
wynagrodzeniem
a dochodem transferowym danego pracownika.

• W  stanie  równowagi  na  rynku  pracy,  w  warunkach  wolnej  konkurencji, 
niektórzy
pracownicy  decydują  się  nie  podejmować  pracy  za  ustaloną  stawkę  płacy. 
Pozosta-
ją oni bezrobotni dobrowolnie. Natomiast bezrobocie przymusowe to różnica
między podażą pracy a popytem na pracę przy stawce płacy różniącej się od 
staw-
ki równowagi. Pracownicy pragną podjąć pracę, ale nie mogą jej znaleźć.

• Istnieje znaczna rozbieżność poglądów na temat szybkości procesu dochodzenia
rynku pracy do stanu równowagi. Wśród możliwych przyczyn przymusowego
bezrobocia  wymienia  się  porozumienia  o  płacach minimalnych,  działalność
związków zawodowych, efekty skali,  podział pracowników na „swoich" (już 
za-
trudnionych)  i  „obcych",  a także stosowanie  zachęt  płacowych  do wydajnej 
pracy
(płaca efektywnościowa).
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Zadania sprawdzające

1. a)  Wyjaśnij,  dlaczego  produkcyjność  krańcowa  pracy  maleje,  b)  Pokaż  na 
wykresie
wpływ zwiększenia wyposażenia kapitałowego w przedsiębiorstwie na kształt i 
po-
łożenie krzywej jego popytu na pracę.

2. W  ostatnim  stuleciu  wzrastały  płace  realne,  ale  jednocześnie  następowało 
skracanie
tygodniowego  czasu  pracy,  a)  Wyjaśnij  wpływ  tych  zjawisk  na  podaż  pracy
z uwzględnieniem efektu substytucyjnego i efektu dochodowego, b) Wyjaśnij, w 
jaki
sposób wzrost płacy realnej mógł spowodować, że zatrudnieni już pracownicy 
pra-
cują mniej godzin, a łączna liczba godzin przepracowanych w gospodarce rośnie.

3. Dlaczego  krzywa  podaży  pracy  w  pojedynczej  gałęzi  jest  rosnąca  nawet 
wówczas,
gdy łączna podaż siły roboczej w całej gospodarce jest stała?
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5.

Odpowiedz na pytania, którymi  rozpoczęliśmy ten rozdział,  a) Dlaczego 
czołowy
gracz  w  golfa  może  zarobić  więcej  w  ciągu  weekendu  niż  profesor 
uniwersytetu
w  ciągu  roku?  b)  Dlaczego  studenci  ekonomii  oczekują  w  przyszłości 
wyższych  za-
robków niż równie zdolni studenci filozofii?
Powszechne  błędy  w  rozumowaniu.  Wyjaśnij,  dlaczego  poniższe 
stwierdzenia  są
nieprawdziwe, a) Nie ma żadnego uzasadnienia ekonomicznego, aby szkic, 
nad
którym Picasso pracował minutę, miał kosztować 100 000 £. b) Podwyżki 
płac  za-
wsze działają w kierunku wzrostu podaży pracy.

Uwaga: Rozwiązania zadań sprawdzających zamieszczono na końcu książki.

Aneks 10.1

Izokwanty i wybór technologii
Problem wyboru technologii można również badać z wykorzystaniem narzędzi po-
dobnych do tych, których w rozdziale 5 użyliśmy do analizy wyboru konsumenta. 
Sto-
sowaliśmy wtedy krzywe obojętności i linię ograniczenia budżetowego.

Rysunek 10.Al. Izokwantą

Punkty  A,  B,  C  i  D  oznaczają  różne  kombinacje  na-
kładów  czynników  produkcji,  niezbędne  do  wytwo-
rzenia  jednostki  produktu.  Łącząc  je,  otrzymujemy
izokwantę,  obrazującą  różne  kombinacje  nakładów
zapewniających  wytworzenie  określonej  wielkości
produkcji.

Na rysunku 10.Al zaznaczono ilość zastosowanego kapitału K i pracy L. Punkty 
A,
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B, C i D wskazują minimalny nakład obu czynników, niezbędny do wytworzenia jed-
nostki produktu przy użyciu czterech różnych metod wytwarzania. Technologia  A 
ce-
chuje się największą pracochłonnością, a wytworzenie jednostki produktu wymaga 
tu
nakładu L4 jednostek pracy i KA jednostek kapitału. Technologia D jest najbardziej 
ka-
pitałochłonna.  Łącząc  punkty  A, B, C i  D, otrzymujemy  wykres  nazywany 
izokwantą11.

Inaczej — linią jednakowej ilości produktu (przyp. tłum.).
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Izokwanta przedstawia różne kombinacje minimalnych nakładów czynników
produkcji, niezbędnych do wytworzenia określonej jej wielkości. Poszczególne
       punkty na izokwancie odzwierciedlają różne metody wytwarzania takiej samej
ilości produktu.

Mimo iż na rysunku  10.Al  pokazano tylko cztery technologie, możemy sobie 
wy-
obrazić, że jest  ich o wiele więcej.  Na rysunku 10.A2 przedstawiono izokwanty
o  gładkim  przebiegu.  Izokwanta  I odpowiada  określonej  wielkości  produkcji. 
Każdy
punkt na niej reprezentuje odmienną metodę wytwarzania, od najbardziej kapitało-
chłonnych aż po niezmiernie pracochłonne. Położona wyżej izokwanta I' obrazuje 
róż-
ne kombinacje nakładów niezbędnych do wytworzenia większej produkcji. Wyższe
izokwanty odpowiadają większym rozmiarom produkcji; ich osiągnięcie wymaga
większego nakładu  czynników produkcji.  Każda  izokwanta  odzwierciedla  różne 
kom-
binacje nakładów tych czynników, niezbędne do wytworzenia danej wielkości pro-
dukcji.

Rysunek 10.A2. Minimalizacja kosztów
Dowolna  izokwanta,  np.  /,  odzwierciedla  określoną
wielkość  produkcji.  Leżąca  wyżej  izokwanta  I"
oznacza  większe  rozmiary  produkcji.  Linie  proste,
np.  L0K0,  to  linie  jednakowego  kosztu,  pokazujące
różne  kombinacje  nakładów  składające  się  na  taki
sam  koszt  całkowity.  Nachylenie  linii  jednakowego
kosztu  zależy  od  relacji  cen  czynników  produkcji.
Wyżej  przebiegająca  Unia  (np.  L j K 1 )  oznacza
wyższy  koszt  całkowity.  Chcąc  wytworzyć  okreś-
loną  wielkość  produkcji,  np.  odpowiadającą  izo-
kwancie  przedsiębiorstwo  wybiera  na  tej  izo-
kwancie  punkt  styczny  do  możliwie  najniżej  poło-
żonej  linii  jednakowego  kosztu.  Punkt  A  wyznacza
zatem  najtańszy  (minimalizujący  koszt)  sposób  wy-
tworzenia  produkcji  odpowiadającej  izokwancie  /',
punkt  B  zaś  najtańszą  metodę  wytworzenia  produk-
cji odpowiadającej izokwancie /".

Kolejne izokwanty tworzą swoistą mapę. Istotne są trzy właściwości tych krzy-
wych. Po pierwsze, nie mogą się one przecinać. Każda z nich odnosi się bowiem do
innych rozmiarów produkcji. Po drugie, wszystkie mają ujemne nachylenie. Chcąc
wytworzyć  daną  wielkość  produkcji,  przedsiębiorstwo  rozważy  użycie  bardziej 
kapita-
łochłonnej technologii tylko wówczas, gdy jednocześnie pozwala ona zmniejszyć 
na-
kłady  pracy,  i  na  odwrót.  Dlatego  właśnie  izokwanty  muszą  być  krzywymi 
opadający-
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mi.  Po  trzecie,  z  rysunku  10.A2  wynika,  iż  poszczególne  izokwanty  ulegają 
spłaszcze-
niu,  w miarę  jak przesuwamy się  po  nich  w prawo.  Przesuwając  się  w dół  po 
wybranej
izokwancie,  zauważmy,  że  potrzebne  jest  angażowanie  coraz  większych 
dodatkowych
nakładów kapitału, aby zrównoważyć kolejne takie same obniżki nakładów pracy 
nie-
zbędnych do wytworzenia danej wielkości produkcji.
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Na  rysunku  10.A2  linia  L0K0 jest  nazywana  linią jednakowego kosztu. Obrazuje
ona różne kombinacje nakładów czynników produkcji o jednakowym koszcie całkowi-
tym.  Dysponując określonym funduszem, przedsiębiorstwo może użyć więcej jedno-
stek kapitału tylko wówczas, gdy zaangażuje mniej jednostek pracy. Mając dane ceny,
po jakich mogą być najmowane różne czynniki produkcji, możemy sformułować dwie
ezy dotyczące linii jednakowego kosztu. Po pierwsze, nachylenie tej linii odzwiercie-
dla relację cen obu czynników produkcji. Wychodząc z punktu K0, w którym całe za-
soby przedsiębiorstwa zostają wydatkowane na pozyskanie kapitału, przedsiębiorstwo
może zastępować jednostkę kapitału tym większą liczbą jednostek pracy,  im niższy
est jej koszt, tj. płaca, w relacji do kosztu pozyskania kapitału. Po drugie, przy danych
cenach czynników produkcji przedsiębiorstwo, wydając na nie więcej, może dyspono-
wać większą ilością zarówno pracy, jak i kapitału. Te wyższe wydatki na angażowane
czynniki produkcji opisuje linia jednakowego kosztu, równoległa  do  L0K0, lecz prze-
biegająca nad nią.  Na  linii  L1K1 nakłady przedsiębiorstwa  na czynniki  produkcji  są
wyższe niż na Unii L0K0.

Chcąc  zminimalizować  koszt  wytworzenia  produkcji  o  określonych  rozmiarach,
przedsiębiorstwo wybiera punkt, w którym dana izokwantą jest styczna do możliwie
najniżej położonej linii jednakowego kosztu. W punkcie tym nachylenie (ujemne) linii
jednakowego kosztu jest identyczne z (również ujemnym) nachyleniem izokwanty.

Jeżeli przez w oznaczymy stawkę płacy, a przez r koszt najęcia jednostki kapitału,
to nachylenie linii jednakowego kosztu będzie wynosić  -r/w. Od czego zaś zależy na-
chylenie izokwanty?

Angażując  dodatkową  jednostkę  kapitału,  przedsiębiorstwo  uzyskuje  MPK12 do-
datkowych jednostek produktu, przy czym MPK oznacza krańcową produkcyjność ka-
pitału w jednostkach fizycznych. Jednak wzdłuż całej izokwanty wielkość produkcji
jest  z  definicji  stała.  Pozbywając  się  jednostki  pracy,  przedsiębiorstwo  rezygnuje
z MPL jednostek produktu. Dlatego też przy zwiększeniu nakładu kapitału o jednostkę
utrzymanie dotychczasowej wielkości produkcji wymaga zmniejszenia nakładów pra-
cy o wielkość równą Nachylenie izokwanty wskazuje więc,  o ile  trzeba
zmienić nakład pracy, aby zachować stałą wielkość produkcji przy wzroście nakładów
kapitału o jednostkę. Dlatego w punkcie styczności minimalizującym koszty na rysun-
ku 10.A2:

Punkt A na rysunku 10.A2 wyznacza najtańszą metodę wytworzenia produkcji od-
powiadającej  izokwancie  /'.  Analizę  tę  można  rozszerzyć  na  jakąkolwiek  inną  izo-
kwantę dla dowolnych  rozmiarów produkcji.  Tak właśnie  budujemy krzywą  kosztu
całkowitego.

W jaki sposób przedsiębiorstwo ustala wielkość produkcji zapewniającą mu mak-

MPK— marginal product of capital (przyp. red. nauk.).
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symalny zysk? Przypuśćmy,  że w punkcie  A krańcowy produkt pracy przewyższa
stawkę płacy w. Równanie (10.A1) oznacza, że w długim okresie krańcowy produkt
kapitału musi również przewyższać stawkę, po jakiej uzyskuje się kapitał, czyli  r. 
Tyl-
ko wtedy może być spełniony warunek równości relacji cen czynników produkcji 
r/w
oraz stosunku ich produkcyjności  krańcowych  MPK/MPL. Jeżeli  jednak krańcowy
produkt każdego z czynników przewyższa cenę, za którą przedsiębiorstwo nabywa
usługi  tego  czynnika,  to  bez  wątpienia  opłacalne  jest  zwiększenie  produkcji.  W 
długim
okresie przedsiębiorstwo będzie zwiększać produkcję i zaangażowanie czynników
produkcji aż do punktu, w którym krańcowy produkt każdego czynnika zrówna się
z ceną płaconą za jego usługi. Na rysunku 10.A2 wielkości produkcji zapewniającej
maksymalizację zysku będzie więc odpowiadać np. punkt B, w którym:

(10.A2
)

Jeżeli  równanie  (10.A2)  jest  spełnione,  to  oczywiście  musi  być  również 
spełnione
równanie  (10.A1).  Zysk  można  maksymalizować  tylko  wtedy,  kiedy  wybrana
wielkość produkcji jest wytwarzana w sposób zapewniający minimalizację kosztu.

Przyjrzyjmy się na koniec skutkom wzrostu ceny jednego czynnika produkcji. 
Na
rysunku 10.A3 przedstawiono położenie wyjściowe, czyli punkt  B, w którym linia 
jed-
nakowego kosztu  L1K1 jest  styczna  do izokwanty  I". Przypuśćmy teraz,  że  płaca
wzrasta. Wszystkie linie jednakowego kosztu stają się mniej strome. Rezygnując z 
jed-
nostki  pracy,  można  teraz  zakupić  większą  ilość  dodatkowego  kapitału.  Przy 
wyjścio-
wych  rozmiarach produkcji,  odpowiadających  izokwancie I",  wywołuje  to czysty 
efekt
substytucyjny  i  przejście  z  punktu  B do  punktu  B',  w  którym  nachylenie  tej 
izokwanty
jest takie samo jak nachylenie nowej linii jednakowego kosztu, przebiegającej pod
mniejszym  kątem.  Jednak  wyższa  stawka  płacy  przesuwa  jednocześnie  w  górę 
krzywą
kosztu  całkowitego  i  krzywą  krańcowego  kosztu  produkcji,  obniżając  poziom 
produk-
cji zapewniający maksymalizację zysku.

Niższa izokwantą /' odpowiada nowemu, niższemu poziomowi produkcji zapew-
niającemu  maksymalizację  zysku.  Linia  L1Kx jest  obecnie  dostępną  linią 
jednakowego
kosztu, o mniejszym nachyleniu, odpowiadającym nowej relacji cen czynników pro-
13 Krańcową  produkcyjność  pracy  i  kapitału,  wyrażoną  w  jednostkach  fizycznych,  można  porównywać  ze
stawką  wynagrodzenia  czynnika  tylko  w  ujęciu  wartościowym,  tzn.  po  przemnożeniu  przez  cenę  wytwarza-
nego  produktu.  Alternatywnie,  można  porównywać  produkcyjność  krańcową  z  realną  ceną  usług  czynnika,
tzn.  stawką  wynagrodzenia  podzieloną  przez  cenę  produktu  — por.  równanie  (10.3)  w tekście.  Tutaj  autorzy
mają zapewne na myśli  tę drugą ewentualność. Należy więc przyjąć, że użyte w aneksie symbole  w  i  r  ozna-
czają realne stawki opłaty pracy i kapitału, tzn. że w = W/P (przyp. tłum.).
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dukcji. Przedsiębiorstwo wybierze więc punkt C Przejście z punktu B' do punktu C
wyraża  czysty  efekt  produkcyjny,  związany  z  wyższą  stawką  płac.  Przejście  z 
punktu
B  do punktu C  można więc rozdzielić na efekt substytucyjny ( B  —» B') oraz efekt 
pro-
dukcyjny (B' —> C). Obydwa efekty działają na rzecz zmniejszenia popytu na pracę.
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Rysunek 10.A3. Skutki wzrostu płac
Przy  dotychczasowych  cenach  czynników  wytwór-
czych  przedsiębiorstwo  wytwarza  produkcję  o  roz-
miarach  odpowiadających  izokwancie  /".  Wszystkie
linie  jednakowego  kosztu  mają  takie  samo  nachyle-
nie  jak  ^1AT1,  a  przedsiębiorstwo  wytwarza  daną
wielkość  produkcji  najtaniej  w  punkcie  B,  w  którym
izokwanta  jest  styczna  do  najniżej  położonej  linii
jednakowego  kosztu  L1K1.  Podwyżka  płac  wpływa
na  zmniejszenie  nachylenia  wszystkich  linii  jednako-
wego  kosztu.  Nowe  linie  jednakowego  kosztu  prze-
biegają  równolegle  do  L2K1.  Rezygnując  z  jednostki
kapitału,  można  teraz  zakupić  mniejszą  ilość  dodat-
kowej  pracy.  Wzrost  płacy  wywołuje  czysty  efekt
substytucyjny,  czego  wyrazem jest  przejście  z  punktu
B  do  B',  w którym wyjściowa  izokwanta  /"  ma  takie
samo nachylenie jak nowa linia jednakowego kosztu.

Przedsiębiorstwo  zastępuje  pracę  kapitałem.  Wzrost  kosztu  krańcowego  prowadzi  jednak  do  zmniejszenia
poziomu  produkcji  zapewniającej  przedsiębiorstwu  maksymalizację  zysku,  np.  do  wielkości  odpowiadającej
izokwancie  /'.  Minimalizacja  kosztów  następuje  w  punkcie  C,  gdzie  izokwanta  /'jest  styczna  do  osiągalnej
obecnie  linii  jednakowego  kosztu  L2K1,  odpowiadającej  nowym  cenom czynników  produkcji.  Przejście  z  B'
do  C  obrazuje  działanie  czystego  efektu  produkcyjnego,  wywołanego  przesunięciem krzywej  kosztu  krańco-
wego.

Online Learning Centre with Powerweb

Chcąc lepiej zrozumieć główne koncepcje tego rozdziału, możesz przejrzeć dodat-
kowe materiały zamieszczone w Internecie pod adresem: Online Learning Centre,
www.mcgraw-hill.co.uk/textbooks/begg.  Znajdziesz  tam krótkie  pytania  testowe,
przykłady problemów ekonomicznych oraz różne artykuły — wszystko za darmo.

Jeśli  chcesz  mieć  jeszcze więcej  materiałów,  streszczeń  i  przykładów,  które
mogą  pomóc  ci  w  studiowaniu  ekonomii,  kup  zbiór  zadań  Economics  Student

Workbook.  W tym  celu  wejdź  na  stronę:  www.mcgraw-hill.co.uk/textbooks/begg,
i znajdź połączenie do zbioru zadań, który chcesz zakupić14.

14 Powyższe  materiały są dostępne  w języku  angielskim.  Zbiór  zadań  do II  wydania  polskiego  tego podręcz-
nika  można zakupić w księgarniach ekonomicznych:  P  Smith,  D. Begg,  Ekonomia. Zbiór zadań,  PWE, War-
szawa 2001 (przyp. red. nauk.).

http://www.mcgraw-hill.co.uk/textbooks/begg
http://www.mcgraw-hill.co.uk/textbooks/begg
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Po przeczytaniu tego rozdziału powinieneś rozumieć:
• jakie znaczenie mają różnice w kwalifikacjach pracowników;

• na jakich podstawach opierają się inwestycje w kapitał ludzki;

• w jaki sposób sygnalizacja ujawnia różnice w przydatności zawodowej nowych pra-

cowników;

• na czym polega dyskryminacja na rynku pracy i jakie są jej przejawy;

• w jaki sposób związki zawodowe podbijają poziom płac i zapewniają lepsze warunki

pracy swoim członkom.

większości krajów Unii Europejskiej mężczyźni zarabiają więcej niż kobiety,
a  ludność  biała  więcej  niż  kolorowa.  Czy  te  bezsporne  fakty  świadczą  o 
dyskryminacji
na rynku pracy, czy też po prostu są odbiciem różnic w wydajności różnych grup 
pra-
cowników?

Temat tego rozdziału wiąże się z faktem, że siła robocza nie jest jednorodna. 
Pra-
cownicy  różnią  się  pod  względem  nie  tylko  płci  i  rasy,  lecz  także  wieku, 
doświadcze-
nia,  wykształcenia,  wyszkolenia  zawodowego,  wrodzonych  zdolności,  a  także
przynależności  do  związków  zawodowych.  Rysunek  11.1  pokazuje,  że  kobiety 
brytyj-
skie  osiągają  tylko  ok.  80%  poziomu  wynagrodzeń  mężczyzn,  chociaż  różnica 
zarob-

Rysunek  11.1.  Porównanie  zarobków  kobiet
i mężczyzn w Wielkiej Brytanii
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ków  między  tymi  obiema  grupami  stopniowo  maleje.  Pragniemy  zbadać,  jak 
różnice
te wpływają na wysokość wynagrodzenia. Do pewnego stopnia różnice te mogą być
odbiciem różnic w ciągłości pracy. Samotne kobiety radzą sobie znacznie lepiej niż
kobiety zamężne i uzyskują niemal 90% stawki płaconej mężczyznom. Możemy to
ewentualnie uznać za dyskryminację kobiet, które przerywają pracę, aby zająć się 
ro-
dziną. Ocena zależy od poglądu na sposób organizacji życia społecznego.

W tablicy 11.1 przedstawiono niektóre czynniki wpływające na zróżnicowanie
płac  wśród  pracujących  mężczyzn  w  Wielkiej  Brytanii,  należących  lub 
nienależących
do  związków  zawodowych.  Efekty  przynależności  związkowej  rozważymy 
dokładniej
w dalszej części tego rozdziału.

W tablicy wskazano cztery źródła  różnic płacowych.  Pierwszym czynnikiem 
róż-
nicującym wysokość zarobków jest wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Pra-
cownicy  o  wyższym  poziomie  wykształcenia  lub  lepiej  wyszkoleni  zarabiają 

Różnice wynagrodzeń (%)Czynniki różnicującepracownicy
należący do

związkówpracownicy nienależący
do związkówWykształcenie i doświadczenie zawodoweŚwiadectwo 

ukończenia szkoły 
średniej+5+13Matura+16+21Licencjat+32+47Magisterium+50+50St

udia podyplomowe+18+21Praktyka zawodowa+11+9Cechy 
indywidualneMniejszości etniczne-1-5Staż pracy5 lat+13+1010 

lat+23+2015 lat+30+2830 lat+35+32Miejsce i rodzaj pracyRegion 
południowo-wschodni+15+16Londyn+23+15Praca fizyczna-17-

21Praca na różnych zmianach+12+8Praca w godzinach 
nadliczbowych+52+47

Tablica 11.1. Różnice płac w Wielkiej Brytanii wśród 
pracujących mężczyzn

Źród ło :  A. Booth, Seniority, Earnings and 
Unions, „Economica" 1996.
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więcej,
przy  czym  premia  za  wykształcenie  nie  zależy  od  tego,  czy  pracownik  jest 
członkiem
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związków zawodowych, czy też nie. Zauważmy, że wyższe zarobki zapewnia nie 
tylko
dyplom inżyniera czy ukończenie studiów na innym kierunku bezpośrednio związa-
nym  z  wykonywanym  zawodem.  Wszyscy  absolwenci  wyższych  uczelni,  nie 
wyłącza-
jąc  absolwentów  historii  czy  filozofii,  mogą  liczyć  na  wyższe  zarobki  w 
porównaniu
z pracownikami niemającymi wyższego wykształcenia.

Drugim istotnym czynnikiem wpływającym na wysokość zarobków są cechy 
oso-
biste  pracownika.  Z  tablicy  wynika,  że  pracownicy  reprezentujący  mniejszości 
narodo-
we (imigranci) zarabiają mniej niż rodowici Brytyjczycy, nawet po uwzględnieniu 
róż-
nic wynikających z poziomu wykształcenia i stażu pracy. Jest to oczywisty dowód
potwierdzający  istnienie  dyskryminacji.  W  rzeczywistości  stopień  upośledzenia 
płaco-
wego mniejszości etnicznych jest dużo większy, gdyż grupy te charakteryzują się 
rów-
nocześnie  niższym  poziomem  wykształcenia  i  doświadczenia  zawodowego  na 
skutek
dyskryminacji  istniejącej  również  w  innych  sferach  życia  społecznego,  np.  w 
dziedzi-
nie oświaty.

Zarobki rosną również wraz ze stażem pracy, choć ich przyrost uzyskiwany za
kolejne  przepracowane  lata  stopniowo  się  zmniejsza,  zwłaszcza  w  przypadku 
ciężkich
prac  fizycznych,  przy  których  starsi  pracownicy  okazują  się  mniej  sprawni  w 
porów-
naniu  z  młodszymi  kolegami.  Niemniej  jednak  doświadczenie  zawodowe  jest 
czynni-
kiem cenionym nawet na stanowiskach robotniczych.

Jak wynika z tablicy 11.1, duży wpływ na wysokość wynagrodzenia ma również
miejsce i rodzaj wykonywanej pracy. Praca na wielu zmianach oraz w godzinach 
nad-
liczbowych  jest  rekompensowana  wyższymi  stawkami  płac  (tzw.  różnice 
wyrównaw-
cze).  Pracownicy fizyczni,  najczęściej o niższych kwalifikacjach, zarabiają mniej 
od
pracowników wykonujących bardziej złożone prace. W zurbanizowanym i drogim 
re-
gionie  południowo-wschodnim,  zwłaszcza  w  Londynie,  przedsiębiorstwa  muszą 
płacić
swym pracownikom więcej niż w innych częściach kraju.

W  podrozdziale  11.1  zbadamy  przyczyny  różnic  w  wydajności  pracy, 
rzutujących
na  wysokość  wynagrodzenia  poszczególnych  pracowników.  Jeżeli  pracownicy 
zatrud-
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nieni na tym samym stanowisku są opłacani według swojej wydajności, to mogą oni
uzyskiwać zróżnicowane zarobki.

Problemy  dyskryminacji  i  równości  szans  poddajemy  bardziej  szczegółowej 
anali-
zie  w podrozdziale  11.2.  W podrozdziale  11.3  omawiamy  znaczenie  związków 
zawo-
dowych na rynku pracy.

11.1. Różnice wydajności

W  tym  podrozdziale  przedstawimy  różne  poglądy  na  temat  różnic  wydajności 
pracy.
Czy  różnice  te  wynikają  z  wykształcenia  i  doświadczenia,  czy  też  są  raczej 
wrodzone?

H    Kapitał ludzki to nagromadzony przez pracownika zasób wiedzy fachowej, do-
H   świadczenia i umiejętności.  Daje on możliwość uzyskiwania w przyszłości 
wyż-
m     szych dochodów.  __________________________
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Podobnie jak kapitał rzeczowy, kapitał ludzki wynika z poczynionych wcześniej
inwestycji,  których celem jest uzyskanie wyższych dochodów w przyszłości.  Na 
przy-
kład, decydując się na kolejny rok nauki w szkole lub kształcenia zawodowego, 
musi-
my ponieść bezpośrednie koszty,  np. czesnego w szkole prywatnej.  Oprócz tego 
przyj-
dzie nam zrezygnować z dochodów, jakie uzyskalibyśmy,  pracując. Oczekiwana 
ko-
rzyść z takiej inwestycji to wyższy dochód w przyszłości bądź perspektywa pracy
dającej większe zadowolenie.

W teorii  kapitału  ludzkiego  zakłada  się,  że  różnice  w  płacach  są  odbiciem 
różnic
w  wydajności  poszczególnych  pracowników.  Pracownicy  wykwalifikowani,  o 
wyższej
wydajności,  zarabiają  więcej.  Do  samych  pracowników  należy  decyzja,  ile 
zainwesto-
wać w podniesienie własnej wydajności.

Zależność zarobków od wieku i wykształcenia

Z tablicy 11.1 wynika, że wykształcenie i doświadczenie zawodowe przyczyniają 
się  do
wzrostu zarobków. Na rysunku 11.2 przedstawiono zmiany zarobków zależnie od 
wie-
ku dla trzech grup pracowników o różnym poziomie wykształcenia: z wyższym, ze
średnim oraz bez formalnie potwierdzonych kwalifikacji.

Z rysunku można wysnuć dwa wnioski. Po pierwsze, potwierdza on tezę, że lu-
dzie z wyższym wykształceniem zazwyczaj lepiej zarabiają. Po drugie, wynika z 
nie-
go, że rozpiętość w zarobkach związana z poziomem wykształcenia systematycznie
wzrasta wraz z wiekiem i ze stażem zawodowym. Zdrowi, młodzi ludzie bez żad-
nych kwalifikacji, pracując ciężko, mogą całkiem nieźle zarabiać. Nie mogą jednak
oczekiwać, że ich płaca realna będzie ciągle wzrastać. Ta kategoria pracowników
osiąga pułap płacowy w wieku około 45 lat. Natomiast pracownicy z wyższym wy-
kształceniem  zarabiają  na  starcie  nieznacznie  więcej  od  osób  bez  żadnych 
kwalifika-
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Rysunek 11.2. Zależność zarobków
od wieku i wykształcenia

Rysunek  ilustruje  zarobki  osiągane  w  Wielkiej  Bry-
tanii  przez  mężczyzn  zatrudnionych  w  pełnym  wy-
miarze  godzin.  Zarobki  rosną  wraz  z poziomem wy-
kształcenia,  a  do  pewnego  momentu  także  z  wie-
kiem.

Ź r ó d ł o :  Office  of  Population  Censuses  and  Sur-
veys, General Household Survey.
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cji, jednak ich zarobki rosną później systematycznie prawie do końca kariery zawo-
dowej. Osoby o najwyższym wykształceniu trafiają do najtrudniejszych prac, które
wymagają  długotrwałego  doskonalenia  kwalifikacji.  Wraz  ze  wzrostem 
doświadcze-
nia zawodowego następuje stały wzrost ich wydajności i zarobków.

Rynek pracowników z wyższym wykształceniem

Załóżmy, że wyższe wykształcenie wpływa korzystnie na wzrost wydajności. Na 
ry-
sunku 11.3 przedstawiono rynek pracowników z wyższym wykształceniem. Na osi
pionowej  zaznaczono  różnicę  między  płacami  pracowników  z  wyższym 
wykształce-
niem a płacami pozostałych pracowników. To premia za wyższe wykształcenie. Na osi
poziomej zaznaczono liczbę pracowników z wyższym wykształceniem.

Krzywa  DD jest krzywą popytu na pracowników z wyższym wykształceniem.
W punkcie  B różnica  w płacach  jest  wysoka  i  przedsiębiorstwa  poprzestają  na 
niewiel-
kiej liczbie pracowników legitymujących się wyższym wykształceniem. W punkcie 
C.
gdzie różnica ta jest znacznie mniejsza, popyt na wykształconych pracowników jest
znacznie większy. Ujemne nachylenie krzywej popytu  DD wynika z założenia, że 
pra-
cownicy  z  wyższym  wykształceniem  są  wprawdzie  wydajniejsi,  jednak 
zatrudniające
ich przedsiębiorstwa muszą się liczyć z działaniem prawa malejących przychodów.
W dowolnym momencie podaż pracowników z wyższym wykształceniem jest stała:
wynika  to  z  decyzji  o  kształceniu  się,  podejmowanych  w  przeszłości.  Krzywa 
krótko-
okresowej podaży SS przebiega pionowo.

Krzywa długookresowej podaży pracowników z wyższym wykształceniem S'S' 
jest
rosnąca.  Im  większe  korzyści  mierzone  różnicą  płacy  przynosi  wyższe 
wykształcenie,
tym większa liczba absolwentów szkół  będzie skłonna odłożyć  podjęcie pracy i 
kształ-
cić się dalej.

Rysunek  11.3.  Rynek  pracowników
z wyższym wykształceniem

W  krótkim  okresie  podaż  wykształconych  pracow-
ników jest stała i wynosi  N0.  Jednak w długim okre-
sie  zwiększanie  się  różnicy  płac  z  tytułu  wykształ-
cenia  będzie  skłaniało  więcej  osób  do  studiowania.
Krzywa  S'S'  oznacza  krzywą  długookresowej  poda-
ży,  a  DD  malejącą  krzywą  popytu  na  wykształco-
nych  pracowników.  Wyjściowy  punkt  równowag:
oznaczono  jako  E,  różnica  w  płacach  zaś  wynos:
WD.  Przesunięcie  w  górę  krzywej  popytu  na  wy-
kształconych  pracowników  wywołuje  początkowe



gwałtowny  wzrost  różnicy  płac  do  WD'.  Stopniowo
coraz  więcej  osób  uzyskuje  wyższe  wykształcenie,
a  stan  nowej  równowagi  długookresowej  ustala  sie
w punkcie E".
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Ramka 11.1

Wyższe wykształcenie popłaca

Większość studentów musi ponosić obecnie przynajmniej część kosztów swojego 
wy-
.^ztałcenia. Jakich korzyści finansowych mogą oni oczekiwać w zamian w przyszłej
pracy zawodowej?  Załączona tablica  ukazuje wyniki  analizy dotyczącej  wpływu 
nie-
których czynników na wysokość płac pracowników brytyjskich w wieku 33 lat.

Dane  te  wskazują,  że  poziom  wykształcenia  ma  duży  wpływ  na  wysokość 
zarob-
ków, ale ważny jest  również kierunek ukończonych studiów. Studenci  ekonomii 
mogą
liczyć na wyższe zarobki niż osoby studiujące historię lub filologię.

Premia za wykształcenie w Wielkiej Brytanii wśród pracowników w wieku 33 lat (%)

Wyszczególnienie Mężczyźni Kobiety
Licencjat + 15 +32
Magisterium + 15 +35
Korekta za kierunek studiów

N a u k i  humanistyczne -10 +5
Ekonomia + 10 +24
Chemia i biologia -17 -11
Matematyka i fizyka +9 +16

Ź r ó d ł o :  R. Blundell i inni, Returns to Higher Education in Britain, ,,Economic Journal" 2000.

Załóżmy,  iż  zarówno  krótko-,  jak  i  długookresowa  równowaga  ustala  się 
początko-
wo w punkcie E.  Różnica płacy WD  kompensuje tylko pracownikom trud i wydatki
związane  z  uzyskaniem  wyższych  kwalifikacji  oraz  zarobki,  z  których 
zrezygnowali,
kontynuując naukę.

Przypuśćmy dalej, że następuje przesunięcie w górę, do położenia D1D', krzywej
popytu na wykształconych pracowników. Może to być spowodowane np. szybkim 
roz-
wojem  przedsiębiorstw  w  gałęziach  o  zaawansowanej  technologii,  obficie 
korzystają-
cych z dobrze wykształconej siły roboczej. W krótkim okresie, wobec stałej podaży 
SS
takich  pracowników,  różnica  płac  wzrasta  do  WD'.  Przedsiębiorstwa,  konkurując
o wykształconych pracowników, których liczba nie może się zwiększyć z dnia na
dzień, podnoszą ich płace. Równowaga ustala się w punkcie E'.

Premia  związana  z  wyższym  wykształceniem  jest  teraz  na  tyle  wysoka,  iż 
skłania
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więcej  ludzi  do dalszego kształcenia  się.  W długim okresie  powoduje to wzrost 
poda-
ży wykształconych pracowników, co z kolei pociąga za sobą spadek tej premii. W 
dłu-
gim okresie równowaga na rynku ustala się w punkcie E", przy wyższej liczbie wy-
kształconych pracowników i różnicy płac równej WD".
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Inwestowanie w kapitał ludzki: analiza kosztów i korzyści

Rozważmy decyzję  absolwenta  szkoły,  mającego  wybierać  między  kontynuacją 
kształ-
cenia  a  pójściem  od  razu  do  pracy.  Jaki  sens  ma  inwestowanie  w  dalsze 
kształcenie?
Mamy tu do czynienia z dwoma rodzajami kosztów i dwoma rodzajami korzyści.
Koszty  bezpośrednie  to  czesne,  wydatki  na  zakup  podręczników  itp.  Koszty 
alterna-
tywne to zarobki utracone na skutek rezygnacji z podjęcia pracy już teraz (pomniej-
szone o sumę otrzymanego stypendium).

Pierwszy  rodzaj  korzyści  pojawi  się  w  przyszłości  i  sprowadza  się  do 
strumienia
dodatkowych dochodów  z  wyższych  plac,  jakie  mogą  uzyskać  pracownicy  z 
wyższym
wykształceniem. Drugi typ korzyści daje się odczuć od razu, choć nie w formie pie-
niężnej. Chodzi tu o satysfakcję, czyli, inaczej, o wartość konsumpcyjną bycia stu-
dentem. Większość studentów lubi studiować.

Podejmując decyzję, czy warto kontynuować naukę, absolwent szkoły średniej 
po-
równuje obecny koszt podjęcia studiów z oczekiwanym w przyszłości strumieniem 
ko-
rzyści.  Na rysunku 11.4 porównano rozkład dochodów przeciętnego absolwenta 
szko-
ły średniej w Wielkiej Brytanii, wkraczającego na rynek pracy w wieku 18 lat, z 
roz-
kładem dochodów absolwenta szkoły wyższej, podejmującego pracę w wieku 21 
lat.
Koszt wyższego wykształcenia oznaczono kolorem czarnym. Uwzględniony został 
do-
chód utracony w ciągu trzech lat  studiów oraz koszt  czesnego i  podręczników, 
pom-
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Rysunek 11.4. Inwestycja w wyższe
wykształcenie

Górna  część  wykresu  obrazuje  rozkład  dochodów
absolwentów  szkół  średnich  opuszczających  szkołę
w wieku  18 lat  i  od  razu podejmujących  pracę  oraz
absolwentów  szkół  wyższych,  których  start  zawodo-
wy zostaje opóźniony o 3 lata. Szary obszar oznacza
dodatkowy  zarobek  osób  kończących  studia.  Czarny
obszar  powyżej  osi  poziomej  obrazuje  dochód  utra-
cony  w  trakcie  studiów.  Czarny  obszar  poniżej  osi
poziomej  ilustruje  natomiast  pieniężną  wartość  in-
nych  kosztów  i  korzyści  związanych  ze  studiowa-
niem  (na  wykresie  koszty  są  wyższe  od  korzyści).
Decyzja  o  tym,  czy  warto  podjąć  studia,  zależy  od
wyników  porównania  powierzchni  czarnego  pola
z polem szarym.
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Ramka 11.2

Uniwersytet — dla najuboższych marzenie
trudne do zrealizowania

Minister szkolnictwa wyższego Alan Johnson przyznał wczoraj, że dla wielu 
mło-
dych  ludzi  z  najbiedniejszych  regionów  Merseyside  uniwersytet  jest  celem 
równie
odległym jak planeta Pluton. Wyraził on nadzieję, iż wdrażany obecnie system
pomocy  stypendialnej  zachęci  młodzież  pochodzącą  z  ubogich  rodzin  do 
podjęcia
studiów.

Tricia  Jenkins,  kierująca  działem  ds.  rozszerzenia  rekrutacji  na 
Uniwersytecie
w Liverpoolu, powiedziała: „Nie jest tak, że 55% absolwentów szkół średnich
w  Liverpoolu,  pochodzących z  dzielnic  Halton i  Knowsley,  to  osoby  mniej 
uzdol-
nione.  To,  co  utrudnia  im  podjęcie  studiów,  to  przede  wszystkim  brak 
zdecydo-
wania.  W  znacznej  mierze  wynika  to  z  panującej  w  ich  rodzinach  i 
środowiskach
atmosfery, która nie sprzyja decyzji o podjęciu studiów.
Źr ód ło :  „The Guardian", 21  May 2004.

Stypendia mieszkaniowe dla uboższych studentów powinny się przyczynić do 
ob-
niżenia  kosztów  kształcenia  i  w  konsekwencji  do  zwiększenia  wartości  netto 
wykształ-
cenia wyższego dla studentów pochodzących z uboższych rodzin. Jednakże warun-
kiem wykorzystania tej szansy jest uznanie wartości wykształcenia wyższego przez 
sa-
mych zainteresowanych.  Dopóki wykształcenie nie będzie wartością szczególnie
cenioną w środowiskach ludzi uboższych, a młodzi ludzie nie będą zachęcani przez
otoczenie  do  podjęcia  studiów,  dopóty  jakikolwiek  wzrost  zaktualizowanej 
wartości
netto  dyplomu  ukończenia  studiów  wyższych  nie  doprowadzi  do  radykalnego 
zwięk-
szenia odsetka młodzieży, która zdecyduje się na podjęcie studiów.

niejszony o sumę, jaką absolwent szkoły średniej gotów byłby zapłacić za dostęp 
do
uciech  życia  studenckiego.  Korzyści  odzwierciedla  powierzchnia  oznaczona 
kolorem
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szarym. Jest to strumień dodatkowego dochodu, jaki uzyska absolwent szkoły wyż-
szej.

Dalsze  kształcenie  się  ma  sens  tylko  wówczas,  gdy  korzyści  przewyższają 
koszty.
Problem w tym, że korzyści są odłożone w czasie. Większość ludzi woli mieć 100 
£
dziś  niż  obietnicę  100  £  za  pięć  lat.  Chcąc  zapewnić  prawidłowość  takich 
porównań,
niezbędne  jest  zdyskontowanie, czyli  zmniejszenie,  wartości  przyszłych  korzyści 
(albo
przyszłych  kosztów)  dla  zapewnienia  ich  porównywalności  z  korzyściami 
uzyskiwa-
nymi  (albo kosztami ponoszonymi) dzisiaj. W następnym rozdziale szczegółowo 
po-
każemy, w jaki sposób to się robi.

Chwilowo możemy pominąć szczegóły techniczne procedury dyskontowania. 
Wy-
starczy ogólna znajomość jej istoty. Jeżeli obecna wartość oczekiwanych korzyści 
—
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jakkolwiek  byśmy  ją  obliczyli  —  przewyższa  wartość  zaktualizowaną 
poniesionych
kosztów,  to  inwestycja  w  wykształcenie,  mająca  na  celu  powiększenie  zasobu 
wiedz\
i  kwalifikacji,  ma uzasadnienie. Gdy natomiast wartość zaktualizowana korzyści 
jest
mniejsza  od  wartości  zaktualizowanej  kosztów,  wyższe  wykształcenie  stanowi 
kiepską
inwestycję. W tej sytuacji lepiej od razu iść do pracy.

Na  rysunku  11.4  opłaca  się  podjąć  studia,  jeżeli  zaktualizowana  wartość 
oczekiwa-
nych w przyszłości wyższych dochodów (pole szare) przekracza obecną wartość 
po-
niesionych kosztów (pole czarne)1.

Jest  to procedura ułatwiająca podejmowanie długookresowych decyzji,  np.  o 
budo-
wie  fabryki  czy  podjęciu  studiów.  W  obu  przypadkach  dzisiejsze  działania 
pociągają
za sobą dalekosiężne skutki. Decyzja jest prawidłowa, gdy wynika z porównania 
zak-
tualizowanej  wartości  kosztów  ze  zaktualizowaną  wartością  korzyści.  Dane 
działanie
powinno  być  podjęte  tylko  wówczas,  gdy  wartość  zaktualizowana  korzyści 
przewyż-
sza wartość zaktualizowaną kosztów.

Doskonalenie zawodowe
a rozkład dochodów zależnie od wieku

Z rysunku 11.2 wynika, że wykształcenie zapewnia w przyszłości wyższe zarobki.
Jednak  zarobki  rosną  również  wraz  ze  wzrostem  doświadczenia  zawodowego, 
nabyte-
go  w  toku  pracy.  Dotyczy  to  zwłaszcza  trudnych  i  skomplikowanych  zajęć, 
wykony-
wanych  zazwyczaj  przez  pracowników  bardziej  uzdolnionych  i  lepiej 
wykształconych.
Przyuczanie  się  do  zawodu  w  trakcie  jego  wykonywania  jest  podstawową 
przyczyna
wzrostu  dochodów wykształconych  pracowników,  ma  jednak  o  wiele  mniejsze 
znacze-
nie  dla  pracowników  niewykwalifikowanych,  wykonujących  stosunkowo  proste 
czyn-
ności, których można się szybko wyuczyć.

Skoro  podnoszenie  kwalifikacji  w  trakcie  pracy  zwiększa  wydajność 
pracownika,
to  zastanawiać  może,  dlaczego  pracownicy  nie  płacą  przedsiębiorstwom  za 
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stworzenie
im możliwości doskonalenia zawodowego. Otóż częściowo płacą. Chcąc to zrozu-
mieć, musimy rozróżnić dwa typy kwalifikacji.
Kwalifikacje specyficzne. Specyficzny dla danego przedsiębiorstwa kapitał ludzki 
to
np.  znajomość  systemu  dokumentacji  lub  znajomość  najbardziej  efektywnych 
metod
powiązania różnych procesów produkcyjnych w danej fabryce. W obu przypadkach
nabyte umiejętności są niemal całkowicie bezwartościowe dla kogoś, kto podejmie
pracę w innym przedsiębiorstwie.
1 Rysunek 11.4 wymaga  dodatkowego objaśnienia.  Dochód  utracony z powodu niepodjęcia pracy od razu po
ukończeniu  szkoły  średniej  (koszt  alternatywny)  należy  dodać  do  bezpośrednich  kosztów  podjęcia  studiów,
a  następnie  porównać  z  dodatkowym  dochodem  oczekiwanym  w  przyszłości  dzięki  ukończeniu  stadiów.
Znaki (+) i (-) na rysunku 11.4 są mylące (przyp. tłum.).
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Kwalifikacje specyficzne wpływają  na  zwiększenie  wydajności  pracownika 
tylko
wtedy, kiedy pracuje on w danym przedsiębiorstwie.

Kwalifikacje ogólne. Przykładem kwalifikacji ogólnych jest biegłość w obsłudze 
ko-
mputera lub znajomość funkcjonowania rynku papierów wartościowych.

Kwalifikacje ogólne to takie umiejętności, które mogą być wykorzystane przez
pracownika w innym miejscu pracy.

Przedsiębiorstwo  może  sobie  pozwolić  na  opłacenie  szkolenia  pracownika
w zakresie umiejętności  specyficznych dla tego właśnie przedsiębiorstwa.  Kiedy 
pra-
cownik już je opanuje, jego wydajność w danym przedsiębiorstwie będzie znacznie
wyższa niż w jakimkolwiek innym, gdzie musiałby się wszystkiego uczyć od nowa.
Wzmacnia to przywiązanie pracownika do firmy. Natomiast im bardziej ogólny i 
uni-
wersalny  charakter  mają  nabywane  w  trakcie  pracy  umiejętności,  tym  większa 
będzie
skłonność do obciążania pracownika kosztami szkolenia. Żadne przedsiębiorstwo 
nie
poniesie znacznych nakładów na szkolenie pracowników tylko po to, aby mogli oni
podjąć pracę w innych miejscach.

Przedsiębiorstwo,  oferując  szkolenie ogólne dające uniwersalne umiejętności, 
bę-
dzie się więc starało wymóc na pracownikach zapłatę za naukę. Robi to przede
wszystkim  za  pośrednictwem systemu  płac,  który  uzależnia  je  od  stażu  pracy.
Początkowo zarobki są bardzo niskie (niższe od wartości produktu krańcowego pra-
cownika),  ale  z  upływem  czasu  szybko  rosną.  Przykładem  mogą  być  praktyki
zawodowe  zarówno  w  przemyśle,  jak  i  w  bardzo  fachowych  zajęciach,  np.  w 
księgo-
wości. Pracownik płaci za szkolenie zawodowe, akceptując wynagrodzenie niższe 
od
produktu krańcowego swej pracy. Pracownicy są gotowi ponosić koszt podnoszenia
kwalifikacji, ponieważ system awansu płacowego w przedsiębiorstwie pozwala im
odzyskać w przyszłości poniesiony nakład i to z nawiązką. Dlatego też na rysunku
11.2  wzrost  zarobków  z  upływem  lat  jest  znacznie  szybszy  dla  pracowników 
bardziej
wykształconych, pracujących na stanowiskach wymagających dłuższego szkolenia,
niż dla pracowników niewykwalifikowanych, których szkolenie jest ograniczone.

Sygnalizacja
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W  teorii  kapitału  ludzkiego  wyjaśnia  się,  że  wykształcenie  i  doskonalenie 
zawodowe
w trakcie pracy wpływają na zwiększenie wydajności pracownika. Istnieje jednak 
rów-
nież inna teoria tłumacząca motywy kształcenia — teoria sygnalizacji. Zgodnie z nią
warto inwestować w wykształcenie nawet wówczas, gdy nie przyczynia się ono bezpo-
średnio do zwiększenia wydajności pracownika. Teoria ta może pomóc m.in. w wyja-
śnieniu pozornego paradoksu, iż absolwenci historii  podejmują pracę w bankach
i osiągają tam wysokie zarobki.
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W omawianej  teorii  zakłada  się,  że  ludzie  mają  różne  wrodzone  zdolności. 
Niektó-
rzy dają sobie radę niemal w każdej pracy, inni są mniej zdolni i mniej wydajni. 
Trud-
no jednak odróżnić tych zdolnych od mniej zdolnych, np. po kolorze oczu. Jest to 
pro-
blem dla przedsiębiorstw, gdyż muszą one ocenić, którzy kandydaci będą lepszymi,
bardziej wydajnymi pracownikami. Spojrzenie w oczy nie wystarcza.

Sygnalizacja to działanie pozwalające przekazać pewną informację o nas sa-
mych.

Przypuśćmy, że wyższe wykształcenie w ogóle nie przyczynia się do wzrostu 
wy-
dajności.  Zgodnie  z  teorią  sygnalizacji  ludzie  zdolni,  kontynuując  kształcenie, 
wysyła-
ją  do  pracodawców  sygnał,  że  to  właśnie  oni  będą  w  przyszłości  wysoko 
wydajnymi
pracownikami.  Zdobywanie  wyższego  wykształcenia  to  proces  selekcji 
uzdolnionych,
wysoko  wydajnych  pracowników.  Przedsiębiorstwa  płacą  więcej  absolwentom 
wyż-
szych uczelni, gdyż mają pewność, że będą oni dobrymi pracownikami.

Selekcja to proces przyswajania informacji  o ludziach przez obserwację ich 
za-
chowań.

Chcąc,  żeby  selekcja  była  skuteczna,  musi  rzeczywiście  wyłaniać  bardziej 
uzdol-
nionych pracowników. Dlaczego mniej  zdolni pracownicy nie idą na studia, aby 
zamy-
dlić oczy pracodawcom i skłonić ich do zaoferowania im wyższych płac? Przede
wszystkim mniej zdolni nie mogą być pewni, czy ukończą studia.

Nasuwa  się  tu  ciekawe  porównanie  dwóch  teorii  inwestowania  w 
wykształcenie.
Jeżeli studia zwiększają wydajność, to przedsiębiorstwa powinny oferować wyższe
płace  wszystkim,  którzy  studiowali,  niezależnie  od  tego,  czy  zdali  końcowe 
egzaminy,
czy  też  nie.  Jeśli  jednak  ważniejszą  funkcją  szkoły  wyższej  jest  selekcja 
zdolniejszych
jednostek, to przedsiębiorstwa powinny brać pod uwagę nie uczęszczanie na zajęcia,
lecz ukończenie studiów.

Niektóre przedsiębiorstwa zatrudniają studentów, jeszcze zanim przystąpią oni 
do
końcowych  egzaminów.  Czy  zadaje  to  kłam  teorii  sygnalizacji?  Otóż 
niekoniecznie,



Różne rodzaje pracy  618

selekcja działa bowiem również w inny sposób. Ponieważ większość ludzi dobrze 
zna
swoje możliwości,  przedsiębiorstwa mogą  założyć,  iż  osoby,  które  wytrwały do 
końca
studiów, należą do najzdolniejszych.

Wydaje się całkiem prawdopodobne, że wykształcenie (także wyższe) wpływa 
ko-
rzystnie na wydajność pracy. Oczywiście, wykształcenie poświadczone dyplomem 
po-
litechniki,  prawa  czy  ekonomii  na  pewno  silniej  wpływa  na  wydajność  niż 
ukończenie
filozofii, historii czy języków starożytnych.

Jeżeli  wykształcenie  bezpośrednio  wpływa  na  wzrost  wydajności 
poszczególnych
pracowników, to daje również korzyści całemu społeczeństwu, zwiększa bowiem 
roz-
miary produkcji, jaką może wytworzyć dana siła robocza.
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Ramka 11.3

Asymetria informacji

W  roku  2001  Nagrodę  Nobla  w  dziedzinie  ekonomii  przyznano  trzem 
ekonomistom,
którzy stworzyli podstawy analizy zjawiska asymetrii informacji — sytuacji, kiedy 
lu-
dzie dysponują o sobie samych wiedzą, która nie jest łatwo dostępna dla innych.

George Akerlof z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley początkowo badał 
za-
chowanie uczestników transakcji  na rynku używanych samochodów. Sceptycznie 
na-
stawieni  nabywcy  obawiali  się,  że  sprzedawcy  mogą  próbować  pozbywać  się 
bezuży-
tecznych samochodów. Właściciele znali prawdziwy stan swych aut znacznie lepiej 
niż
kupujący. Akerlof wykazał, że w stanie równowagi rynkowej nabywcy zakładają, że
wszystkie  samochody  są  kiepskiej  jakości.  Sprzedający  samochody  w  dobrym 
stanie
technicznym nie mogli więc uzyskać godziwej ceny. Podobna analiza może pomóc
zrozumieć  mechanizm  działania  lichwiarzy,  rynku  obligacji  śmieciowych  czy 
niektó-
rych form dyskryminacji mniejszości. Bardziej szczegółowo ten problem negatywnej
selekcji został omówiony w rodziale 12.

Michael  Spence  z  Uniwersytetu  Stanforda  wykazał  natomiast,  że  problem 
asyme-
trii informacji można częściowo rozwiązać, jeśli jednostki świadome własnych zalet
podejmą  kosztowne  działania,  aby  w  sposób  wiarygodny  ujawnić  owe  zalety  i 
przeko-
nać  o  nich  otoczenie.  Spence  podkreślał  w  swych  badaniach,  że  zdobycie 
formalnego
wykształcenia  może  być  sposobem  sygnalizowania przez  jednostki  swych 
wrodzonych
zdolności.  Sygnalizacja  wyjaśnia  również,  w  jaki  sposób  spółki  giełdowe 
wykorzystują
wypłatę  dywidendy  akcjonariuszom  do  przekazania  inwestorom  informacji  o 
optymi-
stycznych przewidywaniach dotyczących przyszłych zysków.

Joseph  Stiglitz  z  Uniwersytetu  Columbia  (do  niedawna  główny  ekonomista 
Banku
Światowego)  zaproponował  alternatywne  rozwiązanie  opisanego  przez  Akerlofa 
pro-
blemu  negatywnej  selekcji.  Opiera  się  ono  na  założeniu,  że  to  podmioty 
niedysponują-
ce  informacją  starają  się  ją  pozyskać  poprzez proces  selekcji,  nie  zaś  podmioty 
mające
informację próbują sygnalizować swoją wiarygodność. Oferując niższą składkę w 
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za-
mian za wyższy udział własny (część ewentualnej straty,  którą musi pokryć sam 
ubez-
pieczony),  towarzystwa  ubezpieczeniowe mogą  zachęcić  osoby o niskim ryzyku 
wy-
stąpienia  określonej  w  umowie  szkody  do  „ujawnienia  się".  Podobnie,  system 
wyna-
grodzeń, w ramach którego pracownik otrzymuje na początku swej kariery bardzo
niską płacę, która stopniowo rośnie i  osiąga bardzo wysoki  poziom dopiero pod 
koniec
jego aktywnego życia zawodowego, jest atrakcyjny jedynie dla osób niezamierzają-
cych zbyt wcześnie wycofać się z rynku pracy.

Informacje  dotyczące  innych  laureatów  Nagrody  Nobla  można  znaleźć  na 
stronie
internetowej www.nobelprize.org

http://www.nobelprize.org/
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Załóżmy  jednak,  że  funkcja  kształcenia  akademickiego  polega  jedynie  na 
wyłania-
niu (sygnalizowaniu) najzdolniejszych pracowników. Z indywidualnego punktu wi-
dzenia decyzja o podjęciu studiów jest nadal zasadna. Czy jednak decyzje jednostek 
są
równie  słuszne  ze  społecznego  punktu  widzenia?  Społecznym  pożytkiem  ze 
studiów
jest selekcja zdolnych pracowników. Kierując ich do trudnych zajęć, społeczeństwo
uzyska większą produkcję. Nie powierzy osobom mniej uzdolnionym prac, których
nie będą w stanie wykonywać.

Gdyby  jednak  jedyną  funkcją  kształcenia  akademickiego  miało  być 
wyszukiwanie
zdolnych  pracowników,  wówczas  ten  sam  cel  można  by  osiągnąć  innymi 
sposobami
przy  niższym  koszcie  społecznym.  Ogólnonarodowy  test  na  inteligencję, 
skorygowany
o różnice wynikające z pochodzenia i niejednakowego dostępu do nauki, mógłby 
speł-
nić funkcję selekcyjną równie dobrze, a może nawet lepiej, przy znacznie niższym
koszcie dla społeczeństwa.

11.2. Dyskryminacja

Na rysunku 11.1 pokazano, że w Wielkiej Brytanii kobiety zarabiają mniej niż męż-
czyźni, z tablicy 11.10 zaś wynika, że ludność kolorowa zarabia mniej niż biała. 
Czy
dane te świadczą o dyskryminacji kobiet i ludności kolorowej na brytyjskim rynku
pracy?

Z powodów, o których była mowa w poprzednim rozdziale, niektóre zajęcia są 
le-
piej opłacane niż inne. Różnice średnich wynagrodzeń mężczyzn i kobiet czy ludzi
różnych ras wynikają z dwóch odmiennych powodów. Po pierwsze, różne grupy 
mają
zróżnicowany udział  w wysoko płatnych  zajęciach.  Ich struktury zawodowe się 
różnią.
Po drugie, poszczególne grupy mogą otrzymywać różną zapłatę za wykonywanie 
ta-
kiej samej pracy. Analizę rozpoczniemy od zbadania różnic między dorosłymi męż-
czyznami i kobietami zatrudnionymi w pełnym wymiarze godzin.

Różnice płac między mężczyznami a kobietami

W  tablicy  11.2  przedstawiono  roczne  zarobki  w  2002  r.  w  różnych  grupach 
zawodo-
wych, a także strukturę zatrudnienia kobiet i mężczyzn, pracujących na pełnym eta-
cie. Struktura zatrudnienia kobiet i mężczyzn jest odmienna. Większość mężczyzn

2 W tablicy 11.2  skorygowaliśmy  błąd  zawarty w wydaniu  angielskim,  odwracając  dane  dotyczące  struktury
zatrudnienia kobiet: 18% kobiet pracuje w przemyśle, a 82% w usługach (przyp. tłum.).
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pracuje  w  przemyśle,  natomiast  większość  kobiet  jest  zatrudniona  w  sektorze 
usług2.
Jednak struktura zatrudnienia nie jest główną przyczyną tego, że kobiety zarabiają
przeciętnie o 8000 £ rocznie mniej niż mężczyźni. Gdyby struktura zatrudnienia ko-
biet  była  taka  sama  jak  mężczyzn,  ale  otrzymywane  przez  nie  stawki 
odpowiadałyby
stawkom faktycznie  płaconym  kobietom,  przeciętne  zarobki  kobiet  pozostałyby 
nie-
mal niezmienione. Kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni bez względu na rodzaj 
wy-
konywanej pracy.
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Tablica 11.2 ukazuje różnice w zarobkach kobiet i mężczyzn w rozbiciu tylko 
na
iwie bardzo szerokie grupy zawodowe: osoby zatrudnione w przemyśle i sektorze
-sług3. W każdej z tych grup istnieją różne zawody i różne stanowiska.

Z  tablicy  11.2 możemy wyciągnąć następujący wniosek: albo kobiety otrzymują
zsze wynagrodzenie od mężczyzn za identyczną pracę (przy najwęższej nawet defi-
iricji rodzaju pracy), albo w ramach tych szerokich grup zawodowych mężczyźni 
szyb-
riej  zdobywają  kwalifikacje  i  szybciej  awansują.  Na  przykład,  odsetek  kobiet 
zatrud-
nionych  w  pełnym  wymiarze  godzin,  zajmujących  stanowiska  zaliczane  do 
fachowych
łub kierowniczych w szerokim tego słowa znaczeniu, jest zbliżony do analogicznego
-kaźnika dla mężczyzn. Jednak udział kobiet w zarządach dużych firm jest znacznie
niższy niż udział mężczyzn.

Dlaczego  przedsiębiorstwa  miałyby  rzadziej  awansować  kobiety  lub  wolniej 
pod-
nosić ich kwalifikacje? Czy mamy do czynienia z dyskryminacją?

Przypuśćmy,  że  przedsiębiorstwa  ponoszą  część  kosztów  szkolenia 
zawodowego.
Ich  decyzje  inwestycyjne  są  dobrze  przemyślane.  Zakładając,  że  mężczyźni  i 
kobiety
:  echują  się  takimi  samymi  wrodzonymi  zdolnościami  i  mają  jednakowe 
wykształce-
nie, koszty ich szkolenia dla przedsiębiorstwa będą takie same. Przyjmijmy jednak, 
że
większość pracodawców uważa, że kobiety częściej niż mężczyźni  będą skłonne
przerywać lub kończyć w młodym wieku karierę zawodową.  To biologia sprawia, 
że
kobiety, a nie mężczyźni, rodzą dzieci. Pracodawca może dojść do wniosku, iż war-
tość zaktualizowana przyszłych dodatkowych korzyści z wyższej wydajności jest
w  przypadku  kobiet  niższa  niż  w  przypadku  mężczyzn,  gdyż  będą  one 
prawdopodob-
nie  pracować  krócej  niż  mężczyźni.  Dlatego  bardziej  opłaca  się  szkolić  i 

MężczyźniKobietySektorroczne zarobki
(£)struktura

zatrudnienia (%)roczne zarobki
(£)struktura

zatrudnienia (%)Przemysł
Usługi25 600

29 20057
4318 200
20 60018

82

Tablica 11.2. Płace i zatrudnienie w Wielkiej Brytanii w 2002 r. 
(osoby dorosłe zatrudnione
sa pełnym etacie)

Źródło:  ONS, New 
Earnings Survey.
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awansować
mężczyzn.

Niektóre kobiety planują swą karierę zawodową, zakładając pełnowymiarowe 
za-
angażowanie  w  pracę.  Pozostają  one  bezdzietne  lub  wracają  do  pracy  niemal 
natych-
miast  po  urodzeniu  dziecka.  Dla  przedsiębiorstwa  inwestowanie  w  takiego 
pracowni-
ka jest w pełni uzasadnione. Jak jednak ma ono poznać, które spośród młodych pra-
cownic  zamierzają  trwale  związać  się  z  pracą  zawodową,  które  zaś  pragną 
pracować
jedynie przez parę lat, a później poświęcić się rodzinie? Pytanie o to samych zainte-

Łącznie z handlem (przyp. tłum.).
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resowanych  ma  niewielki  sens,  młode  kobiety  mają  bowiem silną  pokusę,  aby
skłamać.

Czy możliwe jest opracowanie takiej procedury selekcji, która skłoniłaby młode
kobiety  do  ujawnienia  ich  prawdziwych  planów zawodowych?  Przypuśćmy,  że 
przed-
siębiorstwa zaoferowałyby młodym pracownikom wybór między dość płaską siatki
płac a siatką wynagrodzeń o bardziej stromym profilu, który wprawdzie w punkcie
wyjścia  zapewnia niższą stawkę,  ale umożliwia osiągnięcie dużo wyższych  płac
w przyszłości. Dla kogoś, kto planuje związać się z przedsiębiorstwem trwale, oba
systemy awansu płacowego będą równoważne. Początkowe wyrzeczenie w postać:
niższej płacy zostanie zrekompensowane z nawiązką w kolejnych latach. Jednak 
ktoś.
kto zamierza przerwać aktywność zawodową w wieku — powiedzmy — 30 lat, 
nigdy
nie zdecyduje się na drugi wariant, okres pracy będzie bowiem zbyt krótki, aby po-
zwolił na rekompensatę wcześniejszych wyrzeczeń.

Analizując gotowość kandydatów do pracy do zaakceptowania bardziej progre-
sywnego  systemu  awansu  płacowego,  przedsiębiorstwa  mogłyby  poznać  ich 
rzeczywi-
ste  plany  zawodowe.  Gdyby  kobiety  lub  jakakolwiek  inna  grapa  zawodowa, 
wykazu-
jąca skłonność do wczesnego przerywania pracy zawodowej, zaakceptowała taki 
sys-
tem,  przedsiębiorstwo  z  większą  pewnością  mogłoby  inwestować  w  szkolenie, 
licząc,
że nie będzie to zmarnowana inwestycja.

Mimo  wszystko  wydaje  się,  że  niektóre  przedsiębiorstwa  próbują  płacić 
kobietom
mniej niż mężczyznom przy wszelkich innych cechach identycznych,  włącznie z 
ryzy-
kiem porzucenia pracy. Są to przypadki jawnej dyskryminacji.

d   Dyskryminacja to  odmienne  traktowanie  różnych  osób  o  identycznych 
cechach.

Społeczna  dyskryminacja  kobiet  może  jednak  przybierać  bardziej 
zakamuflowane,
subtelniejsze  formy.  Jak  wynika  z  naszej  analizy,  takie  posunięcia,  jak 
wprowadzenie
urlopu wychowawczego dla ojców, zapewnienie pracującym rodzicom żłobków dla
dzieci  lub  szersza  akceptacja  pracy  obu  płci  w  niepełnym  wymiarze  godzin, 
mogłyby
zmienić  dotychczasowe  przekonanie  opornych  pracodawców,  iż  większe  zyski 
przyno-
szą  szkolenie  i  awansowanie  mężczyzn  niż  kobiet.  Otwartą  kwestią  pozostaje 
jednak
gotowość  społeczeństwa  do  zorganizowania  życia  zawodowego  i  osobistego 
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zgodnie
z tymi zasadami.

Dostęp do wykształcenia

Przedmiotem  dotychczasowych  rozważań  była  dyskryminacja  kobiet  przez 
przedsię-
biorstwa  w  sytuacjach,  gdy  chodzi  o  kandydatów  do  pracy  obu  płci, 
reprezentujących
identyczne walory.  Może być i tak, że firmy jednakowo traktują pracowników z 
takim
samym  przygotowaniem,  a  jednak  płacą  mężczyznom  więcej  niż  kobietom, 
ponieważ
ci mają z reguły lepsze wykształcenie. Jeżeli tak, to głębszych przyczyn różnic płac 
ze
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względu na płeć nie należy szukać, analizując działanie rynku pracy, lecz badając 
pro-
ces kształcenia.

W  tablicy  11.3  przedstawiono  dane  na  temat  liczby  studentów  w  Wielkiej 
Brytanii
na trzech poziomach kształcenia: w szkołach pomaturalnych (colleges), na studiach 
li-
cencjackich i studiach magisterskich. W roku 1971 liczba mężczyzn studiujących 
na
wszystkich  poziomach  kształcenia  znacznie  przewyższała  liczbę  studiujących 
kobiet.
Obecnie proporcje te się wyrównały, a w szkołach pomaturalnych oraz na studiach 
li-
cencjackich przewagę liczebną uzyskały kobiety.

Jednak aktualne dane na temat różnic płac odzwierciedlają strukturę kształcenia
w  dłuższym  okresie,  obejmującym  nawet  kilkadziesiąt  lat.  Obecny  dyrektor, 
mający
ponad  50  lat,  kończył  studia  około  1970  r.  Istniejące  w przeszłości  różnice  w 
dostępie
do szkół wciąż wywierają duży wpływ na sytuację panującą na rynku pracy.

Dyskryminacja rasowa

Te  same  ogólne  zasady  można  zastosować  w  analizie  zjawisk  dyskryminacji 
rasowej
i  różnic  w  zarobkach  między  osobami  białymi  i  kolorowymi.  Wiele  badań 
potwierdzi-
ło zawartą w tablicy 11.4 sugestię, iż średnie zarobki pracowników kolorowych są 

Poziom kształceniaMężczyźniKobiety
1971200219712002Szkoły pomaturalne 

(colleges)Dzienne11656995559Wieczorowe8911 6656302 
562Studia licencjackieDzienne241519173620Wieczorowe lub 

zaoczne12726319412Studia 
magisterskieDzienne33941093Wieczorowe lub zaoczne151333153

Tablica 11.3. Studenci w Wielkiej Brytanii według poziomów 
kształcenia i płci
(w tys.)

Ź ród ło :  ONS, 
Social Trends.
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niż-
sze od zarobków osób białych. Warto przy tym zwrócić uwagę na dwa zjawiska.

Po pierwsze, rozkład zarobków zależnie od wieku jest w przypadku kolorowych
mężczyzn znacznie bardziej płaski niż w przypadku białych mężczyzn.  Ci  drudzy
mają zdecydowanie większe szanse na systematyczny awans zawodowy i płacowy. 
To
powoduje, że podejmują się oni trudniejszych zadań w zawodach, które wymagają 
wy-
sokich kwalifikacji i doświadczenia.
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Po  drugie,  dla  kolorowych  mężczyzn  problemem  jest  nie  tyle  poziom 
otrzymanego
wykształcenia,  ile  raczej  jego  rodzaj.  Korzyści  z  wykształcenia  są  szczególnie 
ograni-
czone  dla  osób  kolorowych,  uczęszczających  do  typowej  szkoły  publicznej  w 
centrum
miasta.

Możliwa jest dwojaka interpretacja przyczyn takiego stanu rzeczy. W grę może
wchodzić  niska  jakość  kształcenia  w  śródmiejskich  szkołach,  gdzie  przeważają
uczniowie kolorowi, albo też samo uczęszczanie do takich właśnie szkół staje się 
sy-
gnałem dla przedsiębiorstw, że absolwenci owych szkół najpewniej pochodzą ze 
śro-
dowisk społecznie upośledzonych.  Przedsiębiorstwa mogą  być  przekonane,  że z 
tego
grona  wyrosną  pracownicy  o  niższej  wydajności,  których  szkolenie  okaże  się 
bardziei
kosztowne.

Obie interpretacje oznaczają, iż przedsiębiorstwa będą mniej skłonne zatrudniać 
ta-
kich pracowników do zajęć trudnych i wymagających intensywnego szkolenia w 
trak-
cie pracy. Prace nisko płatne i niewymagające kwalifikacji są w większej mierze 
pozo-
stawione ludności kolorowej.

Naszą analizę przejawów dyskryminacji rasowej pracowników uzupełnia tabli-
ca  11 .4,  w której  zostały przedstawione współczynniki  aktywności  zawodowej 
oraz
stopy bezrobocia, charakteryzujące różne grupy etniczne zamieszkałe w Wielkiej 
Bry-
tanii.  Nasuwają  się  dwa  spostrzeżenia.  Po  pierwsze,  muzułmanki  pochodzące  z 
Ban-
gladeszu  i  Pakistanu  mają  znacznie  niższy wskaźnik  aktywności  zawodowej  w 

Grupa ludnościWspółczynnik aktywności
zawodowejStopa bezrobocia

mężczyźnikobietymężczyźnikobietyBiali857554Czarni77641713Hindu
si806968Pakistańczycy74361419Imigranci z Bangladeszu75222116

Tablica 11.4. Wskaźniki aktywności zawodowej i bezrobocia (%) 
w różnych grupach
etnicznych w Wielkiej Brytanii (2002 r.)

Ź ród ło :  ONS, Labour 
Market Trends.
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porów-
naniu z innymi grupami. Może to jednak wynikać po prostu ze zwyczajów obowią-
zujących  w  tych  społecznościach  w  odniesieniu  do  pracy  zarobkowej  kobiet,
a niekoniecznie z dyskryminacji  tej grupy na rynku pracy.  Po drugie, większość 
grup
reprezentujących  mniejszości  narodowe  cechują  wysokie  stopy  bezrobocia, 
znacznie
przewyższające  odpowiednie  wskaźniki  notowane  wśród  białych  kobiet  i 
mężczyzn.

Podobnie  jak  w  analizie  problemu  dyskryminacji  kobiet,  również  w  tym 
przypad-
ku niełatwo rozgraniczyć dyskryminację na rynku pracy i dyskryminację mającą 
źró-
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dło w  innych  sferach  życia  społecznego,  np.  w  systemie  oświatowym. 
Podstawowym
obowiązkiem menedżerów wobec akcjonariuszy jest maksymalizacja zysku. Jeżeli
sadzą oni, że poszczególne grupy pracowników cechują się odmiennymi właściwo-
ściami,  lub gdy oczekują,  iż  będą się one różnie zachowywać w trakcie kariery 
zawo-
dowej,  to  będą  odmiennie  traktować  pracowników  należących  do  tych  grup. 
Dopóki
lie  zostaną usunięte społeczne przyczyny zróżnicowania pracowników, ich szans 
za-
rodowych i wzorców zachowań, dopóty wykorzenienie prymitywnej dyskryminacji
kobiet  i  ludności  kolorowej  będzie  tylko  pierwszym  krokiem zmierzającym  do 
likwi-
dacji międzygrupowego zróżnicowania zarobków.

11.3. Związki zawodowe

Związki zawodowe to organizacje pracowników, które mają na celu wpływanie na 
pła-
ce i warunki pracy. Czy związki chronią pracowników przed wyzyskiem ze strony 
po-
tężnych  pracodawców,  czy  też  raczej  wykorzystują  swoją  siłę  do  wymuszania 
nieuza-
sadnionych  podwyżek  płac  oraz  hamowania  postępu  technicznego  i  wzrostu 
wydajno-
ści,  który  może  zagrozić  trwałości  zatrudnienia  członków  związku?  Przed 
podjęciem
próby  odpowiedzi  na  to  pytanie  przytoczymy  trochę  danych,  ilustrujących 
znaczenie
związków zawodowych w gospodarce brytyjskiej.

Równo połowa ogółu pracowników cywilnych należała w 1980 r. do związków
zawodowych.  Jak widać na rysunku 11.5, od 1910 r.  zaszły pod tym względem 
daleko
idące zmiany.  Po okresie stałego wzrostu przynależności związkowej, trwającego 
do
1920 r., w latach Wielkiego Kryzysu nastąpił znaczny spadek odsetka siły roboczej 
na-
leżącej  do związków zawodowych,  a potem ponowny wzrost,  który trwał  aż do
1950  r.  W  kolejnym  długim  okresie  do  końca  lat  sześćdziesiątych  wskaźnik 
członko-
stwa  w związkach  utrzymywał  się  na  względnie  stałym poziomie.  W następnej 
deka-
dzie nastąpił jego gwałtowny wzrost, którego apogeum przypadło na 1979 r., po 
czym
w kolejnych latach odsetek ten szybko się obniżał.



Różne rodzaje pracy   632

Spadek  stopnia  przynależności  związkowej  pracowników  w  ostatnim 
dwudziesto-
leciu miał kilka różnych przyczyn. Po pierwsze, zmieniła się struktura gospodarki;
w miarę wzrostu udziału sektora usług w produkcie krajowym brutto oraz spadku
udziału przemysłu, w którym dominowali mężczyźni wykonujący ciężkie prace fi-
zyczne,  stopień  przynależności  związkowej  zaczął  się  obniżać.  Po  drugie, 
prywatyza-
cja  oraz  inne  działania  na  rzecz  zmniejszenia  udziału  sektora  publicznego  w 
gospodar-
ce  prowadziły  do  spadku  wskaźnika  przynależności  związkowej  w  skali  całej 
gospo-
darki. Po trzecie, komputeryzacja i inne formy postępu technicznego umożliwiły
znaczne zwiększenie elastyczności produkcji, przyczyniając się do rozwoju małych
firm, w których trudniej jest zorganizować związek zawodowy. Po czwarte, wzrost
udziału  kobiet  w  sile  roboczej  szedł  w  parze  z  rosnącym  upowszechnieniem 
zatrudnie-
nia w niepełnym wymiarze czasu pracy, co nie sprzyja zakładaniu związków. Po 
piąte,
duży wpływ na osłabienie związków zawodowych miała postępująca globalizacja 
pro-
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Rysunek  11.5.  Członkowie 
związków
zawodowych  jako  odsetek 
cywilnej
siły roboczej
Ź r ó d ł o :  Bain,  Elsheik,  Union  Growth  and
the  Business  Cycle,  Basil  Blackwell,  1976:
ONS, Labour Market Trends.

dukcji, co wyjaśnimy nieco później. Obecnie chcemy wyjaśnić, co właściwie robią
związki zawodowe.

Działalność związków

Zgodnie z tradycyjnym poglądem na rolę związków zawodowych,  ich zadaniem 
jest
stworzenie przeciwwagi dla siły przedsiębiorstw w negocjacjach dotyczących płac
i  warunków  pracy.  Pojedyncze  przedsiębiorstwo  zatrudnia  wielu  pracowników. 
Gdyby
każdy  z  nich  zawierał  odrębną  umowę,  mógłby  otrzymać  propozycję  nie  do 
odrzuce-
nia  („pracujesz  na naszych  warunkach albo nie  pracujesz  wcale").  Pracownik o 
kwali-
fikacjach specyficznych dla danego przedsiębiorstwa i praktycznie nieprzydatnych
gdzie indziej może stanąć w obliczu groźby znacznego obniżenia swej wydajności
i  płacy z  chwilą  odrzucenia  takiej  propozycji.  Możliwość zawierania  odrębnych 
umów
z poszczególnymi pracownikami wzmacnia pozycję negocjacyjną przedsiębiorstwa.
Z  kolei, przyjmując jednolity front, pracownicy mogliby narazić przedsiębiorstwo 
na
bardzo poważne koszty, gdyby postanowili wszyscy jednocześnie porzucić pracę.
Przedsiębiorstwo może  zastąpić jednego ze swoich pracowników innym,  ale  nie 
może
pozwolić  sobie  na  wymianę  całej  załogi.  Istnienie  związków  zawodowych 
wprowadza
więc symetrię do procesu negocjacyjnego.

Celem  działania  związku  nie  jest  wyłącznie  ochrona  jego  członków  przed 
zwolnie-
niem,  lecz  również  systematyczna  poprawa  warunków  płacy  i  pracy.  Chcąc 



Różne rodzaje pracy   634

skutecznie
osiągać te cele, związek zawodowy musi mieć możliwość ograniczenia podaży siły 
ro-
boczej  dla  przedsiębiorstwa.  Jeżeli  przedsiębiorstwo  w  każdej  chwili  może 
zatrudnić
pracowników niezrzeszonych, to związek będzie miał trudności z utrzymaniem płac 
na
poziomie wyższym od akceptowanego przez pracowników spoza związku.  Z  tego
m.in.  powodu  związkom  zawodowym  tak  bardzo  zależy  na  zawieraniu  z 
przedsiębior-



stwami umów o stosowaniu zasady „jeden zakład — jeden związek"  (closed-shop
'greements)4.

Jeden zakład — jeden związek to umowa, zgodnie z którą wszyscy pracownicy
przedsiębiorstwa są członkami związku zawodowego.

Obecnie  zbadamy,  w jaki  sposób,  ograniczając  podaż siły roboczej,  związki 
osią-
gają wzrost płac. Na rysunku 11.6 pokazano krzywą popytu gałęzi na pracę  DD. 
Płaca
Ir pozostałej części gospodarki wynosi W0. Zakładamy, że gałąź ma do czynienia 
z  do-
skonale  elastyczną  krzywą  podaży pracy przy  tej  właśnie  stawce  płac.  Krzywa 
podaży
pracy dla gałęzi przebiega zatem poziomo, na wysokości W0. Przy braku związków 
za-
wodowych  równowaga  na  rynku  pracy  zostanie  osiągnięta  w  punkcie  E0 przy 
zatrud-
nieniu M1.

Rysunek 11.6. Wpływ związków
zawodowych na płace i zatrudnienie
W  przypadku  braku  związku  zawodowego  krzywa
podaży  pracy  w  gałęzi  byłaby  pozioma  przy  pła-
cy  W0.  Przy  danej  krzywej  popytu  gałęzi  na  pracę
DD równowaga  ukształtuje się  w punkcie  En. Ogra-
niczając podaż  pracy w gałęzi  do  N1, związek może
podnieść płacę  do  W1. Wzrost płac dokonuje się jed-
nak kosztem spadku zatrudnienia.

Załóżmy  teraz,  iż  przynależność  do  związku  zawodowego  w  gałęzi  jest 
obowiąz-

kowa, a jego działania ograniczają podaż pracy w tej gałęzi do N1. Krzywa podaży
pracy  dla  gałęzi  przebiega  więc  pionowo,  przechodząc  przez  punkt  N1, a 
równowaga
ustala  się  w  punkcie  E1. Poświęcając  część  zatrudnienia  w  gałęzi,  związek 

4 Związki  zawodowe  często  wysuwają  argument,  że  gdyby  nie  obowiązywała  ta  zasada,  pracownicy
niezrzeszeni  w  związku  korzystaliby  z  poprawy  warunków  płacy  i  pracy  uzyskanych  dzięki  wysiłkom
związkowców. Byliby „gapowiczami" niepłacącymi składek członkowskich.



umożliwił
podwyżkę  płacy dla każdego zatrudnionego członka z  W0 do  W1. Przy wyższej 
płacy
i  wyższym krańcowym koszcie produkcji  każde z przedsiębiorstw gałęzi  będzie 
zmu-
szone do  podniesienia  swoich  cen.  Pełne efekty istnienia  związku zawodowego 
obej-
mują  zatem nie  tylko  wzrost  płac  i  spadek zatrudnienia  w gałęzi,  lecz  również 
wzrost
cen produkowanych wyrobów i niższą łączną produkcję w punkcie równowagi.
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Nasuwają się tu dwa pytania. Po pierwsze, co określa stopień, w jakim związek
skłonny jest okupić wzrost płac spadkiem zatrudnienia w gałęzi? Po drugie, jaką 
siłą
musi  dysponować  związek,  aby  mógł  skutecznie  kontrolować  podaż  pracy  w 
konkret-
nych gałęziach?

Rozpoczniemy  rozważania  od  przyjęcia  założenia,  że  związek  w  pełni 
kontroluje
podaż pracy dostępną dla przedsiębiorstwa czy gałęzi. Może on zapewnić swym 
człon-
kom  podwyżkę  płac  kosztem  ograniczenia  zatrudnienia.  Stopień  tej  substytucji 
zależy
od  preferencji  związku  i  jego  członków.  Może  on  próbować  maksymalizować 
łączny
dochód swych członków (płaca pomnożona przez liczbę zatrudnionych) lub dążyć 
do
zapewnienia  maksymalnego  dochodu  na  jednego  zatrudnionego  (płacy 
jednostkowej).
Bardzo dużo zależy od siły związku i sposobu podejmowania przezeń decyzji.

Im  większa  jest  troska  związku  o  najstarszych  członków,  tym  bardziej 
prawdopo-
dobne jest dążenie do maksymalizacji płacy niezależnie od skutków dla wielkości 
za-
trudnienia.  Pracownicy  z  długim  stażem  pracy  są  najlepiej  wyposażeni  w 
kwalifikacje
specyficzne dla danego przedsiębiorstwa i tym samym najmniej zagrożeni redukcją,
gdy  spada  zatrudnienie  w  gałęzi.  Natomiast  im  bardziej  demokratyczny  jest 
związek
i im silniej zajmują go sprawy potencjalnych członków oraz wszystkich zatrudnio-
nych,  tym  mniej  prawdopodobne  jest,  aby  godził  się  on  na  ograniczenie 
zatrudnienia
w celu zapewnienia wyższych płac tym, którzy utrzymają się w pracy.

Ilustruje  to  rysunek  11.7.  Przy  braku  związków  zawodowych  równowaga 
gałęzio-
wa ustala się w punkcie E0, w którym przebiegająca poziomo krzywa podaży pracy
przecina  krzywą  popytu  na  pracę.  Krzywa  DD oznacza  nieelastyczną  krzywą 
popytu
na pracę, a D'D' odpowiada popytowi bardziej elastycznemu. Im mniejsza jest ela-

styczność  popytu  na  pracę,  tym  większe 
podwyżki  płac  może  uzyskać  związek, 
ogra-
niczając podaż pracy z N0 do Nx.

Załóżmy,  że  wszyscy  pracownicy 
przemysłu samochodowego są członkami 
związ-
ku.  Początkowo krzywa  popytu  na pracę 
jest  mało  elastyczna.  Ograniczając 



zatrudnie-
nie do N1, związek uzyskuje podwyżkę płac z W0 do W1. Przyjmijmy dalej, iż prze-

Rysunek 11.7. Różnice płac a popyt
na pracę

Załóżmy,  że  związek  zawodowy  ogranicza  podaż
pracy  z  N0 do  JV1.  Wywołuje  to  wzrost  płac  w  gałęzi,
a  członkowie  związku  otrzymują  płace  wyższe  niż
ich  niezrzeszeni  koledzy  w  innych  gałęziach  gospo-
darki.  Dla  danych  rozmiarów  obniżki  zatrudnienia
w  gałęzi  różnica  ta  jest  tym  większa,  im  mniej  ela-
styczny jest popyt gałęzi n a  pracę.
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mysł  ten musi walczyć z ostrą konkurencją producentów samochodów z Japonii. 
Po-
pyt  na  samochody  produkowane  w  Wielkiej  Brytanii  reaguje  teraz  mocniej  na 
zmiany
cen, bo krajowe modele muszą konkurować z importowanymi. Krzywa pochodnego
popytu  na  pracę  zatem również  staje  się  bardziej  elastyczna.  Na  rysunku  11.7 
zmianę
tę ilustruje obrót tej krzywej z położenia DD do D'D'. Przy stawce płacy W1 krajowi
producenci  tracą  część  udziału  w  rynku,  a  zatrudnienie  członków  związku 
zmniejsza
się z N1 do N2.

Przynależność do związków a różnice płac

Tablica 11.5 ilustruje różnice płac między pracownikami zrzeszonymi w związku a 
po-
zostającymi  poza  nim.  Ujawnia  ona,  o  ile  więcej  zarabia  przeciętnie  członek 
związku
od  swojego  niezrzeszonego  kolegi.  Wykonując  zajęcia  niewymagające  żadnych 
kwali-
fikacji, członkowie związku zarabiają o 7,5% więcej niż pracownicy nienależący do
związku.  Natomiast  na  stanowiskach  wymagających  określonych  kwalifikacji 
przewa-
ga ta wynosi  tylko 1,5%. Ponieważ siła przetargowa związków zawodowych się
zmniejsza, maleje również różnica płac z tytułu przynależności związkowej.

Tablica  11.5.  Różnice  płac  w  Wielkiej  Brytanii  między  członkami  związków  zawodowych
a pracownikami niezrzeszonymi

Kategoria pracowników Różnica płacy (%)
1984 1990

Pracownicy niewykwalifikowani 10,5 7,5
Pracownicy nie w pełni wykwalifikowani 10,5 6,5
Pracownicy wykwalifikowani 3,5 1,5

Ź r ó d ł o :  M. Stewart,  Union  Wage Differentials  in  an Era of Declining Unionisation,  ,,Oxford Bulletin  of
Economics and Statistics" 1995.

Siła związków zawodowych w poszczególnych gałęziach przemysłu jest także
zróżnicowana. Z rysunku 11.7 wynika, że w określaniu siły przetargowej związków
i  ich  zdolności  do  osiągania  znacznych  podwyżek  płac  bez  dużego  spadku 
zatrudnienia
kluczowe  znaczenie  ma  elastyczność  popytu  na  pracę,  która  z  kolei  zależy  od 
elastycz-
ności popytu na produkty danej gałęzi lub przedsiębiorstwa.

Rozważmy  najpierw  sytuację,  jaka  istnieje  w  gałęzi  o  stosunkowo  małym 
natęże-
niu konkurencji  i  niewielkiej  liczbie przedsiębiorstw krajowych i  zagranicznych.
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Przedsiębiorstwa działające w takiej gałęzi osiągają przeważnie pokaźne zyski nad-
zwyczajne. Można przypuszczać, że związek zawodowy, pod groźbą strajku, będzie
się starał przechwycić część tych zysków w celu podniesienia poziomu płac.

Zgoła inna jest sytuacja związku w gałęzi, w której istnieją warunki zbliżone do
konkurencji doskonałej. Jeżeli organizacja związkowa zdołałaby przeforsować pod-
wyżkę płac w określonym przedsiębiorstwie, to przedsiębiorstwo stałoby się nieren-
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Ramka 11.4

Pod sztandarami związkowymi

Rysunek 11.5 pokazuje spadek wskaźnika przynależności związkowej w Wielkiej 
Bry-
tanii  w okresie ostatnich 20 lat.  Chcąc lepiej  zrozumieć przyczyny tej  tendencji, 
warto
przyjrzeć się danym, które pokazują, w jakich grupach pracowniczych i w jakich 
sek-
torach gospodarki spadek ten był największy. Ilustruje to poniższa tablica, która za-
wiera  odnośne  dane  w  podziale  na:  kobiety  i  mężczyzn,  pracowników 
zatrudnionych
w  pełnym  i  niepełnym  wymiarze  czasu  pracy,  pracowników  fizycznych  i 
umysłowych,
osoby zatrudnione w przemyśle i usługach oraz pracujących w sektorze publicznym
i w sektorze prywatnym.

Członkowie związków zawodowych (% ogółu zatrudnionych)

Wyszczególnienie 1990 2003 Zmiana
Mężczyźni 43 29 -14
Kobiety 32 29 -3
Pracownicy pełnoetatowi 43 32 -11
Pracownicy niepełnoetatowi 22 21 -1
Pracownicy fizyczni 42 26 -16
Pracownicy umysłowi 35 29 -6
Zatrudnieni w przemyśle 44 27 -17
Zatrudnieni w usługach 37 30 -7
Pracujący w sektorze publicznym 65 58 -7
Pracujący w sektorze prywatnym 24 12 -12

Ź r ó d ł o :  ONS, Labour Market Trends.

Wraz ze spadkiem udziału przemysłu w gospodarce nie tylko zmniejszyła się 
licz-
ba osób pracujących w tym dziale — głównie mężczyzn zatrudnionych na pełnym 
eta-
cie  na  stanowiskach  robotniczych,  lecz  również  radykalnie  obniżył  się  stopień 
przyna-
leżności  związkowej  wśród  pracowników  należących  do  wymienionych  grup. 
Obydwa
te czynniki uszczupliły znacznie szeregi członków związków zawodowych.

Perspektywy  zwiększenia  liczebności  związków  zawodowych  są  nikłe,  przy 
czym
stopień  przynależności  związkowej  różni  się  znacznie  w  zależności  od  wieku. 
Wśród
młodych pracowników w wieku 16-24 lat tylko 14% należy do związków, podczas
gdy wśród pracowników starszych, w wieku powyżej 50 lat, członkowie związków
stanowią 40%.
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towne i musiałoby ulec likwidacji. Podwyżki płac są tu możliwe jedynie w wyniku
skoordynowanej akcji związkowej w skali całej gałęzi, która może następnie przerzu-
cić część związanych z tym kosztów na konsumentów.
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Na podstawie badań przeprowadzonych w różnych gałęziach przemysłu brytyj-
skiego  M.  Stewart  wykazał,  że  tak  właśnie  mają  się  sprawy  w  praktyce5.  W 
gałęziach
o  dużym  natężeniu  krajowej  i  zagranicznej  konkurencji  związki  zawodowe  nie 
osiąga-
ją  żadnej  premii  płacowej  na  rzecz swoich członków.  W gałęziach chronionych 
przed
konkurencją  zagraniczną,  ale  obejmujących  dużą  liczbę  konkurujących  ze  sobą 
przed-
siębiorstw krajowych, różnice płac z tytułu przynależności związkowej występują 
tyl-
ko  wtedy,  kiedy  cała  gałąź  jest  objęta  działalnością  jednego  związku.  Związki 
zawo-
dowe uzyskują natomiast znaczne korzyści  płacowe w tych gałęziach, w których 
dzia-
ła jedynie kilka przedsiębiorstw krajowych lub zagranicznych.

Na  spadek  roli  związków  zawodowych  istotny  wpływ  wywiera  także 
globalizacja.
Rosnąca konkurencja międzynarodowa w coraz większej liczbie gałęzi uszczupla 
zy-
ski krajowych monopolistów, będące dotąd łakomym kąskiem także dla związków 
za-
wodowych.  Ponieważ wzrost konkurencji  prowadzi do zwiększenia elastyczności 
po-
pytu na dobra i usługi oraz pochodnego popytu na pracę, związki zawodowe stoją
w obliczu pogarszającej się relacji między uzyskiwanym wzrostem płac i spadkiem 
za-
trudnienia. Znaczącą podwyżkę płac można osiągnąć tylko za cenę dużej redukcji 
za-
trudnienia.  W  miarę  pogarszania  się  tej  relacji  zmniejsza  się  atrakcyjność 
członkostwa
w związkach zawodowych.

Wyrównawcze różnice płac

Różnice płac na korzyść członków związku mogą wynikać nie tylko ze skutecznego
ograniczania podaży pracy. W obszarach kontrolowanych przez związki zawodowe
praca  ma  pewne  cechy  specyficzne.  Należą  do  nich:  nieelastyczny  czas  pracy, 
nadgo-
dziny ustalane przez pracodawcę, większe tempo pracy. Wszystkie one mogą być
uznane  za  uciążliwe.  Być  może  wyższe  płace  w  tych  gałęziach  są  po  prostu 
rekompen-
satą za owe uciążliwości.

W kwestii tej ścierają się dwa poglądy. Pierwszy z nich głosi, iż w chwili, gdy
związkowi udaje się wywalczyć podwyżkę płac, przedsiębiorstwo korzysta z okazji,
aby  wymusić  wzrost  wydajności.  Następuje  standaryzacja  pracy,  a  związki 
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zawodowe
pomagają  wprowadzić  nowe  normatywy.  Przedsiębiorstwa  rekompensują  sobie 
pod-
wyżki płac, zmuszając pracowników do pracy mniej przyjemnej, ale za to bardziej 
wy-
dajnej.

Według  zwolenników drugiego  poglądu,  zmiany  w  organizacji  pracy  nie  są 
reakcją
pracodawców na  ograniczenie  przez  związek  podaży pracy w celu  podniesienia 
płac,
lecz raczej są przyczyną i uzasadnieniem istnienia związku zawodowego. Związki 
po-
jawiają  się  w  gałęziach,  w  których  racjonalizacja  procesów  produkcyjnych  i 

zaostrze-
nie dyscypliny pracy przynoszą znaczny wzrost wydajności. Celem działania związ-
ków  nie  jest  ograniczenie  całkowitej  podaży  pracy,  lecz  wynegocjowanie  dla 
pracow-

M. Stewart, Union Wage Differentials, Product Market Influences and the Division of Rents, ,,Economic
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ników odpowiedniej  rekompensaty pieniężnej za niepopularne zmiany warunków
pracy, korzystne dla pracodawców. Zgodnie z tym poglądem związki zawodowe nie
zawierają z pracodawcami odrębnych umów dotyczących warunków płacy i pracy. 
Ich
rola sprowadza się przede wszystkim do zapewnienia podwyżek płac w zamian za
zmiany warunków pracy.

Podsumowując,  można  powiedzieć,  iż  związki  zawodowe zapewniają  wyższe 
pła-
ce swoim członkom z dwóch różnych powodów. Po pierwsze, ograniczają podaż 
pra-
cy,  świadomie  godząc się  na  niższe  zatrudnienie  w gałęzi  w zamian  za  wyższe 
płace.
Po  drugie,  odgrywają  ważną  rolę  w  negocjowaniu  zmian  warunków  pracy, 
zapewnia-
jących wzrost  wydajności,  dbając o to, aby stosowna część wynikających  z tego 
korzy-
ści w postaci podwyżek płac przypadła załodze.

Negocjacje i strajki

Jaki  zasięg  mają  strajki?  W  tablicy  11.6  przedstawiono  liczbę  dni  roboczych 
rocznie,
utraconych w wyniku sporów zbiorowych w wybranych krajach w ciągu ostatnich
dwudziestu kilku lat. W większości uwzględnionych w tablicy krajów ogólna liczba
dni roboczych traconych w wyniku strajków zmniejsza się6.

Tablica 11.6. Spory zbiorowe (dni robocze utracone w ciągu roku na 1000 zatrudnionych)

Kraje 1975-1979 1985-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2002
Włochy 1 510 300 240 77 146
Kanada 940 424 231 218 168
Wielka Brytania 510 180 37 21 30
USA 260 86 43 38 59
Francja 210 57 30 105 98

Ź r ó d ł o :  Jak tablicy 11.4.

Dlaczego  wybuchają  strajki?  Mimo  iż  pracodawcy  i  pracownicy  walczą  o 
stosow-
ny udział w całkowitych przychodach przedsiębiorstwa, mają oni również wspólne 
in-
teresy.  Kiedy  przedsiębiorstwu  wiedzie  się  lepiej,  do  podziału  jest  więcej. 
Negocjacje
między  dyrekcją  przedsiębiorstwa  a  związkiem  zawodowym  odbywają  się 
zazwyczaj
bez  strajku.  Wówczas  więcej  pieniędzy  pozostaje  do  podziału  pomiędzy 
akcjonariuszy
i pracowników.
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Skoro  istnieje  taka  wspólnota  interesów,  to  dlaczego  dochodzi  do  strajków? 
Gdyby
obydwie  strony wiedziały  z  góry,  jakie  uzgodnienia  zostaną  przyjęte  w wyniku 

strajku,

6 Zauważmy jednak,  że  w latach 2000-2004 nastąpił  pewien  wzrost  liczby dni  roboczych  utraconych  w wy-
niku  strajków  w porównaniu  z  latami  1995-1999.  Wskazują  na  to  dane  zawarte  w  ostatniej  kolumnie  tabli-
cy, która obejmuje krótszy okres, tj. 2000-2002 (przyp. tłum.).
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lepiej  byłoby  od  razu  zgodzić  się  na  odpowiednie  proporcje  udziałów  w 
przychodach
firmy, unikając w ten sposób strat w produkcji i utargu. Jednym z powodów, dla 
któ-
rych  tak  się  nie  dzieje,  jest  błędna  ocena  stanowiska  drugiej  strony.  Dopiero 
podczas
strajku obydwie strony poznają dokładniej intencje i żądania partnera.

Nie każdy jednak strajk wynika z nieporozumień, których dałoby się uniknąć, 
gdy-
by  obie  strony  dobrze  znały  wzajemne  intencje.  Powodem  strajku  może  być 
również
spadek  wiarygodności  partnerów.  Jeżeli  kierownictwo  przedsiębiorstwa  jest 
przekona-
ne,  iż  pracownicy  będą  strajkować  aż  do  osiągnięcia  uczciwej  ugody,  to 
natychmiast
będzie  skłonne  zaakceptować  takie  warunki.  Po  kilku  latach  współpracy  może 
jednak
dojść do przekonania, iż związek żąda za wiele. W takiej sytuacji związek może 
pod-
jąć strajk nie tylko z powodu bieżącego sporu, lecz również w celu przypomnienia
przedsiębiorstwu,  że  zawsze  musi  się  ono liczyć  z  wybuchem strajku,  jeśli  nie 
będzie
postępowało uczciwie. W ten sposób jeden strajk może zapewnić związkowi ugodę 
na
wiele  lat,  ponieważ  przedsiębiorstwo  będzie  widzieć,  że  związek  zastrąjkuje, 
ilekroć
zostaną naruszone zasady uczciwej gry.

Dlaczego strajki straciły na ostrości w porównaniu z sytuacją panującą w latach
siedemdziesiątych  XX  w.?  Częściowym  wyjaśnieniem  jest  spadek  stopnia 
przynależ-
ności  związkowej.  Jednak  nawet  w  tych  gałęziach,  w  których  stopień 
przynależności
związkowej  jest  wysoki,  strajków  jest  obecnie  mniej.  W  sektorze  prywatnym 
wynika
to  z  postępującej  globalizacji  i  wzrostu  konkurencji  zagranicznej.  W  sektorze 
publicz-
nym  natomiast  jest  to  odbiciem  jasno  formułowanych  deklaracji  rządów 
dotyczących
planowanych wydatków, co zmniejsza potrzebę walki o warunki pracy i płacy.

Podsumowanie

• Poszczególni pracownicy otrzymują zróżnicowane płace. Zróżnicowanie to od-
zwierciedla  takie  indywidualne  cechy,  jak  wykształcenie,  doświadczenie 
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zawodo-
we, płeć, kolor skóry i przynależność do związków zawodowych.

• Najważniejszym źródłem zróżnicowania płac są różnice w kwalifikacjach, czyli
kapitale ludzkim.  Kapitał ten obejmuje zarówno formalne wykształcenie, jak
i  kwalifikacje  zawodowe  uzyskane  w  trakcie  pracy.  Pracownicy  lepiej 
wykształceni
i wyszkoleni zarabiają więcej w ciągu całej kariery zawodowej.

• Wielkość  różnicy  w  zarobkach  uzyskiwanych  przez  pracowników 
wykwalifikowa-
nych  zależy  od  stosowanej  technologii.  Popyt  na  pracowników 
wykwalifikowanych
zależy od możliwości wzajemnej substytucji pracowników wykwalifikowanych
i  niewykwalifikowanych  oraz  od  popytu  na  produkty  tych  gałęzi,  które 
intensywnie
wykorzystują wykwalifikowaną siłę roboczą.

• Praca  wykwalifikowana  jest  stosunkowo  rzadkim  czynnikiem  produkcji, 
ponieważ
tworzenie kapitału ludzkiego jest procesem kosztownym. Kształcenie ponadobo-
wiązkowe pociąga za sobą nie tylko koszty bezpośrednie,  lecz również koszt 
alter-
natywny w postaci zarobków utraconych na skutek niepodjęcia pracy wcześniej.
Decyzja o dokonaniu inwestycji w kapitał ludzki wymaga porównania obecnych
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kosztów ze zaktualizowaną wartością dodatkowych przyszłych dochodów lub 
in-
nych przyszłych korzyści.

• Wykształcenie  spełnia  również  funkcję  selekcji  lub  sygnalizacji,  wskazując 
praco-
dawcom szczególnie uzdolnionych pracowników. Dla zdolnych ludzi kształcenie
jest  zatem  opłacalne  nawet  wtedy,  kiedy  nie  zwiększa  bezpośrednio  ich 
wydajności.

• Średnie zarobki kobiet i ludności kolorowej są niższe niż zarobki białych męż-
czyzn.  Kobiety  i  ludność  kolorowa  są  liczniej  reprezentowani  w  zawodach 
niewy-
magających  kwalifikacji  i  niedających  możliwości  awansu.  Nie  musi  to  być 
wyra-
zem jawnej dyskryminacji kobiet czy też dyskryminacji rasowej ze strony praco-
dawców.  Może  natomiast  odzwierciedlać  np.  utrudniony  dostęp  do 
wykształcenia
jeszcze  przed  rozpoczęciem  pracy  zarobkowej.  Może  być  również  wyrazem 
prze-
konania  pracodawców  o  niskiej  opłacalności  inwestowania  w  szkolenie 
zawodowe
takich  pracowników  lub  przekonania  samych  pracowników  o  niskiej 
efektywności
wysiłków wkładanych w kształcenie i podnoszenie kwalifikacji.

• W Wielkiej Brytanii do związków zawodowych należy obecnie niespełna jedna
trzecia osób czynnych zawodowo. Związki ograniczają podaż pracy dla przedsię-
biorstwa lub gałęzi, doprowadzając do wzrostu płac kosztem obniżenia poziomu
zatrudnienia. Wyższe płace zmuszają bowiem przedsiębiorstwa do ograniczania 
za-
trudnienia.

• Związki zapewniają swoim członkom tym większą korzyść płacową,  im mniej 
ela-
styczny jest  popyt  na  pracę  i  im silniej  pragną  lub mogą  one ograniczyć  jej 
podaż.
Niektóre różnice zarobków należy jednak traktować jako wyrównawcze różnice
płac, które związki uzyskały w zamian za zmiany warunków pracy, mające na 
celu
wzrost wydajności.

Zadania sprawdzające

1. Pracownik może zarabiać 20 000 £ rocznie przez najbliższe 33 lata albo wybrać
inny  model  kariery,  przerywając  pracę  na  3  lata  i  podejmując  szkolenie 
zawodowe,
kosztujące go 10 000 £ rocznie. Jaka roczna różnica dochodów w przyszłości 
uczy-
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niłaby  taką  inwestycję  opłacalną  przy  założeniu,  że  stopa  procentowa  jest 
zerowa?

2. Załóżmy, że ekonomiści tworzą związek zawodowy i wprowadzają świadectwa 
nie-
zbędne do wykonywania tego zawodu. Czy może się to przyczynić do wzrostu 
re-
latywnego poziomu zarobków ekonomistów? W jaki  sposób związek mógłby 
ogra-
niczyć dostęp do tego zawodu?

3. Czy konieczność uzyskania pozwolenia na samodzielne wykonywanie zawodu
może  wytłumaczyć  fakt,  że  młodzi  lekarze  są  często  zmuszam  do  pracy  w 
absurdal-
nym wymiarze godzin?

4. Jeżeli  członkostwo  w  Unii  Europejskiej  przyczynia  się  do  zwiększenia 
konkurencji
między przedsiębiorstwami działającymi w różnych krajach Europy, jaki to ma
wpływ na poziom płac w krajach członkowskich? Czy z tego punktu widzenia
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związki zawodowe w poszczególnych krajach członkowskich powinny dążyć  do
połączenia  w  skali  całej  Unii?
5. Powszechne błędy w rozumowaniu. Wyjaśnij, dlaczego poniższe stwierdzenia 
są
nieprawdziwe, a) Skoro kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni, oznacza to, że pra-
codawcy są antyfeministami,  b) Bezpłatna nauka między 16. a 18. rokiem życia
sprawia, że dzieci z biednych rodzin mogą równie łatwo kontynuować naukę jak
dzieci z rodzin bogatych, c) To, że wielu nisko opłacanych pracowników należy do
związku zawodowego, dowodzi, iż związki mają nikły wpływ na poprawę warun-
ków płacy i pracy swoich członków.

Uwaga: Rozwiązania zadań sprawdzających zamieszczono na końcu książki.

Online Learning Centre with Powerweb

Chcąc lepiej zrozumieć główne koncepcje tego rozdziału, możesz przejrzeć dodat-
kowe materiały zamieszczone w Internecie pod adresem: Online Learning Centre,
www.mcgraw-hill.co.uk/textbooks/begg.  Znajdziesz  tam krótkie  pytania  testowe,
przykłady problemów ekonomicznych oraz różne artykuły — wszystko za darmo.

Jeśli  chcesz  mieć  jeszcze więcej  materiałów,  streszczeń i  przykładów,  które
mogą  pomóc  ci  w  studiowaniu  ekonomii,  kup  zbiór  zadań  Economics Student
Workbook. W tym celu wejdź na stronę:  www.mcgraw-hill.co.uk/textbooks/begg,
i znajdź połączenie do zbioru zadań, który chcesz zakupić7.

Powyższe  materiały  są  dostępne  w języku  angielskim.  Zbiór  zadań  do II  wydania  polskiego  tego  podręcz-
nika można zakupić w księgarniach ekonomicznych:  P. Smith, D. Begg,  Ekonomia. Zbiór zadań,  PWE, War-
szawa 2001 {przyp. red. nauk.).

http://www.mcgraw-hill.co.uk/textbooks/begg
http://www.mcgraw-hill.co.uk/textbooks/begg


Rozdział 12

Rynki czynników produkcji
i podział dochodu

Po przeczytaniu tego rozdziału powinieneś rozumieć:
• mechanizm działania rynków kapitału i ziemi;

• proces powstawania dochodów czynników produkcji;

• istotę funkcjonalnego i podmiotowego podziału dochodu;

• pojęcie strumieni przepływających w czasie i zasobów mierzonych w określonym

punkcie czasowym;

• sposób działania rynku usług dostarczanych przez kapitał i rynku, na którym nabywa

się nowe dobra kapitałowe;

• pojęcie wartości zaktualizowanej;

• różnicę między nominalną i realną stopą procentową;

• mechanizm, poprzez który oszczędności i inwestycje determinują realną stopę procen-

tową;

• sposób alokacji ziemi między różnymi, konkurencyjnymi zastosowaniami.

W  dwóch poprzednich rozdziałach nasza  analiza  rynków czynników produkcji 
kon-
centrowała  się  na  pracy.  W  tym  rozdziale  zwrócimy  uwagę  na  inne  czynniki 
produk-
cji,  z  którymi  praca  współdziała  w  procesie  wytwarzania.  Niektóre  problemy 
można
omówić skrótowo. Badaliśmy już proces wyboru przez przedsiębiorstwo techniki 
wy-
twarzania w długim okresie, kiedy można dowolnie zmieniać ilości poszczególnych
czynników.  Znamy  już  także  pojęcie  krańcowej  produkcyjności  czynnika 
produkcji.

Wiele  aspektów funkcjonowania  rynku  pracy,  poza  inwestycjami  w  kapitał 
ludzki,
można  wygodnie  analizować  w ramach  krótkiego  okresu.  Praca  jest  zmiennym 
czynni-
kiem  produkcji  w  krótkim  okresie.  Ponieważ  jednak  zmiana  ilości  innych 
czynników
trwa znacznie  dłużej,  decyzje  o  ich  wykorzystaniu  muszą  uwzględniać  bardziej 
długo-
okresową perspektywę.

Jednym  z  głównych  wątków w tym  rozdziale  będzie  wpływ  przyszłości  na 
teraź-
niejszość.



W naszej analizie zajmiemy się metodami wyceny wartości przyszłych korzyści
i  kosztów,  związanych  z  naszymi  dzisiejszymi  decyzjami  oraz  wyjaśnimy,  jak 
dyskon-
tować przyszłe wydatki lub wpływy w celu obliczenia ich wartości zaktualizowanej
{obecnej).

Nasze zainteresowanie rynkami kapitału i ziemi wykracza poza problem ilości 
ka-
pitału czy ceny ziemi, zapewniających stan równowagi. Są dwa powody, dla któ-
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rychpowinniśmy analizować funkcjonowanie zbioru rynków czynników produkcji
jako  całości.  Po  pierwsze,  przedsiębiorstwa  rzadko  wykorzystują  tylko  jeden 
czynnik
produkcji. Decyzje dotyczące nakładów kapitału i ziemi wpływają zatem na krzywą
popytu na pracę i na poziom płac zapewniający równowagę, a decyzje o wielkości 
na-
kładów pracy zwrotnie oddziałują na popyt na inne czynniki produkcji.

Po  drugie,  po  zakończeniu  naszej  analizy  rynków  czynników  produkcji 
będziemy
w stanie odpowiedzieć na pytanie, jakie siły wpływają na podział dochodu w gospo-
darce. Cena czynnika produkcji pomnożona przez użytą ilość tego czynnika daje 
nam
jego wynagrodzenie, czyli dochód. Jeżeli chcemy zrozumieć mechanizm podziału 
do-
chodu  w  całej  gospodarce,  musimy  znać  ceny  i  zastosowane  ilości  wszystkich 
czynni-
ków produkcji.

Rozdział zamyka omówienie podziału dochodu narodowego w Wielkiej 
Brytanii.
Oprócz pracy najważniejszymi  czynnikami  wytwórczymi  są  kapitał  i  ziemia. 

Za-
sób kapitału rzeczowego (rzeczowy majątek produkcyjny) obejmuje: wyposażenie 
li-
nii  montażu  samochodów,  tory  kolejowe  wykorzystywane  w  usługach 
transportowych,
budynki  szkolne,  w  których  świadczy  się  usługi  oświatowe,  mieszkania 
dostarczające
usług mieszkaniowych, a nawet sprzęt domowy trwałego użytku, jak telewizory do-
starczające usług w postaci rozrywki.

Kapitał rzeczowy (fizyczny) to zasób wytworzonych dóbr wykorzystywanych 
do
■  1     produkcji innych dóbr i usług.

Kapitał rzeczowy różni się od ziemi tym, iż jest rezultatem procesu produkcji.
Chociaż sama przyroda może spowodować zmianę wielkości zasobów ziemi — np.
wskutek trzęsień ziemi, pożarów czy zamulania akwenów — to ekonomiści traktują
podaż ziemi jako stałą. Wielkość tej podaży tylko w minimalnym stopniu zależy od
decyzji ekonomicznych, czego nie da się powiedzieć o zasobie kapitału.

Ziemia jest czynnikiem produkcji dostarczanym przez naturę.

Rozróżnienie ziemi i kapitału bywa oczywiście niejednoznaczne. Stosując pracę
do usuwania chwastów czy też nawozy do poprawy jakości gleby,  rolnicy mogą 
ulep-
szać ziemię. Ponieważ niejednokrotnie trudno oddzielić ziemię od kapitału, oba te
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czynniki produkcji omawiamy w tym samym rozdziale. Jak się jednak przekonamy,
ich rozróżnienie często okazuje się pożyteczne.

W rozdziale 6 wprowadziliśmy pojęcie amortyzacji na określenie stopnia zużycia
składnika aktywów (środka trwałego) w procesie produkcji dóbr i usług w pewnym
okresie. Aktywami są zarówno kapitał, jak i ziemia. Kapitał zużywa się stopniowo
każdego roku, choć jego zasób może wzrastać dzięki nowym inwestycjom. Zasób 
zi-
emi traktujemy natomiast jako stały,  co oznacza, że nie podlega ona amortyzacji
(zużyciu).

Kapitał i ziemia łącznie tworzą rzeczowy majątek narodowy.
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Są  one  aktywami  lub  inaczej  majątkiem,  ponieważ  są  trwałe.  Ich  forma 
rzeczowa
oznacza,  iż  mają  postać  dóbr  fizycznych,  których  możemy  dosłownie  dotknąć. 
Aktywa
finansowe nie są majątkiem rzeczowym. Nie mogą one bezpośrednio służyć do wy-
twarzania dóbr i usług, chociaż mogą być użyte do zakupu czynników wytwórczych
wykorzystywanych  w  produkcji  dóbr  i  usług.  W  związku  z  tym  będziemy 
rozróżniać
kapitał rzeczowy przedsiębiorstwa, czyli jego urządzenia produkcyjne, maszyny i bu-
dynki, które odtąd będziemy określać po prostu mianem „kapitału", od jego kapitału
finansowego, tj. posiadanej gotówki i papierów wartościowych.

12.1. Kapitał rzeczowy

W tablicy 12.1 przedstawiono rozmiary i strukturę kapitału rzeczowego w Wielkiej
Brytanii  w 2002 r.  (Zebranie danych na temat kapitału trwa długo!).  Mieszkania 
obej-
mują lokale mieszkalne i samodzielne domy. Produkcyjny kapitał (majątek) trwały 
to
sprzęt i wyposażenie fabryczne oraz budynki.  Kapitał produkcyjny,  który nie ma
formy  trwałej,  nazywamy  kapitałem (majątkiem)  obrotowym:  zapasy  to  zasoby 
wyro-
bów gotowych oczekujące na sprzedaż, półprodukty (produkcja w toku), a także 
zaso-
by surowców utrzymywane na potrzeby przyszłej produkcji. Zapasy stanowią część
kapitału, ponieważ są dobrami będącymi rezultatem produkcji i przyczyniającymi 
się
do przyszłej produkcji.

W  tablicy  12.2  przedstawiono  wielkość  produkcyjnego  kapitału  rzeczowego 
(KP)
w Wielkiej  Brytanii  w latach 1991 i  2002.  Wartość kapitału produkcyjnego jest
w przybliżeniu  trzykrotnie  większa  od wartości  rocznego produktu  narodowego.
Z ostatniego wiersza wynika, że wartość kapitału na jednego zatrudnionego wzrosła
z 70 000 £ w 1991 r. do 100 000 £ w 2002 r. (w cenach z 2002 r.)1.

Inwestycje  w  kapitał  rzeczowy  powiększają  wielkość  zasobów  kapitału  w 
gospo-
darce nie tylko w wyrażeniu absolutnym, lecz również w stosunku do ogólnej liczby
zatrudnionych.  Nawet  w okresie  tak  krótkim jak  dziesięciolecie  zaszły  znaczne 

WyszczególnienieWartość
(mld £)Udział (%)Mieszkania1 65741Produkcyjny kapitał 
trwały2 42959Ogółem4 086100

Tablica 12.1. Zasób kapitału rzeczowego w Wielkiej 
Brytanii w 2002 r.

Ź ród ło :  ONS, UK 
National Accounts.
1 Z porównania liczb wynika, że dane w tablicy 12.2 — podobnie jak 
w tablicy 12.1 — dotyczą zasobów,
nie zaś nakładów kapitału rzeczowego, jak sugerują tytuł tablicy 12.2 
oraz terminologia użyta w tekście bry-
tyjskiego oryginału podręcznika. W wydaniu polskim dokonano 
odpowiedniej korekty iprzyp. red. nauk.).
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zmia-
ny w metodach wytwarzania. Gospodarka stała się bardziej kapitałochłonna. Każdy
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pracownik został obficiej wyposażony w kapitał rzeczowy,  którym posługuje się
w procesie produkcji.

Inwestycje brutto  to produkcja nowego i/lub ulepszanie istniejącego kapitału
rzeczowego. Inwestycje netto to inwestycje brutto pomniejszone o zużycie ist-
niejącego zasobu kapitału rzeczowego (majątku produkcyjnego).I
Ponieważ  kapitał  ulega  zużyciu,  niezbędne  są  pewne  nakłady  na  dobra 

inwestycyj-
ne  tylko  po  to,  aby  odtworzyć  zużytą  wartość  kapitału  i  utrzymać  jego 
produkcyjność.
Jeżeli inwestycje netto są dodatnie, to inwestycje brutto z nadwyżką kompensują 
zu-
życie  kapitału  i  istniejący  majątek  produkcyjny  się  powiększa.  W  odwrotnej 
sytuacji,
kiedy  zbyt  małe  inwestycje  brutto  nie  są  w  stanie  wyrównać  ubytku 
spowodowanego
zużyciem, majątek produkcyjny zmniejsza się.

12.2. Ceny usług kapitału, stopy procentowe
i ceny aktywów

Chcąc uściślić rozważania dotyczące kapitału, w tablicy 12.3 wprowadzamy dwa 
pod-
stawowe  rozróżnienia:  zasobów  i  strumieni  oraz  opłat  za  wynajem  usług 
czynników
produkcji (tu: kapitału) i cen zakupu aktywów.

Czasami, nie dbając specjalnie o precyzję, mówimy o „cenie pracy". Ujmując 
ści-

Kapitał produkcyjny19912002Kapitał produkcyjny (KP)"1 
8702 50833Kapitał produkcyjny na 1 

zatrudnionego"70100

Tablica 12.2. Kapitał produkcyjny w 
Wielkiej Brytanii

" Kapitał produkcyjny i produkt narodowy są mierzone w mld £. 
Kapitał produkcyjny na 1 zatrudnionego
jest mierzony w tys. £. Wszystkie wielkości wyrażono w cenach 2002 
r.
Ź ród ło :  Jak tablicy 12.1.

WyszczególnienieKapitałPracaStrumień   usług   
produkcyjnych

czynnika (w ciągu godziny)Usługi kapitałuUsługi pracyOpłata za 
strumieńStawka najmu
(£/ maszy nogodzinę)Stawka płacy (£/roboczogodzinę)Cena składnika 
aktywów£/maszynę£/niewolnika, jeśli jest dopuszczalny
handel niewolnikami

Tablica 12.3. Zasoby a 
strumienie
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śle,  godzinowa  płaca  jest  opłatą,  którą  przedsiębiorstwo  płaci  z  tytułu  najęcia 
czynni-



Rynki czynników produkcji i podział dochodu   660

ka „praca" na 1 godzinę. Nie chodzi tu więc o cenę zakupu składnika aktywów 
zwa-
nego  „pracownikiem",  ponieważ  we  współczesnych  społeczeństwach  nie 
praktykuje
się  niewolnictwa,  a  więc  instytucji,  która  pozwalałaby  przedsiębiorstwom  być 
faktycz-
nymi właścicielami swoich pracowników.

Ponieważ  kapitał  może być  kupowany  i  sprzedawany,  musimy  przestrzegać 
więk-
szej dyscypliny w używaniu podstawowych pojęć.

Zasób to ilość pewnego składnika aktywów w jakimś momencie.  Strumień to
potok usług, dostarczanych przez dany składnik aktywów w ciągu pewnego
okresu.

Rozróżnienie opłaty najmu i ceny aktywów wynika bezpośrednio z rozróżnienia
zasobów i strumieni.

Koszt użycia usług kapitału określa stawka najmu (wynagrodzenia) kapitału
III   (rental rate)2.

Przykładowo,  turyści  płacą  taką stawkę za  samochód  wynajęty na  weekend. 
Przed-
siębiorcy budowlani płacą stawkę najmu za dzierżawę sprzętu do prac ziemnych. 
Cza-
sami dla pewnych typów dóbr inwestycyjnych nie istnieje rynek wynajmu (dzierża-
wy).  Nie  można  np.  wynająć  elektrowni.  Kiedy  przedsiębiorstwo  kupuje  jakiś 
składnik
aktywów na własność, musi obliczyć, jaki dzienny koszt użytkowania tego majątku
oznacza to w praktyce. Do sprawy tej powrócimy w podrozdziale 12.4.

W przeciwieństwie do pracy,  dobra kapitałowe (inwestycyjne),  jako składnik 
akty-
wów, mogą być nabywane i mają swoją cenę.

Cena aktywów to suma, za którą dany zasób może być bezpośrednio nabyty.
Wchodząc  w  jego  posiadanie,  właściciel  nabywa  tytuł  do  przyszłego 
strumienia
usług kapitału, jakiego ten zasób może dostarczyć.

Kupno samochodu za 9000 £ upoważnia gospodarstwo domowe do korzystania
ze  strumienia  przyszłych  usług  transportowych.  Nabycie  fabryki  za  100  000  £ 
upraw-
nia  właściciela  do  otrzymywania  w przyszłości  strumienia  opłat  z  tytułu  usług 
kapita-
łu, dostarczanych przez tę fabrykę.

Jaką sumę jest gotowy zapłacić nabywca za określone dobro kapitałowe? Odpo-
wiedź zależy od wartości  opłat,  które zostaną w przyszłości  uzyskane za usługi 

2 Termin  rental,  niemający  dobrego  odpowiednika  w  języku  polskim,  tłumaczymy  tutaj  wymiennie  jako
opłata  najmu,  opłata  za  usługi  kapitału  lub  wynagrodzenie  kapitału.  Jest  to  dochód  czerpany przez  właści-
ciela  kapitału  z  wynajmu  aktywów  kapitałowych  (środków  trwałych)  bądź  ich  eksploatacji  we  własnym  za-
kresie.  Odpowiednio  termin  rental  rate  oznacza  jednostkową  cenę  (stawkę)  usług  kapitału  (przyp.  red.
nauk.).
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dostar-
czane  przez  ten  kapitał.  Nie  możemy  jednak  po  prostu  zsumować  przyszłych 
docho-
dów  w  całym  okresie  eksploatacji  zasobu  kapitałowego,  aby  obliczyć  jego 
dzisiejszą
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cenę  czy  wartość.  Wynika  to  ze  szczególnej  w  tym  przypadku  roli  czasu i 
oprocento-
wania.

Stopa procentowa i wartość zaktualizowana

Załóżmy,  iż  kredytodawca  udziela  komuś  pożyczki.  Oznacza  to,  że  dłużnik 
zobowią-
zuje się spłacić wyjściową sumę pożyczki z  odsetkami w określonym momencie
w przyszłości. Jeżeli pożyczka wynosi 100 £ i została udzielona na 1 rok na 10% 
rocz-
nie, to dłużnik musi spłacić 110 £ po upływie roku. Dodatkowe 10 £ (10% od 100 
£)
stanowią  odsetki,  tj.  koszt  pożyczenia  100  £  na  1  rok.  Stopa procentowa jest 
zwykle
podawana w procentach w skali rocznej.

Załóżmy, że pożyczamy komuś 1 £, łącznie z narastającym oprocentowaniem 
od
tej sumy. Pierwszy wiersz tablicy 12.4 ukazuje, co się stanie, gdy stopa procentowa
będzie wynosić 10% rocznie. Po roku mamy 1 £ oraz odsetki w wysokości 0,10 £. 
Po-
życzając dalej całą sumę równą 1,10 £, na koniec następnego roku mamy 1,21 £. 
Po-
jęcie  procentu składanego przypomina, że absolutna wielkość, o którą corocznie 
przy-
rasta pożyczona przez nas suma, także rośnie. W pierwszym roku wynosi ona 0,10 
£,
co stanowi 10% od 1 £. Ponieważ nie ściągamy odsetek od razu, w następnym roku
przyrost wynosi już 0,11 £, tj. 10% od sumy 1,10 £. Na koniec trzeciego roku poży-
czona suma powiększy się o dalsze 0,12 £ do 1,33 £.

Przy oprocentowaniu 10% rocznie, 1 £ z roku 0 jest wart 1,10 £ w roku 1 i 1,21 
£
w roku 2.  Spróbujmy teraz  odwrócić  nasze rozumowanie.  Jeśli  mamy otrzymać
1,21 £ za 2 lata, to jaka jest równowartość tej sumy dziś? Odpowiedź brzmi: 1 £. 
Gdy-
byśmy mieli  dzisiaj  1 £,  zawsze moglibyśmy go komuś pożyczyć  i  za dwa lata 
dostać
dokładnie 1,21 £. Drugi wiersz tablicy 12.4 uogólnia tę zależność. Gdy 1,21 £ w 
roku
2 jest warte 1 £ dziś, wówczas 1 £ w roku 2 musi być wart dziś 1/1,21 = 0,83 £. 
Dzi-
siejsze 0,83 £ może być przecież pożyczone na 10% i w roku 2 osiągnąć wartość 1 
£.
Podobnie, 1 £ w roku 1 jest dziś wart tylko 1/1,10 = 0,91 £.
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Wartość zaktualizowana (obecna) 1 £ z jakiegoś momentu w przyszłości to taka
suma, która, pożyczona komuś na procent dziś, osiągnie wartość 1 £ w tym wla-
li   śnie momencie.

Z  zasady procentu składanego wynika, że 1 £ pożyczony dziś osiąga wartość 
tym
większą,  im  dłuższy  jest  okres  kredytowania  obejmującego  także  odsetki.  Na 
odwrót,
obecna wartość 1 £ zarobionego w przyszłości staje się coraz mniejsza, w miarę jak
moment ten oddala się w czasie.

Wartość  zaktualizowana  przyszłej  płatności  zależy  również  od  stopy 
procentowej.
W trzecim wierszu tablicy 12.4 pokazano, że udzielona pożyczka w wysokości 1 £
będzie  zwiększać  swoją  wartość  wolniej  przy  niższej  stopie  procentowej.  Przy 
stopie
5% pożyczka 1 £ narośnie po 2 latach do zaledwie 1,10 £, podczas gdy przy stopie
10% suma ta po 2 latach osiągnie wartość 1,21 £ (pierwszy wiersz). Z czwartego
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wiersza tablicy 12.4 wynika, że obecna wartość 1 £ z roku 1 czy z roku 2 jest więk-
sza, gdy stopa procentowa wynosi tylko 5%, niż w przypadku z drugiego wiersza,
kiedy stopa procentowa wynosi 10%.

Na rysunku 12.1 przedstawiono graficzne wyjaśnienie tych samych zależności.
Widzimy, w jaki sposób pożyczony dziś 1 £ zwiększa swoją wartość przy stopie 
pro-
centu składanego 5% i 10%. Po dziesięciu latach suma wierzytelności wynosi 2,59 
£
przy stopie 10%, ale tylko 1,62 £ przy stopie 5%. Przy wyższej stopie procentowej 
na-
stępuje szybsze narastanie wartości udzielonego kredytu. Ten sam wykres można 
rów-
nież  wykorzystać  do obliczenia  wartości  zaktualizowanej.  Dochód w wysokości 
2,59  £
osiągnięty za 10 lat ma dziś wartość 1 £, jeśli stopa procentowa wynosi 10%. Zaktu-
alizowana wartość 1 £ otrzymanego za 10 lat wynosi zatem 1/2,59 = 0,386 £. Jeżeli
jednak  stopa  procentowa  będzie  równa  tylko  5%,  to  wartość  zaktualizowana
1 £ otrzymanego (płaconego) za 10 lat wynosi 1/1,62 = 0,617 £.

Wykorzystanie stopy procentowej do obliczenia wartości zaktualizowanej przy-
szłych strumieni pieniężnych pozwala prawidłowo sumować płatności przypadające
w różnym czasie. Dla każdej płatności osobno obliczamy wartość zaktualizowaną
i dopiero potem je sumujemy.

Teraz widzimy, jak należy powiązać cenę aktywów kapitałowych (kapitału) ze
strumieniem przyszłych dochodów z tytułu usług świadczonych przez ten kapitał. 
Ob-
liczamy obecną  wartość  dochodów uzyskanych  przez  kapitał  w poszczególnych 
latach
jego eksploatacji, a następnie sumujemy te kwoty. Ustalamy w ten sposób, ile jest 
wart
nasz składnik aktywów dziś. Taka powinna być jego cena w stanie równowagi.

Wycena wartości aktywów

Ile bylibyśmy skłonni zapłacić za maszynę, której wydzierżawienie lub eksploatacja
przez 2 lata przynosi 4000 £ dochodu rocznie, a jej sprzedaż na złom po tym okresie

WyszczególnienieRok
012Stopa procentowa = 10%Przyszła wartość 1 £ pożyczonego 

dziś (£)11,101,21Obecna wartość 1 £ otrzymanego w przyszłości 
(£)10,910,83Stopa procentowa = 5%Przyszła wartość 1 £ 

pożyczonego dziś (£)11,051,10Obecna wartość 1 £ otrzymanego 
w przyszłości (£)10,950,91

Tablica 12.4. Stopa procentowa i wartość 
zaktualizowana
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da jeszcze 10 000 £? Jeśli sformułujemy naszą ofertę, nie spytawszy przedtem o 
wy-
sokość stopy procentowej, to nie zrozumieliśmy wcześniejszego wywodu. Załóżmy, 
że
stopa procentowa wynosi 10% rocznie. Dwa pierwsze wiersze tablicy 12.5 obrazują
wysokość  corocznych  wpływów.  W  ostatniej  kolumnie  przedstawiono  wartość 
zaktu-
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Ramka 12.1

Wartość  firmy  Marks  &  Spencer  sprowadza  się  do  sumy
wartości jej części składowych

Według oceny analityków z City wczorajsza wartość firmy Marks & Spencer
(M  &  S)  wahała  się  w  szerokim  przedziale  między  8  a  11  mld  £...  To ile 
właściwie
warta jest ta spółka? Zasadniczo, w przypadku wyceny wartości firmy M & S,
należy  wyodrębnić  cztery  obszary  czy  też  —  części  składowe  działalności:
(i) sprzedaż detaliczną, obejmującą żywność, ubrania i wyposażenie mieszkań,
stanowiącą najważniejszą dziedzinę operacji w Wielkiej Brytanii; (ii) usługi fi-
nansowe, świadczone przez spółkę  M  &  S  Money; (iii) operacje zagraniczne,
w  tym  prowadzone  przez  jej  amerykańską  filię  King's  na  rynku 
supermarketów;
(iv) wynajem posiadanej przez firmę sieci sklepów, obejmującej 365 placówek 
na
terenie Wielkiej Brytanii.

Ź r ó d ł o :  „The Independent", 3 June 2004.

Przedział możliwych wartości firmy jest niezwykle szeroki: rozpiętość między 
jego
górną (11 mld £) a dolną granicą (8 mld £) wynosi 38%. Rozpiętość ta wynika ze 
zróż-
nicowania  wyceny  wartości  części  składowych  spółki.  Działalność  detaliczna 
przynio-
sła w 2003 r. 768 min £ zysku. W związku z tym analitycy wyceniają wartość tej 
części
M & S w przedziale od 5,4 do 7,7 mld £. Wartość sieci sklepów jest wyceniana na
2,5-4 mld £. Szacowana wartość działu usług finansowych to z kolei 0,5-1 mld £.
Wreszcie, operacje zagraniczne mają szacunkową wartość 200 min £. Rozbieżności
w  wycenie  wartości  wynikają  z  różnic  w  przyjętych  założeniach  wyjściowych. 
Mogą
one  min.  dotyczyć  prognozowanego  wzrostu  bądź  spadku  sprzedaży,  będących 
wyni-
kiem  zmian  kierownictwa  firmy  czy  też  realizowanej  strategii  rozwoju.  Na 
przykład,
czy dział sprzedaży wyposażenia mieszkań zostanie zlikwidowany, czy przeciwnie
— rozbudowany?  Czy  konsumenci  nie  przejdą  do  konkurencji?  Jak  łatwo  (jak 
trudno)
będzie znaleźć nabywcę dla spółki M & S Money? Wszystkie te czynniki, a także 
przy-
jęta  do  dyskontowania  stopa  procentowa  i  horyzont  czasowy  prognoz  mogą 
znacząco
wpłynąć na wysokość wyceny wartości firmy. Jeśli jednak porównać problemy z 
wyce-



ną firmy M & S z podobnymi problemami dotyczącymi rzeczywistej wartości akcji 
firm
oferujących  nowe  technologie  informatyczne  w  okresie  niedawnej  hossy  na 
giełdzie,
spowodowanej  masowym  pojawieniem  się  na  niej  spółek  internetowych  (tzw. 
dotco-
mów), to  warto  podkreślić,  że  ta  pierwsza  dysponuje  przynajmniej  majątkiem 
rzeczo-
wym, a jej działalność zapewnia realne dodatnie przepływy pieniężne.

alizowaną dochodów z 1 i 2 roku. Z tablicy 12.4 wiemy, że 1 £ z przyszłego roku 
jest
dziś wart 0,91 £, a ten sam 1 £ z roku 2 — 0,83 £. Wartość 4000 £ z roku 1 wynosi
zatem dziś  3640 £  (4000 £  x  0,91),  a  zaktualizowana  wartość  14  000 £,  jakie 
otrzyma-
my z eksploatacji maszyny oraz jej złomowania w roku 2, jest równa 11 620 £ (14 
000
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Rysunek 12.1. Procent składany

Przy  stopie  procentowej  równej  10%  rocznie  kwota
w  wysokości  1  £  narasta  po  10  latach  do  sumy
2,59  £.  Jeśli  stopa  procentowa  wynosi  tylko  5%,  to
wartość  nagromadzonych  odsetek  wzrasta  znacznie
wolniej  i  po  10  latach  1  £  osiąga  wartość  zaled-
wie 1,62 £.

Tablica  12.5.  Wartość  zaktualizowana  dochodów  i  cena  składnika  aktywów  (przy  rocznej
stopie procentowej równej 10%, w £)

Rok Dochody
z usług kapitału

Wartość złomu Wartość zaktualizowana

1 4 000 3 640

2 4 000 10 000 + 11 620
Cena składnika aktywów w roku 0 15 260

U w a g a :  Obecna wartość 1 £ uzyskanego w roku 1 wynosi 0,91 £, a w roku 2 — 0,83 £ (zob. tablica 12.4).

£ x x 0,83). Dodając wartości zaktualizowane dochodów za rok 1 i 2, otrzymujemy
cenę maszyny wynoszącą 15 260 £.

Kwota 15 260 £ jest znacznie mniejsza od 18 000 £, które faktycznie wpłyną
w postaci dochodu z użytkowania maszyny oraz jej sprzedaży na złom. Dzieje się 
tak
z tych samych powodów, dla których przy dowolnej dodatniej stopie procentowej
1 £ uzyskany jutro jest wart dziś mniej niż 1 £. Przyszłe dochody3 sprowadzamy do
ich wartości na dzień dzisiejszy za pomocą dyskontowania.

Chcąc  lepiej  zrozumieć  funkcję  stopy  procentowej  w  obliczeniach  wartości 
zaktu-
alizowanej, trzeba sobie zdać sprawę, że procent stanowi tu koszt alternatywny (koszt
utraconych możliwości) pieniędzy użytych na zakup kapitału. Te same środki mogłyby
być  np. umieszczone na oprocentowanym rachunku bankowym lub ulokowane w 
ob-
ligacjach państwowych. Przy stopie wynoszącej 10% rocznie suma 110 £ otrzymana
w przyszłym roku ma dzisiaj wartość 100 £. Nie powinniśmy oferować dziś więcej 
niż

3 W szerszym ujęciu — strumienie pieniężne (przyp. red. nauk.).



100 £ za coś, co da nam 110 £ za rok, skoro tyle samo możemy bez trudu uzyskać, 
lo-
kując dziś 100 £ na rok w banku.

Wyłożone  tu  zasady  mogą  być  wykorzystane  do  obliczenia  wartości 
zaktualizowa-
nej dowolnego przyszłego strumienia dochodu, jeśli znana jest wysokość stopy pro-
centowej.  Szczegóły  przedstawiamy  w  załączniku  do  niniejszego  rozdziału.  W 
pew-
nym szczególnym przypadku obliczenia są  bardzo proste.  Jest  tak wtedy,  kiedy 
zakła-
damy  nieskończenie  długi  okres  eksploatacji  kapitału,  a  strumień  dochodu  na
jednostkę  czasu  jest  wielkością  stałą.  Rządy  czasami  zaciągają  pożyczkę, 
sprzedając
bezterminowe prawo do dochodu (perpetuity), tj. obligacje uprawniające nabywcę do
bezterminowego otrzymywania stałych odsetek (nazywanych kuponem). W Wielkiej
Brytanii są to tzw.  konsole (od słynnej emisji obligacji zwanej  Consolidated Stock).
Wartość zaktualizowana obligacji bezterminowej — tj. cena, jaką ten papier uzyska 
na
rynku papierów wartościowych —jest obliczana za pomocą następującej formuły:

wartość zaktualizowana bezterminowego prawa
do dochodu = stała wypłata roczna (kupon) (l2.l)

roczna stopa procentowa

Jeśli zajrzymy do działu finansowego dowolnej gazety brytyjskiej, znajdziemy 
tam
notowania 2,5-procentowych konsoli. Ten papier wartościowy to zobowiązanie do
bezterminowego  wypłacania  2,5  £  rocznie  (2,5  £  to  2,5% ceny 100 £,  za  jaką 
państwo
sprzedało  obligacje  wiele  lat  wcześniej).  Jeżeli  stopa  procentowa  wynosi  5% 
rocznie,
to 2,5-procentowe konsole będą warte ok. 50 £ (2,5 £, tj. wartość rocznego kuponu 
po-
dzielona przez 0,05, czyli roczną stopę procentową, wyrażoną jako ułamek dziesięt-
ny).  Jeżeli stopa procentowa wzrośnie do 10%, to wartość konsoli obniży się do 
zale-
dwie 25 £ (2,5 £/0,1).

Realna i nominalna stopa procentowa:
inflacja i wartość zaktualizowana

Dotychczas zajmowaliśmy się przyszłymi strumieniami pieniężnymi w wyrażeniu 
no-
minalnym.  Na przykład,  w pierwszej  kolumnie  tablicy 12.5 pokazano faktyczne 
wpły-
wy (w funtach) z użytkowania maszyny bez wprowadzania korekty z tytułu zmian 
cen



w badanym okresie. Podobnie, stopa procentowa w wysokości 10% informuje, ile 
fun-
tów faktycznie zarobimy, pożyczając na rok 1 £.

Nominalna stopa procentowa określa, jaką faktyczną sumę funtów otrzymamy
w postaci odsetek, pożyczając 1 £ na rok.

Przy nominalnej stopie w wysokości 10%, 100 £ pożyczonych dziś powiększy 
się
w  ciągu  roku  do  110  £.  Dobrze  byłoby  jednak  wiedzieć,  jaką  ilość  towarów 
będziemy
mogli kupić za te 110 £.
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Realna stopa procentowa mierzy dochód z  odsetek (zysk  z kapitału)  ilością
dóbr, które można zań zakupić.

Załóżmy,  że nominalna stopa procentowa wynosi  10%, inflacja natomiast — 
6%.
Pożyczając 1 £ na rok, uzyskamy 1,10 £, lecz po roku za dobra, które dziś kosztują
1 £, musimy już zapłacić 1,06 £. Mając za rok 1,10 £, możemy zwiększyć nasze 
zaku-
py dóbr tylko o 4%. Realna stopa procentowa wynosi zatem 4%, ponieważ właśnie
o 4% więcej dóbr będziemy mogli w następnym roku kupić dzięki udzielonej przez
nas pożyczce. Możemy więc stosować następującą ogólną formułę:

realna  stopa  procentowa  =  nominalna  stopa  procentowa  -  stopa  inflacji4. 
(12.2)

Sprawdźmy  poprawność  tej  formuły,  sięgając  do  drugiego  przykładu. 
Nominalna
stopa procentowa wynosi  17%,  a  stopa inflacji  20%.  Pożyczając  na rok 100 £, 
może-
my uzyskać 117 £. Jednak za te same dobra, które dziś kosztują nas 100 £, za rok 
bę-
dziemy  musieli  zapłacić  120  £.  Odkładając  zakup  o  rok  i  pożyczając  nasze 
pieniądze
na pozornie korzystny procent,  ponosimy stratę.  W istocie bowiem realna stopa 
pro-
centowa jest ujemna. Z równania (12.2) wynika, że wynosi ona -3% (17% - 20%).
W tym przypadku udzielenie kredytu, zamiast przynosić dochód, naraża na realne
straty. Stopa nominalna nie pokrywa wzrostu cen dóbr, których zakup jest naszym
ostatecznym celem.

Od czego zależy poziom realnej stopy procentowej?

Czy należy się spodziewać, iż występujące w gospodarce stopy procentowe będą 
real-
nie dodatnie, czy ujemne? Dwa czynniki sprawiają, iż realna stopa procentowa jest 
za-
zwyczaj dodatnia.

Po pierwsze, ludzie są z natury niecierpliwi. Mając możliwość wyboru między 
taką
samą ilością dóbr jutro i dzisiaj, pragną je mieć raczej dzisiaj. Jeśli chce się skłonić 
kre-
dytodawców do odłożenia wydatków na zakup dóbr  i  usług,  trzeba ich na ogół 
„przeku-
pić"  dodatnią  realną  stopą  procentową,  która  pozwoli  im  skonsumować  w 
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przyszłości
większą ilość dóbr, jeśli dziś zrezygnują z konsumpcji i udzielą kredytu.

Po drugie, również kredytobiorcy muszą mieć możliwość uzyskania dodatnich 
real-
nie zysków, gdyż inaczej nie będą chcieli brać pożyczek. Kredytobiorcy są gotowi 
za-

płacić  dodatnie  realnie  oprocentowanie  dlatego,  iż  są  w  stanie  znaleźć  takie 
możliwości

4 Formuła ta stanowi tylko pewne przybliżenie prawdziwej wartości realnej stopy procentowej. Jej bardzie-

precyzyjną miarą jest iloczyn, nazywany formułą Fishera: (1 + r) = (1 + 0 > gdzie r — realna stopa procen-
( 1  + t )

towa,  i  —  nominalna  stopa  procentowa,  a  Tt — stopa  inflacji,  wyrażone  w  postaci  ułamków  dziesiętnych
{przyp. red. nauk.).



~westowania  w kapitał  rzeczowy,  które  tworzą strumień  zysków pozwalający z 
nad-
wyżką pokryć koszty odsetek.

Podstawowymi  czynnikami działającymi  na rzecz utrzymywania się dodatniej 
re-
ilnej  stopy  procentowej  są  zatem:  niecierpliwość  konsumentów  i  wysoka 
produkcyj-
ność kapitału rzeczowego. Tablica 12.6 zawiera dane dotyczące nominalnych stóp 
pro-
:entowych, inflacji oraz realnych stóp procentowych w Wielkiej Brytanii w trzech
:>tatnich  dziesięcioleciach.  Potwierdzają  one  pewien  wzorzec  ukształtowany  w 
ciągu
dziesięcioleci w wielu krajach.

Realna stopa procentowa jest zazwyczaj niewysoka i dodatnia, choć niekiedy 
bywa
również ujemna. Z faktu, iż zmiany realnej stopy procentowej są bardzo niewielkie,
można  wnioskować,  że  znaczne  zmiany  nominalnej  stopy  procentowej  służą 
skompen-
sowaniu dużych  zmian  stopy inflacji  i  utrzymaniu  realnej  stopy procentowej  w 
normal-
nych granicach, określonych czynnikiem niecierpliwości i produkcyjności kapitału.
Dość  dobrym  przybliżeniem  będzie  założenie,  iż  1  punkt  procentowy  wzrostu 
inflacji
zostanie  skompensowany  przez  1  punkt  procentowy  wzrostu  nominalnej  stopy 
procen-
towej w celu utrzymania na niezmienionym poziomie realnej stopy procentowej.

Jakie  są  implikacje  rozróżnienia  nominalnej  i  realnej  stopy  procentowej  dla 
obli-
czania wartości zaktualizowanej? Potrzebna jest przede wszystkim konsekwencja. 
Je-
żeli  chcemy  obliczyć  obecną  wartość  przyszłych  płatności  w  wyrażeniu 
nominalnym,
powinniśmy  użyć  współczynnika  dyskontowego  opartego  na  nominalnej  stopie 
pro-
centowej.  Jeżeli  jednak  płatności  te  są  przedstawione  w  wyrażeniu  realnym, 
powinni-
śmy  posługiwać  się  współczynnikiem  dyskontowym  opartym  na  realnej  stopie 
procen-
towej.

Należy  się  wystrzegać  mylenia  obu  stóp.  Oto  przykład  często  spotykanego 
błędu:
zamierzamy  kupić  gospodarstwo  rolne,  które  przynosi  dziś  10  000  £  dochodu 
rocznie.

Wyszczególnienie19661971197619811985199119952003Nomina
lna stopa procentowa6,98,914,413,810,610,86,43,6Stopa 

inflacji3,99,416,511,96,15,92,72,9Realna stopa procentowa3,0-
0,5-2,11,94,54,93,70,7

Tablica 12.6. Nominalna i realna stopa procentowa a inflacja w 
Wielkiej Brytanii
w latach 1966-2003 (% rocznie)

Źród ło :  IMF, International 
Financial Statistics.



Bieżąca stopa procentowa wynosi 10%. Oczekujemy, że produkcja gospodarstwa
w przyszłości, a co za tym idzie — również wysokość dochodu nie powinny ulec 
znacz-
niejszym  zmianom.  Wykorzystujemy  zatem formułę  dotyczącą  bezterminowego 
prawa
do  dochodu  (12.1),  dzielimy  10  000  £  przez  0,1  i  otrzymujemy  100  000  £. 
Właściciel
gospodarstwa żąda 150 000 £, więc postanawiamy nie kupować tego gospodarstwa.



Straciliśmy  właśnie  szansę  zrobienia  życiowego  interesu!  Bieżąca  stopa 
procento-
wa  wynosi  10%,  bo  na  rynku  panuje  przekonanie,  iż  średnia  stopa  inflacji 
ukształtuje
się  na  poziomie  około  7%,  czyli  realna  stopa  procentowa  jest  równa  3%. 
Przeprowa-
dzając obliczenia w cenach stałych (w wyrażeniu realnym), powinniśmy podzielić
10 000 £ przez 0,03, w wyniku czego otrzymamy 333 000 £ jako właściwą cenę go-
spodarstwa.  Alternatywnie,  jeżeli  chcemy  liczyć  w  ujęciu  nominalnym, 
powinniśmy
się posługiwać współczynnikiem dyskontującym opartym na nominalnej stopie pro-
centowej równej 10%. Musimy jednak pamiętać, że prawdopodobna stopa inflacji,
czyli  7%,  będzie  systematycznie  powiększała  nominalną  wielkość  dochodów  z 
gospo-
darstwa.  Licząc  w ten  sposób,  i  tym  razem powinniśmy  dojść  do  wniosku,  że 
żądana
cena 100 000 £ za gospodarstwo to prawdziwa okazja.

12.3. Oszczędności, inwestycje i realna stopa procentowa

Na rysunku 12.2 pokazano krzywą możliwości produkcyjnych AA', która ilustruje 
do-
stępne w gospodarce kombinacje dóbr, służących konsumpcji bieżącej i przyszłej.
W punkcie A gospodarka wytwarza wyłącznie dobra służące konsumpcji bieżącej, 
na-
tomiast w punkcie A' — tylko dobra na potrzeby konsumpcji przyszłej.

Krzywa  AA' ilustruje  konsekwencje  przeznaczenia  różnych  ilości  dostępnych 
dziś
zasobów na inwestycje powiększające majątek produkcyjny (kapitał). W punkcie A 
nie
tylko  nie  podejmuje  się  inwestycji,  ale  co  więcej  —  istniejący  zasób  kapitału 
wyprze-
daje się (np. cudzoziemcom) w celu sfinansowania importu konsumpcyjnego. Kon-
sumpcja przyszła wynosi zero.

Z kolei w punkcie A' wszystkie posiadane środki przeznacza się na inwestycje 
ma-
jące  podnieść  zdolności  wytwórcze  służące  produkcji  dóbr  konsumpcyjnych  w 
przy-
szłości. Konsumpcja bieżąca jest równa zeru. W miarę przemieszczania się w dół 
po
krzywej AA' coraz więcej zasobów jest przesuwanych z konsumpcji przyszłej na 
kon-
sumpcję  bieżącą.  Krzywa  możliwości  produkcyjnych  ma  typowy  kształt, 
odzwiercie-
dlający prawo malejących przychodów krańcowych w ramach substytucji między
dwoma rodzajami konsumpcji.



Nachylenie  krzywej  ilustruje  przyrost  przyszłej  konsumpcji,  uzyskany dzięki 
rezy-
gnacji z jednej jednostki konsumpcji bieżącej. Kąt nachylenia jest równy -(1 + je
gdzie  i oznacza stopę zwrotu z inwestycji.  Znak minus uświadamia nam, że aby 
móc
zwiększyć  konsumpcję  w  przyszłości,  musimy  ponieść  koszt  w  postaci 
ograniczenia
konsumpcji dzisiejszej.

Oszczędności stanowią  różnicę  między  bieżącym  dochodem  i  bieżącą 
konsump-
cją-

Jaką rolę w naszych rozważaniach odgrywają gusty konsumentów? Ponieważ 
za-
równo konsumpcja bieżąca, jak i przyszła są pożądane, możemy na rysunek 12.2 
na-
łożyć  standardową  siatkę  krzywych  obojętności.  Im  bardziej  niecierpliwi  są 
dzisiejsi



konsumenci  (im  silniej  odczuwają  potrzebę  konsumpcji  bieżącej),  tym  bardziej 
stromo
jest  nachylona  ich  krzywa  obojętności.  Niecierpliwi  konsumenci  są  skłonni 
poświęcić
znaczną  ilość  przyszłej  konsumpcji,  aby  tylko  nieznacznie  zwiększyć  swą 
konsumpcję
dziś. Z kolei w przypadku osób bardziej oszczędnych krzywa obojętności będzie 
bar-
dziej płaska.

Na  rysunku  12.2  UU jest  najwyżej  położoną,  osiągalną  krzywą  obojętności,
punkt  E zaś wyznacza taką alokację posiadanych zasobów między konsumpcję i 
inwe-
stycje,  która  zapewnia  najlepszą  możliwą  kombinację  konsumpcji  bieżącej  i 
przyszłej.

W gospodarce rynkowej taki wynik zapewnia mechanizm dostosowań realnej 
sto-
py procentowej, mimo że decyzje o powiększaniu zasobu kapitału są podejmowane
przez  przedsiębiorstwa,  a  decyzje  dotyczące  oszczędności  leżą  w  gestii 
gospodarstw
domowych.

Przedsiębiorstwa będą inwestowały aż do momentu, kiedy realna stopa zwrotu i
zrówna się z realną stopą procentową r, po której mogą one pożyczyć pieniądze na
rynkach  finansowych.  Gospodarstwa  domowe  mają  do  czynienia  z  linią 
ograniczenia
budżetowego  o  nachyleniu  -(1  +  r), ponieważ  w  wyniku  decyzji  dotyczących 
oszczę-
dzania i udzielania pożyczek mogą one zamienić 1 £ konsumpcji dziś na (1 + r) £ 
kon-
sumpcji  w  przyszłości.  Inaczej  mówiąc,  gospodarstwa  domowe  zwiększają 
oszczędno-
ści  do  punktu,  w  którym  ich  krzywa  obojętności  jest  styczna  do  ich  „linii 
budżetowej"
o nachyleniu - (1 + r).

W stanie równowagi oszczędności są równe inwestycjom. W takiej sytuacji pre-
ferencje gospodarstw domowych i przedsiębiorstw dotyczące proporcji podziału za-
sobów między teraźniejszość i przyszłość są identyczne. Realna stopa procentowa r
pokazana  na  rysunku  12.2  odpowiada  więc  warunkom  równowagi. 
Przedsiębiorstwa
dążą do tego, aby znaleźć się w punkcie  E, w którym stopa zwrotu  i jest równa 
kosz-
towi  kredytu  r (w  punkcie  tym  nachylenie  krzywej  możliwości  produkcyjnych
- (1 + i) jest takie samo jak stycznej do niej i wynosi - (1 + r)). Gospodarstwa domo-



Rysunek 12.2. Realna stopa procentowa
zapewniająca stan równowagi
Przeznaczając  więcej  dostępnych  zasobów  na  inwe-
stycje,  społeczeństwo  może  zwiększyć  swą  przyszłą
konsumpcję  kosztem  konsumpcji  bieżącej.  Na  ry-
sunku  odpowiada  temu  ruch  w  górę  po  krzywej
możliwości  produkcyjnych  AA'.  Krzywa  ma  nachy-
lenie  -(1  +  i),  gdzie  i  to  stopa  zwrotu  z  inwestycji.
Jeżeli  realna  stopa  procentowa  wyniesie  r,  to  zarów-
no  producenci,  jak  i  konsumenci  wybiorą  punkt  E
leżący  jednocześnie  na  krzywej  możliwości  produk-
cyjnych  i  krzywej  obojętności.  W  warunkach  rów-
nowagi  realna  stopa  procentowa  pozwala  osiągnąć
optimum  z  punktu  widzenia  zarówno  efektywności
inwestycji, jak i użyteczności konsumentów.
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we chcą się znaleźć w tym samym punkcie E, gdyż ich krzywa obojętności UU styka
się tam z linią o kącie nachylenia -(1 + r).

12.4. Popyt na usługi kapitału

Analiza  popytu  na  usługi  kapitału  w  gałęzi  powinna  przebiegać  dokładnie  tym 
samym
torem co analiza popytu na pracę, przeprowadzona w rozdziale 10. Miejsce godzino-
wej  stawki  płac  zajmie  stawka  opłaty  za  usługi  kapitału.  Obie  stanowią  koszt 
zastoso-
wania czy też wykorzystania usług czynnika produkcji. Podkreślamy,  że chodzi o 
ko-
rzystanie z usług kapitału.  Chcąc to sobie utrwalić,  pomyślmy o przedsiębiorstwie
wynajmującym pojazdy lub powierzchnię biurową.

Rozpoczynamy analizę od popytu pojedynczego przedsiębiorstwa na usługi kapi-
tału.  Podobnie jak w przypadku pracy,  i  tu przedsiębiorstwo musi  rozważyć,  jak 
dodat-
kowa jednostka usług kapitału wpłynie na wzrost wartości jego produkcji.

Wartość krańcowego produktu kapitału (MVPK — marginal value product of
capital)  to  przyrost  wartości  produkcji  przedsiębiorstwa  spowodowany 
zastoso-
waniem dodatkowej jednostki usług kapitału, przy niezmienionej ilości pozos-
tałych czynników wytwrórczych.

t    I

Podobnie jak w rozdziale 10, także teraz moglibyśmy rozszerzyć naszą analizę,
uwzględniając sytuację, gdy przedsiębiorstwo jest monopolistą na rynku dostarcza-
nych przez siebie produktów lub też monopsonistą na rynkach czynników produkcji,
które  zużywa.  Ponieważ  oba  przypadki  omawialiśmy  szeroko  w  rozdziale  10, 
analizę
usług kapitału ograniczymy do prostszej sytuacji, gdy przedsiębiorstwo działa w wa-
runkach wolnej konkurencji.

Rysunek 12.3. Popyt na usługi kapitału
Z  prawa  malejącej  produkcyjności  krańcowej  wyni-
ka,  że  MVPK  opada  wraz  ze  wzrostem  nakładów
kapitału,  przy  niezmienionej  ilości  innych  zaanga-
żowanych  czynników  produkcji.  Przy  danej  stawce
wynagrodzenia  kapitału  przedsiębiorstwo  wykorzy-
stuje  usługi  kapitału  aż  do  momentu  zrównania  się
stawki  wynagrodzenia  z  MVPK.  W ten  sposób  wy-
kres  MVPK  jest  jednocześnie  krzywą  popytu  przed-
siębiorstwa  na  usługi  kapitału.  Na  przykład,  przy
stawce  wynagrodzenia  R0 przedsiębiorstwo  zatrud-
ni K0 jednostek usług kapitału.
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Przy danej  ilości  pozostałych  czyrrników wytwórczych,  angażowanych  przez
przedsiębiorstwo, wartość krańcowego produktu kapitału spada wraz ze wzrostem ilo-
ści  kapitału.  Mimo  stałości  cen  na  wyroby  przedsiębiorstwa,  wynikającej  z 
założenia
o wolnej konkurencji, produkt krańcowy w jednostkach fizycznych podlega prawu
malejących przychodów. Na rysunku 12.3 przedstawiono opadającą krzywą MVPK,
odpowiadającą krzywej MVPL z rozdziału 10.

Przedsiębiorstwo będzie  zwiększać rozmiary zaangażowanego kapitału  aż  do 
mo-
mentu, w którym jego koszt krańcowy,  równy stawce dzierżawnej,  zrówna się z 
war-
tością jego produktu krańcowego. Popyt przedsiębiorstwa na kapitał wyniesie więc
K0 jednostek usług kapitału wynajętych przy stawce R0.

Przy danej cenie i zastosowanej ilości innych czynników produkcji linia MVPK
odpowiada  krzywej  popytu  przedsiębiorstwa  na  usługi  kapitału,  przy  różnych 
możli-
wych  stawkach  wynagrodzenia  tego  czynnika.  Krzywa  MVPK przedsiębiorstwa, 
czyli
krzywa  jego  popytu  na  kapitał,  może  ulec  przesunięciu  w  prawo  od  początku 
układu
współrzędnych  pod  wpływem  trzech  czynników:  1)  wzrostu  ceny  produktów 
przedsię-
biorstwa, co zwiększa wartość fizycznego produktu krańcowego kapitału; 2) wzrostu
skali  zaangażowania  innych  czynników (głównie  pracy),  z  którymi  współdziała 
kapitał
w  procesie  wytwarzania,  i  tym  samym  zwiększenia  fizycznego  produktu 
krańcowego
kapitału,  co  powoduje  również  wzrost  wartości  tego  produktu;  3)  postępu 
techniczne-
go,  zwiększającego  fizyczną  produkcyjność  kapitału  przy  danej  ilości  innych 
zaanga-
żowanych czynników.

Gałęziowa krzywa popytu na usługi kapitału

Podobnie  jak  w  przypadku  siły  roboczej,  możemy  przejść  od  analizy  popytu 
przedsię-
biorstwa  na  usługi  kapitału  do  analizy  popytu  gałęzi  na  takie  usługi,  sumując 
wartość
produktu krańcowego poszczególnych przedsiębiorstw. Musimy przy tym pamiętać, 
że
zwiększenie  produkcji  gałęzi  spowoduje  obniżenie  ceny  równowagi,  po  jakiej 
produk-
cja ta będzie zbywana.

Z tego  powodu  nachylenie  zagregowanej  krzywej  popytu  na  usługi  kapitału 
okre-
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ślonej  gałęzi  jest  większe  niż  krzywej  będącej  zwykłą  sumą  indywidualnych 
krzywych
MVPK wszystkich przedsiębiorstw tej gałęzi. Przebieg gałęziowej krzywej popytu
musi  uwzględniać  fakt,  że  ceny  wytwarzanego  produktu  obniżają  się  w  miarę 
wzrostu
produkcji. Im mniej elastyczna jest krzywa popytu na produkty gałęzi, tym mniej 
ela-
styczny będzie również popyt pochodny gałęzi na usługi kapitału.

12.5. Podaż usług kapitału
Usługi kapitału są dostarczane przez istniejący zasób dóbr kapitałowych. Analizując 
ry-
nek  na  usługi  kapitału  wykorzystywane  w produkcji,  powinniśmy zbadać,  jakie 
znacze-
nie  ma  on  dla  rynku  samych  maszyn.  Zazwyczaj  przyjmujemy  założenie,  iż 
strumień
usług  kapitału  jest  bezpośrednio  określany  przez  zasób  środków  trwałych,  np. 
maszyn.
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Należy pamiętać, że jest to tylko pierwsze przybliżenie. Organizując pracę w 
nad-
godzinach, przedsiębiorstwo może zwiększyć efektywny strumień usług dostarcza-
nych przez zamontowaną w hali fabrycznej maszynę. Może być także odwrotnie —
zamontowane maszyny mogą pozostawać niewykorzystywane.

Jednak  w  normalnych  warunkach  przedsiębiorstwa  mogą  jedynie  w 
ograniczonym
zakresie  wpływać  na  rozmiary  usług  kapitału,  uzyskiwanych  z  danego  majątku 
trwałe-
go.  Założenie,  iż  strumień  usług  kapitałowych  jest  w  zasadzie  określony przez 
dostęp-
ny zasób kapitału, ułatwi nam zrozumienie najważniejszych cech rynku kapitału. 
Mu-
simy też wprowadzić rozróżnienie okresów długiego i krótkiego oraz podaży usług 
ka-
pitału w całej gospodarce i konkretnej gałęzi.

Podaż usług kapitału w krótkim okresie

W krótkim okresie całkowita podaż środków trwałych (maszyn, budynków, pojaz-
dów), a zatem i dostarczanych przez nie usług, jest w gospodarce wielkością stałą. 
Nie
można zbudować fabryki z dnia na dzień. Właśnie dlatego w odniesieniu do całej 
go-
spodarki uzasadnione jest myślenie o podaży usług kapitału jako o wielkości stałej
w krótkim okresie.  Krzywa  tej  podaży przebiega  pionowo,  a  jej  położenie  jest 
określo-
ne przez istniejący zasób kapitału.

Wielkość  zasobu  niektórych  rodzajów  kapitału  jest  stała  nawet  w  skali 
poszczegól-
nych gałęzi. Przemysł  stalowy nie może z dnia na dzień zmienić liczby wielkich 
pie-
ców.  Jednak  w  pewnych  gałęziach  można  zwiększyć  ilość  niektórych  dóbr 
kapitało-
wych nawet w krótkim okresie. Oferując wyższą stawkę za wynajem samochodów 
do-
stawczych, domy towarowe mogą zapewnić sobie większy udział w łącznej liczbie
tych pojazdów w całej  gospodarce.  Dla tych  rodzajów usług kapitału gałęziowa 
krzy-
wa  podaży  jest  rosnąca.  Oferując  wyższe  opłaty  dzierżawne,  gałąź  taka  może 
przejąć
część ogólnej podaży usług z innych gałęzi.

Podaż usług kapitału w długim okresie

W  długim  okresie  całkowity  zasób  kapitału  rzeczowego  w  gospodarce  jest 
wielkością
zmienną:  powstają  nowe  maszyny  i  nowe  fabryki.  Natomiast  brak  nowych 
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inwestycji
spowoduje,  że  istniejący  majątek  ulegnie  zużyciu  i  w  efekcie  zmniejszeniu. 
Wielkość
zasobu kapitału zmienia się oczywiście również na poziomie gałęzi.

Przy jakiej  stawce wynagrodzenia kapitału właściciele kapitału będą gotowi 
ku-
pować lub wytwarzać dobra kapitałowe?

Wymagana stawka wynagrodzenia (stawka opłaty za usługi) kapitału to  taka
stawka,  która  pozwala  właścicielom  kapitału  pokryć  koszt  alternatywny 
związa-
ny z posiadaniem kapitału.__________________________________________
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Załóżmy, że chcemy zaciągnąć kredyt bankowy na kupno maszyny, która będzie
wynajmowana w celach zarobkowych. Cena maszyny wynosi 10 000 £ i taką sumę
musimy pożyczyć.  Ile powinna ona zarobić, abyśmy przynajmniej  pokryli  swoje 
kosz-
ty  jako  dostawcy jej  usług?  Musimy  przede  wszystkim  pokryć  koszty  odsetek. 
Załóż-
my, że  realna — tj. skorygowana o wielkość inflacji — stopa procentowa wynosi 
5%.
Realnie musimy zatem zapłacić bankowi 500 £ (10 000 £ x 0,05) rocznie.

Dochodzą jeszcze koszty eksploatacji,  tj.  wydatki  na naprawy i  konserwację. 
Trze-
ba  również  uwzględnić  fakt,  że  suma,  za  jaką  możemy  odsprzedać  maszynę, 
systema-
tycznie się zmniejsza. Załóżmy, że realne koszty napraw, konserwacji i amortyzacji
wynoszą 1000 £ rocznie. Stanowi to 10% ceny nabycia maszyny. Stopa amortyzacji
wynosi  10% rocznie5.  Roczny koszt wynajęcia maszyny wyniesie zatem 1500 £,
z czego 500 £ to koszt alternatywny kredytu, a 1000 £ — koszty amortyzacji.

Wymagana stawka wynagrodzenia, zapewniająca pokrycie kosztów zastosowania
kapitału,  musi  więc  wynieść  1500  £  w  cenach  stałych.  Cena  zakupu  maszyny 
wynosi
10 000 £.  Wymagana realna stopa zwrotu wynosi w tym przypadku 15% rocznie6.
Opłaca  się  zatem  zaciągnąć  kredyt  bankowy  na  zakup  maszyny,  jeśli  realne 
oprocen-
towanie kredytu jest niższe niż 15% rocznie7.

Co określa wysokość wymaganej opłaty za usługi kapitału? Wymagana opłata 
za
wykorzystanie  kapitału,  czyli  koszt  kapitału,  zależy  od  trzech  czynników:  ceny 
środ-
ków trwałych, realnej stopy procentowej oraz stopy amortyzacji. Amortyzacja (od-
zwierciedlająca  proces  ekonomicznego  i  fizycznego  zużycia  środków trwałych)
w  znacznym  stopniu  zależy  od  technologii,  która  decyduje  o  tempie  zużycia 
maszyn
w  trakcie  eksploatacji.  Realną  stopę  procentową  określa  ogólna  sytuacja 
gospodarcza
i—jak pamiętamy z tablicy 12.6 —jej zmiany są stosunkowo powolne. Jeżeli stopę
amortyzacji  i  realną stopę procentową uznać za  dane,  można  sprawdzić,  w jaki 
sposób
cena zakupu dóbr kapitałowych wpływa na wymaganą stawkę opłaty za ich użycie.

-  Tak jest  w oryginale.  W rzeczywistości  10% to koszty napraw i  konserwacji  plus  amortyzacja  (przyp.  red.
nauk.).
6 Upraszczając  obliczenia,  przyjęliśmy,  że  trwałość  maszyny  i  termin,  na  jaki  zaciągnięto  kredyt,  są  nie-
skończenie  długie.  Z  równania  (12.1)  wynika,  że  cena  P  bezterminowego  prawa  do  dochodu  powinna  się
równać  rocznej  wypłacie  c  podzielonej  przez  wymaganą  stopę  zwrotu  r,  którą  mogą  uzyskać  kredytodawcy,
udzielając  pożyczki  bankowi.  Skoro  P  =  clr,  to  oczywiście  r  =  c/P.  Gdy  c  jest  wielkością  rocznego  kosztu,
a  P  — wyjściową  ceną  maszyny,  wówczas  dopiero  uzyskanie  stopy  zwrotu  r  =  c/P  pozwala  podjąć  decyzję
o zaangażowaniu się w odpłatne wynajmowanie maszyn.

Jeśli  przedsiębiorstwo  korzystające  z  usług  kapitału  jest  zarazem  właścicielem  wykorzystywanych  środ-
ków  trwałych,  wymagana  stawka  wynagrodzenia  kapitału  jest  kosztem,  który  przedsiębiorstwo  powinno  na-
liczać,  chociaż  go  faktycznie  nie  ponosi.  W  tej  sprawie  warto  przypomnieć  sobie  rozważania  dotyczące
kosztu księgowego i ekonomicznego, zawarte w rozdziale 6.
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Krzywa  długookresowej  podaży  kapitału  dla  całej  gospodarki.  W  długim 
okresie
gospodarka  dysponuje  taką  ilością  usług  kapitału,  która  dokładnie  odpowiada 
wyma-
ganej  stawce  wynagrodzenia.  Jeżeli  wynagrodzenie  kapitału  będzie  wyższe, 
spowodu-
je  to  wzrost  ilości  dóbr  kapitałowych.  W  odwrotnym  przypadku  właściciele 
kapitału



Rynki czynników produkcji i podział dochodu   686

nie będą zainteresowani jego powiększaniem, a nawet dopuszczą do postępującego 
zu-
życia posiadanego już zasobu dóbr kapitałowych.

Na rysunku 12.4 przedstawiono krzywą długookresowej podaży usług kapitału 
dla
całej  gospodarki.  Wyobraźmy  sobie,  że  reprezentuje  ona  podaż  dóbr 
inwestycyjnych
wytwarzanych  przez  różne  gałęzie.  Na  przykład,  budownictwo  „produkuje" 
budynki,
a przemysł samochodowy przyczepy kontenerowe. W każdej z tych gałęzi krzywa 
po-
daży jest rosnąca. Im wyższa jest cena dóbr inwestycyjnych, tym większą ich ilość
będą gotowe dostarczyć gałęzie produkujące te dobra.

W długim okresie jedynie stale rosnący majątek produkcyjny może zapewnić 
roz-
szerzenie  strumienia  usług  kapitału.  Środki  trwałe  ulegają  jednak  zużyciu.  Im 
większy
jest  majątek  produkcyjny,  tym  większe  całkowite  rozmiary  zużycia.  W  długim 
okresie
zwiększenie  strumienia  usług  kapitału  wymaga  zatem stałego wzrostu  wielkości 
ma-
jątku produkcyjnego.  Ten z kolei  wymaga  zwiększonego dopływu nowych  dóbr 
kapi-
tałowych  w  celu  utrzymania  wartości  zużywających  się  środków  trwałych. 
Zwiększe-
nie długookresowego strumienia usług kapitału jest możliwe jedynie wówczas, gdy
stawka wynagrodzenia za usługi kapitału wzrośnie, równoważąc wzrost cen dóbr 
ka-
pitałowych,  konieczny,  aby  ich  producenci  nadążyli  za  wzrostem  absolutnych 
rozmia-
rów zużycia kapitału.

Na rysunku 12.4 przedstawiono krzywą podaży usług kapitału. Krzywa ta (SS) 
jest
w długim okresie rosnącą funkcją opłat  za  usługi  kapitału.  Wykreślamy krzywą 

poda-

Rysunek 12.4. Podaż usług kapitału
w gospodarce

W  krótkim  okresie  zasób  środków  trwałych  i  wiel-
kość  dostarczanych  przez  nie  usług są  stałe,  określa-
ją  je  bowiem  decyzje  inwestycyjne,  jakie  zapadły
w  przeszłości.  Nowe  dobra  kapitałowe  nie  mogą
być  wytworzone  z  dnia  na  dzień.  W długim  okresie
do  wywołania  zwiększonej  podaży  usług  kapitału
i  zwiększenia  rozmiarów  majątku  trwałego  koniecz-
na  jest  wyższa  stawka  opłaty  za  najem  kapitału.
Równoważy  ona  wzrost  cen  dóbr  kapitałowych,  nie-
zbędny  do  pobudzenia  odpowiedniego  wzrostu  ich
produkcji  kompensującego  zużycie  zwiększonego
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majątku  trwałego.  Krzywa  SS na całej  swojej  długo-
ści  zapewnia  wymaganą  stopę  zwrotu.  Przy  wzro-
ście  realnej  stopy  procentowej  wymagana  stopa
zwrotu  również  się  zwiększy,  aby  pokryć  koszt  al-
ternatywny  zamrożenia  funduszy  w  środkach  trwa-
łych.  W  efekcie  krzywa  długookresowej  podaży
usług  kapitału  przesuwa  się  do  położenia  S'S\ odpo-
wiadającego  wyższej  stawce  opłaty  za  najem  kapi-
tału  przy  dowolnej  wielkości  majątku  trwałego  i  od-
powiadającej  jej  cenie  zakupu  kapitału.  Każdy
punkt  na  krzywej  S'S' zapewnia  osiągnięcie  nowej
wymaganej stopy zwrotu.
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ży usług kapitału 55 przy danej realnej stopie procentowej. Jeśli stopa ta wzrośnie, 
to
zwiększy  się  koszt  alternatywny  posiadania  dóbr  kapitałowych.  Przy  danej 
wysokości
ceny zakupu dóbr kapitałowych  wymagana  stawka wynagrodzenia  za ich usługi 
musi
wzrosnąć. Dostawcy usług kapitałowych muszą osiągnąć większy zysk, aby pokryć
wyższy koszt alternatywny pieniędzy wydanych na zakup dóbr kapitałowych.

Na  rysunku  12.4  przedstawiliśmy  skutki  wzrostu  realnej  stopy  procentowej
w postaci  przesunięcia w górę krzywej  długookresowej  podaży usług kapitału  z 
poło-
żenia 55 do 5'5'. Dla każdej wielkości podaży usług kapitału — i odpowiadającego 
jej
zasobu dóbr kapitałowych — stawka opłat za usługi kapitału jest teraz wyższa, co
pozwala osiągnąć wyższą stopę zwrotu, odpowiednią do zwiększonej realnej stopy
procentowej.

Gałęziowa krzywa długookresowej podaży kapitału. W dotychczasowych rozważa-
niach badaliśmy czynniki określające podaż usług kapitału w całej gospodarce. W 
dłu-
gim okresie mała gałąź może mieć tyle kapitału, ile zapragnie, pod warunkiem że 
za-
płaci obowiązującą na rynku stawkę najmu. Gałąź o większych rozmiarach może 
być
zmuszona do płacenia rosnących stawek za jednostkę usług kapitału. Stawki te będą
tym wyższe, im większą część całkowitej podaży istniejącej w gospodarce zdoła 
ona
przyciągnąć.  Oznacza  to,  iż  dla  gałęzi,  która  w  skali  całej  gospodarki  jest 
znaczącym
użytkownikiem kapitału, krzywa podaży usług kapitału ma nachylenie dodatnie.

Obecnie rozpatrzymy przypadek małej gałęzi, dla której krzywa długookresowej
podaży usług kapitału przy bieżącej rynkowej stawce najmu przebiega poziomo.
Wnioski  z tej  analizy można  bez trudu rozszerzyć  na przypadek wznoszącej  się 
krzy-
wej długookresowej podaży usług kapitału dla gałęzi.

12.6. Równowaga i procesy dostosowawcze na rynku
usług kapitału

Na rysunku 12.5 przedstawiono rynek  usług kapitału  dla  gałęzi.  Długookresowa 
rów-
nowaga ustala się w punkcie E, w którym pozioma krzywa podaży 55 przecina gałę-
ziową  krzywą  popytu  DD, wyprowadzoną  z  krzywych  MVPK przedsiębiorstw. 
Gałąź
zużywa K0 usług kapitału, płacąc za nie bieżącą jednostkową stawkę najmu R0.
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Procesy dostosowawcze na rynku usług kapitału

Załóżmy,  iż pracownicy danej  gałęzi  zdołali  uzyskać podwyżkę płac.  W długim 
okresie
wywoła to zarówno efekt substytucyjny, jak i  efekt produkcyjny (podatowy). Działanie
efektu  substytucyjnego  skłania  przedsiębiorstwa  danej  gałęzi  do  sięgnięcia  po 
bardziej
kapitałochłonne metody wytwarzania w celu zaoszczędzenia na sile roboczej, która 
jest
teraz droższa. Wpływa to na zwiększenie popytu na usługi kapitału.

Oprócz  efektu  substytucyjnego  działa  jednak  również  efekt  podażowy. 
Zwiększa-
jąc całkowity i krańcowy koszt produkcji, podwyżka płacy powoduje przesunięcie
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Rysunek  12.5.  Krótko-  i  długookresowe
dostosowania kapitału do wzrostu płac

Punkt  E  oznacza  wyjściowy  punkt  równowagi  gałę-
zi.  Gałęziowa  podaż  kapitału  jest  w krótkim  okresie
stała  i  wynosi  K0,  jednak  w  długim  okresie  krzyw
podaży  S'S'  przebiega poziomo przy rynkowej  staw-
ce  najmu  R0.  Załóżmy,  że  w  wyniku  wzrostu  płac
krzywa  popytu  na  kapitał  przesuwa  się  z  położenia
DD  do  D'D'.  Nowa  równowaga  krótkookresowi
ustala  się  w  punkcie  E'.  Ponieważ  stawka  najmu  R
nie  zapewnia  wymaganej  stopy  zysku,  właściciele
dóbr  kapitałowych  dopuszczą  do  ich  stopniowego
zużycia,  nie  dokonując  żadnych  nowych  zakupów
Majątek  produkcyjny  gałęzi  i  ilość  dostarczanych
przez  niego  usług  stopniowo  się  zmniejszają.  Osta-
tecznie  gałąź  osiąga  równowagę  długookresowa
w punkcie  E".  Ze względu na to,  że kapitał ponow-
nie  zapewnia  wymaganą  stopę  zysku,  jego  właści-
ciele  na  bieżąco  odtwarzają  zużywające  się  dobra
kapitałowe.

w górę gałęziowej krzywej podaży i ograniczenie rozmiarów produkcji. Działa to
w kierunku obniżenia łącznego popytu gałęzi na czynniki produkcji. Im bardziej 
ela
styczna jest krzywa popytu na produkty tej gałęzi, tym silniej efekt podażowy 
wpływa
na wielkość popytu na kapitał.

Procesy dostosowawcze w krótkim i długim okresie

Załóżmy, że w wyniku wzrostu płac następuje spadek popytu na usługi kapitału, 
cze
mu na rysunku 12.5 odpowiada przesunięcie krzywej popytu DD w dół do 
położenia
DD'.

W  sytuacji  wyjściowej  gałąź  znajduje  się  w  równowadze  w  punkcie  E. W 
krótkim
okresie kapitał jest czynnikiem stałym, a gałęziowa krzywa podaży usług kapitału
przebiega pionowo, przecinając oś poziomą w punkcie  K0. Kiedy zatem krzywa 
popy-
tu  przesunie  się  z  DD do  D'D', przedsiębiorstwa  nie  mogą  zareagować 
natychmiast,
ograniczając  zużycie  usług  kapitału.  Przy  pionowej  krzywej  krótkookresowej 
podaży,
nowa równowaga krótkookresowa ustala się w punkcie E'. Stawka wynagrodzenia 
ka-
pitału spada z R0 do R1.

Dla  niewielkiej  gałęzi  krzywa  długookresowej  podaży  usług  kapitału  S'S' 
przebie

tr

i-
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ga poziomo. W efekcie gałąź ta musi płacić obowiązującą na rynku stawkę najmu.
W punkcie E' właściciele kapitału nie otrzymują wymaganej stawki wynagrodzenia 
za
dostarczane  przez  siebie  usługi  kapitału.  W  tej  sytuacji  dopuszczą  do  zużycia 
majątku
produkcyjnego przez zaniechanie nakładów na jego odtworzenie. Z czasem zasób 
ka-
pitału w gałęzi,  a  także podaż jego usług będą się stopniowo zmniejszać aż do 
momen-
tu  osiągnięcia  nowej  równowagi  w  punkcie  E". Wielkość  strumienia 
wykorzystywa-
nych  przez  gałąź  usług  kapitału  zmniejszyła  się  do  K1. Przy danej  ilości  pracy 
obniże-



e  nakładów  kapitału  oznacza  wzrost  jego  produkcyjności  krańcowej  i  stawki
ynagrodzenia. W punkcie równowagi długookresowej  E" użytkownicy kapitału są
otowi zapłacić wymaganą stawkę wynagrodzenia R0.

Strzałki na rysunku 12.5 obrazują ścieżkę, którą w procesie dostosowań będzie się
posuwać gałąź. W wyniku zmniejszenia popytu na kapitał następuje najpierw 

głęboki
spadek stawki najmu. Jednakże właściciele tego stałego czynnika produkcji nie są

stanie dostosować odpowiednio szybko dostarczanej podaży usług kapitału. Dopie-
w miarę upływu czasu takie dostosowanie staje się możbwe przez dopuszczenie do
życia dóbr kapitałowych (tzn. do zmniejszenia majątku produkcyjnego). Powoduje
no stopniowy powrót stawki wynagrodzenia kapitału do jej wyjściowego poziomu.
Tablica 12.7 ilustruje zmiany wielkości realnego majątku produkcyjnego (zasobu

kapitału)  w  wybranych  dziedzinach  gospodarki  brytyjskiej  w  ostatnich  latach. 
Wzrost
płac realnych w tym czasie skłaniał wiele gałęzi do zastępowania pracy kapitałem. 
Ta-
kie  jednak  dziedziny,  jak  rolnictwo,  leśnictwo  i  rybołówstwo,  przeżywające 
trudności
ze  zbytem swej  produkcji,  nie zdołały zwiększyć  swego majątku produkcyjnego. 
Na-
tomiast  sektory,  takie  jak  usługi  finansowe,  gwałtownie  powiększyły  posiadane 
zasoby
kapitałowe. Pochodny popyt na usługi zaangażowanego w nich kapitału był wysoki,
a postęp techniczny umożliwił zastąpienie pracochłonnych czynności maszynami.

12.7. Ceny dóbr kapitałowych
Przejdziemy  teraz  od  usług  kapitału  do  omówienia  samych  dóbr  kapitałowych. 
Popyt
na  dobra  kapitałowe zgłaszają  przedsiębiorstwa  dostarczające  usług  kapitału,  np. 
wy-
pożyczalnia samochodów Hertza lub wyspecjalizowane agencje obrotu nieruchomo-
ściami, wynajmujące powierzchnię biurową9. Przewidując określony strumień przy-
szłych opłat za wynajęcie środków trwałych, dostawcy usług kapitału znajdują jego
obecną wartość przy obowiązującej na rynku stopie procentowej. Pozwala im to oce-

Tablica  12.7.  Realna  wartość  majątku  produkcyjnego  w  Wielkiej  Brytanii  w  latach  1991
i 2002

Wyszczególnienie 1991 2002
Cała gospodarka 1 870 2 508
Usługi finansowe 230 405
Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo 50 59

U w a g a :  W mld  £ w cenach 2002 r.,  z  wyłączeniem zapasów i mieszkań.
Ź r ó d ł o :  Jak tablicy 12.1.



'  Głównymi  nabywcami  dóbr  kapitałowych  o  charakterze  produkcyjnym  (środków  trwałych)  są  przedsię-
biorstwa  produkcyjne.  Dobra  te  są  na  ogół  eksploatowane  przez  nie  same,  nie  zaś  wynajmowane  innym  fir-
mom.  Nie  zmienia  to  jednak  istoty  wynagrodzenia  należnego  za  usługi  kapitału  jego  właścicielowi  (przyp.
red. nauk.).



Ramka 12.2

Rynki czynników produkcji: podsumowanie

W rozdziałach 10-12 badaliśmy rynki  czynników produkcji  — pracy,  kapitału  i 
ziemi.
W długim okresie, gdy proporcje, w jakich są łączone różne czynniki  produkcji, 
mogą
być  dowolnie zmieniane, dla każdych rozmiarów produkcji  wybór  technologii  w 
przed-
siębiorstwie zależy od poziomu techniki oraz relatywnych opłat za korzystanie z 
usług
tych czynników.  Przy danej  wielkości  produkcji  wzrost  względnej  ceny jednego 
czyn-
nika  skłoni  przedsiębiorstwo  do  przestawienia  się  na  technologie  wymagające 
zastoso-
wania  relatywnie  mniejszych  ilości  tego  czynnika.  Krzywa  długookresowego 
kosztu
całkowitego obrazuje najtańszy sposób wytworzenia różnych wielkości produkcji 
przy
optymalnym doborze technologii. Długookresowy koszt całkowity określa z kolei 
dłu-
gookresowy  koszt  krańcowy,  a  to  pozwala  wyznaczyć  wielkość  produkcji 
zapewniają-
cą maksymalizację zysku,  przy której  następuje zrównanie kosztu krańcowego z 
utar-
giem krańcowym.

Krzywa  popytu  przedsiębiorstwa  na  każdy  czynnik  produkcji  odzwierciedla 
popyt
pochodny, zależny od wielkości fizycznego produktu krańcowego tego czynnika i 
utar-
gu krańcowego, jaki przedsiębiorstwo uzyskuje ze sprzedaży dodatkowej jednostki
produktu.  Dla  przedsiębiorstwa  działającego  w  warunkach  wolnej  konkurencji 
krzywa
popytu  na  dany  czynnik  produkcji  odpowiada  krzywej  wartości  jego  produktu 
krańco-
wego.  Krzywą  wartości  produktu  krańcowego  konstruujemy  dla  danej  ceny 
produktu,
danej ilości pozostałych zastosowanych czynników oraz danej technologii. Zmiany
któregokolwiek  z  tych  trzech  elementów powodują  jej  przesunięcie.  W krótkim 
okresie
popyt przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego na zmienny czynnik produkcji jest 
wy-
znaczony przez punkt zrównania wartości produktu krańcowego tego czynnika z 
jego
kosztem najmu.  W długim okresie  można  dowolnie  zmieniać  ilości  wszystkich 
zasto-



sowanych  czynników.  Popyt  na  każdy z  nich  może  wzrastać  aż  do  punktu,  w 
którym
opłata za jego wynajęcie8 zrówna się z wartością jego produktu krańcowego  przy 
zało-
żeniu, iż dobrana ilość pozostałych czynników została już optymalnie dostosowana na
podstawie tego samego kryterium.

Na  czym  zatem polega  różnica  między  trzema  czynnikami  produkcji,  które 
nazwa-
liśmy  pracą,  kapitałem i  ziemią?  Otóż  przede  wszystkim  na  szybkości,  z  jaką 
dokonują
się zmiany ich podaży. W przypadku pracowników, zatrudniających się dorywczo 
na
budowach lub w gospodarstwach rolnych w okresie zbiorów, podaż tego czynnika 
pro-
dukcji może się zmieniać niemal dowolnie i to nawet w krótkim okresie. Nie można
tego powiedzieć o podaży wysoko wykwalifikowanych pracowników o dużym do-
świadczeniu, a zmiany podaży dóbr inwestycyjnych wymagają jeszcze dłuższego 

cza-
su. Podaż ziemi jako czynnika produkcji jest w całej gospodarce w zasadzie stała 
na-
wet w długim okresie. Im wolniejsze jest tempo dostosowań i im bardziej są one 
nie-
odwracalne,  w  tym  większym  stopniu  bieżące  decyzje  muszą uwzględniać

To znaczy koszt zaangażowania dodatkowej jednostki czynnika {przyp. red. nauk.)



oczekiwania dotyczące przyszłości. Oczekiwania mogły pozostawać poza obszarem
analizy, kiedy dotyczyła ona niewykwalifikowanej siły roboczej (rozdział 10). Mają
one natomiast  zasadnicze znaczenie dla decyzji  o inwestycjach w kapitał  ludzki 
(roz-
dział 11) i w kapitał rzeczowy (rozdział 12).

nić, ile powinna wynosić dzisiejsza cena dóbr kapitałowych. Każdy potencjalny do-
stawca  usług  kapitału  godzi  się  zapłacić  za  dobra  kapitałowe  tym  więcej,  im
(a)  większy jest  strumień  spodziewanych  dochodów lub  im (b)  niższa  jest  sto-
pa procentowa. Oba czynniki wpływają na wzrost wartości zaktualizowanej przy-
szłego strumienia dochodów.

Ci, którzy oczekują większego strumienia dochodów z kapitału, będą też gotowi
zapłacić więcej za nabywane dobra kapitałowe. Z kolei przy nieco niższej cenie 
dóbr
kapitałowych zgłoszą na nie popyt również ci, którzy oczekują trochę mniejszych 
do-
chodów. W efekcie otrzymujemy opadającą krzywą popytu na dobra kapitałowe. 
Niż-
szej cenie towarzyszy wyższy popyt, gdyż więcej potencjalnych dostawców usług 
ka-
pitału  może  pokryć  cenę ich zakupu wartością  zaktualizowaną  dochodów,  jakie 
dobra
kapitałowe przyniosą  w przyszłości.  Wznosząca się  krzywa  podaży i  opadająca 
krzy-
wa popytu wspólnie określają cenę równowagi oraz ilość dóbr inwestycyjnych w 
całej
gospodarce. Ilość ta wyznacza z kolei wielkość strumienia podaży usług kapitału.

Spróbujmy zbadać,  jakie  konsekwencje  dla  pojedynczej  gałęzi  będzie  miało 
prze-
sunięcie w lewo krzywej jej pochodnego popytu na usługi kapitału, przedstawione 
na
rysunku 12.5. W krótkim okresie stawka opłaty za jednostkę usług kapitału spada 
do
R1. Nietrudno zgadnąć, iż upłynie trochę czasu, nim powróci ona do poziomu  R0.
Oznacza  to,  że  przy  istniejącej  stopie  procentowej  obniża  się  wartość 
zaktualizowana
dochodów czerpanych z nowych dóbr kapitałowych w tej gałęzi.

W tej  sytuacji  cena,  jaką  gałąź  ta  jest  gotowa zapłacić,  jest  niższa  od  ceny 
rynko-
wej, w związku z czym rezygnuje ona z zakupów nowych dóbr kapitałowych. Co 
wię-
cej,  nie  odtwarza  również  zużywających  się  środków  trwałych.  Jej  majątek 
produkcyj-
ny  zmniejsza  się  aż  do  momentu,  w  którym  stawka  wynagrodzenia  kapitału 
ponownie
osiągnie  poziom  obowiązujący  w  całej  gospodarce.  Wówczas  obecna  wartość 
przewi-



dywanych  dochodów  ponownie  pokrywa  cenę  dóbr  kapitałowych  w  całej 
gospodarce.
Gałąź  nabywa  teraz  środki  trwałe  na  cele  odtworzeniowe.  Zasób  majątku 
produkcyjne-
go jest stały, a gałąź osiąga nową równowagę długookresową.

Długookresowa cena równowagi dóbr kapitałowych to, z jednej strony, cena po-
zwalająca skłonić przemysł produkujący dobra kapitałowe do podjęcia inwestycji 
od-
tworzeniowych i utrzymywania stałego zasobu kapitału, z drugiej zaś — cena, jaką 
na-
bywcy  tych  dóbr  są  skłonni  zapłacić,  a  mianowicie  wartość  zaktualizowana 
strumienia
przewidywanych  wpływów  z  opłat  za  usługi  kapitału,  zdyskontowanych  przy 
użyciu
rynkowej stopy procentowej.



12.8. Ziemia i renta gruntowa
Ziemia jest dobrem kapitałowym, którego podaż w całej gospodarce zasadniczo nie
zmienia  się  nawet  w  długim  okresie.  Stwierdzenia  tego  nie  należy  traktować 
dosłow-
nie.  Na  przykład,  Holendrzy  zdołali  wydrzeć  sporo  ziemi  morzu.  Podobnie, 
zastoso-
wanie nawozów może zwiększyć areał gleb nadających się pod uprawę. Niemniej 
sta-
łość  łącznej  podaży  ziemi  w  długim  okresie  traktujemy  zazwyczaj  jako 
najistotniejsza
cechę charakterystyczną rynku tego czynnika produkcji.

Rysunek 12.6. Rynek usług ziemi
Całkowita  podaż  ziemi  jest  w  gospodarce  stała.
Krzywa  podaży  przebiega  pionowo.  Krzywa  po-
chodnego  popytu  na  usługi  ziemi  odzwierciedla
wartość  krańcowego  produktu  ziemi.  Konstruujemy
ją  podobnie  jak  krzywe  popytu  na  pracę  i  kapitał,
które  wyprowadzaliśmy  z  wykresów  MVPL
i  MVPK.  Krzywa  popytu  DD  na  usługi  ziemi  o-
kreśla  stawkę  opłaty  dzierżawnej  R0,  odpowiadają-
cą  równowadze.  Jeżeli  krzywa  popytu  na  usługi
ziemi  przesuwa  się  do  położenia  D'D',  to  stawka
ta wzrasta do R1.

Na rysunku 12.6 wykreślono krzywą pochodnego popytu na usługi ziemi  DD. 
Przy
stałej podaży stawka opłaty dzierżawnej za hektar wynosi  R0. Wzrost pochodnego 
po-
pytu na ziemię, wywołany np. wzrostem cen pszenicy,  powoduje jedynie wzrost 
staw-
ki opłaty do  R1. Podaż usług ziemi jako czynnika produkcji pozostaje z założenia 
wiel-
kością stałą.

Rozważmy sytuację dzierżawcy ziemi. Wzrosły zarówno ceny pszenicy, jak i 
opła-
ty dzierżawne. Dzierżawca nie tylko nie odczuwa żadnej poprawy rentowności pro-
dukcji rolnej, lecz może nawet nie dostrzegać związku obu podwyżek. Być może 
skar-
ży  się  na  wygórowane  opłaty  dzierżawne,  które  nie  pozwalają  mu  zarobić  na 
godziwe
życie. Podobnie jak w trakcie naszej dyskusji o gażach piłkarzy w rozdziale 10, w 
tym
przypadku  widzimy,  że  przyczyną  wysokich  dochodów czynnika  produkcji  jest 
wyso-
ki popyt pochodny i nieelastyczna podaż.



Ponieważ ziemię tradycyjnie traktuje się jako  czynnik produkcji, którego podaż 
jest
stała, ekonomiści wykorzystali słowo „renta", oznaczające opłatę za usługi ziemi,
w koncepcji  renty ekonomicznej, przedstawionej w rozdziale 10. Oznacza ona tam
nadwyżkę faktycznych dochodów czynnika produkcji ponad dochody transferowe.
Renta ekonomiczna jest tym większa, im niższa jest elastyczność podaży.
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Ramka 12.3

Najlepszy adres

związku z tym, że podaż ziemi jest stała, ceny grantów są najwyższe tam, gdzie
największy jest popyt na nie. Tablica poniżej zawiera zestawienie 10 najdroższych
miejsc  na  świecie,  w  których  ceny  zakupu  apartamentu  z  dwiema  sypialniami 
osiągnę-
ły najwyższy poziom.

Miasto Lokalizacja Średnia cena (min £)
Londyn Eaton Square 1,5

San Francisco Pacific Heights 1,4

Hongkong Barker Road 1,3

Nowy Jork Fifth Avenue 1,2

Amsterdam R. Wagnerstraat 1,2

Sztokholm Strandvagen 1,1

Sydney Circular Quay 0,9

Chicago Michigan Avenue 0,8

Zurich Zurichberg 0,7

Singapur Scotts 28 0,7

Ź r ó d ł o :  „BA Business Life" 2001, August.

12.9. Podział zasobów ziemi między
konkurencyjne zastosowania

Ziemia może być używana pod uprawę, pastwiska, budowę domów lub biur, można 
ją
też  zajmować  pod  budowę  dróg.  Jak  ceny  ziemi  i  stawki  opłat  dzierżawnych 
wpływa-
ją na rozdział stałych zasobów ziemi między różne możliwe zastosowania?

Przyjmijmy, że występują dwie gałęzie: budownictwo mieszkaniowe i rolnictwo.
Znając  krzywą  popytu  na  produkty  każdej  z  nich,  możemy  wyprowadzić 
odpowiednie
krzywe ich popytu na ziemię. Na rysunku 12.7 przedstawiono krzywą popytu na 
ziemię
pod budowę domów DHDH oraz krzywą popytu na ziemię pod uprawę rolną  DFDF; 
SS
oznacza stałą podaż ziemi.

Jeżeli stawki opłat dzierżawnych w obu gałęziach są różne, to właściciele ziemi
będą przenosić  podaż usług swoich grantów z gałęzi  o  niższej  stawce do gałęzi 
oferu-
jącej wyższą stawkę. W długim okresie stawki te powinny się zatem wyrównać. Po-
ziom opłat dzierżawnych powinien także zapewnić równowagę między stałą podażą
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Rysunek 12.7. Alokacja ziemi między
konkurencyjne zastosowania

Z  pionowej  krzywej  podaży  SS  wynika,  iż  łączna  po-
daż  ziemi  jest  stała.  Krzywa  DFDF jest  krzywą  popy-
tu  na  ziemię  na  cele  rolnicze,  DHDH zaś  —  krzywą
popytu  na  ziemię  pod  zabudowę.  W  długim  okresie
właściciele  ziemi  dokonują  międzygałęziowego
transferu  jej  usług  aż  do  momentu,  gdy  zrównają  się
stawki  opłat  dzierżawnych  w  obu  zastosowaniach.
Stawka  równowagi  R0 zapewnia  zrównanie  się  łącz-
nego  zapotrzebowania  na  usługi  ziemi  (LF +  LH)
z  łączną  podażą.  Po  wprowadzeniu  państwowych
subwencji  budowlanych  „stara"  krzywa  popytu  na
ziemię  pod  zabudowę  pozostaje  w  położeniu  DHDH.
natomiast  krzywa  D'HD'H odpowiada  opłacie  dzier-
żawnej  powiększonej  o  subwencję,  jaką  uzyskają
właściciele  działek  budowlanych.  W  bardzo  krótkim
okresie  podaż  ziemi  dla  obu  zastosowań  jest  stała  {LF

i  LH).  Subwencja  podnosi  jedynie  opłatę  pobieraną
przez  właścicieli  działek  budowlanych  do  wysokości

R1.  Korzyści  odnoszą  właśnie  oni,  a  nie  gospodarstwa  domowe.  Ponieważ  opłata  dzierżawna  za  ziemię
uprawną  pozostaje  w  krótkim  okresie  na  poziomie  R0,  powstają  bodźce,  aby  relatywnie  więcej  ziemi  prze-
znaczyć  pod  zabudowę,  a  nie  na  cele  rolnicze.  Nowa  równowaga  długookresowa  ustala  się  przy  stawce
opłaty  R2,  chociaż  gospodarstwa  domowe  płacą  mniej,  gdyż  państwo  subsydiuje  ziemię  pod  zabudowę.
Całkowity popyt L'F + L'H ponownie zrównuje się z łączną podażą ziemi.

ziemi a łącznym na nią popytem. Równowaga ustala się zatem przy stawce R0, przy
której  zapotrzebowanie  na  ziemię  zgłaszane  przez  budownictwo,  L11, oraz 
zapotrzebo-
wanie na ziemię na cele rolnicze, LF, są w sumie równe stałej podaży L.

Przyjmijmy  teraz,  że  państwo  subsydiuje  budownictwo.  Krzywa  popytu  na 
ziemię
pod zabudowę przesuwa się ku górze z położenia  D11D11 do  D'HD'H. To pionowe 
prze-
sunięcie  odpowiada  wysokości  subwencji.  Właściciele  dokonują  teraz  transferu 
usług
ziemi  z  rolnictwa  do  budownictwa  mieszkaniowego,  gdzie  uzyskują  wyższe 
dochody.
Nowa  równowaga  ustala  się  przy stawce  R2, która  pozwala  ponownie  osiągnąć 
jedna-
kową  wysokość  opłat  dzierżawnych  uzyskiwanych  w  obu  zastosowaniach, 
zapewnia-
jąc jednocześnie zrównanie całkowitego popytu na ziemię z jej łączną podażą. Sub-
wencje mieszkaniowe podnoszą stawkę opłaty dzierżawnej i skłaniają rolników do
oszczędzania  ziemi  aż  do  momentu,  gdy  wartość  jej  produktu  krańcowego 
ponownie
zrówna się z jednostkową opłatą za usługi ziemi.

Ile wyniesie  cena ziemi? W przypadku wzrostu stawki do  R2 rośnie również 
wartość
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zaktualizowana  strumienia  przyszłych  opłat  dzierżawnych,  a  wraz  z  nią  i  cena 
ziemi.

Również w tej sytuacji musimy dokładnie rozróżniać dostosowanie w krótkim
i długim okresie. W krótkim okresie podaż ziemi dla poszczególnych gałęzi jest 
stała.
Gdy subwencje otrzyma budownictwo mieszkaniowe, wówczas właściciele ziemi 
od
razu mogą obciążyć budownictwo stawką R1 za dotychczasową ilość ziemi Ln. Tak
wysoka  opłata  dzierżawna  skłania  właścicieli  ziemi  do  przeznaczenia  gruntów 
użytko-
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wanych rolniczo pod budowę mieszkań, co wprawdzie podbija opłaty dzierżawne 
za
ziemię użytkowaną na cele rolnicze, ale jednocześnie obniża opłaty uzyskiwane za
grunty oddawane pod zabudowę.

12.10. Ponownie trochę faktów

Powszechną  tendencją  w  gospodarkach  krajów  uprzemysłowionych  jest 
przechodzenie
do  coraz  bardziej  kapitałochłonnych  technologii.  Czy  przeprowadzona  w 
niniejszym
rozdziale analiza pozwala na wyjaśnienie tej tendencji?

W tablicy 12.8  przedstawiono dane  dotyczące  kapitałochłonności  w różnych 
gałę-
ziach gospodarki  brytyjskiej  w 2003 r.  Ilustrują  one rozmiary kapitału  trwałego 
(kapi-
tału produkcyjnego pomniejszonego o zapasy), przypadającego na 1 zatrudnionego
w produkcji w poszczególnych gałęziach.

Załóżmy,  że  wszystkie  gałęzie  są  w  stanie  równowagi  długookresowej. 
Uszerego-
wanie  gałęzi  według  poziomu kapitałochłonności  w 2002 r.  bardzo  przypomina 
sytu-
ację z okresu o dziesięć lat wcześniejszego.

W długim okresie opłata za usługi kapitału10 wyrówna się we wszystkich gałę-
ziach. W przeciwnym razie kapitał będzie wędrował między gałęziami, kierując się
tam,  gdzie  oczekują  nań  wyższe  zyski.  Podobnie,  długookresowe  różnice  płac 
powin-
ny  odzwierciedlać  przede  wszystkim  różnice  w  pozapieniężnych  cechach 
poszczegól-
nych zajęć, tak by nie powodować międzygałęziowych przepływów siły roboczej.

Abstrahując od tego rodzaju różnic płac, poszczególne gałęzie w długim okresie
mają do czynienia z takimi samymi względnymi stawkami wynagrodzenia za usługi
poszczególnych  czynników  produkcji.  Wynika  stąd,  że  głównym  czynnikiem 
powodu-
jącym  międzygałęziowe  zróżnicowanie  współczynników kapitałowych (relacji  kapi-
tał-praca) są różnice w stosowanej technologii.

Tablica  12.8  potwierdza  ten  wniosek.  Nowoczesną  elektrownią  lub 
oczyszczalnią
ścieków może kierować bardzo nieliczny personel techniczny, nadzorujący pracę na
ekranie komputera. Wybór bardzo kapitałochłonnych technologii w produkcji gazu,
elektryczności i zaopatrzenia w wodę jest więc uzasadniony.

Tablica  12.8.  Wartość  realna  kapitału  trwałego  na  1  zatrudnionego
w Wielkiej Brytanii w 2002 r. (tys. £ w cenach 2002 r.)



Rynki czynników produkcji i podział dochodu   704

Energetyka i zaopatrzenie w wodę 1 403

Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo 120

Przemysł przetwórczy 96

Handel, hotele, gastronomia 53

Budownictwo 31

Ź r ó d ł o :  ONS, Capital Stoch.

To znaczy stopa zwrotu z kapitału (przyp. red. nauk.).
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Odwrotnie  jest  w  budownictwie,  które  jest  dziedziną  pracochłonną. 
Wyposażenie
kapitałowe  na  1  zatrudnionego  jest  tu  bardzo  skromne.  Zbudowanie  fabryki 
wymaga
bardzo  różnorodnych  działań,  niełatwo  poddających  się  automatyzacji.  Takie 
dziedzi-
ny  usług,  jak  gastronomia,  rozrywka  i  fryzjerstwo,  z  konieczności  są  również 
praco-
chłonne.  Kontaktu  z  człowiekiem  i  usług  osobistych  nie  można  powierzyć 
maszynom.

Jakie były przyczyny wzrostu kapitałochłonności  we wszystkich poprzednich 
dzie-
sięcioleciach? Po pierwsze, wzrósł stosunek płacy do jednostkowego kosztu najmu
środków trwałych, co skłoniło do zastępowania pracy kapitałem. W długim okresie
podaż pracy jest mniej elastyczna niż podaż kapitału, dlatego płace realne rosną 
szyb-
ciej  niż  realne  wynagrodzenie  kapitału.  Zmiany  relatywnych  wynagrodzeń 
czynników
produkcji prowadzą zatem do dalszej substytucji w kierunku coraz szerszego wyko-
rzystania kapitałochłonnych technik wytwarzania.

Po drugie, stały strumień innowacji  pobudzał postęp techniczny w metodach 
wy-
twarzania.  Chcąc  wykorzystać  te  możliwości,  przedsiębiorstwa  są  zmuszone  do 
insta-
lowania nowych urządzeń,  w których  są  uprzedmiotowione najnowsze osiągnięcia
techniki.  Pracooszczędne  wynalazki  stają  się  więc  bodźcem  do  wprowadzenia 
bardzo
kapitałochłonnych metod wytwarzania.

12.11. Podział dochodów w Wielkiej Brytanii

Dochód czynnika produkcji jest po prostu stawką opłaty za jego usługi pomnożoną
przez  ilość  zastosowanego  czynnika.  Teraz  podsumujemy  nasze  rozważania  na 
temat
rynków czynników produkcji, analizując podział dochodów w Wielkiej Brytanii.

Funkcjonalny podział dochodu

Funkcjonalny podział dochodu informuje,  jaka  część  dochodu  narodowego 
przy-
pada różnym czynnikom produkcji.

W tablicy 12.9 przedstawiono łączne dochody poszczególnych czynników pro-
dukcji  w  Wielkiej  Brytanii  w  2002  r.  i  porównano  ich  udział  w  dochodzie 
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narodowym
z odpowiednimi danymi dla lat 1981-1989.

Najbardziej  interesującą  obserwacją,  wynikającą  z  tablicy  12.9,  jest  fakt 
stosunko-
wo niewielkich zmian  udziału poszczególnych czynników produkcji  w ostatnich
dwóch  dziesięcioleciach.  W  miarę  wzrostu  realnych  dochodów  całego 
społeczeństwa
w  podobnym  tempie  wzrastały  dochody  realne  poszczególnych  czynników 
produkcji.

W rozdziale  10  przekonaliśmy  się,  że  podaż  pracy  w całej  gospodarce  jest 
stosun-
kowo mało  elastyczna.  Przy niemal  pionowym przebiegu krzywej  podaży pracy 
całko-
wita liczba zatrudnionych w 2002 r. była niewiele wyższa niż w 1981 r. Z tablicy 
12.2
wynika, że techniczne uzbrojenie pracy (relacja kapitał-praca) w Wielkiej Brytanii
zwiększyło się. Wzrostowi wydajności pracy sprzyjał również postęp techniczny. 
Oba



te czynniki sprawiły, że krzywa krańcowej produkcyjności pracy przesunęła się w 
pra-
wo i w górę. Przy przebiegającej niemal pionowo krzywej podaży ten stały wzrost 
po-
pytu  na  pracę  musiał  wywołać  wzrost  płacy  zapewniającego  równowagę.  W 
efekcie
dochody z pracy najemnej zwiększały się wraz ze wzrostem dochodu narodowego.

Z  tablicy  12.9  wynika,  że  udział  zysków  i  dochodów  z  własności  w  la-
tach 1981-2002 nieznacznie spadł, natomiast nieznacznie wzrósł udział dochodów
z pracy. Jak wiemy z tablicy 12.2, rozmiary zaangażowanego kapitału nieustannie
wzrastały,  jednak w przybliżeniu w takim samym tempie  zwiększał  się produkt 
naro-
dowy.  Ponieważ  stosunek  kapitału  do  wartości  produkcji  był  dość  stabilny, 
obniżający
się udział zysków w dochodzie narodowym musiał być spowodowany spadkową 
ten-
decją stopy zwrotu z kapitału w długim okresie.

Jeżeli  ilość  kapitału  wzrosła,  nie  powodując  znacznego  spadku  jego 
rentowności,
oznacza to, że gospodarka nie mogła po prostu przesunąć się w dół po krzywej 
krań-
cowej  produkcyjności  kapitału.  Gdyby  tak  się  stało,  wówczas  stawka 
wynagrodzenia
kapitału i stopa zwrotu z niego musiałyby się obniżyć. Przesunąć w górę musiała 
się
więc  raczej  krzywa  krańcowej  produkcyjności  kapitału.  Przesunięcie  to 
odzwierciedla-
ło głównie postęp techniczny.

Wiadomo, że podaż ziemi jest bardzo nieelastyczna i że popyt  na ziemię jest 
popy-
tem pochodnym. W miarę wzrostu dochodu narodowego krzywa popytu na ziemię
przesuwa się w górę. Nie powinno zatem dziwić, że dochody z własności ziemi, 
tzn.
renta  gruntowa,  rosły  w  tempie  co  najmniej  równym  dynamice  dochodu 
narodowego.

Źródło (czynnik produkcji)Średnia z lat 1981-19892002Praca 
najemna64,367Praca na własny rachunek6,49Zyski i 

dochody z własności29,324

Tablica 12.9. Funkcjonalny podział dochodów w Wielkiej Brytanii w 
latach 1981-2002
(% udziału w dochodzie narodowym)

Źród ło :  Jak 
tablicy 12.1.



Podmiotowy podział dochodu

Podmiotowy podział dochodu informuje o proporcjach podziału dochodu naro-
dowego między poszczególne jednostki, niezależnie od tego, z usług jakich
czynników czerpią one swoje dochody.

Podmiotowy  podział  dochodu  jest  związany  z  tak  istotnymi  kwestiami,  jak 
równość
: ubóstwo. W tablicy 12.10 nie uwzględniono osób, których dochody są tak niskie, 
że
jrząd  skarbowy  nie  musi  rejestrować  ich  faktycznej  wysokości.  Jednak  nawet 
wtedy,
saedy ograniczymy się do osób podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodo-



Ramka 12.4

Rozpiętości między bogatymi
i biednymi powiększają się

Na  świecie  żyje  obecnie  7,2  miliona  osób  rozporządzających  majątkiem  w 
wysokości
co najmniej 1 mln $, który można przeznaczyć na inwestycje. Grupa ta kontroluje 
dziś
jedną trzecią światowego bogactwa. Paul Allen, współzałożyciel firmy Microsoft, 
ostat-
nio odebrał swój nowy, 124-metrowy jacht. Cena jachtu wyniosła ok. 200 mln $.
a samo wypełnienie zbiornika z paliwem kosztuje każdorazowo 250 tys. $. Sumy te 
ro-
bią wrażenie, ale przy osobistym majątku ocenianym na 21 mld $ pan Allen może 
sobie
pozwolić na przesuwanie granicy ekstrawagancji.

Nawet  ludzie  mniej  zasobni  w  dzisiejszych  krajach  wysoko  rozwiniętych 
osiągnę-
li  w  wymiarze  materialnym  poziom życia,  który  byłby  przedmiotem  zazdrości 
najbo-
gatszych elit  żyjących  w minionych stuleciach.  Nasze pojęcie biedy zmienia się 
wraz
z upływem czasu.  W ujęciu absolutnym znaczna część współczesnych biednych 
była-
by  —  według  standardów  historycznych  —  osobami  zamożnymi.  Dowodzi  to 
oczywi-
ście, jak skrajna musiała być kiedyś nędza. Jednak w ujęciu względnym rozpiętości
między  bogatymi  i  biednymi  stale  się  powiększają  —  zarówno  w  obrębie 
poszczegól-
nych krajów, jak i między krajami.

Coraz szybszy postęp techniczny powoduje, że kurczy się zapotrzebowanie na
pracę  niewykwalifikowaną,  a  globalizacja  sprawia,  że  pracownicy 
niewykwalifikowani
w krajach bogatych muszą konkurować o pracę z tańszą siłą roboczą z zagranicy. 
Jed-
nak przyczyną rosnących nierówności są nie tylko powiększające się rozpiętości 
pła-
cowe.  Bogaci  stali  się  w  krótkim  czasie  znacznie  bogatsi  dzięki  inwestycjom 
dokona-
nym w okresie  utrzymującej  się  w latach  dziewięćdziesiątych  XX w.  hossy na 
giełdzie
papierów wartościowych. Jeśli koniunktura giełdowa odwróci się, niektórzy z tych 
no-
wych milionerów po prostu znikną.

Ź r ó d ł o :  „Financial Times", 13 May 2004.



wym, możemy dostrzec nierównomierność w podziale dochodu przed opodatkowa-
niem. Jak wynika z danych w ostatnim wierszu tablicy 12.10, przeciętny dochód 
naj-
uboższych 10% gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii  w 2001 r.  wynosił 
tylko
8000 £, podczas gdy 20% najbogatszych gospodarstw miało dochód w wysokości 
po-
nad 50 000 £. Dlaczego jedni mieliby zarabiać tak dużo, skoro inni zarabiają tak 
mało?

W rozdziałach 10 i  11 była  mowa o niektórych  przyczynach  zróżnicowania 
zarob-
ków.  Pracownicy  niewykwalifikowani  nie  mają  odpowiedniego  przygotowania 
zawo-
dowego,  co  sprawia,  że  ich  wydajność  jest  niska.  Pracownicy  o  wysokich 
kwalifika-
cjach  i  wysokim  poziomie  wykształcenia  zarabiają  znacznie  więcej.  Niektóre 
zajęcia,
np. w górnictwie, zapewniają wysokie zarobki pozwalające skompensować trudne 
wa-
runki  pracy.  Prace  przyjemne,  lecz  niewymagające  kwalifikacji,  dają  zwykle 
znacznie



niższą  płace,  na  tego  typu  zajęcia  jest  bowiem  wielu  chętnych.  Wybitnie 
utalentowane
jednostki (np. gwiazdy filmowe),  których podaż jest  niewielka, mogą uzyskiwać 
bar-
dzo wysoką rentę ekonomiczną, bo popyt na nie jest wysoki.

Zwróćmy jednak uwagę, iż tablica 12.10 nie odnosi się wyłącznie do dochodów
związanych z usługami pracy. Ważną przyczyną wielkiej nierównomierności w po-
dziale dochodów osobistych jest jeszcze większa nierównomierność w podziale ma-
jątku, z  którego  posiadania  płyną  zyski  i  renty.  W  tablicy  12.11  zawarto 
szczegółowe
informacje o sytuacji w Wielkiej Brytanii w 2001 r.

Najbogatszy 1% ludności posiada 23% zbywalnego majątku narodowego, a na 
naj-
bogatsze 25% ludności przypada 75% tego majątku. Strumień dochodów z zysków
i  rent,  którego  źródłem jest  ten  majątek,  w dużym  stopniu  wpływa  na  podział 
docho-
dów osobistych przed opodatkowaniem.

Tablica 12.11. Rozkład bogactwa w Wielkiej Brytanii w 2001 r.

Odsetek ludności Udział we własności majątku (%)
Najbogatszy                 1% 23

5% 43
10% 56
25% 75
50% 95

Ź r ó d ł o :  Jak tablicy 12.10.

Podsumowanie
• Kapitał rzeczowy  obejmuje aktywa rzeczowe, dostarczające użytecznych usług

przedsiębiorstwom  produkcyjnym  lub  gospodarstwom  domowym. 

Grupa dochodowaPrzeciętny dochód na 
gospodarstwo

domowe (tys. £)Najbogatsze 90% 
gospodarstw3375%2350%1725%11Naj
uboższe 10%8

Tablica 12.10. Podział dochodów osobistych w 
Wielkiej Brytanii
w 2001 r.

Ź ród ło :  ONS, 
Social Trends.



Podstawowymi
składnikami kapitału rzeczowego są maszyny i urządzenia produkcyjne, budynki



mieszkalne, dobra trwałej konsumpcji i zapasy.  Majątek rzeczowy to kapitał 
rze-
czowy plus ziemia.

• Rachunek  wartości  zaktualizowanej  przekształca  przyszłe  wpływy  lub 
płatności
w ich wartości obecne. Ponieważ kredytodawcy pobierają odsetki, a dłużnicy 
mu-
szą  je  płacić,  jeden  funt  otrzymany  jutro  jest  wart  mniej  niż  ten  sam funt 
posiadany
dziś. Różnica zależy od wysokości stopy procentowej. Im jest ona wyższa, tym
niższa jest wartość zaktualizowana przyszłej płatności.

• Ponieważ oprocentowanie kredytów jest obliczane przy zastosowaniu zasady 
pro-
centu  składanego,  dla  dowolnej  rocznej  stopy  procentowej  wartość 
zaktualizowana
konkretnej  kwoty  jest  tym  mniejsza,  im  bardziej  oddalony  w  czasie  jest 
przyszły
moment jej otrzymania lub wypłacenia.

• Wartość  zaktualizowana  bezterminowego  prawa  do  dochodu  równa  się 
zapew-
nianej dzięki niemu stałej rocznej sumie dochodów podzielonej przez stopę pro-
centową (wyrażoną jako ułamek dziesiętny).

• Nominalna stopa procentowa wyznacza kwotę odsetek od kredytu. Realna, tj.
skorygowana  o  wpływ  inflacji,  stopa  procentowa  określa  dodatkową  ilość 
dóbr.
jaką może nabyć kredytodawca, udzielając rocznego kredytu i odkładając na ten
czas  zamierzony  zakup.  Realna  stopa  procentowa  to  nominalna  stopa 
procentowa
pomniejszona o stopę inflacji w tym samym okresie.

• W długim okresie realna stopa procentowa dostosowuje się tak, aby zapewnić
równość inwestycji i oszczędności. Na jej wysokość wpływają stopa zwrotu z 
in-
westycji  dokonywanych  przez  przedsiębiorstwa  oraz  poziom niecierpliwości 
go-
spodarstw domowych.

• Popyt  na  usługi  kapitału  jest  popytem  pochodnym.  Krzywa  popytu 
przedsiębior-
stwa na usługi kapitału pokrywa się z krzywą wartości krańcowego produktu 
ka-
pitału.  Jeśli  ilość  innych  zastosowanych  czynników  produkcji  lub  ceny 
produktów
rosną,  krzywa popytu pochodnego przesuwa się w górę.  Gałęziowa krzywa 
popy-

tu na usługi kapitału jest mniej elastyczna niż suma indywidualnych krzywych

1 Co obniża popyt na kapitał (przyp. red. nauk.).



popytu poszczególnych przedsiębiorstw, gdyż uwzględnia wpływ zwiększenia 
pro-
dukcji gałęzi na obniżenie ceny produktu.

• W krótkim okresie podaż usług kapitału jest stała. W długim okresie może się 
ona
zmienić  w  wyniku  dopływu  nowo  wytworzonych  dóbr  kapitałowych  lub 
dopusz-
czenia do zużycia rzeczowego majątku produkcyjnego.

• Wymagana stawka wynagrodzenia kapitału to taka stawka, która pozwala do-
stawcy usług kapitału pokryć koszty zakupu środków trwałych.  Jest ona tym 
wyż-
sza, im wyższe są stopa procentowa, stopa amortyzacji i cena zakupu środków
trwałych.

• Wzrost  płac  w  gałęzi  w  dwojaki  sposób  oddziałuje  na  położenie  krzywej 
pochod-
nego popytu na usługi kapitału. Po pierwsze, wskutek zmniejszenia nakładów 
pra-
cy maleje  również krańcowa produkcyjność kapitału11.  Po drugie,  podwyżka 
płac



—  podnosząc  koszty  produkcji  —  prowadzi  do  zmniejszenia  rozmiarów 
produkcji
gałęzi  i  wzrostu  jej  ceny  jednostkowej  (co  podnosi  rentowność  kapitału  i 
stymulu-
je  popyt  na  kapitał).  Jeśli  popyt  na  produkcję  gałęzi  jest  nieelastyczny,  to 
przeważy
drugi  efekt.  Jeżeli  popyt  na  produkty gałęzi  wykazuje  wysoką  elastyczność, 
prze-
wagę zyskuje pierwszy efekt.

• Cena aktywów  to cena, za jaką nabywa się i sprzedaje dobra kapitałowe. W 
stanie
równowagi  długookresowej  jest  to zarówno cena,  przy której  dostawcy dóbr 
kapi-
tałowych  pragną  je  wytwarzać,  jak  i  cena,  jaką  gotowi  są  za  nie  zapłacić 
nabywcy.
Ta ostatnia jest po prostu zaktualizowaną wartością oczekiwanych dochodów, 
uzy-
skiwanych dzięki usługom tych dóbr.

• Ziemia jest szczególnym dobrem kapitałowym, którego podaż nawet w długim
okresie jest stała. W długim okresie są jednak możliwe międzygałęziowe prze-
mieszczenia ziemi i kapitału. Będą się one dokonywać tak długo, aż nastąpi wy-
równanie  stawek  wynagrodzenia  za  usługi  ziemi  lub  kapitału  w  różnych 
gałęziach.

• Stosowana technologia i możliwości substytucji czynników produkcji powodują
bardzo znaczne międzygałęziowe zróżnicowanie kapitałochłonności w długim
okresie.  W  większości  gałęzi  występuje  zauważalna  tendencja  do  wzrostu 
kapita-
łochłonności, jej siła jest jednak zróżnicowana. Częściowo odzwierciedla to ła-
twość, z jaką w konkretnej gałęzi może się dokonywać substytucja pracy kapita-
łem w miarę wzrostu płac w porównaniu ze stawką opłat za usługi kapitału. 
Innym
źródłem  tych  różnic  jest  skala  i  szybkość  wdrażania  w  poszczególnych 
gałęziach
innowacji technicznych.

• Funkcjonalny  podział  dochodu  informuje  o  proporcjach  podziału  dochodu 
naro-
dowego między różne czynniki produkcji. Udziały poszczególnych czynników
wykazują względną stabilność w dłuższym okresie. Nie powinno to przesłaniać
faktu wzrostu ilości zastosowanego kapitału w stosunku do nakładów pracy i 
od-
powiadającego  mu  spadku  relacji  między  stawką  wynagrodzenia  kapitału  a 
stawką
płacy.

• Podmiotowy  podział  dochodu  dotyczy  proporcji  podziału  dochodu 
narodowego
między członków społeczeństwa, niezależnie od tego, z usług jakich czynników
produkcji  jest  czerpany  ten  dochód.  Główną  przyczyną  nierównomiernego 



podzia-
łu dochodów w Wielkiej Brytanii jest bardzo nierównomierny rozkład majątku
przynoszącego dochód.

Zadania sprawdzające

1. a) Trwałe dobra konsumpcyjne — pralki, telewizory itp. — są częścią majątku
trwałego,  nie  przynoszą  jednak  swoim właścicielom dochodów  finansowych. 
Dla-
czego zatem włączamy je do zasobów kapitałowych? b) Możemy prać ubranie
w samoobsługowej pralni i wydawać w związku z tym stale 2 £ tygodniowo lub 
też
kupić pralkę za 400 £. Koszty użytkowania i  eksploatacji  pralki wynoszą  1  £ 
tygo-



dniowo (łącznie z amortyzacją),  a  stopa procentowa jest równa 10% rocznie. 
Czy
zakup  pralki  jest  w  tej  sytuacji  uzasadniony?  Czy odpowiedź  na  to  pytanie 
pomaga
rozstrzygnąć problem a)?

2. Bank oferuje 1,10 £ za rok w zamian za każde 0,90 £ umieszczone w nim dziś. 
Ile
wynosi stopa procentowa w przypadku tej transakcji?

3. Przedsiębiorstwo kupuje za 10 000 £ maszynę, której usługi w kolejnych dwóch 
la-
tach  są  warte  po  3600  £  rocznie,  następnie  złomuje  ją,  uzyskując  9000  £. 
Wykorzy-
stując dane z tablicy 12.4, odpowiedz, czy warto kupować tę maszynę,  jeżeli 
stopa
procentowa wynosi 10% rocznie.

4. Stopa  procentowa  obniża  się  z  10% do  5%.  Omów  szczegółowo wpływ  tej 
zmiany
na wysokość wynagrodzenia kapitału i rozmiary majątku trwałego w gałęzi w 
krót-
kim i długim okresie.

5. Załóżmy, że pewna działka nadaje się tylko pod uprawę. Czy wzrost ceny ziemi
może spowodować trudności finansowe w rolnictwie? Na ile odpowiedź na to 
py-
tanie zależy od możliwości przeznaczenia tej działki również pod zabudowę?

6. Powszechne błędy w rozumowaniu. Wyjaśnij, dlaczego poniższe stwierdzenia 
są
nieprawdziwe, a) Inflacja powoduje wzrost nominalnej stopy procentowej; musi 
to
zmniejszać wartość zaktualizowaną przyszłych dochodów, b) Jeżeli utrzyma się
tendencja  do  wzrostu  kapitałochłonności  gospodarki,  w  końcu  zabraknie 
jakichkol-
wiek  miejsc  pracy  (wskazówka: jak  zachowują  się  wydajność  pracy, 
wynagrodzenia
z  pracy  i  popyt  konsumpcyjny?),  c)  Ze  względu na  stałość  podaży ziemi  w 
gospo-
darce będzie ona udostępniona nawet przy zerowej stawce opłaty dzierżawnej:
w stanie równowagi długookresowej renta gruntowa powinna zatem być zerowa
(wskazówka: czy w długim okresie podaż ziemi jest stała z punktu widzenia po-
szczególnych przedsiębiorstw?).

Uwaga: Rozwiązania zadań sprawdzających zamieszczono na końcu książki.

ANEKS 12.1

Prosta algebra wartości zaktualizowanej
i dyskontowania



Załóżmy, że pożyczamy dziś komuś  K funtów na roczny procent  i. Przykładowo:
K może wynosić 100 £, i — 0,1, co oznacza roczną stopę procentową w wysokości
10%. Po roku wartość naszych pieniędzy wzrośnie do sumy  K(I  + i ) .  Przy  K = 
100  £
i  i - 0,1 uzyskujemy po roku 110 £. Jeżeli pożyczymy tę sumę na kolejny rok na 
tak;
sam procent,  to  na  koniec  drugiego roku dostaniemy [£(1  +  /)]  x  (1  +  i ) .  Na 
przykład,
kwota 100 £ po dwóch latach wzrośnie do 121 £. Jeżeli  pożyczymy tę sumę na 
jeszcze
jeden rok, otrzymamy ^(1 + i)3 na koniec trzeciego roku.

Zasada procentu składanego pozwala uogólnić to rozumowanie. Pożyczając wyj-



ściową sumę K na okres N lat, przy rocznej stopie i, po N latach uzyskujemy kwotę12

w wysokości K(I + i)N.
Rozumowanie  to  możemy  odwrócić.  Oznaczmy  wartość  przyszłą  wyjściowej 

kwo-
ty  K przez  X. Zaktualizowana  (dzisiejsza)  wartość  sumy  X otrzymanej  za  N lat
wyniesie:

(12.A1)

K jest  wartością  zaktualizowaną  sumy  X płatnej  po  TV  latach,  przy  stopie 
procento-
wej  i. Wyrażenie  1/(1  +  if nazywamy  współczynnikiem dyskontującym. Ponieważ  i
jest  liczbą  dodatnią,  współczynnik  dyskontujący  musi  być  ułamkiem  dodatnim. 
Wyż-
sza stopa procentowa oznacza niższy współczynnik dyskontujący.

W tablicy poniżej przedstawiono wartość zaktualizowaną 1 £ po ./V latach przy 
sto-
pie procentowej równej 10% rocznie ( i  = 0,1).

Wartość zaktualizowana  (PV)  1 £ po  N latach przy rocznej stopie procentowej
w wysokości 10% (£)

N = 1 N = 5 N =  10 A'= 20 N  =30 A = 40

PV 0,91 0,62 0,39 0,15 0,06 0,02

Chcąc obliczyć obecną wartość całego strumienia przyszłych wypłat, mnożymy
wartość  nominalną  każdej  z  nich  przez  odpowiedni  współczynnik  dyskontujący. 
Łącz-
na wartość  zaktualizowana 100 £ płatnych  za  10 lat  i  200 £ płatnych  za  40 lat 
wynosi
zatem (100x 0,39) + (200 x 0,02) = 43 £. Zauważmy,  że zaktualizowana wartość 
płat-
ności odłożonych na bardzo długi okres jest niska.

Kiedy dany składnik  aktywów  zapewnia  bezterminowe  prawo  do  dochodu  i 
przy-
nosi w nieskończoność K £ rocznie, wtedy — jak wynika z podanej przez nas wcze-
śniej  formuły — wartość zaktualizowana tego nieskończonego strumienia  wypłat 
wy-
nosi:

(12.A2)



Nazywaną wartością przyszłą {przyp. red. nauk.).



Online Learning Centre with Powerweb

Chcąc  lepiej  zrozumieć  główne  koncepcje  tego  rozdziału,  możesz  przejrzeć 
dodat-
kowe  materiały  zamieszczone  w  Internecie  pod  adresem:  Online  Learning 
Centre,
www.mcgraw-hill.co.uk/textbooks/begg. Znajdziesz tam krótkie pytania testowe,
przykłady  problemów  ekonomicznych  oraz  różne  artykuły  —  wszystko  za 
darmo.

Jeśli chcesz mieć jeszcze więcej materiałów, streszczeń i przykładów, które
mogą  pomóc  ci  w  studiowaniu  ekonomii,  kup  zbiór  zadań  Economics  Student

Workbook. W tym celu wejdź na stronę: www.mcgraw-hill.co.uk/textbooks/begg,
i znajdź połączenie do zbioru zadań, który chcesz zakupić13.

13 Powyższe  materiały  są  dostępne  w języku  angielskim.  Zbiór  zadań do II  wydania  polskiego  tego podręcz-
nika  można  zakupić  w  księgarniach  ekonomicznych:  P. Smith,  D.  Begg,  Ekonomia.  Zbiór  zadań,  PWE.
Warszawa 2001 (przyp. red. nauk.).

http://www.mcgraw-hill.co.uk/textbooks/begg
http://www.mcgraw-hill.co.uk/textbooks/begg


Rozdział 13

Ryzyko i informacja

Po przeczytaniu tego rozdziału powinieneś rozumieć:
• niechęć do ryzyka i zjawisko malejącej użyteczności krańcowej;

• przyczyny łączenia i dzielenia ryzyka;

• w jaki sposób asymetria informacji powoduje pokusę nadużycia i negatywną selekcję;

         • jak dochód z posiadania składnika aktywów odzwierciedla dochody gotówkowe (np.

dywidendę) i zyski lub straty kapitałowe, osiągane dzięki posiadaniu tego składnika;

         • w jaki sposób korelacja stopy zwrotu z aktywów wpływa na możliwość łączenia ryzy-

ka;

• co oznacza efektywność rynku aktywów;

• jak działają rynki transakcji natychmiastowych i rynki transakcji terminowych;

• w jaki sposób asekuracja przesuwa ciężar ryzyka.

Każde nasze dzisiejsze działanie wywołuje określone skutki w przyszłości i zawsze
towarzyszy  mu  niepewność.  Gdy  zaczynamy  studiować  ekonomię,  mamy  tylko 
ogólne
pojęcie  o  tym,  co stanowi  przedmiot  jej  badań i  do czego wiedza ekonomiczna 
może
się nam przydać. Rozdział ten odpowie na dwa pytania: „W jaki sposób istnienie 
ryzy-
ka  wpływa  na  nasze  postępowanie?"  oraz  „Jak  zmieniały  się  instytucje 
ekonomiczne,
aby ułatwić życie w warunkach ryzyka?".

Niektóre działania zwiększają, a inne zmniejszają ryzyko. Obywatele brytyjscy
wydają  miliardy  funtów rocznie  na  ubezpieczenie,  w  celu  zmniejszenia  ryzyka. 
Jednak
ich wydatki  na  gry hazardowe,  takie  jak wyścigi  konne,  loterie,  które  sztucznie 
zwięk-
szają ryzyko, również sięgają miliardów funtów. Ludzie na ogół unikają ryzyka i 
chęt-
nie płacą za jego obniżenie. Tym też należy tłumaczyć istnienie wielu instytucji, 
które
za pewną opłatą umożliwiają przeniesienie ryzyka na ludzi bardziej skłonnych lub 
le-
piej przygotowanych do jego ponoszenia. Dlaczego zatem loterie są tak popularne?
Będziemy musieli to wyjaśnić w tym rozdziale.
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13.1. Indywidualne postawy wobec ryzyka

Ryzykowne działanie charakteryzuje się dwiema cechami: prawdopodobieństwem 
wy-
stąpienia  określonego wyniku  oraz  pewnym  przedziałem zmienności  wszystkich 
moż-
liwych  wyników.  Załóżmy,  że  dano  nam  szansę  zarobienia  100  £  z 
prawdopodobień-
stwem 50%. Prawdopodobieństwo utraty 100 £ także wynosi 50%. Decydując się 
na
udział  w  takiej  grze,  nie  mamy  —  przeciętnie  biorąc  —  szansy  na  zarobienie
pieniędzy.

 Gra uczciwa to taka gra, w przypadku której zyski — przeciętnie biorąc — są
   równe zeru.

Jeżeli szansa wygrania 100 £ równa się 30%, a szansa przegranej wynosi 70%, 
to
grę  określimy  jako  nieuczciwą. Uczestnicząc  w  niej,  średnio  biorąc,  tracimy 
pieniądze.
W sytuacji odwrotnej, gdy prawdopodobieństwo wygranej wynosi 70%, przegranej 
zaś
30%, udział  w grze powinien przynieść  zysk.  Mówimy,  że jest  to gra,  w której 
szanse
wygranej przeważają.

Porównajmy teraz ze sobą dwie gry: jedna zapewnia 50% szans wygrania lub 
prze-
grania 100 £, a druga 50% szans wygrania lub przegrania 500 £. Obie są grami 
uczci-
wymi, lecz druga jest bardziej ryzykowna. Większy jest przedział, w którym mieszczą
się wszystkie możliwe do uzyskania wartości wyników.

Zajmiemy  się  teraz  analizą  ludzkich  postaw.  Ekonomiści  dzielą  ludzi  na: 
wykazują-
cych  niechęć do ryzyka,  neutralnych  wobec ryzyka  i  lubiących  ryzyko.  Funkcję 
kryte-
rium pełni stosunek do gry uczciwej. Osoba neutralna wobec ryzyka nie zwraca uwagi
na  stopień  rozproszenia  możliwych  wyników  gry.  Decyzję  o  rozpoczęciu  gry 

podejmuje
jedynie wtedy, kiedy szanse na osiągnięcie wygranej pieniężnej przeważają.

Osobę neutralną wobec ryzyka interesuje jedynie to, czy — przeciętnie biorąc —
uczestnictwo w grze przyniesie jakieś zyski.  Osoba unikająca ryzyka nie weźmie
udziału w grze uczciwej.

Osoba  niechętna  wobec  ryzyka  może  zagrać,  jeśli  szanse  na  wygraną  są 
dostatecz-

I
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nie duże. Nadzieja na prawdopodobne zyski pokona naturalną niechęć do ryzyka. 
Jed-
nak im dana osoba bardziej unika ryzyka, tym większe muszą być szanse wygranej.

Osoba lubiąca ryzyko podejmie  wyzwanie  nawet  wtedy,  kiedy 
prawdopodobień-
stwo przegranej przeważa.

Im silniejsze  jest  przy tym zamiłowanie  do ryzyka,  tym większe muszą  być 
szanse
przegranej, aby ktoś taki zrezygnował z gry.

Ubezpieczenie  się  jest  przeciwieństwem hazardu.  Załóżmy,  że  ktoś  ma  dom
o wartości 100 000 £ i że prawdopodobieństwo utracenia go wskutek pożaru wynosi
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Ramka 13.1

Jaką loterię wybrać?

Działająca od lutego 1997 r. Brytyjska Loteria Narodowa polega na losowaniu 6 
kul  ze
zbioru 49 kul. Wylosowane kule nie zostają powtórnie wrzucone do bębna. Szansa
prawidłowego wskazania wszystkich 6 kul wynosi około 1 do 14 milionów. Tylko
45% wszystkich  wpływów ze  sprzedaży (czyli  o  wiele  mniej  niż  w przypadku 
wyści-
gów konnych) jest wypłacane w formie wygranych. Nawet grając w ruletkę, masz
większe szanse na wygraną: jeśli na kole oprócz 36 innych liczb umieszczono 0 i 
00,
kasyno zarabia tylko na 2 z 38 możliwych wyników. Dlaczego zatem loteria jest aż 
tak
popularna?

Ludzie lubią przeznaczać swoje pieniądze na szlachetne cele. Ponieważ część 
zy-
sków  z  loterii  jest  kierowana  na  cele  charytatywne,  ludzie  kupują  losy  loterii, 
zamiast
finansować OXFAM i Comic Relief. Otóż okazuje się, że po pojawieniu się loterii
inne  wydatki  na  działalność  charytatywną  zmniejszyły  się.  Podobnie  było  w 
przypad-
ku  wpływów  osiąganych  przez  firmy  bukmacherskie  w  rodzaju  Ladbrokes. 
Podniece-
nie  towarzyszące  ciągnieniu losu  stanowi  substytut  podniecenia  odczuwanego o 
godzi-
nie 15:30 na nowym parkiecie giełdy londyńskiej — Newmarket.

Co ciekawe, losów loterii nie kupują osoby przypadkowe. Około jednej trzeciej
wszystkich pieniędzy stanowiących przychody Brytyjskiej Loterii Narodowej po-
chodzi od najbiedniejszych 20% ludności. Losy loterii są zatem dobrem niższego 
rzę-
du.  Ten  fakt  stanowi  wielkie  wyzwanie  dla  polityki  rządu.  Jeśli  użyteczność 
krańcowa
wydatków ludzi maleje, to zarówno biedni, jak i bogaci nie powinni na znaczną 
skalę
angażować się w hazard (nawet jeśli szanse wygranej i przegranej są podobne). Być
może  jednak  ludzie  gorzej  wykształceni  nie  są  po  prostu  w stanie  prawidłowo 
ocenić
rzeczywistych szans na wygraną.

10%. Tym samym szanse utrzymania dotychczasowego stanu posiadania (100 000 
£)
są  równe  90%,  natomiast  szanse  stracenia  wszystkiego  wynoszą  10%.  Życie 

1 Tracona w stosunku do przeciętnego wyniku (przyp. red. nauk.).
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zmusza
nas do przyjęcia tego zakładu. Przeciętnie uzyskamy 90 000 £, czyli 90% od sumy
100 000 £ plus 10% od zera.

Firma ubezpieczeniowa oferuje ubezpieczenie pełnej wartości domu za 15 000 
£.
Sumę tę należy wpłacić niezależnie od tego, czy dom się spali, czy też będzie stał 
nie-
naruszony.  Natomiast  firma  ubezpieczeniowa  jest  zobowiązana  do  wypłacenia 
odszko-
dowania w wysokości 100 000 £ tylko wtedy, kiedy dom doszczętnie spłonie. Bez
względu na to, czy dom spłonie, czy nie, wartość naszego majątku wyniesie zatem
85 000 £.

Czy ubezpieczymy  dom?  Towarzystwo  ubezpieczeniowe wykorzystuje  naszą 
sytu-
ację i w ten sposób zarabia pieniądze. Jeżeli nie skorzystamy z jego oferty, nasz 
średni
wynik wyniesie 90 000 £. Ubezpieczenie gwarantuje pewny wynik w wysokości
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85 000 £. Osoba neutralna wobec ryzyka odrzuci ofertę firmy ubezpieczeniowej.
Zgodnie z czysto matematyczną kalkulacją bardziej opłacalne jest podjęcie ryzyka, 
że
dom  spłonie.  Oferta  zostanie  również  odrzucona  przez  osobę  lubiącą  ryzyko. 
Ubezpie-
czenie nie daje szans na wygraną,  a pozbawia przyjemności  odczuwania ryzyka. 
Nato-
miast  osoba  wykazująca  niechęć  do  ryzyka  z  pewnością  zdecyduje  się  na 
ubezpiecze-
nie. Suma 5000 £' nie wydaje się jej wygórowaną ceną za uniknięcie możliwej kata-
strofy. Tablica 13.1 jest podsumowaniem naszych rozważań.

Malejąca użyteczność krańcowa

To, czy zaryzykujemy, zależy od dwóch czynników. Po pierwsze, chodzi o uczucie
przyjemności  lub  przykrości.  Podniecenie  związane  z  obecnością  na  wyścigach
i postawieniem pieniędzy można porównać z nastrojem, w jaki wprawia nas ogląda-
nie dobrego filmu. Kupno losu jest przyjemne. Uczestnictwo w grze może być po
prostu  rozrywką  i  formą  konsumpcji.  Ludzie  są  skłonni  płacić  za  możliwość 
oddawa-
nia się hazardowi. Ryzyko przegranej jest swoistą ceną takiej rozrywki.

Ryzyko  związane z  takim sposobem spędzania  wolnego czasu stanowi  tylko 
nie-
wielką część  ryzyka,  z  jakim mamy do czynienia  w naszym codziennym życiu. 
Przy-
jęte  w  jego  analizie  podejście  jest  mało  przydatne  przy  ocenie  ryzyka  pożaru 
naszego
domu lub ryzyka towarzyszącego podejmowanej przez przedsiębiorstwo decyzji o 
bu-
dowie nowego zakładu. W obu przypadkach chodzi nie o rozrywkę, lecz o poważne
pieniądze.

■I   Indywidualne gusty kształtują się zgodnie z zasadą malejącej użyteczności krań-
H   cowej. Kolejne równe przyrosty konsumpcji w coraz mniejszym stopniu zwięk-
szają użyteczność całkowitą.

1 Tracona w stosunku do przeciętnego wyniku (przyp. red. nauk.).

Typ człowiekaDecyzja o udziale w grzeUbezpieczenie przy
niekorzystnych stawkachWykazujący niechęć do
ryzykaZagra, kiedy szanse na wygraną przeważająWykupi 
polisęNeutralny wobec ryzykaNie zagra, gdy widoki na wygraną
są niekorzystneNie wykupi polisyLubiący ryzykoZagra nawet wtedy, 
kiedy prawdopodobieństwo
przegranej przeważaNie wykupi polisy

Tablica 13.1. Postawy ludzi 
wobec ryzyka
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Załóżmy,  że umierasz z głodu. Suma 1000 £ dostarczyłaby ci mnóstwo uży-
teczności i szczęścia, ponieważ mógłbyś wydać te pieniądze na żywność. Również 
ko-
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lejne 1000 £ potrafiłbyś wydać na rzeczy, których naprawdę potrzebujesz, np. na 
ubra-
nie i dach nad głową. Te dodatkowe pieniądze są dla ciebie nadal cenne, ponieważ 
po-
zwalają zaspokoić twe podstawowe potrzeby, jednak ich wartość jest mniejsza niż
wartość pierwszego tysiąca, który dostałeś, znajdując się w tragicznej sytuacji.

Użyteczność  krańcowa  pierwszego  1000  £  jest  zatem  bardzo  wysoka. 
Rzeczywiście
potrzebowałeś tych pieniędzy. Użyteczność krańcowa następnego 1000 £ jest nieco
mniejsza.  W  miarę  zwiększania  się  dochodu,  użyteczność  krańcowa  kolejnych 
przyro-
stów konsumpcji maleje.

Oczywiście, istnieją wyjątki  od tej  reguły.  Są ludzie, którzy  naprawdę pragną 
mieć
jacht i odczuwają wzrost użyteczności, gdy ich stać na jego zakup. Niemniej jednak
większość z nas początkowo wydaje pieniądze na rzeczy najbardziej potrzebne, a 
na-
sze zadowolenie z kolejnych przyrostów siły nabywczej jest coraz mniejsze.

Załóżmy, że posiadasz 11 000 £ i bierzesz udział w grze, w której prawdopodo-
bieństwo wygrania lub przegrania 10 000 £ jest jednakowe. Jest to gra uczciwa, bo
średni  wynik  gry  wynosi  0  £.  Sytuacja  wygląda  inaczej,  jeżeli  weźmiemy  pod 
uwagę
użyteczność.  Prawo  malejącej  użyteczności  krańcowej  sprawia,  że  wzrost 
użyteczno-
ści,  spowodowany  wzrostem  majątku  z  11  000  £  do  21  000  £,  jest  znacznie 
mniejszy
niż  spadek  użyteczności  w  przypadku  przegranej,  zmniejszającej  twój  stan 
posiadania
z  11  000 £  do 1000 £.  Wygrana  10  000 £  pozwoli  ci  na  zakup niewielu  dóbr 
luksuso-
wych, przegrana zaś zmusi do zrezygnowania z prawie wszystkiego.

Niechętna  ryzyku  jednostka  odmawia  udziału  w  grze,  która  jest  uczciwa  w 
katego-
riach pieniężnych. Ze względu na malejącą użyteczność krańcową większość ludzi 
po-
winna  unikać  ryzyka.  Wyjątek  może  stanowić  udział  w  okazjonalnych  grach  o 
niskich
stawkach, prowadzonych dla czystej przyjemności. Gra zapewniająca równe szanse
wygrania lub przegrania określonej kwoty pieniężnej nie jest grą uczciwą z punktu 
wi-
dzenia użyteczności.  Jak zobaczymy w dalszej części podręcznika, istnieje wiele 
fak-
tów potwierdzających tę tezę.

Z  przeprowadzonej  analizy  wynikają  dwa  wnioski,  do  których  będziemy 
nawiązy-
wać w dalszych rozważaniach. Po pierwsze,  osoby wykazujące niechęć do ryzyka są
skłonne poświęcić część swoich zasobów, aby zmniejszyć to ryzyko. Potwierdzeniem

1 Tracona w stosunku do przeciętnego wyniku (przyp. red. nauk.).
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tej tezy jest rozwój sektora ubezpieczeń. Po drugie, jednostki, które biorą na siebie ry-
zyko, muszą otrzymać za to odpowiednie wynagrodzenie. Wiele rodzajów działalności
ekonomicznej to odpłatne usługi tych, którzy mniej boją się ryzyka, polegające na
przejmowaniu  ryzyka  oraz  świadczone  na  rzecz  tych,  którzy  bardzo  nie  lubią 
niepew-
ności.

13.2. Ubezpieczenie a ryzyko

Zawody rolnika i aktorki są związane z określonym ryzykiem, gdyż ich dochody 
zmie-
niają się z miesiąca na miesiąc. W dobrym miesiącu zarabiają oni po 10, a w złym 
—
po 0. Ryzyko, któremu podlega każde z nich, jest  niezależne. To, czy dany miesiąc 
jest
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dobry dla rolnika, nie ma związku z tym, jak dobry lub zły jest ten sam miesiąc dla 
ak-
torki. Ich indywidualne dochody są obciążone większym ryzykiem niż ich dochód
łączny.  Z tablicy 13.2 wynika, co się stanie, gdy oboje zdecydują się połączyć swe 
do-
chody  i  ponoszone  ryzyko.  Załóżmy,  że  udział  każdego  z  nich  we  wspólnym 
docho-
dzie wynosi 50%. Jeżeli oboje mieli dobry (lewa górna kratka) lub zły (prawa dolna
kratka) miesiąc, to połączenie dochodów nie ma żadnego wpływu na ich sytuację.
Każde z nich otrzymuje tyle, ile i tak zarobiłoby samodzielnie. Natomiast w obu 
pozo-
stałych przypadkach sukces jednego z partnerów łagodzi niepowodzenie drugiego.
Działając  wspólnie,  rolnik  i  aktorka  zwiększają  zatem  stabilność  swoich 
indywidual-
nych dochodów. Jeżeli oboje są osobami unikającymi ryzyka, to wspólnota jest dla
nich  korzystna.  Rozwiązanie  to  byłoby  prawdopodobnie  stosowane  dość 
powszechnie,
gdyby nie wiele problemów „technicznych" (honoraria prawników, nieuczciwość 
part-
nerów, podatki).

Łączenie  niezależnego  od  siebie  ryzyka  różnych  podmiotów  stanowi  istotę 
działa-
nia  firm  ubezpieczeniowych.  Załóżmy,  że  statystyki  dotyczące  umieralności 
dostarcza-
ją nam informacji, iż przeciętnie 1% osób w wieku 55 lat nie przeżyje następnego 
ro-
ku.  Zgony  zostaną  spowodowane  zawałami  serca,  nowotworami,  wypadkami 
drogo-
wymi lub innymi przyczynami  i z dużym prawdopodobieństwem można określić
względne znaczenie tych powodów.

Spróbujmy wylosować 100 osób w wieku 55 lat, nic nie wiedząc o stanie ich 
zdro-
wia. Przeciętnie w kraju 1 % osób w tym wieku umrze w ciągu następnego roku. W 
na-
szej próbie losowej liczba zgonów może być równa 0, 1, 2 lub więcej. Im większa 
jest
próba  55-latków,  tym  większe  prawdopodobieństwo,  że  następnego  roku  nie 
przeżyje

Rolnik
dobry miesiąc
(10)zły miesiąc

(0)AktorkaDobry miesiąc 10105Zły miesiąc (0)50

Tablica 13.2. Łączenie ryzyka: podział wspólnej 
puli dochodów
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1%  członków  wylosowanej  grupy.  W  przypadku  próby  liczącej  1  min  osób 
możemy
być prawie pewni, że umrze około 10 000 spośród 55-latków, chociaż oczywiście 
nie
potrafimy wskazać, które to będą osoby.  Włączając do próby coraz więcej osób.
zmniejszamy prawdopodobieństwo odchyleń od tego wyniku2.

Firmy ubezpieczające na życie pobierają składki ubezpieczeniowe w zamian za
obietnicę wypłacenia znacznie wyższej  sumy rodzinie ubezpieczonego klienta w 
przy-
padku  jego  śmierci.  Prawdopodobieństwo  niewywiązania  się  przez  firmę 

ubezpiecze-

2 Twierdzenie  to  nosi  nazwę  „prawa  wielkich  liczb".  Jego  dowód  można  znaleźć  w  większości  podręczni-

ków statystyki.
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niową  z  obietnicy  jest  minimalne,  gdyż  połączyła  ona  ryzyko  występujące  w 
bardzo
dużej  grupie  klientów.  Oczywiście,  nikt  nie  może  zagwarantować,  że  w  ciągu 
nadcho-
dzącego roku umrze dokładnie 1% z dużej liczby 55-latków. Dlatego też firma jest 
na-
rażona na niewielkie ryzyko, co zostaje uwzględnione przy kalkulacji ceny polisy.
Jednak dzięki połączeniu indywidualnego ryzyka w dużej i zróżnicowanej grupie
składka  ubezpieczeniowa  jest  niska. Gdyby  firmy  ubezpieczeniowe  próbowały 
żądać
wyższych  składek,  wzrosłaby  liczba  nowych  towarzystw  ubezpieczeniowych 
przycią-
gniętych wysokimi zyskami3.

Łączenie  ryzyka  nie  byłoby  możliwe,  gdyby  wszyscy  tworzący  pulę  byli 
narażeni
na takie samo niebezpieczeństwo. Przyjmijmy, że ryzyko wybuchu wojny atomowej
w samej tylko Europie w ciągu najbliższych 10 lat wynosi 10%. Jeżeli dojdzie do 
woj-
ny,  nikt w Europie nie przeżyje.  W takim przypadku większość Europejczyków 
chcia-
łaby  zostawić  trochę  pieniędzy  swoim  najbliższym,  mieszkającym  w  innych 
częściach
świata. W Europie Zachodniej 10 min osób jest gotowych wykupić odpowiednią 
poli-
sę w amerykańskiej firmie ubezpieczeniowej.

Mimo że chodzi tu o bardzo wielu ludzi, tym razem ryzyka nie da się połączyć.
Okazuje  się,  że  ponieważ  mamy  do  czynienia  z  sytuacją,  w  której  albo  zginą 
wszyscy,
albo  nie  zginie  nikt, firma  bądź  będzie  zmuszona  wypłacić  odszkodowania 
rodzinom
wszystkich swoich klientów, bądź też — gdy wojna nie wybuchnie — nie wypłaci 
pie-
niędzy nikomu. Zarówno dla bardzo dużej grupy, jak i dla jednostki, ryzyko jest 
jed-
nakowe  i  wynosi  10%.  Kiedy  pewne  zdarzenie,  jeżeli  już  nastąpi,  dotyczy 
wszystkich,
zbiorowość i jednostka podlegają dokładnie takim samym prawidłowościom. Nie 
ma
wówczas możliwości obniżenia ryzyka przez utworzenie puli wspólnego ryzyka.

Właśnie dlatego wiele towarzystw ubezpieczeniowych nie oferuje ubezpieczeń 
na
wypadek klęsk żywiołowych, takich jak powodzie, trzęsienia ziemi czy epidemie.
Wprawdzie  są  one równie  naturalne jak zawał  serca,  lecz  —jeżeli  wystąpią  — 
swymi
skutkami dotykają wielką liczbę klientów firmy. Ryzyko nie może więc być w tym
przypadku  zmniejszone  dzięki  zastosowaniu  metody  łączenia  go.  Poszczególne 
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towa-
rzystwa nie mogą żądać tak niskich cen za polisę jak w przypadku ubezpieczenia 
od
śmierci na zawał serca, kiedy ryzyka są niezależne, a ogólny wynik jest w miarę
pewny.

Łączenie ryzyka polega  na  agregowaniu  niezależnych  od  siebie  rodzajów 
ryzyka
w celu obniżenia niepewności dla całej zbiorowości.

Istnieje również inny sposób zmniejszenia kosztów ponoszonego 
ryzyka.  Określa
się  go  mianem  dzielenia ryzyka, a  najlepszym  jego  przykładem  jest  rynek 
ubezpieczeń
firmy Lloyd w Londynie. Dzielenie ryzyka jest konieczne zawsze wtedy, kiedy nie
można  zmniejszyć  ryzyka  przez  jego  połączenie.  Firma  Lloyd  oferuje 
ubezpieczenie
od  trzęsień  ziemi  w  Kalifornii,  a  jednocześnie  jest  gotowa  ubezpieczyć  nogi 
gwiazdy
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Chcąc zrozumieć, na czym polega dzielenie ryzyka, musimy wrócić do prawa 
ma-
lejącej  użyteczności  krańcowej.  Twierdziliśmy  poprzednio,  że  przyrost 
użyteczności
związany  z  uzyskaniem  dodatkowych  10  000  £  jest  mniejszy  od  spadku 
użyteczności
wywołanego  koniecznością  zrezygnowania  z  takiej  sumy.  Warto  zauważyć,  że 
różnica
użyteczności  krańcowej  takich  samych  zysków  i  strat  finansowych  jest  tym 
mniejsza,
im mniejsza jest ich wielkość. Użyteczność krańcowa dodatkowego funta jest tylko
odrobinę mniejsza niż ubytek użyteczności związany z jego utratą. Gdy stawki są 
bar-
dzo małe, ludzie zwykle są neutralni wobec ryzyka. Zgodzilibyśmy się zapewne na
rzucanie  monetą  w  celu  rozstrzygnięcia,  kto  wygra,  a  kto  straci  0,10  £,  ale 
odmówili-
byśmy,  gdyby chodziło o 10 000 £. Im wyższe stawki, tym bardziej dotkliwe są 
skutki
działania prawa malejącej użyteczności krańcowej.

Można się udać do firmy Lloyd w celu ubezpieczenia startu amerykańskiego 
pro-
mu kosmicznego na 20 mld £. Ryzyko jest tu bardzo duże. Tylko mała jego część
może się stać częścią większego portfela. Niepewność jest w tym przypadku zbyt
duża, aby ktokolwiek mógł się podjąć ubezpieczenia za umiarkowaną cenę.

Towarzystwo  ubezpieczeń  Lloyda  działające  w  Londynie  to  zrzeszenie 
składające
się z setek syndykatów.  Każdy z nich grupuje około 20 członków wnoszących po
100 000 £ wkładu. Każdy syndykat bierze na siebie — powiedzmy — 1% sumy 
trans-
akcji za 20 mld £, a następnie odsprzedaje część ryzyka innym firmom z sektora 
ubez-
pieczeń. W ten sposób ryzyko jest kilkakrotnie dzielone, a udział pojedynczej firmy
lub syndykatu w ogólnej wartości transakcji  jest  minimalny.  W ramach jednego 
syndy-
katu ryzyko jest jeszcze raz dzielone między jego członków. Proces podziału trwa 
tak
długo, aż stawka każdego z uczestników zostanie zredukowana do poziomu, przy 
któ-
rym  różnica  między  użytecznością  krańcową  zysku  w  przypadku  wygranej  a 
użytecz-
nością  krańcową  straty  w  przypadku  niepowodzenia  staje  się  bardzo  mała. 
Ubezpiecze-
nie od ryzyka jest teraz możliwe przy niskiej cenie polisy, dzięki czemu nabiera ono
atrakcyjności w oczach potencjalnych klientów towarzystwa ubezpieczeniowego.

Dzięki łączeniu i dzieleniu ryzyka ubezpieczenie pozwala jednostkom, za przy-
stępną cenę, ograniczyć wiele rodzajów ryzyka. Jednak dwa czynniki zakłócające
ograniczają  liczbę  transakcji  na  rynku  ubezpieczeń  i  zmniejszają  możliwości 
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wykorzy-
stania polisy jako sposobu radzenia sobie z ryzykiem.

Pokusa nadużycia

Firmy  ubezpieczeniowe  obliczają  przeciętne  (statystyczne)  prawdopodobieństwa 
pew-
nych  zachowań  i  zdarzeń.  Ich  pracownicy  sprawdzają,  ile  samochodów  jest 
kradzio-
nych  rocznie.  Poszczególne  kradzieże  to  zwykle  zjawiska  niezależne  od  siebie. 
Można
więc oczekiwać,  że  firmy ubezpieczeniowe połączą ryzyko  dużej  liczby swoich 
klien-
tów i ustalą niską składkę za ubezpieczenie od kradzieży samochodu.

Wyobraź  sobie,  że  siedzisz  w  restauracji  i  nagle  przypominasz  sobie,  że 
zostawi-
łeś otwarty samochód. Czy w tej sytuacji przerwiesz obiad i wybiegniesz zamknąć 
au-
to? Nie zrobisz tego,  jeśli  jest  ono  w pełni  ubezpieczone od kradzieży.  Pokusa 
naduzy-
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cia (morał hazard) pojawia  się  wtedy,  kiedy  akt  ubezpieczenia  się  zmienia 
prawdopo-
dobieństwo wystąpienia zdarzenia, na wypadek którego się ubezpieczyliśmy.

■ Pokusa nadużycia polega na wykorzystywaniu niedostępnej dla innych informa-
Wm ej i w celu uzyskania korzyści kosztem drugiej strony, z którą została zawarta
M       umowa.  

Obliczenia  statystyków  dotyczą  całej  populacji.  Pewna  jej  część  nie  wykupi 
ubez-
pieczenia  i  będzie  się  zachowywać  ostrożniej,  aby  uniknąć  zagrożenia.  Inni 
postąpią
odwrotnie.  Średnie statystyczne  nie  stanowią zatem wystarczającej  podstawy do 
wy-
znaczenia  poziomu  ryzyka  ponoszonego  przez  ubezpieczyciela  i  określenia 
wysokości
składek. Pokusa nadużycia utrudnia ubezpieczenie się, a także podnosi jego cenę.

Towarzystwa ubezpieczeniowe są gotowe ubezpieczyć nasz samochód lub dom 
na
sumę stanowiącą tylko część wartości. Biorą na siebie spore ryzyko,  ale za to w 
przy-
padku nieszczęścia nasza sytuacja i tak się pogarsza. Firma stara się więc, aby nie
zniknęła nasza motywacja do dbałości o zmniejszanie szans wystąpienia szkody.
W efekcie,  dzięki  ograniczeniu pokusy nadużycia,  odszkodowania są wypłacane 
rza-
dziej, a koszty polisy znacznie się obniżają.

Selekcja negatywna

Niektórzy  ludzie  palą  papierosy,  a  inni  nie.  Prawdopodobieństwo  wcześniejszej
śmierci palaczy jest większe. Firma ubezpieczeniowa nie ma informacji o nałogach
swoich  klientów  i  musi  pobierać  jednakową  składkę  od  wszystkich  klientów 
ubezpie-
czających się na życie.

Przyjmijmy, że składka ubezpieczeniowa została skalkulowana na podstawie da-
nych o średniej umieralności dla całej populacji. Ludzie, którzy nie palą, wiedzą, że
ich oczekiwana długość życia jest  większa od przeciętnej,  i cenę polisy uważają
w związku z  tym za wygórowaną.  Z kolei  palacze wiedzą,  że  ich spodziewana 
długość
życia  jest  mniejsza, cena polisy wydaje  się im zatem atrakcyjnie  niska. Chociaż 
firma
ubezpieczeniowa nie potrafi wyodrębnić obu grup, to wie, że ustalenie składki na 
pod-
stawie średniej krajowej przyciągnie tylko palaczy, czyli osoby z grupy wysokiego
ryzyka.
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Do  selekcji negatywnej (adverse selection) dochodzi  wówczas,  gdy 
jednostki,
decydując  o zawarciu (lub nie) pewnego kontraktu,  posługują się dostępną 
tylko
im informacją, co sprawia, że ci, którzy się decydują na zawarcie kontraktu, 
nie
stanowią reprezentatywnej próbki całej populacji.

Dobrym  rozwiązaniem  jest  w  tej  sytuacji  przyjęcie  założenia,  że  wszyscy 
klienci
są palaczami, i ustalenie odpowiednio wysokiej składki. Niepalący uznają wówczas
koszt polisy za zbyt wysoki w stosunku do ich oczekiwań. Być może poddadzą się 
do-
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datkowym badaniom lekarskim, aby wykazać, że należą do grupy klientów o niskim
ryzyku, którym powinna przysługiwać niższa składka ubezpieczeniowa. W praktyce
badania lekarskie są obowiązkowe przy wielu umowach ubezpieczeniowych.

Chcąc sprawdzić, czy rozumiesz różnicę między pokusą nadużycia a selekcją ne-
gatywną,  określ,  z  jakim przypadkiem mamy do czynienia  w poniższych  przykła-
dach: 1) osoba śmiertelnie chora podpisuje umowę ubezpieczeniową na życie; 2) pe-
wien człowiek, uspokojony faktem, że ubezpieczył się na życie na rzecz osób pozo-
stających  na  jego  utrzymaniu,  decyduje  się  popełnić  samobójstwo  pod  wpływem
nagłej depresji (w pierwszym przypadku chodzi o selekcję negatywną, w drugim zaś
mamy do czynienia z pokusą nadużycia).

13.3. Niepewność a dochody z posiadanych aktywów

Istnieje wiele sposobów przeniesienia majątku z okresu bieżącego do okresu przyszłe-
go. Ludzie mogą gromadzić pieniądze, bony i obligacje skarbowe, a także akcje i ob-
ligacje przedsiębiorstw prywatnych, domy, złoto itp. Spróbujemy teraz porównać sto-
py zwrotu z akcji i z bonów skarbowych — dwóch konkretnych form gromadzenia
majątku.

Bony skarbowe są zwykle  emitowane przez państwo na okres trzech miesięcy.
Państwo sprzedaje je,  powiedzmy,  po 99 £ i  jednocześnie obiecuje odkupić każdy
z nich po trzech miesiącach za 100 £. Osoby, które zakupią te bony i odsprzedadzą je
skarbowi państwa, zarabiają w ciągu tego okresu nieco więcej niż 1% wartości zain-
westowanej  sumy.  Reinwestując  swój  dochód  w  zakup  następnych  trzech  bonów
w ciągu roku, zarabiają około 4% rocznie. W przypadku zakupu bonów skarbowych
jest  zagwarantowana  określona  trzymiesięczna  nominalna  stopa  procentowa, 
ponieważ
skarb państwa zapewnia niezmienność ceny wykupu bonu.

Realny zysk to  dochód  nominalny  pomniejszony  o  stopę  inflacji  występującą
w okresie posiadania bonów. Ludzie potrafią oszacować prawdopodobną wysokość in-
flacji w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Również realny dochód z bonów skarbo-
wych nie jest zatem obciążony dużym ryzykiem.

Jeżeli akcję kupiono tanio, a następnie sprzedano ją po odpowiednio wyższej ce-
nie, to zysk z tej operacji zwiększy dochody z posiadania akcji.

Akcje przedsiębiorstw przynoszą dochód na dwa różne sposoby.

Dywidendy to regularne płatności dla akcjonariuszy, których źródłem są zyski.
Zysk kapitałowy (strata kapitałowa) to  zmiana  ceny  akcji  w  okresie  jej 
posiadania.

Stopa zwrotu {zysku) to zysk z inwestycji w akcje, wyrażony jako odsetek począt-
kowo wyłożonej sumy pieniędzy.

(13.1)
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Chcąc obliczyć realną stopę zwrotu, od nominalnej stopy zwrotu należy odjąć
stopę inflacji. Na rysunku 13.1 przedstawiono realną roczną stopę zwrotu z bonów
skarbowych i akcji przedsiębiorstw w Wielkiej Brytanii w latach 1960-2003. Warto
zwrócić uwagę na dwa ważne zjawiska. Po pierwsze, stopa zwrotu z akcji przedsię-
biorstw podlega nieporównanie  większym wahaniom niż  stopa zwrotu z  bonów 
skar-
bowych. Zgodnie z tym, co powiedzieliśmy w poprzednim rozdziale, realna stopa 
zy-
sku z bonów skarbowych jest w rzeczywistości względnie stała. Natomiast realna 
do-
chodowość akcji osiągnęła poziom +130% w 1975 r. i -70% w 1974 r. Były okresy,
kiedy realna stopa zwrotu z akcji przekraczała 20%, podczas gdy w innych spadała 
do
-10%. Akcje  są  więc bardziej  ryzykowną  formą gromadzenia  majątku niż bony 
skar-
bowe4.

Istotną  informację  zawiera  też,  przedstawiona  na  rysunku  13.1,  przeciętna 
wyso-
kość realnej stopy zwrotu z obu rodzajów aktywów w badanym okresie. Średnia 
realna
dochodowość bonów jest  bliska zeru.  Inaczej  wygląda  to  w przypadku  średniej 
realnej
stopy zwrotu z akcji. Kształtuje się ona na poziomie ponad 5% rocznie.

Inwestycje  w akcje są obciążone o wiele większym ryzykiem niż inwestycje
w bony skarbowe. To wyższe ryzyko jest kompensowane przeciętnie wyższymi do-
chodami.  Duże ryzyko  jest  równoznaczne z  możliwością  utraty pokaźnych  sum 
pienię-
dzy (np. ostatnio ludzie stracili krocie, kiedy załamały się kursy dotcomów). Nie 
chcąc
zniechęcić ludzi do podejmowania ryzyka, przeciętne dochody z akcji muszą być 
od-
powiednio wysokie.

Ryzyko przy zakupie akcji jest większe z dwóch powodów. Po pierwsze, nikt 
nie
ma  pewności,  jak  wysokie  będą  dywidendy.  Zależy  to  od  wysokości  zysków 
przedsię-
biorstwa i oczekiwań co do jego sytuacji w przyszłości. Kiedy te oczekiwania są 
pesy-
mistyczne,  przedsiębiorstwa  wypłacają  niższe 
dywidendy,  aby  utrzymać  odpowiedni
stan rezerw.

Rysunek  13.1.  Roczna  stopa
zwrotu  z  inwestycji  w  papiery
wartościowe  w  Wielkiej
Brytanii w latach 1960-2003

Ź r ó d ł o :  Frank  Russell  Internatio-
nal,  UK  Capital  Market  History
and  Asset  Market  Allocations
1919-1985.  W:  ONS,  Economic
Trends.4 Istnieje  wiele  powodów,  aby sądzić,  że duże  dodatnie  lub ujemne  dochody  z  akcji  nie  były  oczekiwane  na

rynku.  Gdyby  rynek  potrafił  przewidzieć  zyski  w  wysokości  30% w wyrażeniu  realnym,  ludzie  gorączkowo
próbowaliby  kupować  takie  akcje.  Ich  ceny wzrosłyby.  Podobnie  dzieje  się  w  przypadku  strat  kapitałowych.
Gdyby  rynek  mógł  je  przewidzieć,  ludzie  gwałtownie  próbowaliby  pozbyć  się  niektórych  akcji,  ich  ceny
spadłyby, a dochodowość wzrosła.
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Ramka 13.2

Wahania cen na rynkach akcji

Poniższy  wykres  pokazuje  zmiany  cen  (kursów)  akcji  przedsiębiorstw.  Ich 
ilustracją  są
wahania wskaźnika cen 100 głównych spółek (Financial Times Stock Exchange,
FTSE)  w  ciągu  ostatnich  5  lat.  Zauważmy,  że  skala  na  osi  pionowej  jest 
logarytmicz-
na, co oznacza, że mierzone w pionie równe odległości odpowiadają takim samym
zmianom  procentowym. Wykres  pokazuje,  że  —  nawet  jeśli  odwołamy  się  do 
przecięt-
nej obejmującej ponad 100 spółek — wskaźnik spadł o połowę w latach 2000-2002,
a potem wzrósł o około 50% (z nieco ponad 3000 do około 4500) w latach 2003-
2004.

Co jest przyczyną aż tak gwałtownych wahań? Chodzi głównie o to, że rynek 
eks-
trapoluje bieżące informacje, dokonując prognoz wartości całego strumienia przy-
szłych dochodów tych spółek. W podatnych na wahania sektorach gospodarki już
małe  zmiany  bieżących  informacji  mogą  powodować  gwałtowne  zmiany 
przewidywa-
nych  przyszłych  zysków.  Ponieważ  cena  akcji  odzwierciedla  przyszłe  dochody 
spółki,
w przypadku sektorów, w których niepewność odgrywa znaczną rolę, ceny akcji 
mogą
się drastycznie zmieniać.

Po drugie, przewidywania co do prawdopodobnych zysków kapitałowych mogą
się radykalnie zmieniać.

W końcu lat dziewięćdziesiątych XX w. inwestorzy giełdowi płacili wysokie 
ceny

Ź r ó d ł o :  Copyright 2004 Yahoo! Inc. (http://finance.yahoo.com).

http://finance.yahoo.com/
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za akcje dotcomów, mimo że zyski w tych spółkach miały się pojawić dopiero po 
la-
tach.  Powszechne  było  wówczas  przekonanie,  że  zaktualizowana  wartość 
przyszłych
dywidend  jest  wielka.  Co prawda  dyskontowanie  pomniejsza  dzisiejszą  wartość 
przy-
szłych dywidend, lecz ludzie przewidywali spektakularny rozwój dotcomów, który



miał  w  końcu  zapewnić  wypłaty  wielkich  dywidend.  W  konfrontacji  z 
rzeczywistością
te  przewidywania  załamały  się  i  szacowane  poziomy  zaktualizowanej  wartości 
przy-
szłych  zysków  znacznie  się  zmieniły.  W  latach  2000-2001  kursy  akcji  spółek 
Amazon
i Yahoo! spadły o 80 i więcej procent. Ramka 13.2 zawiera szczegółowe informacje
na  ten  temat.  To  zmiana  oczekiwań  co  do  wysokości  przyszłych  zysków 
kapitałowych
była przyczyną silnych wahań cen akcji i zysków z ich zakupu.

13.4. Wybór portfela inwestycyjnego

Portfel inwestora  finansowego  to  zbiór  aktywów  finansowych  i  rzeczowych: 
wkładów
bankowych, bonów skarbowych, obligacji skarbowych, akcji przedsiębiorstw, złota,
dzieł sztuki. Służy on do lokowania majątku. W jaki sposób wykazujący niechęć do
ryzyka inwestor wybiera konkretny portfel, czyli strukturę swych aktywów?

W  rozdziale  5  zbudowaliśmy  podstawowy  model  wyboru  dóbr  przez 
konsumenta.
Linia  ograniczenia  budżetowego  przedstawiała  możliwości  rynkowe,  określając 
ilość
dóbr  możliwych  do  nabycia  przy  danym  dochodzie.  Krzywe  obojętności 
reprezento-
wały  indywidualne  gusty.  Przy  danym  ograniczeniu  budżetowym  konsument 
wybierał
taki  koszyk  dóbr,  który  znajdował  się  na  najwyższej  osiągalnej  krzywej 
obojętności.

Tego samego rodzaju rozumowanie będziemy mogli zastosować przy wyborze
portfela  aktywów.  Wybór  między dwoma różnymi  dobrami  zastąpimy wyborem 
mię-
dzy przeciętnym lub, inaczej,  oczekiwanym zyskiem z danego portfela aktywów
a związanym z nim ryzykiem.

Wybór między ryzykiem a zyskiem

Gusty.  Unikający ryzyka  konsument  (lub  inwestor  finansowy)  preferuje  wyższy 
prze-
ciętny  zysk  z  danego  portfela,  lecz  nie  lubi  wyższego  ryzyka.  Podjęcie 
dodatkowego
ryzyka jest możliwe jedynie wtedy, kiedy zostanie ono zrekompensowane wyższym
przeciętnym zyskiem.  Przez  ryzyko rozumiemy tu zmienność dochodów z całego 
port-
fela aktywów. Gdy portfel składa się wyłącznie z akcji przedsiębiorstw, ryzyko jest
znacznie większe niż w przypadku ograniczenia się tylko do bonów skarbowych.



Możliwości inwestycyjne. Chcąc lepiej wyjaśnić problem wyboru portfela, zakłada-
my,  że  możemy  inwestować  tylko  w  dwa  rodzaje  aktywów.  Wkłady  bankowe 
stanowią
stosunkowo  pewny  rodzaj  inwestycji.  Inwestor  ma  zwykle  niezłe  informacje  o 
wyso-
kości  dochodów  z  wkładów  bankowych.  Innym  rodzajem  aktywów  są  akcje 
przedsię-
biorstw,  których  posiadanie  wiąże  się  z  o  wiele  większym ryzykiem,  ponieważ 
przy-
noszony przez nie dochód podlega większym wahaniom.

Inwestor  dysponuje  określonym  majątkiem.  Jeżeli  zostałby  on  w  całości 
umiesz-
czony  w  banku,  to  dochód  z  portfela  byłby  równy  oprocentowaniu  wkładów i 
obciąża-
łoby  go  stosunkowo  niewielkie  ryzyko.  Im  większa  część  majątku  jest 
przeznaczona



na  zakup  akcji,  tym  wyższy  przeciętny  dochód  z  portfela  i  tym  samym  dużo 
większe
ryzyko.

Wybór  portfela.  Inwestor wykazujący wysoką  niechęć do ryzyka  całą zawartość 
swo-
jego portfela ulokuje w bezpiecznych aktywach. Inwestor zacznie rozważać kupno 
ak-
tywów obciążonych  większym ryzykiem wówczas,  gdy przeciętny zwrot  z  nich 
prze-
kroczy  przeciętny  zwrot  z  aktywów  bezpiecznych.  Załóżmy,  że  taki  właśnie 
przypadek
jest możliwy. Jaką część portfela będą stanowić aktywa o dużym ryzyku? Na ogół
udział w portfelu aktywów obciążonych dużym ryzykiem będzie tym wyższy, im:
1) wyższy jest przeciętny zysk z niepewnych aktywów w stosunku do zysku z akty-
wów o  niskim ryzyku;  2)  niższe  jest  ryzyko  występujące  w grupie  aktywów o 
dużym
ryzyku; 3) mniejsza jest niechęć inwestora do ryzyka.

Dywersyfikacja portfela

Kiedy inwestor ma do czynienia z wieloma aktywami obciążonymi ryzykiem, może
zmniejszyć  niepewność  związaną  z  całym  portfelem  bez obniżania  przeciętnego 
zysku
z  portfela.  Problem  ten  został  zilustrowany  w  tablicy  13.3,  której  struktura 
przypomina
tablicę 13.2, poświęconą problemowi rolnika i aktorki. Bierzemy pod uwagę dwa 
ro-
dzaje  aktywów.  Załóżmy,  że  są  to  akcje  firmy  naftowej  i  banku.  Mogą  one 
przynieść
dochód w wysokości 4 £ (gdy sprawy mają się dobrze) lub 2 £ (gdy pojawią się kło-
poty). W obu gałęziach istnieje 50% szans wystąpienia recesji i 50% szans na dobrą 
ko-
niunkturę. Zakładamy również, że stopy zwrotu w obu gałęziach są niezależne od 
sie-
bie.  Dobra sytuacja  w przemyśle  naftowym nie  ma wpływu na sytuację  sektora 
banko-
wego.

Przypuśćmy,  że  mamy  do  zainwestowania  2  £,  a  akcje  naftowe  i  bankowe 
kosztują
1  £  każda.  Jaka  struktura  portfela  zapewnia  najkorzystniejszą  relację  między
wielkością zysku a ryzykiem? Oba rodzaje akcji przynoszą taki sam dochód i dają 
taką

Sektor bankowy
dobra

koniunkturazła
koniunkturaPrzemysł naftowyDobra koniunktura8 £6£ Zła 

koniunktura6£

6

4£

Tablica 13.3. Zróżnicowany portfel 
inwestycyjny



samą pewność jego uzyskania. Skoro tak, to wydaje się obojętne, czy zakupimy wy-
łącznie  akcje  firmy  naftowej,  czy  też  wyłącznie  akcje  banku.  Jednak  najlepszą 
strate-
gią jest dywersyfikacja portfela.



Dywersyfikacja {zróżnicowanie) portfela polega na łączeniu ryzyka związanego
z kilkoma różnymi aktywami o różnej dochodowości.

Strategię różnicowania aktywów można też określić jako zasadę niewkładania
wszystkich jajek do jednego koszyka. Załóżmy, że zakupiliśmy tylko jeden rodzaj 
ak-
cji. Kupując dwie akcje za nasze 2 £, mamy 50% szans na zarobienie 4 £. Wszystko
zależy od tego, jak gałąź, w której inwestujemy, będzie się rozwijać. Przeciętny do-
chód z inwestycji wynosi 6 £, lecz dochód faktyczny będzie równy albo 4 £, albo 8 
£.

W tablicy 13.3 pokazano zdywersyfikowany portfel, w którego skład wchodzą
dwie różne akcje. Jeżeli obie gałęzie będą się rozwijać pomyślnie, zarobimy 8 £, 
lecz
prawdopodobieństwo takiego wariantu wynosi tylko 25%. Istnieje wprawdzie 50%
szans,  że  przemysł  naftowy  znajdzie  się  we  wzrostowej  fazie  koniunktury,  ale 
ponie-
waż obie gałęzie nie są ze sobą związane, tylko w połowie przypadków dobra ko-
niunktura obejmie również sektor bankowy. Istnieje również 25% szans, że spadek 
ko-
niunktury  wystąpi  w  obu  gałęziach  jednocześnie.  Tyle  samo  wynosi 
prawdopodobień-
stwo, że w jednej gałęzi nastąpi poprawa koniunktury, a w drugiej jej pogorszenie.
Każda  z  czterech  kombinacji  przedstawionych  w  tablicy  13.3  może  wystąpić
z 25-procentowym prawdopodobieństwem.

Przeciętny zwrot  z  portfela  akcji  wynosi  nadal  6  £,  czyli  dokładnie  tyle,  ile 
wynosił
wtedy,  kiedy  nasze  2  £  w  całości  przeznaczyliśmy  na  jeden  rodzaj  akcji. 
Zmniejszyły
się  natomiast  wahania  dochodów z portfela.  Zamiast  50-procentowych  szans  na 
dochód
w  wysokości  4  £  lub  8  £,  mamy  teraz  do  czynienia  z  prawdopodobieństwem 
uzyskania
którejkolwiek z krańcowych kombinacji, równym 25%, a zarobienia 6 £ — 50%.

Dywersyfikacja  zmniejsza  ryzyko,  nie  zmienia  zaś  przeciętnej  stopy zwrotu. 
Jest
to  operacja  opłacalna.  Podobnie  jak  w  przypadku  łączenia  ryzyka  przez 
towarzystwa
ubezpieczeniowe,  zwiększenie  trzymanej  w  portfelu  liczby  aktywów  o 
niezależnych
stopach  zwrotu  i  różnym  ryzyku,  które  ulega  połączeniu,  pozwala  zmniejszyć 
ryzyko
całego portfela.

Na  rysunku  13.2  przedstawiono  typową  zależność  między  wysokością 
całkowitego
ryzyka związanego z danym portfelem a liczbą umieszczonych w nim niezależnych
aktywów. Widać, że całkowite ryzyko związane z posiadaniem portfela aktywów
zmniejsza się, gdy rośnie liczba aktywów o niezależnym od siebie ryzyku. Jednak



większość korzyści z dywersyfikacji jest osiągana bardzo szybko. Całkowite ryzyko
obniża się znacznie nawet wówczas, gdy liczba dodatkowych aktywów w portfelu 
jest
niewielka. Twój samochód ma jedno koło zapasowe, a nie pięć.

Ponieważ  mały  pakiet  akcji  kosztuje  relatywnie  drożej,  drobni  inwestorzy 
trzymają
przeważnie w swym portfelu raczej  kilka niż sto różnych akcji.  Osiągają wtedy 
więk-
szość  korzyści  z  dywersyfikacji  portfela,  a  unikają  kosztów  związanych  z 
nabywaniem
małych  pakietów akcji.  Ludzie wykazujący szczególnie silną niechęć do ryzyka, 
któ-
rzy mają zamiar trzymać dużą liczbę akcji, powinni nabywać je za pośrednictwem 
in-
westorów  instytucjonalnych,  takich  jak  fundusze  powiernicze  czy  fundusze 
wspólnego
inwestowania.  Są  to  instytucje,  które  w  sposób  profesjonalny  zajmują  się 
gromadzę-
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Rysunek 13.2. Dywersyfikacja ryzyka
Poziom  ryzyka  związany  z  danym  portfelem,  czyli
zmienność  dochodów,  jakie  przynosi,  można  obni-
żyć  dzięki  dywersyfikacji  aktywów.  Jednak  korzyści
osiągane w ten sposób szybko maleją.

niem środków drobnych inwestorów dzięki sprzedaży własnych udziałów lub akcji,
a następnie ich lokowaniem, kupując duże pakiety różnego rodzaju papierów warto-
ściowych.

Dywersyfikacja w przypadku aktywów o skorelowanych dochodach

Łączenie  ryzyka  jest  opłacalne,  jeśli  dochody z  poszczególnych  aktywów są  od 
siebie
niezależne. Gdy zmiany dochodów z różnych aktywów zależą od siebie, mówimy
o dochodach skorelowanych. Kiedy dochody z dwu aktywów zmieniają się w tym sa-
mym kierunku, występuje dodatnia korelacja. Jej przykładem jest zależność między
ożywieniem  całej  gospodarki  a  zyskami  z  akcji  banków i  stacji  telewizyjnych. 
Jeżeli
zyski zmieniają się w przeciwnych kierunkach, określamy je jako ujemnie skorelowa-
ne. Na przykład, kiedy ludzie podczas kryzysu finansowego kupują akcje kopalni
złota, ich ceny wzrastają, podczas gdy ceny innych akcji spadają (bądź odwrotnie).

Korelacja  dodatnia  i  korelacja  ujemna  wpływają  na  sposób,  w  jaki 
dywersyfikacja
zmienia  ryzyko.  Załóżmy,  że  akcje  banków  stoją  wysoko  tylko  wtedy,  kiedy 
koniunk-
tura w przemyśle naftowym jest także dobra, i odwrotnie. Zakup obu rodzajów akcji
niczym  się  nie  różni  od  wydania  wszystkich  pieniędzy  na  jeden  rodzaj  akcji. 
Różnico-
wanie składu portfela nie ma w tym przypadku sensu. Kiedy dochody są idealnie 
do-
datnio skorelowane, łączenie ryzyka nie daje żadnych korzyści. Z podobną sytuacją
mieliśmy  do  czynienia,  analizując  wpływ  katastrof  wywołanych  działaniem siły 
wyż-
szej na postępowanie firm ubezpieczeniowych.

Natomiast  w  przypadku  istnienia  korelacji  ujemnej  dywersyfikacja  jest 
zdumiewa-
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jąco  skuteczna.  Załóżmy,  że  akcje  spółek  naftowych  są  wysoko  notowane,  gdy 
kursy
akcji kopalni złota spadają, i odwrotnie. Kupując akcje obu spółek, zarabiamy albo 
4  £
na 1 akcji firmy naftowej i 2 £ na akcji kopalni złota, albo 2 £ na akcji przedsiębior-
stwa naftowego i  4 £ na akcji  kopalni złota.  Różnicując skład portfela,  możemy 
więc
zarobić 6 £. Tym samym udało nam się wyeliminować całe ryzyko, mimo że dla 
po-
szczególnych rodzajów akcji traktowanych oddzielnie jest ono wysokie.
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W praktyce zyski z różnych akcji nigdy nie są doskonale skorelowane. Część
z  nich  zmienia  się  zwykle  w  tym  samym  kierunku,  część  zaś  w  kierunku 
odwrotnym.
Może się również zdarzyć, że faktyczne zyski z dwu rodzajów akcji zachowują się
inaczej  niż do tej  pory.  Całkowita eliminacja  ryzyka  związanego z posiadaniem 
port-
fela  akcji  jest  zatem  niemożliwa.  Jednak  doświadczeni  fachowcy  zarządzający 
fundu-
szami inwestycyjnymi  zawsze poszukują takich aktywów, które wykazują ujemną
korelację z aktywami już znajdującymi się w portfelu. Rozszerzenie portfela o taki
składnik  wpłynie,  przeciętnie  biorąc,  na  poprawę  relacji  ryzyko-dochodowość 
charak-
teryzującej ten portfel.

Współczynnik beta

Współczynnik beta jest miarą stopnia5, w jakim dochodowość danej akcji zmie-
nia się w porównaniu ze średnią dochodowością wszystkich akcji na giełdzie
Wj§   papierów wartościowych.

Tablica 13.4 zawiera przykłady. Wiersz pierwszy to wysokość stopy zwrotu na
rynku akcji, traktowanym jako całość, w fazie ożywienia, w warunkach normalnych
i w fazie recesji. Jeżeli współczynnik beta dla danej akcji jest równy 1, to stopa 
zwrotu
z  niej  zachowuje  się  dokładnie  tak  samo  jak  dochodowość  na  całym  rynku 
papierów
wartościowych.  Akcje  o  wysokim  beta  zapewniają  dochody  wyższe  od 
przeciętnych
przy dobrej sytuacji na rynku, niższe zaś, gdy rynek się załamuje. Akcje o niskim 
beta
przynoszą  stopę  zwrotu,  która  również  zmienia  się  w tym  samym  kierunku  co 
docho-
dowość na całym rynku,  jednak amplituda zmian  jest  mniejsza.  Zachowanie się 
akcji
o ujemnym beta jest odwrotne niż zachowanie się ogółu akcji na rynku.

Większość akcji zachowuje się tak jak cały rynek. Ich współczynniki beta są 
blis-
kie jedności. Niewiele jest natomiast akcji o ujemnym beta. Niektóre spośród akcji
firm zajmujących się wydobyciem złota charakteryzują się współczynnikiem beta 

5 Inaczej jest miarą ryzyka specyficznego, związanego z inwestycjami w akcje (przyp. red. nauk.).

Dochodowość (%)
ożywieniestan normalnyrecesjaCały rynek146-2Wysokie 
beta2010-8Beta = 1146-2Niskie beta543,Beta ujemne235

Tablica 13.4. Dochodowość akcji a 
współczynnik beta
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zbli-
żonym do zera. Część majątku należałoby zatem trzymać w takich właśnie akcjach.

5 Inaczej jest miarą ryzyka specyficznego, związanego z inwestycjami w akcje (przyp. red. nauk.).
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Bankierzy  i  maklerzy  giełdowi  obliczają  wysokość  współczynnika  beta  na 
podsta-
wie obserwacji dotychczasowych zysków z poszczególnych akcji oraz zachowania 
ca-
łego rynku papierów wartościowych. Szczególnie intensywnie poszukują oni akcji
o  ujemnym  współczynniku  beta,  bo  włączenie  ich  do  portfela,  którego  inne 
składniki
zmieniają się zgodnie z ogólnym trendem rynku, znacznie zmniejsza ryzyko. Nawet 
ak-
cje o niskim beta są częściowo niezależne od zmian na rynku, co pozwala połączyć 
ry-
zyko i tym samym je ograniczyć. Natomiast akcje o wysokim beta są niepożądane. 
Ich
włączenie do portfela zwiększa całkowite ryzyko jego posiadania.

Popyt  na  akcje  o  niskim (lub  nawet  ujemnym)  beta  jest  duży.  Wykazujący 
awersję
do ryzyka  nabywcy chętnie kupują takie walory,  gdyż ich włączenie do portfela
zmniejsza ryzyko. Wysoki popyt podbija ceny i obniża przeciętny dochód z tego ro-
dzaju papierów: ponieważ koszt  nabycia  tych  akcji  się zwiększa,  ludzie zyskują 
mniej
z każego zainwestowanego funta. Jednak inwestorzy chętnie kupują akcje o niższej
stopie  zwrotu,  ale  za  to  o  niskim  współczynniku  beta,  pozwalającym  obniżyć 
całkowi-
te ryzyko posiadanego portfela.

W  stanie  równowagi  na  rynku  papierów  wartościowych  akcje  o  niskim 
współczyn-
niku  beta  powinny  osiągnąć  wysokie  ceny  i  niskie  przeciętne  stopy  zwrotu.  I 
odwrot-
nie,  akcje  o  wysokim beta  zwiększają  ryzyko  właścicieli  portfela.  Ich  nabywcy 
kierują
się głównie niską ceną i relatywnie wysokim zyskiem, który rekompensuje wysokie
ryzyko.  Na  rysunku  13.3  przedstawiono  wyniki  pionierskich  badań  profesorów 
Blac-
ka,  Jensena  i  Scholesa,  dotyczących  tendencji  występujących  na  giełdzie 
londyńskiej
w latach 1931-1965. Przeciętny zysk z akcji zwiększał się wraz ze wzrostem współ-
czynnika beta, co potwierdza powyższą teorię. Tablica 13.5 zawiera najnowsze sza-
cunki  poziomu  współczynnika  beta  dla  wybranych  sektorów  gospodarki, 
uwzględnia-
nych przy obliczaniu indeksu giełdowego „Financial Timesa".

Podsumowując, możemy stwierdzić, że cena konkretnej akcji zależy zarówno 
od
oczekiwanych (przeciętnych) zysków, jak i od wielkości ryzyka.  Ryzyko określa 

Ź r ó d ł o :  Risk Management Services, 2003.

Handel detaliczny0,96Media1,2Przemysł 
kosmetyków0,66Przemysł obronny1,14Banki1,27Przemysł 
papierniczy0,99Przemysł 
chemiczny0,81Górnictwo1,19Energetyka0,82Przemysł 
tekstylny0,27Browary0,66Środki higieny osobistej0,63Wyroby 
tytoniowe0,59Przemysł odzieżowy0,71

Tablica 13.5. Współczynniki beta dla wybranych 
sektorów gospodarki
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po-
ziom oczekiwanych  dochodów,  jakie  musi  przynieść  dana  akcja,  aby  pozostała 
konku-
rencyjna w stosunku do innych akcji. Przy danej oczekiwanej stopie zwrotu wzrost

Ź r ó d ł o :  Risk Management Services, 2003.
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Rysunek 13.3. Zależność zysk-ryzyko
na przykładzie zachowania się akcji
Ryzyko  związane  z  poszczególnymi  akcjami  jest
mierzone  za  pomocą  współczynnika  beta,  który  po-
kazuje  zależność  między  dochodowością  danej  akcji
a  przeciętną  dochodowością  wszystkich  akcji  na  ca-
łym  rynku.  Im  wyższe  beta,  w  tym  większym  stop-
niu  włączenie  danej  akcji  do  portfela  zwiększy  ry-
zyko  związane  z  jego  posiadaniem.  Z  wykresu  wy-
nika,  że bardziej  ryzykowne  akcje (o wyższym beta)
muszą  zapewnić  większy  zysk,  który  rekompensuje
zwiększone ryzyko.

oczekiwanej dywidendy lub wzrost zysków kapitałowych oznacza wyższy bieżący
kurs akcji.

W  analizie  wielkości  ryzyka  związanego  z  posiadaniem  akcji  konkretnego 
przed-
siębiorstwa należy wziąć pod uwagę powiązania między zmiennością dochodu z 
danej
akcji  a  tendencjami  charakteryzującymi  cały rynek  akcji.  Powiązania  te  opisuje
współczynnik  beta.  Włączenie  do  danego  portfela  akcji  o  wysokim  ryzyku 
zmniejszy
ryzyko  posiadania  całego portfela  tylko  wtedy,  kiedy współczynnik  beta  dla  tej 
akcji
jest  niższy  od  1.  Akcje  o  niskim  beta  —  nabywane  oddzielnie  —  bywają 
ryzykowne,
jednak w zestawie z innymi akcjami zmniejszają ryzyko całego portfela, stają się 
więc
atrakcyjne. Akcje o niskim beta osiągają wyższe niż przeciętne ceny i niższe niż 
prze-
ciętne stopy zwrotu, co równoważy korzyści cenowe. Akcje o wysokim beta, aby 
za-
chować  konkurencyjność,  powinny  zapewniać  ponadprzeciętną  oczekiwaną 
zyskow-
ność.

Inne przypadki dywersyfikacji

Wszystkim naszym decyzjom towarzyszy ryzyko i bez przerwy stosujemy dywersy-
fikację.  Poszczególne kraje różnicują źródła zaopatrzenia w surowce (zakłócenia
w dostawach mogłyby spowodować katastrofę). Na podobnej zasadzie rolnik stara 
się
nie  ograniczać  produkcji  do  jednego rodzaju  upraw.  Dla  marynarki  wojennej  o 
wiele
korzystniejsze jest posiadanie dwu małych lotniskowców zamiast jednego dużego.
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W przypadku zatonięcia jedynego okrętu marynarka byłaby pozbawiona ochrony z 
po-
wietrza.



Ramka 13.3

Zbyt sprytni?

Aktywa finansowe stanowią w istocie wiązkę rozmaitych cech; ludzie stopniowo
uświadamiali  sobie,  że  każda  z  nich  mogłaby  się  stać  przedmiotem  odrębnego 
obrotu
rynkowego.  Na  rynkach  instrumentów  pochodnych  handluje  się  produktami 
finanso-
wymi  w rodzaju  opcji  (prawo kupna lub sprzedaży w przyszłości  po konkretnej 
cenie).
W  latach  dziewięćdziesiątych  XX  w.  rynki  te  przeżywały  boom.  Niczym  w 
przypadku
bardzo  ważnego  meczu  piłkarskiego  uczestnicy  tych  rynków  kupowali  i 
sprzedawali
hipotetyczne drużyny zawodników, dokonując zakładów, których  rozstrzygnięcie 
zale-
żało od tego, co się zdarzy w rzeczywistym meczu.

Kiedy cena tej samej cechy pewnego rodzaju aktywów jest różna na różnych 
ryn-
kach,  powstaje  możliwość  arbitrażu.  Polega on na kupowaniu na jednym rynku
i sprzedawaniu na innym rynku w celu osiągnięcia pewnego zysku. Jego uczestnicy
przechwalali się, że zarabiając krocie, przy okazji przyczyniają się do wzrostu efek-
tywności rynków finansowych.

Firma  Long-Term  Capital  Management  (LTCM)  skupiła  grupę  najlepszych 
deale-
rów działających  na  rynku  obligacji  na  Wall  Street  i  utalentowanych  uczonych
(w 1997 r.  Bob Merton i Myron Scholes otrzymali  Nagrodę Nobla z ekonomii). 
Stosu-
jąc skomplikowane modele matematyczne i wielkie komputery, wykorzystywali oni
niedostrzeżone  przez  innych  okazje  do  dokonywania  niewielkich  transakcji 
arbitrażo-
wych. Obstawiając miliardy, zamieniali niskie marże zysku na ogromne dochody. 
Mię-
dzy lutym 1994 r. a kwietniem 1998 r. LTCM osiągnął zysk wynoszący 95 min $ 
mie-
sięcznie.

W sierpniu 1998 r.  LTCM, który posiadał  bardzo wiele rosyjskich obligacji, 
zawarł
wiele  skomplikowanych  transakcji  asekuracyjnych,  których  celem  było 
zabezpieczenie
się przed zmianami  kursu rubla. Wydawało się,  że sytuacja jest  bezpieczna. Nie 
prze-
widziano jednak, że Rosjanie mogą zawiesić płatności. W sierpniu 1998 r. LTCM 
stra-
cił 1,8 mld $.

Na rynkach zapanowała panika. Kto pożyczał  pieniądze LTCM? Kto jeszcze 
stra-



cił pieniądze w Rosji? Ceny aktywów się załamały, a handel niemal zamarł. Firma
LTCM  nie  była  w  stanie  zawrzeć  transakcji  na  skalę  wystarczającą,  aby 
ubezpieczyć
inne, teoretycznie pozbawione ryzyka transakcje. Do końca września 1998 r. LTCM
stracił 4,6 mld $ i zbankrutował.

W jaki sposób odbudowano zaufanie inwestorów? Fed (amerykański bank cen-
tralny) „przekonał" główne banki prywatne, aby pokryły straty LTCM. Prezes Fed
Allan Greenspan oświadczył, że obniży stopy procentowe do poziomu niezbędnego
dla przywrócenia zaufania na rynku. Rzeczywiście, stopy zostały obniżone trzykrot-
nie w ciągu 7 tygodni. Rynki dobrze odczytały ten sygnał i widmo kryzysu się roz-
wiało.



13.5. Efektywne rynki aktywów

Istnieją dwa podstawowe wyobrażenia o rynku papierów wartościowych. Pierwsze
z nich utożsamia go z kasynem, co oznacza, że nie ma racjonalnych podstaw gry,
a wszystko zależy od szczęścia. Drugie wyobrażenie to teoria  rynków efektywnych,
traktująca  giełdę  jako  czuły  instrument  przetwarzania  informacji,  który  szybko 
reaguje

na nowe informacje i sprawia, że odpowiednio dostosowują się do nich ceny 
akcji.

Na efektywnym rynku aktywów ceny prawidłowo odzwierciedlają wszystkie do-
stępne informacje na temat tych aktywów.

Zgodnie z tą teorią, kursy akcji podlegają dużym wahaniom, lecz fluktuacje te 
są
właściwą reakcją na nowe, niedostępne poprzednio informacje.

Spółki,  których  akcje  zapewniają  wysokie  przeciętne  dochody i  mają  niskie 
współ-
czynniki  beta,  powinny być  wysoko oceniane zarówno przez społeczeństwo, jak
i przez giełdowych inwestorów. Im wyżej  stoją ich akcje,  tym łatwiej  spółki  te 
mogą
się  rozwijać,  emitując  nowe  papiery.  Zdobyte  fundusze  zwiększają  możliwości 
inwe-
stycyjne  przedsiębiorstwa;  tym  samym  wysokie  kursy  akcji  sprzyjają  podjęciu 
przez
właściwe  firmy  decyzji  o  budowie  nowego  zakładu  lub  kupnie  dodatkowych 
maszyn.
Przedsiębiorstwa,  których  akcje  cechują  się  niską  dochodowością  i  wysokimi 
współ-
czynnikami beta, są nisko oceniane zarówno przez inwestorów finansowych, jak i 
całe
społeczeństwo.  Niskie  ceny  akcji  utrudniają  przedsiębiorstwom  zgromadzenie 
odpo-
wiedniej ilości pieniędzy na sfinansowanie rozbudowy zakładu i wyposażenie go
w urządzenia; w konsekwencji grozi im wyparcie z rynku.

Jest  istotne,  które  z  przedstawionych  wyobrażeń  o  rynku  papierów 
wartościowych
odpowiada prawdzie. Jeżeli ceny akcji właściwie odzwierciedlają wysokość przy-
szłych dywidend i związane z nimi ryzyko, co głosi teoria rynków efektywnych, to
wolny  rynek  akcji  prawidłowo  rozdziela  rzadkie  zasoby  między  poszczególne 
przed-
siębiorstwa. Jeżeli natomiast ceny akcji kształtuje przypadek, podobnie jak dzieje 
się
w kasynie, to możliwe, że szanse rozwoju uzyskają niewłaściwe firmy, ponieważ 



ceny
ich akcji przypadkowo mogą być wysokie.

Weryfikacja teorii rynków efektywnych

Załóżmy,  że każdy dysponuje całą dostępną dziś informacją o prawdopodobnym 
roz-
kładzie  zysków  i  ryzyka,  związanych  z  poszczególnymi  akcjami.  Przy  cenach 
zapew-
niających równowagę dochodowość wszystkich akcji o zbliżonym ryzyku powinna
być  jednakowa.  Inaczej  istniałyby  bodźce  do  wyzbywania  się  akcji  o  niskiej 
dochodo-
wości  i  kupowania  akcji  o  wyższej  stopie  zwrotu.  Jeżeli  rynek  funkcjonuje 
sprawnie,
to  jest  obojętne,  którą z akcji  należących  do tej  samej  grupy ryzyka  zakupimy, 
każda
z nich bowiem przysporzy takiego samego dochodu. Zgodnie z teorią rynków efek-
tywnych nikt nie potrafi wygrać z rynkiem i zarobić na akcjach więcej, niż wynosi
przeciętna dla danej grupy ryzyka stopa zwrotu.



Jeżeli  natomiast  uczestnicy  rynku  zlekceważą  część  dostępnej  informacji, 
można  to
wykorzystać do osiągnięcia dodatkowych zysków. Jeżeli rynek nie przewidział, że
w czasie upałów rośnie sprzedaż lodów, to kursy akcji wytwórni lodów nie wzrosną
w  okresach  dobrej  pogody.  Kupując  te  akcje  w  trakcie  słonecznego  lata, 
moglibyśmy
więc przechytrzyć rynek i zwiększyć nasz zysk. Rynek byłby zaskoczony wysokimi
dywidendami  z  tytułu  posiadania  akcji  wytwórni  lodów.  Nasz  zakup  był 
spowodowany
dodatkową informacją. Wiedzieliśmy bowiem, że akcje wytwórni lodów przyniosą
wyższą stopę zwrotu, niż oceniał to rynek. Tym samym ujawniliśmy, że rynek nie
funkcjonuje efektywnie.

Teoria  rynków efektywnych  opiera  się  na  całkowicie  odmiennym  założeniu.
Wszystkie dostępne informacje zostają natychmiast uwzględnione w cenach akcji.
Znając długoterminowe prognozy pogody,  rynek potrafi najlepiej ocenić przyszłe 
zy-
ski i dywidendy w przemyśle produkującym lody i ustala bieżące kursy akcji tak, 
aby
stopy zwrotu z nich były jednakowe w tej samej grupie ryzyka.  Jeżeli  prognoza 
pogo-
dy jest trafna, to dochody z akcji będą się kształtować zgodnie z przewidywaniami.
Jeżeli  zaś  nieoczekiwanie  pojawi  się  fala  upałów,  kursy  akcji  wytwórni  lodów 
natych-
miast  wzrosną.  Rynek  wykorzysta  informację,  że  zyski  z  produkcji  lodów będą 
wyż-
sze, niż oczekiwano wcześniej. Wzrost kursów będzie trwał do momentu, aż nowy
kurs spowoduje spadek oczekiwanej stopy zwrotu do poziomu stopy przeciętnej dla
danej grupy ryzyka.

Głównym wnioskiem z teorii rynków efektywnych jest teza, że ceny papierów
wartościowych  prawidłowo  odzwierciedlają  wszystkie  dostępne  informacje.  Na 
zmia-
ny kursów akcji wpływają nieprzewidziane wydarzenia; rynek szybko przetwarza
nową informację  i  wykorzystuje  ją  do  nowej  wyceny  wartości  akcji  i  ustalenia 
nowego
poziomu  równowagi.  Istniejące  informacje  nie  mogą  być  systematycznie 
wykorzysty-
wane do otrzymywania dochodów wyższych niż przeciętne dla akcji w danej grupie
ryzyka.

Teoria rynków efektywnych była wielokrotnie poddawana testom empirycznym,
aby sprawdzić, czy istnieją jakieś  aktualnie dostępne informacje, pozwalające inwe-
storom regularnie zarabiać więcej, niż wynosi przeciętna stopa zwrotu dla aktywów
o danym poziomie ryzyka. Z większości przeprowadzonych testów wynika, że nie 
ma
takiej informacji, która nie zostałaby wykorzystana przez rynek. Nie znajduje po-
twierdzenia  reguła:  „Kupuj  akcje  wtedy,  kiedy przez  dwa kolejne  dni  ich  ceny 
rosną".



Nie sprawdzają się także inne zasady wykorzystujące dostępną informację o stanie
gospodarki  czy  gałęzi.  Doświadczeni  inwestorzy  natychmiast  wykorzystują 
pojawia-
jące się informacje. Istniejące w danym momencie ceny już je zatem uwzględniają.

W literaturze zawierającej wyniki  badań empirycznych często można spotkać 
opi-
nię, że zatrudnienie wysoko opłacanego doradcy finansowego ma tyle samo sensu 
co
wbicie  na  chybił  trafił  szpilki  w  którąś  ze  stron  dodatku  finansowego  gazety 
codzien-
nej.  Brak  nadzwyczajnych  okazji  wynika  z  tego,  że  rynek  działa  w  sposób 
doskonały.
W teorii rynków efektywnych nie zaprzecza się, że znajomość ekonomii pozwala
wpływać  na  ceny akcji  i  osiągane zyski.  To właśnie  odpowiednie  zastosowanie 
ekono-
mii powoduje, że nie istnieją łatwe sposoby wzbogacenia się.
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Ramka 13.4

Freud, finanse i głupota

Ludzie  podejmują wariackie  decyzje  dotyczące przyszłości.  Dowodów na to 
jest
pełno wokół nas, wystarczy pomyśleć o inwestycjach na giełdzie lub o sposobie,
w  jaki  kieruje  się  przedsiębiorstwami.  W  rzeczywistości  ludzie  zwykle  źle
radzą sobie z niepewnością, nie doszacowując jednych i przeszacowując inne
rodzaje ryzyka.

Jako  młody  naukowiec,  psycholog  Daniel  Kahneman,  obecnie  profesor
w Princeton, zauważył w latach sześćdziesiątych XX w., że postępowanie ludzi 
ma
niewiele  wspólnego  z  zaleceniami  nauki  o  podejmowaniu  decyzji...  W 
minionym
dziesięcioleciu  finanse  behawioralne  oraz  ekonomia  behawioralna  kwitły
i w 2002 r. Kahneman, za swój wkład do nauki, otrzymał Nagrodę Nobla z 
ekono-
mii6.

Ź r ó d ł o :  „The Economist", 22 January 2004.

Badania  z  zakresu  finansów  behawioralnych  pokazały,  że  podejmując 
irracjonalne
decyzje,  ludzie  mylą  się  w  pewien  charakterystyczny  sposób.  Na  przykład, 
optymizm
większości ludzi jest tym większy, o im dłuższy okres chodzi. Czterdzieści procent

6 Wraz z Vernonem Smithem (przyp.red. nauk.).

Gazety  poświęcone  finansom  i  instytucje  związane  z  giełdami  organizują 
konkursy
na inwestora roku. Jak pogodzić osiąganie przez niektórych  inwestorów zysków 
wyż-
szych niż przeciętne z teorią rynków efektywnych? Dlaczego doradcy finansowi 
znaj-
dują klientów? Świat jest pełen niepewności, zawsze są możliwe nowe zdarzenia, 
któ-
rych nie można było wcześniej przewidzieć. W momencie gdy nowe informacje 
wpły-
ną na ceny akcji, okazuje się, że niektórym, mającym szczęście, inwestorom udało 
się
wcześniej kupić te papiery,  których ceny nieoczekiwanie wzrosły.  Inni nie mają 
tyle
szczęścia i w pewnym momencie dowiadują się, że ceny ich akcji nagle spadły.

Jedna więc z możliwych interpretacji  faktu, że niektórzy inwestorzy odnoszą 
więk-
sze  sukcesy  niż  inni,  to  po  prostu  wskazanie  na  czysty  przypadek.  Może  on 
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Amerykanów  sądzi,  że  znajdzie  się  wśród  jednego  procenta  najlepiej 
zarabiających!

6 Wraz z Vernonem Smithem (przyp.red. nauk.).
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zmienić  ceny akcji.  Zmiany cen  nie  dokonują  się  bowiem w sposób magiczny. 
Wystę-
puje również wiele bodźców, aby działać możliwie szybko. Osoba, która pierwsza
otrzyma nowe informacje lub pierwsza prawidłowo przewidzi zmiany cen, jest w 
sta-
nie dokonać transakcji przed wszystkimi innymi, a więc zanim nastąpi wzrost cen. 
In-
westor niebędący specjalistą nie potrafi wykorzystywać informacji o przeszłości do
osiągnięcia  zysków  nadzwyczajnych.  Profesjonalni  inwestorzy,  reagując 
odpowiednio
szybko, mogą osiągać zyski kapitałowe lub unikać strat w ciągu pierwszych kilku 
go-
dzin  od  pojawienia  się  nowych  informacji.  To  właśnie  w  wyniku  ich  działań 
zmienia-
ją się giełdowe kursy akcji, a zyski osiągane dzięki szybkim transakcjom pokrywają
koszty ich działalności oraz są wynagrodzeniem za czas i wysiłek, poświęcone na
zbieranie i przetwarzanie informacji.

Bąble spekulacyjne

Weźmy pod uwagę rynek złota. Złoto, w odróżnieniu od akcji czy obligacji, nie 
przy-
nosi dywidend ani odsetek. Dochody z posiadania złota zawierają się całkowicie w 
po-
zycji „zyski kapitałowe". Dzisiejsze ceny złota zależą od przewidywanych zysków 
ka-
pitałowych,  te  zaś  od  oczekiwanych  cen.  Przyszłe  ceny  zależą  jednak  od 
oczekiwanych
w  przyszłości  zysków  kapitałowych,  a  te  z  kolei  od  oczekiwań  dotyczących 
wysokości
cen w jeszcze bardziej odległej przyszłości itp.

Na tego rodzaju rynku wyniki  analizy fundamentałnej w postaci prognoz dywi-
dend lub oprocentowania nie wpływają na ceny aktywów. Wszystko zależy od tego, 
co
ludzie myślą dziś o jutrzejszych przewidywaniach innych ludzi, dotyczących zmian
oczekiwań pojutrze. Na takim rynku łatwo pojawiają się  bąble spekulacyjne. Jeżeli
wszyscy się spodziewają, że jutro wzrosną ceny, to sensowne staje się kupno akcji 
już
dzisiaj. Dopóki jest spodziewany dalszy wzrost cen, dopóty racjonalne są kolejne 
za-
kupy, mimo że ceny znacznie już wzrosły.

Jednym ze znanych przykładów bąbla spekulacyjnego jest  South Sea Bubble
z  1720  r.  Założono  wówczas  firmę  mającą  sprzedawać  brytyjskie  towary 
mieszkańcom
krajów Azji Południowo-Wschodniej i przywozić do Wielkiej Brytanii  tamtejsze 
egzo-
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tyczne  produkty.  Akcje  zostały  wypuszczone  na  długo  przed  rozpoczęciem 
wymiany
handlowej.  Sam  pomysł  wydawał  się  bardzo  atrakcyjny  i  ludzie  chętnie  je 
kupowali.
Ceny  akcji  rosły  szybko,  a  niektórzy  z  nabywców  dokonywali  zakupów,  nie 
oczekując
dywidend, lecz z zamiarem odsprzedaży akcji z zyskiem, gdy ich kursy jeszcze bar-
dziej  wzrosną.  Nastąpił  dalszy  wzrost  cen,  aż  pewnego  dnia  okazało  się,  że 
przedsię-
wzięcie zakończyło się fiaskiem i bąbel spekulacyjny pękł. Nawet sir Isaac Newton
stracił wtedy ponad 2000 £ (ponad pół miliona funtów w dzisiejszych cenach).

Wybitny angielski ekonomista John Maynard Keynes przekonywał,  że giełda 
pa-
pierów wartościowych działa jak kasyno, ponieważ jest zdominowana przez krótko-
okresowe transakcje spekulacyjne. Osoby grające na giełdzie dokonują zakupów, 
kie-
rując się nie wysokością przewidywanych dywidend, lecz perspektywą osiągnięcia
szybkiego zysku na odsprzedaży akcji. Cena akcji w następnym okresie zależy od 
te-
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go,  jakiej  ceny  oczekują  w dalszej  przyszłości  ludzie.  Keynes  porównał  giełdę 
papie-
rów wartościowych  z  konkursem piękności  ogłoszonym  w gazetach.  Zwycięzcą 
zosta-
je  czytelnik  potrafiący  odgadnąć,  która  z  uczestniczek  konkursu  otrzyma 
największą
liczbę  głosów  wszystkich  czytelników.  Kursy  akcji  odzwierciedlają  przeciętny 
pogląd
na temat oczekiwanego przeciętnego poglądu.

Bez  wątpienia  na  rynkach  finansowych  pojawiają  się  niekiedy  bąble 
spekulacyjne.
(Świeżym  przykładem jest  przewartościowanie  akcji  dotcomów).  Jednak są  one 
zwy-
kle zjawiskiem przejściowym. W końcu staje się oczywiste, że ceny akcji nie da się
uzasadnić  podstawowymi  czynnikami  ekonomicznymi.  Pojawienie  się  bąbli 
spekula-
cyjnych  jest  tym  mniej  prawdopodobne,  im wyższy  jest  stosunek dywidend  do 
zysku
kapitałowego w całkowitym dochodzie z aktywów.

13.6. Nieco więcej o ryzyku

Ryzyko jest podstawową cechą charakteryzującą działalność gospodarczą. Dotyczy 
to
każdego tematu poruszonego w tym podręczniku.  Mimo że poszczególne ujęcia 
pro-
blemu  niepewności  różnią  się  między  sobą,  dwa  wątki  powracają  nieustannie: 
jednost-
ki szukają sposobów zmniejszenia ryzyka, ci zaś, którzy są skłonni je podjąć, muszą
w zamian otrzymać rekompensatę.

Rynki asekuracyjne i rynki transakcji terminowych

Na  rynku transakcji natychmiastowych (spot market) zawiera  się  umowy
z natychmiastowym terminem dostawy i płatności.  Rynek transakcji termino-
wych (forward market) obejmuje kontrakty podpisywane dziś na dostawę dóbr
w ustalonym terminie w przyszłości po cenach określonych dzisiaj.

Na  rynkach  terminowych  są  sprzedawane  min.:  zboża,  kawa,  cukier,  miedź, 
złoto
i waluty obce.

Załóżmy, że obecna cena miedzi wynosi 800 £ za 1 tonę i oczekuje się, że w 
ciągu
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12 miesięcy wzrośnie ona do 880 £ za 1 tonę. Część inwestorów będzie trzymała
miedź  w swoim portfelu lokat.  Oczekiwany zysk  kapitałowy wynosi  10% ceny 
zaku-
pu,  a  ponadto  korzystne  może  się  okazać  zróżnicowanie  portfela  przez 
umieszczenie
w nim miedzi. Nie interesuje nas to jednak w tym momencie.

Jesteśmy właścicielami kopalni miedzi i wiemy,  że za 12 miesięcy będziemy 
mieli
do sprzedania 1 tonę miedzi. Cena miedzi w przypadku dostawy natychmiastowej
(spot price) wynosi 800 £ i oczekuje się, że za rok wzrośnie do 880 £. Jedna z opcji 
to
po prostu sprzedaż miedzi za rok po cenie wówczas obowiązującej. Oczekuje się, że
będzie ona równa 880 £, lecz nie ma co do tego pewności. Występuje więc pewne 
ry-
zyko.
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Innym wyjściem jest zabezpieczenie się przed ryzykiem, czyli  asekuracja (hed-
ging) na rynku transakcji terminowych.

Asekuracja polega na wykorzystaniu  rynku transakcji  terminowych  w celu 
prze-

niesienia ryzyka na kogoś innego.
■

Załóżmy,  że  sprzedajemy miedź dzisiaj  z  dostawą za  rok po cenie ustalonej
obecnie na 860 £ za tonę. Jest to asekuracja na wypadek nieoczekiwanych zmian
ceny w przyszłości. W ten sposób wiemy na pewno, ile pieniędzy otrzymamy za 
daną
dostawę.  Cena  ustalona  w  kontrakcie  (860  £)  jest  jednak  niższa  od  ceny,  jaką
— zgodnie z oczekiwaniami — moglibyśmy otrzymać za rok na rynku transakcji 
na-
tychmiastowych (880 £). Różnicę traktujemy jako koszt zabezpieczenia się przed 
ry-
zykiem.

Komu  sprzedajemy  miedź  na  rynku  transakcji  terminowych?  Nabywcą  jest 
kupiec,
którego możemy nazwać graczem.

Gracz decyduje się przez pewien okres trzymać składnik aktywów, licząc na
osiągnięcie zysków kapitałowych.■

Gracz nie jest zainteresowany samą miedzią jako towarem. Obiecując nam 860 
£
za dostarczenie miedzi za rok, ma zamiar odsprzedać ją natychmiast po otrzymaniu
dostawy. Oczekuje przy tym, że za rok uzyska 880 £ za tonę na rynku transakcji
z  dostawą  natychmiastową.  Oczekiwana  rekompensata  za  ponoszone  ryzyko 
wynosi
20 £. Jeżeli się okaże, że cena miedzi z dostawą natychmiastową za 12 miesięcy bę-
dzie niższa od 860 £, to gracz poniesie stratę. Suma 20 £ jest wynagrodzeniem za 
ry-
zyko, niezbędnym do przyciągnięcia na rynek transakcji terminowych dostatecznie
dużej liczby graczy, którzy przejęliby ryzyko od osób pragnących się przed nim za-
bezpieczyć.

Kupujący  dzisiaj  miedź  po  cenie  spot  800  £  za  tonę,  z  możliwością  jej 
odsprzedaży
za 880 £,  za rok musiałby porównać oczekiwany zysk  kapitałowy w wysokości 
10%
z wielkością zysku i oprocentowania, możliwą do uzyskania przy zakupie innego 
ro-
dzaju  aktywów.  Inwestycja  w  miedź  powinna  pokryć  koszt  alternatywny 
dochodów,
jakie  można  uzyskać  przy  innej  lokacie  takiej  samej  sumy  pieniędzy.  Gracz 
działający
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na  rynku  transakcji  terminowych  nie  musi  dokonywać  takich  porównań. 
Przeprowa-
dzając  transakcję  terminową,  nie  angażuje  żadnego  kapitału.  Wprawdzie  cena 
została
uzgodniona na poziomie 860 £, pieniądze będą jednak przekazane dopiero za rok 
przy
dostawie  miedzi.  Jeżeli  gracz  odsprzeda  następnie  miedź  na  rynku  dostaw 
natychmia-
stowych, to nie musi w ogóle angażować pieniędzy. Jedynym problemem jest dla 
nie-
go rzeczywista wysokość ceny miedzi za 12 miesięcy i różnica między nią a ceną
przewidywaną.  Im większa jest  niepewność co do poziomu przyszłych  cen,  tym 
wyż-
szej opłaty za ryzyko będzie oczekiwał gracz spekulujący na transakcjach termino-
wych  i  tym  niższa  będzie  ustalona  dzisiaj  cena  sprzedaży  terminowej  od 
oczekiwanej
przyszłej ceny dostaw natychmiastowych.
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W poprzednim przykładzie  uczestniczący w transakcji  gracz ponosił  ryzyko. 
Ku-
pował  miedź  w transakcji  terminowej,  nie  mając  na  nią  nabywcy.  Jednak  inne 
przed-
siębiorstwa używają miedzi jako surowca w procesie produkcyjnym. Celowe może 
się
okazać kupno miedzi z dostawą za 12 miesięcy po cenie określonej dzisiaj. Dzięki 
ta-
kiej transakcji zabezpieczamy się przed ryzykiem zmian przyszłych cen przy dosta-
wach  natychmiastowych.  Gracz,  który  jest  w  stanie  zawrzeć  dwa  kontrakty 
terminowe,
jeden  na  odebranie  miedzi  z  kopalni  i  drugi  na  dostarczenie  jej  do  producenta 
wyko-
rzystującego miedź, nie ponosi żadnego ryzyka. Niepewność co do wysokości przy-
szłych cen spot jest bez znaczenia.

Na rynkach transakcji  terminowych,  przy równej w przybliżeniu liczbie osób 
pra-
gnących  się  asekurować  przez  kupno  i  sprzedaż,  operacje  graczy  będą  prawie 
całkowi-
cie  zbilansowane,  a  ich  ryzyko  będzie  bardzo  małe.  Gracz  dokonujący operacji 
speku-
lacyjnej  potrzebuje  jedynie  niewielkiej  rekompensaty,  aby  pokryć  to  ryzyko  i 
koszty
administracyjne. Bieżąca cena miedzi w transakcjach terminowych jest zbliżona do
oczekiwanej ceny miedzi z dostawą natychmiastową. Niemniej zawód gracza bywa 
ry-
zykowny,  bo zdarza się, że nie udaje się dokładnie uzgodnić planów kupujących
i  sprzedających  na  rynku  transakcji  terminowych  co  do  terminów  i  wielkości 
dostawy.
W  praktyce  ceny  występujące  na  rynku  dostaw  natychmiastowych  mogą  się 
znacznie
odchylać od cen przewidywanych w kontraktach terminowych.

Dlaczego istnieją rynki transakcji terminowych na miedź i srebro, a nie ma ich 
na
samochody BMW? Wróćmy do pokusy nadużycia i selekcji negatywnej. Załóżmy, 
że
zawieramy  dzisiaj  kontrakt  na  dostawę  za  12  miesięcy  nowego  modelu 
samochodu7.
Myślałeś  o  kupnie  luksusowego  samochodu,  a  firma  — jako  nowy tegoroczny 
model
—  oferuje  samochód  o  niskim  standardzie.  Zawarcie  transakcji  terminowej 
wpłynęło  na
osłabienie motywacji producenta samochodów do podnoszenia jakości.

W  przypadku  większości  dóbr  nie  można  zawierać  transakcji  terminowych, 
ponie-
waż opracowanie ich podstaw prawnych byłoby zbyt skomplikowane i kosztowne 
ze

7 O nieznanych bliżej parametrach (przyp. tłum.).
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względu  na  konieczność  precyzyjnego  określenia  jakościowej  charakterystyki 
sprzeda-
wanych dóbr. Na rynkach terminowych  są sprzedawane towary standaryzowane, 
jak
18-karatowe złoto, miedź lub japoński jen. Wszystkie dadzą się łatwo zdefiniować.
Mimo  że  transakcje  terminowe  są  ważnym  mechanizmem  umożliwiającym 
zmniejsze-
nie ryzyka, można je stosować tylko w ograniczonym zakresie.

Wyrównawcze różnice płac

Ludzie zwykle unikają ryzyka, oczekuje się więc, że ci, których praca wiąże się z 
nie-
pewnością, powinni zarabiać więcej niż ci, których praca jest pozbawiona ryzyka.
Fakty potwierdzają tę prawidłowość. Nurkowie zajmujący się sprawdzaniem stanu
rurociągów  naftowych  na  Morzu  Północnym  mają  wysokie  płace,  ponieważ 
prawdo-
podobieństwo  wypadków  śmiertelnych  jest  tu  bardzo  wysokie.  Pracownicy 
naukowi
w Wielkiej Brytanii zarabiają stosunkowo niewiele, ponieważ większość z nich ma

7 O nieznanych bliżej parametrach (przyp. tłum.).
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Ramka 13.5

Transakcje natychmiastowe i transakcje terminowe

Na początku większość terminów sprawia dużo kłopotu — cena spot, przyszła cena
spot, oczekiwana przyszła cena spot, cena w transakcji terminowej. Obecnie mamy
szansę sprawdzić, czy dobrze je rozumiemy.  Załóżmy, że istnieje rynek transakcji 
na-
tychmiastowych na miedź i rynek transakcji terminowych na miedź. Przyjmijmy, że
jedynym rodzajem kontraktu terminowego jest kontrakt na dostawę miedzi,  która 
na-
stępuje  po  roku  od  momentu  jego  podpisania,  po  cenie  określonej  w  chwili 
zawierania
umowy. Zapłata następuje w momencie dostawy.

Termin Definicja Przykład
Dzisiejsza cena
spot

Dzisiejsza cena miedzi z dzisiejszą dostawą
i płatnością

800 £/tonę

Przyszła cena spot Cena miedzi na rynku transakcji
natychmiastowych za rok

Obowiązująca wtedy cena,
np. 900 £/tonę

Oczekiwana przyszła
cena spot

Przewidywana dziś cena spot
za rok

880 £/tonę

Cena w transakcji
terminowej

Dzisiejsza cena miedzi w transakcjach
terminowych z dostawą
i płatnością za rok

860 £/tonę

Opłata za ryzyko
(premia)

Różnica między oczekiwaną przyszłą ceną spot
a dzisiejszą ceną w transakcji terminowej.
Także: ilość pieniędzy, jaką średnio spodzie-
wa się stracić zabezpieczający się przed ry-
zykiem, sprzedając dziś miedź z dostawą
za rok, zamiast sprzedać ją po cenie spot. In-
nymi słowy, chodzi o sumę, jaką zawierają-
cy transakcję jest gotów zapłacić, aby uwol-
nić się od ryzyka. Ponadto jest to zarobek,
jakiego oczekuje gracz, który kupuje dzisiaj
miedź w transakcji terminowej na dostawę
za rok, a następnie odsprzedaje miedź na
rynku spot, biorąc na siebie ryzyko związa-
ne z tą transakcją

880 £ - 860 £ = 20 £

gwarancję zatrudnienia. Inaczej jest w przypadku menedżerów — mogą w każdej
chwili stracić posadę, jeżeli przedsiębiorstwo zacznie przynosić straty.

Zyski  są  często  traktowane  jako  wynagrodzenie  przedsiębiorcy  za  ryzyko 
związa-
ne z założeniem i  prowadzeniem firmy.  Każdy,  kto startuje  jako przedsiębiorca, 
spędza
w pracy długie godziny, a zarabia stosunkowo niewiele. W początkowym okresie 
ist-
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nieje ciągła groźba bankructwa przedsiębiorstwa, a większość założonych firm nie 
jest
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w  stanie  rozwinąć  działalności.  Szansa  na  zostanie  milionerem,  jak  Richard 
Branson
z  firmy  Virgin  czy  Bill  Gates  z  Microsoftu,  zachęca  innych  do  podjęcia  tego 
rodzaju
ryzykownej działalności.

Podsumowanie

• Ryzyko stale towarzyszy działalności gospodarczej. Ludzie uczestniczą w grach
hazardowych dla przyjemności, inni są graczami nałogowymi, lecz większość 
zda-
je się unikać ryzyka i gra tylko wtedy, kiedy szanse na wygraną i osiągnięcie 
zy-
sku przeważają. W odwrotnej sytuacji, gdy prawdopodobieństwo wygranej jest
mniejsze niż 50%, większość ludzi ubezpiecza się od niekorzystnych zdarzeń, 
aby
zmniejszyć ryzyko.

• Niechęć  do  podejmowania  ryzyka  można  wyjaśnić,  odwołując  się  do 
malejącej
użyteczności krańcowej majątku. Gra uczciwa w kategoriach pieniężnych do-
starcza  mniej  dodatkowej  użyteczności  w przypadku  wygranej,  niż  wynoszą 
straty
w przypadku przegranej. Z tego powodu ludzie unikają na ogół tego rodzaju 
gry,
chyba  że  toczy  się  ona  o  bardzo  małą  stawkę.  Dominacja  takich  postaw 
powoduje,
że jednostki szukają sposobów zmniejszenia ryzyka i muszą wynagradzać tych,
którzy godzą się przejąć ich ryzyko.

• System ubezpieczeń działa dzięki łączeniu niezależnego ryzyka, co wpływa na
zmniejszenie całkowitego ryzyka, a także dzięki dzieleniu ryzyka między dużą
liczbę  ludzi.  Każdy  ubezpieczający  się  ma  tylko  mały  udział  w  tej  części 
ryzyka,
która nie została wyeliminowana przez połączenie.

• Na rynkach ubezpieczeń występują takie zjawiska, jak  selekcja negatywna  i 
po-
kusa nadużycia.  Selekcja  negatywna  oznacza,  że  klienci  należący do grupy 
naj-
wyższego ryzyka są bardziej skłonni do ubezpieczania się niż inni. Pokusa nad-
użycia  oznacza,  że  ubezpieczenie  się  zwiększa  prawdopodobieństwo 
wystąpienia
wypadku, od którego się ubezpieczamy.

• Akcje  przedsiębiorstw,  przeciętnie  biorąc,  dają  wyższe  dochody  niż  bony  i 
obliga-
cje skarbowe lub wkłady bankowe, lecz dochody te podlegają większym waha-
niom.
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• Wybór portfela aktywów zależy, po pierwsze, od preferencji inwestora dotyczą-
cych  różnych  kombinacji  ryzyka  i  dochodowości  dających  jednakową 
użyteczność
oraz — po drugie — od istniejących na rynku możliwości łączenia w różnych 
pro-
porcjach ryzyka i dochodowości z różnych rodzajów aktywów.

• Kiedy ryzyko związane z dochodowością różnych aktywów jest niezależne od 
sie-
bie,  ryzyko  całego  portfela  można  zmniejszyć  dzięki  dywersyfikacji 
znajdujących
się w nim aktywów.

• Ryzyka powstałego w wyniku włączania danego rodzaju aktywów do portfela 
nie
można mierzyć za pomocą zmienności dochodu z tych aktywów. O wiele waż-
niejsza jest korelacja dochodu z tych aktywów z dochodami z innych aktywów.
Aktywa, które są ujemnie skorelowane z innymi aktywami, będą zmniejszały 
ry-
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zyko całego portfela, nawet jeżeli przynoszony przez nie zysk jest obciążony 
wy-
sokim ryzykiem.  Odwrotnie  jest  przy silnie  dodatniej  korelacji,  kiedy nowe 
akty-
wa zwiększają ryzyko  całego portfela.  Współczynnik beta  określa kierunek 
ko-
relacji  dochodowości  danej  grupy  aktywów  z  dochodowością  pozostałych
aktywów.

• W stanie równowagi aktywa o dużym ryzyku zapewniają przeciętnie wyższe 
stopy
zwrotu,  co  kompensuje  dodatkowe ryzyko  ponoszone przez  posiadaczy tych 
akty-
wów.  Aktywa  o  wysokim współczynniku  beta  przynoszą  wysokie  dochody. 
Jeżeli
jakiś rodzaj aktywów zapewnia zbyt wysokie oczekiwane dochody jak na swą 
gru-
pę ryzyka, to popyt na nie rośnie, podbijając cenę, co trwa do momentu, kiedy
oczekiwane dochody spadną do poziomu równowagi.

• Na  rynku efektywnym  ceny aktywów są odbiciem całej dostępnej w danym 
mo-
mencie informacji o związanym z nimi ryzyku i dochodowości. Nie istnieją po-
wtarzające się systematycznie możliwości osiągania łatwych zysków na giełdzie
papierów wartościowych.  Wygrać  z rynkiem można  tylko  wtedy,  kiedy ktoś 
syste-
matycznie i wcześniej od innych uzyskuje nowe informacje. Dane empiryczne 
na
temat  zachowania  się  cen  akcji  potwierdzają  teorię  rynków  efektywnych, 
niekiedy
jednak pojawiają się bąble spekulacyjne.

• Rynki  transakcji  terminowych  już  dzisiaj  ustalają  ceny przyszłych  dostaw 
towa-
rów  i  płatności  za  nie.  Pozwala  to  na  zabezpieczenie  się  przed  ryzykiem 
dotyczą-
cym  przyszłych  cen  tych  towarów  z  natychmiastową  dostawą  (spot). 
Uczestniczą-
cy w tych transakcjach pośrednicy (gracze) przejmują ryzyko od asekurujących
się podmiotów, żądając w zamian opłaty.

Zadania sprawdzające

1. Mamy  rzucać  monetą.  Jeżeli  wypadnie  reszka,  wygrywamy  1  £.  Jeżeli  zaś 
wypad-
nie orzeł, tracimy 1 £. Osoba A nie ma nic przeciwko wzięciu udziału w tej grze,
ale też szczególnie nie kwapi się do niej. Osoba B jest skłonna zapłacić 0,02 £ za
udział  w  grze.  Osoba  C domaga  się  0,05  £,  co  jest  dla  niej  warunkiem 
przystąpienia
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do  gry.  Scharakteryzuj  te  trzy  postawy  wobec  ryzyka.  Która  z  osób 
prawdopodob-
nie wykupi ubezpieczenie od kradzieży samochodu?

2. Usłyszałeś w radio reklamę ubezpieczenia na życie, dostępnego dla każdego, kto
przekroczył 45 lat. Nie wymaga się żadnych badań lekarskich. Jaka, twoim zda-
niem, będzie cena polisy: wysoka, niska czy przeciętna? Odpowiedź uzasadnij.

3. W  którym  z  podanych  niżej  przykładów  dochodzi  do  łączenia  ryzyka:  a) 
ubezpie-
czenie na życie;  b) ubezpieczenie od wylewu Tamizy;  c) ubezpieczenie głosu 
popu-
larnej piosenkarki pop?

4. Założyłeś firmę doradzającą bezrobotnym, jak najlepiej wykorzystywać czas na 
za-
rabianie  pieniędzy.  Firma  ta  dokonuje  emisji  akcji  na  giełdzie  papierów 
wartościo-
wych.  Czy  w  stanie  równowagi  będą  one  przynosić  wyższe,  czy  też  niższe 
dochody
niż przeciętne? Odpowiedź uzasadnij.
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5. Dlaczego  giełdy  podlegają  kontroli,  mającej  wyeliminować  wykorzystywanie 
przez
menedżerów poufnych informacji  o przedsiębiorstwie przy sprzedaży i kupnie 
ak-
cji?

6. Powszechne błędy w rozumowaniu. Wyjaśnij, dlaczego poniższe stwierdzenia 
są
nieprawdziwe,  a)  Ekonomiści  nie  są  w stanie  przewidzieć  zmian  na  giełdzie 
papie-
rów wartościowych;  dowodzi to, że ekonomia jest bezużyteczna przy analizie 
kur-
sów  akcji,  b)  Wykupywanie  ubezpieczenia  nie  ma  sensu;  jeżeli  firma 
ubezpiecze-
niowa osiąga — przeciętnie biorąc — zyski, to jej klienci muszą ponosić straty,
c)  Ostrożni  inwestorzy nie  powinni  kupować akcji,  których  dochodowość się
zmienia.

Uwaga: Rozwiązania zadań sprawdzających zamieszczono na końcu książki.

Online Learning Centre with Powerweb

Chcąc lepiej zrozumieć główne koncepcje tego rozdziału, możesz przejrzeć dodat-
kowe materiały zamieszczone w Internecie pod adresem: Online Learning Centre,
www.mcgraw-hill.co.uk/textbooks/begg.  Znajdziesz  tam krótkie  pytania  testowe,
przykłady problemów ekonomicznych oraz różne artykuły — wszystko za darmo.

Jeśli  chcesz  mieć  jeszcze  więcej  materiałów,  streszczeń  i  przykładów,  które
mogą  pomóc  ci  w  studiowaniu  ekonomii,  kup  zbiór  zadań  Economics Student
Workbook. W tym celu wejdź na stronę:  www.mcgraw-hill.co.uk/textbooks/begg,
i znajdź połączenie do zbioru zadań, który chcesz zakupić8.

8 Powyższe  materiały  są  dostępne  w języku  angielskim.  Zbiór  zadań  do  II  wydania  polskiego  tego  podręcz-
nika  można zakupić w księgarniach ekonomicznych:  P. Smith,  D. Begg,  Ekonomia. Zbiór zadań,  PWE, War-
szawa 2001 {przyp. red. nauk.).

http://www.mcgraw-hill.co.uk/textbooks/begg
http://www.mcgraw-hill.co.uk/textbooks/begg
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Gospodarka oparta na informacji

Po przeczytaniu tego rozdziału powinieneś rozumieć:
          • jakie są podstawowe cechy produktów informacyjnych:

• dlaczego e-produkty mają wysokie koszty stałe, ale niskie koszty krańcowe;
• dlaczego prowadzi to do powstania monopoli, które dążą do różnicowania cen;
• na czym polegają praktyki różnicowania cen i jakości oraz sprzedaży w pakiecie:
• przyczyny powstawania aliansów strategicznych;

istotę  rywalizacji  prowadzącej  do  ustanowienia  standardów  i  konkurencję  między  sie-
ciami;
przyczyny  szybkiego  wzrostu  i  gwałtownego  spadku  cen  akcji  firm  internetowych
(dotcomów).

Sto  lat  temu  można  było  zbić  fortunę na kolei,  stali  i  ropie  naftowej.  John D. 
Rockefeller
(1839-1917), założyciel firmy Standard Oil, zgromadził majątek o wartości 200 mld 
$
w cenach z 2004 r. Współcześnie najbogatsi przedsiębiorcy na świecie działają w 
sekto-
rach  gospodarki  opartych  na  informacji.  Bill  Gates  z  firmy  Microsoft
(www.microsoft.com) ma  majątek  w  wysokości  ok.  40  mld  $.  Trwa  rewolucja 
informa-
cyjna.  Jest  ona  podstawą  dynamicznego  rozwoju  tzw.  nowej  gospodarki,  która 
zmienia
życie  wielu  ludzi.  Prawa  ekonomiczne  nadal  dostarczają  solidnych  podstaw 
teoretycz-
nych,  pozwalających zrozumieć istotę dokonujących się zmian. W tym rozdziale 
przed-
stawiamy  zastosowanie  mikroekonomii  do  analizy  gospodarki  opartej  na 
informacji.

W pierwszej kolejności omówimy główne cechy produktów ucieleśniających in-
formację.  Następnie  zbadamy,  jak  zachowują  się  konsumenci  i  wytwórcy  tych 
produk-
tów oraz jak powstaje ich rynek.  W jaki sposób przebiega na nim konkurencja? 
Jakie
formy przybierają polityka cenowa i inne zachowania strategiczne?

14.1. E-produkty

http://www.microsoft.com/


W tablicy 14.1 pokazano rozwój Internetu. Pod koniec 2003 r. 49% gospodarstw 
do-
mowych w Wielkiej Brytami  miało dostęp do Internetu z domu, podczas gdy w 
1998  r.
tylko 9%. W lutym 2004 r. 58% dorosłych Brytyjczyków korzystało z Internetu w 
cią-
gu ostatnich trzech miesięcy, głównie z poczty elektronicznej. Spośród wszystkich
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Tablica 14.1. Wykorzystanie Internetu w celach gospodarczych

1997 2003

Transakcje biznes-biznes (mld £) 5 1 130
Transakcje biznes-konsument (mld £) 5 150
Liczba urządzeń (min) 100 720
Liczba użytkowników (min) 100 490

Ź r ó d ł o :  „Financial Times", 24 March 1999.

osób  dorosłych  użytkujących  Internet,  47%  dokonało  również  za  jego  pomocą 
zakupu
biletów, dóbr lub usług.

Tablica  14.2  ilustruje  możliwości  osiągnięcia  wzrostu  wydajności  dzięki 
wykorzy-
staniu  handlu  elektronicznego.  Korzyści  wynikają  z  zakupów internetowych  oraz
z elektronicznego zarządzania łańcuchem dostaw (e-supply-chairi).

Tablica 14.2. Szacunkowy wzrost wydajności w wyniku handlu elektronicznego (%)

Dolny pułap Górny pułap

Sprzedaż elektroniczna -1 -4,80
Zakupy elektroniczne 2,30 7,80

Ź r ó d ł o :  ONS, Economic Trends, November 2003.

E-produkt można zapisać w postaci cyfrowej, a następnie przesłać szybko, bez-
błędnie i tanio.___________________________________________________

Przykładem mogą być: muzyka, filmy, czasopisma, wiadomości, książki i sport.
Zbieranie  i  produkcja  informacji  są  drogie,  ale  jej  dystrybucja  jest  bardzo  tania. 
Koszty
stałe wytworzenia e-produktu są wysokie, natomiast koszty krańcowe dystrybucji są
niewielkie.  Taka  struktura  kosztów  sprawia,  że  w  procesie  produkcji  występują 
olbrzy-
mie  korzyści  skali.  W  podrozdziale  14.3  przeanalizujemy  konsekwencje  tego 
zjawiska
dla struktury rynku i konkurencji. Najpierw zbadamy główne cechy produktów infor-
macyjnych  z  punktu  widzenia  użytkowników.  Użytkownikami  (konsumentami) 
infor-
macji są nie tylko gospodarstwa domowe, lecz także przedsiębiorstwa.
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Ramka 14.1

Strony internetowe

Tablica  zawiera  zestawienie  najbardziej  popularnych  stron  internetowych  w 
Wielkiej
Brytanii  w  maju  2004  r.  Występują  tu  zarówno  strony  zawierające  serwisy 
informacyj-
ne/wiadomości oraz przeglądarki, jak i strony o profilu handlowym i edukacyjnym.

W transakcjach internetowych nie używa się gotówki. Angielski bank centralny,
Bank  of  England,  bada  implikacje  tych  transakcji  dla  polityki  pieniężnej. 
Ministerstwo
Finansów analizuje  wpływ  na przychody z  podatku  VAT Gospodarka oparta  na 
infor-
macji wydaje się być zupełnie nowym zjawiskiem, ale okazuje się, że jest doskonałą
ilustracją uniwersalności praw ekonomii.

Nazwa firmy Odwiedzający stronę
(min)

Penetracja
(%)

Czas na osobę

Microsoft 19,167 73,24 2:27:19
Google 13,501 51,59 0:23:24
Yahoo! 12,135 46,37 0:57:24
BBC 9,029 34,50 0:42:27
eBay 8,839 33,77 1:40:40
Time Warner 8,047 30,75 2:46:12
Wanadoo 6,963 26,60 0:16:30
British Telecom 6,187 23,64 0:14:05
Amazon 5,949 22,73 0:17:27
UK Universities 5,093 19,46 0:31:36

Ź r ó d ł o :  www.NielsenNetRatings.com

Doświadczenie

Z doświadczeniem spotkaliśmy się po raz pierwszy w ramce 9.4, gdzie analizowali-
śmy jego wpływ na strategie reklamowe. Informacja jest produktem wymagającym
doświadczenia.

Dobro  (usługa)  wymagające  doświadczenia  to  takie  dobro,  którego  wartość  zo-
stanie oceniona przez użytkownika dopiero po wypróbowaniu.

O  przydatności  jakiegoś  dobra  lub  usługi  przekonujemy  się  wówczas,  gdy 
używa-
my  ich  po  raz  pierwszy.  Większość  dóbr  i  usług  nabywamy  wielokrotnie.  Nie 
kupuje-
my ich jednak tylko po to, aby lepiej poznać ich użyteczność. Informacja wyróżnia 
się
tym, że jest niemal zawsze nowa. Gdybyśmy już dysponowali daną informacją, nie
musielibyśmy jej kupować! Użyliśmy określenia „niemal zawsze", ponieważ każdy

http://www.NielsenNetRatings.com/
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Ramka 14.2

Byłem tutaj, dostałem e-koszulkę

Produkcja i przekaz informacji są tak stare jak pierwsze rozmowy między naszymi
najbardziej  prymitywnymi  przodkami.  Od  tamtej  pory  koszty  dystrybucji  stale 
maleją.
Wynalazkiem,  który  pozwolił  znacznie  obniżyć  koszty,  była  prasa  drukarska 
(wystar-
czy pomyśleć o mnichach, którzy wcześniej przepisywali teksty ręcznie). Podobnie
było  w przypadku usług pocztowych i  telefonu.  Katalogi  sprzedaży wysyłkowej 
istnie-
ją już od stu lat. Przeglądanie nie zaczęło się od Internetu, a tylko nabrało w nim in-
nego  wymiaru.  Gospodarka  oparta  na  informacji  jest  inna  nie  tylko  z  powodu 
niepo-
równywalnie niższych dziś kosztów przekazu,  lecz także dlatego, że przesyłanie 
infor-
macji  jest  teraz  interaktywne.  Konsumenci  mogą  przetwarzać  informacje,  które
otrzymują, a na ich dodatkowe pytania można szybko i tanio odpowiedzieć.

z nas ma swoją ulubioną kasetę wideo, którą chcemy oglądać więcej niż raz. Ludzie
kupują kasety wideo z nagraniem zwycięstwa drużyny Manchester United w Lidze
Mistrzów, aby je  wielokrotnie oglądać,  ale  filmy na DVD wypożyczają  w sieci 
Block-
buster, gdzie następnego dnia dostępny będzie kolejny dreszczowiec.

Znaczenie  doświadczenia  przy ocenie  popytu  na  produkty będące nośnikiem 
infor-
macji  tłumaczy  wiele  znanych  praktyk  stosowanych  przez  dostawców,  którzy 
poszu-
kują sposobów wzbudzenia apetytu konsumentów bez ujawnienia zbyt dużej ilości 
in-
formacji o swym produkcie (co mogłoby sprawić, że zniknęłaby sama potrzeba jego
zakupu).  Darmowe  próbki,  zapowiedzi,  nagłówki  oraz  możliwość  przejrzenia 
zawarto-
ści  są  taktykami  marketingowymi  stosowanymi  w  przypadku  dóbr  i  usług, 
wymagają-
cych  doświadczenia.  Załóżmy,  że  jesteś  dostawcą  takiego  produktu.  Bez 
darmowych
próbek  konsumenci  mogą  nigdy  nie  dowiedzieć  się,  jak  wspaniały  jest  twój 
produkt.
Jednak jak zdecydujesz, ile rozdać darmowych próbek?

Upraszczając  rozważania,  załóżmy,  że  koszty  krańcowe  skopiowania  e-
produktu  są
zerowe.  Twoim jedynym  celem będzie  zatem maksymalizacja  utargu.  Rozdając 
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więcej
próbek, zmniejszasz wielkość sprzedaży, którą mogłeś osiągnąć dzisiaj, ale dzięki
szerszej informacji o twoim produkcie zwiększa się popyt na niego w przyszłości.
Darmowe kopie rozdajesz do momentu, w którym krańcowa strata utargu dzisiaj
zrówna  się  z  (zaktualizowanym)  przychodem  krańcowym  uzyskanym  dzięki 
pobudzo-
nej promocją dodatkowej sprzedaży w przyszłości.

Kolejnym sposobem, w jaki dostawcy produktów wymagających doświadczenia
zwiększają popyt na swoją produkcję i tworzą sam rynek informacji, jest kreowanie
marki i reputacji. Przyjrzyjmy się najpierw transakcji jednorazowej. Czy chciałbyś 
ku-
pić  pewną  informację,  która  kosztuje  100  £?  Przed  uzyskaniem  informacji  nie 
wiesz,
ile jest warta, ale po zapoznaniu się z nią już nie potrzebujesz jej kupować!
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Gdyby  każda  transakcja  była  zawierana  tylko  raz,  sprzedawcy  odczuwaliby 
dużą
pokusę  oszukania  klientów,  a  ci  z  kolei  baliby  się  tak  bardzo,  że  do  skutku 
dochodzi-
łoby niewiele transakcji. Firmy inwestują w reputację (opierając się na rzetelności
w interesach w przeszłości) po to, aby zdobyć zaufanie, które zaprocentuje teraz
i w przyszłości. Krzywa popytu na ich produkty będzie przebiegać tym wyżej, im 
lep-
szą reputację udało się im uzyskać w przeszłości.

Nadmiar informacji

Rodziny  kupujące  dwie  różne  gazety  sobotnio-niedzielne  rzadko  mają  czas 
przeczytać
wszystkie działy w każdej z nich. W Internecie problem ten jest odczuwalny o wiele
silniej. Dostępna jest tak wielka ilość informacji, że nie wiadomo, od czego zacząć.
W ramce 1.4 w rozdziale 1 wskazywaliśmy na nadmiar informacji jako na jedną z 
wad
centralnego  planowania  w  krajach  socjalistycznych.  Wyszukiwanie  jest  o  wiele 
łatwiej-
sze,  gdy  ktoś  inny  ograniczy  liczbę  dostępnych  dla  nas  opcji.  Bogaci  klienci 
poszuku-
jący  domu  nie  spędzają  całych  tygodni,  jeżdżąc  po  najlepszych  dzielnicach 
Londynu.
Wynajmują pośrednika, aby dokonał za nich wstępnego wyboru, i rozpatrują tylko 
pro-
pozycje  na  sporządzonej  przez  niego  krótkiej  liście.  Podobnie,  gdy 
przedsiębiorstwo
chce zatrudnić nowego dyrektora, zwykle wynajmuje specjalistę — „łowcę głów", 
aby
sporządził krótką listę odpowiednich kandydatów.

Tak jak pośrednik pobiera opłatę za usługę polegającą na selekcji dostępnych 
wa-
riantów,  również  dostawcy  przeglądarek  internetowych  oferują  wartościowy 
produkt,
który  mogą  sprzedać.  Przeglądarki,  takie  jak  Google,  należą  do  najczęściej 
odwiedza-
nych  stron  internetowych,  co  sprawia,  że  stają  się  szczególnie  atrakcyjne  dla 
reklamo-
dawców.

Nadmiar informacji powstaje wówczas, gdy ilość dostępnych informacji jest du-
ża, a koszt ich przetworzenia jest wysoki. Wzrasta wtedy znaczenie urządzeń se-
■I   lekcjonujących informacje.
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Wstępna  selekcja  wyjaśnia,  dlaczego  producenci  jachtów  reklamują  się  w 
czasopi-
smach  żeglarskich,  a  nie  w  wydawnictwach  dla  kibiców  piłki  nożnej.  Internet 
pozwala
producentowi  jachtów  jeszcze  dokładniej  określić  (i  dotrzeć  do)  potencjalnych 
klien-
tów. Jednym z powodów, dla których firmy internetowe mogą oferować darmowe
usługi,  jest  fakt,  iż  rejestr  klientów,  za  ich  zgodą,  można  sprzedać  nie  tylko 
reklamo-
dawcom,  lecz  także  innym  firmom prowadzącym  działalność  za  pośrednictwem 
Inter-
netu. Następnym razem, gdy będziesz kupował telewizor i podawał informacje o 
sobie
na formularzu „bezpłatnej" gwarancji, pamiętaj, że udzielający gwarancji w istocie
„kupuje"  informacje  o  nabywcach  telewizorów  —  o  ich  adresach  i  wysokości 
wydat-
ków.  Informacje  te  pomagają  innym  przedsiębiorstwom  bardziej  precyzyjnie 
ukierun-
kować swoją ofertę. Jest to bez wątpienia cenny towar.
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Koszty zmiany

O ile stworzenie i rozbudowa bazy danych o klientach mogą być trwałą przesłanką
subsydiowania  produktów  informacyjnych,  o  tyle  druga  przyczyna  jest 
tymczasowa.
Przedsiębiorstwa mogą świadczyć  darmowe usługi  w okresie początkowym,  aby 
zwią-
zać użytkowników z danym dostawcą. Użytkownicy ci musieliby wówczas ponieść
koszty zmiany dostawcy.

Koszty zmiany powstają wówczas, gdy poniesionych wydatków nie można 
odzy-
skać. Zmiana dostawcy wymaga wówczas poniesienia dodatkowych kosztów.

Gdyby  Wielka  Brytania  musiała  rozpocząć  wszystko  od  nowa,  mogłaby  się 
zdecy-
dować  na  ruch  prawostronny,  a  nie  lewostronny.  Samochody  brytyjskie  nie 
różniłyby
się  już  od  aut  w Europie  kontynentalnej.  Producentom byłoby  o  wiele  trudniej 
żądać
od Brytyjczyków wyższych  cen za samochody,  jeśli  podobne modele  można by 
łatwo
importować  z  kontynentu.  Jednak  Wielka  Brytania  dokonała  wielu  inwestycji 
związa-
nych z jazdą po lewej stronie. Przejście na ruch prawostronny wymagałoby zmiany
znaków  drogowych  i  dróg  dojazdowych  do  autostrad,  złomowania  większości 
istnieją-
cych  samochodów przystosowanych  do  ruchu lewostronnego oraz  wyrobienia  u 
kie-
rowców odmiennych niż dotychczas nawyków. W okresie przejściowym wzrosłaby
liczba wypadków i zwiększyłyby się wydatki. Chociaż Brytyjczycy skorzystaliby 
na
tańszych samochodach dostosowanych do ruchu prawostronnego, to koszty zmiany
mogłyby być tak wysokie, że lepiej jest pozostawić wszystko bez zmian.

Podobnie, wysokie są koszty odzwyczajenia się od palenia tytoniu. Ktoś, kto 
nigdy
nie palił, podejmie inną decyzję niż osoba, która pali 20 papierosów dziennie. Prze-
szłość  ma  znaczenie.  Przyszłość  też.  Koszty  zmiany  zmuszają  użytkowników  i 
dostaw-
ców do spojrzenia długookresowego już od początku. Nie należy zaczynać palić, 
za-
kładając, że łatwo jest rzucić palenie. Można wtedy łatwo wpaść w pułapkę.

Tablica 14.3 ilustruje tę zależność. Usługi można zamawiać u dostawcy A lub B.
Dostawca  B jest lepszy. Jego usługi przynoszą korzyść netto (po odliczeniu opłat
klientów)  w  wysokości  700  £.  Wybór  dostawcy  A  przynosi  korzyść  tylko  w 
wysokości
500  £.  Gdyby  nie  było  kosztów zmiany,  wszyscy  wybraliby  dostawę  B. Jeżeli 
jednak

1 Przyrost korzyści = 200 £ - koszty zmiany = 300 £ (przyp. red. nauk.).
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koszt  zmiany wynosi  300 £,  to klienci,  którzy zdecydowali  się na korzystanie  z 
usług
dostawcy  A, nie zrezygnują z niego, gdyż na zmianie straciliby 100 £'. Będą oni 
zatem
dalej klientami dostawcy A i osiągną korzyść w wysokości 500 £. Klienci, którzy 
roz-
poczęli  zakupy od dostawcy  B, są zadowoleni z jego usług i  osiągną korzyść w 
wyso-
kości 700 £.

Dlaczego ktokolwiek chciałby rozpocząć zakupy od dostawcy A? Przyczyną 
mogła
być  świetna promocja,  na którą skusili  się niektórzy klienci  w nadziei,  że robią 
dobry
interes,  albo  byli  zbyt  krótkowzroczni  i  zlekceważyli  długookresowe reperkusje 
swojej

1 Przyrost korzyści = 200 £ - koszty zmiany = 300 £ (przyp. red. nauk.).
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decyzji.  Korzyści  dla  klienta  zawarte  w tablicy  14.3  należy  interpretować  jako 
wartość
zaktualizowaną wszystkich korzyści osiągniętych przez niego w przyszłości dzięki 
za-
kupom dokonywanym u danego dostawcy. Różnica między tymi zaktualizowanymi
wartościami powinna być porównana z jednorazowymi kosztami zmiany.

W rozdziale 9 rozróżniliśmy naturalne i strategiczne bariery wejścia; pierwsze
z nich powstają samoistnie, drugie zaś zostały wzniesione przez przedsiębiorstwa.
Koszty zmiany również mają obie te cechy. Sprytni dostawcy wypracowują wiele 
stra-
tegii,  mających  na celu zatrzymanie użytkowników. Systemy lojalnościowe typu 
fre-
quent flier są oczywistymi  przykładami możliwości powstałych dzięki gospodarce
opartej  na  informacji.  Wcześniej  zbieranie  indywidualnych  danych  o 
poszczególnych
klientach detalicznych było po prostu za drogie.

Nowoczesne  systemy  komputerowe  zmieniły  wszystko.  Gdy  jest  możliwe 
rozróż-
nienie  poszczególnych  osób,  można  je  „umotywować".  System  punktów 
premiowych
polega  na  oferowaniu  klientom  niewielkich  nagród  w  zamian  za  kontynuację 
korzysta-
nia z usług danego dostawcy. Klientce może być wszystko jedno, czy leci liniami 
Bri-
tish Airways, czy też liniami Virgin, albo czy kupuje w Tesco, czy też w Sainsbury, 
na-
tomiast dla danej linii lotniczej lub supermarketu ma to ogromne znaczenie. Usługi
firm  internetowych  Yahoo!  i  Freeserve  były  początkowo  bezpłatne.  Gdy 
przyzwyczaisz
się  do korzystania  z  nich,  mogą  zacząć pobierać  od ciebie opłaty za  takie same 
usługi
w przyszłości; identycznie, jak zrobiły to najlepsze kluby piłkarskie, wykorzystując 
te-
lewizję satelitarną w celu dotarcia do jak najszerszej publiczności, aby następnie 
utwo-
rzyć swoją własną sieć płatnych stacji telewizyjnych.

Dostawca ADostawca BKorzyść dla klienta500 £700 £Koszty 
zmiany = 300 £Korzyść netto dla klientaJeśli najpierw kupował od 

A500 £400 £Jeśli najpierw kupował od B200 £700 £

Tablica 14.3. Koszty 
zmiany



Gospodarka oparta  na  informacji  wykorzystuje  do maksimum metody,  które
w mniej wyrafinowanej formie były stosowane już od dawna. Od dziesięcioleci naj-
większe banki wiedziały, że dzisiejsi studenci jutro będą dochodowymi klientami.
Banki konkurują o lokalizację na terenie uczelni i oferują studentom subsydiowane
usługi bankowe, licząc na to, że późniejsze koszty zmiany banku skłonią klienta do
pozostania,  co  pozwoli  bankowi  odzyskać  początkowe  inwestycje  z  nadwyżką. 
Banki
zawsze mogły odróżnić studentów od osób niestudiujących. Gospodarka oparta na 
in-
formacji  wykorzystuje  tę  zasadę  do  granic  możliwości,  rozróżniając 
indywidualnych
klientów i świadomie stosując system początkowo dotowanych usług, które później
przyniosą spore zyski.
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Efekty zewnętrzne sieci

Z punktu  widzenia  użytkownika  ostatnią  cechą  e-produktów jest  występowanie 
efek-
tów zewnętrznych sieci.

Efekt zewnętrzny sieci powstaje wówczas, gdy dodatkowy uczestnik sieci przy-
nosi korzyści dotychczasowym jej uczestnikom.

Nie ma sensu posiadanie telefonu, jeśli nikt inny go nie ma. Nie ma też powodu,
aby  uczyć  się  esperanto,  jeśli  ten  nowy  język  się  nie  rozprzestrzeni.  Faks 
wynaleziono
w 1843  r.,  a  pierwszy  e-mail  wysłano  w  1969  r.,  ale  technologie  te  stały  się 
popularne
dopiero wówczas, gdy zaczęło je stosować więcej ludzi2.

Na rysunku 14.1 pokazano, jak liczba użytkowników wpływa na kształtowanie 
się
popytu na produkt charakteryzujący się efektami zewnętrznymi sieci. Przypomina 
to
nasze  rozważania  dotyczące  kosztów  w  rozdziale  7.  Stwierdziliśmy  tam,  że 
przedsię-
biorstwa  mają  różne  krzywe  kosztów w  krótkim i  długim okresie.  Nawet  jeśli 
krótko-
okresowe  krzywe  kosztów  mają  kształt  litery  U,  to  długookresowe  koszty 
przeciętne
mogą  maleć  przez  długi  czas,  gdy  mamy  do  czynienia  z  korzyściami  skali. 
Zwiększe-
nie produkcji może wówczas spowodować spadek kosztów przeciętnych.

Efekty  zewnętrzne  sieci  wywołują  identyczne  zjawisko  po  stronie  popytu: 
obniża-
nie  cen  może  wpłynąć  na  znaczne  zwiększenie  popytu,  szczególnie  w  długim 
okresie.

Rysunek  14.1.  Krzywa  popytu  w  przypad-
ku  występowania  efektów  zewnętrznych
sieci

Każda  krótkookresowa  krzywa  popytu  odzwiercie-
dla  liczbę  osób  już  korzystających  z  sieci.  Obniżka
ceny  z  F1 do  P2 nie  tylko  powoduje  przejście
z punktu  A  do punktu  B,  lecz także wywołuje  prze-
sunięcie  krzywej  popytu,  gdyż  zwiększa  się  wartość
sieci.  Długookresowa  krzywa  popytu,  łącząca  takie
punkty, jak A i C, jest bardziej elastyczna.



2 Te i  inne  ciekawe  przykłady  przytaczają C Shapiro i  H. Varian w pracy:  Information Rules,  Harvard Uni-
versity Press, 1999.



Rysunek  14.1  ilustruje  początkową  krzywą  popytu  krótkookresowego  D1D1, tj. 
popyt
na produkt dla danej liczby użytkowników już znajdujących się w sieci. Załóżmy, 
że
A jest  punktem,  w którym liczba osób korzystających  z sieci  jest  taka sama jak
w okresie poprzednim. Nie ma powodu, aby krzywa popyta zmieniła położenie.

Teraz z kolei załóżmy, że dostawca obniżył cenę i zdobył dzisiaj dodatkowych
klientów, przesuwając się w dół po krzywej popytu D1D1 z punktu A do punktu B.
Wskutek wzrostu liczby użytkowników sieci produkt ma teraz większą wartość dla
każdego z nich i krzywa popytu przesuwa się w następnym okresie w górę, tj. do 
po-
łożenia D2D2. Przy cenie P2 popyt zwiększa się do q2. Dalsza obniżka ceny wpłynie 
na
przesunięcie  krótkookresowej  krzywej  popytu  jeszcze  dalej  w  prawo. 
Długookresowa
krzywa popytu DD, powstała z połączenia takich punktów, jak A i  C, jest bardziej 
pła-
ska (popyt jest bardziej elastyczny) niż krótkookresowa krzywa popytu.

Nawet  bez  uwzględnienia  kosztów  zmiany,  efekty  zewnętrzne  sieci  mogą 
uzasad-
niać subsydiowanie cen — nawet darmowe rozdawnictwo — we wczesnych fazach
życia produktu. Na tym etapie dostawca inwestuje w rozwój sieci. Gdy zwiększy 
się
liczba klientów, wówczas  można  będzie podnieść  cenę.  Efekty zewnętrzne sieci 
wyja-
śniają,  dlaczego  użytkownicy  mają  odruchy  stadne:  początkowo  wszyscy  są 
powścią-
gliwi  w  stosunku  do  nowego  produktu,  aby  następnie  wszyscy  jednocześnie 
przekonać
się do niego. Nawet jeśli jesteś pewien, że poczta elektroniczna jest czymś wspania-
łym,  to  nie  będzie  z  niej  żadnej  korzyści  do czasu,  aż  twoi  znajomi  (i  klienci) 
zostaną
do niej podłączeni. W momencie, gdy każdy myśli, że pozostali dojrzeli do zmiany,
wszyscy decydują się na nią w bardzo krótkim czasie.

Przedstawione  wyżej  cztery  cechy  —  doświadczenie,  nadmiar  informacji, 
koszty
zmiany  oraz  efekty  zewnętrzne  sieci  —  są  z  punktu  widzenia  użytkowników 
podsta-
wowymi  właściwościami  produktów  informacyjnych.  Obecnie  przejdziemy  do 
omó-
wienia specyficznych cech kosztów, produkcji i konkurencji między dostawcami.

14.3. Dystrybucja informacji

Z punktu widzenia dostawców podstawową cechą informacji jest to, iż koszty jej 
wy-
tworzenia  są  wysokie,  ale  za  to  jest  ona  tania  w  dystrybucji:  dla  produktów 



informa-
cyjnych koszty stałe są wysokie, a koszty krańcowe niewielkie. Istnieją zatem duże
korzyści  skali.  O  ile  barierą  zwiększania  produkcji  przez  monopolistów  w 
przemyśle
stają się w pewnym momencie istniejące moce wytwórcze, o tyle przy reprodukcji
produktów  informacyjnych  nie  występuje  takie  ograniczenie.  Gospodarka 
zdominowa-
na  przez  przemysł  składała  się  głównie  z  oligopolistów  —  takich  jak  Ford, 
Vauxhall,
Fiat  itd.  —  natomiast  w  nowej  gospodarce  możemy  się  spodziewać  przede 
wszystkim
monopolistów. Ponadto, jak pokazują narodziny i wczesne lata działalności firm, 
ta-
kich jak Amazon, Yahoo! i Freeserve, nawet dotychczasowi monopoliści są zawsze
zagrożeni wejściem nowych konkurentów.

Na podstawie naszych rozważań w rozdziałach 8 i 9 możemy słusznie przewidy-
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Ramka 14.3

Encyclopaedia Britannica na półkę

Troskliwi  rodzice  zazwyczaj  kupowali  swoim dzieciom  Encyclopaedia Britannica
(www.britannica.co.uk),  która  zapełniała  całą  półkę  w  biblioteczce.  To  cenione 
dzieło
było  liderem rynkowym  przez  dwa  stulecia  od  czasu  pierwszej  jego  publikacji
w 1768 r., mimo wysokiej ceny sięgającej nawet 1000 £. W roku 1990 przychody 
ze
sprzedaży osiągnęły 450 min £. Po roku 1990 wpływy ze sprzedaży spadły o 80%;
CD-ROM  zniszczył  drukowaną  encyklopedię.  Koszt  krańcowy produkcji  jednej 
płyty
CD-ROM wynosi 1 £. Koszty krańcowe Encyclopaedia Britannica sięgały 150 £ za
książki plus kilkaset funtów prowizji dla akwizytorów.

Głównym wyzwaniem stała się decyzja firmy Microsoft o produkcji oprogramo-
wania do encyklopedii, pod nazwą Encarta, za cenę równą jednej trzydziestej ceny
Encyclopaedia Britannica. Encarta była nie tylko tańsza, lecz także łatwiejsza do no-
szenia. Ponieważ była też mniejsza, mieściła się na jednym CD-ROM-ie. Britannica
nie została pokonana przez nowego konkurenta na rynku 24-tomowych książek, ale
przez nową technologię, która zmieniła naturę niszy rynkowej.

W  latach  dziewięćdziesiątych  XX  w.  Britannica stopniowo  dojrzewała  do 
skutecz-
nego  przeciwdziałania  pojawieniu  się  Encarty i  wyprodukowała  swój  własny
CD-ROM. Akwizytorzy zostali zwolnieni, gdyż użytkownicy komputerów znacznie
silniej reagują na reklamy w Internecie niż na prezentacje domokrążców. Stosując
obecnie technologię podobną do  Encarty, Britannica próbowała podkreślać fakt, że 
jej
encyklopedia jest  większa, a zatem zawiera więcej informacji.  Encarta natomiast 
pró-
buje  powiększyć  swoje  rozmiary,  aby  wejść  w  nową  niszę  rynkową,  którą 
Britannica
ma nadzieję stworzyć.

Ź r ó d ł o :  P.  Evans,  T.  Wurster,  Blown  to  Bits,  Harvard  Business  School  Press,  1999;  R.  Melcher,  Dusting
off the Britannica, „Business Week", 20 October 1997.

wać,  że  monopole  te  przybiorą  jedną  z  dwóch  form.  Pierwsza  z  nich  to  firma 
dominu-
jąca,  współistniejąca  z  grupą  mniejszych  konkurentów.  Microsoft,  wynalazca 
progra-
mu  operacyjnego  DOS,  a  następnie  Windows,  dobrze  pasuje  do  tego  opisu. 
Dochody
Microsoftu są tak duże, że — podobnie jak Boeing w przemyśle lotniczym — może

http://www.britannica.co.uk/
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sobie pozwolić na przeznaczanie znacznych sum na B + R. Każde z tych przedsię-
biorstw  dyskontuje  istnienie  ogromnych  korzyści  skali  i  stało  się  tanim 
producentem
standardowego produktu w swej gałęzi.

Inne  formy  monopolu  muszą  istnieć  na  mniejszych  rynkach  niszowych, 
nastawio-
nych na konkretne grupy konsumentów, których różnorodność preferencji pozwala 
na
współistnienie  tych  nisz.  Przedsiębiorstwa  internetowe  zajmują  się 
rozprowadzaniem
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wielu produktów: od biletów lotniczych aż po transakcje akcjami i udziałami. Te
struktury  rynkowe  dobrze  opisuje  konkurencja  monopolistyczna.  Jednak  ze 
względu
na to, iż przewaga dotychczas działających przedsiębiorstw zależy od segmentacji 
ryn-
ku na małe nisze, ich czasowy monopol jest zagrożony przez konkurentów, którzy 
po-
trafią przeskoczyć między niszami. Spółka Amazon szybko doszła do wniosku, że 
nie
ma powodu, aby ograniczać swoją działalność do internetowego handlu wyłącznie
książkami.

W konkurencji monopolistycznej mają miejsce zarówno wejścia, jak i wyjścia
z gałęzi. Zjawisko to uwidoczniło się wyraźnie w ostatnich kilku latach. Wejście na 
ry-
nek stało się łatwiejsze, niż przypuszczały firmy dotychczas na nim funkcjonujące,
więc wiele z ich niszy trudniej było obronić, niż początkowo przewidywano. Gdy 
na
rynku pojawiło się mnóstwo nowych firm, tylko niektóre były w stanie osiągnąć 
zysk.
Załamanie  na  rynku  doprowadziło  wiele  przedsiębiorstw  do  bankructwa  i 
opuszczenia
gałęzi. Ten rozkwit i upadek omówimy na końcu rozdziału.

Ceny produktów informacyjnych

Po przeczytaniu wyłącznie poprzednich rozdziałów podręcznika otworzyłeś firmę
konsultingową (oczywiście w Internecie), aby doradzać przedsiębiorstwom, w jaki
sposób ustalać ceny na produkty informacyjne. Ponieważ ich koszt krańcowy jest 
bar-
dzo niski, spodziewasz się, że utarg krańcowy spadnie niemal do zera. Chciałbyś 
jed-
nak  mieć  jakieś  zyski.  Być  może,  podobnie  jak  przedsiębiorstwa 
telekomunikacyjne,
powinieneś zastosować taryfę dwuczęściową.

Taryfa dwuczęściowa składa się z opłaty rocznej na pokrycie kosztów stałych
oraz niewielkiej opłaty jednostkowej, związanej z kosztami krańcowymi.

Czy ktokolwiek stosuje tę formułę w Internecie? AOL, BT i Wanadoo pobierają
roczną  opłatę  członkowską  i  następnie  dostarczają  darmowe  usługi.  Teoria 
ekonomii
sugeruje, że w długim okresie jakaś forma opłaty rocznej może być konieczna. Do-
stawcy internetowi  muszą  osiągać przychody tak jak przedsiębiorstwa  w każdej 
innej
gałęzi.  Jeśli  nie mogą  uzyskać  przychodu z reklam lub ze sprzedaży informacji
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o  klientach  innym  dostawcom,  to  częścią  polityki  cenowej  mogą  być  opłaty 
członkow-
skie.

Inną  prawidłowością,  którą  powinniśmy  pamiętać  z  rozdziału  8,  jest  to,  że 
mono-
polista zarabia więcej dzięki różnicowaniu cen niż w przypadku stosowania ceny 
jed-
nolitej. W kategoriach przychodów, jednolita cena pozwala monopoliście osiągnąć
największy z możliwych prostokątów (cena x ilość) pod krzywą popytu, podczas 
gdy
doskonałe różnicowanie cen — inna cena dla każdego klienta — umożliwia mu 
uzy-
skanie  znacznie  większego  utargu,  który  symbolizuje  cały obszar  pod  krzywą 
popytu.

Gdy  sprzedawcy  wyznaczają  cenę  bez  znajomości  cech  kupującego, 
różnicowanie
cen jest trudne. Czasami różnice między nabywcami są oczywiste, jak w przypadku
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korzystających  z  pakietów  wakacyjnych  turystów,  podróżujących  w  klasie 
ekonomicz-
nej  i  biznesmenów  latających  służbowo  w  klasie  biznes.  Jednak  w  wielu 
przypadkach
dostawcy dóbr i usług po prostu nie są w stanie stosować dyskryminacji cenowej.

Rewolucja informacyjna oznacza, że dostawcy często dysponują szczegółowymi
informacjami o poszczególnych nabywcach. Pozwala im to na różnicowanie cen i 
ofe-
rowanie  różnych  cen  różnym  klientom,  w zależności  od  ich  rzeczywistych  lub 
praw-
dopodobnych  cech.  Ponieważ  zapewnia  to  o  wiele  większe  utargi,  dostawcy są 
gotowi
kupić bazy danych o klientach od innych sprzedawców. Jak dotąd, rozdziały 8 i 9 
oka-
zują się bardzo przydatne. Przyjrzyjmy się dokładniej polityce różnicowania cen.

Dotychczas opisaliśmy różnicowanie cen w zależności od typu klienta. Niestety,
w praktyce nie zawsze jest to możliwe. Dystrybutorzy produktów informacyjnych
mają jednak do dyspozycji dwa inne chwyty nawet wówczas, gdy nie mogą kupić 
lub
w inny sposób zdobyć informacji o danym kliencie.

Różnicowanie jakości

Dlaczego  wydawcy  dostarczają  na  rynek  tę  samą  książkę  w  oprawie  zarówno 
twardej,
jak  i  miękkiej,  po  bardzo  różnych  cenach?  Jest  to  forma  różnicowania  cen, 
zwiększa-
jąca całkowity przychód ze sprzedaży. Zauważmy, że „korzyść" z książki w twardej
oprawie, która uzasadnia wyższą cenę, to nie tylko jej wyższa jakość, lecz także 
fakt,
iż ukazuje się ona o kilka miesięcy wcześniej niż wersja w miękkich okładkach.
W „przemyśle" informacyjnym stara wiadomość to żadna wiadomość.

Różnicowanie jakości (versioning) jest świadomym tworzeniem różnych odmian
jakościowych tego samego produktu, w celu umożliwienia różnicowania cen.

Możemy się założyć, że czytasz ten podręcznik w wersji w miękkiej oprawie. 
Je-
steśmy gotowi podjąć ryzyko takiego zakładu, gdyż nie istnieje jego wersja w twar-
dych okładkach! Z jednej  strony,  opóźnianie wydania  książki  nie ma większego 
sensu,
gdy wykład dla studentów rozpoczyna się w konkretnym terminie,  z drugiej zaś 
książ-
ka  nie  będzie  potrzebna  studentom  przez  20  lat  (chociaż  podstawowe  reguły 
ekonomii
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zachowają  w  tym  czasie  swą  ważność!).  Książka  w  wersji  z  twardą  okładką 
zapewnia
zatem  niewiele  dodatkowych korzyści.  Jeśli  weźmie  się  pod  uwagę  dodatkowe 
koszty
jej produkcji, to opcja ta staje się nieopłacalna.

W Internecie kalkulacja kosztów jest inna. Gdy produkt już istnieje, oferowanie 
go
w różnych formach nie zwiększa zbytnio kosztów. Koszt krańcowy wszystkich jego
wersji jest bliski zeru. Nawet małe przyrosty utargu wynikające ze zróżnicowania 
pro-
duktu, umożliwiającego różnicowanie cen, są opłacalne.

Czasami wymaga to przygotowania jednej wersji produktu celowo gorszej, aby
zwiększyć wartość wersji wyższej jakości. Rozważmy ponownie kwestię linii lotni-
czych, które na trasach rejsowych oferują przeloty w klasie ekonomicznej i klasie 
biz-
nes.  Czy  biznesmeni  rzeczywiście  muszą  stale  jeść  wędzonego  łososia?  Czy 
rzeczywi-
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ście optymalnym rozwiązaniem jest aż takie ścieśnianie pasażerów klasy ekono-
micznej?

Nawet w Europie bilety w klasie biznes mogą kosztować dwa razy więcej niż
w klasie ekonomicznej.  Na trasach transatlantyckich  cena w klasie biznes może 
wyno-
sić 3000 £, natomiast standardowa cena w klasie ekonomicznej — 500 £. Wszystko 
to,
co sprawia, że ludzie wybierają klasę biznes zamiast ekonomicznej, przyczynia się 
do
wzrostu zysków. Celowe obniżanie standardu klasy ekonomicznej może być zabie-
giem,  który  w  istocie  prowadzi  do  zwiększenia  przychodów3.  Po  raz  kolejny 
okazuje
się, że dostawcy e-produktów, którzy do perfekcji opanowali sztukę różnicowania 
ja-
kości, tylko logicznie wykorzystali i rozwinęli wcześniejsze pomysły.

Sprzedaż w pakiecie

Różnicowanie  jakości  oznacza  tworzenie  odmiennych  wersji  tego  samego 
produktu,
aby umożliwić  różnicowanie  cen.  Dzieje  się  tak  wówczas,  gdy  sprzedawcy nie 
znają
indywidualnych  cech poszczególnych  klientów,  ale  są  w stanie  określić  różnice 
mię-
dzy grupami potencjalnych nabywców.

Sprzedaż w pakiecie (bundling) polega na łącznym oferowaniu więcej niż jedne-
go produktu w celu ograniczenia potrzeby różnicowania cen.

Różnicowanie cen jest potrzebne tylko wtedy, kiedy różni klienci zachowują się
odmiennie.  Załóżmy,  że  jeden  z  nich  bardzo  pragnie  mieć  kanał  telewizyjny  z 
wiado-
mościami,  a  drugi  najbardziej  chciałby oglądać kanał  sportowy.  W tablicy 14.4 
poka-
zano, jaką wartość dla Edwarda i Kamili ma każdy z kanałów. Ich preferencje w 
sto-
sunku  do  poszczególnych  kanałów  bardzo  się  różnią.  Ich  gusty  w  przypadku 
pakietu
są bardziej zbliżone.
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Gdyby telewizja Sky TV bardzo dobrze znała cechy każdego widza, uzyskałaby
32 000 £ wpływów, stosując doskonałe różnicowanie cen. Pobrałaby od Edwarda

WyszczególnienieWiadomościSportEdward610Kamila106

Tablica 14.4. Pakiety kanałów TV (wartość dla 
użytkowników w tys. £)

3  Chwyt ten ma już ponad sto lat. Dupuit, XIX-wieczny ekonomista 
francuski, który był jednym z pierw-
szych zwolenników ustalania cen na poziomie kosztów krańcowych w 
przypadku działalności podejmowa-
nych przez państwo, zauważył, że koleje specjalnie przeznaczały 
wagony bez dachu dla pasażerów trzeciej
klasy, aby zwiększyć popyt na drugą klasę, gdzie można było 
osiągnąć większy utarg (cytowane za: H. Va-
rian, Versioning Information Goods, praca niepublikowana, University 
of California at Berkeley, 1997).



Ramka 14.4

EMI przestała produkować płyty kompaktowe

W odpowiedzi na zmiany spowodowane w przemyśle muzycznym przez Internet, 
EMI
(www.emigroup.com), trzecia na świecie pod względem wielkości firma muzyczna,
w  listopadzie  1999  r.  ogłosiła  zamiar  rezygnacji  z  produkcji  i  dystrybucji  płyt 
kompak-
towych.  Po  stwierdzeniu,  że  płyty  kompaktowe  stały  się  przestarzałe  na  skutek 
możli-
wości przegrywania muzyki bezpośrednio z Internetu, EMI postanowiła skoncentro-
wać  się  na  fazie  przygotowania  i  produkcji  utworów  muzycznych,  zamiast 
zajmować
się  ich dystrybucją.  Decyzję  tę podjęto w tym samym roku,  w którym powstała 
firma
Napster.  Chociaż Napster  zbankrutował w 2002 r.  w wyniku  pozwów sądowych
składanych  przez  firmy  typu  EMI,  to  jego  działalność  doprowadziła  do  spadku 
global-
nej sprzedaży albumów na płytach kompaktowych w wysokości 7%-8%, gdyż miło-
śnicy muzyki preferowali ściąganie utworów z Internetu.

W  2004  r.  EMI  zanotowała  stratę  w  wysokości  50  min  £  i  zwolniła  1500 
pracow-
ników. W tym samym czasie Napster odrodził się jako „legalny dostawca muzyki
w  formie  cyfrowej"  przy  pełnym  poparciu  ze  strony  przemysłu  nagraniowego. 
Obec-
nie  Napster  pobiera  miesięczne  opłaty  członkowskie  za  ściąganie  utworów  z 
Internetu
i dodatkowe opłaty za ich przechowywanie na płytach kompaktowych. Jak wynika
z  poniższych  danych,  przemysł  muzyczny  po  prostu  eliminuje  koszty sprzedaży
w sklepach muzycznych, uzyskując przychody od klientów internetowych. Jeśli ten
model się utrzyma, to sklepy muzyczne znikną w ciągu najbliższych dziesięciu lat.

Koszty i zyski przy produkcji płyty kompaktowej wycenionej na 15 $

Wyszczególnienie Tradycyjna detaliczna sprzedaż
płyt kompaktowych ($)

Płyty kompaktowe w Internecie

Promocja 2.50 2,50
Produkcja 1,00 1,00
Promocja w Internecie 1,00

Wysyłka 1,00

Dystrybucja 3,50

Sklep detaliczny 2,00

Tantiemy i zyski producentów 6,00 9,50

Ź r ó d ł o :  „Financial Times", 3 March 1999.

http://www.emigroup.com/


opłatę 6000 £ za odbiór kanału z wiadomościami, a 10 000 £ za kanał sportowy, od
Kamili zaś 10 000 £ za kanał z wiadomościami i 6000 £ za kanał sportowy. Gdyby
ceny były wyższe, Edward i Kamila nie wykupiliby abonamentu w Sky TV.

Załóżmy teraz, że menedżerowie Sky TV nie mają wystarczająco dokładnych in-
formacji o użytkownikach, aby pobierać różne opłaty od różnych abonentów. Muszą
wyznaczyć  jednolitą cenę za dany kanał. W przypadku kanału z wiadomościami, 
jeśli



zażądają ceny 10 000 £, to abonament wykupi tylko Kamila. Natomiast jeśli obniżą
cenę  do  6000  £,  zdobędą  dwoje  abonentów,  Kamilę  i  Edwarda.  Najlepszym 
rozwiąza-
niem dla Sky TV jest pobieranie opłaty 6000 £ za każdy kanał, co pozwoli osiągnąć
24 000 £ przychodu (2 x 2 x 6000 £). Jest to jednak wynik znacznie gorszy od
32 000 £, które można uzyskać, różnicując ceny. Jednak aby sprzedać abonament na
dany kanał drugiemu klientowi, Sky TV musi znacznie obniżyć cenę osobie, która
byłaby gotowa zapłacić więcej.

Sprzedaż w pakiecie zmniejsza różnice w preferencjach. Przyjmijmy teraz, że 
Sky
TV oferuje te dwa kanały wyłącznie w pakiecie. Zarówno Edward, jak i Kamila są 
go-
towi zapłacić nawet 16 000 £ za oba kanały łącznie.  Sky TV uzyska 32 000 £. 
Sprze-
daż w pakiecie jest  więc w tym przypadku tak samo dobrym rozwiązaniem jak 
dosko-
nałe różnicowanie cen, gdyż Edward i Kamila jednakowo oceniają wartość całego 
pa-
kietu.  Przez  powiązanie  kanałów z  wiadomościami,  sportem i  filmami  Sky TV 
może
osiągnąć większy utarg niż wówczas, gdyby sprzedawała każdy z tych kanałów od-
dzielnie po jednakowej cenie dla każdego z użytkowników.

Chociaż sprzedaż w pakiecie zapewnia wyższe przychody niż ustalanie jednako-
wej ceny dla wszystkich użytkowników, to jest ona zwykle gorszym rozwiązaniem 
niż
doskonałe różnicowanie cen. Załóżmy,  że w tablicy 14.4 kanał sportowy ma dla 
Kami-
li wartość 4000 £ zamiast 6000 £. Maksymalna suma, jaką zechce ona zapłacić za 
cały
pakiet, wynosi  14 000 £. Ze sprzedaży Edwardowi i Kamili  dwóch pakietów po
14 000 £ Sky TV uzyska zatem 28 000 £. Zauważmy, że dla Edwarda całość ma 
nadal
wartość 16 000 £, a więc zróżnicowanie cen dla użytkowników przyniosłoby Sky 
TV
30 000 £ (16 000 £ + 14 000 £), co oznacza dodatkowy utarg równy 2000 £.

W opisanej sytuacji Sky TV musiałaby jednak zgromadzić bardzo dużo informacji
0 indywidualnych klientach. Sprzedaż w pakiecie jest więc często dla dostawców 
naj-
lepszym  rozwiązaniem.  Z  tego  rodzaju  praktykami  spotykamy  się  nieustannie. 
Dlatego
właśnie  gazety  sobotnio-niedzielne  mają  tyle  różnych  działów,  a  organizatorzy 
wycie-
czek  oferują  wakacje  z  tygodniowym  pobytem  we  Florencji  i  tygodniowym 
pobytem
na plaży nad Adriatykiem.  Może Kamila  lubi  freski  bardziej  niż  Edward,  który 
prefe-
ruje pływanie.



Konkurencja a współpraca

Sprzedaż w pakiecie sugeruje, że większość produktów ma więcej niż jedną cechę 
lub
jeden składnik, a stąd już tylko mały krok do pomysłu, aby te różne składniki były 
wy-
twarzane  przez  różne przedsiębiorstwa.  Uogólniając,  coraz  częściej  mamy  do 
czynie-
nia z produkcją i ze sprzedażą dóbr komplementarnych niż dóbr substytucyjnych.

Bardzo  dobrym  przykładem  są  oprogramowanie  i  sprzęt  komputerowy. 
Większość
produktów  firmy  Microsoft  jest  używana  w  komputerach  wykorzystujących 
procesory
firmy Intel. Firma Apple, której produkcja obejmuje zarówno sprzęt komputerowy, 
jak
1 oprogramowanie, jest tu wyjątkiem. Jednak jej początkowe sukcesy skończyły się,



a  silna  pozycja  rynkowa  stopniowo  słabła  w  wyniku  zawarcia  aliansu 
strategicznego
przez Microsoft i Intel.

Alians strategiczny jest połączeniem współpracy i konkurencji; w jego ramach
grupa producentów dostarcza wiele wyrobów częściowo komplementarnych.■

Alianse  strategiczne  występują  również  w  innych  gałęziach.  Na  przykład, 
British
Airways  są  obecnie  partnerem  Canadian  Airlines,  Iberia,  Quantas,  Finnair  i 
American
Airlines  w  sojuszu  pod  nazwą  One  World.  Alianse  pozwalają  różnym  ich 
uczestnikom
na  specjalizację  w  segmentach,  które  w  dużym  stopniu  są  wobec  siebie 
komplementar-
ne — w naszym przykładzie oznacza to możliwość podróży po obu Amerykach, po-
dróży przez Atlantyk, a także podróży po Europie, Azji oraz Australii i Oceanii.

Celem aliansów jest osiągnięcie korzyści, które powstają w przypadku integracji
pionowej różnych faz produkcji w ramach jednego przedsiębiorstwa — tj. obniżki
kosztów dzięki lepszej koordynacji  działań i większej specjalizacji. Jednak alians 
stra-
tegiczny  nie  oznacza  pełnej  fuzji.  W  jego  ramach  występuje  pewien  zakres 
konkuren-
cji nawet między partnerami. Element konkurencji może mobilizować wszystkich
partnerów do większej dbałości o efektywność, a jednocześnie stanowić gwarancję 
dla
klientów, że przyszłe zyski przedsiębiorstw nie będą nadmierne. Gdy koszty zmiany
odgrywają  istotną  rolę,  obecni  nabywcy  dóbr  (usług)  dostarczanych  przez 
uczestników
aliansu będą zwracali  baczną uwagę na sygnały dotyczące możliwych zachowań 
do-
stawców w przyszłości.

14.4. Ustanawianie standardów

Alianse  strategiczne  mogą  być  szczególnie  przydatne  w procesie  konkurowania 
przy
ustanawianiu standardów i norm, wokół których jest zorganizowana działalność go-
spodarcza.

Standard jest normą techniczną, rozpowszechnioną w danej sieci.

Pierwszym  z  takich  standardów  jest  decyzja  Wielkiej  Brytanii  o  ruchu 
lewostron-



nym, drugim przykładem standardu jest szerokość torów kolejowych, a trzecim — 
typ
wtyczek  do  gniazdek  elektrycznych.  Każdy  z  tych  standardów  jest  dobitnym 
przykła-
dem efektu zewnętrznego sieci. Nie ma najmniejszego sensu korzystanie z prądu
zmiennego, gdy pozostała część kraju używa prądu stałego.

Ustalenie standardu jest zwykle efektem konkurencji, która może mieć charakter
albo  ekonomiczny,  albo  polityczny,  albo  ekonomiczno-polityczny.  Alianse 
strategiczne
pozwalają  przeważyć  szalę  na  korzyść  standardu,  który  odpowiada  partnerom 
aliansu



przez pokazanie,  że  znaczna liczba głównych  konkurentów już  należy do danej 
sieci.
Nie warto wchodzić do sieci o małej liczbie uczestników. Różnice w standardach są
czasami najłatwiejszym sposobem odróżnienia jednej sieci od innej.

Zwykle, w wyniku początkowej konkurencji o ustanowienie standardu, jeden ze
standardów jest stopniowo przyjmowany przez wszystkich. Coraz większe rozpo-
wszechnienie  własnego  standardu  jest  szczególnie  dużym  osiągnięciem  w 
przypadku
tych  sieci,  które  powstały  najdawniej.  Pozostałe  sieci  wraz  z  odrzuceniem  ich 
standar-
du  zamierają.  Firma  Sony  bardzo  dużo  zainwestowała  w  badania  i  rozwój 
technologii
Betamax stosowanej  w magnetowidach,  ale świat  przyjął  system konkurencyjny, 
VHS.
z którego obecnie korzystasz w domu.

Alianse,  jawne  bądź  ukryte,  pomagają  rozstrzygnąć  wojnę  o  standardy  na 
korzyść
lepiej  zorganizowanych.  Dlaczego  brytyjski  operator  telefonii  komórkowej 
Vodafone
podjął próbę przejęcia swojego amerykańskiego odpowiednika, Air Touch, a nie 
od-
wrotnie? Odpowiedzi należy szukać w ustanawianiu standardów. We wczesnych la-
tach  dziewięćdziesiątych  XX  w.  Europejczycy  ustalili  standard  dla  telefonii 
komórko-
wej,  tworząc  jeden  dostatecznie  duży  rynek  pozwalający  firmom  europejskim 
szybko
się rozwijać i dyskontować korzyści skali. Firmy amerykańskie nie spóźniły się w 
tej
grze, ale miały trzy różne standardy i  nie potrafiły się porozumieć, który z nich 
przy-
jąć. Podczas gdy firmy amerykańskie konkurowały ze sobą wewnątrz podzielonych
rynków regionalnych, Europejczycy posuwali się do przodu w takim tempie, że ich
standard został szybko przyjęty na innych kontynentach.

Po ustanowieniu standardu konkurencja zmienia formę z rywalizacji o standardy 
na
rywalizację w ramach standardu. Jak wyjaśniliśmy wcześniej, prowadzi to często 
do
powstania firmy dominującej (np. Microsoft i Intel), wykorzystującej skalę swego 
dzia-
łania do uzyskania przewagi kosztowej nad konkurentami w produkcji bieżącej oraz
większe nakłady na B+R w celu podtrzymania  tej  pozycji  w przyszłości.  Innym 
możli-
wym  wariantem  jest  istnienie  wielu  tymczasowych  monopoli  na  rynkach 
niszowych,
które  zostały  dobrze  opisane  przez  model  konkurencji  monopolistycznej  w 
rozdziale 9.



14.5. Rekapitulacja

Nasze dotychczasowe rozważania prowadzą do dwóch podstawowych konkluzji. Po
pierwsze, chociaż rewolucja informacyjna zmienia nasze życie,  to tylko niektóre 
wy-
nikające z niej sposoby działania lub stosowane taktyki rynkowe są rzeczywiście 
no-
we.  Koszt  dystrybucji  informacji  spadał  od  czasu  wynalezienia  maszyny 
drukarskiej.
Historia gałęzi, takich jak przemysł prasowy i wydawniczy oraz telekomunikacja, 
już
zawiera  przykłady  większości  zjawisk,  które  opisaliśmy  w  tym  rozdziale. 
Standardy,
sprzedaż w pakiecie, różnicowanie jakości, alianse strategiczne, różnicowanie cen,
sprzedaż baz danych o klientach, koszty zmiany — wszystko to obserwowaliśmy 
już
wcześniej.  Nowym  zjawiskiem  w  gospodarce  opartej  na  informacji  jest 
powszechność
stosowania tych metod w praktyce.



Po  drugie,  rewolucja  technologiczna  nie  wymagała  równoległej  rewolucji  w 
teorii
ekonomii. Znane dotychczas prawa ekonomiczne nadal działają. Są one najlepszym
kluczem do zrozumienia procesów zachodzących w gospodarce.

14.6. Rozkwit i upadek spółek internetowych

Szybki wzrost rynkowej wartości akcji spółek internetowych (dotcomów) osiągnął 
ze-
nit w grudniu 1999 r. Rysunek 14.2 ilustruje gwałtowny wzrost kapitalizacji firm 
Mi-
crosoft, Amazon i Yahoo!; w ciągu zaledwie kilku lat ich kapitalizacja osiągnęła po-
ziom równy lub wyższy od wartości  giganta przemysłowego,  jakim jest  General 
Mo-
tors. Inwestorzy po obu stronach Atlantyku ślepo lokowali pieniądze w akcje firm
związanych  z  rozwojem  nowych  technologii,  ze 
środkami  masowego  przekazu  i  z  te-
lekomunikacją  (TMT),  które  zdawały  się  najbardziej 
korzystać  na  nowej  gospodarce
opartej na informacji.

Niektórzy studenci mają poglądy konserwatywne i są stałymi czytelnikami „The
Times". Inni nie zgadzają się z linią programową tego dziennika, ale lubią rozwiązy-
wać  zamieszczane  w  nim  krzyżówki.  Obie  grupy  czytają  zjadliwe  felietony 
autorstwa
redaktora ekonomicznego gazety, Anatole'a Kaletsky'ego.

Co roku w styczniu Kaletsky dokonuje prognoz na nadchodzący rok. W styczniu
2000  r.,  gdy  notowania  giełdowe  firm  internetowych  osiągnęły  apogeum, 
przewidywał
on — wbrew panującym na rynku nastrojom — że ceny ich akcji spadną o połowę
w ciągu roku. Okazało się, że spadły one nawet jeszcze bardziej.

Po dziesięciu miesiącach opisywał on klęskę spółek internetowych:
„Jechałem po  San  Francisco  i  w  pewnym  momencie  drogę  zablokowała  mi 

cięża-
rówka  z  firmy  Webvan.com.  Przypomniałem  sobie,  że  w  ubiegłym  roku 

Rysunek 14.2. Kapitalizacja
wybranych spółek w latach
1986-1999

Ź r ó d ł o :  „The  Times",  21  September
1997.

http://Webvan.com/


przewidywa-
no,  iż ta  internetowa firma dostawcza stanie się największym przedsiębiorstwem
w  branży  spożywczej  w  Ameryce,  ale  dość  szybko  została  zmuszona  do 
ograniczenia
skali działania do zaledwie kilku miasteczek...
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Rysunek 14.3. Pęknięcie
internetowej bańki mydlanej

Inny pewniak to stamps.com, firma, która w pewnym momencie miała wartość
prawie  1  mld  $,  gdy  jako  pierwsza  zakupiła  rzekomo  bezcenną  licencję  na 
internetową
sprzedaż  znaczków  pocztowych  od  rządu  amerykańskiego...  Staje  się  jasne,  że 
wszyst-
kie  firmy  internetowe,  w  tym  nawet  te  największe,  są  karykaturalnie 
przeszacowane,
podobnie jak to było z gigantami przemysłowymi w Japonii w czasie gospodarczej
bańki  mydlanej  z  roku  1989.  Jeśli  to  prawda,  to  krach  firm  internetowych  i 
technolo-
gicznych  dopiero  się  rozpoczął.  Być  może  trudno  w  to  uwierzyć  inwestorom 
zaanga-
żowanym  w  firmę  typu  Yahoo!,  którzy  już  ponieśli  straty  w  wysokości  70%
w porównaniu z tegoroczną maksymalną ceną ich akcji. Podobne odczucia mogą 
mieć
akcjonariusze firmy Amazon.com (75% strat) czy nawet Microsoft (55% strat)"4.

http://stamps.com/


4 „The Times", 20 October 2000.
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Miał  on znowu rację.  W październiku 2000 r.  na przedsiębiorstwa z „nowej 
gospo-
darki"  spadły  kolejne  ciosy.  Rysunek  14.3  ilustruje  wzrost  i  spadek  cen  akcji 
gigantów
internetowych,  spółek  Amazon  i  Yahoo!,  oraz  indeksu  giełdowego  firm 
zaangażowa-
nych w nowe technologie, NASDAQ.

Cena akcji Yahoo! spadła z najwyższego poziomu ok. 220 $ do zaledwie 11 $, 
co
oznaczało spadek o 95%. W „uzależnionych"  od sądów Stanach Zjednoczonych 
inwe-
storzy  pozywają  teraz  banki  inwestycyjne,  których  tzw.  eksperci  doradzali 
klientom,
aby inwestować w te akcje tuż przed załamaniem ich cen. Dlaczego inwestorzy nie 
po-
trafili tego przewidzieć?

Bańki mydlane przy wycenie aktywów

Załóżmy,  że  „właściwa"  cena  akcji  powinna  wynosić  10  £.  Cena  ta  wynika
z  fundamentalnych  determinantów  wartości  spółki,  opartych  na  realistycznych 
prog-
nozach jej przyszłych wyników. Przypuśćmy, że wszyscy są zgodni co do tych pro-
gnoz. Każdy wie, jaka jest „właściwa" cena. W jednym z punktów równowagi cena
wynosi 10 £. Niestety, istnieją także inne punkty równowagi.

Bańka mydlana przy wycenie wartości aktywów (akcji) jest odchyleniem ceny od
H poziomu wyznaczonego przez czynniki fundamentalne. Bańki mydlane są samo-
■   spełniającą się prognozą.

Czy obecna cena akcji w punkcie równowagi mogłaby wynosić 11 £? Każda 
cena
inna niż 10 £ jest zwana bańką mydlaną, odchyleniem od jej wartości wyznaczonej
przez czynniki fundamentalne.

Załóżmy,  że  zgodnie  z  przewidywaniami  rynkowymi  istnieje  50% szans,  że 
bańka
mydlana przetrwa do jutra, i 50% szans jej pęknięcia. Gdy bańka pęknie, cena akcji
wraca do poziomu ceny „właściwej".

Zastanawiasz  się,  czy  trzymać  tę  akcję,  wartą  obecnie  11  £.  Jeżeli  bańka 
mydlana
pryśnie, stracisz 1 £, gdyż cena spadnie do 10 £. Załóżmy, że gdyby nie doszło do 
kra-
chu,  to przewidujesz wzrost  ceny do 12 £,  zatem istnieją 50-procentowa szansa 
zaro-
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bienia 1 £ oraz 50-procentowa możliwość wystąpienia straty 1 £. Rynek oferuje ci
uczestnictwo w uczciwej grze5. Jesteś gotów trzymać tę akcję przy cenie 11 £6.

Przyjmijmy, że krach nie nastąpi, więc w kolejnym dniu cena wynosi 12 £. Czy
powinieneś  nadal  trzymać  tę  akcję?  Obecnie  pęknięcie  bańki  mydlanej  oznacza 
stratę
2 £,  gdy cena spadnie  do 10 £.  Ty jednak jesteś  gotów trzymać  tę  akcję,  jeśli 
oczeku-
jesz wzrostu ceny w dniu następnym do 14 £, gdyby nie doszło do krachu. Masz 

więc
równe szanse wygrania lub przegrania 2 £.

: To znaczy dającej wartość oczekiwaną zysku równą zeru (przyp. tłum.).
-  Zakładając,  że  celem  jest  maksymalizacja  wartości  oczekiwanej  zysku;  tzn.  mamy  do  czynienia  z  osobą
neutralną wobec ryzyka (przyp. tłum.).
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Możliwe, że bańka mydlana wtedy pęknie. Jeśli nie, to w kolejnym dniu cena
wzrośnie do 14 £. Dalsza spekulacja jest uzasadniona tylko wówczas, gdy oczekuje 
się
wzrostu ceny do 18 £ — zysk wyniósłby wtedy 4 £, co stanowiłoby przeciwwagę 
dla
ryzyka straty 4 £.

Podstawową  cechą  bańki  mydlanej  przy  wycenie  aktywów  jest  więc 
przyspieszony
wzrost ceny w okresie istnienia bańki. Z każdym dniem cena niebezpiecznie oddala 
się
od  poziomu  wynikającego  z  fundamentalnych  determinant  wartości,  więc 
zrównowa-
żenie ryzyka tego odchylenia wymaga kuszenia coraz większą nagrodą.

W końcu bańka mydlana pęka w najmniej oczekiwanym momencie. Zanim to 
na-
stąpi, może jednak upłynąć trochę czasu. W tym okresie każdy zdaje sobie sprawę, 
że
bańka mydlana rośnie, ale z kalkulacji finansowej jednoznacznie wynika, że udział
w niej jest zachowaniem racjonalnym.

W powyższym przykładzie powstanie bańki mydlanej było możliwe, mimo że
wszyscy byli zgodni co do poziomu ceny wynikającego z czynników fundamental-
nych.  Dodatkową  komplikacją  w  przypadku  firm  internetowych  były  znaczne 
różnice
w  wycenie  opartej  na  fundamentalnych  determinantach  wartości.  Czy  nowe 
możliwo-
ści ekspansji będą powiększały się o 8%, 12%, czy o 20% rocznie? Ekstrapolacja 
na
następne 20 lat  dawała diametralnie odmienne wyniki  w zależności od przyjętej 
stopy
wzrostu.  Dane  historyczne  tylko  w  niewielkim stopniu  mogły  być  pomocne  w 
odgad-
nięciu przyszłości w zakresie nowych technologii.

Dopiero ostatnie kilka lat przyniosło pierwsze bazy danych, które będzie można
wykorzystać do udoskonalenia procesu prognozowania. Dowiedzieliśmy się np., że
nowa generacja telefonii komórkowej z pełnym dostępem do Internetu rozwija się
znacznie wolniej, niż początkowo przypuszczano. Ponadto, popyt  został znacznie
ograniczony w wyniku recesji gospodarki światowej w latach 2001-2003.

Korekty  prognoz  działalności  trzeba  było  dokonać  nie  tylko  w  sensie 
ilościowym.
Największy zwrot w rozumowaniu dotyczył  możliwości osiągania przychodów, a 
za-
tem i zysków.

„Sprawa wyglądała mało zachęcająco w przypadku firm telekomunikacyjnych,
które  zapłaciły  łącznie  22,5  mld  £  za  brytyjskie  licencje  telefonii  komórkowej 
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trzeciej
generacji"7.

„Financial Times" stwierdził dalej, że:

„...«ekonomia  klasyczna» uważa wydatki  na licencje za  «koszty utopione»... 
Argu-
mentuje się, że gdyby przedsiębiorstwa, które zakupiły licencje, nie były w zmowie
w celu  podbicia  cen jeszcze  przed uruchomieniem przetargu na  licencje,  to  nie 
robiły-
by tego teraz".

8 Gra  słów,  oznaczająca  w  wolnym  tłumaczeniu  dążenie  do  zaistnienia  na  rynku  za  wszelką  cenę,  tak  aby
mieć na nim „swoje pięć minut", zdążyć w ostatniej chwili (przyp. red. nauk.).

7 „Financial Times", 28 March 2001.
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„Financial Times" zauważył, że obawa przed bankructwem może doprowadzić 
fir-
my telekomunikacyjne do desperacji i w efekcie zaczną się zachowywać jak kartel
OPEC, tzn. wspólnie podnosić ceny i ograniczać konkurencję. Czy to im się uda, 
zależy
częściowo  od  skrupulatności  działania  urzędu  nadzorującego  rynek 
telekomunikacyjny.

Telefonia komórkowa jest takim przykładem zyskownej działalności opartej na
rozwoju  nowej  technologii,  gdzie  zyski  zostały  przechwycone  przez  budżet  za 
pomocą
przetargów  na  pasma  częstotliwości  radiowych.  Ponieważ  przetargi 
przeprowadzono
w  okresie  panowania  największego optymizmu,  po  fakcie  okazało  się,  że  firmy 
teleko-
munikacyjne licytowały za wysoko. Przyczyniło się to do nagłego pogorszenia ich 
po-
zycji finansowej.

W innych przypadkach przyczyną  pogarszających się warunków prowadzenia
działalności w „nowej gospodarce" było nie państwo przechwytujące zyski, ale za-
ostrzająca się konkurencja rynkowa. W związku z wchodzeniem na ten sam rynek 
co-
raz  większej  liczby  firm  zmniejszały  się  zyski  firm  już  na  nim  działających  i 
wydłuża-
ła się perspektywa ich osiągnięcia.

Wszyscy chcieli zaoferować swoją Lastminute.com  8  . Wraz z nasyceniem rynku
i wydłużeniem przewidywanego czasu trwania przynoszącej straty fazy rozruchu 
biz-
nesu,  zdolność do  przetrwania  na  rynku  zależała  bardziej  od relacji  firmy z  jej 
banka-
mi niż od rzeczywistej zyskowności jej przedsięwzięć.

Rynki,  które  nadmiernie  zwyżkują,  mają  również  tendencję  do  nadmiernych 
spad-
ków  w  wyniku  odwrócenia  trendu  wzrostowego.  Rysunek  14.3  ilustruje,  jak 
nieocze-
kiwane  straty  w latach  1999-2002 przeobraziły się  z  kolei  w ogromne  zyski  w 
latach
2003-2004.

Podsumowanie

• Produkcja  informacji  jest  droga,  ale  jej  kopiowanie  i  dystrybucja  są  bardzo 
tanie.
• Z punktu  widzenia  użytkowników e-produkty mają  cztery zasadnicze  cechy: 

wy-
magają doświadczenia, występują w nadmiarze, ich zmiana jest kosztowna oraz
wywołują  efekty  zewnętrzne  sieci.  Potrzeba  poznania  przez  kupującego 
rzeczywi-

http://Lastminute.com8/
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stych  cech  nabywanego  produktu  tłumaczy,  dlaczego  sprzedawcy  pozwalają 
pró-
bować i oglądać. Sprzedawcy, aby zmniejszyć potrzebę wypróbowywania przez
nabywcę,  inwestują  również  w  dobrą  reputację.  Potencjalny  nadmiar 
informacji
wyjaśnia  z  kolei,  dlaczego  pojawiają  się  pośrednicy  dokonujący  wstępnej 
selekcji
materiału.

• Koszty zmiany sprawiają, że przyszłe możliwości zależą od obecnych decyzji.
Użytkownicy powinni więc od samego początku wziąć pod uwagę długi okres.
Sprzedawcy  opłaca  się  subsydiować  początkowe  użytkowanie  produktu  i 
stworzyć
sztucznie wysokie koszty zmiany za pomocą systemu nagród za lojalność.

8 Gra  słów,  oznaczająca  w  wolnym  tłumaczeniu  dążenie  do  zaistnienia  na  rynku  za  wszelką  cenę,  tak  aby
mieć na nim „swoje pięć minut", zdążyć w ostatniej chwili (przyp. red. nauk.).
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• Efekty zewnętrzne sieci powstają wówczas, gdy wartość sieci zależy od liczby 
jej
użytkowników. Kierując się tą przesłanką, producenci będą nagradzać klientów 
za
szybkie wejście do sieci.

• Produkty  informacyjne  o  wysokich  kosztach  stałych,  ale  niskich  kosztach 
krańco-
wych,  stwarzają możliwość powstania  monopoli.  B + R,  efekty uczenia się, 
koszty
zmiany oraz efekty zewnętrzne sieci mogą prowadzić do powstania monopoli 
na-
turalnych. Tam, gdzie nisze rynkowe są mniejsze, może panować konkurencja 
mo-
nopolistyczna. Wiele istniejących rynków to tzw. rynki sporne, na które łatwo
mogą  wejść  nowe  firmy,  co  sprawia,  że  liczne  monopole  mają  charakter 
tymcza-
sowy.

• Monopoliści chcą różnicować ceny, gdy użytkownicy różnią się między sobą.
Technologia informacyjna może pozwolić na stosowanie cen indywidualnych.
Gdy nie jest to możliwe, sprzedawcy produkują różne wersje danego produktu,
aby ułatwić różnicowanie cen, lub  dokonują sprzedaży różnych produktów
w pakiecie w celu zmniejszenia potrzeby różnicowania.

• Standardy  są  główną  cechą  sieci.  Początkowo  między  sieciami  występuje 
konku-
rencja o ustanowienie standardu. W momencie gdy jeden ze standardów staje 
się
dominujący,  rozpoczyna się konkurencja w ramach sieci o dostawy zgodne z 
tym
standardem.

• Ceny akcji  spółek  internetowych  (tzw.  dotcomów)  wzrosły na  niespotykaną 
skalę
pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX w. Od stycznia 2000 r. wiele z tych cen
spadło o 80% lub 90%, a niektóre spółki zbankrutowały.  Nie oznacza to, że 
nowe
technologie  były  zbyteczne.  Często  był  to  wynik  przesunięcia  w  czasie 
momentu
pojawienia się antycypowanych zysków lub znacznego ich spadku z powodu 
wej-
ścia nowych firm do gałęzi.

• Efekt  bańki  mydlanej  przy  wycenie  aktywów  jest  samospełniającą  się 
prognozą,
dotyczącą odchylenia ceny aktywów od poziomu wyznaczonego przez czynniki
fundamentalne.  Podtrzymywanie  bańki  mydlanej  wymaga  przyspieszonego 
wzro-
stu cen, zatem wszystkie bańki w końcu pękają.

• Inwestorzy  zdają  sobie  sprawę,  że  bańka  mydlana  pęknie,  jednak  gdyby 
wiedzieli,
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kiedy to nastąpi, wycofaliby się wcześniej, w efekcie przyczyniając się do jej 
pęk-
nięcia. Moment pęknięcia bańki mydlanej jest zjawiskiem losowym.

Zadania sprawdzające

1. Dostałeś zaproszenie do skorzystania z bezpłatnego jednodniowego „próbnego
członkostwa" w klubie sportowym Davida Lloyda dlatego, że produkt ten a) ma 
ce-
chy  dobra  wymagającego  doświadczenia,  b)  charakteryzuje  się  efektami 
zewnętrz-
nymi sieci czy też c) w celu zlikwidowania kosztów zmiany?

2. Dlaczego w większości programów licencjackich istnieje wymóg, aby studenci 
za-
pisali się na określone wykłady na pierwszym roku, a daje się im szerokie możli-

8 Gra  słów,  oznaczająca  w  wolnym  tłumaczeniu  dążenie  do  zaistnienia  na  rynku  za  wszelką  cenę,  tak  aby
mieć na nim „swoje pięć minut", zdążyć w ostatniej chwili (przyp. red. nauk.).
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wości  wyboru  na  ostatnim  roku?  Jaką  taktykę  stosowaną  przez  dostawców, 
opisaną
w tym rozdziale, ilustruje ten przykład?

3. Podaj trzy własne przykłady różnicowania jakości.
4. „Jeśli  różnicowanie  cen  jest  korzystne  dla  producentów,  to  musi  być 

niekorzystne
dla  konsumentów".  Czy zgadzasz się  z  tym stwierdzeniem?  Czy jest  istotne, 
jakim
jesteś konsumentem?

5. Jaka jest różnica między aliansem strategicznym a kartelem?
6. Jesteś przewodniczącym nowo powstałego Globalnego Sądu Najwyższego i wła-

śnie  uzasadniałeś,  dlaczego  należy  pozwolić  firmie  Microsoft  na  dalsze 
utrzymywa-
nie pozycji dominującej. Jakich argumentów użyłeś?

7. Powszechne błędy w rozumowaniu.  Wyjaśnij, dlaczego poniższe stwierdzenia 
są
nieprawdziwe,  a)  Internet  nic  nie  kosztuje,  więc  nie  ma  nic  wspólnego  z 
ekonomią,
b)  Różnicowanie  cen  wymaga  istnienia  monopolu,  a  zatem musi  być  złe.  c) 
Spółki,
które obecnie ponoszą straty, nie mogą żądać wysokiej ceny za swoje akcje.

Uwaga: Rozwiązania zadań sprawdzających zamieszczono na końcu książki.

Online Learning Centre with Powerweb

Chcąc lepiej zrozumieć główne koncepcje tego rozdziału, możesz przejrzeć dodat-
kowe materiały zamieszczone w Internecie pod adresem: Online Learning Centre,
www.mcgraw-hill.co.uk/texbooks/begg.  Znajdziesz  tam  krótkie  pytania  testowe,
przykłady problemów ekonomicznych oraz różne artykuły — wszystko za darmo.

Jeśli  chcesz  mieć  jeszcze więcej  materiałów,  streszczeń  i  przykładów,  które
mogą  pomóc  ci  w  studiowaniu  ekonomii,  kup  zbiór  zadań  Economics Student
Workbook. W tym celu wejdź na stronę:  www.mcgraw-hill.co.uk/textbooks/begg,
i znajdź połączenie do zbioru zadań, który chcesz zakupić9.

9 Powyższe  materiały  są  dostępne  w  języku  angielskim.  Zbiór  zadań  do  II  wydania  polskiego  tego  podrę-
cznika  można  zakupić  w  księgarniach  ekonomicznych:  P. Smith,  D.  Begg,  Ekonomia.  Zbiór  zadań,  PWE,
Warszawa 2001 (przyp. red. nauk.).

http://www.mcgraw-hill.co.uk/textbooks/begg
http://www.mcgraw-hill.co.uk/texbooks/begg


Ekonomia dobrobytu

Przedmiotem ekonomii normatywnej lub — inaczej — ekonomii dobrobytu są sądy
wartościujące  oraz  ich  zastosowania  pozwalające  określić  pożądany  kształt  i 
kierunki
polityki  gospodarczej.  Znaczna  część  dociekań  w  ekonomii  jest  poświęcona 
problemo-
wi  pogodzenia  dwóch  celów:  efektywności  i  sprawiedliwości.  W  części  III 
omawiamy
przyczyny  występowania  zawodności  rynku  prowadzące  do  nieefektywności,  a 
następ-
nie  rozważamy  sposoby  interwencji  państwa  w  celu  usunięcia  niedoskonałości 
rynku.
Interwencja państwa może być jednak sama źródłem zawodności: podjęta w najlep-
szych intencjach może niekiedy nawet pogorszyć sytuację. W miarę jak globalizacja
coraz  bardziej  ogranicza  suwerenność  gospodarczą  państw  narodowych,  rośnie 
potrze-
ba rozstrzygnięcia kwestii, kiedy do rozwiązania określonego problemu wystarcza 
po-
lityka  narodowa,  kiedy  zaś  bardziej  korzystna  staje  się  współpraca 
międzynarodowa.

Rozdział 15 stanowi wprowadzenie do ekonomii dobrobytu; definiujemy w nim
pojęcia  efektywności  i  sprawiedliwości  (inaczej:  równości)  oraz  omawiamy 
przyczyny
zawodności  rynku.  W  rozdziale  16  przedstawiamy  metody  bezpośredniej 
interwencji
państwa poprzez opodatkowanie i  wydatki  publiczne.  W rozdziale 17 opisujemy 
me-
tody oddziaływania państwa na rynek za pośrednictwem polityki  przemysłowej i 
poli-
tyki  ochrony  konkurencji.  W  rozdziale  18  zastanawiamy  się  natomiast,  czy 
monopole
naturalne powinny zostać przejęte przez państwo, czy raczej podlegać regulacji w 
ra-
mach sektora prywatnego.



Rozdział 15. Ekonomia dobrobytu

Rozdział 16. Wydatki i dochody publiczne

Rozdział 17. Polityka przemysłowa i polityka ochrony konkurencji

Rozdział 18. Czy warto sprywatyzować monopol naturalny?



Rozdział 15

Ekonomia dobrobytu

Po przeczytaniu tego rozdziału powinieneś rozumieć:
• co oznacza „ekonomia dobrobytu";

• znaczenie równości poziomej i równości pionowej;

• istotę pojęcia efektywności w sensie Pareta;

• w jaki sposób „niewidzialna ręka" może zapewniać efektywność gospodarowania;

• pojęcie zawodności rynku;

• dlaczego usunięcie tylko części zakłóceń może być niecelowe;

• problem efektów zewnętrznych i jego możliwe rozwiązania;

• w jaki sposób monopolizacja powoduje zawodność rynku;

• zakłócenia, których przyczyną jest zanieczyszczenie środowiska i zatłoczenie;

• dlaczego brak pewnych rynków prowadzi do powstania zakłóceń.

W rozdziale 1 wskazaliśmy, że rynek nie jest jedynym mechanizmem, za pomocą
którego społeczeństwo może rozwiązywać kwestie,  co, jak i  dla kogo produkować.
Gospodarki socjalistyczne polegały na centralnych zarządzeniach i nakazach. Czy 
ry-
nek  jest  dobrym mechanizmem alokacji  rzadkich  zasobów? Co oznacza  w tym 
przy-
padku  „dobry"?  Czy  to  w  porządku,  że  w  gospodarce  rynkowej  pewni  ludzie 
zarabiają
o  wiele  więcej  niż  inni?  Nie  są  to  pytania  o  charakterze  pozytywnym,  które 
dotyczy-
łyby kwestii, jak działa gospodarka, lecz problemy normatywne odnoszące się do 
tego,
na ile dobrze ona działa.  Są one normatywne,  ponieważ ocena zależy od sądów 
warto-
ściujących oceniającego.

Ekonomia dobrobytu zajmuje się problemami normatywnymi. Jej celem nie jest
opis sposobu działania gospodarki, lecz ocena tego, czy działa ona dobrze.

Partie  lewicowe  i  prawicowe  różnią  się  w  ocenie  działania  gospodarki 
rynkowej.



Zwolennicy prawicy wierzą, że rynek zapewnia wybór, właściwą motywację i efek-
tywność. Lewica podkreśla niedoskonałości rynku i potrzebę interwencji państwa.
Czym jest spowodowana ta różnica? W części III podręcznika dwa tematy ciągle 
się
powtarzają w trakcie naszej dyskusji o ekonomii dobrobytu. Pierwszy to pytanie
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o efektywność alokacji. Czy gospodarka wykorzystuje swoje rzadkie zasoby w najlep-
szy sposób, czy też je marnotrawi? Drugi temat to pytanie o równość. Na ile sprawie-
dliwy jest podział dóbr i usług między poszczególnych członków społeczeństwa?

15.1. Równość i efektywność

Równość

Ekonomiści  używają  terminu  równość  lub  sprawiedliwość  (equity)  w dwóch różnych
znaczeniach.

Równość pozioma  oznacza jednakowe traktowanie identycznych ludzi.  Równość
pionowa polega na zróżnicowanym traktowaniu różnych ludzi, aby zmniejszyć
skutki różnych wrodzonych zdolności.

To,  czy  oba  te  rodzaje  równości  są  pożądane,  jest  czystym  sądem 
wartościującym.
Sprawiedliwość  pozioma  wyklucza  dyskryminację  osób,  których  pozycja 
ekonomicz-
na i dokonania nie różnią się w porównaniu z innymi ludźmi. Równość pionowa to 
za-
sada Robin Hooda, polegająca na zabieraniu bogatym i dawaniu biednym.

Większość  ludzi  zgadza  się  z  opinią,  że  równość  pozioma  to  dobra  rzecz. 
Kwestia
równości pionowej jest bardziej kontrowersyjna. Niewiele osób uważa, że biedny 
po-
winien umrzeć z głodu, ale skala pożądanej redystrybucji dochodów od bogatych 
do
ubogich, mającej zwiększyć stopień równości pionowej, jest kwestią sporną.

Efektywna alokacja zasobów

Przez alokację zasobów rozumiemy wyczerpujący opis tego, co kto robi oraz co
MK_  kto dostaje._____________________________________________________

Załóżmy, iż alokacji dokonuje dyktator. Zakres możliwości alokacyjnych zależy 
od
stanu  techniki  i  wielkości  zasobów  w  gospodarce.  Ostateczna  wartość  każdej 
alokacji
zależy od gustów konsumenta, które decydują, jak ludzie oceniają to, co otrzymują.

Na rysunku 15.1 przedstawiono gospodarkę,  w której skład wchodzą jedynie 
dwie
osoby — Dawid i Zuzanna. Wyjściowy wariant alokacji, określony przez punkt A,
oznacza, że Dawid dostaje QD rozdzielanych dóbr, Zuzanna zaś — Qz. Czy w tej sy-
tuacji zasoby społeczeństwa są marnotrawione? Załóżmy,  że dzięki reorganizacji 
moż-
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liwe stało się wytworzenie produkcji, której wielkość opisuje punkt B położony na
prawo  w  górę  od  punktu  A. Jeśli  Dawid  i  Zuzanna  oceniają  użyteczność 
proporcjonal-
nie do ilości otrzymywanych dóbr i oboje woleliby mieć raczej więcej niż mniej, to
punkt  B oznacza  lepszą  alokację  niż  punkt  A,  ponieważ  i  Dawid,  i  Zuzanna 
otrzymują
w  tej  sytuacji  więcej.  Produkcja  ilości  A jest  nieefektywna,  jeśli  możliwa  jest 
produk-
cja ilości B.
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Przejście  od  punktu  A do  punktu  C pogarsza  natomiast  sytuację  Dawida  i 
Zuzanny.
Jeśli  można  osiągnąć punkt  A, to  trwanie  w sytuacji  oznaczonej  przez punkt  C 
byłoby
zdecydowanie nieefektywne.

Jak jednak ocenić przejście z punktu A do punktu E lub Fl Jedna osoba zyskuje,
lecz druga traci.  To,  czy tego rodzaju zmianę uważamy za pożądaną, zależy od 
naszej
oceny potrzeb Dawida w stosunku do potrzeb Zuzanny. Jeżeli jesteśmy zdania, że 
po-
trzeby Dawida są bardzo istotne, możemy uznać przesunięcie z punktu A do punktu 
F
za właściwe, chociaż dobrobyt Zuzanny zostanie przy tym uszczuplony.

Sądy  wartościujące  dotyczące  sprawiedliwości  przeplatają  się  z  naszym 
dążeniem
do wykrywania marnotrawstwa lub — inaczej — nieefektywności. Ponieważ różne 
oso-
by będą dokonywać różnych ocen, nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, 
czy
przesunięcie z punktu A do punktów D, E lub F jest pożądane. Wszystko zależy od 
te-
go, kto dokonuje oceny.

Dążąc do oddzielenia dyskusji o sprawiedliwości od dyskusji o efektywności,
współczesna  ekonomia  dobrobytu  odwołuje  się  do  zasady  efektywności w sensie 
Pare-
ta, nazywanej tak od nazwiska ekonomisty Vilfredo Pareto.

Dla danego zbioru gustów konsumentów, zasobów produkcyjnych i techniki 
alo-
kacja jest  efektywna w sensie Pareta, jeśli niemożliwe jest przejście do innej 

Rysunek  15.1.  Alokacja  dóbr  między  dwie
osoby
Jeżeli  ludzie  oceniają  użyteczność  proporcjonalnie
do  ilości  dóbr,  które  otrzymują,  to  punkt  B  oznacza
lepszy  wariant  alokacji  niż  punkt  A,  który  z  kolei
jest  lepszy  niż  wariant  oznaczony  przez  punkt  C
Jednak  porównanie  sytuacji  w  punkcie  A  z  sytua-
cjami  takimi,  jak  w  punktach  D,  E  czy  też  F,  wy-
maga  przyjęcia  sądu  wartościującego  dotyczącego
względnego  znaczenia,  jakie  ma  dla  nas  dobrobyt
Dawida i Zuzanny.
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alo-
kacji, która polepszyłaby położenie niektórych ludzi bez szkody dla innych.

Na rysunku 15.1 przejście z punktu A do punktu B lub z punktu A do punktu G
oznacza korzyść w sensie Pareta. Zuzanna zyskuje, a Dawid nie traci. Jeżeli punkt B
lub  punkt  G oznacza  wykonalny  wariant  alokacji,  to  punkt  A jest  nieefektywny
w sensie Pareta. W punkcie A istnieje „darmowy obiad"1.

1 Jest  to  nawiązanie  do  szeroko  znanego  w  ekonomii  powiedzenia  wybitnego  amerykańskiego  ekonomisty,
Miltona  Friedmana,  iż  w gospodarce  nie istnieje  „darmowy obiad".  Oznacza to m.in.,  że każda podjęta  przez
podmioty  ekonomiczne  decyzja  wywołuje  zawsze  powstanie  określonych  kosztów,  tyle  że  ponosić  je  może
kto inny i w innym czasie (przyp. red. nauk.).
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Przejście od punktu  A  do punktu  D  polepsza sytuację Dawida, lecz Zuzanna 
pono-
si stratę. Kryterium Pareta nie mówi nic o tego rodzaju zmianach. Nie jesteśmy w 
sta-
nie  ich  ocenić  bez  przywołania  sądu  wartościującego,  dotyczącego  względnej 
ważno-
ści potrzeb Dawida i Zuzanny. Zasada Pareta ma zatem ograniczoną wartość jako 
kry-
terium  oceny  różnych  wariantów  alokacji  ze  względu  na  ich  efektywność. 
Umożliwia
ona jedynie ocenę przesunięć w kierunku „północno-wschodnim" lub „południowo-
-zachodnim" na rysunku 15.1.  To wszystko,  co jesteśmy w stanie powiedzieć o 
efek-
tywności  bez powoływania się na sądy wartościujące, dotyczące sprawiedliwości
(równości).

Rysunek 15.2. Granica możliwości
produkcyjnych
Granica  AB  obrazuje  maksymalną  ilość  dóbr,  jaką
gospodarka  może  wytworzyć  dla  jednej  osoby,  zało-
żywszy,  że  ilość  dóbr  produkowanych  dla  drugiej
osoby jest dana. Wszystkie  punkty leżące na tej gra-
nicy są  efektywne  w sensie  Pareta.  Położenie  Dawi-
da  można  polepszyć  jedynie  poprzez  pogorszenie
sytuacji  Zuzanny  i  odwrotnie.  Podział  dóbr  mię-
dzy  Dawida  i  Zuzannę  jest  bardziej  sprawiedliwy
w punkcie C niż w punktach A lub B.

Na rysunku 15.2 dyskusja ta posuwa się o krok dalej. Dokonując reorganizacji 
pro-
cesu produkcyjnego, możemy sprawić, że gospodarka będzie wytwarzać ilość dóbr 
od-
powiadającą  konkretnemu  punktowi  położonemu  poniżej  lub  na  linii  granicznej 
AB.
Przy wszystkich wariantach alokacji położonych poniżej tej granicy jest możliwe 
osią-
gnięcie korzyści w sensie Pareta przez przesunięcie w kierunku „północno-wscho-
dnim",  aż  na  samą  linię  graniczną.  Każdy punkt  położony poniżej  tej  linii  jest 
nieefek-
tywny  w  sensie  Pareta.  Możliwe  jest  polepszenie  sytuacji  jednej  osoby  bez 
jednocze-
snego pogorszenia położenia innych osób.  Wszystkie  punkty leżące na danej linii 
AB  są
efektywne w sensie Pareta. Jednej osobie można dać więcej dóbr tylko wtedy, kiedy
inna osoba dostaje ich mniej. Ponieważ nie ma tu możliwości osiągnięcia jakiejkol-
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wiek  korzyści  w  sensie  Pareta,  wszystkie  punkty  leżące  na  linii  granicznej  są 
efektyw-
ne w sensie Pareta.

Społeczeństwo  nie  powinno  zatem  nigdy  wybierać  nieefektywnej  alokacji, 
leżącej
poniżej  granicy  możliwości  produkcyjnych.  To,  który  spośród  efektywnych 
punktów
położonych  na  tej  granicy  jest  najbardziej  pożądany,  będzie  zależeć  od  sądu 
wartościu-
jącego,  dotyczącego względnej ważności potrzeb Dawida i  Zuzanny,  tj.  od sądu
odnoszącego się do kwestii równości.



15.2. Konkurencja doskonała a efektywność
w sensie Pareta

Czy gospodarka wolnorynkowa sama dokona efektywnej w sensie Pareta alokacji, 
czy
też  musi  zostać naprowadzona na odpowiednie rozwiązanie poprzez interwencję
państwa?

Równowaga w warunkach wolnej konkurencji

Załóżmy,  że  mamy  do  czynienia  z  wieloma  producentami  i  wieloma 
konsumentami,
lecz tylko z dwoma dobrami — posiłkami i filmami. Wszystkie rynki są wolne, nie-
poddane regulacji i doskonale konkurencyjne. Przyjmijmy,  że cena równowagi w 
przy-
padku posiłków wynosi  5 £, natomiast  w przypadku filmów — 10 £. Praca jest 
jedy-
nym zmiennym czynnikiem produkcji, a pracownicy mogą bez przeszkód przenosić
się z gałęzi do gałęzi. Nasza analiza obejmuje siedem kroków.

1. Ostatni  spośród  filmów  dostarcza  konsumentom  dodatkowej  użyteczności
o wartości  10 £.  Gdyby dostarczył  mniej  (więcej)  dodatkowej użyteczności,  niż 
wyno-
si  jego  cena  sprzedaży  (10  £),  ostatni  z  konsumentów  kupiłby  mniej  (więcej) 
filmów.
Podobnie, ostatni kupiony posiłek musi mieć dla konsumentów dodatkową użytecz-
ność o wartości 5 £. Konsumenci mogą zatem wymienić dwa posiłki (użyteczność
o wartości 10 £) na jeden film (użyteczność o wartości 10 £) i nie wpłynie to na 
ogól-
ny poziom osiąganej przez nich użyteczności.
2. Ponieważ  każde  przedsiębiorstwo  ustala  cenę  na  poziomie  kosztu 
krańcowego,
MC, koszt krańcowy wytworzenia ostatniego posiłku wynosi 5 £, natomiast koszt
krańcowy wyprodukowania ostatniego filmu — 10 £.
3. Praca w warunkach równowagi wolnokonkurencyjnej  jest  wynagradzana w 
obu
gałęziach według takiej samej stawki płac. Inaczej pracownicy przenosiliby się do 
tej
gałęzi, która oferuje wyższe płace.
4. Koszt  krańcowy  w  obu  gałęziach  jest  równy  płacy  podzielonej  przez 
krańcowy
produkt fizyczny pracy,  MPL. Wyższe płace powodują wzrost kosztu krańcowego. 
Na-
tomiast wyższy  MPL oznacza, że do wytworzenia dodatkowej jednostki produktu 
nie-
zbędna jest mniejsza liczba dodatkowych pracowników.



5. Ponieważ płace w obu gałęziach są takie same, a koszt krańcowy posiłków (5 
£)
jest równy połowie kosztu krańcowego filmów (10 £),  MPL jest dwa razy wyższy 
przy
produkcji posiłków niż przy produkcji filmów.
6. Obniżenie produkcji filmów o jednostkę oraz przesunięcie uwolnionej w ten
sposób pracy do gałęzi wytwarzającej posiłki zwiększają zatem wielkość produkcji
posiłków o dwie jednostki. Krańcowy produkt fizyczny pracy jest dwa razy wyższy
przy produkcji posiłków niż przy produkcji filmów. Wykonalne warianty alokacji 
za-
sobów między tymi dwiema gałęziami pozwalają zatem społeczeństwu wymieniać
dwa posiłki na jeden film.



7. W punkcie 1 ustaliliśmy, że konsumenci mogą zamienić dwa posiłki na jeden
film, nie zmieniając przy tym poziomu swej użyteczności. Z punktu 6 wynika, że 
dzię-
ki realokacji  zasobów producenci zamieniają dwa posiłki na jeden film. Nie jest 
zatem
możliwa taka zmiana alokacji zasobów, która polepszyłaby sytuację społeczeństwa.
Ponieważ nie można osiągnąć korzyści w sensie Pareta, więc stan wyjściowy,  to
znaczy równowaga wolnokonkurencyjna na obu rynkach, jest efektywny w sensie 
Pa-
reta.

Zwróćmy uwagę na kluczową rolę, jaką w całym tym rozumowaniu odgrywają 
ce-
ny. Pełnią  one  dwie  funkcje.  Po  pierwsze,  zapewniają,  że  wyjściowa  sytuacja 
równo-
wagi konkurencyjnej  jest  rzeczywiście stanem  równowagi. Równoważąc wielkość 
po-
daży i popytu, ceny zapewniają, że ostateczna ilość żądanych przez konsumentów 
dóbr
może zostać wyprodukowana. Gwarantują, że alokacja taka jest osiągalna.

Po  drugie,  w stanie  równowagi  wolnokonkurencyjnej ceny odgrywają  również 
inną
rolę.  Wszyscy konsumenci  oraz wszyscy producenci są biorcami  cen i  nie są w 
stanie
wpłynąć na ceny rynkowe. W naszym przykładzie każdy konsument wie, że cena 
rów-
nowagi na rynku posiłków wynosi 5 £, natomiast cena równowagi na rynku filmów 
—
10  £.  Nie  znając  decyzji  innych  konsumentów  oraz  producentów,  wszyscy 
konsumenci
automatycznie powodują swym zachowaniem, że ostatni film nabywany przez kon-
kretnego  konsumenta  dostarcza  mu  dwa  razy  więcej  użyteczności  niż  ostatni
kupiony posiłek. W innym przypadku konsument mógłby zmienić strukturę swych 
za-
kupów w ramach posiadanego dochodu i poprawić swoją sytuację.

Przy  danych  cenach  konsumenci  są  skłonni  wymieniać  jeden  film  na  dwa 
posiłki,
bez  zmiany  łącznej  użyteczności.  Podobnie  producenci,  ustalając  wielkość 
produkcji
w taki  sposób,  aby zrównać swój  koszt  krańcowy z  ceną,  zapewniają,  że  koszt 
krańco-
wy  filmów  będzie  dwukrotnie  wyższy  od  kosztu  krańcowego  posiłków. 
Wytworzenie
jeszcze  jednego  filmu  absorbuje  zatem  dwukrotnie  więcej  zasobów  niż 
wytworzenie
jeszcze  jednego  posiłku.  Przemieszczając  zasoby pracy  między  rozpatrywanymi 
gałę-



ziami,  społeczeństwo  może  uzyskać  dwa posiłki  za  jeden  film.  Jest  to  ten  sam 
stosu-
nek wymienny, który nie zmienia poziomu użyteczności konsumenta.

Ceny  motywują  zatem  —  niczym  „niewidzialna  ręka"  —  indywidualnych 
konsu-
mentów  i  producentów,  kierujących  się  wyłącznie  własnym  interesem,  do 
zachowań
zapewniających efektywną, w sensie Pareta, alokację zasobów w gospodarce. Nikt 
nie
może poprawić swojej sytuacji bez pogorszenia położenia kogoś innego.

Na rysunku 15.3 przedstawiono graficznie tę samą myśl. Krzywa DD to krzywa
popytu  rynkowego  na jedno z  wymienionych  wyżej  dóbr.  Powiedzmy,  że  są  to 
filmy.
Przy cenie równej P1 zgłoszono popyt na Q 1  liczby filmów. Jednak ostatni film, na
który  jest  zgłaszane  zapotrzebowanie,  dostarcza  konsumentom  P1 użyteczności, 
jeżeli
jej  wartość  wyrazimy w funtach.  Inaczej  zdecydowaliby się  oni  na  zakup innej 
liczby
filmów.  Linia  DD ilustruje  zatem  użyteczność  krańcową  ostatniego  z  filmów 
nabywa-
nych przez konsumentów. Jeśli liczba kupowanych filmów wynosi Q 1 ,  to ostatni z 
nich
dostarcza konsumentom dokładnie P1 funtów dodatkowej użyteczności.
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Rysunek 15.3. Równowaga
wolnokonkurencyjna a efektywność
w sensie Pareta
Dla  każdej  takiej  wielkości  produkcji,  jak  Q1,  ostatni
film  musi  dostarczyć  konsumentom  mierzoną  w  fun-
tach  dodatkową  użyteczność  w  wysokości  P1;  ina-
czej  bowiem  zgłosiliby  oni  popyt  na  inną  niż  Q1

liczbę  filmów.  Krzywa  podaży  55  dla  gałęzi  filmo-
wej,  w  której  panuje  wolna  konkurencja,  pokazuje
z  kolei  koszt  krańcowy  produkcji  filmów.  Jeżeli
przemysł  produkujący  posiłki  pozostaje  w  stanie
równowagi  i  panuje  w  nim  wolna  konkurencja,  to
cena  posiłku  oznacza  również  wartość  jego  użytecz-
ności  krańcowej  dla  konsumentów.  Koszt  krańcowy
wyprodukowania  filmu  nie  tylko  odpowiada  warto-
ści  rynkowej  dodatkowych  posiłków,  które  mogłyby
zostać  wyprodukowane,  lecz  także  wskazuje  na
wielkość  użyteczności  krańcowej,  jaką  dla  konsu-
mentów  oznaczałyby  te  posiłki.  Dla  każdej  wielko-
ści produkcji filmów mniejszej niż Q* użyteczność

krańcowa  filmów  przewyższa  zatem  użyteczność  krańcową  posiłków,  z  których  zrezygnowano,  aby  wypro-
dukować  jeden  dodatkowy  film.  Dla  wielkości  przekraczających  Q*  użyteczność  krańcowa  filmów  jest
mniejsza  niż  użyteczność  krańcowa  posiłków,  z  których  zrezygnowano.  Osiągnięcie  punktu  równowagi
w produkcji  filmów,  E,  oraz odpowiadającego mu punktu równowagi  na  rynku  posiłków zapewnia  zatem,  że
zasoby  są  efektywnie  rozdysponowane  między  obie  gałęzie.  Żadna  zmiana  tego  rozdysponowania  nie  może
polepszyć sytuacji wszystkich konsumentów.

W warunkach wolnej konkurencji krzywa podaży filmów  SS wyraża zarazem
koszt krańcowy filmów. Zmienne czynniki produkcji, czyli praca, są opłacane nie 
tyl-
ko  odpowiednio  do  wartości  krańcowego  produktu  wytwarzanego  przez  nie  w 
gałęzi
filmowej.  Liczy  się  również  wartość  ich  produktu  krańcowego  w  gałęzi 
produkującej
posiłki. Mobilność pracy zapewnia, iż stawki płac w obu gałęziach się wyrównają.
Dlatego też koszt krańcowy wyprodukowania ostatniego filmu odpowiada wartości
posiłków, których nie wyprodukowano dlatego, że ostatnie jednostki pracy zostały
użyte do wytworzenia filmów, nie zaś posiłków.

Ceny zapewniają, że obie gałęzie pozostają w stanie równowagi. Z rysunku 15.3
wynika,  że  w  punkcie  równowagi  E użyteczność  krańcowa  ostatniego  filmu 
zrównuje
się z kosztem krańcowym jego wyprodukowania. Koszt krańcowy ostatniego filmu
wynosi  zaś  tyle  samo co wartość  posiłków,  z  których  produkcji  zrezygnowano, 
czyli
tyle,  ile  wynosi  cena  posiłku  pomnożona  przez  liczbę  posiłków 
niewyprodukowanych,
wskutek skierowania części zasobów pracy do wytworzenia ostatniego filmu. Gałąź
produkująca posiłki  również pozostaje w stanie równowagi.  Odpowiedni  wykres 
ilus-
trujący  produkcję  posiłków  pokazałby,  że  cena  równowagi  dla  posiłków  jest 
również
taka  sama  jak  użyteczność  krańcowa  ostatniego  nabywanego  posiłku.  Dlatego 



wartość
posiłków,  z  których  zrezygnowano,  aby  wyprodukować  ostatni  film,  jest  także 
równa
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użyteczności  krańcowej ostatniego posiłku pomnożonej  przez liczbę posiłków, z 
któ-
rych zrezygnowano.

Przy założeniu, że gałąź produkująca posiłki pozostaje w stanie równowagi i że 
pa-
nuje  w  niej  wolna  konkurencja,  krzywa  kosztu  krańcowego  w  gałęzi  filmowej 
obrazu-
je wyrażoną w funtach wartość użyteczności, poświęconej wskutek użycia rzadkich
zasobów do produkcji kolejnego filmu zamiast dodatkowych posiłków. Jest to koszt
alternatywny,  czyli  koszt  utraconych  możliwości,  wyrażony  w  kategoriach 
użyteczno-
ści  zasobów zużywanych  przez  gałąź  filmową.  Równowaga  w gałęzi  filmowej, 
ozna-
czająca zrównanie użyteczności krańcowej filmów z użytecznością krańcową posił-
ków,  z  których  zrezygnowano,  aby  wyprodukować  ostatni  film,  gwarantuje,  że 
zasoby
społeczeństwa są efektywnie rozdysponowane.

Przy każdej wielkości produkcji filmów mniejszej niż ilość Q*, odpowiadająca 
sta-
nowi równowagi, korzyść (inaczej: użyteczność) krańcowa z konsumpcji kolejnego
filmu  byłaby  większa  niż  użyteczność  krańcowa  posiłków,  z  których  trzeba 
zrezygno-
wać,  aby  wyprodukować  dodatkowy  film.  Natomiast  przy  każdej  wielkości 
produkcji
filmów przekraczającej  Q* społeczeństwo  poświęcałoby zbyt  wiele  zasobów na 
pro-
dukcję filmów.  Wartość krańcowa ostatniego filmu byłaby mniejsza niż wartość 
krań-
cowa posiłków, które można by wyprodukować dzięki  przesunięciu zasobów do 
gałęzi
wytwarzającej posiłki. Stan równowagi osiągnięty w warunkach wolnej konkurencji
zapewnia,  że  nie  istnieje  możliwość  takiej  zmiany  alokacji  zasobów  między 
poszcze-
gólne gałęzie, która poprawiłaby położenie wszystkich konsumentów.

Równość a efektywność

W poprzednim podrozdziale stwierdziliśmy,  że istnieje wiele — efektywnych  w 
sensie
Pareta  —  sposobów  alokacji  zasobów.  Różnią  się  one  proporcją  podziału 
użyteczności
między  różnych  członków  społeczeństwa.  Równowaga  wolnokonkurencyjna 
panująca
na wszystkich rynkach oznacza realizację pewnego szczególnego wariantu alokacji
efektywnej  w  sensie  Pareta.  Co  decyduje  o  tym,  który  wariant  zostanie 
zrealizowany
w rzeczywistości?
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Ludzie mają różne wrodzone zdolności, różny zasób kapitału ludzkiego i różny
majątek. W gospodarce rynkowej różnice te sprawiają, iż poszczególne jednostki 
osią-
gają  bardzo zróżnicowane dochody.  Wpływają  one również na strukturę  popytu 
kon-
sumentów.  W  Brazylii,  gdzie  podział  dochodu  i  bogactwa  jest  bardzo 
nierównomierny,
popyt na dobra luksusowe, jak służba domowa, jest wysoki. W bardziej egalitarnej 
Da-
nii prawie nikt nie może pozwolić sobie na służącego.

Wpływając na zdolność do uzyskiwania dochodu, wyjściowy rozkład uzdolnień,
kapitału ludzkiego i bogactwa określa zatem przebieg krzywych popytu na poszcze-
gólne  dobra  i  usługi,  co  prowadzi  do  ustalenia  rozmaitych  cen  równowagi  i 
odpowia-
dających im wielkości popytu i podaży. W zasadzie, zmieniając wyjściowy rozkład
zdolności  do  osiągania  dochodu,  można  by  naprowadzać  gospodarkę  na  wybór 
dowol-
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nej z możliwych — efektywnych w sensie Pareta — alokacji, odpowiadających jej
równowadze w stanie wolnej konkurencji.

Dochodzimy tutaj do frapującej kwestii. Rząd wybrano po to, aby wyrażał sądy
wartościujące większości.  Jeśli  rynek zapewnia, że gospodarka osiąga efektywną
w sensie Pareta granicę możliwości produkcyjnych, to państwo może rozstrzygnąć,
który z punktów leżących na tej granicy zostanie wybrany.  W warunkach wolnej 
kon-
kurencji  każdy  stan  równowagi  jest  efektywny  w  sensie  Pareta,  a  rozmaitym 
warian-
tom  efektywnej  alokacji  zasobów  odpowiadają  różne  warianty  wyjściowego 
rozkładu
zdolności do osiągania dochodu. Czy państwo może ograniczyć swe działania do 
re-
dystrybucji dochodu i bogactwa za pomocą podatków i zasiłków,  nie interweniując
w celu zapewnienia efektywnej alokacji zasobowi

Myśl  taka  wydaje  się  bardzo  mocnym  argumentem  na  rzecz  ideału  wolnej 
przed-
siębiorczości.  Państwo  powinno  pozwolić,  aby  problem  efektywnej  alokacji 
zasobów
został  rozwiązany przez mechanizm rynkowy.  Nie  potrzebujemy szczegółowych 
prze-
pisów prawnych,  organów kontrolnych  lub  przedsiębiorstw  państwowych.  Ideał 
wol-
nej  przedsiębiorczości  nie  musi  być  nieludzki.  Państwo  może  zmieniać  podział 
docho-
du,  nie  zakłócając  efektywnego  działania  gospodarki  wolnorynkowej.  Program 
prawi-
cy opiera się na ścisłej argumentacji ekonomicznej.

Jednak  również  lewica  ma  swoje  argumenty.  Pamiętajmy  o  ograniczeniach
powyższej  argumentacji.  W pewnych warunkach wolne  rynki  rozdzielają  zasoby
w sposób efektywny w sensie Pareta.  To te warunki  wyjaśniają różnicę między 
dwoma
poglądami na to, jak działa gospodarka rynkowa. Prawica jest zdania, że chodzi tu
0 drugorzędne ograniczenia, które nie są w stanie podważyć argumentacji na rzecz
gospodarki  wolnorynkowej.  Natomiast  lewica  uznaje  te  ograniczenia  za  tak 
poważne,
że w celu usprawnienia działania gospodarki niezbędna jest interwencja państwa na
dużą skalę.

15.3. Zakłócenia i rozwiązanie
„drugie po najlepszym"
Równowaga  powstająca  w  warunkach  konkurencji  doskonałej  jest  efektywna, 
ponie-
waż niezależne działania producentów, zrównujących koszty krańcowe z ceną,
1 konsumentów,  ustalających  na  tym  samym  poziomie  użyteczności  krańcowe, 
zapew-
niają, że koszt krańcowy produkcji dobra jest równy jego użyteczności krańcowej.

2 Krzywe  popytu  i  podaży zostały wykreślone  przy założeniu,  że  na  osi  pionowej  jest  mierzona  cena  brutto,
czyli cena, którą płaci konsument (przyp. tłum.).
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■■ Z  zakłóceniem mamy do czynienia  wówczas,  gdy społeczny koszt  krańcowy
produkcji dobra różni się od społecznej korzyści krańcowej, związanej z jego
konsumpcją.
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Opodatkowanie jako źródło zakłóceń

Chcąc zdobyć środki na zasiłki dla biednych, państwo musi opodatkować bogatych,
nakładając podatki na ich dochody lub opodatkowując kupowane przez nich dobra.
Przyjmijmy, że posiłki kupuje każdy, na pójście do kina zaś mogą sobie pozwolić 
je-
dynie  bogaci.  Zasiłek  dla  ubogich  można  sfinansować  za  pomocą  podatku  od
oglądanych filmów.

Na rysunku 15.4 podwyższona o stawkę podatku cena brutto filmów, którą płaci
konsument,  przewyższa  cenę  netto,  otrzymywaną  przez  producentów  filmów. 
Różnica
między  tymi  dwiema  cenami  jest  równa  stawce  podatku,  obciążającej  każdy 
sprzedany
film.  Konsumenci  porównują  cenę  brutto  z  wartością  użyteczności  krańcowej, 
wynika-
jącej z konsumpcji  ostatniego filmu. Jednak producenci odnoszą koszt krańcowy 
pro-
dukcji filmów do niższej ceny netto, która nie uwzględnia podatku.

W stanie równowagi wolnokonkurencyjnej system cen przestaje zapewniać wy-
równywanie się społecznych kosztów krańcowych produkcji filmów ze społeczną 
ko-
rzyścią  krańcową,  wynikającą  z  ich  konsumpcji.  Korzyść  krańcowa z  kolejnego 
filmu
przewyższa koszt krańcowy jego wyprodukowania. Podatek powoduje zmniejszenie
produkcji filmów. Wytworzenie kolejnego filmu bardziej zwiększyłoby społeczną 
uży-
teczność niż koszt społeczny.

Rysunek 15.4. Podatek od Glmów
Krzywa  DD obrazuje  popyt  na  filmy  i  wielkość  korzyści
krańcowej,  czerpanej  przez  konsumentów  z  obejrzenia
ostatniego  z  wyprodukowanych  filmów.  Krzywa  SS  ilu-
struje  liczbę  filmów  dostarczoną  przy  każdej  wysokości
ceny2,  otrzymywanej  przez  producentów,  a  także  wyso-
kość  społecznego  kosztu  krańcowego  związanego  z  pro-
dukcją  filmów.  Przyjmijmy  teraz,  że  każdy  film  zostaje
obciążony  podatkiem,  którego  wielkość  jest  równa  dłu-
gości  odcinka  EF.  Chcąc  pokazać  wysokość  ceny  zawie-
rającej  stawkę  podatku,  skłaniającej  producentów  do  wy-
tworzenia  poszczególnych  wielkości  produkcji,  musimy
narysować nową krzywą  podaży  S'S',  która  przebiega  po-
wyżej  krzywej  SS  w  stałej  od  niej  odległości  mierzonej
odcinkiem  EF.  Liczba  filmów  odpowiadająca  stanowi
równowagi  wynosi  Q.  Konsumenci  płacą  cenę  P1, produ-
cenci otrzymują cenę P2, natomiast podatek od jednego

filmu  jest  równy  odległości  EF.  Dla  wielkości  produkcji  odpowiadającej  równowadze  korzyść  krańcowa  wy-
nosi  P1, lecz  krańcowy  koszt  społeczny  jest  równy  P2. Społeczeństwo  osiągnęłoby  zysk  netto,  produkując
więcej filmów. Odpowiadająca równowadze liczba Q jest zatem społecznie nieefektywna.

2 Krzywe  popytu  i  podaży  zostały  wykreślone  przy założeniu,  że  na  osi  pionowej  jest  mierzona  cena  brutto,
czyli cena, którą płaci konsument (przyp. tłum.).



Wcześniej pokazaliśmy, że krańcowy koszt filmu jest równy wartości dodatko-
wych posiłków, które społeczeństwo mogłoby mieć zamiast tego filmu. Jeśli filmy 
są
opodatkowane,  krańcowa  korzyść  społeczna  z  kolejnego  filmu  jest  większa  od 
krańco-
wego  kosztu  jego  wyprodukowania,  a  zatem  także  od  krańcowej  korzyści 
społecznej
tych dodatkowych posiłków, które społeczeństwo mogłoby uzyskać, inaczej wyko-
rzystując  swoje  zasoby.  Po  przeniesieniu  części  zasobów  pracy  z  produkcji 
żywności
do produkcji  filmów społeczeństwo byłoby w stanie polepszyć  sytuację jednych 
bez
pogorszenia sytuacji innych.

Podobna  argumentacja  dotyczy  dowolnego  towaru,  który  opodatkowujemy. 
Poda-
tek  powoduje  powstanie  różnicy  między  ceną  płaconą  przez  nabywcę  a  ceną 
otrzymy-
waną  przez  sprzedawcę.  „Niewidzialna  ręka"  nie  zapewnia  już  zrównania 
krańcowych
korzyści z wykorzystania zasobów w różnych celach.

Załóżmy teraz, że mamy do czynienia z podatkiem dochodowym. Przedsiębior-
stwa  porównują  krańcową  wartość  pracy  ze  stawką  płac  brutto,  natomiast 
sprzedający
pracę odnoszą stawkę plac netto (po potrąceniu podatku) do wartości krańcowej 
czasu
wolnego,  z  którego  rezygnują,  aby  pracować  przez  następną  godzinę.  Podatek 
docho-
dowy sprawia,  że wartość krańcowa produktu pracy,  tzn. korzyść społeczeństwa
z  przepracowania  kolejnej  godziny,  przekracza  teraz  krańcową  wartość  czasu 
wolnego,
poświęcanego  na  to,  aby  pracować.  Mamy  tu  znowu  do  czynienia  z  brakiem 
efektyw-
ności. Dzięki kolejnej godzinie pracy społeczeństwo zyskałoby więcej niż potrzeba,
aby w pełni zrekompensować pracownikom utraconą wartość dodatkowego czasu 
wol-
nego.

Problem wyboru  między efektywnością a równością jest  teraz jasny.  Jeśli  w 
gospo-
darce  panuje  konkurencja  doskonała,  a  państwo  jest  zadowolone  z  istniejącego 
rozkła-
du  dochodów,  to  wolnokonkurencyjna  równowaga  rynkowa  jest  efektywna,  a 
podział
dochodów — sprawiedliwy.

Jeżeli  jednak — a jest  to  czysty  sąd wartościujący — państwo uważa dany 
rozkład
dochodu za niesprawiedliwy,  będzie zmuszone podnieść opodatkowanie pewnych



osób po to, aby dotować innych. Jednak sam akt podniesienia podatków wywołuje 
za-
kłócenie. Powstała równowaga bardziej odpowiada pożądanemu podziałowi docho-
dów,  lecz  jest  mniej  efektywna.  Państwo  może  być  zmuszone  do  wybierania 
między
efektywnością a sprawiedliwością.

Jednym  z  powodów  odmiennego  stosunku  prawicy  i  lewicy  do  gospodarki 
rynko-
wej  jest  różnica  sądów  wartościujących  dotyczących  sprawiedliwości.  Później
przekonamy się, że istnieją również różnice poglądów z zakresu ekonomii pozyty-
wnej.  W  następnym  podrozdziale  rozważymy  inne  rodzaje  zakłóceń.  Przedtem 
jednak,
zanim odejdziemy od naszego przykładu z podatkami, zajmiemy się jeszcze jedną
kwestią.

Rozwiązanie „drugie po najlepszym"

Jeśli nic nie zakłóca działania rynku posiłków, to wprowadzenie podatku od filmów 
do-
prowadzi  do  nieefektywnej  alokacji.  Gdyby  można  było  znieść  podatek  od 
posiłków,
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w obu gałęziach nie byłoby zakłóceń. Ten wariant alokacji nazywamy  najlepszym 
(fir-
st-best).

Alokacji najlepszej nie  towarzyszą  żadne  zakłócenia,  więc jest  ona  w pełni 
efek-
tywna.

Załóżmy jednak, iż nie jesteśmy w stanie zlikwidować podatku od posiłków. 
Pań-
stwo potrzebuje dochodów z podatków, aby mogło zadbać o obronę narodową lub 
wy-
wiązać  się  ze  swych  zobowiązań  w  stosunku  do  budżetu  Unii  Europejskiej. 
Zakłada-
jąc, że opodatkowania filmów nie da się uniknąć, być może państwo nie powinno 
opo-
datkowywać przynajmniej posiłków?

Ten pozornie słuszny postulat jest w istocie fałszywy.
Przyjmijmy,  że  obie  gałęzie  znajdują  się  w  stanie  równowagi,  ale  istnieje 

podatek
od filmów. Wcześniej widzieliśmy,  że produkuje się i ogląda zbyt  mało filmów. 
Wyni-
ka stąd, że produkowanych i konsumowanych jest zbyt wiele posiłków. Zakładając, 
że
podatek  od  filmów  musi  istnieć,  opodatkowanie  posiłków  poprawiłoby,  a  nie 
pogor-
szyłoby sytuację.

Odpowiedni podatek od posiłków przywróciłby pierwotną względną cenę posił-
ków i filmów. W gospodarce, w której wytwarza się tylko dwa dobra, oznaczałoby 
to
powrót do sytuacji optymalnej. Jednak istnieje jeszcze dobro trzecie: czas wolny. 
Go-
spodarstwa  domowe  zmniejszają  konsumpcję  czasu  wolnego,  oferując  więcej 
pracy.
Opodatkowanie  posiłków  i  filmów  zapewnia  właściwą  równowagę  między 
posiłkami
i filmami, lecz zniekształca stosunek cen obu tych dóbr do ceny czasu wolnego. 
Przy
wyższych  podatkach  płaca  netto  obniża  się,  zmieniając  domyślną  cenę  czasu 
wolnego.

W przeciwieństwie do poprzedniego wariantu alokacji, nazywanego najlepszym,
kiedy dzięki usunięciu wszelkich zakłóceń jest osiągana maksymalna efektywność, 
te-
raz  mamy  do  czynienia  z  rozdysponowaniem  zasobów,  które  można  nazwać 
rozwiąza-
niem  „drugim po najlepszym" (second-best). Załóżmy,  że  interesuje  nas  wyłącznie
efektywność.  Gdzieś  w  gospodarce  występuje  jednak  niedające  się  usunąć 
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zakłócenie.
Nie można wówczas traktować pozostałych rynków tak, jakby zakłócenie to nie 
istnia-
ło. W gałęzi produkującej posiłki nie należy dążyć do wyrównania się prywatnego
kosztu  krańcowego  i  prywatnej  korzyści  krańcowej,  który  to  stan  zapewnia 
efektyw-
ność wtedy, kiedy posiłki nie są opodatkowane. Należy raczej celowo wprowadzić 
po-
dobne  zakłócenie  w  gałęzi  produkującej  posiłki,  które  zrównoważy  skutki 
zakłócenia
w gałęzi produkującej filmy.

Rozwiązanie  najlepsze oznacza usunięcie wszystkich zakłóceń. Rozwiązanie
„drugiepo najlepszym" oznacza najbardziej efektywny wynik, jaki można osią-
gnąć w sytuacji, kiedy usunięcie pewnych zakłóceń jest niemożliwe.

Zgodnie z koncepcją  „drugiego po najlepszym" wariantu alokacji, jeśli już musi
nastąpić  jakieś  zakłócenie  działania  rynku,  to  błędem jest  ograniczanie  zasięgu 
działa-



nia tego zakłócenia do jednego rynku.  Wyższą efektywność zapewnia rozłożenie 
jego
skutków na wiele rynków.

Wiele  zastosowań  tej  ogólnej  zasady  znajdziemy  w następnych  rozdziałach.
Świat, w którym żyjemy, dostarcza nam bardzo wielu przykładów nieuniknionych 
za-
kłóceń. Przy założeniu ich istnienia przeprowadzona analiza prowadzi do wniosku,
że państwo może zwiększyć ogólny poziom efektywności w całej gospodarce dzięki
wywołaniu  nowych zakłóceń,  mających  zrównoważyć  zakłócenia  już  istniejące. 
Czas
teraz poznać przyczyny tych nieuniknionych zakłóceń, które państwo może skom-
pensować.

15.4. Zawodność rynku
Przy braku jakichkolwiek zakłóceń równowaga wolnokonkurencyjna zapewnia 
efek-
tywność. Terminem zawodność rynku (market failure) określamy wszystkie te 
sytuacje,
kiedy równowaga rynkowa nie prowadzi do efektywnej alokacji zasobów. 
Zakłócenia
uniemożliwiają wtedy „niewidzialnej ręce" efektywne rozdysponowanie zasobów.
Wymienimy teraz źródła zakłóceń, które mogą prowadzić do zawodności rynku.

Niedoskonałość  konkurencji.  Tylko  konkurencja  doskonała  sprawia,  że 
przedsiębior-
stwa  zrównują  poziom kosztu  krańcowego  z  ceną,  a  zatem także  z  poziomem 
korzyści
krańcowej  konsumenta.  W  warunkach  konkurencji  niedoskonałej  producenci 
zrównują
koszt  krańcowy  z  utargiem  krańcowym,  który  jest  niższy  od  ceny  sprzedaży 
ostatniej
jednostki produktu. Ponieważ konsumenci zrównują cenę z korzyścią krańcową w 
ga-
łęziach,  gdzie  panuje  konkurencja  niedoskonała,  korzyść  krańcowa  zwykle 
przekracza
koszt  krańcowy.  Gałęzie  te  wytwarzają  zbyt  mało  produktów.  Wzrost  produkcji 
bar-
dziej podniósłby sumę korzyści czerpanych przez konsumentów niż faktyczne bądź 
al-
ternatywne koszty produkcji.

Sprawiedliwość.  Opodatkowanie, wprowadzone w imię redystrybucji  dochodów, 
po-
woduje zakłócenia alokacyjne, odrywając cenę płaconą przez konsumenta od ceny
otrzymywanej przez producenta.



Efekty zewnętrzne.  Są to takie zjawiska, jak zanieczyszczenie środowiska, hałas
i tłok. Działanie jednej osoby powoduje koszty lub korzyści dla innych, niebrane 
pod
uwagę przez sprawcę. W dalszej części tego rozdziału wiele miejsca poświęcimy 
ana-
lizie takich zakłóceń. Podstawowym problemem jest brak rynku na coś takiego jak 
ha-
łas.  Nie  można  oczekiwać,  że  mechanizm rynkowy i  ceny  sprawią,  iż  korzyść 
krańco-
wa z hałasowania zrówna się z kosztem krańcowym tego hałasu dla innych osób.

Brak  innych  rynków:  dobra,  które  powstaną  w  przyszłości,  ryzyko, 
informacja.
Istnieją  jeszcze  inne  dobra,  na  które  nie  ma  rynków  lub  których  rynki  są 
niekompletne.



Ramka 15.1

Pogoń za rentą

Lobbyści w USA kupują bilety na najwcześniejsze samoloty do Waszyngtonu; w 
Euro-
pie wszystkie drogi lobbystów prowadzą do Brukseli. Zaproszenia na bardzo drogie 
po-
siłki  w  restauracjach,  rozkwit  sztuki  przekonywania  —  co  wspólnego  ma  to 
wszystko
z  efektywnością?  Kiedy  pogoń  za  rentą  (rent-seeking) polega  głównie  na 
dostarczaniu
politykom informacji, jest możliwe, że — jak w przypadku reklamy informacyjnej 
—
efektywność się zwiększy. Jednak w rzeczywistości chodzi o coś więcej...

Przypuśćmy,  że wykładowca przychodzi na zajęcia i kładzie na stole otwartą 
wa-
lizkę,  w  której  (widzicie  to  wszyscy!)  znajduje  się  10  000  $  w  używanych 
banknotach.
Przez godzinę trwają zajęcia, jednak nikt nie słucha wspaniałego wykładu. Studenci
usiłują  znaleźć  sposób  na  zawładnięcie  skarbem.  Janek  Żelazny  jest  zajęty 
szukaniem
sposobu pokonania swego głównego rywala, Staszka Kopyto, który robi to samo. 
Co
więcej, nietrudno zauważyć, że Żelazny i Kopyto już w trakcie zajęć rozstają się ze
swoją gotówką, aby zorganizować rywalizujące grupy studentów, które w czasie 
dużej
przerwy zmierzą się ze sobą w nieuniknionej bitwie o walizkę. Jak wiele materiału
z  mikroekonomii  nauczyli  się  studenci  w ciągu tej  godziny?  Odpowiedź brzmi: 
zero.

Oto  konkretne  przyczyny  nieefektywności.  Zmarnowano czas  wszystkich.  Na 
po-
czątku  wykładu  społeczeństwo  dysponowało  jedną  walizką  z  10  000  $,  plus 
drobnymi
w kieszeniach studentów. Po zakończeniu batalii o walizkę społeczeństwo nadal bę-
dzie miało jedną walizkę z 10 000 $ i  odrobinę gotówki. Ilość dóbr i  usług nie 
zwięk-
szyła się tego ranka. Mamy do czynienia z grą o sumie zerowej, w wyniku której 
nie
powstaje jakakolwiek nowa wartość dla społeczeństwa. Perspektywa zawładnięcia
ekonomiczną (czystą)  rentą,  w postaci  walizki  z  zawartością  10 000 $,  skłoniła 
studen-
tów do pozbywania się cennych zasobów (gotówka w kieszeni, czas, który mogliby
przeznaczyć na naukę ekonomii) w celu zdobycia głównej wygranej. Zmagania
0 podział  są  przyczyną  nieefektywności.  Społeczeństwa,  które  odnoszą  sukcesy, 
mini-
malizują ich skalę.



Interwencja państwa w gospodarce, mająca na celu skompensowanie ułomności
rynku,  może,  w  zasadzie,  spowodować  wzrost  efektywności  gospodarowania. 
Jednak
może ona również stworzyć okazję do pogoni za rentą. Przypuśćmy,  że państwo 
przy-
znaje koncesje kandydatom na operatorów torów kolejowych, stacji telewizyjnych
1organizatorom loterii. Rywalizujący ze sobą uczestnicy przetargu mogą zużywać
ogromne  ilości  zasobów,  próbując  pokonać konkurentów.  Z prywatnego  punktu 
widze-
nia zwycięstwo jest tak ważne, że aby zwiększyć jego prawdopodobieństwo, warto
wiele  zainwestować.  Jednak  z  punktu  widzenia  całego  społeczeństwa  ta  gra 
przypomi-
na grę o sumie zerowej. Często jeden przewoźnik kolejowy, nadawca programów 
tele-
wizyjnych lub sprzedawca losów w ogóle nie różni się od drugiego. Wspieranie 
kon-
kurencji przyszłych dostawców opłaca się tylko wtedy, kiedy korzyści, które dzięki



temu osiąga społeczeństwo, przewyższają  społeczny koszt  zasobów zużywanych 
przez
zmagających się kandydatów na operatorów. Nawet kiedy społeczeństwo uzna, że 
in-
terwencja  państwa  jest  niezbędna  dla  usunięcia  zawodności  rynku,  należy 
zaprojekto-
wać taką jej  formę,  która minimalizuje zawodność państwa. Pogoń za rentą jest 
jedną
z form takiej zawodności.

W rozdziale 13 dowiedliśmy, że pokusa nadużycia i selekcja negatywna utrudniają 
po-
wstanie  rynku  ubezpieczeń  rozwiązującego  problem  ryzyka.  Podobnie  jak  w 
przypad-
ku  efektów zewnętrznych,  nie  możemy  oczekiwać,  że  rynek  rozwiąże  problem 
efek-
tywnej alokacji zasobów, skoro odnośne rynki nie istnieją.

15.5. Efekty zewnętrzne

Efekt zewnętrzny powstaje wtedy, kiedy decyzja jednostki o produkcji lub kon-
sumpcji fizycznie wpływa na produkcję lub konsumpcję innych osób.

Firma chemiczna odprowadza ścieki do jeziora, zatruwając wodę. Wpływa to na
produkcję (mniejsza ilość drobniejszych ryb, które trudniej złowić wędkarzom) lub
konsumpcję  (kąpiel  w brudnej  wodzie  jest  mniej  przyjemna).  Jeżeli  nie  istnieje 
rynek
zanieczyszczeń, przedsiębiorstwo to może zatruwać jezioro, nie ponosząc żadnych
kosztów.  Interes  materialny  będzie  skłaniał  je  do  zanieczyszczania  środowiska 
dopóty,
dopóki  użyteczność  krańcowa  takiej  działalności  (obniżenie  kosztów  produkcji 
chemi-
kaliów)  nie  zrówna  się  z  prywatnym  kosztem  krańcowym  zanieczyszczania, 
wynoszą-
cym zero. Firma nie bierze pod uwagę wysokości kosztu krańcowego ponoszonego
w związku z jej działalnością przez wędkarzy i kąpiących się.

Można  też  sobie  wyobrazić  sytuację  odwrotną.  Malując  swój  dom, 
przyczyniamy
się  do  upiększenia  całej  ulicy  i  dostarczamy korzyści  konsumpcyjnych  naszym 
sąsia-
dom.  Malujemy  jednak  tylko  do  momentu,  kiedy  nasza  własna  użyteczność 
krańcowa
zrównuje się z kosztem krańcowym farby i  czasu poświęconego na malowanie. 
Nasze
koszty  krańcowe  są  zarazem  kosztami  krańcowymi  społeczeństwa,  jednak 



społeczna
użyteczność krańcowa przekracza nasze własne korzyści.  Dlatego ciągle za mało 
osób
maluje swe domy.

W  obu  przypadkach  istnieje  różnica  między  bilansem  kosztów  i  korzyści 
krańco-
wych,  którego dokonuje  jednostka,  a  analogicznym bilansem przeprowadzonym
z punktu widzenia społeczeństwa. Wolny rynek nie potrafi spowodować, że ludzie 
za-
czną brać pod uwagę pośrednie skutki swej działalności dla innych, jeśli nie istnieje
rynek tych pośrednich skutków.



Różnice między prywatnymi a społecznymi kosztami
i korzyściami

Załóżmy,  że przedsiębiorstwo chemiczne odprowadza zanieczyszczenia do rzeki, 
przy
czym ich ilość jest wprost proporcjonalna do wielkości jego produkcji. W dolnym 
bie-
gu  rzeki  pracują  przedsiębiorstwa  używające  wody  z  rzeki  jako  surowca  do 
produkcji
sosu do prażonej fasoli.

Przy niewielkiej  produkcji  zanieczyszczenie nie odgrywa  istotnej  roli.  Rzeka
wchłania  niewielkie  ilości  zanieczyszczeń,  odprowadzanych  przez  producenta 
chemi-
kaliów.  Jednak  w  miarę  wzrostu  ilości  zanieczyszczeń  powodowane  przez  nie 
koszty
gwałtownie wzrastają. Wytwórcy żywności muszą zacząć się troszczyć o czystość 
zu-
żywanej  przez siebie wody i  zbudować kosztowne instalacje oczyszczające. Pod 
wpły-
wem  zanieczyszczeń,  których  ilość  ciągle  rośnie,  korozja  atakuje  rury 
wodociągowe.

Na rysunku 15.5 przedstawiono wysokość  prywatnego kosztu krańcowego MPC
produkcji  chemikaliów.  Upraszczając  rozważania,  zakładamy,  że  koszt  ten  jest 
wielko-
ścią  stałą.  Na  rysunku  uwidoczniono  także  wysokość  społecznego kosztu 
krańcowego
MSC (marginal social cost) produkcji  chemikaliów. Dla poszczególnych wielkości
produkcji różnica między prywatnym kosztem krańcowym a społecznym kosztem
krańcowym stanowi krańcowy produkcyjny efekt zewnętrzny. Krzywa popytu DD ob-
razuje,  ile  konsumenci  są  skłonni  zapłacić  za  produkcję  dostarczaną  przez 
wytwórcę
chemikaliów.  Jeżeli  jest  on  biorcą  cen,  równowaga  pojawia  się  w punkcie  E i 
produ-
cent  chemikaliów  wytwarza  produkcję  Q, dla  której  prywatny  koszt  krańcowy 
zrówna
się z ceną otrzymywaną przez tego producenta za jego produkt.

Rysunek 15.5. Koszt społeczny
produkcyjnego efektu zewnętrznego
W  warunkach  wolnej  konkurencji  równowaga  usta-
li  się  w punkcie  E  przy cenie  P,  równej  wysokości
prywatnego  kosztu  krańcowego  MPC  Zanieczysz-
czenie  środowiska  powoduje  jednak  produkcyjny
efekt  zewnętrzny,  który  sprawia,  że  społeczny
koszt  krańcowy  MSC  jest  wyższy  niż  prywatny
koszt  krańcowy.  Efektywną  społecznie  wielkość
produkcji  oznacza  punkt  E',  w  którym  społeczny
koszt  krańcowy  i  społeczna  korzyść  krańcowa  są



równe.  Krzywa  popytu  DD  jest  miarą  społecznej
korzyści  krańcowej,  ponieważ  konsumenci  zrów-
nują  wartość  użyteczności  krańcowej  ostatniej  na-
bywanej  jednostki  z  płaconą  ceną.  Ustalając  wiel-
kość  produkcji  na  poziomie  Q,  przekraczającym
poziom zapewniający  efektywność  Q',  wolny  rynek
sprawia, że powstają koszty społeczne, odpowiada-

jące  powierzchni  trójkąta  E'EF.  Trójkąt  ten  ilustruje  nadwyżkę  kosztu  społecznego  nad  korzyścią  społeczną
przy przejściu od Q' do Q.



Ekonomia dobrobytu  859

Dla  wielkości  produkcji  wynoszącej  Q społeczny  koszt  krańcowy  MSC 
przekracza
jednak społeczną korzyść krańcową związaną z produkcją chemikaliów, określoną
przez wysokość krzywej popytu DD. Rynek chemikaliów nie bierze pod uwagę pro-
dukcyjnego efektu zewnętrznego, obciążającego inne przedsiębiorstwa. Ponieważ 
dla
produkcji wynoszącej Q społeczna korzyść krańcowa związana z ostatnią jednostką
produktu  jest  mniejsza  niż  krańcowy koszt  społeczny,  zawierający produkcyjny 
efekt
zewnętrzny,  wielkość  produkcji  Q nie  jest  efektywna.  Zmniejszając  produkcję 
chemi-
kaliów, społeczeństwo zaoszczędziłoby więcej na obniżce kosztów produkcji, niż 
stra-
ciłoby na zmniejszeniu sumy użyteczności. Sytuacja niektórych ludzi poprawiłaby 
się
bez pogorszenia położenia innych.

Efektywną społecznie wielkością produkcji jest Q', dla której społeczna użytecz-
ność  krańcowa  jest  równa  społecznemu  kosztowi  krańcowemu.  Punktem 
zapewniają-
cym efektywność  jest  E'. Ile  traci  społeczeństwo,  produkując  tyle,  ile  wskazuje 
punkt
równowagi  wolnorynkowej  E, nie  zaś  tyle,  ile  sugeruje  punkt  efektywności  £"? 
Piono-
wy odcinek między społecznym kosztem krańcowym  MSC a społeczną korzyścią 
krań-
cową ilustruje wysokość krańcowej straty społecznej, związanej z wytworzeniem 
ostat-
niej  jednostki  produktu.  Zwiększając  produkcję  z  Q' do  Q, społeczeństwo  traci 
kwotę
równą powierzchni trójkąta EEF na rysunku 15.5. Jest to miara społecznego kosztu 
za-
wodności  rynku,  spowodowanej  produkcyjnym  efektem zewnętrznym  w postaci 
zanie-
czyszczeń3.

Produkcyjne efekty zewnętrzne powodują „rozejście się" prywatnych i społecz-
nych kosztów krańcowych produkcji. Konsumpcyjny efekt zewnętrzny sprawia, że 
po-
wstaje różnica między prywatnymi a społecznymi korzyściami krańcowymi. Rysu-
nek 15.6 ilustruje przypadek korzystnego konsumpcyjnego efektu zewnętrznego. 
Efekt
ten powstaje np.  wtedy,  kiedy posadzenie róż w ogródku przed naszym domem 
dostar-
cza przyjemności również naszym sąsiadom.

Kiedy  nie  występują  żadne  produkcyjne  efekty  zewnętrzne,  krzywa  MPC 
obrazuje
wielkość zarówno prywatnego, jak i społecznego kosztu krańcowego sadzenia róż.
Chodzi  tu  o  koszt  sadzonek  powiększony o  koszt  alternatywny  twojego  czasu. 
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Ponie-
waż  krzywa  DD ilustruje  prywatną  korzyść  krańcową,  więc  porównując  własne 
koszty
i korzyści, zdecydujesz się na posadzenie Q róż.

Nie bierzesz jednak pod uwagę korzyści konsumpcyjnych sąsiadów. Społeczna 
ko-
rzyść  krańcowa  MSB (marginal social benefit) jest  większa  niż  twoja  prywatna 
korzyść
krańcowa. W odróżnieniu od równowagi wolnorynkowej, która ustali się w punkcie 
E,

3 Odwrotnie,  rolnik,  który  wydaje  pieniądze  na  zabiegi  ochrony  roślin,  obniża  koszty  takich  samych  zabie-
gów  w  sąsiednich  gospodarstwach.  Jeżeli  produkcyjne  efekty  zewnętrzne  są  korzystne,  społeczny  koszt
krańcowy  indywidualnej  działalności  producenta  jest  niższy  od  jego  prywatnego  kosztu  krańcowego.  Załóż-
my,  że na  rysunku  15.5 przemianujemy krzywą  MSC  na  MPC,  krzywą  MPC zaś  na  MSC  Równowaga  wol-
norynkowa  ustali  się  wówczas  w  punkcie  E',  a  społecznie  efektywna  alokacja  będzie  wyznaczona  przez
punkt E.
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Rysunek 15.6. Korzystny 
konsumpcyjny
efekt zewnętrzny
W  sytuacji  gdy  nie  występują  produkcyjne  efekty
zewnętrzne,  prywatny  koszt  krańcowy  oraz  społecz-
ny  koszt  krańcowy  się  pokrywają.  Krzywa  popy-
tu  DD  jest  miarą  prywatnej  korzyści  krańcowej,
równowaga  wolnorynkowa  zaś  ustala  się  w  punk-
cie  E.  Korzystny  konsumpcyjny  efekt  zewnętrzny
sprawia  jednak,  że  społeczna  korzyść  krańcowa
MSB  jest  większa  niż  prywatna  korzyść  krańcowa.
Produkcję  efektywną  społecznie  wyznacza  punkt  E'.
Zapewniając  produkcję  Q  zamiast  efektywnej  wiel-
kości  Q',  wolny  rynek  powoduje  zatem  powstanie
straty równej powierzchni trójkąta EFE'.

społecznie  efektywną  wielkość  produkcji  wyznacza  punkt  Q'. W  punkcie  E' 
społeczna
użyteczność krańcowa oraz społeczny koszt krańcowy są równe.

Społeczeństwo mogłoby zyskać dodatkowo wartość równą powierzchni trójkąta
EFE', będącą  miarą  nadwyżki  korzyści  społecznych  nad  kosztami  społecznymi, 
gdyby
zwiększyło  liczbę  z  Q do  Q'. Trójkąt  ten  jest  miarą  kosztu  społecznego 
niesprawności
rynku,  sprawiającej,  że wielkość produkcji  odpowiadająca równowadze jest  zbyt 
mała.

Prawa własności a efekty zewnętrzne

Przypuśćmy,  że  drzewo sąsiada  nie  dopuszcza  światła  słonecznego potrzebnego 
rośli-
nom  w  naszym  ogrodzie,  co  oznacza  powstanie  szkodliwego  konsumpcyjnego 
efektu
zewnętrznego.  Jeżeli  prawo  stanowi,  że  każda  spowodowana  strata  musi  być 
zrekom-
pensowana, sąsiad musi zapłacić odszkodowanie lub ściąć drzewo.

Nasz sąsiad naprawdę lubi to drzewo i chce wiedzieć, jaka kwota rekompensaty
umożliwiłaby pozostawienie go w nienaruszonym stanie. Na rysunku 15.7 przedsta-
wiono korzyść krańcową MB, czerpaną przez sąsiada z ostatniego metra wysokości
drzewa, a także wielkość kosztu krańcowego MC ponoszonego przez nas w miarę
przyrostu  drzewa o kolejne metry.  Przy obecnych  rozmiarach drzewa S1 ogólny 
pono-
szony przez nas koszt  jest  równy powierzchni  OABS1. Otrzymujemy go,  dodając 
koszt
krańcowy OA pierwszego metra do kosztu krańcowego drugiego metra itd., aż do 
osią-
gnięcia obecnych rozmiarów S1. Pole  OABS1 jest wielkością wymaganej przez nas 
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re-
kompensaty przy założeniu, że drzewo osiągnęło rozmiary S1.

Sąsiad  byłby  skłonny zapłacić  tę  sumę.  Ma on  jednak córkę,  która  studiuje 
ekono-
mię. Wskazuje ona, że dla rozmiarów drzewa S1 użyteczność krańcowa czerpana
z  ostatniego  metra  jest  mniejsza  niż  ponoszony  przez  nas  koszt  krańcowy, 
wyznacza-
jący wysokość rekompensaty należnej nam za ostatni metr drzewa. Posiadanie tak 
du-
żego drzewa nie opłaca się sąsiadowi. Córka sąsiada wykazuje również, że ścięcie 
ca-
łego drzewa także się nie opłaca. Jego pierwszy metr dostarcza sąsiadowi większej 
ko-



rzyści krańcowej niż suma żądana przez nas jako rekompensata za ponoszony koszt
pierwszego metra. Małe drzewko nie zabiera wiele światła.

Przy efektywnej wielkości drzewa S* korzyść krańcowa sąsiada zrównuje się
z naszym kosztem krańcowym. Dla wielkości przekraczających S* warto przycinać
drzewo, aż wykres kosztu krańcowego (i wielkość rekompensaty) przetnie krzywą
użyteczności krańcowej. Poniżej S* warto zwiększać rozmiary drzewa, wypłacając 
re-
kompensatę,  która  nie  dorównuje  rozmiarom  użyteczności  krańcowej.  W 
przypadku
optymalnej  wielkości  S* ponoszony  przez  nas  koszt  całkowity  ilustruje  obszar 
OAES*.
Jest on równy całkowitej kwocie rekompensaty, która zostanie nam wypłacona.

Ponieważ większe drzewo przynosi  korzyść jednej stronie, a szkodzi drugiej, 
opty-
malne rozmiary drzewa i efektywna ekonomicznie wielkość efektu zewnętrznego nie są
zerowe. Ustalą się one na takim poziomie, przy którym użyteczność krańcowa jest
równa kosztowi krańcowemu.

Prawa własności umożliwiają dysponowanie (w ramach istniejących ograni-
H  czeń) majątkiem, w tym dają prawo do uzyskania rekompensaty za szkody spo-
Bi    wodowane efektami zewnętrznymi.___________________________________

Prawa  własności  przesądzają,  kto  komu  wypłaca  rekompensatę,  mają  zatem 
konse-
kwencje dystrybucyjne. Załóżmy, że nie istnieje żaden przepis prawny nakazujący 
wy-
płacanie rekompensaty.  Zamiast  siedzieć bezczynnie,  pozwalając drzewu sąsiada 
ro-
snąć  aż  do  osiągnięcia  wielkości  S1,  co  naraziłoby  nas  na  wielki  koszt, 
„przekupiliby-
śmy"  sąsiada,  aby  skłonić  go  do  przycięcia  drzewa.  Wypłacilibyśmy  mu 
rekompensatę
za utratę pewnej użyteczności krańcowej. Opłacałoby nam się płacić za przycinanie

Rysunek 15.7. Właściwe rozmiary efektu
zewnętrznego
Krzywe  MB  i  MC  obrazują  korzyść  krańcową  czer-
paną  przez  sąsiada  oraz  koszt  krańcowy  ponoszony
przez  nas  w  związku  z  rosnącym  na  jego  działce
drzewem o  rozmiarach  5.  Optymalna  wielkość  drze-
wa wynosi  S*,  bo koszt  krańcowy i korzyść  krańco-
wa  są  wówczas  równe.  Moglibyśmy  skłonić  sąsiada
do  przycięcia  drzewa  od  rozmiarów  S1 do  rozmia-
rów  S*,  przekupując  go  kwotą  S*EDSl.  Za  dalsze
przycinanie  drzewa  musielibyśmy  płacić  więcej,  niż
jest  to  dla  nas  warte.  Alternatywnie,  sąsiad  mógłby
wypłacić  nam sumę  OAES*,  aby mieć  drzewo wiel-
kości  S*.  Prawa własności  określają  w tym przypad-



ku,  czy  jesteśmy  uprawnieni  do  otrzymania  rekom-
pensaty  za  utratę  światła  niezbędnego  roślinom
w  naszym  ogrodzie.  Rozstrzygają  one  także,  kto
komu  ma  wypłacić  odszkodowanie,  lecz  nie  przesą-
dzają  o  ostatecznych  rozmiarach  drzewa  S*,  które
są ustalane w wyniku negocjacji.
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drzewa  dopóty,  dopóki  nie  osiągnęłoby ono  rozmiaru  S*, lecz  nie  dłużej.  Przy 
rozmia-
rach  drzewa  mniejszych  niż  S* płacilibyśmy  więcej  w formie  rekompensaty  za 
utratę
użyteczności krańcowej czerpanej przez sąsiada z kolejnych metrów drzewa, niż 
zao-
szczędzilibyśmy  dzięki  zmniejszeniu  kosztu  powodowanego  przez  efekt 
zewnętrzny.
Wypłacilibyśmy zatem sąsiadowi ogółem kwotę EDS1S*, aby zrekompensować mu
utratę  użyteczności,  związaną  z  przycięciem  drzewa  do  wielkości  S*. Prawa 
własności
decydują, kto komu wypłaca rekompensatę, lecz nie określają efektywnej wielkości
produkcji.  Rekompensata  musi  być  wystarczająco duża,  aby osiągnąć punkt,  dla 
któ-
rego  użyteczność  krańcowa  jednej  strony  zrównuje  się  z  wielkością  kosztu 
krańcowe-
go drugiej strony.

Prawa  własności  przyczyniają  się  zatem  do  efektywnej  alokacji  zasobów. 
Powodu-
ją powstanie „brakującego" rynku efektów zewnętrznych, zapewniającego, że cena
zrównuje się z użytecznością krańcową i kosztem krańcowym, zrównując zarazem 
po-
ziom tych dwóch ostatnich wielkości.

Ekonomiści  mawiają,  że prawa własności  umożliwiają „internalizację" efektu 
ze-
wnętrznego. Jeżeli ludzie będą musieli za niego płacić, to podejmując swe prywatne
decyzje, będą brali pod uwagę jego skutki, co zlikwiduje  zawodność mechanizmu 
ryn-
kowego.  Dlaczego  więc  efekty  zewnętrzne  w  postaci  zatłoczenia  miast  i 
zanieczysz-
czenia  środowiska  ciągle  stanowią  problemy?  Dlaczego  osoby  prywatne  nie 
urucho-
mią brakującego rynku za pomocą systemu łapówek i rekompensat?

Zorganizowanie takiego rynku może być trudne z dwóch powodów. Pierwszy
powód to koszt takiej operacji. Jeśli komin fabryczny zadymia tysiące pobliskich
ogrodów, zebranie po 1  £ od wszystkich gospodarstw domowych na pieniężną re-
kompensatę dla fabryki  i  skłonienie jej  do ograniczenia produkcji  do rozmiarów
efektywnych  są  bardzo kosztowne.  Powód drugi  to  problem gapowicza (free-rider
problem).

Gapowiczowi, w związku z tym, że nie można go wykluczyć z udziału w kon-
sumpcji, nie opłaca się kupno dobra.    ________________________________

Załóżmy, że ktoś puka do twoich drzwi i mówi: „Zbieram pieniądze od ludzi, 
któ-
rzy  mają  dość  tego,  że  fabryka  dymi  na  nasze  ogrody.  Pieniądze  zostaną 
przeznaczo-
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ne na przekonanie dyrekcji fabryki do zmniejszenia produkcji. Czy chce pan zapła-
cić? Obejdę jeszcze 1000 domów w sąsiedztwie". Niezależnie od tego, czy masz
dość  dymu  czy  nie,  odpowiadasz:  „Jestem  innego  zdania  i  nie  zapłacę".  Jeśli 
wszyscy
poza tobą płacą, to można przyjąć, iż fabryka i tak ograniczy produkcję i nic nie 
prze-
szkodzi ci w korzystaniu z tego efektu. Dym nie będzie opadał wyłącznie na twój
ogród tylko dlatego, że jako jedyny nie zapłaciłeś.

Niezależnie od tego, ile zapłacą inni, twoją dominującą strategią jest być gapo-
wiczem. Ponieważ  każdy  będzie  tak  rozumował,  nikt  nie  zapłaci,  choć  sytuacja
wszystkich polepszyłaby się w wyniku udanej zbiórki pieniędzy i ograniczenia emi-
sji dymu.



15.6. Problemy środowiska naturalnego

Gdy nie  funkcjonuje  rynek  zanieczyszczeń,  wówczas  wystąpi  ich  nadprodukcja. 
Pry-
watni  producenci  nie biorą pod uwagę kosztów, których  przysparzają innym.  W 
stanie
równowagi społeczny koszt krańcowy jest wyższy niż społeczna korzyść krańcowa.

Skoro sektor prywatny nie jest w stanie zorganizować systemu opłat za efekty 
ze-
wnętrzne  powodowane  przez  zanieczyszczenie  środowiska,  to  może  potrafi  to 
uczynić
państwo? Nakładając (za pomocą podatków) opłatę wyrównującą różnicę między 
pry-
watnym i społecznym kosztem krańcowym, państwo mogłoby skłonić prywatnych
producentów do uwzględniania kosztów ponoszonych przez innych. Ten argument 
na
rzecz podatków od zanieczyszczeń i tłoku analizujemy w następnym rozdziale.

Opłaty za zanieczyszczanie środowiska, zwłaszcza zaś za zanieczyszczanie wód,
są  stosowane  w  wielu  krajach.  Najczęściej  jednak  w  praktyce  dominuje  inne 
podejście,
polegające na ustalaniu norm określających dopuszczalną ilość zanieczyszczeń.

Zanieczyszczenie powietrza

Od czasu wprowadzenia ustawy o czystości  powietrza w 1956 r.  rządy Wielkiej 
Bry-
tanii przejęły odpowiedzialność za wyznaczanie stref czystego powietrza, w których
emisja pewnych rodzajów zanieczyszczeń, szczególnie zaś dymu ze spalania węgla,
jest zakazana. Liczba wyznaczonych stref czystego powietrza ciągle wzrasta. Tabli-
ca 15.1 obrazuje radykalne zmniejszenie się emisji dymów w Wielkiej Brytanii.

Tablica 15.1. Emisja dymów w Wielkiej Brytanii (min ton/rok)

1958 1974 2003
2,0 0,8 0,1

Ź r ó d ł o :  Digest of Environmental Protection and Water Statistics; ONS, Social Trends.

Dodanie  ołowiu  do  benzyny  obniża  zużycie  paliwa  przez  samochody,  ale 
emitowa-
ny  wraz  ze  spalinami  ołów  zatruwa  atmosferę  i  jest  szkodliwy  dla  ludzkiego 
zdrowia.
Rząd Wielkiej Brytanii od 1972 r. stopniowo zmniejsza dopuszczalną ilość ołowiu
w benzynie.  Emisja  ołowiu do atmosfery w Wielkiej  Brytanii  zmniejszyła  się  z 
ponad
8000 ton rocznie  w 1975 r.  do jedynie  1000 ton rocznie,  mimo  że konsumpcja 
benzyny
skokowo wzrosła.



Zanieczyszczenie wód

Rządy Wielkiej Brytanii  poddawały od 1951 r.  kontroli  ścieki odprowadzane do 
wód
śródlądowych. Choć w tym kontekście myślimy zwykle o ściekach przemysłowych,
najpoważniejszym źródłem zanieczyszczenia wody są ścieki z gospodarstw domo-
wych. Od lat siedemdziesiątych XX w. regionalne urzędy wodne w Anglii i Walii 
wy-



dawały  ponad  3  mld  £  rocznie  (w  cenach  2003  r.)  na  uzdatnianie  wody  i 
oczyszczanie
ścieków. Równie poważnym problemem jest zatrucie wód związkami azotowymi,
używanymi  jako  nawozy  sztuczne  w  rolnictwie.  Unia  Europejska  wprowadziła 
surowe
normy czystości wód i minie jeszcze wiele lat, zanim wszystkie kraje będą w stanie
im sprostać.

Ocena polityki ochrony środowiska w Wielkiej Brytanii

Bezpośrednia  walka  za  pomocą  norm  z  zanieczyszczaniem  środowiska  dała 
umiarko-
wane  efekty.  Niekiedy zaostrzone  normy powodowały bardzo  znaczną  poprawę 
czy-
stości  środowiska.  Było  tak  np.  z  zanieczyszczeniami  gazowymi,  zwykle 
najbardziej
dotkliwymi w zimie, kiedy dym miesza się z mgłą, tworząc gęsty i szkodliwy smog.
Większość rzek jest dzisiaj czystsza i znowu pojawiły się w nich ryby.

W innych przypadkach regulacja okazała się mniej skuteczna. Na przykład, nie
jest łatwo wymusić przestrzeganie przepisów zabraniających statkom pozbywania 
się
resztek ropy na pełnym morzu.  Plaże w Wielkiej  Brytanii  nadal  znajdują się na 
unijnej
czarnej liście, a opalane węglem elektrownie wciąż emitują do atmosfery wielkie 
ilo-
ści dwutlenku siarki.

Czy państwo było dostatecznie twarde w stosunku do trucicieli? Przypomnijmy 
so-
bie,  że  efektywna  ilość  zanieczyszczeń  wcale  nie  wynosi  zero.  To,  że 
zanieczyszcze-
nie środowiska ciągle istnieje, nie wystarcza do stwierdzenia, iż polityka ochrony 
śro-
dowiska była zbyt miękka.

Kontrola  zanieczyszczenia  środowiska  przybierała  zwykle  formy  proste  i 
niedoj-
rzałe. Rzadko dokonywano szacunków społecznych kosztów krańcowych i korzyści
ograniczenia zanieczyszczeń. Ich pomiar jest trudny. Kiedy rozważamy, do jakiego 
po-
ziomu zmniejszyć emisję ołowiu przez samochody,  jesteśmy w stanie oszacować 
spo-
łeczny koszt  krańcowy produkcji  samochodów wyposażonych  w  katalizatory,  a 
także
społeczny koszt  krańcowy produkcji  samochodów zużywających  więcej  paliwa. 
Jed-
nak nawet gdyby opinia lekarzy o skutkach emisji ołowiu dla zdrowia ludzi była 
jed-
noznaczna, to w jaki sposób społeczeństwo może wycenić krańcową poprawę zdro-
wotności obecnych i przyszłych pokoleń?



Nie  jest  to  jedynie  kwestia  efektywności.  Chodzi  również  o  sprawiedliwość 
zarów-
no  w  danym  pokoleniu  (ubogie  dzieci  mieszkające  w  centralnych  dzielnicach 
wielkich
miast  są  najbardziej  narażone  na  zaburzenia  procesu  dojrzewania  wskutek 
wdychania
zatrutego  ołowiem  powietrza),  jak  i  w  ujęciu  długookresowym, 
międzypokoleniowym.
Koszty zmniejszenia skali zanieczyszczeń ponoszą konsumenci, którzy żyją dziś, a 
ko-
rzystają z tego głównie przyszli konsumenci.

Oddziaływanie za pomocą cen a ograniczenia ilościowe

Jeżeli mechanizm wolnorynkowy skłania do nadmiernej produkcji zanieczyszczeń, 
to
społeczeństwo może ograniczyć ich rozmiary albo przez bezpośrednią kontrolę ilo-
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Trująca atmosfera

Chlorofluorowęglowodory  (chlorofluorocarbons, CFCs),  czyli  gazy  wchodzące
w  skład  m.in.  aerozoli,  niszczą  warstwę  ozonową,  która  chroni  Ziemię  przed 
promie-
niami słonecznymi. Bez tego przeciwsłonecznego ekranu więcej ludzi zachoruje na
raka skóry. Jednak doprowadzenie do ograniczenia przez wiele krajów naraz skali 
za-
nieczyszczeń  emitowanych  do  atmosfery  jest  trudne.  Wszyscy  chcą  być 
gapowiczami
i korzystać z ograniczeń emisji w innych krajach, samemu nie przyczyniając się do 
po-
wodzenia całej operacji. W 1987 r. ok. 50 krajów podpisało protokół montrealski, 
do-
tyczący  substancji  niszczących  warstwę  ozonową.  Przed  jego  podpisaniem 
przewidy-
wany roczny ubytek warstwy ozonowej wynosił 5% do 2025 r. i 50% do 2075 r. 
Kra-
je-sygnatariusze zgodziły się podjąć działania najpierw w celu ograniczenia tempa
niszczenia warstwy ozonowej do 2% do 2025 r., a następnie w celu całkowitego 
zaha-
mowania dalszego jej unicestwiania. Jednak osiągnięcie tak ambitnych celów jest 
bar-
dzo trudne.

Jeszcze  ważniejszy  jest  drugi  rodzaj  zanieczyszczeń  atmosfery.  Efekt 
cieplarniany
jest spowodowany emisją gazów CFC, metanu, podtlenku azotu i — szczególnie
— dwutlenku węgla. Ilość tych gazów cieplarnianych zwiększa się bezpośrednio
w  wyniku  emisji  zanieczyszczeń,  a  także  na  skutek  zmniejszonej  zdolności 
atmosfery
do ich absorbowania. Rośliny zamieniają dwutlenek węgla w tlen. Wycinanie lasów
w celu zdobycia terenów pod hodowlę bydła, spowodowane wzrostem światowego 
po-
pytu na hamburgery, zwiększa efekt cieplarniany.

Skutkiem jest globalne ocieplenie. Mieszkańcy Londynu i Sztokholmu cieszą 
się
opalenizną, lecz mieszkańców Afryki trapią susza i głód. Kiedy topią się lodowe 
cza-
py na biegunach, poziom mórz się podnosi, zalewając nisko położone tereny. Do
2070 r. średnia temperatura na Ziemi wzrośnie o 4° Celsjusza, a morze podniesie 
się
o 45 cm. Podobnie jak w przypadku kwaśnych deszczów, skoordynowane zbiorowe
działanie w celu ograniczenia emisji jest trudne.

W 1997 r. w protokole z Kioto uzgodniono cele dotyczące ograniczenia emisji 
ga-



zów  cieplarnianych  w  poszczególnych  krajach.  Po  wejściu  w  życie  w  latach
2008-2012  układ  z  Kioto  doprowadziłby  do  zmniejszenia  emisji  o  5%  w 
porównaniu
z jej poziomem w 1990 r. Skala redukcji, odniesiona do hipotetycznego poziomu 
emi-
sji  osiągniętego  w  przypadku  braku  przeciwdziałania,  byłaby  o  wiele  większa. 
Tablica
informuje o wielkości emisji w 1990 r. w różnych krajach, a także o różnicy tej 
wiel-
kości i docelowego poziomu z 2012 r.

W  2001  r.  prezydent  George  W.  Bush  ogłosił,  że  Stany  Zjednoczone  nie 
ratyfikują
protokołu z Kioto, ponieważ nie zobowiązuje on krajów biedniejszych, takich jak 
In-
die i Chiny, do współdziałania w ograniczeniu emisji zanieczyszczeń. Mimo to w 
lipcu
2001  r.,  po  spotkaniu  w  Bonn,  178  krajów  zdecydowało  się  realizować 
skromniejszy
wariant porozumienia z Kioto.



ściową, albo za pomocą systemu cen zniechęcającego do szkodliwej działalności 
przez
jej  opodatkowanie.  Czy  rozsądniej  jest  interweniować  za  pomocą  systemu 
podatkowe-
go, czy lepiej bezpośrednio regulować ilość zanieczyszczeń?

Wielu  ekonomistów  uważa,  że  należy  raczej  odwołać  się  do  systemu 
podatkowe-
go.  Gdyby  wszystkie  przedsiębiorstwa  zostały  obciążone  taką  samą  opłatą  czy 
podat-
kiem za krańcową jednostkę zanieczyszczeń, wówczas każde z nich zrównywałoby
krańcowy  koszt  zmniejszenia  zanieczyszczeń  z  płaconym  za  nie  podatkiem. 
Rozwią-
zanie,  w  ramach  którego  przedsiębiorstwa  ponosiłyby  różne  koszty  krańcowe 
zmniej-
szenia zanieczyszczeń,  jest  społecznie nieefektywne.  Skłaniając przedsiębiorstwa
o  niskich  kosztach  zmniejszania  zanieczyszczeń  do  większego  ograniczenia 
produkcji,
a  przedsiębiorstwa o wysokich  kosztach do jej  mniejszego ograniczenia,  można 
osią-
gnąć taką samą ogólną redukcję zanieczyszczeń mniejszym kosztem.

Natomiast kiedy stosujemy raczej podatki niż ograniczenia ilościowe, głównym
problemem  jest  niepewność  co  do  wyników.  Załóżmy,  że  powyżej  pewnego 
krytycz-
nego poziomu zanieczyszczenia powodowałyby katastrofalne skutki społeczne, np.
nieodwracalnie  niszcząc  warstwę  ozonu  w  atmosferze.  Stosując  bezpośrednią 
kontrolę
ilości zanieczyszczeń, możemy zapewnić, że do katastrofy nie dojdzie. Kontrola 
po-
średnia za pomocą opłat i podatków wiąże się z ryzykiem, że państwo pomyli się
w swych ocenach i ustali zbyt niską stawkę podatku. Zanieczyszczenie okaże się 
wte-
dy większe, niż zamierzano, co może pociągnąć za sobą katastrofalne skutki.

Kontrola  ogólnego  poziomu  zanieczyszczeń  i  wyrywkowe  kontrolowanie 
poszcze-
gólnych zakładów to zadania proste. Polityka taka może zapobiec najgorszym skut-
kom  zanieczyszczenia  środowiska.  Jednakże  nie  uwzględnia  ona  różnic 

Poziom emisji w 1990 r.
(w min ton)Docelowy poziom emisji w 2012 r.

(% zmiany w porównaniu z 1990 r.)Japonia1 190-6Stany 
Zjednoczone5713 -7Niemcy1 204-21Wielka Brytania715-
12Włochy532-6Francja4980Hiszpania301+ 15
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krańcowego
kosztu zmniejszania ilości zanieczyszczeń u różnych producentów. Z tego względu
metoda ta nie zmniejsza zanieczyszczenia w sposób, który minimalizowałby koszty
ponoszone przez całe społeczeństwo.



Doświadczenia ze Stanów Zjednoczonych

Stany Zjednoczone są najbardziej zaawansowane w dziedzinie wykorzystania praw
własności  i  mechanizmu  cenowego  do  efektywnego  ekonomicznie  ograniczania 
ilości
zanieczyszczeń.  Amerykańskie  ustawy o  czystości  powietrza  stały  się  podstawą 
dzia-
łań obejmujących  program handlu zezwoleniami na emisję i tzw.  politykę osłony eko-
logicznej (bubble policy).

Ustawy te określają minimalne normy jakości powietrza i wprowadzają kontrolę
emisji  zanieczyszczeń przez poszczególnych trucicieli.  Każdy,  kto emituje mniej 
niż
pewną określoną ilość zanieczyszczeń, otrzymuje zaświadczenie o zmniejszeniu emisji,
które  może  odsprzedać  innemu  trucicielowi,  chcącemu  przekroczyć  swój 
indywidual-
ny limit zanieczyszczeń. Całkowita ilość zanieczyszczeń podlega zatem regulacji, 
lecz
przedsiębiorstwom,  które  są  w  stanie  niewielkim  kosztem  zmniejszyć  tę  ilość, 
opłaca
się  to  zrobić  i  sprzedać  swoje  zaświadczenie  firmom,  dla  których  zmniejszenie 
emisji
jest  bardziej  kosztowne.  W  ten  sposób  przybliżamy  się  do  efektywnego 
ekonomicznie
rozwiązania,  kiedy  wyrównuje  się  krańcowy koszt  zmniejszenia  zanieczyszczeń
w różnych przedsiębiorstwach.

Jeżeli w skład przedsiębiorstw wchodzi wiele zakładów, polityka osłony ekolo-
gicznej  polega  na  stosowaniu  kontroli  poziomu  zanieczyszczeń  w  tych 
przedsiębior-
stwach  jako  całości.  Przedsiębiorstwa  mogą  wówczas  zmniejszyć  emisję 
zanieczysz-
czeń  przede wszystkim w tych  zakładach,  w których  jest  to  najtańsze.  Polityka 
stoso-
wana w Stanach Zjednoczonych godzi zatem ze sobą ilościową kontrolę łącznych
rozmiarów  emisji  zanieczyszczeń,  kiedy  niepewność  i  ryzyko  są  największe,
z kontrolą za pomocą mechanizmu cenowego, umożliwiającego znalezienie najbar-
dziej efektywnego ekonomicznie sposobu osiągnięcia tych ogólnych celów.

15.7. Inne przypadki braku rynku: czas i ryzyko

Dwa  poprzednie  podrozdziały  były  poświęcone  przedstawieniu  jednej  myśli.
W sytuacji gdy istnieją efekty zewnętrzne, równowaga wolnorynkowa jest nieefek-
tywna,  gdyż  nie  istnieje  rynek  ani  cena  rynkowa  tych  właśnie  efektów 
zewnętrznych.
Ludzie nie biorą pod uwagę kosztów i korzyści, które ich działania powodują u in-
nych. Kiedy nie ma rynku efektów zewnętrznych,  system cen nie może zrównać 



krań-
cowych kosztów i korzyści związanych z tymi efektami. Omówimy teraz dwa inne
„brakujące rynki", a mianowicie rynek czasu i rynek ryzyka.

Teraźniejszość i przyszłość łączą się ze sobą. Ludzie powstrzymują się od kon-
sumpcji  dziś,  aby  móc  konsumować  więcej  jutro.  Przedsiębiorstwa  zmniejszają 
bieżą-
cą  produkcję,  poświęcając  więcej  zasobów  na  szkolenie  pracowników  lub 
inwestycje,
aby jutro  wytworzyć  więcej.  Jak  społeczeństwo planuje,  jak  określa  ilość  dóbr, 
które
mają zostać wyprodukowane lub skonsumowane w przyszłości? W sytuacji idealnej
powinniśmy  dążyć  do  takiego  skoordynowania  dzisiejszych  planów  wszystkich 
osób
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Czy cele Unii związane z ochroną środowiska
są zagrożone?

Eksperci od powstającego rynku inwestycji związanych z ochroną środowiska
obawiają się załamania kluczowego programu redukcji ilości dwutlenku węgla,
emitowanego do atmosfery. Spory dotyczą zwłaszcza unijnego systemu zbywal-
nych praw do emisji  (Emissions Trading Scheme),  który zacznie działać w przy-
szłym  roku.  System  ten  stanowi  główny  filar  polityki  zmierzającej  do 
osiągnięcia
celów ustalonych w porozumieniu z Kioto, dotyczącym zmian klimatycznych.
Większość  krajów  jest  nadal  bardzo  daleka  od  tych  zamierzeń,  których
osiągnięcie  zapewniłoby  zmniejszenie  emisji  trującego  gazu  w  Unii 
Europejskiej
w latach 2008-2012 o 8% w porównaniu z 1990 r.

Ź r ó d ł o :  BBC News Online, 30 April 2004.

Rynek  zbywalnych  zazwoleń  na  emisję  powinien  zapewniać  finansową 
motywację
do inwestowania w przyjazne środowisku technologie. Jednak taki system będzie 
dzia-
łał pod warunkiem, że cena zezwolenia będzie wyższa od kosztu inwestowania w 
tech-
nologię  zapewniającą  zmniejszenie  emisji.  Na  razie  problem polega  na  tym,  że 
kraje
członkowskie Unii wydają  zbyt  wiele zezwoleń na potrzeby swoich gospodarek,
w związku z czym ich podaż jest zbyt duża, co powoduje spadek ceny zezwoleń. 
Na
przykład w 2004 r. Włochy wydały zezwolenia, których „nominał" wyniósł 111% 
cał-
kowitej emisji zanieczyszczeń w 2000 r. W efekcie na rynku terminowym zezwoleń
cena spadła z 12 EUR za tonę CO2 do 6 EUR za tonę.

Bywa jednak także inaczej: rząd brytyjski  poinformował, że ograniczy podaż 
ze-
zwoleń  bardziej,  niż  wynika  to  z  zobowiązań  Wielkiej  Brytanii  określonych  w 
proto-
kole z  Kioto.  Jednak kręgi biznesu niepokoją się,  że spowodowana tym wyższa 

KrajEmisja CO
2
 (w tonach per capita)Wielka 

Brytania9,3Francja6,3Niemcy10,5Włochy7,3Hola
ndia11,0Czechy12,0

Źród ło :  
OECD.



cena
zezwoleń  na  emisję  znacznie  pogorszy  konkurencyjność  kosztową  brytyjskiej 
gospo-
darki w porównaniu z jej europejskimi rywalami.



i  przedsiębiorstw,  aby  społeczny  koszt  krańcowy  wszystkich  dóbr,  które  będą 
wytwa-
rzane w przyszłości, zrównał się ze społeczną użytecznością krańcową.

W rozdziale 13 analizowaliśmy  rynek transakcji terminowych, czyli  rynek dóbr
przyszłych (forward market), gdzie  nabywcy  i  sprzedawcy  zawierają  umowy 
dotyczące
dóbr,  które  mają  być  dostarczone  w  przyszłości  po  cenie  uzgodnionej  dzisiaj. 
Załóż-
my,  że  istnieje  taki  rynek  na  dostawy  miedzi  w  2008  r.  Nabywcy  porównują 
użytecz-
ność krańcową miedzi w 2008 r. z ustaloną ceną, a producenci — tę cenę z krańco-
wym  kosztem produkcji  miedzi  w tym  samym  czasie.  Istnienie  pełnego zbioru 
takich
rynków  dóbr  przyszłych  spowodowałoby,  że  działający  dziś  producenci  i 
konsumenci
sporządzaliby spójne plany przyszłej produkcji i konsumpcji wszystkich dóbr, nato-
miast społeczna użyteczność krańcowa każdego przyszłego dobra zrównałaby się
z jego społecznym kosztem krańcowym.

W  rozdziale  13  wyjaśniliśmy,  dlaczego  istnieje  jedynie  niewiele  rynków 
termino-
wych.  Z  wyprzedzeniem  jesteśmy  w  stanie  handlować  złotem,  lecz  już  nie 
samocho-
dami  czy  pralkami.  Ponieważ  nikt  nie  zna  parametrów  technicznych 
przyszłorocznych
modeli  samochodów  czy  pralek,  niemożliwe  jest  zawarcie  wiążących  pod 
względem
prawnym umów, obowiązujących do momentu dostawy.  Jeżeli zaś nie ma rynku 
dóbr
przyszłych,  to system cen nie może zapewnić, że koszty krańcowe planowanych
w przyszłości dóbr zrównają się z użytecznościami krańcowymi.

Podobnie, istnieje niewiele rynków ubezpieczeń, na których zawiera się transakcje
dotyczące ryzyka. Ludzie zwykle nie lubią ryzyka. Ryzyko zmniejsza ich dobrobyt.
Czy  w  takiej  sytuacji  społeczeństwo  podejmuje  właściwą  liczbę  ryzykownych 
działań?

Kompletny  zbiór  rynków  ubezpieczeń  umożliwiałby  przenoszenie  ryzyka  z 
tych,
którzy go nie lubią, na tych, którzy są gotowi do jego ponoszenia w zamian za okre-
śloną  zapłatę.  Cena  równowagi  prowadziłaby  do  zrównania  społecznego kosztu 
krań-
cowego  i  społecznej  korzyści  krańcowej  z  ponoszenia  ryzyka.  Jednak  selekcja 
nega-
tywna i pokusa nadużycia hamują rozwój prywatnych rynków ubezpieczeń. Jeżeli
pewnych działań, które wiążą się z  ryzykiem, nie da się ubezpieczyć bez względu 
na
cenę,  to  rynkowy  system  cen  nie  wskaże  społeczeństwu  alokacji,  dla  której 



społeczne
koszty i korzyści krańcowe są równe.

Dobra przyszłe i ryzykowne są przykładami  towarów, które nie mają swoich 
ryn-
ków. Podobnie jak w przypadku efektów zewnętrznych, powoduje to zawodność 
me-
chanizmu  rynkowego.  Równowaga  wolnorynkowa  zwykle  jest  efektywna,  a 
zgodnie
z teorią rozwiązania „drugiego po najlepszym", jeśli na niektórych rynkach istnieją
zakłócenia, prawdopodobnie nie opłaca się usunąć wszystkich zakłóceń na innych
rynkach.

15.8. Jakość, zdrowie i bezpieczeństwo

Informacja,  którą  dysponujemy,  jest  zawsze  niepełna  ze  względu  na  koszt  jej 
zdoby-
wania.  Może  to  powodować  społeczną  nieefektywność  alokacji  zasobów. 
Pracownica
nieświadoma faktu, że kontakt z benzenem może być przyczyną zachorowania na 
ra-
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ka, będzie pracować za płacę niższą niż ta, jakiej żądałaby,  gdyby informacja ta 
była
ogólnie  dostępna.  Koszt  produkcji  w  takich  przedsiębiorstwach  nie  obejmuje 
pełnego
kosztu społecznego, w związku z czym będą one produkowały za dużo. Państwo re-
guluje sfery ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i norm jakościowych, ponieważ do-
strzega niebezpieczeństwo zawodności rynku.

Przykładem państwowej  regulacji  takich sfer  w Wielkiej  Brytanii  są  ustawy
o zdrowiu i bezpieczeństwie pracy, akty prawne regulujące produkcję żywności i 
le-
karstw,  ustawa  o  rzetelnym  handlu,  która  chroni  konsumenta,  oraz  rozmaite 
przepisy
dotyczące  ruchu  drogowego.  Celem  tego  prawodawstwa  jest  zapewnienie 
dostępności
informacji  pozwalających  ludziom  dokładniej  oceniać  spodziewane  koszty  i 
korzyści
oraz  ustalanie  norm  zmniejszających  ryzyko  wypadku  i  śmierci,  a  także 
wymuszanie
ich przestrzegania.

Udostępnianie informacji

Na  rysunku  15.8  przedstawiono  krzywą  podaży  pewnego  leku  SS, który  jest 
potencjal-
nie  szkodliwy;  DD jest  krzywą  popytu  w  sytuacji,  kiedy  konsumenci  są 
nieświadomi
niebezpieczeństwa.  W punkcie  równowagi  E jest  produkowana  i  konsumowana 
ilość
Q. Mając informacje o niebezpieczeństwach związanych ze stosowaniem tego leku,
ludzie kupowaliby go mniej. Krzywa popytu  DD' obrazuje użyteczność krańcową
leku dla konsumentów w pełni poinformowanych. W nowym punkcie równowagi 
E'
społeczeństwo unika zbędnych kosztów EE'F, spowodowanych nadprodukcją leku.

Gdyby gromadzenie informacji nie pociągało za sobą żadnych kosztów, każdy
znałby  dobrze  wszelkie  zagrożenia.  Od  wielkości  związanej  z  tym  korzyści 
społecznej
EE1F powinniśmy  odjąć  koszt  rozpowszechnienia  tej  informacji.  Dla  każdej 
jednostki
z osobna nie byłoby opłacalne zbieranie na własną rękę informacji o wszystkich le-

kach  na  rynku.  Natomiast  z  punktu 
widzenia  całego  społeczeństwa  sensowne 
jest usta-

Rysunek 15.8. Informacja i produkty
niebezpieczne
Konsumenci  sami  nie  są  w  stanie  odkryć  zagrożeń
związanych  z  pewnym  produktem.  Równowaga
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wolnorynkowa  ustala  się  w  punkcie  E.  Agencja  pań-
stwowa  dostarcza  następnie  więcej  informacji  o  tym
wyrobie.  W  efekcie  krzywa  popytu  przesuwa  się
w  dół,  a  nowym  punktem  równowagi  jest  punkt  E',
w  którym  oparta  na  pełnej  informacji  wycena  war-
tości  dodatkowej  jednostki  dobra  zrównuje  się
z  jego  społecznym  kosztem  krańcowym.  Dostarcze-
nie  informacji  zapobiega  poniesieniu  kosztu  spo-
łecznego  EE'F,  powstającego  w  sytuacji,  gdy  niedo-
informowani  konsumenci  błędnie  oceniają  korzyść
krańcową czerpaną z danego dobra.
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nowienie organów kontrolnych i stosownego prawa, aby ludzie mogli przyjąć, iż 
leki
zostały skontrolowane i uznano je za bezpieczne.

Potwierdzenie nieszkodliwości lub wysokiej jakości towaru nie musi być wysta-
wiane przez urzędy państwowe. Firma Sotheby's potwierdza autentyczność obrazów
Rembrandta. Firma  AA  zbada Twój używany samochód, a pijani kierowcy mają 
prawo
wysłać połowę próbki swej krwi do prywatnego laboratorium, aby sprawdziło ono 
wy-
niki analizy przeprowadzonej przez policję.

Dwie  okoliczności  utrudniają  działalność  prywatnych  agencji  kontrolnych
w dziedzinach  związanych  z  ochroną  zdrowia  i  bezpieczeństwem.  Po  pierwsze, 
ludzie
są  zdania,  że  zysk  i  prawdomówność  są  trudne  do  pogodzenia.  Być  może 
państwowi
urzędnicy są bardziej niezależni od pracowników prywatnych firm i trudniej nimi 
ma-
nipulować.

Po drugie, prywatna agencja kontrolna mogłaby decydować o wysokości norm.
Jaki margines błędu należy zakładać w przypadku przepisów o bezpieczeństwie? 
Jak
bezpieczne powinno być lekarstwo, zanim zostanie to pisemnie poświadczone? Są 
to
kwestie  dotyczące  całego  społeczeństwa.  Wchodzą  tu  w  grę  zarówno  efekty 
zewnętrz-
ne, jak i ważne skutki redystrybucyjne. Nawet tam, gdzie społeczeństwo odwołuje 
się
do  pomocy  prywatnych  agencji,  aby  na  bieżąco  kontrolować przestrzeganie 
obowiązu-
jących przepisów, zwykle samo ustala wysokość odpowiednich standardów.

Stanowienie norm

Interes publiczny jest istotny wówczas, gdy niewiele wiadomo o produkcie, a skutki
jakiegokolwiek błędu mogą być katastrofalne. Niewielu ludzi zgodziłoby się, aby 
nor-
my bezpieczeństwa dla elektrowni atomowych były ustalane przez sektor prywatny.

Ustalając  pewne  normy,  państwo  zwiększa  prywatny  koszt  produkcji, 
zapobiegając
stosowaniu  przez  przedsiębiorstwa  technologii  minimalizujących  koszty 
wytwarzania.
Czasem  państwo  jest  lepiej  poinformowane  niż  sektor  prywatny.  W  innych 
przypad-
kach normy pomagają skompensować efekty zewnętrzne, niebrane pod uwagę przez
prywatne firmy. Niekiedy zaś normy wynikają z pewnych sądów wartościujących, 
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któ-
re  są  oparte  na  względach  redystrybucyjnych.  Przykładem problemu  budzącego 
wiele
sporów jest ocena życia ludzkiego.

Politycy często dochodzą do absurdu, utrzymując, że ludzkie życie nie mieści 
się
w  ramach  rachunku  ekonomicznego  i  że  przysługuje  mu  absolutny  priorytet 
niezależ-
nie od kosztów. Rząd brytyjski zapewniał o tym po katastrofie kolejowej na dworcu
Paddington w październiku 1999 r. Ekonomista zgłosi tu od razu dwa zastrzeżenia. 
Po
pierwsze,  urzeczywistnienie  takiego  celu  jest  niemożliwe. Próby wyeliminowania
wszelkiego ryzyka przedwczesnej śmierci byłyby zbyt kosztowne: kierując się zdro-
wym  rozsądkiem,  nie  podejmujemy  ich.  Po  drugie,  wybierając  zawód  i  sposób 
wypo-
czynku — np. decydując się na zawód kierowcy rajdowego lub idąc w góry na 
wspi-
naczkę — ludzie ryzykują. Społeczeństwo musi zadać sobie pytanie, o ile bardziej 
ma
ograniczać ryzyko w porównaniu z ludźmi, których próbuje ochronić.
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Po  przekroczeniu  pewnej  granicy  społeczna  korzyść  krańcowa  z  dalszego 
ograni-
czenia ryzyka jest mniejsza niż społeczny koszt krańcowy. Uczynienie świata tylko
odrobinę bezpieczniejszym wymaga wówczas wielkiego wysiłku, a zasoby, które 
trze-
ba by zużyć w tym celu, można spożytkować gdzie indziej z lepszym skutkiem. 
Zero-
wy  poziom  ryzyka  nie  ma  ekonomicznego  sensu.  Powinniśmy  wiedzieć,  ile 
kosztuje
zwiększenie  poziomu  bezpieczeństwa  ludzkości,  i  zachęcać  narody  do 
podejmowania
decyzji  wartościujących  te  korzyści.  Unikając  trudnego  zadania,  jakim  jest 
określenie
wielkości tych kosztów i korzyści, społeczeństwo wybierze nieefektywny wariant 
alo-
kacji,  w którym krańcowe koszty i  korzyści,  związane z  ratowaniem ludzkiego 
życia,
różnią się zależnie od rodzaju działalności.

Podsumowanie

• Ekonomia  dobrobytu  zajmuje  się  kwestiami  normatywnymi  lub  inaczej: 
sądami
wartościującymi.  Jej  celem nie  jest  opisywanie,  jak  działa  gospodarka,  lecz 
ocena,
jak dobrze ona działa.

• Równość  pozioma  polega  na  jednakowym  traktowaniu  identycznych  osób, 
rów-
ność pionowa zaś — na zróżnicowanym stosunku do ludzi różniących się od 
sie-
bie.  Równość  odnosi  się  do  podziału  dobrobytu  między  ludzi.  Decyzje 
określające
pożądany stopień równości opierają się na czystych sądach wartościujących.

• Alokacja zasobów  polega na pełnym określeniu, jakie dobra, w jaki  sposób 
oraz
dla  kogo  są  produkowane.  Chcąc  oddzielić  kwestię  równości  od  kwestii 
efektyw-
ności,  ekonomiści  mówią  o  efektywności  w  sensie  Pareta.  Alokacja  jest 
efektyw-
na w sensie Pareta, jeżeli nie istnieje możliwość takiej jej zmiany, która popra-
wiłaby sytuację niektórych bez pogorszenia położenia innych.  Jeżeli alokacja 
jest
nieefektywna,  to  przez  odpowiednią  jej  zmianę  można  osiągnąć  korzyść  w 
sensie
Pareta, tzn. polepszyć położenie jednych bez pogorszenia sytuacji innych. Wiele
konkretnych wariantów realokacji poprawia położenie jednych, pogarszając jed-
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nocześnie los innych.  Nie potrafimy powiedzieć, czy tego rodzaju zmiany są 
do-
bre, czy złe, nie dokonując zarazem oceny wartościującej dobrobyt rozmaitych
ludzi.

• Dla danej wielkości zasobów i danego poziomu techniki w gospodarce istnieje
nieskończona liczba wariantów alokacji efektywnej w sensie Pareta, różniących
się  od siebie  ze  względu na podział  dobrobytu.  Na przykład,  każdy wariant 
aloka-
cji, w którym przydziela się całą produkcję pojedynczej osobie, jest efektywny
w sensie Pareta. Istnieje jednak o wiele więcej wariantów alokacji, które nie są
efektywne.

• W  pewnych,  ściśle  określonych  warunkach  stan  równowagi  powstający  na 
rynku
wolnokonkurencyjnym jest efektywny w sensie Pareta. Rozmaite warianty wyj-
ściowego podziału kapitału ludzkiego i fizycznego między ludzi prowadzą do
osiągnięcia  różnych  punktów  równowagi,  odpowiadających  wszystkim 
możliwym
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wariantom alokacji  efektywnej  w sensie  Pareta.  Kiedy będący biorcami  cen 
produ-
cenci  i  konsumenci  mają  do  czynienia  z  takimi  samymi  cenami,  dzięki  ich 
indywi-
dualnym działaniom koszty krańcowe i użyteczności krańcowe zrównują się z 
ce-
nami, a więc także ze sobą.

• W  praktyce  państwo  staje  w  obliczu  konfliktu  między  celami  w  postaci 
równości
i efektywności. Spełniające funkcję redystrybucyjną opodatkowanie powoduje
oderwanie cen płaconych przez konsumentów (z którymi  porównują oni swe 
uży-
teczności krańcowe) od cen otrzymywanych przez producentów (do których po-
równują oni koszty krańcowe)4. W tej sytuacji stan równowagi wolnorynkowej 
nie
oznacza zrównania kosztu krańcowego z użytecznością krańcową, co prowadzi 
do
braku efektywności.

• Zakłócenia  pojawiają  się  wówczas,  gdy  równowaga  rynkowa  nie  oznacza 
zrówna-
nia  się  krańcowych  kosztów  i  korzyści  społecznych.  Powodują  one 
nieefektyw-
ność, czyli zawodność rynku. Oprócz podatków istnieją trzy inne ważne źródła
zakłóceń: konkurencja niedoskonała (niezdolność do zrównania ceny z kosztem
krańcowym),  efekty  zewnętrzne  (różnica  między prywatnymi  a  społecznymi 
kosz-
tami  lub  użytecznościami)  oraz  brak  pewnych  rynków,  spowodowany 
istnieniem
dóbr przyszłych, ryzykiem oraz problemami z informacją.

• Jeżeli  zakłócone  jest  działanie  tylko  jednego  rynku,  to  najlepszym 
rozwiązaniem
jest usunięcie tego zakłócenia i osiągnięcie w ten sposób pełnej efektywności
w sensie  Pareta.  Chodzi  przy  tym  tylko  o  efektywność.  Państwo  dbające  o 
kwestie
podziału może preferować nieefektywne warianty alokacji o wyższym stopniu
równości pionowej. Jeżeli jednak zakłócenie powstałe na określonym rynku nie
może zostać usunięte, to starania o uwolnienie innych rynków od zakłóceń nie 
za-
wsze są uzasadnione. Teoria rozwiązania „drugiego po najlepszym" głosi, że 
ze
względu na efektywność alokacji właściwszym rozwiązaniem jest równomierne
rozłożenie nieuniknionych zakłóceń na wielu rynkach niż koncentrowanie ich
efektów na wybranych rynkach.

• Produkcyjne efekty zewnętrzne pojawiają się wtedy, kiedy działania jednego 

pro-

4 Jest to tzw. klin podatkowy (przyp. red. nauk.).
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ducenta  bezpośrednio  wpływają  na  koszty  produkcji  innych,  jak  to  bywa 
wówczas,
gdy  jedna  fabryka  zanieczyszcza  wodę  zużywaną  przez  inną  fabrykę. 
Konsumpcyj-
ne  efekty  zewnętrzne  oznaczają,  że  decyzje  jednej  osoby  bezpośrednio 
wpływają
na wielkość użyteczności osiąganej przez innych konsumentów, jak to jest w 
przy-
padku,  gdy nasz  ogród dostarcza przyjemności  sąsiadom.  Efekty zewnętrzne 
powo-
dują przesunięcie krzywej obojętności lub wykresów funkcji produkcji.

• Efekty  zewnętrzne  powodują  powstawanie  różnicy  między  prywatnymi  a 
społecz-
nymi  kosztami  i  użytecznościami,  ponieważ  nie  istnieje  rynek  efektów 
zewnętrz-
nych. Kiedy rzecz dotyczy niewielu ludzi, prawa własności mogą doprowadzić
do powstania  brakującego rynku.  Kierunek wypłaty rekompensaty zależy od 
tego,
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kogo  chronią  prawa  własności.  Ostatecznym  wynikiem  powinno  być 
osiągnięcie
optymalnych  rozmiarów  efektu  zewnętrznego,  dla  których  koszt  krańcowy 
zrów-
nuje  się  z  użytecznością  krańcową.  Rozwiązanie  efektywne  rzadko  oznacza 
zero-
wą  wielkość  efektu  zewnętrznego.  Koszty  transakcyjne  oraz  problem 
„gapowi-
cza"  utrudniają  powstawanie  rynków  efektów  zewnętrznych.  Osiągany 
wówczas
stan równowagi okazuje się nieefektywny.

• Kiedy efekty zewnętrzne powodują zawodność rynku, państwo może stworzyć
brakujący rynek, wyceniając efekt zewnętrzny za pomocą podatków i dotacji.
Gdyby określenie właściwych rozmiarów efektu zewnętrznego, a zatem także 
wła-
ściwej  stawki  podatku  lub  dotacji,  było  proste  oraz  gdyby  dokładne 
rejestrowanie
wielkości  produkcji  i  konsumpcji  poszczególnych  dóbr  było  równie 
nieskompliko-
wane, wówczas podatki i subsydia pozwoliłyby rynkowi zapewnić efektywną 
alo-
kację zasobów.

• W  praktyce  państwo  często  kontroluje  efekty  zewnętrzne,  takie  jak 
zanieczyszcze-
nie  środowiska  i  zatłoczenie  miast,  przez  ustalanie  określonych  norm 
ilościowych,
a  nie  za  pomocą  systemu  podatkowego.  Ogólne  normy ilościowe mogą  nie 
zapew-
nić zrównania krańcowego kosztu zmniejszenia zanieczyszczeń u rozmaitych 
pro-
ducentów, a wówczas alokacja nie będzie efektywna. Jednak ustanowienie pro-
stych  norm  może  się  okazać  rozwiązaniem  tańszym  i  zapobiegającym 
katastrofal-
nym skutkom w sytuacji niepewności.

• Pokusa  nadużycia,  selekcja  negatywna  i  inne  problemy  z  informacją 
uniemoż-
liwiają powstanie pełnego zbioru rynków dóbr przyszłych i  rynków ryzyka. 
Bez
nich  zaś  rynkowy  system  cen  nie  może  doprowadzić  do  zrównania  się 
społecznych
kosztów i użyteczności krańcowych związanych z produkcją dóbr przyszłych
i działaniami obciążonymi ryzykiem.

• Niepełna  informacja  może  być  przyczyną  podejmowania  przez  jednostki 
nieefek-
tywnych  decyzji.  Chcąc dostarczyć  brakującej informacji  i  dać wyraz sądom 
war-
tościującym  społeczeństwa,  odnoszącym  się  do  takich  wartości,  jak  ludzkie 
życie,
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ustanawia  się  przepisy  o  ochronie  zdrowia,  jakości  oraz  bezpieczeństwie. 
Polityka
państwa, która nie opiera się na pełnej analizie kosztów i korzyści społecznych,
może  się  okazać  niespójna  ze  względu  na  niejasne  i  zróżnicowane  kryteria 
oceny
zdrowia  lub  bezpieczeństwa  w  różnych  dziedzinach  będących  przedmiotem 
regu-
lacji.

Zadania sprawdzające

1.  Gospodarka  dysponuje  10  jednostkami  dóbr,  które  mają  zostać  rozdzielone 
między
dwie osoby. Zapis (x, y )  oznacza, że pierwsza osoba otrzymuje ilość x, druga zaś
ilość  y.  W przypadku każdej z alokacji a)-e) oceń, czy jest ona: 1) efektywna 
oraz
2) sprawiedliwa: a) (10, 0); b) (7, 2); c) (5, 5); d) (3, 6); e) (0, 10). Co to znaczy
„sprawiedliwa"? Czy wolisz alokację d), czy alokację e)?
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2. Cena posiłków wynosi 1 £, a cena filmów 5 £. Panuje konkurencja doskonała i 
nie
występują  żadne  efekty  zewnętrzne.  Co  możemy  zatem  powiedzieć  o:  a) 
względnej
użyteczności  krańcowego  filmu  i  krańcowego  posiłku  dla konsumentów?
b)względnym koszcie krańcowym filmów oraz posiłków dla producentów?
c) względnej  produkcyjności  krańcowej  zmiennych  czynników  produkcji  w 
gałęzi
filmowej i gałęzi produkującej posiłki? Dlaczego ta równowaga jest efektywna?

3. Decydując, czy jechać samochodem w godzinach szczytu, bierzesz pod uwagę
koszt benzyny oraz czas trwania podróży. Czy utrudniasz wówczas jazdę innym
kierowcom? Czy jest to efekt zewnętrzny? Czy w godzinach szczytu zbyt wielu 
lu-
dzi  jeździ  samochodami,  czy  też  ludzi  takich  jest  zbyt  mało?  Czy  należy 
ograniczyć
parkowanie w miastach w ciągu dnia?

4. W wyniku eksplozji kotła parowego na statku pływającym po Missisipi w 1885 
r.
zginęło  200  osób.  Jeremiah  Allen  i  trzech  jego  przyjaciół  zorganizowali 
prywatne
towarzystwo oferujące ubezpieczenie każdego kotła, poddanego przez nich kon-
troli  pod względem bezpieczeństwa.  Pomysł  kontroli  kotłów chwycił  i  liczba 
eks-
plozji  szybko  zmalała.  Czy  utworzone  przez  Jeremiaha  Allena  towarzystwo 
ubez-
pieczeniowe odniosłoby tak duży sukces, gdyby zajmowało się jedynie poświad-
czaniem  bezpieczeństwa  kotłów,  nie  ubezpieczając  ich  jednocześnie? 
Odpowiedź
uzasadnij.

5. a)  Dlaczego  społeczeństwo  mogłoby  się  domagać  zakazania  produkcji  i 
sprzedaży
lekarstw,  które  rzekomo leczą,  a  w rzeczywistości  ani  nie  pomagają,  ani  nie 
szko-
dzą? b)  Organy regulacyjne  są  krytykowane  za  nieszczęśliwe  wypadki,  które 
zda-
rzają się mimo istnienia wielu przepisów mających im zapobiec (np. katastrofy
kolejowe). Nie krytykuje się ich natomiast za brak różnych użytecznych rzeczy,
których  pojawienie  się  uniemożliwiły  przepisy  (np.  szybki  dostęp  do 
bezpiecznego
i skutecznego leku). Czy organy regulacyjne będą w tych warunkach skłonne do
wydawania  zbyt  wielu  przepisów  ograniczających  swobodę  działania  w 
podległych
im dziedzinach?

6. Powszechne błędy w rozumowaniu. Wyjaśnij, dlaczego poniższe stwierdzenia 
są
nieprawdziwe,  a)  Społeczeństwo  powinno  zakazać  pozbywania  się  wszelkich
trujących odpadów, b) Wszystko, co robi państwo, rynek potrafi zrobić lepiej,
c) Wszystko, co robi rynek, państwo jest w stanie zrobić lepiej.

Uwaga: Rozwiązania zadań sprawdzających zamieszczono na końcu książki.
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Online Learning Centre with Powerweb

Chcąc  lepiej  zrozumieć  główne  koncepcje  tego  rozdziału,  możesz  przejrzeć 
dodat-
kowe  materiały  zamieszczone  w  Internecie  pod  adresem:  Online  Learning 
Centre,
www.mcgraw-hill.co.uk/textbooks/begg.  Znajdziesz  tam  krótkie  pytania 
testowe,
przykłady  problemów  ekonomicznych  oraz  różne  artykuły  —  wszystko  za 
darmo.

Jeśli chcesz mieć jeszcze więcej materiałów, streszczeń i przykładów, które
mogą  pomóc  ci  w  studiowaniu  ekonomii,  kup  zbiór  zadań  Economics  Student

Workbook.  W tym celu wejdź na stronę: www.mcgraw-hill.co.uk/textbooks/begg,
i znajdź połączenie do zbioru zadań, który chcesz zakupić5.

5 Powyższe  materiały  są  dostępne  w  języku  angielskim.  Zbiór  zadań  do  U  wydania  polskiego  tego  podrę-
cznika  można  zakupić  w  księgarniach  ekonomicznych:  P. Smith,  D.  Begg,  Ekonomia.  Zbiór  zadań,  PWE,
Warszawa 2001 (przyp. red. nauk.).

http://www.mcgraw-hill.co.uk/textbooks/begg
http://www.mcgraw-hill.co.uk/textbooks/begg


Rozdział 16

Wydatki i dochody publiczne

Po przeczytaniu tego rozdziału powinieneś rozumieć:
• różne rodzaje wydatków publicznych;

• przyczyny, które sprawiają, że rynek nie jest w stanie oferować dóbr publicznych;

• co oznaczają przeciętne i krańcowe stopy opodatkowania;

• jak to się dzieje, że podatki mogą skompensować efekty zewnętrzne;

• ekonomię podażową;

• dlaczego wpływów z podatków nie można zwiększać w nieskończoność;

• dlaczego przepływy transgraniczne ograniczają ekonomiczną suwerenność poszcze-

gólnych krajów;

• ekonomię polityczną decyzji publicznych.

Znaczenie państwa rosło ciągle do początku lat siedemdziesiątych  XX  w. Potem 
wielu
ludzi  uznało,  że  rola  państwa  w  gospodarce  jest  zbyt  wielka.  Uważali  oni,  że 
wysoki
poziom wydatków państwa oznacza zaangażowanie zasobów, które można by lepiej
wykorzystać  w  sektorze  prywatnym,  i  że  wysokie  podatki  dławią  prywatną 
przedsię-
biorczość. Wyborcy w wielu krajach poparli  przywódców, którzy obiecywali,  że
zmniejszą udział państwa w gospodarce.

Obecnie wahadło odchyla się w drugą stronę. W Stanach Zjednoczonych nawet 
re-
publikański  prezydent  George  W.  Bush  obiecał  wielkie  dotacje  publiczne  na 
odbudo-
wę Nowego Jorku po terrorystycznych atakach z 11 września 2001 r. W Wielkiej 
Bry-
tanii ciężar opodatkowania, który zmniejszył się za czasów Margaret Thatcher, po-
wtórnie wzrósł w latach dziewięćdziesiątych  XX w. Dzięki obietnicy zwiększenia
wydatków  państwa  na  służbę  zdrowia,  oświatę  i  transport  nowa  Partia  Pracy 
zwycię-
żyła w wyborach 2001 r.

Płatności transferowej nie towarzyszy jednoczesne ekwiwalentne świadczenie
biorcy w postaci dobra lub usługi.



Tablica 16.1 zawiera dane, które ilustrują powszechny wzrost roli państwa w 
ostat-
nim stuleciu. Tablica 16.2 potwierdza, że po 1970 r. wydatki państwa zmalały w 
Wiel-
kiej Brytanii, a także informuje o ich strukturze, wyróżniając wydatki państwa na 
za-
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kupy  dóbr  i  usług,  które  obejmują  nakłady  na  oświatę,  obronę,  policję,  oraz 
płatności
transferowe w rodzaju ubezpieczeń społecznych, państwowych rent i emerytur oraz
obsługi długu publicznego.

Tablica 16.1. Wydatki państwa (w % PKB)

1880 1929 1960 2003

Japonia 11 19 18 35
USA 8 10 28 27
Niemcy 10 31 32 46
Wielka Brytania 10 24 32 38
Francja 15 19 35 50
Szwecja 6 8 31 52

Ź r ó d ł o :  World Bank, World Development Report; OECD, Economic Outlook.

Nadwyżka budżetowa (deficyt budżetowy) stanowi  różnicę  dochodów i  wyda-
tków państwa.

Głównym źródłem finansowania wydatków publicznych są dochody podatkowe.
Tak jak ty możesz wydać więcej,  niż wynosi  twój studencki dochód, pożyczając 
teraz
i  spłacając  dług  w  przyszłości,  również  państwo  nie  musi  równoważyć  swoich 
wydat-
ków i dochodów w każdym konkretnym okresie. Tablica 16.3 pokazuje, że w 2005 
r.
Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja i Niemcy spodziewały się wystąpienia
niewielkiego deficytu budżetowego.

Po tym ogólnym wprowadzeniu zajmiemy się teraz problemami mikroekonomi-
cznymi. Po pierwsze, rozróżnimy przeciętną i krańcową stopę opodatkowania.

Krańcowa stopa podatku dochodowego to  odsetek  zabierany  przez  państwo
z ostatniego funta zarobionego przez jednostkę.  Przeciętna stopa podatkowa to
odsetek całkowitego dochodu zabierany przez państwo.

195619762003WydatkiDobra i usługi20,725,923,2Płatności 
transferowe13,221,021,1Wydatki ogółem33 T̂46$44~X

Tablica 16.2. Wydatki państwa w Wielkiej 
Brytanii (w % PKB)

Źród ło :  ONS, UK National Accounts; HM 
Treasury, Budget 2004.
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Progresywne opodatkowanie występuje wtedy, kiedy przeciętna stopa podatkowa
rośnie  w  miarę  wzrostu  dochodu  jednostki.  Państwo  zabiera  wówczas 
proporcjonalnie
więcej bogatym niż biednym. Degresywne opodatkowanie występuje wówczas, gdy
przeciętna  stopa  podatkowa  maleje  w miarę  wzrostu  dochodu.  Państwo  zabiera 
wtedy
stosunkowo mniej bogatym.

Z  tablicy  16.4  wynika,  że  — podobnie  jak  w większości  krajów świata  — 
opodat-
kowanie  dochodów  w  Wielkiej  Brytanii  jest  progresywne.  Na  rysunku  16.1 
przedsta-
wiono  przyczyny  tego  stanu  rzeczy.  Wielkość  dochodu  przed  opodatkowaniem 
zazna-
czamy na  osi  poziomej,  natomiast  wielkość  dochodu  po  opodatkowaniu  na  osi 
piono-
wej.  Linia  OE o  nachyleniu  45°  odpowiada  sytuacji,  w  której  nie  występuje 

podatek.

Wielka BrytaniaStany 
ZjednoczoneFrancjaNiemcyWydatki44365346Dochody
podatkowe41324943Nadwyżka budże-

towa-3-A-4-3

Tablica 16.3. Działalność państwa w 2005 
r. (w % PKB)

Źród ło :  OECD, 
Economic Outlook.

Dochód podlegający opodatkowaniu"
(£ /rok, ceny z 2004 r.)Krańcowa stopa opodatkowania (%)

1978/19792004/20052 02034105 000342210 
000342220 000452231 400504040 000704070 

0008340

Tablica 16.4. Krańcowe stopy podatku dochodowego w 
Wielkiej Brytanii
(stopy opodatkowania dodatkowego 1 £ dochodu) w 
latach 1978-2004

" Dochód po odliczeniu składników zwolnionych od podatku. W roku 
budżetowym 2004/2005 kwota wolna
od podatku dla osoby samotnej wynosiła 4745 £.
Źród ło :  HMSO, Financial Statement and Budget Report; HM 
Treasury, Budget 2004.



Wydatki i dochody publiczne   897

Dochodowi przed opodatkowaniem, zaznaczonemu na osi poziomej jako odcinek 
OA,
odpowiada taki  sam poziom dochodu po opodatkowaniu — odcinek  OA  na osi 
piono-
wej. Przyjmijmy teraz, że od nadwyżki dochodu ponad  OA  jest płacony podatek 
do-
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Rysunek 16.1. Progresywny podatek
dochodowy

Linia  45°  OE  odpowiada  sytuacji,  w  której  nie  ma
żadnych  podatków  i  transferów,  a  zatem  dochód
przed  opodatkowaniem  jest  równy  dochodowi  po
opodatkowaniu.  Przy  progu  dochodu  wolnego  od
opodatkowania  OA  i  krańcowej  stopie  opodatkowa-
nia  t linią  dochodu  po  opodatkowaniu  jest  OBCD.
Jej  nachylenie  zależy  tylko  od  krańcowej  stopy  opo-
datkowania  (na  odcinku  BCD  wynosi  ono  (1  -1)).
Przeciętna  stopa  opodatkowania  w  takim  punkcie,
jak D, odpowiada nachyleniu linii OD. Podatek 
jest
progresywny,  jeśli  przeciętna  stopa  opodatkowania
zwiększa  się  wraz  ze  wzrostem  dochodu  przed  opo-
datkowaniem.

chodowy.  Pierwsze  OA  funtów  dochodu  nie  podlega  opodatkowaniu.  Jeżeli 
krańcowa
stopa opodatkowania dochodów jest stała, to sytuację podatników ilustruje krzywa
OBCD. Z nadwyżki dochodu ponad OA otrzymują oni jedynie pewną stałą część. Im
wyższa  jest  krańcowa  stopa  opodatkowania,  tym  bardziej  płasko  jest  położona 
półpro-
sta BC

W jaki sposób obliczamy przeciętną stopę opodatkowania w takim punkcie, jak 
Dl
Łączymy ze sobą1 punkty 0 i D. Im mniejsze jest nachylenie powstałej w ten sposób
linii, tym wyższa jest przeciętna stopa opodatkowania. Nawet wtedy, kiedy mamy 
do
czynienia ze stałą krańcową stopą podatkową i niezmiennym kątem nachylenia pół-
prostej  BC, występowanie  progu,  wyznaczającego  wysokość  dochodu 
niepodlegąjące-
go  opodatkowaniu,  sprawia,  że  struktura  opodatkowania  jest  progresywna.  Im 
wyższy
jest  dochód  brutto,  tym  mniejsza  jest  wysokość  sumy  niepodlegającej 
opodatkowaniu,
wyrażonej  jako odsetek tego dochodu brutto,  a  zatem tym większy jest  odsetek 
całko-
witego dochodu, od którego jest płacony podatek.

W  tablicy  16.4  pokazano  jednak,  że  krańcowa  stopa  opodatkowania  może 
również
wzrastać  w  miarę  wzrostu  wielkości  dochodu.  Przechodząc  do  wyższych 
przedziałów
dochodu,  podatnik  płaci  coraz  wyższe  podatki  i  przesuwa  się  na  bardziej 
spłaszczone
krzywe na wykresie. Przeciętna stopa podatkowa wzrasta teraz szybko wraz z do-
chodem.

1 Linią prostą (przyp. tłum.).
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Z tablicy 16.2 wynika, że krańcowe stopy opodatkowania w Wielkiej Brytanii
spadły znacznie w ostatnich dwóch dziesięcioleciach, zwłaszcza w przypadku osób
bardzo bogatych. Milioner, który w 1978 r. płacił podatek według stopy wynoszącej
83%  od  całego  dochodu,  z  wyjątkiem  pierwszych  70  000  £  niepodlegających 
opodat-
kowaniu, w 2003 r. zapłacił już tylko 40%.

1 Linią prostą (przyp. tłum.).
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Nie  tylko  Wielka  Brytania  obniżała  stopy  opodatkowania.  W  omawianym 
okresie
istniała ogólnoświatowa tendencja do ich zmniejszania, co dotyczyło szczególnie 
po-
datków  płaconych  przez  osoby  bardzo  zamożne.  Częściowo  wynikało  to  z 
przekona-
nia,  że  w  przeszłości  zakłócenia  spowodowane  zbyt  wysokimi  podatkami  były 
bardzo
duże.  Jednak  chodziło  także  o  narastającą  konkurencję  między  państwami 
starającymi
się przyciągnąć do siebie mobilne zasoby kapitału rzeczowego i kapitału ludzkiego.
W  końcowej  części  tego  rozdziału  pokażemy,  w  jaki  sposób  transgraniczna 
mobilność
zasobów podważa narodową suwerenność.

16.1. Podatki i wydatki publiczne w Wielkiej Brytanii

Wydatki  publiczne i  wpływy z podatków, z których są finansowane te wydatki, 
wyno-
szą około 40% PKB w Wielkiej Brytanii. Tablica 16.5 przedstawia strukturę wydat-
ków i dochodów państwa w latach 2002-2003.

Niemal połowę ogólnych wydatków państwa pochłonęły płatności transferowe, 
ta-
kie jak renty i ulgi dla poszukujących pracy (wcześniej: zasiłki dla bezrobotnych)
oraz odsetki od pożyczek zaciągniętych przez państwo.  Z  pozostałych wydatków 
naj-
więcej pochłonęły państwowa służba zdrowia, obrona narodowa i oświata. Tablica
16.5 pokazuje również sposób finansowania tych wydatków państwa.

Ź r ó d ł o :  ONS, UK National Accounts.

Wydatkim ld£ Dochodymld£ Wydatki bieżące na dobra i 
usługi215Podatki pośrednie144Płatności transferowePodatki 

bezpośrednie142Ubezpieczenia społeczne129Inne 
podatki19Obsługa długu publicznego21Składki na ubezpieczenia 

społeczne63Inne transfery29Inne 
dochody28Deprecjacja14Całkowite wydatki bieżące408Całkowite 

dochody bieżące396Wydatki kapitałowe17Deprecjacja-14Transfery 
kapitałowe7Wydatki kapitałowe netto10Potrzeby gotówkowe netto22

Tablica 16.5. Wydatki i dochody rządu centralnego oraz samorządów 
lokalnych w Wielkiej
Brytanii w latach 2002-2003



Wydatki i dochody publiczne   901

Do najważniejszych podatków bezpośrednich należą podatek od dochodów oso-
bistych (PIT) i podatek dochodowy (od zysków) od przedsiębiorstw (CIT). Najważ-
niejsze wśród podatków pośrednich to podatek od wartości dodanej (VAT) oraz cła.
Warto zauważyć, że ponieważ wypłaty emerytur państwowych są ujęte po stronie 
wy-
datków  budżetowych  jako  płatności  transferowe,  zatem  do  strony  dochodów 
budżeto-
wych należy doliczyć składki emerytalne, które są zbierane w ramach państwowego
systemu ubezpieczeń.

16.2. Państwo w gospodarce rynkowej

Rozważmy  argumenty,  których  można  użyć  do  uzasadnienia  wydatków 
państwowych
w gospodarce rynkowej.

Dobra publiczne

Dobro publiczne to takie dobro, które — konsumowane przez jedną osobę —
musi być jednocześnie w dokładnie tej samej ilości konsumowane przez innych
ludzi.  Dobro  prywatne  to  takie  dobro,  które  —  konsumowane  przez  jedną 

osobę
— nie może być jednocześnie konsumowane przez kogoś innego.

I
Dobrem prywatnym  są  np.  lody.  Jeżeli  zjadamy porcję  lodów,  to  tej  samej 

porcji
nie  zje  nikt  inny.  Przy  danej  podaży  lodów nasza  konsumpcja  zmniejsza  ilość 
lodów
dostępną dla innych konsumentów. Większość dóbr to dobra prywatne.

Czyste  powietrze  i  obrona  narodowa  to  przykłady  dóbr  publicznych.  Jeżeli 
powie-
trze  nie  jest  zanieczyszczone,  nasza  konsumpcja  powietrza  nie  ogranicza 
konsumpcji
innym. Jeśli marynarka wojenna patroluje wody przybrzeżne, to twoja konsumpcja
tych usług nie pomniejsza naszej porcji obrony narodowej. Wszyscy konsumujemy 
tę
samą ilość, czyli tyle, ile ich łącznie zaoferowano. Możemy czerpać z tego różną 
uży-
teczność, jeżeli tylko nasze gusty są odmienne, wszyscy jednak konsumujemy taką
samą ilość dobra.

Najważniejszą właściwością dóbr publicznych jest to, że: 1) jedna osoba może
konsumować  dane  dobro,  nie  zmniejszając  przy  tym  jego  ilości  dostępnej  dla 
innych;
2)  nie  jest  możliwe  wykluczenie  kogokolwiek  z  udziału  w  konsumpcji  bez 
poniesienia
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prohibicyjnych kosztów takiej operacji. Mecz piłkarski może oglądać wielu ludzi,
zwłaszcza kiedy transmituje go telewizja, i nie powoduje to zmniejszenia ilości tego
dobra  dostępnej  dla  innych  widzów.  Jednak  wykluczenie  jest  możliwe.  Stadion 
może
zmieścić  ograniczoną  liczbę  widzów,  a  niektóre  kluby  angielskiej  ekstraklasy 
pobie-
rają opłaty za możliwość oglądania ich meczów „na żywo" za pośrednictwem ich
własnych stacji  telewizyjnych.  Interesujące problemy powstają wówczas, gdy — 
jak
w przypadku obrony narodowej — wykluczenie pewnych jednostek z udziału w 
kon-
sumpcji nie jest możliwe.
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Ramka 16.1

Infrastruktura rynku

W  krajach  ubogich  zasoby  są  rzadkie  i  dotyczy  to  również  zasobów,  którymi 
dysponu-
je samo państwo. W 1990 r. czeski minister zauważył: „Na początku najlepsze, co 
mo-
żemy  zrobić,  to  kapitalizm  w  stylu  Dzikiego  Zachodu".  Nawet  Stanom 
Zjednoczonym
ustanowienie  rządów prawa,  jednoznacznych  praw własności  i  systemu  regulacji 
wielu
działań prywatnych  zajęło  trochę  czasu.  Kiedy brakuje  zaufania  do zawieranych 
umów
i  nie  ma  wiarygodnych  procedur  rozwiązywania  sporów,  rynki  nie  są  w  stanie 
dokonać
efektywnej alokacji zasobów.

Kraje bloku sowieckiego zrezygnowały z centralnego planowania, ponieważ za-
wiodło.  Pierwsze  lata  transformacji  systemowej  były  trudne  i  produkcja  się 
zmniejszy-
ła, ponieważ w krajach tych brakowało infrastruktury, która umożliwiłaby sprawne
działanie rynku. Większość tych krajów pokonała już początkowe trudności, co po-
twierdzają poniższe dane.

Roczne tempo wzrostu realnego PKB (w %)
Lata Europa Środkowo-Wschodnia Rosja"

1990-1994 -3 -10
1995-1998 +4 -3
1999-2003 +4 +6

Ź r ó d ł o :  OECD, Economic Outlook.

"  W oryginale  dane  dla  Rosji,  obejmujące  lata  1990-1998,  miały  znak  plus.  W rzeczywistości  w okresie  tym
PKB w Rosji spadał (przyp. red. nauk.).

Gapowicze. W trakcie prowadzonej w poprzednim rozdziale analizy przyczyn
efektów  zewnętrznych  zasygnalizowaliśmy  istnienie  problemu  gapowicza.  Jest  on
szczególnie  dotkliwy wówczas,  gdy dobra  publiczne są  dostarczane przez sektor 
pry-
watny.  Dostajemy  taką  samą  ilość  obrony  narodowej  co  wszyscy  obywatele, 
niezależ-
nie od tego, czy płacimy za to, czy nie,  nie leży więc w naszym interesie „kupowanie"
obrony narodowej na rynku prywatnym.  Jeżeli  wszyscy obywatele rozumowaliby 
po-
dobnie, nie mielibyśmy obrony narodowej, nawet gdybyśmy tego wszyscy chcieli.

Dobra  publiczne  są  niczym  potężny  efekt  zewnętrzny.  Ktokolwiek  płaci  za 
obronę
narodową,  korzystają  z  niej  wszyscy  obywatele.  Ponieważ  w  przypadku  dóbr 
publicz-
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nych  występuje  różnica  między  społeczną  i  prywatną  użytecznością  krańcową, 
rynek
prywatny  nie  zapewni  społecznie  optymalnej  ilości  dobra.  Potrzebna  jest 
interwencja
państwa.
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Społeczna  korzyść  krańcowa.  Przyjmijmy,  że  dobrem  publicznym  jest 
czystość
wody  w  wodociągach  publicznych.  Im  bardziej  jest  ona  skażona,  tym  większe 
prawdo-
podobieństwo zachorowania na cholerę. Na rysunku 16.2 zakładamy, że chodzi o 
dwo-
je ludzi.  Krzywa popytu na czystość  wody  D1D1 odnosi  się do pierwszej  osoby. 
Każdy
punkt na tej krzywej wskazuje, ile osoba ta byłaby skłonna zapłacić za ostatnią jed-
nostkę  czystszej  wody  i  jak  ocenia  jej  użyteczność  krańcową.  Krzywa  D2D2 

obrazuje
korzyść (albo inaczej: użyteczność) krańcową z czystszej wody dla drugiej osoby.

Krzywa  DD ilustruje społeczną użyteczność krańcową czystszej wody.  Chcąc
ustalić  jej  wielkość,  do  każdej  wielkości  produkcji  tego  dobra  publicznego 
dodajemy
pionowo korzyści  krańcowe  czerpane  przez  obu  konsumentów.  Dla  wielkości 
produk-
cji równej Q  społeczna korzyść krańcowa wynosi zatem: P - P 1  + P2. Sumowania 
do-
konujemy pionowo dla danej wielkości produkcji, bo z definicji wynika, iż każdy kon-
sumuje taką samą ilość dobra publicznego.

Na rysunku 16.2 przedstawiono także krańcowy koszt produkcji tego dobra pu-
blicznego. Jeżeli  nie występują produkcyjne efekty zewnętrzne, koszty krańcowe 
pro-
dukcji,  prywatny  i  społeczny,  się  pokrywają.  Społecznie  optymalny  poziom 
produkcji
dobra  publicznego  odpowiada  wielkości  Q*, dla  której  społeczna  użyteczność 
krańco-
wa zrównuje się ze społecznym kosztem krańcowym.

Co by się zdarzyło, gdyby dobro, o którym mowa, było produkowane i zbywane
prywatnie?  Chcąc  otrzymać  ilość  Q dobra  wytwarzanego  przez 
wolnokonkurencyjne-
go  dostawcę,  wyceniającego  swój  towar  zgodnie  z  kosztem  krańcowym  jego 
wytwo-
rzenia, osoba pierwsza płaciłaby cenę  P1. Dla produkcji wynoszącej  Q cena  P1 po 
pro-
stu równa się prywatnej użyteczności krańcowej, uzyskiwanej przez pierwszą osobę
z  konsumpcji  ostatniej  jednostki  dobra  publicznego.  Czy  osoba  druga  byłaby 
gotowa
zapłacić odpowiednią sumę, aby otrzymać dobro publiczne w ilości większej niż Ql
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Rysunek 16.2. Czyste dobro publiczne

Krzywe  D1D1 oraz  D2D2 to  krzywe  popytu  dwóch
konsumentów.  Obrazują  one  prywatną  użyteczność
(korzyść)  krańcową  ostatniej  jednostki  dobra  pu-
blicznego  dla  każdej  z  osób.  Ile  wynosi  społeczna
użyteczność  krańcowa  ostatniej  jednostki  dobra  dla
obu  konsumentów  łącznie?  Ponieważ  obaj  konsu-
mują  całą  wyprodukowaną  ilość  dobra,  musimy  pio-
nowo  dodać ceny,  które  każdy z nich gotów jest za-
płacić  za  tę  ostatnią  jednostkę.  Dla  wielkości  pro-
dukcji  Q  społeczna  korzyść  krańcowa  wynosi  zatem
P1 +  P2.  Krzywa  DD  ilustruje  społeczną  korzyść
krańcową  i  powstaje  dzięki  pionowemu  zsumowa-
niu  krzywych  popytu  obu  konsumentów.  Jeżeli  MC
oznacza  prywatny  i  społeczny  koszt  krańcowy  wy-
tworzenia  dobra  publicznego,  to  optymalną  społecz-
nie  wielkością  produkcji  jest  Q*,  kiedy  społeczny
koszt  krańcowy  oraz  społeczna  użyteczność  krańco-
wa są równe.
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Nie. Ponieważ mamy do czynienia z dobrem publicznym, osoby drugiej nie można
wykluczyć  z  udziału  w  konsumpcji  ilości  Q dobra  zamówionej  przez  osobę 
pierwszą.
Dla wielkości produkcji  Q prywatna użyteczność krańcowa osoby drugiej wynosi 
je-
dynie  P2, tzn.  mniej  niż  bieżąca cena  P1. Osoba  druga z  pewnością  nie  zapłaci 
wyższej
ceny,  która  byłaby  niezbędna,  aby  skłonić  wołnokonkurencyjnego  dostawcę  do 
rozsze-
rzenia produkcji poza Q. Będzie ona „pasażerem na gapę", korzystającym z zakupu
przez osobę pierwszą ilości Q dobra. Całkowita zaś ilość tego dobra produkowana
i konsumowana prywatnie na rynku doskonale konkurencyjnym okaże się mniejsza 
od
społecznie optymalnej ilości Q*.

Ujawnianie  preferencji.  Znając  krzywą  społecznej  korzyści  krańcowej  DD, 
pań-
stwo mogłoby decydować, jaka ilość dobra publicznego jest optymalna. Jak jednak
ustalić  położenie  indywidualnych  krzywych  popytu,  które  należy  zsumować 
pionowo,
aby otrzymać  linię  DD?  Gdyby krzywe te konstruować na podstawie wysokości 
opłat
wnoszonych  za  dane  dobro  przez  poszczególnych  ludzi,  wówczas  wszyscy 
kłamaliby.
Ludzie zaniżaliby oceny wartości dobra, aby obniżyć wysokość swych płatności, 
do-
kładnie  tak  samo,  jak  dzieje  się  to  na  rynku  prywatnym.  Odwrotnie,  wszyscy 
jesteśmy
zwolennikami bezpieczniejszych dróg, jeśli tylko nie musimy za nie płacić.

W systemach demokratycznych problem ten próbuje się rozwiązać, wybierając 
ta-
ki,  a  nie  inny rząd.  Polityka  pozwala  społeczeństwu  bardziej  przybliżyć  się  do 
efekty-
wnej  odpowiedzi,  niż umożliwia  to rynek.  Różne partie oferują odmienne ilości 
dóbr
publicznych  łącznie  z  ustaleniami,  w  jaki  sposób  będą  zbierać  pieniądze  za 
pośrednic-
twem systemu podatkowego. Pytając, jakiej ilości dóbr publicznych społeczeństwo
pragnie — przy założeniu, że wszyscy zostaną obciążeni kosztami ich wytworzenia 
—
można  zbliżyć  się  do  stanu,  w którym  będą  dostarczane  optymalne  ilości  dóbr 
publicz-
nych.  Ponieważ jednak w wyborach konkuruje jedynie kilka partii, a rozmaitych 
pro-
blemów, co do których partie te zajmują stanowisko, jest wiele, metoda ta stanowi 
tyl-
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ko niedoskonały sposób decydowania o tym, ile należy dostarczyć poszczególnych
dóbr publicznych.

Produkcja przez państwo. Państwo, a nie rynek,  musi określić, jak wiele dóbr
publicznych należy produkować. Nie wynika jednak stąd, że to ono samo ma je wy-
twarzać. Dobra publiczne to niekoniecznie te dobra, które są produkowane przez
przedsiębiorstwa państwowe.

Obrona narodowa jest dobrem publicznym, a jednocześnie zapewnia ją przede
wszystkim  sektor  publiczny  lub  sektor  rządowy.  Z  jednej  strony,  znamy  mało 
przykła-
dów istnienia prywatnych armii, z drugiej zaś, mimo że sprzątanie ulic to dobro pu-
bliczne,  zlecenie  wykonywania  tych  usług  może  zostać  przekazane 
przedsiębiorstwom
prywatnym, nawet jeśli samorząd lokalny określa ich zakres, a także płaci za nie z 
lo-
kalnych  wpływów  podatkowych.  Nietrudno  też  znaleźć  przykłady  odwrotne  — 
pań-
stwowe  szpitale  obciążają  sektor  publiczny  świadczeniem  usług  prywatnych. 
Operacja
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przeszczepu  kości  biodrowej  uniemożliwia  wykonującemu  ją  chirurgowi 
jednoczesne
operowanie kogoś innego.

W następnym rozdziale przeanalizujemy powody, dla których sektor publiczny
może  wytwarzać  dobra  prywatne.  To,  czy  dobra  publiczne  powinny  być 
produkowane
przez sektor publiczny, zależy nie od sposobu ich konsumpcji, do którego odwołuje 
się
nasza definicja dóbr publicznych, lecz od sposobu ich wytwarzania. Zamiatanie ulic 
to
nic  nadzwyczajnego,  natomiast  siły  zbrojne  opierają  się  na  dyscyplinie  oraz 
tajności.
Generałowie i admirałowie mogą być zdania, a społeczeństwo może się zgodzić z 
tym,
że  wykroczenia  przeciwko  regulaminowi  wojskowemu  powinny  być  surowo 
karane,
co  nie  zostałoby  zaakceptowane  w  instytucjach  prywatnych.  Niewielu  ludzi 
natomiast
uważa, że niesubordynacja zamiataczy ulic jest równie ciężkim przestępstwem.

Płatności transferowe a redystrybucja dochodów

Wydatki państwa na płatności transferowe wiążą się silnie z kwestią równości i redy-
strybucji dochodów. Wypłacając  zasiłki  bezrobotnym,  ludziom starym i  biednym, 
pań-
stwo zmienia podział dochodu i bogactwa, wynikający z niczym nieskrępowanego
działania  wolnego  rynku.  Istnieje  bowiem  pewien  minimalny  poziom  stopy 
życiowej,
poniżej którego nie powinien się znaleźć żaden obywatel. Określenie tego minimum
jest czystym sądem wartościującym.

Chcąc sfinansować te wydatki, państwo opodatkowuje tych, którzy są w stanie 
pła-
cić.  Rozpatrywany  całościowo  system  podatków  i  zasiłków  zabiera  pieniądze 
bogatym
i przekazuje je biednym. Biedni dostają zasiłki pieniężne, a także otrzymują dobra 
pu-
bliczne, które sfinansowano za pomocą podatku dochodowego nałożonego na boga-
tych. Tablica 16.6 pokazuje, że w latach 2001-2002 skutkiem działania brytyjskiego
systemu  podatków i  zasiłków było  m.in.  zmniejszenie  dochodów najbogatszych 
20%
ludności  o  19  000  £  rocznie  i  zwiększenie  dochodów  najbiedniejszych  20% 
ludności
o 1000 £ rocznie.

Skala  redystrybucji,  do  której  osiągnięcia  zmierza  państwo,  jest  kwestią 
uznaniową
—  sądem  wartościującym,  będącym  przedmiotem  sporu  różnych  osób  i  partii 
politycz-
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Tablica  16.6.  Skutki  działania  brytyjskiego  systemu  podatków  i  zasiłków  w  latach
2001-2002 (w tys. £)

Najbiedniejsze
20%Następne 20%Następne 20%Następne 20%Najbogatsze

20%Dochód brutto915233463Dochód 
netto1014192544Redystrybucja+1-1-4-9-19

Źród ło :  ONS, Economic 
Trends, May 2003.
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nych. Występuje tu ponadto konkurencja między efektywnością i równością. Chcąc
zwiększyć  skalę  redystrybucji,  państwo  będzie  zmuszone  podnieść  stopy 
podatkowe,
w ten  sposób jeszcze  bardziej  odrywając  cenę  płaconą  przez  nabywcę  od  ceny 
otrzy-
mywanej  przez  sprzedawcę.  Ponieważ  system  cen  prowadzi  do  osiągnięcia 
efektywno-
ści — przez pobudzanie wszystkich jednostek do zrównania kosztu krańcowego lub
korzyści krańcowej z otrzymywaną lub płaconą ceną, a więc także do wzajemnego
zrównania  krańcowych  kosztów  i  korzyści  —  ogólnie  biorąc,  podatki  są 
zakłóceniem
obniżającym efektywność gospodarowania.

Dobra społecznie pożądane i niepożądane

Dobra społecznie pożądane (merit goods) to takie dobra, o których społeczeń-
stwo sądzi, że każdy powinien je mieć, bez względu na to, czy tego pragnie. 
Na-
tomiast dobra społecznie niepożądane (demerit goods) to takie dobra, które zda-
niem  społeczeństwa  powinny  być  eliminowane  bez  względu  na  to,  jaki 
stosunek
do nich mają poszczególne jednostki.

Przykładami dóbr społecznie pożądanych są oświata i ochrona zdrowia. Dobra 
spo-
łecznie  niepożądane  to  takie  produkty,  jak  papierosy  i  heroina.  Ponieważ 
społeczeństwo
ocenia  te  dobra  inaczej  niż  jednostka,  wybory  dokonywane  przez  jednostki  na 
wolnym
rynku prowadzą do alokacji innej niż ta, której życzyłoby sobie społeczeństwo.

Istnieją dwa powody uzasadniające wyróżnienie dóbr społecznie pożądanych.
Pierwszy  dotyczy  efektów  zewnętrznych.  Skoro  wzrost  poziomu  wykształcenia 
zwięk-
sza  wydajność  nie  tylko  kształcącego  się  pojedynczego  pracownika,  lecz  także 
wszyst-
kich innych pracowników, z którymi on współpracuje, to mamy do czynienia z pro-
dukcyjnym  efektem zewnętrznym  niebranym pod uwagę  przez  jednostkę,  kiedy 
roz-
strzyga  ona,  jakie  wykształcenie  warto uzyskać.  Jeżeli  ludzie  zgłaszają  za  mały 
popyt
na  wykształcenie,  społeczeństwo  powinno  zachęcać  do  jego  zdobywania, 
zwiększając
dostępność wykształcenia.

W odwrotnym przypadku,  jeśli  ludzie,  decydując  się  na  palenie  papierosów, 
szko-
dzące  ich  zdrowiu,  nie  uwzględniają  ciężaru,  jaki  podjęta  przez  nich  decyzja 
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nakłada
na  publiczną  służbę  zdrowia,  to  społeczeństwo  może  potraktować  palenie  jako 
nałóg,
który  należy  zwalczać.  Podatek  od  sprzedaży  papierosów  może  zrównoważyć 
efekty
zewnętrzne niebrane pod uwagę przez jednostki.

Drugi ze wspomnianych powodów wyodrębnienia dóbr społecznie pożądanych 
po-
jawia  się  wówczas,  gdy społeczeństwo uznaje,  że  jednostki  przestają  działać  w 
swym
dobrze pojętym interesie. Narkomania, palenie papierosów czy hazard to przykłady 
ta-
kich  sytuacji.  Ekonomiści  rzadko  opowiadają  się  za  paternalizmem.  Celem 
interwencji
państwa  jest  nie  tyle  wmawianie  ludziom,  czego  powinni  chcieć,  ile  pomoc  w 
osiąga-
niu tego,  czego pragną.  Niemniej  państwo ma czasem więcej  informacji  lub też 
łatwiej
jest mu podjąć właściwe decyzje. Wielu ludzi nie lubi chodzić do szkoły, a jednak 
czę-
sto są oni później wdzięczni, że zmuszono ich do tego.

Ź r ó d ł o :  ONS, Economic Trends, March 1999.
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.................

Państwo może zatem wydawać pieniądze na obowiązkowe kształcenie lub obo-
wiązkowe  szczepienia,  ponieważ  zdaje  sobie  sprawę  z  tego,  że  jednostki 
pozostawione
same sobie zachowują się w sposób, którego w przyszłości będą żałować.

16.3. Zasady opodatkowania

Ten  podrozdział  składa  się  z  trzech  części.  Najpierw  rozważamy  różne  rodzaje 
podat-
ków,  za  pomocą  których  państwo  może  zapewnić  sobie  dochody.  Następnie 
analizuje-
my skutki opodatkowania dla równości.  Na zakończenie badamy wpływ systemu 
po-
datkowego na efektywność.

Rodzaje podatków

Państwo  może  ściągać  podatki  jedynie  wtedy,  kiedy  potrafi  zidentyfikować  i 
kontrolo-
wać opodatkowywane działania. Zanim rozwinięto skomplikowane metody rejestro-
wania dochodów i obrotów, większość wpływów budżetowych pochodziła z opłat 
cel-
nych i drogowych.  W ich przypadku rejestrowanie podlegających opłacie działań 
nie
było  trudne.  W  czasach  pokoju  w  Wielkiej  Brytanii  podatek  dochodowy  nie 
występo-
wał aż do lat czterdziestych XIX stulecia, natomiast podatku od wartości dodanej 
(va-
lue added tax — VAT) nie stosowano aż do siódmej dekady XX w. Jak wygląda bry-
tyjski system podatkowy na tle innych krajów? Tablica 16.7 pokazuje dane dla kilku
krajów. Najbardziej  charakterystyczną  cechą systemu brytyjskiego  jest  względnie 
nie-
wielka  rola  składek  na  ubezpieczenia  społeczne  oraz  duże  znaczenie  podatków 
pośred-
nich nakładanych na wydatki. Na przykład, choć w Wielkiej Brytanii stawka VAT 
nie
jest wysoka w porównaniu z innymi krajami, to opodatkowanie alkoholu, tytoniu
i paliw jest bardzo wysokie.

Tablica  16.7.  Źródła  wpływów  podatkowych  w  wybranych  krajach  (%  całości  wpływów
podatkowych)

Kraj Podatki
bezpośrednie

Podatki pośrednie Składki
na ubezpieczenia

społeczne

Podatki
od kapitału

USA 45 29 25 1
Wielka Brytania 38 43 18 1
Niemcy        30 30 40 0
Francja 22 34 43 1
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Szwecja 42 32 26 ©

Japonia 34 28 36 2

Ź r ó d ł o :  ONS, Economic Trends, March 1999.
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Podatki a równość

W poprzednim rozdziale wprowadziliśmy dwa pojęcia równości:  równość poziomą,
tzn. równorzędne traktowanie jednakowych osób, oraz równość pionową, która ozna-
cza redystrybucję polegającą na zabieraniu tym, którzy mają, i dawaniu tym, którzy
nie mają.

   Progresywność podatków odpowiada zasadzie zdolności do zapłaty.

Zasada zdolności do zapłaty wynika z troski o równość pionową.

Zgodnie z zasadą korzyści ci, którzy korzystają najwięcej z wydatków publicz-
nych, powinni płacić najwyższe podatki.

Użytkownicy samochodów powinni zatem płacić na drogi publiczne. Zasada ko-
rzyści  często jednak jest  sprzeczna z zasadą zdolności  do zapłaty.  Jeżeli  ludzie, 
którzy
są najbardziej zagrożeni bezrobociem, mają płacić najwyższe składki na państwowy
fundusz  ubezpieczeń  od  bezrobocia,  to  trudno  dokonać  redystrybucji  dochodu, 
mająt-
ku i  dobrobytu.  Jeżeli  zatem głównym celem państwa jest  osiągnięcie równości 
piono-
wej, to zasada zdolności do zapłaty powinna uzyskać pierwszeństwo.

Dwa  czynniki  sprawiają,  że  cały  system  podatków  i  zasiłków  jest  bardziej 
progre-
sywny,  niż sugerowałaby to analiza samego podatku dochodowego. Po pierwsze, 
płat-
ności  transferowe  są  przeznaczone  głównie  dla  osób  ubogich.  Ludzie  starzy 
otrzymują
emerytury,  bezrobotni  —  zasiłki,  natomiast  ostatnim  elementem  systemu 
zabezpiecze-
nia społecznego jest zasada, że każdej osobie, której łączny dochód spada poniżej
pewnego  minimum,  przysługuje  zasiłek  wyrównawczy.  Po  drugie,  państwo 
dostarcza
dóbr publicznych, które są konsumowane przez biednych, nawet jeżeli nie płacili 
oni
żadnych podatków na ich sfinansowanie.

System podatków, transferów i wydatków publicznych zawiera również pewne 
ele-
menty degresywne; oznaczają one większe relatywne obciążenie osób biednych. Po-
datki akcyzowe nałożone na sprzedaż piwa i wyrobów tytoniowych przynoszą pań-
stwu  olbrzymie  dochody.  Na  te  właśnie  dobra  ludzie  ubodzy  wydają  o  wiele 
większą
część swoich dochodów niż  ludzie  zamożni.  Podatki  te  ograniczają zatem skalę 
redy-
strybucji dobrobytu na korzyść osób niezamożnych.
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Rozkład ciężaru podatku

Rozkład ciężaru podatku stanowi miarę ostatecznego obciążenia podatkiem po
uwzględnieniu wszystkich skutków wprowadzenia tego podatku.

Ostateczny efekt wprowadzenia podatku może być zupełnie inny, niż się to wydaje 
na
pierwszy rzut oka. Rysunek 16.3 obrazuje sytuację na rynku pracy. Krzywa DD jest

Ź r ó d ł o :  ONS, Economic Trends, March 1999.
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Rysunek 16.3. Podatek od płac
Gdy  nie  występuje  opodatkowanie,  równowaga  ustala
się  w punkcie  E,  któremu  odpowiada  płaca  W.  Podatek
od  płac  sprawia,  że  płaca  brutto  wypłacana  przez
przedsiębiorstwa  przewyższa  płacę  netto  otrzymywaną
przez  pracowników.  Jeżeli  płacę  brutto  odkładamy  na
osi  pionowej,  to krzywa popytu  DD  nie zmienia się pod
wpływem  wprowadzenia  podatku.  Przedsiębiorstwa
zgłaszają  zapotrzebowanie  na  taką  ilość  pracy,  która
pozwala  zrównać  płacę  brutto  z  wartością  krańcowego
produktu  pracy.  Krzywa  55 nadal obrazuje podaż  pracy,
ale jako funkcję płacy  netto.  Chcąc ustalić  wielkość  po-
daży  pracy  odpowiadającą  płacy  brutto,  rysujemy  nową
krzywą  podaży  S'S'.  Przebiega  ona  powyżej  linii  55,
oddalona  od  niej  o  długość  pionowego  odcinka  odpo-
wiadającą  wielkości  podatku  od  płac,  który  obciąża
ostatnią  przepracowaną  godzinę.  Nowym  punktem
równowagi  jest  E'.  Płaca  brutto  płacona  przez  przedsię-
biorstwa  wynosi  W,  lecz  płaca  netto  otrzymywana
przez  pracowników  jest  równa  W".  Odległość  A'E'  od-
powiada kwocie podatku. Niezależnie od tego, czy pań-

stwo  ściąga  podatek  od  przedsiębiorstw,  czy  też  od  pracowników,  ciężar  podatku  jest  taki  sam.  Obciąża
on  częściowo  przedsiębiorstwa  zmuszone  do  płacenia  wyższych  płac  brutto  W,  częściowo  zaś  praco-
wników  otrzymujących  niższą  płacę  netto  W".  Kwestia  obszaru  czystej  straty  A'E'E  została  omówiona
w tekście.

krzywą popytu na pracę, 55 natomiast to krzywa podaży. W sytuacji gdy nie stosuje
się  podatku  dochodowego  (podatku  od  płac),  rynek  pracy  osiągnie  równowagę
w punkcie E.

Państwo  wprowadza  podatek  dochodowy.  Jeżeli  na  osi  pionowej  mierzymy 
płacę
brutto,  to  przebieg  krzywej  popytu  DD nie  zmieni  się,  ponieważ  wielkość 
zapotrzebo-
wania  na  pracę  zgłaszanego  przez  przedsiębiorstwa  zależy  od  płacy  brutto. 
Preferencje
pracowników  również  się  nie  zmieniają,  ale  decydując,  jak  wiele  swej  pracy 
zaofero-
wać,  porównują  oni  wysokość  płacy  netto  z  krańcową  wartością  swego  czasu 
wolnego.
Krzywa 55 jest nadal krzywą podaży pracy dla różnych wielkości płacy netto. Chcąc
pokazać kształtowanie się podaży pracy w zależności od płacy brutto, tzn. płacy 
przed
potrąceniem  podatku,  musimy  jednak  wykreślić  nową  krzywą  55'.  Odległość 
między
S'S' a 55 jest  miarą  wysokości  podatku płaconego od wynagrodzenia  za  ostatnią 
prze-
pracowaną godzinę.

Krzywe  DD oraz S'S' ilustrują zachowanie przedsiębiorstw i pracowników przy
dowolnych stawkach płacy brutto. Nowym punktem równowagi jest  E'. Wysokość 
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pła-
cy brutto  w stanie  równowagi  wynosi  W .  Odpowiada  jej  popyt  przedsiębiorstw 
równy
L'. Odległość  A1E' jest miarą wysokości podatku płaconego od wynagrodzenia za
ostatnią  godzinę pracy.  Płaca  po  odliczeniu  podatku wynosi  zatem  W". Przy tej 
płacy
pracownicy oferują L' godzin pracy.



Wprowadzenie podatku od płac podwyższyło płacę brutto do W, lecz obniżyło pła-
cę netto do  W". Zmiana ta zwiększyła płacę wypłacaną przez pracodawców, lecz
zmniejszyła  płacę  efektywną,  otrzymywaną  przez  pracowników.  Ciężar  podatku 
spo-
czął zarówno na przedsiębiorstwach, jak i na pracownikach.

Klin podatkowy jest  to różnica między ceną płaconą przez nabywcę  a ceną 
otrzy-
mywaną przez sprzedawcę.

Rozkładu podatku lub — inaczej — ciężaru opodatkowania nie sposób ustalić, 
pa-
trząc  tylko  na  to,  kto  przekazuje  pieniądze  państwu.  Podatki  powodują  zwykle 
zmianę
cen  i  ilości  dóbr  odpowiadających  równowadze  i  tego  rodzaju  efekty  należy 
również
brać pod uwagę. Możemy jednak wyciągnąć pewien wniosek ogólny. Im mniej ela-
styczna jest krzywa podaży oraz im bardziej elastyczna jest krzywa popytu, w tym
większym  stopniu  ostateczny ciężar  podatku  spocznie  na  sprzedawcy,  a  nie  na 
nabywcy.

Na rysunku 16.4 przedstawiono skrajny przypadek, kiedy krzywa podaży jest 
cał-
kowicie nieelastyczna.  Gdy opodatkowanie nie występuje,  równowaga ustala  się
w  punkcie  E  przy  płacy  wynoszącej  W.  Pionowo  położona  krzywa  podaży  SS 
oznacza,
że — niezależnie od wysokości płacy po opodatkowaniu — jest oferowana stała 
liczba
godzin  pracy  L.  Wprowadzenie  podatku  od  płac  powoduje  ustalenie  się  nowej 
równo-
wagi  w  punkcie  A'.  Przedsiębiorstwa  jednak  zgłoszą  popyt  na  ilość  pracy  L 
odpowia-
dającą podaży jedynie wówczas, gdy wysokość płacy przed opodatkowaniem się 
nie
zmieni. Cały ciężar podatku spadnie na pracowników.

Chcąc  sprawdzić,  czy  zrozumiałeś  problemy  związane  z  rozkładem  ciężaru 
podat-
ku,  spróbuj  sporządzić  rysunek  z  elastyczną  krzywą  podaży  oraz  nieelastyczną 
krzywą



Rysunek 16.4. Opodatkowanie czynnika
produkcji w przypadku sztywnej podaży
Jeżeli  krzywa  podaży  SS  przebiega  pionowo,  poda-
tek od płac  A 'E  nie wpływa na liczbę przepracowa-
nych  godzin  L. Ponieważ  krzywa  popytu  DD nie
zmienia  się,  podatek  nie  wpływa  na  wysokość  staw-
ki  płac  brutto.  Cały  ciężar  podatku  obciąża  pracow-
ników,  ich  płaca  po  opodatkowaniu  zmniejsza  się
o pełną wielkość podatku.
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popytu.  Przekonasz  się,  że  ciężar  podatku  spadnie  wtedy  przede  wszystkim  na
nabywców2.

Opodatkowanie, efektywność i marnotrawstwo

Podatki  wpływają  zarówno na  efektywność,  jak i  na  sprawiedliwość.  Ponownie
posłużymy się rysunkiem 16.3.

Przed nałożeniem podatku punktem równowagi  rynku  pracy jest  E. Płaca  W 
mie-
rzy zarówno społeczną użyteczność krańcową ostatniej godziny pracy, jak i jej spo-
łeczny koszt krańcowy. Krzywa popytu  DD informuje nas o korzyści krańcowej z 
do-
datkowo wyprodukowanych dóbr. Krzywa podaży  SS obrazuje wartość krańcową 
cza-
su wolnego poświęconego na pracę przez następną godzinę, czyli społeczny koszt
krańcowy dodatkowej pracy. W punkcie  E społeczny koszt krańcowy i społeczna 
uży-
teczność krańcowa są równe, a zatem jest to stan efektywny społecznie.

Po nałożeniu podatku nowym punktem równowagi staje się E'. Podatek w wyso-
kości  A'E' podnosi wynagrodzenie wypłacone przez przedsiębiorstwa do wysoko-
ści  W, a  jednocześnie  obniża  płacę  po  opodatkowaniu,  otrzymywaną  przez 
pracowni-
ków, do  W". Istnieje jednak dodatkowy ciężar opodatkowania, oznaczający  stratę 
efek-
tywności, czyli  marnotrawstwo.  Jest  to trójkąt  A E'E. Zmniejszając  liczbę godzin 
pracy
z L do L', podatek wbija klin pomiędzy krańcową korzyść, tzn. wysokość, na jakiej
przebiega  krzywa  popytu,  a  społeczny  koszt  krańcowy,  wyrażony  wysokością 
krzywej
podaży SS. To zakłócenie czyni równowagę wolnorynkową nieefektywną.

Czy podatki muszą powodować zakłócenia?

Państwo  potrzebuje  dochodów  z  podatków,  aby  płacić  za  dobra  publiczne  i 
dokonywać
płatności transferowych.  Rysunek 16.4 obrazuje, co dzieje się wówczas, gdy jest 
na-
kładany  podatek,  a  podaż  pozostaje  całkowicie  sztywna.  Ilość  odpowiadająca 
stanowi
równowagi  się  nie  zmienia,  ponieważ  nie  pojawia się  trójkąt  oznaczający stratę 
efek-
tywności. Ilość odpowiadająca stanowi równowagi pozostaje ilością efektywną.

Spostrzeżenia  te  możemy  uogólnić.  W  przypadku  gdy  krzywa  podaży  lub 
krzywa
popytu na dobro lub usługę jest  mało elastyczna,  nałożenie podatku doprowadzi 
jedy-
nie  do  niewielkiej  zmiany  ilości  nabywanej  i  sprzedawanej.  Dlatego  trójkąt 
oznaczają-
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cy stratę dobrobytu (efektywności)  jest  niewielki.  Jeśli  się przyjmie,  że państwo 
musi
zwiększyć  swe  dochody  z  podatków,  najmniejszą  stratę  spowoduje 
skoncentrowanie
podatków na dobrach, których podaż lub popyt są najmniej elastyczne.

2 Czy  efekt  działania  podatku  zawsze  przedstawiamy  jako  przesunięcie  krzywej  podaży?  Czynimy  tak  przy
założeniu,  że  na  osi  pionowej  mierzymy  cenę  brutto.  Jeżeli  zaś  na  osi  pionowej  będziemy  odkładać  cenę
netto,  to  efektem  wprowadzenia  podatku  będzie  przesunięcie  nie  krzywej  podaży,  lecz  krzywej  popytu.  Na
rysunkach 16.3 i  16.4 widać, że dla płacy netto  krzywa  popytu  musi  przesunąć  się  w dół,  aż przejdzie przez
punkt  A'.  Odległość  A'E  nadal  pozostaje miarą  wielkości  podatku,  nasze  wnioski  zaś będą  w tym przypadku
takie same jak poprzednio.



Wydatki i dochody publiczne   923

Rysunek 16.5. Podatki kompensujące
efekty zewnętrzne
Dla krzywej  popytu  prywatnego  DD  i  krzywej  poda-
ży  SS  równowaga  wolnorynkowa  ustala  się  w punk-
cie  E,  któremu  odpowiada  ilość  Q.  Jeże-  li
występuje  negatywny  konsumpcyjny  efekt  ze-
wnętrzny,  społeczna  korzyść  krańcowa  wynosi  D'D',
tzn.  mniej  niż  DD.  Punkt  E*  to  punkt  optymalny
społecznie,  w  którym  produkcja  jest  równa  Q*.
W  tym  punkcie  krańcowy  efekt  zewnętrzny  wynosi
E*F.  Wprowadzając  opodatkowanie  w  wysokości
równej  E*F  na  jednostkę  produktu,  państwo  jest
w stanie przesunąć prywatną krzywą podaży z  SS  do
S'S',  co  prowadzi  do  powstania  nowej  równowagi
w punkcie  F,  w którym jest produkowana optymalna
społecznie  ilość  Q*  dobra,  a  zbędny  ciężar  efektu
zewnętrznego E*HE zostaje wyeliminowany.

W  Wielkiej  Brytanii  najwyżej  opodatkowane  towary  to  alkohol  i  wyroby 
tytonio-
we. Popyt na te produkty jest bardzo mało elastyczny.

Dotychczas zastanawialiśmy się nad podatkami z punktu widzenia minimalizacji
ich  szkodliwego  wpływu  na  efektywność.  Czasem  jednak  podatki  podnoszą 
efektyw-
ność  gospodarowania  i  wpływają  na  zmniejszenie  strat.  Najważniejszym 
przykładem
takiej sytuacji jest występowanie efektów zewnętrznych.

Palacze zatruwają powietrze, którym oddychają inni ludzie, lecz nie biorą tego 
pod
uwagę, decydując, ile papierosów wypalić. Wywołują w ten sposób szkodliwy efekt
zewnętrzny o charakterze konsumpcyjnym. Na rysunku 16.5 przedstawiono krzywą
podaży  SS producentów papierosów. Ponieważ nie występują  żadne produkcyjne 
efek-
ty zewnętrzne,  SS jest  również krzywą społecznego kosztu krańcowego.  Krzywa 
DD
to krzywa popytu prywatnego,  pokazująca użyteczność krańcową papierosów dla 
pa-
laczy.  W  związku  z  występowaniem  negatywnego  efektu  zewnętrznego  o 
charakterze
konsumpcyjnym, społeczna użyteczność krańcowa DD' jest mniejsza niż DD.

Jeżeli nie ma podatku, to równowaga wolnorynkowa powstaje w punkcie E, ale
mamy wtedy do czynienia z nadmierną konsumpcją papierosów. Ilością optymalną 
jest
Q*, bo społeczny koszt krańcowy i społeczna korzyść  krańcowa są sobie równe
w punkcie  E*. Załóżmy,  że  państwo wprowadza podatek od paczki  papierosów 
równy
długości odcinka E*F. Gdy na osi pionowej jest odkładana cena zawierająca stawkę 
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po-
datku,  wówczas  krzywa  popytu  DD pozostaje  bez  zmian,  lecz  krzywa  podaży 
przesuwa
się w górę i przyjmuje pozycję  S'S'. Każdy punkt na krzywej  S'S' pozwala zatem 
produ-
centom otrzymać odpowiadającą mu cenę netto wyznaczaną na krzywej SS.

Po wprowadzeniu podatku równowaga ustala się w punkcie  F. Produkowana i 
kon-
sumowana  jest  ilość  efektywna  wynosząca  Q*. Konsumenci  płacą  cenę  P', 
producenci
zaś otrzymują P", po potrąceniu podatku wynoszącego E*F od jednostki produktu.

Stawka  podatku  w wysokości  E*F od  każdej  jednostki  produktu  sprawi,  że 
wolny
rynek  zapewni  optymalną  alokację  zasobów.  Stawka  niższa  (łącznie  ze  stawką 
zerową)



spowoduje nadmierny wzrost konsumpcji i produkcji papierosów. Stawka wyższa 
niż
E*F zmniejszy  popyt  i  doprowadzi  do  nadmiernego  obniżenia  konsumpcji  i 
produkcji.

Stawka podatku w wysokości  E*F pozwala zapewnić efektywną wielkość pro-
dukcji,  ponieważ  właśnie  takie  są  rozmiary  efektu  zewnętrznego  związanego
z ostatnią jednostką produktu, gdy jest wytwarzana optymalna ilość  Q*. Wprowa-
dzenie tej właśnie stawki podatku skłoni konsumentów do takiego zachowania, jak
gdyby brali oni pod uwagę ów efekt zewnętrzny, choć w rzeczywistości uwzględ-
niają jedynie wysokość ceny zawierającej podatek.

Zawsze wtedy,  kiedy efekty zewnętrzne wywołują zakłócenia, państwo może
doprowadzić do efektywności, wprowadzając opodatkowanie. To, że alkohol i tytoń
powodują szkodliwe efekty zewnętrzne, stanowi jeszcze jeden powód skłaniający 
do
wysokiego opodatkowania tych używek.

16.4. Opodatkowanie a ekonomia podażowa

Ekonomia podażowa bada,  jak  podatki  i  inne  bodźce  wpływają  na  wielkość
produkcji  w  gospodarce,  odpowiadającą  pełnemu  wykorzystaniu  zdolności
wytwórczych.I

Załóżmy, że państwo zmniejsza wydatki i stopy opodatkowania. Jakie miałoby 
to
skutki?  Przede  wszystkim  państwo,  wydając  mniej  na  dobra  i  usługi,  przestaje 
zuży-
wać pewne zasoby, które teraz będzie można wykorzystać w sektorze prywatnym. 
Jeśli
sektor prywatny wykorzystuje zasoby bardziej efektywnie niż sektor publiczny, to 
taki
transfer  zasobów  może  bezpośrednio  doprowadzić  do  zwiększenia  ogólnych 
rozmia-
rów  produkcji.  Jednak  to,  czy  sektor  prywatny  wykorzystuje  zasoby  bardziej 
efektyw-
nie niż sektor publiczny,  pozostaje kwestią sporną.  Wydaje  się,  że z niektórymi
problemami radzi on sobie lepiej, a z innymi — gorzej.

Jakie są dalsze skutki obniżenia stawek podatku?  Z  rysunku 16.3 wynika, że 
podatek
dochodowy powoduje zakłócenie, którego rezultatem jest nieefektywność. Niższe 
podat-
ki  oznaczają  mniejsze  straty  dobrobytu.  Wielkość  tych  korzyści  zależy  od 
elastyczności
podaży i popytu. Jeśli któraś z nich jest mała, to społeczna korzyść też jest mała.

Na  przykład,  w  rozdziale  10  wykazaliśmy,  że  w  przypadku  osób  już 
zatrudnionych
zmiany stawek płacy netto wywierają niewielki wpływ na podaż godzin pracy i że



podniesienie  płacy  netto  zapewne zachęciłoby  do  podjęcia  pracy  część  osób
niepracujących  w  danej  chwili.  Obniżka  podatku  dochodowego  wpłynie  na 
zwiększe-
nie podaży pracy zapewne słabiej, niż sądzi wielu jej zwolenników.

Krzywa Laffera

Zbadamy teraz  związek  między  stopami  opodatkowania  a  wielkością  wpływów 
podat-
kowych do budżetu. W latach osiemdziesiątych XX w. profesor Laffer był doradcą
amerykańskiego prezydenta Ronalda Reagana.
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Rysunek 16.6. Krzywa Laffera
Krzywa  Laffera  obrazuje  związek  między  stopą  po-
datkową  a  wielkością  wpływów  z  podatków.  Umiar-
kowany  wzrost  stóp  opodatkowania  zwiększa  sumę
wpływów  podatkowych,  ale  powyżej  pewnego  po-
ziomu  t*  zwiększenie  stóp  opodatkowania  prowadzi
do  zmniejszenia  sumy  dochodów  budżetowych,  a  to
ze  względu  na  anty  motywacyjny  wpływ  podatków
na  rozmiary  działalności  podlegającej  opodatkowa-
niu.  Jeżeli  stopa  opodatkowania  wyniesie  100%,  to
podlegająca  opodatkowaniu  działalność  zupełnie
ustanie  i  wpływy  z  podatków  znowu  będą  równe
zeru.

Krzywa Laffera obrazuje wielkości wpływów podatkowych państwa, odpowia-
dające różnym możliwym stopom opodatkowania.

Z  rysunku 16.6 wynika,  że  przy stopie opodatkowania równej  zeru dochody 
pań-
stwa  wyniosłyby  również  zero.  Gdyby  stopa  podatku  dochodowego  wynosiła 
100%,
nie istniałaby żadna motywacja do pracy i dochody podatkowe znowu równałyby 
się
zeru.  Jeżeli  zaczniemy  od  stopy  podatku  równej  zeru,  to  jej  niewielki  wzrost 
zapewni
budżetowi uzyskanie pewnych wpływów. Dochody budżetu rosną początkowo w 
mia-
rę  wzrostu  stopy  podatkowej,  lecz  po  przekroczeniu  pewnego  jej  poziomu 
wynoszące-
go r* dalsze zwiększanie opodatkowania likwiduje motywację do pracy, a wpływy
z podatków się zmniejszają.

Idea  profesora  Laffera  opierała  się  na  założeniu,  że  kraje  o  rozbudowanych 
funk-
cjach państwa i wysokich podatkach stosują stopy opodatkowania przewyższające 
t*.
Jeśli tak jest, to obniżenie podatków byłoby cudowną kuracją. Redukując podatki, 
pań-
stwo zgromadziłoby  więcej dochodów. Dzięki zmniejszeniu rozmiarów zakłócenia
wywołanego podatkami i  znacznemu zwiększeniu ilości oferowanej pracy, obniżka 
sta-
wek  podatkowych  zostałaby  z  nadwyżką  skompensowana  dzięki  wzrostowi 
dochodów
do opodatkowania.
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Przedmiotem dyskusji, jaka się wywiązała wokół krzywej Laffera, nie jest jej
kształt, lecz kwestia, czy stawki opodatkowania w krajach zachodnich rzeczywiście
przekroczyły poziom f*. Zdaniem większości ekonomistów w tych krajach stopy 
po-
datkowe nie osiągnęły jeszcze tego poziomu. Obniżenie stóp podatku dochodowego
może  zlikwidować część strat  związanych z opodatkowaniem,  jednak w efekcie 
takiej
polityki państwo musi się liczyć z prawdopodobnym spadkiem wpływów podatko-
wych. Jeżeli zatem państwo chce obniżyć stawki opodatkowania bez zwiększenia 
dłu-
gu publicznego, to konieczne jest zmniejszenie wydatków budżetowych.



16.5. Samorządy lokalne

Dotychczas  zajmowaliśmy  się  rządem  centralnym.  A  co  z  samorządami?  Ich 
wydatki
mogą dotyczyć różnych dóbr i usług, począwszy od sprzątania ulic, a skończywszy 
na
szkołach lokalnych. Wydatki te są finansowane zarówno z wpływów z lokalnych 
po-
datków,  jak  i  pieniędzmi  z  krajowego  systemu  podatkowego  zapewniającego 
dochody
rządowi centralnemu. Samorząd lokalny ma również prawo do podejmowania pew-
nych  decyzji,  dotyczących  np.  zagospodarowania  przestrzennego  lub  podziału 
miasta
na strefy komunikacyjne.

Zasady gospodarowania

Dlaczego ograniczamy kompetencje rządu centralnego? Po pierwsze, przyczyną jest
różnorodność.  Obywatele  różnią  się  od  siebie  i  nie  chcą  być  traktowani  w 
jednakowy
sposób. Istnieje także pojęcie patriotyzmu lokalnego. Po drugie, obywatele czują, że
rządowi centralnemu obce są ich szczególne potrzeby. Nawet gdyby urzędnicy w 
sto-
licy interesowali się problemami lokalnymi, trudno byłoby im działać skutecznie.

Zajmiemy  się  teraz  dwoma  modelami  opisującymi  zachowania  samorządu 
lokalne-
go.  Model Tiebouta3 kładzie nacisk na różnorodność. Niektórzy godzą się na duże 
wy-
datki  lokalne na usługi  publiczne i  są gotowi płacić  wysokie  podatki  lokalne w 
zamian
za świadczenia odpowiedniej jakości.  Inni życzą sobie niższych podatków, jeżeli 
na-
wet  zmniejszy  to  ilość  usług  publicznych.  Gdyby  władze  lokalne  wszędzie 
zachowy-
wały  się  jednakowo,  nikt  nie  byłby  zadowolony.  Model  Tiebouta  jest  niekiedy 
nazywa-
ny modelem niewidzialnej stopy. Ludzie zdecydują się zamieszkać tam, gdzie lokalny
samorząd  oferuje  im  taki  pakiet  wydatków  i  podatków,  którego  sobie  życzą. 
„Niewi-
dzialna stopa" zapewnia optymalną alokację zasobów dzięki konkurencji między sa-
morządami w różnych miejscowościach.

W  rzeczywistości  „niewidzialna  stopa"  jest  zbyt  prostym  mechanizmem.  Po 
pierw-
sze, zmiana miejsca zamieszkania (i samorządu lokalnego) jest trudna. Na przykład,
osoby  urodzone  w  danej  okolicy  mogą  mieć  pierwszeństwo  w  otrzymaniu 
mieszkania
subsydiowanego przez samorząd lokalny.  Po drugie, jeżeli  duża część dochodów 



sa-
morządu  pochodzi  z  budżetu  centralnego,  to  wielkość  wydatków  i  wysokość 
podatków
przestają zależeć od życzeń mieszkańców.

Nawet jeśli mechanizm „niewidzialnej stopy" zapewnia efektywność, to może 
on
równocześnie  powodować  nierówność.  Bogaci  prawdopodobnie  zasiedlą 
przedmieścia.
Potem uchwalą  prawa  określające  minimalną  wielkość  domu  i  otaczającego  go 
ogrodu.
To uniemożliwi biednym zamieszkanie w sąsiedztwie. Tworząc taki ekskluzywny 
klub,
bogaci uzyskają pewność, że ich podatki nie zostaną przeznaczone na pomoc dla 
bied-
nych.  Biedni  zaś  stłoczą  się  w  dzielnicach  śródmiejskich,  których  samorządy 
borykają

Ch. Tiebout, A Pure Theory of Ix>cal Expenditures, „Journal of Political Economy" 1956.



się z największymi problemami socjalnymi, dysponując najmniejszymi dochodami
z podatków lokalnych.

W  modelu  Tiebouta  zakłada  się,  że  ludzie  korzystają  głównie  z  usług 
publicznych
dostarczanych przez ich władze lokalne. Jeżeli obszar stanowiący administracyjną 
ca-
łość jest niewielki, to założenie takie może się okazać nieprawdziwe. Jeżeli miasto 
za-
pewnia  bezpłatny  wstęp  do  galerii  opłacanych  z  podatków  mieszkańców,  nie 
przeszko-
dzi to odwiedzać je ludziom bogatym, przyjeżdżającym tu ze swych podmiejskich 
re-
zydencji.  I  na  odwrót,  w niedzielę  mieszkańcy śródmieścia  jadą za  miasto  i  za 
darmo
korzystają  tam  z  różnych  przyjemności.  W  obu  przypadkach  usługi  publiczne 
świad-
czone w jednym rejonie powodują korzystny efekt zewnętrzny dla mieszkańców są-
siednich okręgów.

Właściwe rozwiązanie tego problemu można znaleźć w teorii ekonomii. Należy
rozszerzyć  obszar geograficzny podległy każdemu z samorządów lokalnych,  aby 
objął
on większość  ludzi,  którzy będą  korzystali  z  dostarczanych  przez ten samorząd 
usług
publicznych.  Celowe może się okazać stworzenie zintegrowanej sieci transportu, 
obej-
mującej  kolej  podmiejską  i  metro,  i  dotowanie  jej  usług,  aby  zapobiec 
zablokowaniu
ulic przez samochody osobowe. Jednak takiej polityki można oczekiwać tylko od 
sa-
morządu lokalnego, któremu podlegają zarówno tereny podmiejskie, jak i dzielnice
śródmiejskie.

Z modelu Tiebouta wynika celowość istnienia dużej liczby niewielkich okręgów
podlegających samorządom lokalnym. Stwarza to obywatelom możliwość wyboru
i  sprzyja  konkurencji  między  poszczególnymi  obszarami.  Jednak  występowanie 
mię-
dzyobszarowych efektów zewnętrznych wskazuje na zalety tworzenia większych 
jed-
nostek administracyjnych, które umożliwiają „internalizowanie" efektów zewnętrz-
nych. Właściwym rozwiązaniem może być mieszanka obu systemów.

16.6. Suwerenność ekonomiczna

Współcześnie  żaden  kraj  nie  stanowi  ekonomicznej  enklawy,  odizolowanej  od 
reszty
świata. Chociaż gospodarkę światową analizujemy w części IV, to pewne kwestie 
war-
to zbadać już teraz. W kraju demokratycznym odciętym od reszty świata rząd może



prowadzić  politykę  suwerenną.  Mając  demokratyczne  poparcie  i  przestrzegając 
istnie-
jącego  prawa,  wybiera  kształt  prowadzonej  polityki.  Niekiedy  władze  centralne 
decy-
dują  się  delegować  część  uprawnień  na  władze  lokalne.  W  podrozdziale  16.5 
spraw-
dziliśmy,  kiedy rozwiązanie  takie  jest  efektywne.  Jednak pomijaliśmy przy tym 
istnie-
nie  innych  krajów.  W  jaki  sposób  powiązania  z  zagranicą  wpływają  na 
suwerenność
władz państwowych w danym kraju?

Suwerenność ekonomiczna oznacza zdolność władz państwowych do podejmo-
wania decyzji, które nie zależą od decyzji podejmowanych przez władze w 
in-
nych krajach.



Ramka 16.2

Podatek od zakładów zniesiono wcześniej, niż planowano

Jak ogłosił dziś (13 stycznia 2001 r.) sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
Paul  Boateng,  podatek,  który  płacą  gracze  na  wyścigach konnych,  zostanie 
zniesio-
ny  trzy  miesiące  wcześniej,  niż  planowano,  tj.  w  pierwszy  weekend 
października.

Gordon Brown zapowiedział  w marcu  2001 r.,  że  do 1  stycznia  2002 r. 
obecny
podatek od zakładów zostanie zastąpiony podatkiem od zysków brutto bukma-
cherów. Oznacza to radykalną zmianę, która sprawi, że działający na rynku 
bry-
tyjskim bukmacherzy zaprzestaną obciążania graczy podatkiem, co skłoni tych
pierwszych do przeniesienia swej działalności za granicę.

Ź r ó d ł o :  www.hm-treasury.gov.uk

Ten przykład  pokazuje  granice  suwerenności  państwa.  Podatek od zakładów 
przy-
nosił  skarbowi  państwa  wielkie  dochody.  Jednak  konkurencja  ze  strony 
działających
poza Wielką Brytanią bukmacherów, którzy oferują zakłady w Internecie, położyła
temu  kres.  Państwo  zostało  zmuszone  do  zmiany  podatku  od  zakładów,  aby 
zapobiec
upadkowi  brytyjskich  bukmacherów.  Powracającym  tematem naszej  analizy jest 
spo-
sób, w jaki Internet i globalizacja zmieniają społeczeństwo. Ekonomia pomaga ci 
le-
piej zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi.

Nawet w krajach o gospodarce zamkniętej swoboda decyzji władz państwowych
nie jest nieograniczona. W gospodarkach rynkowych muszą się one liczyć z podażą
i popytem. Na przykład, w podrozdziale 16.3 pokazaliśmy, że — ogólnie biorąc —
bardziej  efektywnym  rozwiązaniem  jest  stosowanie  wysokich  stawek 
opodatkowania
dóbr,  w  których  przypadku  popyt  lub  podaż  są  nieelastyczne.  Wysokie 
opodatkowa-
nie dóbr o elastycznym popycie lub elastycznej podaży powoduje znaczne zakłóce-
nia, ponieważ wielkość produkcji odpowiadająca równowadze jest bardzo wrażliwa
na zmiany ceny. Teraz zastosujemy te ustalenia, analizując gospodarkę otwartą.

W  dzisiejszych  czasach  kapitał  międzynarodowy  jest  ogromnie  mobilny. 
Załóżmy,
że  rząd  brytyjski  próbuje  wysoko  opodatkować  kapitał  w Wielkiej  Brytanii.  W 
takiej

http://www.hm-treasury.gov.uk/


sytuacji  większość  kapitałów  szybko  zostanie  przeniesiona  za  granicę  w  celu 
uniknię-
cia wysokich podatków. Podstawa opodatkowania, czyli w tym przypadku ilość kapi-
tału  podlegająca  opodatkowaniu  w Wielkiej  Brytanii,  szybko  zmaleje.  Wysokie 
stopy
opodatkowania mogą się stać zatem przyczyną zmniejszenia się wpływów podatko-
wych.  Ponieważ  ludzie  są  o  wiele  mniej  mobilni  w skali  międzynarodowej  niż 
kapitał,
baza  podatkowa w postaci  dochodów pracowników brytyjskich  reaguje  o  wiele 
słabiej
na zmiany stawek opodatkowania niż baza podatkowa w przypadku kapitału.

Jednak nawet ludzie są dziś o wiele bardziej mobilni w skali międzynarodowej 
niż
przed kilkoma dziesięcioleciami. System komunikacji działa znacznie lepiej, koszty



transportu zmniejszyły się, dla satelitów nie istnieją zaznaczone na mapie granice 
na-
rodowe.  Międzynarodowe  migracje  zmieniają  nie  tylko  wielkość  wpływów 
podatko-
wych, lecz także wydatki państwa. Załóżmy, że w pewnym kraju rząd postanowił
stworzyć  państwo dobrobytu.  Jeśli  gospodarka  jest  tu  zamknięta,  rząd  powinien 
przej-
mować się jedynie skutkami obniżenia się skłonności do pracy i spowodowanym 
tym
zmniejszeniem  się  bazy  podatkowej.  Jeśli  świadczenia  społeczne  będą  zbyt 
szczodre,
gotowość ludzi do pracy może się zmniejszyć  w zbyt  dużym stopniu. Natomiast 
kiedy
gospodarka jest otwarta, rząd musi brać pod uwagę również ewentualne nasilenie 
się
imigracji spowodowane chęcią skorzystania przez obcokrajowców — legalnie lub 
nie-
legalnie — z dobrodziejstw państwa dobrobytu.

Postępy  integracji  gospodarczej  —  przez  handel  dobrami  i  przepływy 
czynników
produkcji  —  skutecznie  ograniczają  zatem  suwerenność  państw  narodowych. 
Gdyby
stopa  opodatkowania  podatkiem  dochodowym  w  Liverpoolu  wynosiła  80%,
a w Manchesterze — 20%, można by oczekiwać ogromnych przepływów kapitału i 
lu-
dzi z Liverpoolu do Manchesteru. Baza podatkowa w Liverpoolu przestałaby istnieć
(przecież  nawet  najbardziej  zagorzali  kibice  Evertonu  mogą  dojeżdżać  na  jego 
mecze
z  Manchesteru).  Suwerenność  lokalnych  władz  Liverpoolu  jest  ograniczona  z 
powodu
skutecznej konkurencji Manchesteru.

Podobne skutki  ma  rozwój  nowoczesnej  techniki.  Ekonomiczna  suwerenność
państw narodowych, ich swoboda w podejmowaniu decyzji jest w coraz większym
stopniu  ograniczana  przez  nacisk  konkurencji  z  zagranicy.  Więcej  niż  jedna  z 
dziesię-
ciu  puszek  piwa  sprzedawanych  dziś  w Wielkiej  Brytanii  dociera  do  kraju  zza 
kanału
La  Manche,  co  oznacza,  że  brytyjskie  gospodarstwa  domowe  w rzeczywistości 
kupują
ją  we  Francji,  a  to  z  powodu  niższego  opodatkowania  alkoholu  we  Francji. 
Brytyjscy
ministrowie  finansów,  rozdarci  między  koniecznością  zwiększania  wpływów 
podatko-
wych  do  budżetu  a  potrzebą  ochrony  miejsc  pracy  w  brytyjskim  przemyśle 
spirytuso-
wym,  zmniejszyli  realną  wartość  podatków  od  napojów alkoholowych.  Jak  się 



okazu-
je,  już  dawno  utracili  oni  suwerenne  prawo  ustanawiania  tak  wysokich  stóp 
opodatko-
wania, jak by sobie tego życzyli.

Suwerenność narodowa jest ograniczona nie tylko na skutek konkurencji o wiel-
kość bazy podatkowej między poszczególnymi krajami, lecz także przez dwa inne
czynniki. Po pierwsze, chodzi o inne międzynarodowe efekty zewnętrzne, spowodo-
wane  takimi  zjawiskami,  jak  kwaśne  deszcze,  gazy  cieplarniane  lub  zagrożenie 
skaże-
niem atomowym. Zakaz produkcji energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych 
na
południu Anglii może się okazać mało skuteczny, jeśli północna Francja jest usiana
elektrowniami atomowymi.

Drugi czynnik ma związek ze skalą redystrybucji dochodu narodowego. Ekono-
miści zajmują się zarówno sprawiedliwością, jak i efektywnością. W gruncie rzeczy
stanowione przez państwo prawa, których skutkiem jest redystrybucja dochodów, 
do-
tyczą obszaru, na którym obywatele odczuwają tak dużą solidarność względem sie-
bie,  że  bogaci  są  gotowi  utrzymywać  biednych,  a  szczęściarze  pomagają 
pechowcom.
Państwa  narodowe  w  Europie  mają  długą  historię  i  zachowują  silne  poczucie 
narodo-
wej tożsamości.  Jednak nic nie jest  wieczne. Państwa, takie jak Belgia, Włochy, 
Hisz-



panią i Wielka Brytania, stanęły w obliczu silnej presji wewnętrznej zwolenników 
po-
działu kraju. Jednocześnie niektórzy spośród Europejczyków czują się w takim sa-
mym stopniu zarówno Europejczykami, jak i i obywatelami swego macierzystego
państwa.

Nie  oznacza  to,  że  państwa  narodowe  stały  się  już  przeżytkiem.  Jednak 
podlegają
one  coraz  silniejszej  presji.  Dalszy  postęp  techniczny  najprawdopodobniej 
przyczyni
się  do  rozszerzenia  międzynarodowych  związków  gospodarczych  i  zakresu 
kulturowej
tożsamości obywateli. Rozwój handlu elektronicznego i Internet tylko przyspieszą 
ten
proces.

16.7. Ekonomia polityczna:
jak państwo podejmuje decyzje?

Przedsiębiorstwa prowadzą działalność  gospodarczą,  aby przynosić  zyski  swoim 
wła-
ścicielom. Ludzie kupują te spośród dostępnych kombinacji dóbr, które dostarczają 
im
najwięcej zadowolenia. Te proste założenia pozwalają ekonomistom wyjaśnić więk-
szość  decyzji  podejmowanych  przez  konsumentów  i  producentów.  A  co  z 
decyzjami
państwa?

Ekonomia polityczna zajmuje  się  badaniem  sposobu  podejmowania  decyzji
przez państwo.

Państwo jest  najważniejszym podmiotem w gospodarce.  Dlatego istotne jest, 
aby
stworzyć  teorię  opisującą  zachowanie  państw.  Nie  warto  analizować  skutków 
działań,
których normalne państwo nigdy nie podejmie.

Wyborcy  wybierają  rządy,  aby  te  zadecydowały  o  podatkach  i  wydatkach, 
uchwa-
liły  nowe  prawa  i  ustanowiły  nowe  przepisy.  Głosujący  wybierają  spośród 
alternatyw-
nych  pakietów działań, proponowanych przez rywalizujące ze sobą partie, i rzadko 
do-
chodzi do referendum we wszystkich kwestiach szczegółowych.

Rząd nie wypełnia po prostu poleceń społeczeństwa.  Ma  własny plan działań,
których  celem  może  być  to,  co  uważa  za  dobro  powszechne,  albo  po  prostu 



wygrana
w kolejnych wyborach.

Środkowy głosujący

Gdyby wszyscy byli tacy sami lub jednomyślni, podejmowanie decyzji zbiorowych
byłoby trywialne. W procesie politycznym społeczeństwo próbuje pogodzić ze sobą
różne poglądy i interesy.

Rysunek  16.7  pokazuje  poglądy  17  różnych  głosujących  na  temat  tego,  ile 
pienię-
dzy  państwo  powinno  przeznaczyć  na  policję.  Poszczególne  punkty  pokazują 
prefero-
waną  przez  każdego  z  głosujących  sumę.  Załóżmy,  że  głosujący,  dla  którego 
ideałem
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Rysunek 16.7. Środkowy głosujący

Każdy  punkt  odpowiada  wielkości  wydatków  preferowanej
przez  któregoś  z  17  głosujących.  W  głosowaniu  większością
głosów  wygra  kwota,  za  którą  opowiada  się  środkowy  głosują-
cy. Wszyscy na lewo od niego wolą jego wariant w porównaniu

z  wyższymi  wydatkami.  Wszyscy  znajdujący się  na  prawo wolą  jego  opcję  w porównaniu  z  wydatkami  niż-
szymi.  Wynik  preferowany  przez  środkowego  głosującego  jest  jedynym  wariantem,  który  nie  przegra  w gło-
sowaniu z jakimś innym wariantem, a zatem to on zostanie wybrany.

jest  250  £,  sądzi,  iż  300  £  jest  lepsze  od  400 £  pod warunkiem,  że  to  jedyne 
możliwo-
ści, a także woli 200 £ od 100 £. Wszyscy głosujący mają preferencje jednoszczytowe,
tzn.  są  tym  bardziej  zadowoleni,  im  bliższy  owego  szczytu,  w  tym  przypadku
— preferowanego przez nich samych wyniku, jest konkretny wynik głosowania.

Następuje głosowanie w kwestii wysokości wydatków na produkcję dobra pu-
blicznego, w tym przypadku policji. Propozycja wydania 0 £ przegrywa 16 głosami
przeciwko 1. Jedynie głosujący, któremu odpowiada skrajny punkt po lewej stronie 
ry-
sunku 16.7, opowiada się za 0 £, a nie za 100 £. W miarę jak przesuwamy się w kie-
runku  centrum,  coraz  więcej  osób  popiera  konkretne  propozycje.  Kiedy  jest
17 głosujących, środkowy głosujący jest osobą, która chce przeznaczyć na policję
dziewiątą co do wysokości kwotę. Ośmiu głosujących chce wydać więcej, ośmiu in-
nych pragnie wydać mniej.

Środkowym glosującym jest  osoba, której preferencje znajdują się w połowie
preferencji zbiorowości, przy czym jedna jej część ma preferencje mniejsze,
a druga — większe.

Każda z propozycji wydania na policję kwoty większej od preferowanej przez
środkowego głosującego przegra w głosowaniu.  Środkowy głosujący plus ośmiu 
gło-
sujących  opowiadających  się  za  jeszcze  mniejszą  niż  preferowana  przez  niego
wysokość wydatków zagłosują przeciwko takiej propozycji.  Przegra jednak także 
każ-
da propozycja mniejszych wydatków. Środkowy głosujący plus ośmiu głosujących
chcących  większych  wydatków  zagłosuje  przeciwko.  Środkowy  głosujący 
przeforsuje
zatem swoją propozycję w głosowaniu większością głosów.

Handel głosami

Do tej pory zakładaliśmy, że w każdej sprawie odbywa się niezależne głosowanie. 
Po-
dejmowanie decyzji za pomocą legislacyjnych kompromisów jest o wiele bardziej
skomplikowane, kiedy poparciem w poszczególnych kwestiach można handlować.
Grupy polityków tworzą partie lub koalicje, w ramach których dochodzi do handlu
głosami.



Ramka 16.3

Polując na środkowego głosującego

Po przegranej w wyborach powszechnych w 1979 r. na mapie politycznej Wielkiej
Brytanii  Partia Pracy przesunęła się na lewo. Ucieszyło to działaczy partyjnych, 
lecz
partia  oddaliła  się  zbytnio  od  preferencji  środkowego  wyborcy.  Konserwatyści 
sprawo-
wali władzę przez następne 18 lat. Po ciężkiej klęsce w 1983 r. nowe kierownictwo
Partii Pracy powoli przesunęło partię z powrotem ku politycznemu centrum, które 
zaj-
mował środkowy głosujący. Ankieterzy pracujący na zlecenie Nowej Partii Pracy 
bez-
pośrednio wypytywali  ludzi, aby poznać opinie środkowego wyborcy w różnych 
kwe-
stiach. Wynikiem były wielkie i nieoczekiwane zwycięstwa Partii Pracy w 1997 r.
i 2001 r.

Czy w imię wyborczego zwycięstwa i władzy łaburzyści wyrzekli się swoich 
za-
sad? Porzucili przecież starą tradycję wysokich wydatków na zasiłki i wysokich, 
jaw-
nych  podatków...  Jednak  minister  finansów  Gordon  Brown  znacząco  pomógł 
ubogim,
nie  wzbudzając  przy  tym  obaw  klasy  średniej.  Jego  cztery  pierwsze  budżety 
sprawiły,
że  dochód  po  opodatkowaniu  najbiedniejszych  10%  obywateli  wzrósł  o  9%,  a 
następ-
nych najbiedniejszych 10% zwiększył się o 8%.

W  jaki  sposób  do  tego  doszło?  Otóż  nie  na  skutek  wzrostu  podatku 
dochodowego
i VAT-U. Część tych pieniędzy pochodziła z niewidzialnych podatków, takich jak po-
datki  obciążające  fundusze  emerytalne,  których  środkowy  głosujący  może  nie 
zauwa-
żyć lub nie zrozumieć. Część funduszy zdobyto, zwiększając selektywność systemu
zasiłków.  Zamiast  stosować  powszechne  zasiłki,  rzadkie  zasoby skierowano  do 
tych,
którzy ich naprawdę potrzebowali. Część środków zapewnił wzrost gospodarczy: 
dzię-
ki  temu,  że  dochody się  zwiększały,  dane  stopy opodatkowania  dawały  więcej 
wpły-
wów podatkowych, które trafiały przede wszystkim do ubogich.

Co nietypowe, Nowa Partia Pracy nie przechwalała się tym, jak bardzo pomogła
biednym.  Sprzyjało  to  złudzeniom środkowego  głosującego  (klasie  średniej  nie 
powta-
rzano  na  okrągło,  o  ile  za  dużo  płaci  na  ubogich),  choć  rozczarowało  część 
tradycyj-



nych  zwolenników  Partii  Pracy,  którzy  zapewne  i  tak  będą  głosować  na 
laburzystów.

Handel glosami (logrolling) polega na głosowaniu w pewnej sprawie na wariant
decyzji preferowany przez kogoś innego w zamian za jego głos na wariant decy-
li   zji preferowany przez nas w innym głosowaniu.

Dla  przypadku  dwóch  problemów,  A i B ,  oraz  trzech  polityków:  Tomasza, 
Ryszar-
da i Henryka, tablica 16.8 pokazuje wartość każdego wariantu dla poszczególnych 
po-
lityków. Załóżmy, że każdy głosuje za określonym wariantem tylko wtedy, kiedy 
jego
wartość jest dodatnia. Tomasz głosuje przeciwko A i B, Ryszard głosuje przeciwko 
A,



lecz za B, a Henryk głosuje za A, lecz przeciwko B. W głosowaniu większością 
gło-
sów oba projekty nie przeszłyby.

Przypuśćmy teraz, że Ryszard i Henryk głosują wspólnie. Głosują za A, którego
zwycięstwa  Henryk  chce  rzeczywiście,  i  za  B,  którego  zwycięstwa  naprawdę 
pragnie
Ryszard.  Ten  ostatni  zyskuje  4,  ponieważ  B  zwycięża,  a  traci  tylko  3,  kiedy 
zwycięża
A. Henryk zyskuje 6, kiedy zwycięża A, a traci tylko 1, kiedy wygrywa B. Tworząc
koalicję,  która  umożliwia  im wyrażenie  intensywności  ich  preferencji,  osiągają 
wynik
lepszy niż w przypadku niezależnego głosowania większością głosów, w którym 
nie
przeszedłby ani wariant A, ani wariant B.

Wiele  decyzji  w  Unii  Europejskiej  jest  podejmowanych  dzięki  handlowi 
głosami.
Poszczególnym krajom udaje się przeforsować korzystne dla nich decyzje w spra-
wach, na których im naprawdę zależy. Jednak oczekuje się od nich spłacenia długu
w głosowaniach dotyczących innych spraw.

Zobowiązanie i wiarygodność

W rozdziale 9, analizując gry strategiczne przedsiębiorstw, wprowadziliśmy pojęcia
wiarygodności i zobowiązania. Podobne koncepcje mają zastosowanie w przypadku
ekonomii  politycznej  działań  politycznych.  Ponieważ  oczekiwania  dotyczące 
przyszło-
ści wpływają na dzisiejsze decyzje, politycy ulegają pokusie składania optymistycz-
nych obietnic na przyszłość, licząc, że wpłynie to na dzisiejsze decyzje ludzi (wy-
borców).

Obietnica dotycząca przyszłego działania jest wiarygodna, jeśli jej dotrzymanie
w  przyszłości  jest  optymalne  dla  obiecującego.  Zobowiązanie polega  na 
ograni-
czeniu  swobody  własnego  działania  w  przyszłości,  w  celu  uczynienia 
dzisiejszej
obietnicy bardziej wiarygodną.

PolitykWariant AWariant B1-4-12-3436-1

Tablica 16.8. Handel 
głosami



Nasza analiza odstraszania strategicznego z rozdziału 9, dotycząca wejścia do 
ga-
łęzi, dostarcza ci wszystkich niezbędnych narzędzi pozwalających badać wiarygod-
ność polityczną. Pomyśl o przyszłości i o tym, w jaki sposób będą się wtedy chcieli
zachowywać  politycy.  Wykorzystaj  te  narzędzia,  aby ustalić,  które  obietnice  są 
wiary-
godne, a które nie.



Na przykład, większość powojennych rządów laburzystowskich wydawała mnó-
stwo pieniędzy,  co wymagało wysokich podatków. Nie sprawując władzy,  Partia 
Pracy
obiecuje, że kiedy wygra wybory, wydatki i podatki będą niskie, co nie jest zbyt 
wia-
rygodne.  Kodeks Stabilności  Budżetowej  (The Code for Fiscal Stability) Gordona
Browna  z  1998  r.  był  próbą  zwiększenia  wiarygodności  Partii  Pracy  dzięki 
wielokrot-
nemu  publicznemu  zobowiązywaniu  się  do  prowadzenia  twardej  polityki 
budżetowej.
Odchodząc później od takiej polityki, laburzyści ponieśliby duże koszty polityczne.
Zainwestowawszy tak wiele politycznego kapitału w głoszenie potrzeby dyscypliny
fiskalnej i w Kodeks Stabilności Budżetowej, rząd wyszedłby na głupca, rezygnując
z tej polityki.

W  ostatnich  latach  wiele  krajów  zobowiązało  się  do  pewnych  działań,  co 
okazało
się  bardzo  skuteczne.  Na  przykład,  w 1997  r.  Nowa  Partia  Pracy  wprowadziła 
opera-
cyjną  niezależność  brytyjskiego  banku  centralnego  od  rządu.  Rząd  określa  cel 
polityki
pieniężnej w postaci niskiej inflacji, jednak tylko bank decyduje, jaki poziom stóp 
pro-
centowych  jest  niezbędny  dla  osiągnięcia  tego  celu.  Niezależność  banku 
centralnego
sprawia,  że  rząd  nie  ma  wpływu  na  stopy  procentowe  i  nie  ulega  pokusie 
nakręcania
koniunktury w celu wywołania przedwyborczego ożywienia gospodarki.

Koordynacja polityki gospodarczej

Rozdział 9 zawiera jeszcze jedną przydatną dla współczesnej ekonomii politycznej
myśl. Analizując rywalizację oligopolistów, pokazaliśmy, że wspólnie osiągają oni
większy zysk,  naśladując działanie monopolisty,  niż konkurując ze sobą.  Oto ta 
sama
myśl wyrażona w języku, który poznałeś później w rozdziale 15. Kiedy działania są
współzależne i istnieją ważne efekty zewnętrzne, efektywne rozwiązanie wymaga 
peł-
nego  uwzględnienia  tych  efektów.  Internalizacja  efektów zewnętrznych  oznacza 
wy-
eliminowanie efektu gapowicza.

Koordynacja polityki gospodarczej4 polega na wspólnym uzgadnianiu zasad
i kierunków tej polityki w sytuacji, kiedy gospodarki krajowe wykazują silną
współzależność, przejawiającą się m.in. znaczną skalą efektów transgranicz-
H   nych.



Im bardziej współzależne stają się różne kraje, tym bardziej konieczna staje się
koordynacja  ich  narodowej  polityki  gospodarczej.  Jednym  z  przykładów  jest 
globalne
ocieplenie, jednak dotyczy to również wielu przepisów i wielu podatków.

Stopy opodatkowania  handlu alkoholem we Francji  są o tyle  niższe od stóp
w Wielkiej Brytanii, że brytyjscy ministrowie finansów nie są już w stanie ustalać 
tak
wysokich  podatków  na  napoje  alkoholowe,  jak  by  sobie  tego  życzyli.  Wielka 
Brytania

z radością przyjęłaby podwyżkę stóp opodatkowania alkoholu na kontynencie. I od-

4 Między dwoma lub więcej krajami (przyp. red. nauk.).



wrotnie,  Europejczycy  na  kontynencie  skarżą  się  na  niski  poziom  ochrony 
pracowni-
ków w Wielkiej Brytanii, mogący być źródłem przewagi konkurencyjnej przedsię-
biorstw  brytyjskich.  Presja  na  lepszą  koordynację  polityki  gospodarczej  będzie 
zapew-
ne narastać w miarę postępów globalizacji.

Podsumowanie

• Dochody  państwa  pochodzą  głównie  z  podatków  bezpośrednich, 
obciążających
dochody osobiste  i  zyski  spółek,  podatków pośrednich  od zakupów dóbr  i 
usług
oraz  składek  na  rzecz  administrowanych  przez  państwo  programów 
ubezpieczeń
społecznych. Wydatki państwa obejmują państwowe zakupy dóbr i usług oraz
płatności transferowe.

• W  gospodarce  rynkowej  państwo  interweniuje,  dążąc  do  sprawiedliwego 
podziału
i  efektywności  alokacyjnej.  Progresywny  system  podatków  i  płatności 
transfe-
rowych zabiera najwięcej bogatym i daje najwięcej biednym. System istniejący
w Wielkiej Brytanii jest umiarkowanie progresywny. Mniej zamożni otrzymują
płatności transferowe, a bogaci płacą najwyższe stawki podatku dochodowego. 
Od
niektórych dóbr podstawowych, zwłaszcza od produktów żywnościowych, nie 
po-
biera  się  podatku  od  wartości  dodanej  (VAT).  Jednak  inne  dobra,  będące 
głównie
przedmiotem konsumpcji warstw uboższych, w tym m.in. papierosy i alkohol, 
są
bardzo wysoko opodatkowane.

• Efekty  zewnętrzne  są  jedną  z  przyczyn  zawodności  rynku.  W  takich 
przypadkach
interwencja państwa może zwiększyć efektywność alokacyjną. Opodatkowując
bądź dotując dobra, z którymi są związane efekty zewnętrzne, państwo potrafi
skłonić sektor prywatny do takich samych zachowań jak w sytuacji, w której
uwzględniałby on efekty zewnętrzne. Eliminuje w ten sposób straty dobrobytu
wynikające  z  nieefektywnej  alokacji,  powodowanej  zakłóceniem  w  postaci 
efektu
zewnętrznego.

• Dobro publiczne  to takie  dobro,  którego konsumpcja  przez jedną osobę nie 
wpły-
wa na zmniejszenie ilości dobra dostępnej dla innych. Drugą charakterystyczną
cechą  dobra  publicznego  jest  to,  że  nie  można  skutecznie  wykluczyć 



kogokolwiek
z udziału w jego konsumpcji. Wszystkie jednostki konsumują zatem taką samą
ilość dobra, chociaż może ono mieć dla nich rozmaitą użyteczność, zależnie od 
in-
dywidualnych gustów.

• Wolny  rynek  nie  dostarcza  odpowiedniej  ilości  dóbr  publicznych,  czego 
przyczyną
jest  problem gapowicza.  Polega on na tym, że jednostki nie są zmuszone do 
pła-
cenia za dobro, które konsumują, bo płacą za nie inni.  Optymalna społecznie
ilość  dobra  publicznego  zapewnia  wyrównanie  się  społecznego  kosztu 
krańcowe-
go  jego  produkcji  z  sumą  prywatnych  użyteczności  krańcowych  wszystkich 
ludzi
korzystających  z  tego  dobra.  Indywidualne  krzywe  popytu  są  sumowane 
pionowo,
co daje w efekcie krzywą popytu społecznego, czyli krzywą społecznej korzyści
krańcowej.



• Podatki wywołują zakłócenia w funkcjonowaniu gospodarki, z wyjątkiem tych,
które służą kompensowaniu efektów zewnętrznych.  Wprowadzenie podatków 
od-
rywa  cenę  otrzymywaną  przez sprzedawcę  od ceny płaconej  przez nabywcę 
(klin
podatkowy), a zatem uniemożliwia zrównanie kosztu krańcowego z użyteczno-
ścią krańcową. Wielkość spowodowanych przez to  strat dobrobytu  jest tym
większa,  im  wyższe  są  krańcowa  stopa  opodatkowania  i  kwota  podatku 
obciążają-
ca  cenę  towaru.  Zależy  ona  także  od  elastyczności  podaży  i  popytu  na 
opodatko-
wany towar.  Im bardziej sztywne są podaż i popyt, w tym mniejszym stopniu 
po-
datek zmienia  rozmiary produkcji,  odpowiadające stanowi równowagi,  i  tym
mniejszy jest trójkąt oznaczający ponoszone straty dobrobytu.

• Rozkład ciężaru podatku wskazuje, kto ostatecznie płaci podatek. Im bardziej
sztywny jest popyt w stosunku do podaży, tym większa część podatku obciąża 
na-
bywców, a nie sprzedawców.

• Podnoszenie stóp opodatkowania początkowo zwiększa wpływy z podatków, 
lecz
od pewnego momentu  powoduje  tak znaczny spadek ilości  opodatkowanego 
pro-
duktu w punkcie równowagi lub skali działalności gospodarczej, że suma wpły-
wów zaczyna się zmniejszać. Obniżka stóp podatkowych prowadzi zwykle do
zmniejszenia  strat  ekonomicznych  związanych  z  podatkami,  a  jeżeli  podatki 
były
bardzo wysokie, może się przyczynić do zwiększenia wpływów budżetowych.
Niewiele krajów znajduje się w takiej  sytuacji.  Obniżka stóp opodatkowania 
zwy-
kle zmniejsza dochód z podatków.

• Transgraniczna  mobilność  dóbr,  kapitału,  pracowników  i  nabywców 
ograniczyła
suwerenność  ekonomiczną  państw  narodowych.  Koordynacja  polityki 
gospodar-
czej  może  zwiększyć  efektywność  dzięki  uwzględnieniu przy podejmowaniu 
de-
cyzji pomijanych wcześniej efektów zewnętrznych.

• Ekonomia  polityczna  bada  równowagę  polityczną  i  bodźce  skłaniające  do
konkretnych działań.

• Kiedy wszyscy głosujący mają jednoszczytowe preferencje, wynik głosowania
większością pokrywa się z preferencjami środkowego głosującego.

Zadania sprawdzające



1. Które z następujących dóbr są dobrami publicznymi: a) straż pożarna; b) czyste 
uli-
ce; c) wywóz śmieci;  d)  telewizja kablowa; e) tolerancja społeczna; f) usługi 
pocz-
towe?

2. Dlaczego  społeczeństwo  próbuje  zapewnić  każdemu  dziecku  otrzymanie 
wykształ-
cenia?  Rozpatrz rozmaite  sposoby osiągnięcia tego celu i  wymień  argumenty 
prze-
mawiające na korzyść jednej z możliwych metod.

3. W jaki sposób zastosowałbyś zasady równości poziomej i równości pionowej, 
po-
dejmując decyzję, jak opodatkować dwie osoby? Obie są w stanie wykonywać tę
samą  pracę,  lecz  jedna  zdecydowała  się  poświęcić  więcej  czasu  na  kąpiele 
słonecz-
ne i dlatego ma niższe dochody.
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4. Sklasyfikuj  następujące podatki jako progresywne lub degresywne:  a) podatek
w  wysokości  10%  od  wszystkich  dóbr  luksusowych;  b)  podatek  naliczany 
propor-
cjonalnie do wartości domów zamieszkiwanych przez właścicieli; c) podatek od 
pi-
wa; d) podatek od szampana.

5. Stosowana  jest  jednolita  stopa  podatku  dochodowego,  która  wynosi  30%  od 
docho-
dów  przekraczających  2000  £.  Oblicz  przeciętną  stopę  opodatkowania 
(wysokość
płaconego  podatku  podzielona  przez  wielkość  dochodu)  dla  dochodu 
wynoszącego
odpowiednio: 5000 £, 10 000 £, 50 000 £. Czy podatek ten jest progresywny? 
Czy
podniesienie  wysokości  progu  opodatkowania  do  5000  £  sprawi,  że  podatek 
będzie
bardziej, czy mniej progresywny?

6. a) Załóżmy, że podaż pracy jest zupełnie nieelastyczna. Wyjaśnij, dlaczego nie 
wy-
stępują  żadne  straty  dobrobytu  spowodowane  opodatkowaniem płac.  Na  kim 
spo-
czywa  ciężar  opodatkowania?  b)  Załóżmy  teraz,  że  podaż  pracy  jest  dość 
elastycz-
na.  Wskaż  obszar  odpowiadający  wielkości  strat  dobrobytu  spowodowanych 
przez
opodatkowanie.  Jaką część tego podatku płacą ostatecznie przedsiębiorstwa,  a 
jaką
pracownicy? c) Udowodnij, że dla każdej elastyczności podaży przedsiębiorstwa
płacą tym większą część podatku, im mniej elastyczny jest popyt na pracę.

7. Powszechne błędy w rozumowaniu.  Wyjaśnij, dlaczego poniższe stwierdzenia 
są
nieprawdziwe, a) Podatki zawsze są źródłem zakłóceń, b) Jeśli państwo wydaje
wszystkie swoje dochody, podatki nie mogą być obciążeniem dla społeczeństwa
jako całości,  c) Ekonomia polityczna stanowi po prostu usprawiedliwienie dla
czczej gadaniny i nie da się jej uprawiać w sposób ścisły.

Uwaga: Rozwiązania zadań sprawdzających zamieszczono na końcu książki.

Online Learning Centre with Powerweb

Chcąc lepiej zrozumieć główne koncepcje tego rozdziału, możesz przejrzeć dodat-
kowe materiały zamieszczone w Internecie pod adresem: Online Learning Centre,
www.mcgraw-hill.co.uk/textbooks/begg.  Znajdziesz  tam krótkie  pytania  testowe,
przykłady problemów ekonomicznych oraz różne artykuły — wszystko za darmo.

Jeśli  chcesz  mieć  jeszcze  więcej  materiałów,  streszczeń  i  przykładów,  które
mogą  pomóc  ci  w  studiowaniu  ekonomii,  kup  zbiór  zadań  Economics  Student

Workbook.  W  tym  celu  wejdź  na  stronę:  www.mcgraw-hill.co.uk/textbooks/begg,
i znajdź połączenie do zbioru zadań, który chcesz zakupić5.

5 Powyższe  materiały  są  dostępne  w  języku  angielskim.  Zbiór  zadań  do  II  wydania  polskiego  tego  podrę-
cznika  można  zakupić  w  księgarniach  ekonomicznych:  P. Smith,  D.  Begg,  Ekonomia.  Zbiór  zadań,  PWE,
Warszawa 2001 (przyp. red. nauk.).

http://www.mcgraw-hill.co.uk/textbooks/begg
http://www.mcgraw-hill.co.uk/textbooks/begg


Rozdział 17

Polityka przemysłowa
i polityka ochrony konkurencji

Po przeczytaniu tego rozdziału powinieneś rozumieć:
• politykę ochrony konkurencji i politykę przemysłową, których celem jest zapobiega-

nie skutkom zawodności rynku;

• w jaki sposób systemy patentowe powodują zwiększenie się wydatków na badania

i prace rozwojowe (B + R);

• zawodność rynku w gałęziach wschodzących i w gałęziach schyłkowych;

• na czym polegają lokalizacyjne efekty zewnętrzne;

• nadwyżkę konsumenta i nadwyżkę producenta;

• społeczny koszt monopolizacji;

• problemy konstruowania polityki ochrony konkurencji;

• rodzaje fuzji przedsiębiorstw i przyczyny wzrostu liczby tych fuzji;

• metody regulacji przez państwo potencjalnych fuzji przedsiębiorstw.

Co wspólnego mają Durex, Valium i Cornflakes z dostawami gazu dla gospodarstw
domowych  i  telefonią  komórkową?  Otóż  London  Rubber  Company,  Kelloggs, 
British
Gas, Cellnet i Vodafone były przedmiotem badań brytyjskiej Komisji ds. Ochrony
Konkurencji,  której  celem  jest  kontrola  działań  wielkich  przedsiębiorstw  i 
zapobiega-
nie  możliwym  nadużyciom  siły  rynkowej1.  W  tym  i  w  następnym  rozdziale 
zajmiemy
się działaniami państwa, których celem jest zwiększenie efektywności rynku.

Celem polityki ochrony konkurencji jest zwiększenie efektywności ekonomicz-
nej poprzez ochronę i wspieranie konkurencji.

Do  narzędzi  polityki  ochrony  konkurencji  należą  zasady  określające 
zachowania
przedsiębiorstw  oraz  zasady  regulujące  strukturę  poszczególnych  gałęzi 
gospodarki.
Pierwsze mają zapobiegać nadużywaniu pozycji monopolistycznej; celem drugich 
jest
zapobieganie monopolizacji.

Niektóre gałęzie gospodarki są monopolami naturalnymi: korzyści skali są tak 
du-

1 Przed  1999  r.  Komisja  ds.  Ochrony  Konkurencji  była  znana  pod  nazwą  Komisji  ds.  Monopoli  i  Fuzji
Przedsiębiorstw.



że,  że dzielenie działających  tu przedsiębiorstw nie ma sensu,  a konkurencja ze 
strony
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innych przedsiębiorstw nie zapewnia efektywnych zachowań rynkowych. W wielu
krajach, zwłaszcza w Europie, gałęzie te zostały znacjonalizowane; państwo zaczęło
nimi zarządzać w interesie społecznym. Od roku 1980 Wielka Brytania rozpoczęła
pionierski program prywatyzacji wielu z tych państwowych przedsiębiorstw; inne 
kra-
je poszły jej śladem. Ponieważ korzyści skali nie znikają wraz z prywatyzacją, w 
wielu
przypadkach niezbędna okazała się stała regulacja sprywatyzowanych gałęzi. W na-
stępnym  rozdziale  opiszemy  tę  regulacyjną  rewolucję.  Wcześniej  zajmiemy  się 
przy-
padkami, w których korzyści  skali nie są bardzo istotne, co sprawia, że polityka 
ochro-
ny konkurencji stanowi bardziej skuteczny sposób interwencji państwa.

Wcześniej  jednak  zastanowimy  się  nad  innymi  przyczynami  interwencji 
państwa,
której celem jest zwiększenie efektywności gospodarowania. Czy może ona mieć 
inne
źródła niż korzyści skali, siła rynkowa lub dotyczące środowiska naturalnego efekty 
ze-
wnętrzne w rodzaju tych analizowanych w rozdziale 15? W zasadzie tak; chodzi o 
po-
zostałe efekty zewnętrzne, które towarzyszą produkcji.

Polityka przemysłowa  ma na celu wyeliminowanie wpływu efektów zewnętrz-
nych, które oddziałują na decyzje produkcyjne przedsiębiorstw.■

Analizujemy  cztery  tego  rodzaju  przyczyny  zawodności  rynku:  kradzież 
własności
intelektualnej;  „międzynarodowe"  efekty  zewnętrzne,  których  następstwem  jest
nieskuteczność  polityk  narodowych;  zawodność  rynków  kapitałowych, 
wyjaśniającą,
dlaczego tak trudno jest rozpocząć działalność gospodarczą; „lokalizacyjne" efekty 
ze-
wnętrzne,  powodujące,  że  projektanci  samochodów  skupiają  się  w  Turynie,  a 
chińskie
restauracje w londyńskim Soho.

17.1. Polityka przemysłowa

Własność intelektualna: wynalazki, patenty i prawa autorskie

Informacja  to  bardzo  specyficzny  towar,  który często  zakłóca  działanie  rynków 
wolno-
konkurencyjnych. Trudno handlować informacją. Nabywcy chcą znać informację, 
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za-
nim zaoferują swą cenę, a poznawszy jej treść, nie mają bodźców do płacenia za 
nią.

Przykładem  są  wynalazki,  czyli  odkrycia  nowych  informacji  o  procesach 
produk-
cyjnych.  Załóżmy,  że  przedsiębiorstwo  w  tajemnicy  rozwija  produkcję  nowego 
wyro-
bu,  a  następnie  wprowadza  go  na  rynek.  Jeżeli  inne  firmy  szybko  skopiują 
wynalazek,
to  konkurencja  doprowadzi  do  spadku  zysków  ze  sprzedaży  nowego  produktu. 
Ponie-
waż  wszyscy  przewidują  taki  właśnie  bieg  zdarzeń,  fundusze  poświęcane  na 
badania
i innowacje są niewielkie bez względu na ich znaczenie dla społeczeństwa.

Wynalazca nie jest w stanie zawłaszczyć należnych mu korzyści, gdyż z udziału
w  nich  nie  da  się  wykluczyć  naśladowców.  Rozwiązanie  tego  problemu  jest 
możliwe
dzięki  systemowi  praw  własności,  który  na  pewien  okres  przyznaje  wynalazcy 
prawo
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do  traktowania  tej  wiedzy  jak  składnika  aktywów  nazywanego  własnością 
intelektual-
ną. W  tym  czasie  twórcy  nowej  wiedzy  mogą  osiągać  zyski  z  tytułu 
wykorzystywania
ich własności intelektualnej. Świadomość tego, że udana próba stworzenia nowej 

wie-
dzy zostanie  nagrodzona,  stanowi  źródło  motywacji  do inwestowania  przede 
wszyst-
kim w przemysł tworzący wiedzę.

Własność intelektualna stanowi prawną gwarancję, że twórca nowej wiedzy 
mo-
że, przez pewien okres, traktować ją niczym przynoszący dochód składnik akty-
wów.  W przypadku wynalazków ten przejściowy monopol  prawny jest  nazy-
wany patentem, a w przypadku dzieł literackich lub muzycznych prawami au-
torskimi.

Ten  monopol  prawny  jest  jedynie  czasowy,  ponieważ  w  przeciwnym  razie 
wyna-
lazców, którym się powiodło, chroniłaby bariera wejścia na stałe osłaniająca przed
konkurencją. System patentowy musi dostarczać dostatecznie silnych bodźców dla
wynalazczości, jednocześnie nie eliminując na zawsze korzyści z konkurencji.

Nie istnieje doskonałe rozwiązanie tego konfliktu między potrzebą ochrony wła-
sności intelektualnej w celu stworzenia właściwej motywacji dla kreacji wiedzy, a 
chę-
cią  upowszechniania  nowej  wiedzy  tak  szybko,  jak  to  możliwe,  w  celu 
maksymalizacji
korzyści  z  konkurencji.  Polityka  przemysłowa  musi  tu  znaleźć  kompromis,
a optymalna długość okresu ochrony praw własności może się różnić w zależności 
od
produktu. W praktyce systemy prawne mają tendencje do ujednolicania długości 
okre-
su obowiązywania patentów i praw autorskich.

Problemy te stają się jeszcze bardziej skomplikowane, kiedy w grę wchodzi za-
chowanie  strategiczne.  Na  przykład,  przedsiębiorstwa  działające  w  danej  gałęzi 
odkry-
wają nowy proces lub produkt, opatentowują go, lecz  nie wdrażają do produkcji. 
Po-
tencjalni  konkurenci  wiedzą,  że  próba  wejścia  do  gałęzi  spowoduje  wdrożenie 
nowego
produktu,  co  zniechęca  ich  do  wejścia.  Blokada  patentowa  może  być  zatem 
skuteczną
barierą strategiczną. Polityka przemysłowa i polityka ochrony konkurencji muszą 
być
wzajemnie  skoordynowane.  Badając,  czy określone przedsiębiorstwa nadużywają 
swej
siły  rynkowej,  Komisja  ds.  Ochrony  Konkurencji  szuka  min.  dowodów 
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potwierdzają-
cych stosowanie blokady patentowej.

Badania i prace rozwojowe

Badania są  rodzajem  działalności,  w  wyniku  której  powstaje  nowa 
wiedza,  czyli
wynalazek.  Prace rozwojowe nad  wynalazkiem  czynią  jego 

wykorzystanie  opła-
calnym dla przedsiębiorstw.

■
Większość krajów subsydiuje badania i prace rozwojowe (B + R), a kraje rozwi-

nięte przeznaczają na ten cel ok. 2% produktu narodowego, Na czym w przypadku
B + R polega zawodność rynku, której nie jest w stanie usunąć system patentowy?
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Ramka 17.1

Wielka Brytania pic.

Profesor  Michael  Porter,  guru  z  Harvard  Business  School,  zdobył  sławę dzięki 
bada-
niom  nad  czynnikami,  które  powodują,  że  różne  kraje  uzyskują  przewagę 
konkuren-
cyjną na rynkach międzynarodowych. Jego ocena zdolności Wielkiej Brytanii do 
czer-
pania komercyjnych korzyści z nauki i techniki jest niska.

To raczej kraje skandynawskie, Singapur, Korea Południowa i Tajwan okazują 
się
znacznie lepsze, poprawiając statystyki wynalazków. W Wielkiej Brytanii zarówno
liczba zgłoszeń patentowych,  jak i  jakość patentów są  w najlepszym przypadku 
prze-
ciętne w skali światowej, co nie dziwi, ponieważ przemysł brytyjski wydaje na B + 
R
mniejszą  część  swoich  dochodów  niż  inne  kraje  europejskie.  Na  przykład,  w 
Wielkiej
Brytanii powstaje 75 patentów na milion obywateli, podczas gdy w Niemczech jest 
ich
aż 150.

Ź r ó d ł o :  Porter, Ketels, UK Competitiveness, „DTI Economics Paper" 2003, No. 3.

Przede wszystkim wielkie  projekty badawcze mogą  być  zbyt  ryzykowne dla 
poje-
dynczych  przedsiębiorstw. Boeing,  największy producent  samolotów na świecie, 
okre-
ślił  nowe wielkie  projekty mianem „zakładu o los firmy".  Niepowodzenie tylko 
jedne-
go z nich mogłoby zagrozić samym podstawom bytu przedsiębiorstwa. W rozdziale 
15
wyjaśnialiśmy, dlaczego osoby prywatne wykazują niechęć do ryzyka. Odnosi się 
to
również do zarządów wielkich korporacji.  W efekcie prywatne  firmy podejmują 
bada-
nia i prace rozwojowe na mniejszą skalę, niż jest to pożądane ze względu na interes
społeczny.

Korzyść  społeczna  przekracza  rozmiary  prywatnego  zysku  tych,  którzy 
podejmują
odpowiednie  decyzje.  Dwa  powody  sprawiają,  że  społeczeństwo  zadowala  się 
niższą
stopą  zwrotu  i  stosuje  niższą  stopę  dyskontową,  oceniając  przyszłe  korzyści  z 
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realizacji
projektu.  Po  pierwsze,  państwo  może  połączyć  ryzyko  towarzyszące  wielu 
projektom,
którymi  się zajmuje.  Po drugie,  nawet gdy projekt  kończy się niepowodzeniem, 
pań-
stwo może rozłożyć ciężar strat równomiernie na wszystkich obywateli. Podwyżka 
sto-
py podatku dochodowego o 1 punkt  procentowy powinna w ciągu roku pokryć 
koszty
największej  nawet  katastrofy.  Społeczeństwo  oczekuje  zatem o  wiele  mniejszej 
premii
za  ryzyko  niż  ta,  której  wymagają  dyrektorzy  przedsiębiorstw,  mogący  stracić 
dobrze
płatną posadę, jeżeli przedsięwzięcie okaże się niewypałem.  To  pierwszy powód 
doto-
wania badań i prac rozwojowych. A oto powód drugi. Sir Isaac Newton powiedział
kiedyś,  że  stał  na  ramionach  gigantów.  Każdy wynalazek  lub  odkrycie  ułatwia 
pracę
kolejnym wynalazcom. Jednak żaden wynalazca nie dostanie patentu na przyszłe 
wy-
nalazki innych wynalazców, do których doszło dzięki jego wynalazkowi. Prywatna 
ko-
rzyść wynalazcy jest zatem mniejsza od korzyści społecznej.  To jest drugi powód 
sub-
sydiowania działalności B + R.
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Międzynarodowa konkurencja strategiczna

Przykładu dostarczy nam znowu przemysł  produkujący samoloty pasażerskie. Na 
ryn-
ku  światowym  liczą  się  dwie  wielkie  firmy:  amerykański  gigant  Boeing  oraz 
europej-
skie konsorcjum Airbus Industrie, w którym udział ma m.in. British Aerospace.

Załóżmy, że Airbus Industrie zwraca się do rządów krajów, z których pochodzą
skupieni  w  nim  producenci  (Niemcy,  Francja,  Wielka  Brytania  i  Hiszpania),  o 
pomoc
ułatwiającą  start  w  postaci  dotacji  lub  pożyczki  (na  dogodnych  warunkach)  na 
sfinan-
sowanie prac badawczo-rozwojowych nad nowym samolotem. Jakich dodatkowych
argumentów na rzecz wspierania B + R dostarcza konkurencja międzynarodowa?

Po pierwsze, być może Airbus jest w stanie odnieść sukces samodzielnie, bez 
po-
parcia państwa. Jeżeli tak, to wsparcie publiczne okazuje się po prostu transferem 
na
rzecz udziałowców Airbusa, za którego dokonaniem nie przemawiają jednak mocne
argumenty.

Po drugie, pomoc może wpłynąć na to, czy Airbus odniesie sukces.
Jeżeli  Airbus  wypadnie  z  gry,  Boeing  może  pozostać  w  roli  jedynego 

producenta,
niezagrożonego ze strony jakiejkolwiek konkurencji. Wówczas Boeing z pewnością
podniesie  ceny samolotów.  Brytyjskie  linie  lotnicze,  a  w ostatecznym rachunku 
brytyj-
scy  konsumenci,  także  będą  płacić  wysokie  ceny,  Boeing  zaś  zgarnie  zysk 
monopoli-
styczny. Z pewnością nie powinno się dopuścić do takiej sytuacji.

Pomoc finansowa oznacza przejęcie przez rządy państw europejskich odpowie-
dzialności  za  niedopuszczenie  do  wyparcia  Airbusa  z  gałęzi.  W  takiej  sytuacji 
Boeing
może  uznać  za  niecelowe  wszczynanie  wojny cenowej,  aby wyprzeć  Airbusa  z 
rynku.
Europejska deklaracja pomocy Airbusowi może zapobiec tej wojnie.

Międzynarodowa konkurencja strategiczna uzasadnia prowadzenie strategicznej
polityki przemysłowej. Oczywiście, kiedy już Airbus stanie się równie duży jak Bo-
eing, przestaje być prawdopodobne, że zostanie wyparty z gałęzi.  Argumenty za 
pań-
stwowymi dotacjami znikają.

Uogólniając, rozumowanie to uświadamia nam znaczenie dynamicznej zmiany,
powstawania i upadku gałęzi oraz przedsiębiorstw tworzących te gałęzie.

Gałęzie wschodzące i gałęzie schyłkowe

Gałęzie wschodzące to pojawiające się właśnie nowe gałęzie, do których należy
przyszłość.  Gałęzie  schyłkowe  to  reprezentujące  przeszłość  gałęzie,  których 
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zna-
czenie w długim okresie się zmniejsza.

Gałęzie wschodzące są dziś związane z technologią informatyczną i inżynierią 
ge-
netyczną.  Gałęzie  schyłkowe  w  gospodarkach  Zachodu  to  różne  stare  gałęzie 
przemy-
słu ciężkiego, takie jak hutnictwo stali  czy przemysł  stoczniowy.  Cierpią one na 
nad-
miar mocy produkcyjnych, ponieważ przegrywają rywalizację o zamówienia z bar-
dziej efektywnymi producentami z Basenu Pacyfiku.
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Ramka 17.2

Pomoc państwa
w krajach Unii Europejskiej

Zawsze,  kiedy  rząd  kraju  członkowskiego  Unii  Europejskiej  przyznaje  kolejną 
„ostatnią
dotację" swoim — mającym kłopoty finansowe — narodowym liniom lotniczym, 
rozlega
się protest innych przewoźników powietrznych, którzy próbują z nimi konkurować. 
Unia
Europejska  usiłuje  skończyć  z  pomocą  państwową,  kiedy  rząd  kraju 
członkowskiego
traktuje swoje narodowe przedsiębiorstwa w sposób preferencyjny,  co powoduje 
zakłóce-
nie  konkurencji.  Przykłady  obejmują  jawne  dotacje  dla  przedsiębiorstw  oraz 
specjalne
ulgi  podatkowe.  Pomoc  ta  ma  charakter  selektywny  i  nie  jest  dostępna  dla 
wszystkich
przedsiębiorstw, niezależnie od ich narodowości. Wstrzymanie pomocy państwa nie 
jest
łatwe. Jednak jej  skala powoli się zmniejsza, a Wielka Brytania zaprzestała tych 
praktyk.

W  świetle  zasad  polityki  Unii  Europejskiej,  pomoc  państwa  szkodzi 
efektywności.
Taki  jest  tradycyjny  pogląd  ekonomistów.  Pamiętajmy  jednak,  że  w  ekonomii 
wyniki
zależą od danych wyjściowych; w modelach, które uwzględniają niewiele form za-
wodności  rynku,  pomoc  państwa  okazuje  się  przyczyną  szkodliwej  zawodności 
rynku
i  spadku  efektywności  gospodarowania.  Jednak  pomoc  państwa  może  przecież 
kom-
pensować  inne  formy  zawodności  rynku.  W  podrozdziale  17.1  analizujemy 
strategicz-
ną konkurencję  międzynarodową przedsiębiorstw,  czyli  np.  zmagania  Boeinga z 
Air-
busem. Wiadomość o tym, że Airbus dostanie pomoc państwową, może wpłynąć na
zachowanie  Boeinga  w  sposób  korzystny  dla  krajów  europejskich.  Po  drugie, 
lokaliza-
cyjne efekty zewnętrzne mogą skłonić rządy do rywalizacji o inwestycje (np. japoń-
skich producentów samochodów), które powiększają potencjał gospodarek krajów
goszczących.  Z punktu widzenia Unii Europejskiej jako całości jest pożądane, aby 
in-
westycje  zagraniczne  trafiały  tam,  gdzie  pożytek  z  nich  jest  największy. 
Nieformalny
przetarg, w którego trakcie kraje członkowskie usiłują zwabić inwestorów (oferując 
im
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ulgi  podatkowe,  dotacje  inwestycyjne  itp.),  może  się  zatem okazać efektywnym 
sposo-
bem  ujawniania  miejsc,  w  których  dodatnie  efekty  zewnętrzne  związane  z 
lokalizacją
są największe.

Dlaczego  tego  rodzaju  zmian  nie  pozostawić  siłom  rynkowym?  Jakie
niedoskonałości rynku mogą usprawiedliwić interwencję państwa w formie polityki
przemysłowej? Zaczniemy od gałęzi wschodzących.

Zwolennicy interwencji wskazują w tym kontekście na dwa rodzaje zawodności
rynku. Po pierwsze, rynek kredytów dla nowych przedsiębiorstw i nowych gałęzi
może działać w sposób niedoskonały.  Banki  i  inni kredytodawcy wykazują  zbyt 
dużą
niechęć do ryzyka lub nie znają specyfiki nowych rodzajów produkcji i nie chcą 
poży-
czać  pieniędzy  potrzebnych  zwłaszcza  na  początku  na  pokrycie  nieuchronnych 
strat.
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Po  drugie,  mechanizm  rynkowy  może  zbyt  wolno  dostosowywać  strukturę 
kwalifikacji
do nowych potrzeb. To paradoksalne: dopóki dana gałąź istnieje, dopóty zatrudnieni
w niej  pracownicy nie widzą potrzeby podnoszenia swych kwalifikacji,  lecz bez 
zmia-
ny tych kwalifikacji gałąź przestanie istnieć.

Można  zatem znaleźć  pewne  uzasadnienie  dla  polityki  subsydiowania  gałęzi
wschodzących.  Trzeba jednak odpowiedzieć  sobie  przy tym na dwa pytania.  Po 
pierw-
sze, dlaczego nowe rynki są krótkowzroczne i niedoinformowane? Po drugie, jeżeli
nawet mechanizm rynkowy nie radzi sobie z tymi problemami, to nie ma pewności, 
że
państwo  poradzi  sobie  lepiej.  Strategia  polegająca  na  antycypowaniu  wyniku 
działania
rynku  przez  „wskazywanie  zwycięzców  palcem"  jest  już  dziś  zupełnie 
zdyskredytowa-
na. Jest mało prawdopodobne, aby urzędnicy państwowi lub politycy okazali  się 
lepsi
od  wyszkolonych  analityków  w  przemyśle  i  finansach.  Jeżeli  już  próby 
prowadzenia
polityki  przemysłowej mają być  podejmowane,  to rozsądniejsze byłoby ustalenie 
przy-
czyn  zawodności  rynku  i  zastosowanie  ogólnego  bodźca,  który  odpowiednio 
wpłynie
na decyzje podmiotów rynkowych.

Gałęzie schyłkowe są źródłem innych problemów. Państwo może się obawiać 
lo-
kalnego bezrobocia, które powstałoby w efekcie gwałtownego upadku gałęzi odzna-
czających  się  silną  koncentracją  geograficzną.  Celowe  może być  przejściowe 
dotowa-
nie  nieudaczników,  aby  ułatwić  im  przestawienie  się,  bo  wchodzące  w  grę 
pieniądze
i tak trzeba by wydać na zasiłki dla bezrobotnych. Czasem jednak potrzebny jest 
silny
wstrząs,  który  odzwierciedliłby  skalę  niezbędnego  dostosowania,  a  także 
determinacja
zdecydowanego je wymusić państwa.

Istotne znaczenie mają tu również względy strategiczne. Załóżmy, iż w pewnej 
ga-
łęzi, która teraz zapewnia zyski tylko jednemu przedsiębiorstwu, pozostało dwóch 
pro-
ducentów. Obaj chcą przeżyć. Może wówczas dojść do jednego z dwóch społecznie
niepożądanych wydarzeń. Po pierwsze, obie firmy przetrwają o wiele dłużej, niż 
jest
to  korzystne  dla  społeczeństwa.  Po  drugie,  firma  o  mniejszych  zasobach 
finansowych
upadnie pierwsza, nawet gdy potrafi produkować taniej niż jej zasobniejszy rywal.
W  takich  okolicznościach  pożądana  jest  polityka  przemysłowa,  zmierzająca  do 



964   Ekonomia dobrobytu

znacz-
nie szybszej i bardziej efektywnej racjonalizacji upadającej gałęzi.

Ponadto mogą działać także czynniki strategiczne o charakterze międzynarodo-
wym.  Europejski  przemysł  stalowy  dysponuje  wielką  nadwyżką  zdolności 
produkcyj-
nych,  co  częściowo  jest  wynikiem  konkurencji  ze  strony  producentów  z  Azji 
Wschod-
niej,  częściowo  zaś  efektem  trwającej  w  latach  siedemdziesiątych  XX  w. 
rozbudowy
włoskiego przemysłu stalowego. Rządy państw europejskich zaangażowały się w 
grę,
której  efektem  miało  być  zamknięcie  części  hut,  aby  firmy,  które  przeżyją, 
dyspono-
wały zapewniającym zysk udziałem w rynku.  W takich warunkach wolny rynek 
może
się  okazać  fatalnym  rozwiązaniem.  Rzeczywiście,  od  lat  osiemdziesiątych 
ubiegłego
stulecia zdolności produkcyjne brytyjskiego przemysłu stalowego zmniejszyły się
w większym stopniu, niż miało to miejsce w innych głównych krajach UE. W ten 
spo-
sób  British  Steel  (obecna  nazwa  Corus)  ułatwił  dostosowanie  się  europejskim 
produ-
centom stali.
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17.2. Geografia ekonomiczna

Sprzęt  elektroniczny  powszechnego  użytku  —  telewizory,  sprzęt  nagłaśniający, 
kompu-
tery osobiste  — można  znaleźć  w wielu supermarketach  na  skraju  miasta,  lecz 
chętni
z  południowo-wschodniej  Anglii  ciągle  udają  się  na  Tottenham Court  Road  w 
Londynie
na tanie zakupy, dokładnie tak samo, jak robili to w latach sześćdziesiątych XX w. 
ich
rodzice,  kupując  hipisowskie  ciuchy  na  Carnaby  Street.  Z  wyjątkiem  Ferrari 
wszystkie
zespoły fabryczne Formuły 1 mają swoje ośrodki produkcyjne w Thames Valley.

„Geografia ekonomiczna", czyli pomysł, że lokalizacyjne efekty zewnętrzne są
ważne  i  wymagają  specjalnej  analizy,  został  spopularyzowany  przez  profesora 
Paula
Krugmana  na  początku  lat  dziewięćdziesiątych  XX  w.,  jednak sam pomysł  jest 
starszy
i pochodzi od Alfreda Marshalla, profesora z Cambridge z początku ostatniego stu-
lecia.

Geografia ekonomiczna zwraca uwagę na to, że od lokalizacji przedsiębiorstwa
zależy  poziom  ponoszonych  przez  nie  kosztów  produkcji.  Korzystny 
lokalizacyj-
ny efekt zewnętrzny występuje wtedy, kiedy koszty produkcji w przedsiębior-
stwie zmniejszają się w wyniku jego umiejscowienia w pobliżu podobnych 
firm.

Dlaczego koszty produkcji  w przedsiębiorstwie  zależą od jego  oddalenia  od 
innych
firm?  Są  trzy  możliwe  powody:  kombinacja  korzyści  skali  i  ryzyka;  koszty 
transportu
plus koszty transakcyjne; technologiczne efekty zewnętrzne.

Przypuśćmy,  że  jakiś pracownik inwestuje w zdobycie  bardzo specyficznych 
kwa-
lifikacji  w  rodzaju  umiejętności  projektowania  samochodów  wyścigowych  lub 
wyja-
śniania  klientom,  dlaczego  jest  ważne,  aby  mieć  koszulę  w  kwiaty.  Kiedy  na 
lokalnym
rynku pracy jest tylko jeden pracodawca, pracownik ten jest uzależniony od tego 
kon-
kretnego pracodawcy;  posiadanie tak specyficznych  kwalifikacji  jest  ryzykowne. 
Nato-
miast  kiedy  pracodawców  jest  wielu,  ryzyko  pracowników  się  zmniejsza.  Nie 
oczekują
oni tak dużej premii za ryzyko czy też wyrównawczego zróżnicowania płacy, jak
przedtem, więc ich praca staje się tańsza dla przedsiębiorstw.  A co z korzyściami 
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ska-
li?  Bez  nich  w każdym  miejscu  znajdowałaby się  taka  sama  niewielka  cząstka 
przed-
siębiorstwa.  To  właśnie  występowanie  (pewnych)  korzyści  skali  zmusza 
przedsiębior-
stwa  do  dokonywania  wyborów  typu  „wszystko  albo  nic"  spośród  rozmaitych 
możli-
wych lokalizacji.

Kolejny powód, który sprawia, że producenci łączą się w grupy, wybierając tę
samą okolicę,  stanowią koszty transportu.  Sklepy mogą  brać  pod uwagę koszty 
trans-
portu ponoszone przez klientów — wystarczy jeden przejazd metrem, abyś trafił do
dzielnicy  handlowej,  gdzie  znajdziesz  wszystko,  czego  potrzebujesz.  Jednak 
naprawdę
duzi producenci skupiają się w jednej okolicy z powodu pewnych cech procesów 
pro-
dukcyjnych.  Oczywistym  przykładem jest  bliski  dostęp  do  surowców.  Odkrycie 
pokła-
dów  węgla  lub  rud  żelaza  zwykle  wpływa  na  rozwój  przemysłu  ciężkiego  w 
okolicy.

Jednak  największe  znaczenie  mają  technologiczne  efekty  zewnętrzne. 
Powszech-
nie znanymi  przykładami  są Dolina Krzemowa w Kalifornii  i  droga nr 128 pod 
Bosto-
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nem,  gdzie  umiejscowiły  się  grupy  producentów  związanych  z  techniką 
komputerową,
uznających za korzystną lokalizację blisko siebie. Chociaż konkurują ze sobą, to 
jed-
nocześnie  karmią  się  wzajemnie  swoimi  pomysłami,  podobnie  jak  najlepsi 
uniwersy-
teccy  profesorowie  —  mimo  ostrej  rywalizacji  —  wizytujący  nawzajem swoje 
semina-
ria. Chociaż odpowiednie artykuły, zawierające główne nowe idee, pojawią się po
dwóch  latach  w  czasopismach  naukowych  i  staną  się  tym  samym  dostępne  na 
całym
świecie,  rozmowy  z  profesorem-sąsiadem  o  tych  nowych  pomysłach  mogą 
zapewnić
przewagę konkurencyjną nad naukowcami, którzy nie mieszkają w takich jednorod-
nych skupiskach. To samo dotyczy innych dziedzin, od projektowania programów
komputerowych do technologii kosmicznej.

To,  co  łączy  wszystkie  te  przykłady,  to  fakt,  że  krzywa  kosztów  jednego 
przedsię-
biorstwa  zależy  od  tego,  ile  podobnych  przedsiębiorstw  działa  w  pobliżu. 
Koncepcja
lokalizacyjnych  efektów  zewnętrznych  pozwala  lepiej  zrozumieć  ideę,  z  której 
wyja-
śnieniem ekonomiści mieli wcześniej poważne kłopoty, mimo że od lat była ona 
do-
brze znana politykom.

Baza produkcyjna kraju  lub  regionu  stanowi  miarę  zasobu  działających  tu 
produ-
centów, stanowiącego źródło lokalizacyjnych efektów zewnętrznych.

Nacisk kładziony na słowo „produkcyjna" wynika z przypuszczenia, że efekty 
ze-
wnętrzne, o które chodzi, są ważniejsze w przypadku producentów niż w przypadku
konsumentów. Powodem tego jest szczególny charakter niezbędnych inwestycji i 
ich
odpowiednia wielkość, której osiągnięcie jest warunkiem pojawienia się korzyści 
ska-
li. Chociaż rozlokowane wokół miast hipermarkety skupiają się w centra, w których
położone blisko siebie  sklepy oferują  dywany,  materiały dla  majsterkowiczów i 
arty-
kuły  ogrodnicze,  to  konkurencja  między  różnymi centrami  lokalnymi  jest 
intensywna.
Nie występuje tu znaczna zawodność rynku.

Jednak tam, gdzie minimalna skala efektywna konkretnych inwestycji jest duża,
kraje lub regiony mogą odkryć, że istnieją dwa stany równowagi: jeden, kiedy nikt 
nie
wchodzi do gałęzi, i drugi, kiedy do gałęzi wchodzi wiele nowych firm, a każda 
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odno-
si korzyści z obecności innych. Jednak efektywne osiągnięcie tego drugiego stanu 
wy-
maga  koordynacji  decyzji  różnych  producentów  o  wejściu.  Koordynacja  ta 
umożliwia
internalizację  efektu  zewnętrznego  przez  każdą  z  firm,  zwykle  ignorujących 
korzyści,
których ich własne wejście przysparza innym firmom.

Zanim,  nie  pytając  o  nic  więcej,  zaczniemy  rozdawać  dotacje 
przedsiębiorstwom,
należy przypomnieć, że w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych  XX  w. w 
wielu
krajach polityka przemysłowa poniosła spektakularną porażkę.  Za  każdym razem, 
gdy
wielka  prywatna  firma  przeżywała  trudności,  stanowiło  to  rzekomy  dowód,  że 
inter-
wencja  państwa  jest  konieczna,  aby  nie  dopuścić  do  utraty  kwalifikacji 
pracowników,
lub utrzymać obecność na rynkach międzynarodowych przedsiębiorstw z pewnej 
gałę-
zi. Nowa geografia ekonomiczna nie powinna dostarczać alibi w celu chronienia
przegranych lub zamrażania struktury gałęzi czy całej gospodarki w zmieniającym 
się
świecie.
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17.3. Społeczny koszt monopolu

Kiedy mechanizm rynkowy działa niezawodnie, równowaga wolnokonkurencyjna 
jest
efektywna.  Każda gałąź gospodarki rozszerza swą produkcję do momentu,  kiedy 
cena
zrówna się z kosztem krańcowym, a zatem społeczna korzyść krańcowa zrówna się 
ze
społecznym kosztem krańcowym. Zmiana alokacji zasobów nie jest w stanie polep-
szyć sytuacji wszystkich.

Kiedy w określonej gałęzi gospodarki panuje konkurencja niedoskonała, każde
przedsiębiorstwo w tej gałęzi dysponuje pewną siłą monopolistyczną. Ponieważ krzy-
we  popytu  opadają,  cena  przewyższa  utarg  krańcowy.  Każde  przedsiębiorstwo 
wytwa-
rza  taką  wielkość  produkcji,  dla  której  cena  przekracza  koszt  krańcowy.  Owa 
nadwyż-
ka ceny ponad koszt krańcowy jest miarą siły monopolistycznej przedsiębiorstwa.

W  takiej  sytuacji  cena  i  społeczna  korzyść  krańcowa  z  ostatniej 
wyprodukowanej
jednostki  przewyższają  jej  prywatny  i  społeczny  koszt  krańcowy.  Z  punktu 
widzenia
społeczeństwa  gałąź  ta  produkuje  za  mało.  Korzyści  społeczne  związane  ze 
wzrostem
produkcji  byłyby  większe  od  kosztów  społecznych.  W  jaki  sposób  możemy 
zmierzyć
koszt społeczny siły monopolistycznej i nieefektywnej alokacji zasobów?

W  rozdziale  18  zajmiemy  się  przypadkiem  czystego  monopolu.  Zaczniemy 
jednak
od bardziej ogólnej analizy wszelkich form konkurencji  niedoskonałej.  Pośrednie 
for-
my konkurencji niedoskonałej są skutkiem występowania umiarkowanych korzyści
skali,  ograniczających  liczbę  przedsiębiorstw,  które  są  w stanie  utrzymać  się  w 
jednej
gałęzi.  Niemniej,  aby  pokazać  społeczny  koszt  monopolu,  wygodnie  będzie 
pominąć
w  ogóle  korzyści  skali.  Co  by  się  stało,  gdyby  wolnokonkurencyjna  gałąź 
gospodarki
została przejęta przez pojedynczą firmę, która następnie zachowywałaby się niczym



Rysunek 17.1. Społeczny koszt monopolu
Prosta  pozioma  obrazuje  koszty  przeciętne  i  koszty
krańcowe  w  danej  gałęzi  w  długim  okresie.  Gałąź
doskonale  konkurencyjna  wytwarza  wielkość  pro-
dukcji  odpowiadającą  punktowi  B.  Natomiast  mo-
nopolista  zmierza  do  zrównania  utargu  krańcowego
z  kosztem  krańcowym  i  produkuje  tylko  QM,  przy
cenie  PM.  Monopolista  osiąga  zyski  nadzwyczajne
PMPCCA,  czemu  towarzyszy  koszt  społeczny,  czyli
czysta  strata  dobrobytu  równa  polu  trójkąta  ACB.
Między  QM i  Qc społeczna  korzyść  krańcowa  prze-
wyższa  społeczny  koszt  krańcowy,  co  oznacza,  że
społeczeństwo  zyskałoby,  zwiększając  produkcję  do
pozio-  mu  Qc.  Trójkąt  ACB  jest  miarą  strat  społecz-
nych, poniesionych w wyniku monopolizacji.
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monopol wielozakładowy? Na rysunku 17.1 w warunkach konkurencji doskonałej
LMC jest  jednocześnie  krzywą  długookresowych  kosztów krańcowych  i  krzywą 
poda-
ży danej gałęzi gospodarki, a także krzywą długookresowych kosztów przeciętnych
dla tej gałęzi, co oznacza, że nie występują korzyści skali. Dla krzywej popytu DD
równowaga wolnokonkurencyjna  powstaje  w punkcie  B. Gałąź,  w której  panuje 
kon-
kurencja doskonała, produkuje Qc przy cenie Pc.

Załóżmy,  że  gałąź  ta  zostaje  przejęta  przez  monopolistę,  który  wytworzy 
produk-
cję  QM po cenie  PM, zrównując koszt krańcowy z utargiem krańcowym. Prostokąt
PMPCCA obrazuje  zyski  monopolisty  ze  sprzedaży  ilości  QM po  cenie 
przewyższającej
koszt  krańcowy i  koszt  przeciętny.  Trójkąt  ACB to  społeczny koszt  monopolu.
W  punkcie  QM społeczna  użyteczność  krańcowa  z  wyprodukowania  kolejnej 
jednostki
równa się  PM, lecz  związany z tym społeczny koszt  krańcowy wynosi  tylko  Pc. 
Społe-
czeństwo  chętnie  zwiększyłoby  produkcję,  aż  do  odpowiadającego  równowadze 
wol-
nokonkurencyjnej  punktu  B, w którym społeczna korzyść  krańcowa i  społeczny 
koszt
krańcowy są  równe.  Trójkąt  ACB jest  miarą  zysku  społecznego  z  rozszerzenia 
produk-
cji.  Zmniejszając  produkcję  do  QM, monopol  powoduje  powstanie  kosztu 
społecznego
ACB.

Krzywa popytu mierzy krańcową korzyść nabywców każdej jednostki produktu,
a krzywa kosztu krańcowego mierzy wartość dodatkowych zasobów zużytych  w 
celu
wyprodukowania  poszczególnych  jednostek  produktu.  Odpowiadający 
wytworzonej
ilości produktu obszar między liniami  DD i  LMC stanowi zatem miarę nadwyżki 
cał-
kowitej, która zostaje podzielona między producentów i konsumentów.

Nadwyżka producenta (zysk)  stanowi  różnicę  między  utargiem  całkowitym
i  kosztem  całkowitym.  Koszt  ten  ilustruje  pole  pod  krzywą  LMC, 
odpowiadające

wytworzonej ilości produktu2.
I
Nadwyżka konsumenta powstaje wówczas, gdy korzyści konsumenta przewyż-
H   szają jego wydatki. Nadwyżkę tę symbolizuje obszar pod krzywą popytu po-
mniejszony o prostokąt odpowiadający wydatkom.

5 K. Cowling, D. Mueller, The Social Costs of Monopoly Power, ,,Economic Journal" 1978.

Na rysunku  17.1  przy  wielkości  produkcji  QM nadwyżkę  producenta 
wyraża  pro-
stokąt  o nazwie zysk,  a nadwyżka konsumenta odpowiada położonemu nad nim 
trój-
kątowi DAPM. Wytwarzana tu wielkość produkcji nie jest efektywna, ponieważ nie 
do-
chodzi do zmaksymalizowania sumy nadwyżek konsumenta i producenta. Można 

2 Obszar  pod  krzywą  LMC w  rzeczywistości  stanowi  miarę  całkowitych  kosztów  zmiennych.  Nadwyżka
producenta  jest  zatem  równa  zyskowi  tylko  wtedy,  kiedy  koszty  stałe  są  równe  zeru.  W  długim  okresie
wszystkie  koszty  są  zmienne  i  nadwyżka  producenta  równa  się  zyskowi.  W  krótkim  okresie  zysk  stanowi
nadwyżkę producenta pomniejszoną o koszty stałe.
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Przyczyną powstania społecznego kosztu monopolu jest niezdolność monopolu
do zmaksymalizowania nadwyżki społecznej.■

Dla całej gospodarki  społeczny koszt monopolizacji  można określić,  sumując 
pola
trójkątów — takich jak  ACB — wyznaczających straty we wszystkich gałęziach,
w  których  koszt  krańcowy  i  utarg  krańcowy  są  niższe  od  ceny  i  społecznej 
użyteczno-
ści krańcowej.

Jeżeli  produkcja  jest  mniejsza  od  poziomu  zapewniającego  efektywność, 
trójkąt
czystej straty społecznej spowodowanej monopolizacją {deadweight burden) ilu-
struje utraconą wielkość nadwyżki społecznej.

Czy społeczne koszty monopolizacji są duże? Ekonomiści, którzy wierzą w siły
rynkowe, uważają zwykle,  że są one niewielkie. Profesor  George  Stigler,  laureat 
Na-
grody Nobla, zażartował kiedyś, że „z ekonomistów byłoby więcej pożytku, gdyby 
—
zamiast zwalczać monopol — zabrali się do zwalczania pożarów lub termitów"3.

Inni  ekonomiści  uważają  jednak,  iż  społeczne  koszty  monopolu  są  większe. 
Profe-
sor F.M. Scherer, którego pracę o strukturze przemysłu cytowaliśmy w rozdziałach
7-9,  utrzymuje,  że  w  USA  likwidacja  społecznego  kosztu  monopolizacji 
pozwoliłaby
„podjąć  wszystkie  rodziny  w  kraju  porządnym  obiadem w dobrej  restauracji  4. 
Keith
Cowling i Dennis Mueller twierdzą, że społeczny koszt monopolizacji może sięgać 
aż
7% dochodu narodowego5.

Dlaczego  wysokość  kosztów  monopolizacji  jest  przedmiotem  takich 
kontrowersji?
Po  pierwsze,  powierzchnia  trójkąta  czystej  straty  na  rysunku  17.1  zależy  od 
elastycz-
ności  popytu.  Obliczając  wielkość  strat  spowodowanych  monopolizacją, 
poszczególni
autorzy posługiwali się odmiennymi szacunkami tej elastyczności.

Po drugie, negatywny wpływ monopolu na poziom dobrobytu jest większy, niż 
su-
gerowałaby  to  wielkość  trójkąta  strat  dobrobytu.  Ponieważ  monopol  może 
przynieść
duże  zyski,  wiele  przedsiębiorstw  angażuje  wielkie  środki  w  próby  osiągnięcia
i umocnienia pozycji monopolistycznej. Ramka 15.1 zawiera więcej szczegółów na 
te-
mat społecznego marnotrawstwa, towarzyszącego takiej „pogoni za rentą".
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Podobnie wielkie przedsiębiorstwa mogą przeznaczać znaczne środki na działal-
ność  lobbystyczną  mającą  na  celu  oddziaływanie  na  instytucje  państwowe  i 
uzyskanie
przychylnych  decyzji,  które  pozwoliłyby  zachować  lub  umocnić  ich  pozycję 
monopo-
listyczną. Mogą one również rozmyślnie utrzymywać wolne zdolności wytwórcze,
w celu uwiarygodnienia groźby zalania rynku towarem w razie wejścia nowego 
kon-
kurenta.  Z  punktu widzenia całej gospodarki środki przeznaczane na lobbing lub 
celo-
we  utrzymywanie  nadwyżki  zdolności  produkcyjnych  należy  traktować  jako 
marno-
trawstwo.

3 Cyt. za  J. Siegfried,  T.  Tiemann,  The Welfare Cost of Monopoly: An Interindustry Analysis,  ,,Economic In-
quiry" 1974.
4 Tamże.

5 K. Cowling, D. Mueller, The Social Costs of Monopoly Power, ,,Economic Journal" 1978.



We współczesnej ekonomii podkreśla się znaczenie informacji. Menedżerowie
kierujący monopolem dysponują dostępnymi tylko im informacjami o prawdziwych
kosztach  działalności  przedsiębiorstwa.  Wiedzą  oni  znacznie  więcej  niż 
akcjonariusze
i agencja regulacyjna. Być może monopolista mógłby obniżyć swoje koszty, jednak
menedżerowie unikają wysiłku. Zjawisko to ekonomiści nazywają niekiedy „leni-
stwem menedżerów" (managerial slack) lub „nieefektywnością typu X". Brak konku-
rencji powoduje, że firma ma monopol na informację o ponoszonych kosztach. Nikt
z zewnątrz nie jest w stanie zorientować się w prawdziwym stanie rzeczy.

Jeśli  leniwe  jest  przedsiębiorstwo  działające  na  rynku,  na  którym  panuje 
konkuren-
cja,  to  jego  udział  w  rynku  się  zmniejsza;  może  ono  nawet  zbankrutować. 
Natomiast
gnuśność monopolisty powoduje jedynie, że jego zysk okazuje się nieco niższy, niż
mógłby  być.  Z  punktu  widzenia  interesów społeczeństwa  jego  krzywe  kosztów 
prze-
biegają zbyt wysoko. Na wytworzenie tego dobra społeczeństwo przeznacza więcej 
za-
sobów, niż przeznaczałoby w sytuacji, gdyby nie występowała nieefektywność typu 
X .

Na rysunku 17.2 linia LMC ilustruje koszt krańcowy przedsiębiorstwa, które dba
o to, aby ponoszone koszty były jak najniższe. Natomiast monopolista wykorzystuje
swój monopol informacji, wiodąc łatwe życie, i ma wyższe koszty produkcji  LMC

Załóżmy,  że  monopol  ten  mógłby  zostać  podzielony  na  kilka  identycznych 
przedsię-
biorstw (w rozważanym przykładzie mamy do czynienia ze stałymi przychodami ze
skali).  Konkurencja między nimi  doprowadziłaby nie  tylko  do tego,  że  ustalona 
cena
zrównałaby  się  w  każdym  przypadku  z  kosztem  krańcowym;  ujawniłaby  ona 
ponadto
lenistwo  menedżerów,  zmuszając  firmy  do  przejścia  na  położoną  niżej  krzywą 
kosz-
tów LMC Monopolista wytworzyłby QM po cenie PM; gałąź, w której panuje konku-
rencja, wytwarza  Qc po cenie  Pc. Gospodarka przenosi się zatem z punktu  E' do 
punk-
tu E. Korzyść społeczna jest o wiele większa od pola trójkąta ETG.

Kiedy monopol wytwarza QM, nadwyżka konsumenta, czyli nadwyżka korzyści
nabywców  nad  wysokością  ich  wydatków,  wynosiła  PMJE'. Ujawniony  zysk 
monopo-
listy  był  równy  HFETM; zysk  ukryty  przejmowany  przez  monopolistę  w formie 
łatwe-



Rysunek 17.2. Monopol na informację

Monopolista  dysponujący  dostępną  tylko  jemu  in-
formacją  o  kosztach  może  wytwarzać  w punkcie  E',
dopuszczając  do  wzrostu  długookresowego  kosztu
krańcowego  —  LMC, do  poziomu  LMC Natomiast
gałąź,  w  której  panowałaby  konkurencja,  wytwarza-
łaby  w  punkcie  E, ujawniając  prawdziwą  wysokość
ponoszonych kosztów równą LMC.
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Ramka 17.3

Korzyści skali a konkurencja

Ostatnio wiele mówi się o tym, że przyszłość łączności bezprzewodowej hi-tech
należy do telefonii mobilnej trzeciej generacji (3G). Rzeczywiście oferuje ona
możliwość  ściągania  i  odgrywania  piosenek,  otrzymywania  najnowszych 
wiado-
mości  wideo  i  prowadzenia  rozmów  multimedialnych.  Co  jest  jednak 
zaskakują-
ce, o wiele mniej mówi się o istnieniu technicznej możliwości oferowania usług
głosowych po kosztach o 80% niższych w porównaniu z 3G i sieciami telefonii
stacjonarnej.

Problem sprowadza  się  do  korzyści  skali  i  konkurencji.  Chcąc  pozwolić 
sobie
na wydatek 22,5 mld £ na licencje w Wielkiej Brytanii i wybudować sieć dla 
sys-
temu  3G,  trzeba  osiągać  odpowiednie  korzyści  skali.  To,  że  niektórzy 
operatorzy
mobilni  dzięki  posiadanej  przez  ich  właścicieli  sieci  telefonii  stacjonarnej 
uzysku-
ją korzyści skali, powoduje, że ich skłonność do wojny cenowej na rynku usług 
te-
lefonii  głosowej  nie  jest  duża.  Jest  to  rozczarowujące  w  sytuacji,  kiedy 
przewiduje
się, że wolumen usług mobilnej telefonii głosowej w Europie wzrośnie do 2009 
r.
o 57%, osiągając wielkość 1300 mld minut rocznie.

Ź r ó d ł o :  ,,Investor's Chronicle", 28 May 2004.

go  życia  równał  się  KFHP c; koszt,  który  musiałoby  ponosić  nawet  działające 
efektyw-
nie przedsiębiorstwo, odpowiadał polu 0QMKPc.

Kiedy punkt równowagi przemieszcza się z E' do E, dodatkowy zysk społeczny
równa się polu całego trójkąta  E'KE. Jeśli w gałęzi zapanowałaby konkurencja, a 
linią
kosztów okazałaby  się  linia  LMC, całkowita  nadwyżka  konsumenta  wynosiłaby 
JEP0

ponieważ obszar ten leży między krzywą popytu a prostokątem 0QcEPc, którego pole
odpowiada  rzeczywiście  zapłaconej  przez  konsumentów kwocie.  Zauważmy,  że
prostokąt  HFKPc stanowi  korzyść  skutecznie  przejętą  od  leniwego  monopolisty 
przez
konsumentów po tym,  jak  społeczeństwo  odkryło,  że  koszt  produkcji  i  cena  są 
równe
LMC.
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Do  tej pory zakładaliśmy,  że monopoliści są leniwi niczym stare, tłuste koty. 
Jeśli
obniżka  kosztów wymaga  nakładów  w  postaci  wysiłku,  inwestycji  itp.,  zysk  z 
tytułu
likwidacji monopolu okaże się mniejszy niż na rysunku 17.2; jednak nadal będzie 
on
większy od pola trójkąta E'FG.

Z  tych  właśnie  powodów  trudno  jest  jednoznacznie  określić  wysokość 
społecznego
kosztu  monopolizacji.  Niemniej  jednak  większość  państw  uważa,  iż  społeczne 
koszty
monopolizacji są na tyle istotne, że nie można ich ignorować.
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Monopol różnicujący cenę

Społeczny koszt istnienia monopolu powstaje dlatego, że monopolista nie jest  w 
stanie
różnicować ceny. Doskonała dyskryminacja cenowa sprawiłaby, że krzywa popytu 
po-
kryłaby się z krzywą utargu krańcowego. Sprzedaż dodatkowej jednostki produktu 
nie
powoduje już obniżki ceny wyprodukowanych wcześniej jednostek. Cena równa się
utargowi krańcowemu, a zatem również kosztowi krańcowemu. W takiej sytuacji 
mo-
nopolista wytwarza społecznie efektywną wielkość produkcji.

Różnicowanie cen jest możliwe tylko w pewnych okolicznościach. Chodzi o to,
aby  nabywcy  nie  mogli  utworzyć  rynku  wtórnego,  na  którym  odsprzedawaliby 
nabyty
przed chwilą towar. W efekcie różnicowanie ceny jest możliwe tylko wtedy, kiedy 
pro-
ducent  jest  w stanie  podzielić  rynek  na segmenty.  W przypadku  usług jest  ono 
łatwiej-
sze,  ponieważ  odsprzedaż  nie  jest  możliwa:  usługa  jest  konsumowana  w  tym 
samym
miejscu  i  czasie,  w  których  jest  produkowana.  Niekiedy  państwo  zabrania 
monopoli-
stom różnicowana cen, wymuszając,  za pomocą odpowiednich przepisów prawa, 
„po-
wszechność świadczenia", czyli oferowanie danej usługi (np. doręczania listów) na 
ca-
łym  obszarze  kraju  po  tej  samej  cenie,  nawet  jeśli  koszt  dostawy  na  terenach 
wiejskich
jest o wiele wyższy.

Podział zysków monopolistycznych

Społeczeństwo  nie  przejmuje  się  wyłącznie  nieefektywnością  konkurencji 
niedoskona-
łej.  Problemem  mogą  być  również  dwa  inne  aspekty  siły  monopolistycznej: 
polityczne
wpływy wielkich spółek oraz problem sprawiedliwości wielkich zysków monopo-
listów, dotyczący sfery podziału.

Zyski  monopolistyczne  są  czymś  w  rodzaju  prywatnego  podatku.  Czy 
społeczeń-
stwo  powinno  je  tolerować?  Ostatecznie  zyski  monpolistów  trafiają  do 
akcjonariuszy
tych przedsiębiorstw. Znaczna część kapitału akcyjnego w gospodarce należy do 
fun-
duszy  emerytalnych  i  towarzystw  ubezpieczeniowych,  które  w  ostatecznym 



Polityka przemysłowa i polityka ochrony konkurencji   979

rachunku
dokonują  wypłat  na  rzecz  pracowników.  Pewna,  choć  nieduża,  część  zysków 
monopo-
listycznych trafia do osób niezamożnych.

Przyjmijmy,  że  państwo  wprowadza  podatek  od  zysków.  Jaki  wpływ 
wywarłoby  to
na  decyzję  monopolisty  o  wielkości  produkcji?  Otóż  nie  wywarłoby  żadnego 
wpływu!
Niezależnie  od wysokości  stopy podatkowej  (zakładamy,  że  jest  ona niższa niż 
100%),
warunkiem maksymalizacji  zysku  po  opodatkowaniu  jest  maksymalizacja  zysku 
przed
opodatkowaniem.  Przy  danej  stopie  opodatkowania  wzrost  zysków  przed 
opodatkowa-
niem musi również zwiększać zysk netto. Monopolista będzie zatem wytwarzał taką
samą ilość jak poprzednio i  — jeżeli  tylko krzywa popytu nie zmieni  położenia
— ustali taką samą cenę jak przed wprowadzeniem podatku6. Monopolista nie jest

6 Ponieważ  maksymalizacja  zysku  wymaga  spełnienia  warunku  MC  =  MR,  produkcja  jest  zmieniana  dotąd,
aż krańcowy zysk z ostatniej wytworzonej jednostki wyniesie zero. Opodatkowanie zysku nie wywiera za-
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w stanie  przerzucić  podatku  na  nikogo innego.  Społeczeństwo może  przejąć  za 
pomo-
cą podatku dowolną część zysku monopolistycznego, nie wpływając przy tym na 
za-
chowanie monopolisty, przynajmniej w krótkim okresie.

Jest  możliwe,  że  monopolista  poniósł  w  przeszłości  koszty  utopione.  Na 
przykład,
mogły to  być  nakłady na  B  +  R  lub rozbudowę zdolności  produkcyjnych.  Jeśli 
popa-
trzymy z dzisiejszej perspektywy,  to koszty te zostały już poniesione i położenie 
dzi-
siejszej krzywej kosztów monopolisty nie zależy od tego, czy państwo opodatkuje, 
czy
też  nie  opodatkuje  jego  monopolistycznych  zysków.  Jednak  gdyby 
przedsiębiorstwo
wiedziało, że jego zyski zostaną obciążone podatkiem od wzbogacenia się, nigdy 
nie
zdecydowałoby się na poniesienie ogromnych nakładów na B + R.

Jednorazowy, wprowadzony niespodziewanie podatek od wzbogacenia się może
posłużyć do przejęcia zysków monopolistycznych, nie niszcząc przy tym motywacji
firmy do dbania o efektywność7. Jednak perspektywa regularnego stosowania przez
państwo  takiego  podatku  osłabiłaby  bodźce  przedsiębiorstwa  do  inwestowania. 
Koszty
okazałyby się wtedy wyższe, niż jest to konieczne.

Czy liberalizacja zawsze się opłaca?

Na tym etapie analizy możesz sądzić, że im większa konkurencja panuje na rynku,
tym  lepiej.  Jednak  w  rozdziale  15  wprowadziliśmy  koncepcję  rozwiązania 
„drugiego
po najlepszym". W przypadku istnienia zakłóceń usunięcie wszystkich ich przyczyn
zawsze  powoduje  wzrost  efektywności  gospodarowania.  Jednak  usunięcie  tylko 
nie-
których zakłóceń może niekiedy doprowadzić do pogorszenia się sytuacji. Zdarza 
się,
że dwa zakłócenia znoszą się nawzajem; usunięcie tylko jednego z nich sprawia, że
drugie staje się jeszcze bardziej szkodliwe.

Oto pierwszy przykład:  inaczej  niż na rysunkach 17.1 i  17.2 przyjmijmy,  że 
wystę-
pują  duże  korzyści  skali  i  że  krzywa  kosztów  przeciętnych  jest  malejąca.  Co 
prawda,
istnienie monopolu jest niekorzystne z powodów, o których już mówiliśmy, jednak
przynajmniej  produkuje  on  na  wielką  skalę,  co  pozwala  społeczeństwu  osiągać 
korzy-
ści skali. Przypuśćmy, że państwu zależy na zintensyfikowaniu konkurencji, czyli 
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—
dajmy  na  to  — na  wejściu  na  rynek  drugiego  producenta.  Podzieliwszy  rynek 
między
siebie, oba przedsiębiorstwa nie osiągają znaczących korzyści  skali. Zwiększenie 
liczby
konkurujących ze sobą firm może zmniejszyć  zyskowność,  przybliżając cenę do 
kosztu
krańcowego; może ono również osłabić monopol na informację (przecież widzimy, 
ja-
kiej  ceny  żąda  drugie  przedsiębiorstwo),  co  wymusi  na  dotychczasowym 
monopoliście
przeznaczenie  większych  środków na  obniżkę  kosztów produkcji  i  przesunięcie 
krzy-
wych  kosztów  w  dół.  Jeśli  jednak  korzyści  skali  są  dostatecznie  duże,  obaj 
producenci

tem  żadnego  wpływu  na  warunek  krańcowy,  którym  posługuje  się  przedsiębiorstwo  w  celu  znalezienia  naj-
lepszej wielkości produkcji.
7 W 1997  r.  obejmujący  władzę  rząd  Partii  Pracy  opodatkował  sprywatyzowane  przedsiębiorstwa  użyteczno-
ści  publicznej  jednorazowym  podatkiem  od  zysku,  argumentując,  że  osiągnięte  przez  nie  zyski  są  wyższe,
niż ktokolwiek oczekiwał w momencie ich prywatyzacji.
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nadal  będą  mieli  koszty  produkcji  wyższe  od  tych,  które  początkowo  ponosił 
monopo-
lista.  Sytuacja  społeczeństwa  pogorszy  się,  ponieważ  będzie  ono  musiało 
przeznaczyć
więcej zasobów na produkcję.

Drugi przykład nosi nazwę „spijania śmietanki".

Spijanie śmietanki polega na wchodzeniu jedynie na opłacalne segmenty rynku,
co powoduje zmniejszenie korzyści skali charakteryzujących cały rynek.

Załóżmy, że monopol pocztowy został zmuszony do powszechnego świadczenia
— na jednolitych warunkach — usług na rzecz wszystkich zainteresowanych. Po 
ta-
kiej samej cenie musi on dostarczać przesyłki na obszarze całej Wielkiej Brytanii. 
Za-
pewne  prywatny  producent  usług  pocztowych  chętnie  zająłby  się  zwłaszcza 
dochodo-
wym  dostarczaniem  paczek  w  miastach,  unikając  nieprzynoszącego  zysku 
dostarcza-
nia  paczek  na  odległych  terenach  wiejskich.  Jeśli  dozwolone  jest  „spijanie 
śmietanki"
z obsługi tylko najbardziej zyskownych zleceń, to zmniejszają się korzyści skali do-
tychczasowego  wielkiego  producenta,  który  działa  także  w  innych  segmentach 
rynku,
co może nawet zakłócić funkcjonowanie tej całej gałęzi gospodarki.

Po dokonaniu krótkiej  analizy siły rynkowej  możemy teraz lepiej  zrozumieć 
rolę,
jaką odgrywa polityka ochrony konkurencji.

17.4. Polityka ochrony konkurencji

Rysunek  17.3  stanowi  użyteczny  przewodnik  po  pozostałych  częściach  tego 
rozdzia-
łu, a także po następnym rozdziale. Możliwe sytuacje rynkowe zostały podzielone 
na
cztery rodzaje. W lewej górnej kratce konkurencja jest możliwa i pożądana, co jest
przypadkiem  normalnym.  W  prawej  górnej  kratce  pewne  rodzaje  konkurencji 
byłyby
możliwe, lecz nie są pożądane. Korzyści skali odgrywają tu ważną rolę i wejście in-
nych producentów na rynek doprowadziłoby do „spijania śmietanki" lub zmniejsze-
nia  skali  działalności  przez  wszystkie  przedsiębiorstwa,  powodując  powszechny
wzrost  kosztów  produkcji.  W  prawej  dolnej  kratce  mamy  do  czynienia  z 
monopolem
naturalnym; wielkie korzyści skali uniemożliwiają jakąkolwiek konkurencję. W le-
wej dolnej kratce, jeśli  tylko nic nie zakłóca działania rynku,  kontrolująca gałąź 
firma
ma wystarczająco wiele siły, aby odstraszyć kandydata do wejścia. Jednak korzyści
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skali nie są zbyt duże. Gdyby konkurencja stała się bardziej intensywna, społeczeń-
stwo  zyskałoby  więcej,  niż  wyniosłaby  strata  spowodowana  wejściami  i  utratą 
korzy-
ści skali.

Rysunek  17.3  umożliwia  podział  naszej  analizy na  część  dotyczącą  polityki 
ochro-
ny  konkurencji,  której  poświęcamy  resztę  tego  rozdziału,  i  na  część  dotyczącą 
regula-
cji,  która  jest  przedmiotem następnego  rozdziału.  Polityka  ochrony konkurencji 
została
opisana w dwóch kratkach tworzących lewą kolumnę rysunku. Koncentruje się ona 
na
obszarach, w których wspieranie konkurencji stwarza szanse osiągnięcia korzyści 
spo-
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Rysunek 17.3. Możliwe sytuacje rynkowe

łecznych.  Polityka  ta  może  przybrać  formę stanowienia  reguł  postępowania  lub 
formę
tworzenia struktur rynku, powodujących samoczynne pojawienie się konkurencji.

Przepisy o ochronie konkurencji w Wielkiej Brytanii

W uproszczeniu politykę ochrony konkurencji możemy podzielić na działania doty-
czące już istniejących przedsiębiorstw dysponujących siłą monopolistyczną oraz na
działania  odnoszące  się  do  fuzji  przedsiębiorstw,  których  skutkiem  może  być 
zwięk-
szenie  ich  siły  monopolistycznej.  Zaczniemy  od  działań,  które  dotyczą  już 
istniejącej
siły monopolistycznej.  Ponieważ Wielka Brytania jest  częścią Unii Europejskiej, 
Eu-
ropejskie Prawo o Ochronie Konkurencji ma pierwszeństwo w tych przypadkach,

Prawo o ochronie konkurencji Unii Europejskiej

W swoim pierwotnym kształcie  Wspólny Rynek  powstał  w wyniku  uchwalenia 
Trak-
tatu Rzymskiego w 1956 r. Współczesna i rozszerzona Unia Europejska opiera się
przede wszystkim na Traktacie Amsterdamskim z 1999 r.

Artykuł  81  Traktatu  Rzymskiego  zakazuje  zawierania  porozumień 
ograniczających
konkurencję,  wywierających  odczuwalny wpływ na handel  między krajami  Unii
i uniemożliwiających lub zakłócających konkurencję na obszarze Unii. Artykuł 82 
za-
kazuje  nadużywania  istniejącej  w  jakiejkolwiek  formie  rynkowej  pozycji 
dominującej.

Odpowiedzialność  za  egzekwowanie  tych  przepisów  spoczywa  na  Komisji 
Euro-
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Ramka 17.4

Cały Monti: udomawianie Microsoftu

Po trwającym ponad 5 lat śledztwie Komisja Europejska ukarała firmę Micro-
soft  grzywną  w  wysokości  niemal  500  min  EUR  za  nadużywanie  pozycji 
monopo-
listycznej i dała jej cztery miesiące na usunięcie utrudniających konkurencję 
ba-
rier na rynkach usług serwerów i programów muzycznych.

Ź r ó d ł o :  „The Economist", 2 March 2004.

Źródłem sukcesu Microsoftu częściowo jest sposób, w jaki firma ta łączy swoje
produkty  w  pakiety,  utrudniając  konkurentom  rywalizację  na  rynkach 
poszczególnych
składników  bez  oferowania  całego  pakietu.  Jeśli  kupujesz  pakiet  Windows, 
dostajesz
w nim takie programy, jak Internet Explorer, Windows Media Player, a może nawet
Microsoft Office. Te wszystkie programy skutecznie współpracują z resztą progra-
mów  z  grupy  Windows.  Rywale  skarżą  się,  że  ich  produkty  z  trudnością 
współdziałają
z  systemem  Windows,  co  odstrasza  klientów  od  ich  kupowania.  Odmawiając 
udostęp-
nienia kodów dostępowych, umożliwiających wielozadaniowość na serwerach grup
roboczych,  Microsoft  utrudnił  programom spoza grupy Windows,  używanym  w 
sie-
ciach biurowych, dostęp do systemów Windows. W efekcie oferowany przez firmę
RealNetworks  RealPlayer  oskarżył  Microsoft  o  dyskryminację  w porównaniu  z 
pro-
gramem Windows Media Player.

W marcu 2004 r. Komisarz ds. Ochrony Konkurencji Mario Monti ogłosił, że: 
Mi-
crosoft nielegalnie (a) odmówił udostępnienia posiadanej informacji niezbędnej do 
za-
pewnienia  wielozadaniowości  i  że  (b)  połączył  Media  Playera  z  systemem 
operacyj-
nym Windows.  Na firmę Microsoft  została nałożona grzywna  w wysokości  497 
min
EUR, a także polecono jej usunąć wchodzące w grę utrudnienia. W latach 1998-
2002
podobny  problem  (kwestia  monopolistycznej  pozycji  przeglądarki  internetowej
współdziałającej  z  Windows)  był  badany  przez  Departament  Sprawiedliwości 
Stanów
Zjednoczonych,  jednak w tym przypadku problem został — w drodze ugody — 
roz-
wiązany poza sądem.

Przypadek Microsoftu nie tylko ilustruje działanie polityki antymonopolowej, 
lecz
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także pokazuje, dlaczego firmy działające na rynkach światowych za partnerów po-
winny mieć władze antymonopolowe,  które działają na podobną skalę. Wyobraź 
so-
bie,  że  Microsoft  byłby  badany  oddzielnie  przez  narodowe  władze 
antymonopolowe
w Wielkiej  Brytanii,  Francji,  Niemczech,  Szwecji  i  Irlandii  i  że  wszystkie  one 
stoso-
wałyby  swoje  własne  przepisy  krajowe,  co  —  być  może  —  spowodowałoby 
wydanie
różniących się od siebie postanowień.
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Prawo o ochronie konkurencji w Wielkiej Brytanii

Choć przedsiębiorstwa, które działają na skalę światową, w coraz większym stopniu
podlegają przepisom ponadnarodowego prawa o ochronie konkurencji, wiele firm 
cią-
gle działa przede wszystkim na rynkach krajowych, co sprawia, że właściwe są w 
ich
przypadku  kompetencje  władz  krajowych.  W  Wielkiej  Brytanii  głównymi 
prawnymi
instrumentami  ochrony  konkurencji  są  Ustawa  o  Ochronie  Konkurencji 
(Competition
Act) z 1998 r. oraz Ustawa o Przedsiębiorstwie  (Enterprise Act) z 2002 r. Zgodnie
z drugą z nich udział w nielegalnym kartelu jest przestępstwem kryminalnym,  za 
po-
pełnienie którego grozi więzienie.

Najważniejszymi  instytucjami  brytyjskiej  polityki  ochrony  konkurencji  są 
Urząd
ds. Uczciwego Handlu oraz Komisja ds. Ochrony Konkurencji.

Urząd ds. Uczciwego Handlu (Office of Fair Trading) odpowiada za to, aby ryn-
ki  działały w interesie konsumentów.  W tym celu Urząd chroni  i  wspiera 
intere-
sy konsumenta,  dbając,  aby działalność gospodarcza odpowiadała zasadom 
spra-
wiedliwości i konkurencyjności.

Komisja  ds.  Ochrony  Konkurencji  (Competition  Commission)  bada,  czy 
działa-
nie  monopolu  lub  potencjalnego  monopolu  powoduje  „istotne  osłabienie 
konku-
rencji".

Urząd  ds.  Uczciwego  Handlu  może  zwłaszcza  zlecać  Komisji  ds.  Ochrony 
Kon-
kurencji  szczegółowe badanie konkretnych  przypadków,  w których  istnienie siły 
mo-
nopolistycznej może powodować „istotne osłabienie konkurencji".

Przed  uchwaleniem Ustawy o  Przedsiębiorstwie  w  2002  r.  Komisji  zlecono 
doko-
nanie oceny, czy monopol działał w interesie publicznym, bez przesądzania z góry, 
że
monopol jest zły. W efekcie wiele wcześniejszych rozstrzygnięć Komisji kończyło 
się
wnioskiem, że spółki działały w interesie publicznym,  ponieważ np. były bardzo 
inno-
wacyjne, mimo że miały pozycję monopolistyczną.
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Natomiast  zmiana  z  2002 r.  silniej  podkreśla  znaczenie  konkurencji  i  czyni 
Komi-
sję ds.  Ochrony Konkurencji  bardziej  odpowiedzialną za swe działanie,  bardziej 
pre-
cyzyjnie definiując jej cele. Zmiana ta oznacza również lepsze dostosowanie prawa
brytyjskiego  do  europejskiego  prawa  o  ochronie  konkurencji,  poprzez  nadanie 
najwyż-
szej rangi,  przy ocenie polityki  ochrony konkurencji,  wskaźnikom intensywności 
kon-
kurencji.

Brytyjska polityka ochrony konkurencji w praktyce

Przed  2002  r.  Komisja  ds.  Ochrony  Konkurencji  badała  wiele  zróżnicowanych 
przy-
padków, od piwa do płatków śniadaniowych i od środków antykoncepcyjnych do 
prze-
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wozów promowych przez kanał La Manche. Ponieważ Komisja analizowała każdą
sprawę bez uprzedzeń i z góry przyjętych założeń, w poszczególnych przypadkach 
jej
rozstrzygnięcia  uwzględniały  różne  aspekty  zachowania  przedsiębiorstw.  Duży 
udział
w rynku nie zawsze pociągał za sobą niekorzystne rozstrzygnięcie.

Po 2002 r.  raporty Komisji  zostały zawężone  do  analizy skutków badanych 
przy-
padków dla konkurencji. W ciągu 2004 r. Komisja badała, czy tzw. karty sklepowe,
wydawane  klientom przez  konkretnych  sprzedawców detalicznych,  powodowały 
zna-
czące ograniczenie konkurencji. W 2003 r. przedstawiła wyniki podobnej analizy 
do-
tyczącej rozszerzonych gwarancji, często udzielanych przez sprzedawców detalicz-
nych, u których kupuje się nową kamerę lub odbiornik telewizyjny.

Wartość rocznej sprzedaży elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego 
wy-
nosi w Wielkiej Brytanii od 15 mld £ do 20 mld £, a konsumenci wydają rocznie 
nie-
mal 1 mld £ na zakup rozszerzonych gwarancji (obejmują one naprawy w okresie 
kil-
ku lat), zwykle sprzedawanych przez detalistę przy okazji sprzedaży samego dobra.
Kiedy w konkretnym sklepie klient kupi nową kamerę, innym dostawcom trudno 
jest
zaoferować mu gwarancję jednocześnie ze sprzedawcą.

Komisja ustaliła, że istniejąca tu siła monopolistyczna spowodowała zawyżenie
cen gwarancji do 50% w porównaniu z poziomem, jaki istniałby na wolnym rynku.
Chcąc zmienić  tę  sytuację,  Komisja  zaproponowała,  żeby sprzedawcy detaliczni 
byli
zobowiązani dostarczać nabywcom o wiele bardziej precyzyjną pisemną informację
0 koszcie gwarancji, a także żeby nabywcy mieli prawo do rezygnacji z gwarancji 
(za
pełnym zwrotem kosztów) w ciągu 45 dni od daty zakupu.

Rozstrzygnięcie to pokazuje naturę istniejących od lat różnic w amerykańskim
1brytyjskim  podejściu  do  polityki  ochrony  konkurencji.  Celem  prawodawstwa
w Stanach Zjednoczonych często jest wymuszenie strukturalnej zmiany w gałęzi,
aby zlikwidować warunki umożliwiające pojawienie się siły monopolistycznej. Pra-
wodawstwo brytyjskie o wiele częściej zmierza raczej do kontrolowania zachowania
przedsiębiorstw mających siłę monopolistyczną niż do całkowitej restrukturyzacji
gałęzi.

W rozdziale 9, wykorzystując rysunek 9.1, podkreślaliśmy, że struktura rynku 
czę-
sto  jest  wypadkową  wielkości  produkcji  niezbędnej  dla  osiągnięcia  minimalnej 
efek-
tywnej skali produkcji oraz wielkości rynku wyznaczonej popytem na wchodzący
w grę produkt. W dużych krajach, w których popyt także jest duży, może być dość
miejsca  dla  wielu  przedsiębiorstw  osiągających  minimalną  efektywną  skałę 
produkcji.
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W  małych  krajach,  w  których  rynki  są  mniejsze,  zwykle  miejsca  starcza  dla 
niewielu
firm osiągających minimalną skalę efektywną.

Innymi  słowy,  duże kraje mogą łatwiej dzielić monopole, ponieważ powstałe
w wyniku podziału przedsiębiorstwa nadal są w stanie osiągać znaczne korzyści 
skali.
W mniejszych  krajach,  o  mniejszych  rynkach,  podział  monopolu  może  do tego 
stopnia
zmniejszyć  skalę  produkcji,  że  przeciętne  koszty  wytwarzania  staną  się 
prohibicyjnie
wysokie.  W  takiej  sytuacji  regulowanie  monopolu  może  się  okazać  lepszym 
rozwiąza-
niem niż zakazywanie istnienia monopoli.
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Ta analiza nie tylko pomaga zrozumieć historyczne różnice w polityce ochrony
konkurencji w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Wynikają z niej również
pewne wnioski dotyczące rozwoju unijnej polityki  ochrony konkurencji, w miarę 
po-
stępowania  procesu  integracji  europejskiej  i  ujednolicania  rynku  Unii.  Przy 
większym
rynku coraz lepszym rozwiązaniem z punktu widzenia  Unii  Europejskiej  będzie 
podej-
ście amerykańskie, które polega raczej na zakazywaniu monopoli niż na szukaniu 
sku-
tecznych metod regulowania zachowania monopolistów.

17.5. Fuzje

Dwa przedsiębiorstwa mogą się połączyć ze sobą w dwojaki sposób.

   Jedna firma może wystąpić z propozycją przejęcia drugiej, przedstawiając ak-
cjonariuszom ofertę wykupienia ich udziałów.

Kadra  kierownicza  zatrudniona  w  przejmowanym  przedsiębiorstwie  zwykle 
broni
się  przed  takim  rozwiązaniem,  ponieważ  zagraża  jej  utrata  pracy.  Jednak 
akcjonariusze
zaakceptują je, jeśli tylko oferta będzie odpowiednio atrakcyjna.

Fuzja stanowi dobrowolne połączenie dwóch przedsiębiorstw, które sądzą, że
li   w wyniku połączenia ich sytuacja się polepszy.

Od tej chwili fuzją będziemy nazywać obie formy połączenia przedsiębiorstw. 
Czy
fuzje są korzystne dla społeczeństwa, czy też przyczyniają się jedynie do powstania
prywatnej siły monopobstycznej?

Proces produkcji składa się zwykle z kilku faz. Pierwszą z nich może być np. 
wy-
dobycie rudy żelaza, drugą — produkcja stali, trzecią zaś wytwarzanie z tej stali 
samo-
chodów.

Przez fuzję poziomą rozumiemy połączenie się dwóch przedsiębiorstw należą-
cych  do  tej  samej  gałęzi  i  reprezentujących  tę  samą  fazę  produkcji.  Fuzja 
piono-
wa oznacza połączenie się dwóch firm działających w tej samej gałęzi i repre-
zentujących  rozmaite  stadia  produkcji.  Istnieją  też  fuzje  prowadzące  do 
powsta-
nia konglomeratów, kiedy działalność produkcyjna obu partnerów jest różna.
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W  przypadku  fuzji  poziomych  można  uzyskać  korzyści  skali.  Jedna  wielka 
fabryka
samochodów może być lepszym rozwiązaniem niż dwie małe (jeśli każda z nich 
wy-
twarzała mniej, niż wynosi minimalna skala efektywna). W przypadku fuzji piono-
wych  mogą  się  pojawić  korzyści  związane  z  zarządzaniem  i  planowaniem. 
Długookre-
sowe  decyzje  o  wielkości  i  typie  stalowni  łatwiej  jest  podejmować  łącznie  z 
rozstrzy-
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Ramka 17.5

Sprawdźmy ich!

W styczniu 2003 r. firma  Morrisons,  prowadząca sieć supermarketów w Wielkiej
Brytanii,  mająca  stosunkowo  niewielki  udział  w  rynku  brytyjskim,  złożyła 
bezczelną
ofertę  wykupienia  konkurenta  —  przeżywającej  trudności  firmy  Safeway.  Tym 
posu-
nięciem Morrisons rozpoczął wojnę o przejęcie Safewaya z liderem rynku Tesco, ze
światowym gigantem wśród supermarketów,  firmą  Wal-Mart  oraz  z  Sainsburys, 
innym
liczącym się graczem na rynku brytyjskim.

Wszystkie oferty zostały zbadane przez Komisję ds. Ochrony Konkurencji.  Ze
względu  na  skrajnie  skoncentrowany  rynek  Komisja  obawiała  się,  że  przejęcie 
doko-
nane  przez  któregokolwiek  z  wielkich  graczy  zaszkodziłoby  konkurencji  w 
przyszło-
ści. Komisja postanowiła zatem odrzucić wszystkie oferty, poza ofertą Morrisons.

gnięciami dotyczącymi wolumenu produkcji samochodów, gdzie zużywa się dużo
stali. W przypadku konglomeratów szanse bezpośredniej obniżki kosztów produkcji 
są
raczej  nikłe,  ponieważ  łączą  się  przedsiębiorstwa  o  całkowicie  niezależnej 
produkcji.

Często  wymienia  się  jeszcze  dwa  inne  rodzaje  potencjalnych  korzyści 
związanych
z fuzją. Po pierwsze, jeżeli kadra kierownicza jednego przedsiębiorstwa jest bardzo
sprawna,  to  celowe  może  być  oddanie  jej  w  zarządzanie  obu  firm.  Takie 
wyjaśnienie
bardzo odpowiada menedżerom, ekonomiści są ta bardziej sceptyczni. Po drugie, łą-
cząc  swe  zasoby  finansowe,  dokonujące  fuzji  przedsiębiorstwa  mogą  uzyskać 
łatwiej-
szy dostęp do tanich kredytów, co pozwoli im na podejmowanie większego ryzyka i 
fi-
nansowanie większych projektów badawczych. Mogą też osiągnąć korzyści ze skali
działalności marketingowej. Korzyści o charakterze finansowym i zarządczym wy-
jaśniają, dlaczego fuzje opłacają się nawet w przypadku przedsiębiorstw produkują-
cych zupełnie różne produkty.

Jeżeli łączące się firmy osiągną niektóre z tych korzyści, to zwiększą wydajność
i obniżą koszty. Te prywatne korzyści są zarazem zyskami społecznymi. Mogłoby 
się
zatem wydawać, że kalkulacja społeczna i indywidualna dają taki sam wynik.

Jednak rachunek społeczny i rachunek prywatny mogą się różnić wynikami. Po
pierwsze,  połączenie  się dwóch wielkich firm zapewni im siłę monopolistyczną, 
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której
źródłem  jest  duży  udział  w  rynku.  Powstałe  w  wyniku  fuzji  przedsiębiorstwo 
prawdo-
podobnie  ograniczy  produkcję  i  podniesie  ceny,  co  jest  niekorzystne  dla 
społeczeństwa
jako całości.

Po  drugie,  połączone  przedsiębiorstwo  może  wykorzystywać  swą  potęgę 
finanso-
wą. Niebezpieczeństwo  to  jest  szczególnie  istotne  w  przypadku  konglomeratu. 
Produ-
cent samochodów i wytwórca żywności mogą użyć swych połączonych zasobów fi-
nansowych  do  rozpoczęcia  walki  cenowej  w  jednej  z  tych  gałęzi  przemysłu. 
Ponieważ
dysponują dodatkowymi zasobami finansowymi, nie oni zbankrutują jako pierwsi.
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Wypierając z rynku konkurentów lub jedynie  szachując tą groźbą potencjalnych 
rywa-
li, mogą zwiększyć swój udział w rynku, odstraszyć chętnych do wejścia do gałęzi
i potem już na stałe narzucić wysokie ceny.

Państwo  musi  zatem  porównać  korzyści  społeczne  (potencjalna  obniżka 
kosztów)
ze społecznymi kosztami (zwiększenie się siły monopolistycznej).

Fuzje przedsiębiorstw w praktyce

Tablica  17.1  ilustruje  przeciętną  roczną  liczbę  przejęć  i  fuzji,  w  których  biorą 
udział
wyłącznie firmy brytyjskie. Dane te ujawniają znaczny wzrost skali fuzji przedsię-
biorstw w końcu lat osiemdziesiątych i końcu lat dziewięćdziesiątych  XX  w. Co 
było
przyczyną tego wzrostu? Po pierwsze, obie fale fuzji zbiegły się w czasie z hossą na
rynku  papierów  wartościowych,  która  zwiększała  wartość  wchodzących  w  grę
spółek.

Po drugie, fuzje często towarzyszą próbom racjonalizacji struktury gospodarki. 
Na
rynkach  europejskich  przełomowe  znaczenie  miały  utworzenie  w  1992  r. 
Jednolitego
Rynku  Europejskiego  oraz  wprowadzenie  euro  w  1999  r.  Rozszerzony  rynek 
zwiększa
korzyści  skali  (podnosi  to  prywatną  opłacalność  tworzenia  wielkich 
przedsiębiorstw)
i powoduje zintensyfikowanie konkurencji (co zmniejsza zaniepokojenie społeczeń-
stwa fuzjami, których skutkiem jest wzrost siły monopolistycznej).

Po trzecie, kombinacja postępu technicznego i deregulacji spowodowała zmianę
struktury  rynku  zarówno  w  Wielkiej  Brytanii,  jak  i  u  jej  głównych  partnerów 
handlo-
wych.  Nadszedł  kres istnienia  rynków narodowych  w telekomunikacji,  usługach 
finan-
sowych i w wielu innych gałęziach. Fuzje międzynarodowe umożliwiły głównym 
gra-
czom właściwą reakcję na rozszerzanie się rynków. Tablica 17.2 potwierdza dużą
skalę  tej  transgranicznej  działalności,  której  przykładem  jest  spektakularne 
przejęcie
przez  Vodafone  —  za  39  mld  £  —  amerykańskiego  operatora  sieci  telefonii 
komórko-
wej AirTouch.
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Wzrost  rozmiarów  rynków  w  ciągu  ostatnich  15  lat  wpłynął  również  na 
strukturę

rodzajową  zawieranych  fuzji.  Odsetek  fuzji  prowadzących  do  powstania 
konglomera-

LataLiczbaWartość

L

(mld £ w cenach 1998 r.)1972-197864011979-
198549041986-19891 300431990-1994590101995-
1998580311999-2000540612001-200349324

Tablica 17.1. Przejęcia i fuzje w Wielkiej Brytanii w latach 1972—
2003 (średnie roczne)

Źród ło :  ONS, Mergers 
and Acquisitions.
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tów zwiększał  się  w latach  sześćdziesiątych  i  siedemdziesiątych  XX  w.,  aż  we 
wcze-
snych  latach  osiemdziesiątych  osiągnął  jedną  trzecią  całości.  Jednak  późniejsza 
dere-
gulacja rynków finansowych ułatwiła zaciąganie kredytu i  zmniejszyła  znaczenie 
za-
sobów finansowych, których zwiększenie stanowiło do tej pory jeden z głównych
celów  powstawania  konglomeratów.  Niezadowalające  wyniki  tych 
przypominających
hybrydy przedsiębiorstw coraz częściej powodowały ich rozpad i powrót do dotych-
czasowych, podstawowych dziedzin działalności. W przeciwieństwie do tego proces
zanikania rynków narodowych spowodował szybki wzrost liczby fuzji poziomych.

Polityka państwa wobec połączeń przedsiębiorstw

Gdyby państwo prowadziło twardą politykę utrudniania połączeń, zwiększenie się
liczby wielkich przedsiębiorstw powstających w wyniku fuzji nie byłoby możliwe.
Istnieją  dwa  wystarczające  powody,  aby poddać  planowaną  fuzję  badaniu  przez 
Komi-
sję  ds.  Ochrony  Konkurencji:  1)  jeżeli  połączenie  doprowadzi  do  powstania 
monopolu
mającego 25% udziału w rynku (takie kryterium jest najczęściej przyjmowane przy
orzekaniu  o  istnieniu  pozycji  monopolistycznej);  2)  jeżeli  roczne  obroty 
przejmowanej
spółki na rynku brytyjskim wynoszą co najmniej 70 min £8.

Od  momentu wprowadzenia tego ustawodawstwa w 1965 r. jedynie około 4%
przypadków planowanych fuzji odesłano do zbadania przez Komisję. Przez długi 
czas
polityka rządu brytyjskiego była zatem neutralna lub nawet przychylna wobec łączą-
cych się przedsiębiorstw.

Główną przesłanką brytyjskiej polityki wobec fuzji przedsiębiorstw było przeko-
nanie, że korzyści z fuzji przewyższają koszty. Oznacza to, że w istocie opierała się
ona  na  dwóch  podstawowych  założeniach.  Po  pierwsze,  przyjmowano,  że 
oszczędno-
ści  związane z korzyściami  skali  i  pełniejszym wykorzystaniem uzdolnień kadry 
kie-
rowniczej mogą być znaczne. Po drugie, zakładano, że Wielka Brytania jest częścią
rynku światowego, na którym konkurencja nasila się, co sprawia, że siła monopoli-

Tablica  17.2.  Przejęcia  i  fuzje  przedsiębiorstw  w  Wielkiej  Brytanii  w  latach  1997-2003
(krajowe i międzynarodowe; mld £)

Narodowość firm
(przejmowanych i przejmujących)

1997 1998 1999 2000 2003

Firma brytyjska przez firmę brytyjską 26 30 23 107 558
Firma zagraniczna przez firmę brytyjską 19 54 88 181 243
Firma brytyjska przez firmę zagraniczną 15 32 25 64 129

Ź r ó d ł o :  ONS, First Release.

8 Specjalny charakter  ma  analiza  fuzji  w  dwóch  konkretnych  dziedzinach.  Chodzi  o  bezpieczeństwo  narodo-
we  oraz  o  fuzje  dotyczące  różnych  rodzajów  mediów,  kiedy  w grę  może  wchodzić  zagrożenie  monopoliza-
cją  dostępu  do  samej  informacji.  W  takich  przypadkach,  niezależnie  od  analizy  wpływu  fuzji  na  konkuren-
cję, Komisja formułuje nadal szersze opinie dotyczące interesu publicznego.
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styczna  łączących  się  przedsiębiorstw  i  odpowiadający  jej  społeczny  koszt 
ponoszo-
nych  strat  są  nieduże.  Wielkie,  jak  na  stosunki  brytyjskie,  połączone 
przedsiębiorstwa
pozostają  nieduże  w  porównaniu  z  rozmiarami  rynków  europejskich  czy 
światowych.
W  związku  z  tym  mają  do  czynienia  ze  stosunkowo  elastycznym  popytem. 
Ogranicza
to ich możliwości podnoszenia cen ponad poziom kosztu krańcowego.

Niemniej,  niemal  połowy  budzących  wątpliwości  połączeń  odesłanych  do 
Komisji
zakazano. Jednak postępowanie wyjaśniające przed Komisją trwa wiele miesięcy.
W  tym  czasie  ceny  akcji  łączących  się  przedsiębiorstw  mogą  się  zmienić,  co 
zdezak-
tualizuje  pierwotną  wycenę  ich  udziałów  kapitałowych,  stanowiącą  podstawę 
wynego-
cjowanych  warunków połączenia.  W praktyce  nawet  samo  zagrożenie,  że  fuzja 
może
zostać zgłoszona do Komisji, często wystarcza, aby skłonić firmy do porzucenia 
pla-
nów połączenia.

Wreszcie,  podobnie  jak  w  przypadku  polityki  ochrony  konkurencji,  w 
uzasadnio-
nych  sytuacjach  pierwszeństwo  ma  prawo  Unii  Europejskiej.  Nie  ma  ono 
zastosowa-
nia  przy  ocenie  zasadności  zgody  na  fuzję  dwóch  brytyjskich  supermarketów, 
ponie-
waż  kwestia  ta  dotyczy  głównie  brytyjskich  konsumentów.  Jednak  Komisja 
Europej-
ska zbada przypadki fuzji przedsiębiorstw o łącznych rocznych obrotach na całym
świecie  przekraczających  5  mld  EUR,  przy  dodatkowym  założeniu,  że  łączne 
obroty
w krajach Unii każdego z nich przekraczają 250 min EUR.

Podsumowanie

• Koszt społeczny związany z występowaniem siły monopolistycznej powstaje
dlatego, że producenci zrównują koszt krańcowy z utargiem krańcowym, który
jest  niższy  od  ceny  i  użyteczności  krańcowej  dla  konsumenta.  Stanowi  on 
skumu-
lowaną różnicę między wartością przypisywaną przez konsumentów utraconej
wielkości  produkcji  a  kosztem krańcowym jej wytworzenia.  Koszt  społeczny 
jest
wyższy  wówczas,  gdy  przedsiębiorstwa,  wykorzystując  swą  siłę  rynkową, 
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ponoszą
niepotrzebne koszty, co przesuwa ich krzywe kosztów w górę.

• Przyczyną  nieefektywności typu  X jest  wyłączność dostępu monopolisty do 
in-
formacji  o  prawdziwej  wysokości  ponoszonych  przez  niego  kosztów.  Ani 
akcjo-
nariusze,  ani  agencje  regulacyjne  nie  są  w stanie  ustalić  ich  poziomu.  Brak 
zagro-
żenia  konkurencją  może  spowodować,  że  monopoliści  nie  podejmują 
wystarczają-
cych wysiłków w celu obniżenia kosztów, co wpływa na wzrost społecznego
kosztu monopolizacji.

• Celem  polityki  przemysłowej  jest  usuwanie  zawodności  rynku,  która  nie 
wynika
z  korzyści  skali  i  niedoskonałej  konkurencji.  Przeciwdziałaniu  skutkom  tej 
ostat-
niej służy polityka ochrony konkurencji.

• Własność  intelektualna  pojawia  się  dzięki  uzyskaniu  przez  twórców nowej 
wie-
dzy  patentów  i  praw  autorskich,  czyli  czasowego  monopolu  prawnego. 
Perspek-
tywa  uzyskania  patentu  skłania  do  dokonywania  wynalazków.  Inaczej 
wynalazcy
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poświęcaliby mniej zasobów na dokonywanie wynalazków. Obawialiby się, że 
zy-
ski z udanego wynalazku zostaną szyko przejęte przez naśladowców.

• Badania i  prace rozwojowe  (B  +  R)  są przyczyną  korzystnych efektów ze-
wnętrznych: wydatki jednej firmy są źródłem korzyści innych firm.

• Polityka  przemysłowa  państw  wobec  krajowych  liderów  jest  ważnym 
czynnikiem
wpływającym  na  konkurencyjność  tych  przedsiębiorstw  na  rynku 
międzynarodo-
wym.

• Gałęzie  wschodzące  i  gałęzie schyłkowe  są przyczyną  zawodności  rynku o 
jesz-
cze  innym  charakterze.  Nie  traktując  tego  faktu  jako  powszechnego 
usprawiedli-
wienia  dla  prowadzenia  aktywnej  polityki  przemysłowej,  państwa  powinny 
spraw-
dzać, dlaczego rynek nie działa lepiej i czy interwencja rzeczywiście poprawi 
sy-
tuację.  „Wskazywanie  zwycięzców palcem"  nie  przynosi  dobrych  wyników,
natomiast  stosowanie  zdecentralizowanych  bodźców  może  się  okazać 
skuteczne,
jeżeli tylko jasno określi się ich cele.

• Geografia ekonomiczna analizuje lokalizacyjne efekty zewnętrzne, związane
z podnoszeniem kwalifikacji, kosztami transportu i tworzeniem wiedzy.  Baza 
pro-
dukcyjna stanowi dostępny w danym kraju zasób kapitału lokalizacyjnego.

• W Wielkiej Brytanii  Urząd ds. Uczciwej Konkurencji odpowiada za ochronę
konsumentów  i  efektywne  działanie  rynków.  Może  on  zlecić  szczegółowe 
badanie
rynku  przez  Komisję  ds.  Ochrony  Konkurencji  w  celu  ustalenia,  czy 
istniejąca
struktura  rynku  i  działania  przedsiębiorstw  nie  spowodowały  istotnego 
ogranicze-
nia konkurencji.

• Jeśli  działalność  brytyjskich  firm  znacząco  wykracza  poza  granice  Wielkiej 
Bryta-
nii, podlega ona Europejskiemu Prawu o Ochronie Konkurencji.

• Rozróżniamy  fuzje  poziome,  pionowe  i  prowadzące  do  powstania 
konglomera-
tu.  W przypadku konglomeratów korzyści skali są najmniejsze. Obserwowany
ostatnio  gwałtowny  wzrost  liczby  fuzji  był  wywołany  przede  wszystkim 
połącze-
niami  poziomymi,  których  celem jest  wykorzystanie  faktu  powiększania  się 
rynku
spowodowanego globalizacją, integracją europejską i deregulacją.
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• Fuzje powinny być w zasadzie badane przez Komisję ds. Ochrony Konkurencji,
jeśli w ich wyniku powstaje firma, której udział w rynku przekracza 25% lub 
jeże-
li  chodzi  o przejęcie firmy o rocznych obrotach przekraczających  70 min £.
W  praktyce  Komisja  bada  tylko  niewielką  część  połączeń  spełniających  te 
kryte-
ria. Jest to częściowo uzasadnione, bo Wielka Brytania konkuruje na wielkim 
ryn-
ku światowym, na którym firmy te będą miały niewielką siłę monopolistyczną.

Zadania sprawdzające

1. Gałąź, w której panuje wolna konkurencja, produkuje 1 min jednostek wyrobu. 
AC
= MC = 5 £. Po przejęciu przez monopolistę wielkość produkcji gałęzi spada do
800 000 jednostek, a cena wzrasta do 8 £. Koszt przeciętny oraz koszt krańcowy 
się
nie zmieniają. Oblicz rozmiary społecznego kosztu monopolizacji.
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2. Załóż, że po przejęciu przez monopolistę koszt przeciętny, AC, i koszt krańcowy,
MC, wzrastają do 6 £, a produkcja obniża się do 600 000 jednostek, które są 
sprze-
dawane po 11 £. Ile teraz wynosi społeczny koszt monopolu?

3. Wyjaśnij  różnicę w polityce  rządów Wielkiej  Brytanii  i  USA w stosunku do 
mono-
poli i fuzji przedsiębiorstw.

4. Polityka  gospodarcza prowadzona w Wielkiej Brytanii  zapewnia znaczne ulgi 
po-
datkowe dla inwestujących w małe firmy. Czy wyniki przeprowadzonej w tym 
roz-
dziale analizy uzasadniają taką politykę?

5. Większość piłek, którymi gra się w piłkę nożną na świecie, jest wytwarzana w 
pew-
nej  niewielkiej  wiosce w Pakistanie.  Dlaczego ich producenci  skupiają się w 
jednej
okolicy? Dlaczego ich siedzibą jest Pakistan, a nie Szwajcaria?

6. Powszechne błędy w rozumowaniu. Wyjaśnij, dlaczego poniższe stwierdzenia 
są
nieprawdziwe,  a)  Skoro  monopole  osiągają  zyski,  to  znaczy,  że  są  dobrze 
zarządza-
nymi  przedsiębiorstwami,  b)  Ponieważ  monopole  powodują  marnotrawstwo 
zaso-
bów w skali społecznej, powinniśmy zakazać przekraczania przez jakąkolwiek 
fir-
mę 20% udziału w rynku wewnętrznym, c) Fuzje są korzystne, w przeciwnym 
razie
przedsiębiorstwa nie łączyłyby się.

Uwaga: Rozwiązania zadań sprawdzających zamieszczono na końcu książki.

Online Learning Centre with Powerweb

Chcąc lepiej zrozumieć główne koncepcje tego rozdziału, możesz przejrzeć dodat-
kowe materiały zamieszczone w Internecie pod adresem: Online Learning Centre,
www.mcgraw-hill.co.uk/textbooks/begg.  Znajdziesz  tam krótkie  pytania  testowe,
przykłady problemów ekonomicznych oraz różne artykuły — wszystko za darmo.

Jeśli  chcesz  mieć  jeszcze więcej  materiałów,  streszczeń  i  przykładów,  które
mogą  pomóc  ci  w  studiowaniu  ekonomii,  kup  zbiór  zadań  Economics Student
Workbook. W tym celu wejdź na stronę:  www.mcgraw-hill.co.uk/textbooks/begg,
i znajdź połączenie do zbioru zadań, który chcesz zakupić9.

9 Powyższe  materiały  są  dostępne  w  języku  angielskim.  Zbiór  zadań  do  II  wydania  polskiego  tego  podrę-
cznika  można  zakupić  w  księgarniach  ekonomicznych:  P. Smith,  D.  Begg,  Ekonomia.  Zbiór  zadań,  PWE,
Warszawa 2001 (przyp. red. nauk.).

http://www.mcgraw-hill.co.uk/textbooks/begg
http://www.mcgraw-hill.co.uk/textbooks/begg


Czy  warto  sprywatyzować  monopol
naturalny?

Po przeczytaniu tego rozdziału powinieneś rozumieć:
• na czym polega problem monopolu naturalnego;

• istotę nacjonalizacji jako sposobu rozwiązania tego problemu;

• metodę ustalania cen z wykorzystaniem społecznych kosztów krańcowych;

• w jaki sposób przeprowadza się analizę społecznych kosztów i korzyści projektów in-

westycyjnych;

• pojęcia taryfy dwuczęściowej i ceny obciążenia szczytowego;

• cele i przebieg prywatyzacji oraz inicjatywę „Prywatne Finansowanie";

• metody regulacji prywatnego monopolu naturalnego;

• w jaki sposób globalizacja przyczynia się do złagodzenia problemu monopolu natural-

nego.

każdej  wielkiej  monarchii  w  Europie  sprzedaż  gruntów  koronnych 
przyniosłaby
skarbowi dużo większy dochód od tego,  jaki  dotychczas  dała ich eksploatacja... 
Gdyby
dobra  królewskie  stały  się  własnością  prywatną,  w  ciągu  paru  lat  zostałyby 
znacznie
użyźnione i lepiej zagospodarowane".

Adam Smith
Bogactwo narodów (1776)

W rozdziale 17 omówiliśmy rolę polityki gospodarczej tam, gdzie wspieranie 
kon-
kurencji  jest  możliwe i może sprzyjać efektywności. Teraz zastanowimy się nad 
sytu-
acją w tych gałęziach gospodarki, w których występują duże korzyści skali. Konku-
rencja może się tu okazać niemożliwa lub jej skutkiem może być utrata korzyści 
skali,
co  oznacza,  że  jej  wprowadzenie  jest  niepożądane.  Przed  1980  r.  sądzono,  że
w przypadku  takich  gałęzi  regulacja  musi  być  tak  daleko  posunięta,  iż  równie 
dobrze
państwo może przejąć je na własność.



Nacjonalizacja polega na przejęciu przedsiębiorstw prywatnych przez sektor 
pu-
bliczny.

Po roku 1980 w Wielkiej Brytanii rozpoczęto pionierski program prywatyzacji, 
któ-
ry obecnie jest naśladowany w tak różnych krajach, jak Francja, Japonia, Meksyk i 
Wę-



Czy warto sprywatyzować monopol naturalny?   1005

gry. Niektóre kraje, jak np. Czechy, gdzie na początku lat dziewięćdziesiątych 97% 
go-
spodarki pozostawało w rękach państwa, tak zapaliły się do szybkiej prywatyzacji, 
że
rozdały  prywatnym  akcjonariuszom  przedsiębiorstwa  państwowe  za  ich  cenę 
nominal-
ną!

Hj  Prywatyzacja oznacza  zwrot  przedsiębiorstw  państwowych  sektorowi 
prywatne-
Wm   mu, który staje się ich właścicielem i sprawuje nad nimi kontrolę.

Początkowo miano  nadzieję,  że  regulacja  sprywatyzowanych  przedsiębiorstw 
bę-
dzie miała niewielki zakres.  To  dlatego zmiany te nazywano czasem deregulacją.
W gałęziach, w których nie występują duże korzyści skali, osiągnięcie takiego celu
było możliwe. Natomiast w tych gałęziach, na których skoncentrujemy naszą uwagę
w tym rozdziale — chodzi o przedsiębiorstwa użyteczności publicznej działające 
np.
w energetyce,  gazownictwie  i  wodociągach  —jest  potrzebna  bardziej  radykalna 
regu-
lacja, jeżeli oczywiście konkurencja międzynarodowa nie jest intensywna.

18.1. Monopol naturalny

Na  rysunku  18.1  widzimy  gałąź,  w  której  długookresowy  przeciętny  koszt 
produkcji
stale maleje w miarę wzrostu produkcji. W takiej gałęzi przeżyć może tylko jedno 
pry-
watne  przedsiębiorstwo.  Firma,  która  zwiększa  produkcję,  zawsze  jest  w  stanie 
obni-
żyć  koszty i  osłabić  pozycję  rywali.  Przy krzywej  popytu  DD i  krzywej  utargu 
krańco-
wego  MR powstały w ten sposób monopolista wytworzy produkcję  QM i osiągnie 
zysk
w wysokości PMCBE.
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Rysunek 18.1. Monopol naturalny
Punkt  E'  odpowiada  efektywnej  wielkości  produkcji.
Dochodzi  tu  do  zrównania  się  długookresowego
kosztu  krańcowego  —  LMC  i  korzyści  krańcowej
—  DD.  Prywatny  monopolista  osiąga  równowagę
w  sytuacji,  w  której  MR  =  MC,  produkcja  wynosi
QM,  a  zysk  P14CBE.  Czysta  strata  dobrobytu  spowo-
dowana  monopolizacją  wynosi  AEE'.  Jeśli  przepisy
prawa  zmusiłyby  monopolistę  do  pobierania  stałej
ceny  Pc,  aż  do  osiągnięcia  wielkości  produkcji  Q',
miałby on do czynienia z poziomą linią popytu  PCE'.
Ponieważ  cena  Pc byłaby  wtedy  tożsama  z  utargiem
krańcowym,  monopolista  ten  wytwarzałby  w  punk-
cie  E',  w  którym  dochodzi  do  zrównania  się  utargu
krańcowego  i  kosztu  krańcowego.  Chociaż  rozwią-
zanie  takie  jest  efektywne,  to  społeczeństwo nie  jest
w  stanie  zmusić  monopolisty  do  wytwarzania  takiej
właśnie  wielkości  produkcji  w  długim  okresie.  Po-
nieważ  E'  leży  poniżej  LAC,  monopolista  ponosi
straty i raczej zaprzestanie produkcji.
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Przeciętny koszt produkcji w warunkach monopolu naturalnego nieustannie się
zmniejsza w miarę wzrostu wielkości produkcji. Prowadzi to do wyparcia
Hl   z rynku wszystkich mniejszych konkurentów.

Przy tej wielkości produkcji w punkcie A społeczna korzyść krańcowa PM prze-
wyższa społeczny koszt  krańcowy.  Monopolista wytwarza zbyt  mało.  Społeczny 
koszt
krańcowy i  korzyść  krańcowa zrównują się przy produkcji  Q'; dlatego z punktu 
widze-
nia społeczeństwa najbardziej efektywnym punktem jest  E'. Działaniu prywatnego
monopolu towarzyszy czysta strata efektywności równa AEE'.

Przypuśćmy,  że  jesteś  członkiem  Komisji  ds.  Ochrony  Konkurencji,  która 
prowadzi
postępowanie przeciwko temu monopoliście. Jeśli podzielisz to przedsiębiorstwo, 
po-
wstanie wiele małych firm i każda z nich będzie ponosiła wyższe koszty przeciętne, 
co
oznacza  marnotrawienie  zasobów  społeczeństwa.  Mógłbyś  nakazać  temu 
przedsiębior-
stwu  wytwarzać  w  efektywnym  społecznie  punkcie  E'. Produkcja  osiągnęłaby 
wtedy
pożądaną wielkość Q'. Jednak w takiej sytuacji cena Pc okaże się niższa od kosztu
przeciętnego, co oznacza, straty. Jak wiemy, gdy te ostatnie się zmniejszają, koszty
krańcowe  są  zawsze  mniejsze  od  kosztów przeciętnych.  Dlatego  też  zmuszenie 
mono-
polu naturalnego do ustalania ceny opartej na kosztach krańcowych zawsze oznacza
pojawienie  się  strat.  Nie  da  się  zmusić  prywatnej  firmy  do  ponoszenia  strat, 
ponieważ
zaprzestanie ona wówczas produkcji.

Pierwszym  możliwym  rozwiązaniem  jest  powołanie  organu  regulacyjnego, 
takiego
jak Ofgem, który reguluje rynki gazu i elektryczności w Wielkiej Brytanii. Celem tej
instytucji jest maksymalne przybliżenie się do społecznie efektywnego punktu  E'. 
Mo-
nopoliście pozwala się przy tym uzyskać zwrot wszystkich poniesionych kosztów 
eko-
nomicznych,  co zapewnia mu osiągnięcie zysku normalnego.  Doprowadzając do 
sytu-
acji, w której monopolista wytwarza Q i pobiera cenę równą kosztowi przeciętnemu
odpowiadającemu tej wielkości produkcji,  można zmniejszyć  stratę efektywności
z AEE'do GHE'.

Jeszcze  lepszym  rozwiązaniem jest  zgoda  na  stosowanie  przez  monopolistę 
taryfy
dwuczęściowej.
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■j Taryfa dwuczęściowa to system, w ramach którego użytkownicy wnoszą stałą,
H zryczałtowaną opłatę za samą możliwość zakupu usługi, a ponadto płacą cenę
§§§   jednostkową, która odzwierciedla krańcowy koszt produkcji.

Stosowanie  taryfy  dwuczęściowej  ma  na  celu  pokrycie  dwóch  rodzajów 
kosztów:
opłata stała służy sfinansowaniu kosztów stałych, a zmienna opłata jednostkowa po-
zwala pokryć koszty krańcowe. Na rysunku 18.1 monopoliście nakazano pobierać 
Pc

za  każdą  jednostkę  dobra.  Konsumenci  zgłoszą  wtedy  popyt  na  społecznie 
efektywną
ilość dobra  Q'. Ponieważ monopolista jest  teraz biorcą ceny,  która została przez 
pań-
stwo ustalona na poziomie  Pc, wielkość produkcji wyniesie  Q'. Przy tej wielkości 
stra-
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ty monopolisty są najmniejsze, a cena i utarg krańcowy zrównują się z kosztem 
krań-
cowym.  Organ  regulacyjny  pozwala  następnie  monopoliście  pobierać  pewną 
minimal-
ną opłatę stałą, która pozwala mu osiągać jedynie zysk normalny.

Trzecie  możliwe  rozwiązanie  problemu  monopolu  naturalnego  polega  na 
nakaza-
niu monopoliście wytwarzania w społecznie efektywnym punkcie E' i sprzedawania
po cenie P0 przy jednoczesnym dotowaniu działalności monopolisty przez państwo
w celu pokrycia jego strat. W interesie społecznym leży, aby efektywna wielkość
produkcji <2'była wytwarzana w sposób minimalizujący koszty. Gdy dochodzi do 
do-
towania monopolu prywatnego, opinia publiczna domaga się, aby państwo przejęło
daną gałąź i szczegółowo nadzorowało całą jej działalność.

Trzy problemy powracają ciągle przy próbach zastosowania któregoś z powyż-
szych  rozwiązań  kwestii  monopolu  naturalnego.  Po  pierwsze,  jeżeli  koszty 
pozyskiwa-
nia informacji  przez organ nadzorujący są  wysokie,  to  trudno jest  zapewnić,  że 
okre-
ślona gałąź będzie rzeczywiście minimalizować koszty.  Nadmierne koszty mogą 
zo-
stać ukryte w cenie ustalanej na podstawie kosztów przeciętnych (rozwiązanie  1),

mogą powodować podwyższenie opłaty stałej w ramach taryfy dwuczęściowej (roz-
wiązanie  2)  albo  też  mogą  wywołać  żądania  wyższych  dotacji  (rozwiązanie  3).
W  każdym  przypadku  organ  regulacyjny  staje  przed  trudnym  zadaniem 
zapewnienia
największej możliwej efektywności monopolu naturalnego. Drugim problemem jest
niewola regulacyjna.

Zjawisko  niewoli regulacyjnej {regulatory capture) oznacza,  że  organ 
regulacyj-
ny  stopniowo zaczyna  identyfikować  się  z  celami  firmy,  którą  nadzoruje, 
osta-
tecznie stając się jej obrońcą, nie zaś strażnikiem.

Regulowany  podmiot  poświęca  dużo  czasu,  wysiłku  i  pieniędzy,  próbując 
wpłynąć
na nastawienie organu regulacyjnego.

Z konieczności regulatorzy nawiązują kontakty z kontrolowanymi przedsiębior-
stwami. W efekcie organ regulacyjny może spoglądać na różne problemy z pozycji
kontrolowanego przedsiębiorstwa.

Po trzecie, organ regulacyjny może nie być w stanie wiążąco zobowiązać się do
określonych  działań  w  przyszłości.  Na  przykład,  może  on  próbować  zachęcić 
monopo-
listę  do  inwestowania,  obiecując  mu  złagodzenie  nadzoru  w przyszłości.  Kiedy 
jednak
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inwestycja została dokonana, a koszty są utopione, wtedy agencja regulacyjna ulega
pokusie zmiany reguł gry i zwiększenia swoich wymagań. Przewidując taki rozwój
wypadków,  monopolista  inwestuje  za  mało.  W  efekcie  w  stanie  równowagi 
inwestycje
są za małe, ponieważ organ regulacyjny ma problemy z podejmowaniem wiarygod-
nych zobowiązań.

W latach 1945-1980 wiele rządów w Europie doszło do wniosku, że w obliczu
omówionych  przed  chwilą  trzech  problemów  najmniejszym  złem  jest 
nacjonalizacja.
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18.2. Znacjonalizowane gałęzie gospodarki

Znacjonalizowane gałęzie obejmują państwowe przedsiębiorstwa, które wytwarzają
prywatne dobra i usługi w celu ich sprzedaży na rynku. Nawet w 2005 r. pewne 
przed-
siębiorstwa brytyjskie pozostawały własnością państwa (np.  British Nuclear Fuels
i  UK  Atomie  Energy  Authority).  Jakiego  zachowania  powinnno  wymagać 
społeczeń-
stwo od firm państwowych?

Decyzje inwestycyjne
Prywatny  projekt  inwestycyjny  jest  opłacalny,  jeśli  wartość  zaktualizowana 
strumienia
przyszłych zysków operacyjnych przewyższa początkowy koszt nabycia odpowied-
nich  dóbr  kapitałowych.  W  pierwszej  kolejności  prywatne  przedsiębiorstwa 
realizują
najbardziej opłacalne projekty.  Inwestowanie trwa aż do pojawienia się projektu 
krań-
cowego.  W  przypadku  takiego  projektu  obecna  wartość  przyszłych  zysków 
zrównuje
się z wartością początkowych inwestycji. Do tych samych wniosków można dojść, 
po-
sługując się strumieniami, a nie zasobami. Inwestowanie trwa dopóty, dopóki stopa
zwrotu z realizowanych projektów przewyższa stopę procentową, która wyznacza
koszt alternatywny angażowanych funduszy1.

Te  same  zasady  mają  zastosowanie  w  przypadku  decyzji  o  inwestycjach 
publicz-
nych.  Tutaj  jednak musimy  brać  pod uwagę  społeczne,  a  nie  prywatne  koszty, 
korzyści
i stopę dyskontową.

Początkowy koszt dóbr inwestycyjnych. Kiedy nie występują żadne zakłócenia,
koszt  ten  oznacza  po  prostu  prywatny  koszt  realizacji  projektu  inwestycyjnego. 
Jednak
występowanie lokalnego bezrobocia może zmniejszyć społeczny koszt zatrudnienia
robotników budowlanych poniżej płacy rynkowej. Gdyby nie doszło do realizacji 
roz-
patrywanego  projektu,  ludzie  ci  nie  wytwarzaliby  żadnych  produktów.  Także 
produk-
cyjne efekty zewnętrzne mogą powodować różnice wartości prywatnych i społe-
cznych.  Tam,  gdzie  budowa  dóbr  kapitałowych  powoduje  powstanie 
produkcyjnych
efektów zewnętrznych (np. wzrost kwalifikacji pracowników), maleje „społeczna 
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ce-
na" dóbr kapitałowych.

Wycena strumienia przyszłych korzyści i kosztów.  Społeczeństwo bierze pod
uwagę społeczną, a nie prywatną,  wycenę kosztów i korzyści.  Jedną z przyczyn 
różnic
wartości społecznych i prywatnych są efekty zewnętrzne.

1 Autorzy  niepotrzebnie  mieszają  tu  dwie  kategorie  pojęciowe:  strumienie  (zasoby)  i  mierniki  opłacalności
inwestycji.  Wydatki  na inwestycje to  co prawda zasób,  ale  zyski  operacyjne  (a dokładniej  — przepływy pie-
niężne  netto)  należą  do  kategorii  strumieni,  a  nie  zasobów.  Natomiast  stopa  zwrotu  z  inwestycji  jest  miarą
opłacalności, wyrażoną w postaci procentowej (przyp. red. nauk.).



Stopa dyskontowa  jest to stopa procentowa stosowana przy obliczaniu zaktu-
alizowanej wartości strumienia przyszłych korzyści lub kosztów.

Metro zmniejszające zatłoczenie dróg daje społeczne korzyści, które są większe 
od
przychodów  ze  sprzedaży  biletów.  Odkrycie  nowego  lekarstwa  może  oznaczać 
korzyści
społeczne, które znacznie przewyższają korzyści samych nabywców tego lekarstwa.

Decyzje  inwestycyjne  wymagają  zdyskontowania  przyszłych  kosztów  i 
przyszłych
korzyści w celu ustalenia ich wartości zaktualizowanej. Społeczeństwo może przy 
tym
zastosować inną stopę dyskontową niż stopa stosowana w sektorze prywatnym. Na
przykład,  sektor  prywatny  może  być  bardziej  uczulony  na  ryzyko.  Katastrofa 
projektu
może  spowodować  bankructwo  prywatnej  firmy,  a  w  przypadku  sektora 
publicznego
skutkiem może  się  okazać  tylko  minimalna  zmiana  stóp  opodatkowania.  Stopa 
dyskon-
towa stosowana w projektach publicznych może być w związku z tym niższa niż
w projektach prywatnych.

Podsumowując,  decyzje  inwestycyjne  w  przedsiębiorstwach  państwowych 
powinny
być podejmowane z wykorzystaniem społecznej, a nie prywatnej, wyceny kosztów i 
ko-
rzyści.

Decyzje cenowe

Przedsiębiorstwa  publiczne  powinny ustalać  ceny na  poziomie  odpowiadającym 
kosz-
towi  krańcowemu.  Prywatny  koszt  krańcowy  powinien  zostać  skorygowany
o produkcyjne lub konsumpcyjne efekty zewnętrzne, powodując, że społeczeństwo
jednakowo  wycenia  koszt  krańcowy  i  korzyść  krańcową,  związane  z  ostatnią 
jednost-
ką produktu.

Krótkookresowy czy długookresowy koszt krańcowy podstawą ustalania cen?
Jednorazowy koszt budowy fabryki to zasób.  Jest on ponoszony w momencie, gdy 
fa-
bryka  jest  wznoszona.  Natomiast  LMC  to  strumień  odnoszący  się  do  kosztu 
wytwarza-
nia produktu w pewnym okresie.  W rozdziale 12 wyjaśniliśmy,  jak mają  się do 
siebie
zasoby i strumienie. Przy stopie dyskontowej r wartość zaktualizowana PV (zasób)
nieskończonego strumienia kosztów o natężeniu ck na okres jest dana przez formułę



renty bezterminowej: PV=ck/r. Odwrotnie, przypadający na jednostkę czasu koszt ck

początkowego  wydatku  PV  można  wyrazić  jako  c k - r x  PV  Traktowany  jako 
strumień
koszt  zasobów zaangażowanych  w budowę fabryki  jest  początkowym nakładem 
kapi-
tałowym pomnożonym przez stopę dyskontową r.

Na rysunku 18.2 przedstawiono krótkookresowy koszt krańcowy SMC0. Uprasz-
czając, zakładamy, że już istniejąca fabryka ma maksymalną zdolność wytwórczą 
Q0,
a  SMC0 jest stały i równa się  c  aż do osiągnięcia pełnej zdolności wytwórczej, po
czym jego wykres przyjmuje postać prostej pionowej. Niezależnie od wysokości na-
kładów inwestycyjnych produkcja nie może przekraczać wielkości Q0 przy określo-
nym poziomie zdolności wytwórczych.
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Rysunek 18.2. Ustalanie cen na poziomie
kosztu krańcowego
Załóżmy,  że  krótkookresowe  koszty  krańcowe  są  sta-
łe  i  wynoszą  c,  aż  do  osiągnięcia  pełnej  zdolności
produkcyjnej,  a  następnie  ich  wykres  przyjmuje  po-
stać  prostej  pionowej.  Krzywa  SMC0 dotyczy  zdolno-
ści  wytwórczej  Q0,  a  SMC2 zdolności  wytwórczej  Q2.
Przyjmijmy, że mamy do czynienia z  5MC0 i że popyt
obrazuje  linia  D1D1.  W  krótkim  okresie  optymalna
wielkość  produkcji  wynosi  Q1,  a cena powinna zostać
ustalona  na  poziomie  c.  Jeżeli  popyt  wzrośnie  do
D2D2,  to  ceną  opartą  na  koszcie  krańcowym  będzie
P2 na  pionowym  odcinku  SMC0.  Długookresowe
koszty  krańcowe  LMC  obejmują  również  koszt  kapi-
tałowy  ck.  Zaczynając  od  rozmiarów  zakładu  Q0,
w  długim  okresie  społeczeństwo  może  zyskać  trójkąt
ABE,  rozszerzając  zdolność  wytwórczą  zakładu,  aż
LMC zrówna się ze społeczną korzyścią krańcową

w  punkcie  E.  Przy  zdolności  wytwórczej  Q2 cena  P1 odpowiada  krzywej  krótkookresowych  kosztów  krań-
cowych  SMC2.  Ustalanie  cen  na  podstawie  krótkookresowych  kosztów  krańcowych  pozwala  zrównać  bez-
pośrednie  koszty  krańcowe  z  korzyścią  krańcową.  W długim  okresie,  dzięki  efektywnym  decyzjom  inwesty-
cyjnym,  zdolności  wytwórcze  zostają  dostosowane  tak,  iż  cena  odzwierciedla  również  długookresowe  koszty
krańcowe.

Ponieważ  SMC0 jest w krótkim okresie miarą krańcowego społecznego kosztu 
al-
ternatywnego zasobów zużytych do wytworzenia tego dobra, cena powinna zostać
ustalona  na  poziomie  SMC0, tak  aby  zrównały  się  społeczny  koszt  krańcowy  i 
społecz-
na użyteczność (korzyść) krańcowa. Jeżeli zatem popyt jest niski, przedsiębiorstwo 
to
powinno wytwarzać Q1, co oznacza niepełne wykorzystanie możliwości produkcyj-
nych.  W  przypadku  krzywej  popytu  przebiegającej  wyżej  oparcie  cen  na 
krótkookre-
sowym koszcie krańcowym doprowadzi do ustalenia ceny P2 i przedsiębiorstwo to 
bę-
dzie  w  pełni  wykorzystywało  zdolności  produkcyjne.  Ponieważ  produkcji  nie 
można
zwiększyć powyżej  Q0, cena  P2 musi zostać ustalona na poziomie wyższym niż  c, 
aby
zrównać wielkość popytu z maksymalną możliwą do dostarczenia ilością.

W długim okresie w gałęzi tej  może powstać więcej fabryk.  Przy większym 
zaso-
bie  kapitału  będzie  ona  miała  do  czynienia  z  krzywą  krótkookresowego  kosztu 
krańco-
wego  SMC2, której — aż do osiągnięcia nowego poziomu pełnego wykorzystania
zdolności produkcyjnych Q2 — odpowiada stały koszt krańcowy c. Następnie linia
kosztów krańcowych staje się pionowa.

Długookresowy koszt krańcowy (LMC) obejmuje jednak również przypadający 
na
jednostkę czasu koszt alternatywny zasobów zaangażowanych w postaci kapitału, 
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czy-
li  koszt kapitałowy ck. Sposób jego obliczania opisaliśmy wyżej.  Na rysunku 18.2
krzywą LMC rysujemy jako linię poziomą położoną na wysokości P1 = C + ck. Długo-
okresowy  koszt  krańcowy  wytworzenia  kolejnej  jednostki  produktu  jest  sumą 
krańco-
wego kosztu operacyjnego i kosztu kapitałowego na jednostkę produktu.



Załóżmy, że krzywa popytu, odzwierciedlająca społeczną korzyść krańcową, ma
postać linii D2D2. W sytuacji wyjściowej, przy istniejącym zasobie kapitału, Q0 jest
maksymalną  wielkością  produkcji,  a  SMC0 krzywą  krótkookresowego  kosztu 
krańco-
wego. Cena oparta na krótkookresowym koszcie krańcowym wynosi  P2. Chociaż
w krótkim okresie wielkość produkcji jest społecznie efektywna, to nie będzie ona
efektywna  w  długim  okresie.  Skoro  zdolności  wytwórcze  można  zmienić, 
społeczeń-
stwo zechce ustalić produkcję na poziomie odpowiadającym punktowi E, w którym
społeczna  użyteczność  krańcowa  jest  równa  długookresowemu  społecznemu 
kosztowi
krańcowemu LMC Zwiększając zasób kapitału do wielkości umożliwiającej wytwo-
rzenie maksymalnej produkcji Q2, społeczeństwo zyskuje obszar trójkąta ABE, który
odzwierciedla  nadwyżkę  korzyści  krańcowej  nad  kosztem  krańcowym  przy 
zwiększe-
niu produkcji z Q0 do Q1.

Decyzje  cenowe  i  inwestycyjne  są  współzależne.  W  krótkim  okresie  ceny 
wytwa-
rzanych produktów powinny odpowiadać krótkookresowym kosztom krańcowym, 
sta-
nowiącym  społeczny  koszt  alternatywny  zaangażowanych  zasobów.  Jednak  w 
długim
okresie społeczeństwo powinno inwestować,  jeżeli  tylko zaktualizowana wartość 
przy-
szłych  korzyści  przewyższa  koszt  zwiększenia  zasobu  kapitału.  Zamiast  takiej 
oceny
decyzji inwestycyjnych, odwołującej się do pojęcia zasobów, możemy się posłużyć
równoważną  oceną,  nawiązującą  do  pojęcia  strumieni.  Zasób kapitału  powinien 
zostać
zwiększony,  jeżeli  społeczna  użyteczność  krańcowa  przewyższa  długookresowy 
koszt
krańcowy łącznie z kosztem kapitałowym. Chociaż ceny są ustalane na podstawie
krótkookresowych kosztów krańcowych, to w długim okresie inwestycje zmieniają
wielkość mocy wytwórczych i przesuwają krzywą SMC.

Chociaż ceny są ustalane zgodnie z  SMC, w długim okresie inwestycje  będą 
więc
zmieniać zasób kapitału i poziom produkcji odpowiadający pełnemu wykorzystaniu
mocy wytwórczych, aż cena zrówna się także z LMC W długim okresie na rysunku
18.2 efektywna alokacja ma miejsce w punkcie E, w którym pokrywają się korzyść
krańcowa oraz SMC i LMC

Na zakończenie warto zauważyć, że wiele z tych koncepcji można zastosować
również w przypadku prywatnych monopolistów. W tym celu wycenę społecznych 
ko-
rzyści  i  kosztów  wystarczy  po  prostu  zastąpić  wyceną  korzyści  i  kosztów 
prywatnych,
a także zastosować odpowiednią prywatną stopę dyskontową. Nie zmienia to faktu, 
że



w  dążeniu  do  maksymalizacji  zysku  nadal  powinno  się  uwzględniać 
współzależności
decyzji dotyczących cen i inwestycji.

Ceny  obciążenia  szczytowego.  W  rozdziale  8  wykazaliśmy,  że  prywatny 
monopo-
lista osiągnie większe zyski,  jeśli  możliwe  jest  różnicowanie cen,  polegające na 
usta-
laniu  różnych  cen  dla  konsumentów,  których  krzywe  popytu  się  różnią. 
Różnicowanie
cen na rynku  dóbr skłania nabywców płacących niższe ceny do odsprzedawania 
dobra
tym klientom, wobec których zastosowano ceny wyższe. Ogranicza to możliwość
różnicowania cen. Odsprzedaż nie wchodzi jednak w grę, kiedy towar jest usługą 
(np.
dostawa  energii  elektrycznej),  która  musi  zostać  skonsumowana  w  momencie 
nabycia.



Producent energii elektrycznej ma do czynienia z dużym jej poborem w porach
śniadaniowej  i  obiadowej,  umiarkowanym  popytem  w  pozostałej  części  dnia  i 
bardzo
małym popytem w nocy.  Chcąc zaspokoić popyt  w godzinach szczytu,  musi  on 
budo-
wać  dodatkowe  elektrownie,  które  stoją  bezczynne,  kiedy  zapotrzebowanie  jest 
mniej-
sze.  Koszt  budowy tych  dodatkowych  elektrowni  sprawia,  że  w długim okresie 
krań-
cowy koszt zaspokojenia popytu „szczytowych" użytkowników jest wysoki.

Zależnie od pory dnia użytkownicy obciążają społeczeństwo bardzo różnymi
kosztami  krańcowymi.  Słuszne  jest  więc  obciążenie  „szczytowych"  odbiorców 
wyż-
szymi  cenami, aby odpowiadało to powodowanym przez nich wyższym kosztom
krańcowym.

Ceny obciążenia szczytowego to taki system różnicowania cen, w którym od-
H biorcy w okresie największego zapotrzebowania płacą wyższe ceny,  co odpo-
j§§   wiada wyższemu kosztowi krańcowemu zaspokojenia ich potrzeb.

System ten ma dwie zalety. Po pierwsze, odbiorcy „szczytowi" ponoszą ciężar
wyższych  kosztów  krańcowych,  których  są  sprawcami.  Po  drugie,  dla 
użytkowników
mogących przesunąć konsumpcję energii na inną porę (np. gospodarstwa domowe
dysponujące  piecami  akumulacyjnymi,  które  można  włączać  w  godzinach,  gdy 
koszty
krańcowe są  niskie)  niskie  ceny są zachętą  do przestawienia się na  konsumpcję 
poza
porą szczytowego obciążenia. Dzięki bardziej równomiernemu rozłożeniu w czasie
całkowitej dziennej konsumpcji energii elektrycznej społeczeństwo zmniejsza popyt
w porze szczytu i może przeznaczyć mniej zasobów na budowę elektrowni, których
liczbę określa zużycie w porze szczytu.

Posługując  się  rysunkiem  18.2,  można  stwierdzić,  że  efektywna  polityka 
cenowa
dostosowuje  ceny  do  zmian  krótkookresowego  kosztu  krańcowego.  Odbiorcy 
zgłasza-
jący swój popyt poza godzinami szczytu, których krzywą popytu jest  D1D1, płacą
krańcowe  koszty  eksploatacyjne  c  bez  opłat  pokrywających  rozbudowę  mocy 
produk-
cyjnych. Odbiorcy „szczytowi", o krzywej popytu D2D2, płacą wyższą cenę P2, wy-
znaczoną przez punkt  przecięcia się ich krzywej  popytu  z pionowym odcinkiem 
krzy-
wej SMC.

Jaka wielkość inwestycji  jest  właściwa,  jeśli  założymy istnienie tego rodzaju 
efek-
tywnej  struktury  cen?  Inwestycje  powinny  zwiększać  moce  wytwórcze  aż  do 
momen-



tu, w którym ponoszony jednorazowo koszt budowy nowej elektrowni zrówna się
z obecną wartością zysków z jej eksploatacji (przy założeniu efektywnej struktury
cen).  Odpowiednio  w  przypadku  posłużenia  się  pojęciem strumienia  przeciętna 
dzien-
na cena (na rysunku 18.2 średnia cen  P2 i  c, ważona długością tej części dnia, do 
któ-
rej odnoszą się krzywe popytu D1D1 i D2D2) powinna pokryć długookresowe koszty
krańcowe łącznie  z  kosztami  zwiększania  zdolności  produkcyjnych.  Na  rysunku 
18.2
efektywny poziom mocy wytwórczych wyniesie zatem Q0, jeżeli średnia ważona P2

i c jest równa P1 = C + ck.



Podsumowując,  ceny  powinny  być  ustalane  na  poziomie  krótkookresowych 
kosz-
tów  krańcowych,  wyrażających  rzeczywisty  koszt  alternatywny  zużywanych 
zasobów
dla społeczeństwa. Jeśli występują regularne wahania popytu w ciągu doby lub z 
sezo-
nu na sezon, to ustalanie cen według zasady obciążenia szczytowego odzwierciedla
zróżnicowane krótkookresowe koszty krańcowe zaopatrywania  różnych klientów,
o  różnych  porach  dnia  lub  roku.  Wielkość  zaspokojonego  popytu  całkowitego, 
odpo-
wiadająca  punktowi  na  pionowej  części  krzywych  krótkookresowych  kosztów 
krańco-
wych,  będzie  wtedy  zależna  od  wielkości  mocy  wytwórczych.  Jeśli  są  one 
niewielkie,
to  ceny  często  będą  wysokie,  bo  są  ustalane  na  pionowej  części  krzywych 
krótkookre-
sowych  kosztów krańcowych.  W długim okresie  kształtowany  przez  inwestycje 
efek-
tywny  poziom  zdolności  wytwórczych  powinien  zapewnić,  że  —  jeżeli  ceny 
odpowia-
dają  krótkookresowym kosztom krańcowym — średnie  ceny dzienne lub roczne 
będą
równe długookresowym kosztom krańcowym.

Implikacje  dla  prywatnych  przedsiębiorstw.  Także  prywatny  monopol 
powinien
być  zainteresowany  stosowaniem  taryfy  dwuczęściowej  i  cen  obciążenia 
szczytowego.
Przyłączenie do sieci i późniejsze użytkowanie sieci to dwa różne produkty, które 
po-
winny mieć osobne ceny. Podobnie, różnymi produktami są: podróż w godzinach 
po-
rannego szczytu  i  energia  elektryczna  zużywana  w porze śniadania  oraz  podróż 
około
południa i elektryczność zużywana o północy.  Przedsiębiorstwa maksymalizujące 
zysk
ustalą  różne  ceny na  te  produkty,  zależnie  od  pory dnia,  co  w istocie  oznacza 
istnienie
różnych rynków.

Na czym zatem polega różnica w zachowaniu przedsiębiorstwa prywatnego i 
dba-
jącego  o  efektywność  przedsiębiorstwa  sektora  publicznego?  Przypomnijmy,  że 
mono-
polista zmuszony brać pod uwagę, że zwiększenie produkcji i sprzedaży powoduje 
ob-
niżkę  ceny,  po  której  może  sprzedać  „wcześniejsze"  jednostki  produktu,  będzie



— ogólnie biorąc — wyznaczał wyższe ceny niż podobna firma na rynku konkuren-
cyjnym. Chociaż ceny ustalane przez prywatnego monopolistę będą zatem różne
0 różnych porach dnia (jeśli nabywcy uznają to samo dobro użytkowane w różnych
porach  dnia  za  kiepskie  substytuty),  to  ogólnie  okażą  się  one  wyższe  od 
analogicznych
cen ustalanych na konkurencyjnym rynku.

Ceny rozmów telefonicznych w Wielkiej Brytanii.  Następnym razem, kiedy 
do-
staniesz  rachunek  telefoniczny,  przyjrzyj  mu  się  nieco  dokładniej  niż  zwykle. 
Składa
się on z opłaty stałej, której wysokość nie zależy od liczby dokonanych połączeń,
1opłaty zmiennej,  stanowiącej  cenę  za  przeprowadzone  rozmowy.  Jest  to  taryfa 
dwu-
częściowa.  Część  stała  rachunku  pokrywa  koszt  zwiększenia  zdolności 
produkcyjnych
z rysunku 18.2, a cena za jednostkę odpowiada krótkookresowym kosztom krańco-
wym SMC. Te z kolei naliczono zgodnie z zasadą obciążenia szczytowego.

Ludzie  budzą  się  rankiem  i  chcą  rozpocząć  nowy  dzień  od  rozmowy 
telefonicznej.
Wieczorem telefonuje  mniej  osób,  a  o  północy większość  z  nas  śpi.  Z  rysunku
18.2 wynika, że ci, którzy chcą telefonować za dnia, powinni płacić wysoką cenę, 
nie-



zbędną do pokrycia kosztów zaspokojenia najwyższego popytu. Odwrotnie, kiedy
w  ciągu  weekendu  sieć  nie  jest  obciążona,  bo  firmy  nie  pracują,  SMC i  cena 
powinny
być o wiele niższe.

Z  tablicy  18.1  wynika,  że  sposób  ustalania  cen  przez  British  Telecom  jest 
zgodny
zarówno z zasadą obciążenia szczytowego, jak i z ideą taryfy dwuczęściowej.

W  ostatnich  trzech  dziesięcioleciach  British  Telecom  przeobraził  się  ze 
znacjona-
lizowanej gałęzi najpierw w silnie regulowany prywatny monopol, później zaś w 
pod-
legające  łagodniejszej  regulacji  przedsiębiorstwo,  działające  na  bardzo 
konkurencyj-
nym rynku. Jednak niezależnie od struktury rynku British Telecom zawsze stosował
taryfę  dwuczęściową i  ceny obciążenia  szczytowego,  nawet  jeśli  szczegóły jego 
stra-
tegii  cenowej zmieniały się,  zależnie od zmian charakteru konkurencji  rynkowej,
z którą miał do czynienia.

Tablica 18.1. Ceny rozmów miejscowych ustalone przez British Telecom w 2004 r.

Dzień Wieczór Weekend

Pensy/minutę 7 1 1

U w a g a :  Stała  opłata  kwartalna  za  posiadanie  telefonu  wynosiła  28,50  £.
Ź r ó d ł o :  British Telecommunications.

Efektywność gospodarowania w znacjonalizowanych
gałęziach gospodarki

Aż do 1970 r.  wielkim brytyjskim sektorem publicznym zarządzano zgodnie  ze 
skom-
plikowanymi  regułami  podejmowania  decyzji  cenowych  i  inwestycyjnych,  które 
opi-
saliśmy wyżej. Urzędnicy państwowi, którzy pomagali kierować tymi gałęziami go-
spodarki, po mistrzowsku opanowali zawiłości społecznej stopy dyskontowej, cen 
ob-
ciążenia szczytowego, taryfy dwuczęściowej i nadwyżki  konsumenta. Popełniono
jednak trzy błędy.

Po pierwsze, zakładano, że informacja jest doskonała (tzn. koszt jej uzyskania 
wy-
nosi  zero).  W rzeczywistości  przedsiębiorstwa zawsze dysponowały wewnętrzną, 
nie-
dostępną  dla  innych  informacją,  a  rząd  obawiał  się,  że  nie  jest  w  stanie 
powstrzymać
niepotrzebnego wzrostu kosztów produkcji. Krzywe kosztów przebiegały wyżej, niż
powinny przebiegać.



Po drugie, pojawiły się problemy z wiążącym zobowiązaniem się. Państwo nie
było  w  stanie  oprzeć  się  presji  na  wzrost  wynagrodzeń  w  przedsiębiorstwach 
sektora
publicznego. Kierujący nimi menedżerowie nie mogli odpowiadać swoim pracowni-
kom, że skarb państwa nie ma pieniędzy, i w związku z tym nie potrafili odrzucić 
ich
żądań płacowych.  To samo dotyczyło zwalniania łudzi. Politycy stają się nerwowi,
kiedy  dochodzi  do  strajków  spowodowanych  zwolnieniami;  bywa  zatem,  że  w 
takich
sytuacjach minister podnosi słuchawkę, aby ubić interes.



Problemy państwa z wiarygodnym zobowiązaniem się dotyczyły również inwe-
stycji.  Wydatki  inwestycyjne znacjonalizowanych przedsiębiorstw stanowią część
wydatków państwa i wpływają na wielkość deficytu budżetowego. Zależą od nich
również  przyszłe  dochody  państwa,  jednak  politycy  podlegają  krótkookresowej 
presji
wyborców i mają nawyk ograniczania długookresowych zamierzeń inwestycyjnych.
W efekcie wielkość inwestycji przedsiębiorstw państwowych jest zbyt mała. Nieza-
leżnie  od  trafności  zarzutów  wobec  sprywatyzowanych  przedsiębiorstw 
użyteczności
publicznej spowodowanych kiepskim stanem infrastruktury na kolei lub w przedsię-
biorstwach wodociągowych,  pół wieku niedoinwestowania, kiedy sektory te były 
zna-
cjonalizowane,  w  oczywisty  sposób  przyczyniło  się  do  powstania  takich 
problemów.

Były  jeszcze  inne  formy  „zawodności  państwa".  Politycy  domagali  się 
budowania
nowych zakładów produkcyjnych w swoich okręgach wyborczych i usiłowali pod-
porządkować poszczególne gałęzie w sektorze państwowym chwilowym potrzebom
całej  gospodarki  narodowej;  wszystko  to  utrudniało  racjonalne  gospodarowanie
w znacjonalizowanych gałęziach. Sektory te upaństwowiono z powodu zawodności
rynku; obecnie zagraża im zawodność państwa.

Po trzecie, ludzie zaczęli sobie uświadamiać, że złota rybka wydaje się wielka
w  słoiku,  ale  mała  w  jeziorze.  Postępująca  integracja  różnych  gospodarek 
krajowych
sprzyja nasilaniu się konkurencji, która przyjmuje formę importu i wchodzenia na 
ry-
nek zagranicznych przedsiębiorstw. Kiedy wielkość rynku wzrasta, potencjalna siła
rynkowa  działających  na  nim  przedsiębiorstw  danej  wielkości  zmniejsza  się. 
Gałęzie,
uznawane  wcześniej  za  monopole  naturalne,  mogą  teraz  podlegać  bardziej 
intensywnej
konkurencji, co osłabia argumenty za poddaniem ich kontroli ze strony państwa.

18.3. Własność prywatna czy publiczna?

Efektywność  nie  pojawia  się  w sposób naturalny,  jak  np.  deszcz.  Wymaga  ona 
ciągłe-
go  wysiłku  i  świadomych  decyzji  menedżerów.  Pomyślmy  o  różnicach  w 
motywacji
tych, którzy kierują przedsiębiorstwami w sektorach publicznym i prywatnym.

Bodźce dla menedżerów w sektorze prywatnym

Teoretycznie  wyniki  osiągane  przez  menedżerów  w  sektorze  prywatnym  są 
obserwo-
wane  przez  rzeczywistych  i  potencjalnych  akcjonariuszy.  Gdy  menedżerowie 



pracują
źle,  zarząd  przedsiębiorstwa  może  zostać  odwołany  w  głosowaniu  podczas 
corocznego
walnego zebrania akcjonariuszy.  Co więcej,  jeżeli  błędy w zarządzaniu zauważy 
rynek
kapitałowy, ceny akcji spadną i chętny do przejęcia inwestor dostrzeże okazję do 
wy-
kupienia przedsiębiorstwa, powołania lepszego zarządu, zwiększenia zysków i osią-
gnięcia w ten sposób zysków kapitałowych, gdy ceny akcji wzrosną w wyniku tych
działań. Przyjmuje się, że zagrożenia te narzucają menedżerom pewną dyscyplinę
i zmuszają ich do wysiłku.



W praktyce zagrożenia te są jednak słabo odczuwalne. Indywidualni akcjonariu-
sze przyjmują często postawę „gapowicza" — wierzą, że wszystko będzie dobrze, 
bo
zakładają,  że  inni  udziałowcy  kontrolują  działania  zarządu.  W efekcie  nikt  nie 
podej-
muje działań dyscyplinujących zarząd. Jednocześnie próby przejęcia kontroli nad
przedsiębiorstwem  zwykle  podbijają  znacznie  cenę  akcji,  co  oznacza,  że  stary 
zarząd
dysponuje dużym zapasem czasu, nim popadnie w kłopoty i zostanie pozbawiony 
sta-
nowisk. Wreszcie, menedżerowie zatrudnieni w przedsiębiorstwie znają wiele pouf-
nych informacji o rzeczywistym stanie firmy, niedostępnych dla akcjonariuszy czy 
też
potencjalnych amatorów przejęcia.

Ponieważ  właściciele  dobrze  o  tym  wiedzą,  próbują  stworzyć  bezpośrednie 
bodź-
ce,  które  skłoniłyby menedżerów do troszczenia  się  o  zyski  i  obniżkę kosztów. 
Człon-
kowie zarządu i dyrektorzy najwyższego szczebla otrzymują sowite premie, których
wysokość  zależy  od  wielkości  zysku.  Jednak  ostatnio  trafiali  się  również 
wynagradza-
ni w spektakularny sposób dyrektorzy kiepskich spółek.

Jest  bardziej  prawdopodobne,  że  zarząd  prywatnej  spółki  będzie  działał 
efektyw-
nie,  jeżeli  będzie  podlegał  skutecznej  kontroli  ze  strony  albo  konkurentów  na 
rynku,
albo czujnego organu regulacyjnego. Jeżeli przedsiębiorstwo jest duże i nie musi
przejmować  się  zbytnio  krajowymi  konkurentami,  a  ponadto  działa  w sektorze
chronionym przed importem i konkurencją zagraniczną, to prawdopodobnie będzie
działało jak dość ospały monopolista, chyba że podlega regulacji, z którą musi się 
li-
czyć. Warunkiem skuteczności regulacji jest jednak odporność zajmujących się nią
urzędników na niewolę regulacyjną.

Bodźce dla menedżerów w sektorze publicznym

Podczas  gdy  menedżerowie  w  sektorze  prywatnym  tylko  niekiedy  mają  do 
czynienia
ze słabym mechanizmem rynkowym,  który nie  wymusza  należytej  dyscypliny  i 
kon-
troli,  menedżerowie  z  sektora  publicznego  w  ogóle  nie  odczuwają  presji 
konkurencji
rynkowej. Tutaj wszystko zależy od skuteczności działania państwa występującego
w roli nadzorcy.

Państwo mogłoby w zasadzie spełniać tę funkcję równie skutecznie jak rynek.
Może przecież oferować premie zależne od osiągniętego zysku. Jednak urzędnicy 
pań-



stwowi są na ogół gorzej przygotowani do analizy i oceny sytuacji przedsiębiorstw 
niż
analitycy  pracujący w sektorze  prywatnym.  Wreszcie,  państwo podlega  pokusie 
trak-
towania  przedsiębiorstw  państwowych  jako  „dobra  politycznego"  i 
wykorzystywania
ich jako narzędzia pozwalającego się uporać z bieżącymi kłopotami.

Znaczenie własności

Przeniesienie  praw własności z sektora publicznego do sektora prywatnego samo
w sobie może nie być zatem najważniejsze. Ani własność prywatna, ani państwowa
nie zapewniają pełnej kontroli  nad działaniami menedżerów. Jeżeli  prywatyzacja 
daje
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Ramka 18.1

Deregulacja linii lotniczych

Lekcje  ze  Stanów  Zjednoczonych.  Deregulacja  krajowego  rynku  przewozów 
lotni-
czych  w Stanach Zjednoczonych nastąpiła w 1978 r.  Usunięto wówczas bariery 
wejścia
na ten rynek i do 1984 r. liczba towarzystw lotniczych wzrosła z 36 do 120, ceny 
spadły
o 30%, a liczba pasażerów zwiększyła się o 50%. Lepsze wykorzystanie samolotów
oznacza spadek kosztów. Częstsze przeloty oznaczają większą wygodę pasażerów. 
Zwo-
lennicy  wolnego  rynku  triumfowali,  kiedy  się  okazało,  że  ich  prognozy  się 
sprawdziły.

Jednak  po  1984  r.  mordercza  konkurencja  doprowadziła  do  bankructw  i 
połączeń
wielu linii lotniczych. W roku 1989 12 największych linii kontrolowało 97% rynku.
Ceny biletów wzrosły,  podobnie  jak zyski  linii  lotniczych.  Chcąc  umocnić  swą 
pozy-
cję  rynkową,  najsilniejsze,  pozostające  w  gałęzi  linie  lotnicze  stworzyły 
strategiczne
bariery wejścia. Wymyśliły one system „piasty i szprych"  (hub and spoke). Każda
z  tych  linii  skoncentrowała  swą  działalność  w  macierzystym  porcie  lotniczym 
(„pia-
sta"), obsługującym loty na dalekich trasach. Zadaniem połączeń lokalnych („szpry-
chy") było dostarczanie pasażerów do „piasty". System „piasty i szprych" bardzo
utrudnił  małym  liniom  lotniczym  konkurowanie  z  wielkimi  przewoźnikami. 
Jednocze-
śnie  wielkie  linie  lotnicze  dysponowały  skomputeryzowanymi  systemami 
rezerwacji
miejsc,  używanymi  przez  agentów biur  podróży w celu  wyszukiwania  wolnych 
miejsc
w samolotach.  Zmiana  sposobu zaprogramowania  komputera,  która  sprawiła,  że 
loty
wielkich  przewoźników  pojawiały  się  na  ekranie  jako  pierwsze,  przysporzyła 
kłopo-
tów  nowym  liniom.  Wreszcie,  latając  konkretną  linią,  pasażerowie  gromadzili 
punkty
premiowe  uprawniające  do  zniżek,  z  których  można  było  skorzystać  tylko  w 
samolo-
tach tej samej linii2.

Regulacja  w  Europie.  Regularne  połączenia  lotnicze  w  Europie  podlegały 
rozbudo-
wanej regulacji do 1997 r. Połączenia lotnicze między stolicami europejskimi były 
za-
rezerwowane  dla  dwóch  przewoźników,  po  jednym  z  obu  krajów (np.  Iberia  i 

2 Systemy typu frequent-flier (przyp. red. nauk.).
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Alitalia
na trasie Mądryt-Rzym).  Konkurencja miała często charakter pozorny;  obie linie 
lot-
nicze dzieliły się przychodami. Ceny biletów były ściśle kontrolowane. Regularne 
po-
łączenia lotnicze nie podlegały prawu o ochronie konkurencji, obowiązującemu na 
ob-
szarze Unii Europejskiej.

Efektem tego były  wysokie  ceny biletów.  Kiedy przedsiębiorstwa dysponują 
dużą
siłą na rynku wytwarzanego produktu, związki zawodowe są w stanie przechwycić 
dużą
część zysku nadzwyczajnego: brak konkurencji doprowadzi zarówno do zawyżenia
kosztów produkcji,  jak  i  do  powstania  wysokich  zysków.  W tablicy  na  stronie 
następnej
pokazano,  jak  pięknie  teoria  ta  pasuje  do  faktów.  Linie  europejskie  wypłacają 
pracowni-
kom o wiele wyższe pensje, niż otrzymują pracownicy w Stanach Zjednoczonych, 
mimo
że ogólny poziom płac w takich krajach, jak Hiszpania i Portugalia, jest o wiele 
niższy.

2 Systemy typu frequent-flier (przyp. red. nauk.).
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Europejskie  linie  lotnicze  w  coraz  większym  stopniu  podlegały  przepisom 
normal-
nego prawa o ochronie konkurencji.  Jednak starzy przewoźnicy nadal  zachowali 
część
przywilejów. Z powodu tłoku w głównych portach lotniczych przewoźnicy dopiero
wchodzący na rynek są zmuszeni korzystać z lotnisk drugiej kategorii. Sposób roz-
działu  „szczelin  czasowych"  —  momentów,  kiedy  samoloty  mogą  startować  i 
lądować
—  w  głównych  portach  lotniczych  także  uprzywilejowuje  istniejące  już  linie 
lotnicze.
Oznacza to większą konkurencję dla firm wchodzących na ten rynek.

Przeciętne koszty pracy na 1 zatrudnionego w latach 1992-1995 (w tys. $)

Linie lotnicze Obsługa kokpitu Personel pokładowy
7 głównych amerykańskich Unii lotniczych 151 46
12 głównych linii lotniczych Unii Europejskiej 110 38

Koszt przelotów w Europie będzie się obniżał w miarę nasilania się konkurencji 
na
rynku, a kolejne kraje ostatecznie zakończą prywatyzację swoich państwowych linii
lotniczych.  Zgodnie z szacunkami  zawartymi  w najnowszej  analizie empirycznej 
Ng
i Seabrighta, zastąpienie państwowej formy własności własnością prywatną zwykle
zmniejsza koszty o ok. 15%-20%, co wynika przede wszystkim stąd, że pracownicy
zostają zmuszeni do zaakceptowania bardziej realistycznego poziomu płac.

Co zmieniło się po 11 września 2001 r.? Po terrorystycznych atakach na Nowy
Jork rynek  przewozów lotniczych  załamał  się,  czego przyczyną  było  gwałtowne
zmniejszenie  się  popytu.  Doprowadziło  to  do  ponownego  zaangażowania  się 
państwa
w tej gałęzi, które pomagało przeżywającym problemy finansowe liniom lotniczym.
Jednak zmieniona sytuacja okazała się również szansą dla tanich linii,  takich jak 
easy-
Jet i Ryanair, które zdołały bardzo szybko obniżyć ceny i wykorzystać wycofanie 
się
starych linii.

Ź r ó d ł o :  F.  McGowan,  P. Seabright,  Deregulating  European  Airlines,  ,,Economic  Policy"  1990;  C.  Ng,
P. Seabright,  Competition,  Privatization  and  Productive  Efficiency:  Evidence  from  the  Airline  Industry,
,,Economic Journal" 2001, July.

jakieś bezpośrednie korzyści,  to prawdopodobnie polegają one na tym, że utrudnia 
ona
państwu wykorzystywanie gospodarki do osiągania celów politycznych.

Większość ekonomistów zgodzi się zatem, że najistotniejszą kwestią jest nie tyle
forma własności, ile skuteczność konkurencji rynkowej lub zastępującej ją państwo-
wej regulacji.  Nie niepokojone przez nikogo monopole stają się zwykle  ospałe i 
ocię-
żałe niezależnie do tego, kto jest ich właścicielem.
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Wyprzedaż sreber rodzinnych?

Czy wyprzedaż  majątku  państwowego  zaciąży  na  przyszłości  kraju?  Wiesz  już 
dosta-
tecznie dużo, aby samemu dojść do właściwej odpowiedzi. Cena rynkowa składnika
aktywów jest wartością zaktualizowaną strumienia dochodu netto, jaki ten składnik
przynosi właścicielowi. Przyjmijmy,  że uczciwą ceną jest 100 £. Jeśli sprzedamy 
ko-
muś ten składnik, to otrzymamy 100 £ w gotówce, ten ktoś zaś dostanie rzecz wartą
100  £.  Sytuacja  żadnej  ze  stron  ani  się  nie  polepszyła,  ani  też  nie  uległa 
pogorszeniu.

W jaki sposób państwo może zyskać na prywatyzacji? W istocie rzeczy chodzi
o powód wskazany po raz pierwszy przez Adama Smitha w cytacie przytoczonym 
na
początku  tego  rozdziału.  Jeżeli  przedsiębiorstwa  publiczne  osiągają  kiepskie 
wyniki,
to będą warte niewiele, jeśli się je sprywatyzuje od razu. Jeśli natomiast poprawa 
za-
rządzania  następuje  w  ramach  przygotowań  do  prywatyzacji,  od  razu  wzrasta 
również
wartość zaktualizowana przyszłych zysków.

Na zakończenie warto zauważyć, że ocena tego, czy prywatyzacja oznacza życie
na  koszt  przyszłych  pokoleń,  w  decydującej  mierze  zależy  od  sposobu 
spożytkowania
dochodów z  prywatyzacji.  Można  je  roztropnie  zainwestować  w  kapitał  trwały 
sektora
publicznego,  wydać  na  edukację,  dzięki  której  powstanie  nowy kapitał  ludzki  i 
zwięk-
szy się  możliwość uzyskiwania  dochodów w przyszłości,  a  więc także przyszła 
pod-
stawa opodatkowania, lub przeznaczyć je na spłatę państwowych długów. Państwo
zamienia  wtedy jeden rodzaj  aktywów na inny.  Jedynie  gdy dochód ten zostaje 
„roz-
trwoniony", np. na finansowanie wzrostu konsumpcji za pomocą obniżki podatków,
rządowi można zarzucić, że chce wpędzić swych następców w kłopoty finansowe.

18.4. Prywatyzacja w praktyce

Tablica  18.2  ilustruje  przeciętne  roczne  dochody  z  prywatyzacji  w  wyrażeniu 
realnym
w  latach  1980-2001.  Dochody  te  pochodzą  ze  sprzedaży  znacjonalizowanych 
przed-
siębiorstw w rodzaju British  Telecom,  British Gas, British Airways,  British Steel, 
wo-
dociągów  i  większości  elektrowni.  W  latach  1980-2001  dochody  te  wyniosły 
prawie
83 mld £ (w cenach z 1997 r.).
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Ludzie  szybko  obliczyli,  że  kupno  akcji  po  zaoferowanych  przez  państwo 
cenach
to dobry interes.  W wiadomościach telewizyjnych często pokazywano kolejki, w 
któ-
rych  tłoczyli  się  pełni  entuzjazmu  nabywcy.  Jednak  próba  upowszechnienia 
własności
akcji w społeczeństwie brytyjskim w zasadzie się nie powiodła. Po osiągnięciu zy-
sków kapitałowych  ludzie  szybko  pozbyli  się  akcji  na  rzecz  wielkich  funduszy 
emery-
talnych  i  towarzystw  ubezpieczeniowych,  które  chciały  posiadać  portfel 
inwestycyjny
o strukturze zbliżonej do średniej rynkowej.

Podkreślaliśmy wcześniej znaczenie siły konkurencji, z którą mają do czynienia
dopiero co sprywatyzowane przedsiębiorstwa.
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Niektóre spółki, które wcześniej były wielkimi rybami w małych krajowych sta-
wach,  teraz  znalazły  się  na  wystarczająco  konkurencyjnym  rynku 
międzynarodowym,
co  sprawiło,  że  przestała  być  potrzebna  jakakolwiek  regulacja.  Przykładami  są 
British
Airways, British Aerospace i Jaguar.

Do  drugiej  grupy  spółek  należały  przedsiębiorstwa,  które  ze  względu  na 
znaczne
korzyści  skali  i  —  przynajmniej  początkowo  —  niewielką  konkurencję 
międzynarodo-
wą bardziej  przypominają  prawdziwe monopole  naturalne. Grupa ta obejmowała
zwłaszcza  przedsiębiorstwa  działające  w  dziedzinie  użyteczności  publicznej, 
energety-
ce i transporcie. W przypadku wodociągów, produkcji energii elektrycznej i kolei 
pań-
stwowy  monopolista  został  rozbity  na  mniejsze  spółki  prywatne,  w  nadziei  na 
wpro-
wadzenie  przynajmniej  częściowej  konkurencji.  Inaczej  potraktowano  British 
Telecom
i British Gas, prywatyzując je w całości.

Niezależnie od sposobu prywatyzacji tych ogromnych przedsiębiorstw musiały
one podlegać regulacji, przynajmniej do czasu, kiedy — w wyniku globalizacji — 
po-
jawi  się  wystarczająca  konkurencja  międzynarodowa.  Tak  właśnie  rozwija  się 
sytuacja
w telekomunikacji, jednak w innych sektorach zabierze to więcej czasu.

Tam,  gdzie  istnieje  monopol  naturalny,  pozwolenie  prywatnym  przedsiębior-
stwom na wykorzystywanie siły rynkowej jest rozwiązaniem nieefektywnym. Nie-
mniej  jednak  rozwiązanie  w  postaci  nacjonalizacji  nie  okazało  się  pełnym 
sukcesem.
Co więcej, stopniowo uczymy się w Europie, że inna możliwość — pozostawienie
monopoli naturalnych w sektorze prywatnym i kontrolowanie ich działalności przez
państwo — również wiąże się z wieloma trudnościami. W Stanach Zjednoczonych,
gdzie regulacja zawsze była rozwiązaniem lepszym niż upaństwowienie, takie same
wnioski  sformułowano  już  dawno  temu:  niewola  regulacyjna  i  problemy  z 
informacją
są źródłem poważnych trudności dla rządu.

1980-19831984-19861987-19901991-19931994-19971998-
2001Dochód realny0,21,54,57.85,04,0

Tablica 18.2. Wpływy z prywatyzacji w Wielkiej Brytanii w 
latach 1980-2001
(przeciętny poziom roczny; mld £ w cenach z 1997 r.)

Ź r ó d 1 o: HM 
Treasury, OECD.
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Być  może  potrzebne  jest  świeże  spojrzenie.  Dlaczego zamiast  niedoskonałej 
inter-
wencji,  mającej  na  celu  poddanie  monopolisty  kontroli  w  ramach  niewielkiego 
rynku,
nie rozszerzyć samego rynku? Rynek o dużych rozmiarach umożliwia konkurencję
nawet w tych gałęziach, w których każde z przedsiębiorstw musi być wielkie, aby
ujawniły się związane z jego działalnością korzyści skali. Był to jeden z najważniej-
szych aspektów programu zmierzającego do ustanowienia jednolitego rynku Unii 
Eu-
ropejskiej.

W  sektorze  telekomunikacyjnym  konkurenci  British  Telecom  wyrastają  jak 
grzyby
po deszczu. Telefonia komórkowa i usługi informacyjne świadczone przez telewizję
kablową  stały  się  bardzo  opłacalnym  interesem.  Gwałtownie  rozwija  się  rynek 
usług
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Ramka 18.2

Prywatyzacja na świecie

Tablica  18.2  zawiera  dane  ilustrujące  pionierską  prywatyzację  gospodarki 
brytyjskiej
za rządów Margaret Thatcher oraz Johna Majora. Po roku 1997 niewiele zostało na
sprzedaż. W tej sytuacji inne kraje europejskie szybko dogoniły i przegoniły Wielką
Brytanię, osiągając większe wpływy z prywatyzacji.  Od  1990 r. łączne wpływy z 
pry-
watyzacji na całym świecie wynoszą już 600 mld $. Jednak po osiągnięciu szczytu
(100 mld $) w 1998 r. światowe dochody z prywatyzacji spadły poniżej 20 mld $ 
rocz-
nie.

Roczne wpływy z prywatyzacji w latach 1995-1999 (w mld $)

Kraj Wpływy Kraj Wpływy
Wiochy 16 Wielka Brytania 4
Francja 8 Japonia 7
Hiszpania 7 Australia 12
Niemcy 4

Ź r ó d ł o :  „The Economist", 20 July 2000; OECD 2003.

związanych z przesyłaniem danych, a satelity nie uznają granic państwowych. Pod
wpływem  otwierających  się  nowych  możliwości  technologicznych  Komisja 
Europej-
ska  analizuje  sposoby  uzgodnienia  wielu  narodowych  regulacji  w  sferze 
telekomuni-
kacji.  Po  osiągnięciu  tego  celu  znaczenie  narodowych  agencji  regulacyjnych 
wyraźnie
spadnie.

18.5. Regulacja prywatnych monopoli

Jakie wnioski wynikają z doświadczeń znacjonalizowanych monopoli naturalnych? 
Po
pierwsze,  agencja  regulacyjna  musi  być  niezależna  od  rządu,  ponieważ  od  tego 
zależy
wiarygodność  jej  obietnic  o  zaniechaniu  nieustannego  wtrącania  się  w  sprawy 
regulo-

3 Początkowo  telekomunikacją,  gazownictwem,  produkcją  energii  elektrycznej  i  innymi  prywatnymi  mono-
polami  zajmowały  się  wyspecjalizowane  agencje  regulacyjne,  takie  jak  Oftel  i  Ofgas.  Później  ich  miejsce
zajmowały  stopniowo  agencje  regulujące  nie  pojedyncze  przedsiębiorstwa,  lecz  całe  sektory  gospodarki.
W efekcie  Ofgem reguluje  obecnie  rynek  gazu  i  rynek  elektryczności,  a  Ofcom — nie  tylko  telekomunika-
cję, lecz również inne branże telekomunikacyjne, takie jak radio i szerokopasmowy dostęp do Internetu.
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wanych  przedsiębiorstw.  Osiągnięto  to,  powołując  do  życia  niezależne  agencje 
regula-
cyjne, których skróty (Oftel, Ofwat, Ofgem itd.)3 pojawiają się często w mediach 
zaj-
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mujących się problematyką gospodarczą. Każda z nich ma jasno wyznaczone przez
parlament cele i jest odpowiedzialna za ich osiąganie.

Mimo  wszystko  nie  zawsze  da  się  łatwo  zapewnić  wiarygodność  polityki 
regula-
cyjnej. Nawet niezależne agencje regulacyjne nie zawsze dotrzymują obietnic. Na
przykład,  kiedy regulowane  spółki  osiągają  nieprzewidziane  zyski,  regulatorowi 
może
być trudno zgodzić się na ich zatrzymanie przez prywatnego monopolistę. Niezdol-
ność regulatora do wiarygodnego zobowiązania się jest tym istotniejsza, im bardziej
trwały  sukces  ekonomiczny  regulowanego  sektora  zależy  od  nieustannego 
inwestowa-
nia. Na przykład, kiedy zawodność regulacyjna jest silna, lepszym od regulacji roz-
wiązaniem  może  się  okazać  sprywatyzowanie  wszystkich  firm 
telekomunikacyjnych
w celu utrzymania bodźców do inwestowania. Odwrotnie, w dojrzałych sektorach, 
ta-
kich jak np. wodociągi, każda forma zawodności regulacyjnej jest mniej kosztowna, 
co
może sprawić, że lepszym rozwiązaniem będzie utrzymanie regulacji, nawet jeśli 
do
tej pory była ona stosowana w sposób niedoskonały4.

Po drugie,  należy zwracać uwagę na asymetrię  informacji  i  możliwy wzrost 
kosz-
tów  działalności  monopoli  naturalnych.  Mówiąc  w  skrócie,  możliwe  są  dwa 
systemy
regulacji  zachowań przedsiębiorstw:  ceny maksymalne  oraz  pułapy stopy zwrotu
(określane  niekiedy  mianem  „narzutu  na  koszty";  cost-plus). Jeśli  nadzorowana 
firma
ma  monopol  na  informację  o  ponoszonych  przez  siebie  kosztach,  agencja 
regulacyjna
stoi  przed dylematem decyzyjnym.  Ceny maksymalne umożliwiają monopoliście
przejęcie  wszystkich  korzyści  wynikających  ze  zmniejszenia  kosztów,  których 
wyso-
kości  agencja  nie  zna.  Z  kolei  wyznaczenie  pułapu  stopy  zwrotu  sprawia,
że obniżkom kosztów zwykle towarzyszą obniżki cen.

Gdyby wybór sprowadzał się tylko do opisanego dylematu, cena maksymalna 
za-
pewniałaby  skuteczniejszą  motywację  regulowanego  monopolu.  Jeśli  jednak 
monopol
ma do czynienia z innymi rodzajami ryzyka, to regulacja stopy zwrotu umożliwia 
mu
przerzucenie skutków nieprzewidzianych zdarzeń na nabywców, podczas gdy cena
maksymalna zmusza go do ponoszenia całego ryzyka. Skuteczne dzielenie ryzyka 
wy-
maga wykorzystania pewnych elementów regulacji stopy zwrotu.
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Mimo  argumentów  wskazujących  na  konieczność  wykorzystania  elementów 
obu
metod, w Wielkiej Brytanii, w celu stworzenia silnej presji na obniżanie kosztów 
pro-
dukcji, stosowano prawie wyłącznie cenę maksymalną. Po raz pierwszy metodę tę
wykorzystano  przy  prywatyzacji  British  Telecom  (BT)  w  1984  r.:  firmie  tej 
narzucono
cenę maksymalną obliczaną zgodnie z formułą ,JiPI - X\ Oznacza to, że nominalne
ceny na produkty BT mogły wzrastać w tempie wyznaczonym przez wskaźnik cen 
de-

talicznych —  RPI5, minus  X procent.  Tym samym parametr  X wyznaczał  roczne 
tem-
po obniżania realnych cen produktów BT Ponieważ w telekomunikacji trwa szybki
postęp techniczny,  BT powinien być w stanie z roku na rok obniżać realne koszty 
pro-

4 Mamy  tu  do  czynienia  z  przykładami  rozwiązania  „drugiego  po  najlepszym",  o  którym  pisaliśmy  w  roz-
dziale 15.
5 RPI  —  retail  price  index;  wskaźnik  ten  jest  inną,  specyficznie  brytyjską,  odmianą  poznanego  wcześniej
w tym podręczniku skrótu CPI {consumer price index) — przyp. red. nauk.
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dukcji. Wysokość parametru X ustala organ regulacyjny, Oftel. Początkowo X 
wynosił
3%; następnie podniesiono go do 4,5% i 6,25%. Oznacza to, że w ciągu pierwszych
10 lat działalności BT jako prywatnej firmy oczekiwano zmniejszenia przez :
nych cen łącznie o 45%. W rzeczywistości spadły one o 43%.

W 2004 r. nowy regulator sektora telekomunikacyjnego, Ofcom, zapowiedział
strategiczny  przegląd  przepisów  obowiązujących  w  tej  gałęzi.  Część  przeglądu 
będzie
dotyczyć aktualności stosowanych od 20 lat ram regulacyjnych telekomunikacji, a 
tak-
że  tego,  czy  rozluźnienie  kontroli  cen  byłoby  bardziej  skutecznym  środkiem 
zapewnie-
nia konsumentom nowoczesnych, innowacyjnych i podporządkowanych ich potrze-
bom usług telekomunikacyjnych.

Z  powodu  nasilającej  się  konkurencji  ze  strony  telefonii  komórkowej, 
operatorów
zagranicznych i spółek kablowych regulacja telekomów w coraz większym stopnia
staje się raczej regulacją cen pośrednich i dostępu do sieci niż cen produktów końco-
wych. Niczym  Komisja  Europejska,  która  zmusiła  Microsoft  do  umożliwienia 
konku-
rentom dostępu do swoich serwerów, Ofcom przygląda się cenie, której BT żąda od
konkurentów za używanie swojej sieci ogólnokrajowej. Kiedy liczba potencjalnych
producentów się zwiększa, nasila się konkurencja na rynku końcowego produktu.

Jak można było oczekiwać, pobudzenie konkurencji między spółkami wodnymi
okazało  się  trudniejszym  zadaniem.  Spowodowało  to,  że  ustanowione  po 
prywatyzacji
tego sektora  pierwotne  ramy regulacji  nadal  mają  rację  bytu.  Regulująca spółki 
wodne
agencja  Ofwat  zastosowała  formułę  ,,RPI + K". Celem tego  było  umożliwienie 
wzro-
stu realnych  cen wody o  K% rocznie  w celu zapewnienia  regulowanym firmom 
środ-
ków na  sfinansowanie  dużych  inwestycji,  które  odkładano  przez  wiele  lat,  gdy 
firmy  te
pozostawały własnością państwa. Inwestycje te były warunkiem poprawy jakości
(a  także  zwiększenia  ilości)  dostarczanej  wody.  Przeciętny poziom parametru  K 
wyno-
sił około 5,5%, różniąc się w przypadku poszczególnych regionalnych spółek wod-
nych, zależnie od oceny Ofwat dotyczącej ich potrzeb inwestycyjnych.

Poza regulowaniem  działań przedsiębiorstw agencje regulacyjne  mają  jeszcze 
inne
możliwości.  Możliwy  jest  np.  podział  regulowanego  przedsiębiorstwa  w  celu 
zmiany
struktury całej gałęzi gospodarki. W latach osiemdziesiątych XX w., w wyniku po-
działu amerykańskiej  firmy telekomunikacyjnej  AT&T, powstały tzw.  baby bells. 
Każ-
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de  z  tych  przedsiębiorstw  obsługiwało  jeden  region  Stanów  Zjednoczonych, 
korzysta-
jąc jednocześnie z tej samej sieci w celu świadczenia usług międzyregionalnych.

Problemy towarzyszące regulowaniu wielkich przedsiębiorstw skłaniają agencje
regulacyjne  do  coraz  bardziej  intensywnego  poszukiwania  możliwości  przy 
najrmiiej
częściowego wprowadzenia konkurencji do nadzorowanych przez siebie sektorów 
go-
spodarki.  Monopol  British Gas  został  złamany dzięki  umożliwieniu  regionalnym 
spół-
kom  gazowym  i  elektrycznym  konkurowania  na  rynku  dostaw  i  gazu,  i 
elektryczaości
Zarówno ta, jak i inne gałęzie gospodarki są zintegrowane pionowo. Działający w 
nich
producenci  posiadają  podstawową  sieć  przesyłową,  a  jednocześnie  zajmują  się 
dystry-
bucją  usług  lokalnych.  Sieć  podstawowa  stanowi  monopol  naturalny  — 
potrzebujemy
tylko jednej krajowej sieci umożliwiającej przesyłanie prądu. Natomiast dystrybucja
usług lokalnych stwarza więcej możliwości dla istnienia konkurencji Rzecz jasna, 
do-
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Ramka 18.3

Lepszy interes dla właścicieli telefonów komórkowych

W  rozdziale  tym  opisaliśmy  działania  Komisji  ds.  Ochrony  Konkurencji,  która 
regulu-
je zachowania firm dysponujących siłą monopolistyczną. Poznawszy formułę  RPI-
X ,
możemy teraz przeanalizować decyzje Komisji dotyczące telefonów komórkowych.

W  1999  r.,  po  analizie  wysokości  opłat  za  połączenia  z  telefonów 
komórkowych,
Komisja  ds.  Ochrony  Konkurencji  narzuciła  firmom  Vodafone  i  BT  Cellnet 
(obecnie
O2) cenę maksymalną RPI - 9 (dla lat 1999 i 2000).

W 2003 r. Komisja ds. Ochrony Konkurencji jeszcze raz zajęła się sprawami 
tele-
komunikacji,  tym  razem  badając  zarzuty,  że  opłaty  za  połączenia  z  telefonów 
komór-
kowych  do sieci  stacjonarnej  były  zbyt  wysokie.  Komisja  uznała,  że  koszt  tych
połączeń dokonywanych przez użytkowników sieci stacjonarnej był o co najmniej 
40%
wyższy  od stawki  uznanej  przez Komisję  za  uzasadnioną.  Natomiast  operatorzy 
telefo-
nii komórkowej wskazywali, że wysoka cena rozmów z telefonów stacjonarnych do
sieci komórkowych umożliwiała subsydiowanie nowych zestawów komórkowych. 
Ko-
misja  kontrargumentowała,  że  nie  wszyscy  użytkownicy  linii  stałych  są 
użytkownika-
mi  telefonów  komórkowych,  a  zatem  nie  wszyscy  korzystają  z  tej  subwencji. 
Ponadto,
Komisja  kwestionowała  również  ekonomiczną  efektywność  nowych  zestawów 
komór-
kowych.

W efekcie  Komisja  wezwała  Vodafone  i  O2 do  obniżenia  realnej  wysokości 
opłat
za połączenia z telefonów stacjonarnych do komórkowych o 15% rocznie w latach
2002-2006.  Orange  i  T-Mobile zostały wezwane do obniżenia realnej wysokości 
tych
opłat o 14% rocznie.

stęp do sieci podstawowej musi być możliwy dla wszystkich po rozsądnych cenach,
a organ regulacyjny musi  to kontrolować. Główne znaczenie ma rozstrzygnięcie, 
czy
firmie kontrolującej sieć podstawową należy zezwolić na konkurowanie z innymi 
pro-
ducentami usług lokalnych. Odpowiedź zależy od tego, czy produkcji towarzyszą
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„pionowe"  efekty  zewnętrzne  lub  okazje  do  zachowań  strategicznych, 
umożliwiające
monopolistycznemu posiadaczowi sieci podstawowej dysponowanie nadmierną siłą
rynkową na rynku usług lokalnych.

Podobnie,  prywatyzacja  British  Rail  doprowadziła  do  utworzenia  firmy 
Railtrack,
dysponującej siecią torowisk wraz z odpowiednią infrastrukturą techniczną. Jedno-
cześnie takim przedsiębiorstwom, jak Virgin Trains, Connex i ScotRail, przyznano
koncesje  na  świadczenie  usług  w  postaci  regionalnych  przewozów kolejowych. 
„Krzy-
żowe"  efekty  zewnętrzne  towarzyszące  różnym  działaniom  przedsiębiorstw 
pokazują,
że podzielenie spółek nie zawsze jest proste. Railtrack był nieustannie krytykowany 
za
zbyt małe inwestycje.
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Bezpośrednie korzyści z lepszej jakości linii kolejowych odnoszą spółki, które 
są
operatorami  sieci  kolejowej.  Motywacja  Railtracka  zależała  zatem od  tego,  jak 
bardzo
regulator powiązał jego przychody z oferowaniem przezeń lepszej infrastruktury 
kole-
jowej.  Jak  się  okazało,  odpowiedź  brzmi  „za  słabo".  Po  bankructwie  Railtrack
w 2001 r. państwo znowu zaangażowało się w reorganizację kolei, co doprowadziło
w końcu do powstania Network Rail.

Nie  najlepsze  doświadczenia  z  prywatyzacją  kolei  pokazują  również,  że 
problemy
z  wiarygodnym  zobowiązaniem się  nie  znikają  tylko  dlatego,  że  gałąź  zostaje 
sprywa-
tyzowana. Ilekroć któryś z parlamentarzystów sugerował, że koleje może uratować
tylko  potężny  zastrzyk  publicznych  pieniędzy,  rosła  motywacja  Railtracka  do 
zmniej-
szania  nakładów na  nowe tory i  systemy  sygnalizacji,  a  operatorzy zmniejszali 
wydat-
ki na zakup pociągów i wagonów.

18.6. Inicjatywa „Prywatne Finansowanie"

W roku 1992, kiedy trwająca od dwóch lat recesja w Wielkiej Brytanii zmniejszyła 
do-
chody państwa z podatków, zmuszając rząd do gwałtownego zwiększenia długu pu-
blicznego,  władze  zainicjowały  inicjatywę  „Prywatne  Finansowanie"  (Private 
Finance
Initiative —  PFI).  Rząd  podkreślał,  że  chce  wykorzystać  umiejętności  sektora 
prywat-
nego  przy  finansowaniu  projektów  publicznych  i  zarządzaniu  nimi.  Krytycy 
twierdzili
natomiast,  że chodzi  przede wszystkim o sprytną próbę pozornego zmniejszenia 
defi-
cytu budżetowego. Ten spór trwa do dziś.

„Prywatne  Finansowanie"  sprawia,  że  organy  państwa  z  właścicieli  i 
operatorów

Wyszczególnienie1998/19991999/20002000/20012001/200220
03/2004Ochrona środowiska, transport,polityka 

regionalna0,51,10,91,21,2Ochrona 
zdrowia0,30,60,70,60,9Projekty 

samorządowe0,30,60,60,60,6Obrona 
narodowa0,30,30,20,20,8Szkocja0,30,50,30,10,15Walia0,10,10

,10,10,7Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych0,10,30,30,20,1Inne0,30,50,40,10,1Ogółem2,24,

03,53,14,5

Tablica 18.3. Planowane inwestycje prywatne w 
ramach PFI (mld £)

Ź ród ło :  „Financial Times", 11 December 1998; 
www.treasury-projects-taskforce.gov.uk.

http://www.treasury-projects-taskforce.gov.uk/
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majątku zmieniają się w długookresowych nabywców usług sektora prywatnego. 
Na-
tomiast  firmy  prywatne,  zamiast  być  tylko  bezpośrednimi  producentami 
nabywanych
przez  państwo  konkretnych  składników  kapitału  rzeczowego,  stają  się  długo-
okresowymi  dostarczycielami  usług tego kapitału.  Na przykład,  zamiast  ponosić 
koszt
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zbudowania drogi, państwo staje się długookresowym nabywcą usług kilometrów 
au-
tostrad, o których utrzymanie dba firma prywatna.

W latach 1992-1998 podpisano tego rodzaju umowy na kwotę 11 mld £. Aż 
27%
tej sumy dotyczyło tunelu pod kanałem La Manche; w przypadku następnych 33%
chodziło o inne projekty transportowe, takie jak drogi, mosty,  rozbudowa kolei i 
linii
tramwajowych;  12%  dotyczyło  szpitali  i  innych  projektów  z  zakresu  ochrony 
zdrowia.
Reszta  pieniędzy  została  przeznaczona  na:  informatykę,  obronę  narodową, 
edukację,
budownictwo mieszkaniowe i więziennictwo. W roku 1996 podobne rozwiązanie, 
pod
nazwą Program Partnerstwa Sektora Publicznego i Prywatnego (Public Private Part-
nership — PPP), zaczęto stosować także na szczeblu samorządu lokalnego. Tablica
18.3 zawiera dane dla okresu 1998/1999-2003/2004.

Zdaniem przedstawicieli brytyjskiego skarbu państwa głównym celem tych no-
wych rozwiązań jest wykorzystanie umiejętności sektora prywatnego w zakresie za-
rządzania i kontrolowania ryzyka.  Do  tej pory rząd był karmiony informacjami o 
nie-
przewidzianych  dodatkowych  kosztach  realizacji  projektów  publicznych.  W 
przypad-
ku  PFI  to  sektor  prywatny  odpowiada za  te  rodzaje  ryzyka,  które  jest  w stanie
kontrolować. Państwo ponosi tylko dodatkowe koszty spowodowane zdarzeniami 
po-
zostającymi  poza  kontrolą  wykonawcy  projektu.  Rzecz  jasna,  kryterium 
rozróżnienia
tych dwóch rodzajów ryzyka nie jest precyzyjne. London and Continental Railway, 
fir-
ma odpowiedzialna za budowę tunelu pod kanałem La Manche, który był najwięk-
szym z projektów realizowanych w ramach PFI, ciągle żądała więcej pieniędzy, niż
wynikało to z jej pierwotnej oferty.

Jakie skutki niesie PFI dla budżetu? Po pierwsze, wszystkie korzyści uzyskane
dzięki wyższej efektywności sektora prywatnego należy przeciwstawić utraconym 
ko-
rzyściom wynikającym z tego, że państwo jest w stanie pożyczać pieniądze taniej 
niż
sektor prywatny. Sektor prywatny ponosi początkowe nakłady inwestycyjne, które 
fi-
nansuje kredytem. Jednak niższe oceny wiarygodności kredytowej finansowanych 
pry-
watnie  projektów  (np.  przy  standardowej  ocenie  wiarygodności  projektów 
publicznych
na poziomie AAA obligacje Greenwich Hospital mają ocenę BBB, a obligacje Do-
cklands Light Railway — ocenę A) mogą oznaczać stopę procentową wyższą nawet
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o  cały  punkt  procentowy.  Kiedy  przeciętne  stopy procentowe  wynoszą  jedynie
5%-6%,  może  to  powodować  poważny  wzrost  kosztów  projektu.  Przewaga 
efektyw-
ności sektora prywatnego musi go z nadwyżką skompensować, jeśli  PFI  ma być 
roz-
wiązaniem opłacalnym dla państwa.

Po drugie,  PFI  pozwala państwu uniknąć ponoszenia początkowych  kosztów 
budo-
wy  drogi  lub  więzienia;  ceną  za  to  są  dwa  dodatkowe  rodzaje  kosztów  w 
przyszłości:
koszt  „wynajmowania"  usług  drogi  lub  więzienia  od  jej  właściciela  oraz  koszt 
spowo-
dowany  odpowiedzialnością  za  ewentualny  niezawiniony  przez  prywatnego 
dostawcę
wzrost  ceny  całego  przedsięwzięcia.  Dokonanie  w  dzisiejszym  budżecie 
odpowiednich
odpisów w celu sfinansowania tego drugiego rodzaju kosztu nie jest proste.

Zastanówmy się teraz nad stosunkiem kosztu kapitału rzeczowego do kosztu 
spo-
wodowanego  zobowiązaniem  do  zakupu  przyszłych  usług  tego  kapitału. 
Przyjmijmy,
że budowa drogi kosztuje 100 min £, a stopa procentowa wynosi 10%. Prywatny 
wła-
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Ramka 18.4

Katastrofa kolejowa

Po przyśpieszeniu prywatyzacji, przed wyborami powszechnymi w 1997 r.,  British
Rail  został  podzielony  na  mniejsze  przedsiębiorstwa.  W  efekcie  działalność 
rozpoczę-
ło wielu operatorów pociągów, jednak tylko spółka Railtrack odpowiadała za infra-
strukturę  kolei.  Ceny akcji  Railtracka  gwałtownie  wzrosły,  ponieważ  inwestorzy 
spo-
dziewali się po spółce bardzo dobrych wyników. W październiku 2001 r. Railtrack
zbankrutował. Czego możemy nauczyć się na przykładzie tej porażki?

Railtrack odziedziczył spadek w postaci niedoinwestowanej od dziesięcioleci in-
frastruktury kolejowej.  Zmiana formy własności nie wystarczyła.  Niezbędne były
wielkie  inwestycje.  Jednak jako  prywatny  monopol  Railtrack  podlegał  regulacji. 
Próby
bezpośredniego finansowania rozbudowy infrastruktury za pomocą podwyżek cen
były  utrudnione,  ponieważ  opłaty  za  bilety  (a  zatem  również  opłaty,  których 
Railtrack
mógł żądać od operatorów pociągów) podlegały ścisłej regulacji. Poza zbyt  słabą 
kon-
kurencją  i  zagrożeniem  siłą  monopolistyczną  politycy  przejmowali  się  również 
cenami
biletów kolejowych.

Sytuację pogarszały dwie okoliczności. Po pierwsze, wielkości nakładów na mo-
dernizację torów, zwłaszcza zaś niesławnej linii West Coast z Londynu do Glasgow,
nie  doszacowano.  Po  drugie,  katastrofy  kolejowe,  a  zwłaszcza  wypadek  pod 
Hatfield,
którego przyczyną była zła jakość torów, spowodowały rozpoczęcie nieprzewidzia-
nych wcześniej i drogich programów, mających szybko poprawić bezpieczeństwo.

Tablica  poniżej  pokazuje  wysokość  łącznych  nakładów  inwestycyjnych, 
planowa-
nych na lata 2001-2010. Ponieważ skarb państwa odmawiał zwiększenia swojego
udziału w wydatkach, sektor prywatny nigdy nie zamierzał zainwestować 34 mld £
w gałąź, która podlega zewnętrznej regulacji, co sprawia, że nie ma gwarancji osią-
gnięcia przychodów umożliwiających odzyskanie tych nakładów wraz z odsetkami6.

Planowane inwestycje na kolei
Łączne nakłady w latach 2001-2010 (mld £, ceny 2000 r.)

Publiczne Prywatne

Infrastruktura 3,5 25,5
Nowe pociągi 11,5 8,5
Łącznie 15,0 34,0

Kiedy w rozdziale 6 zastanawialiśmy się, co to jest przedsiębiorstwo, w ramce 
6.3
zauważyliśmy,  że — ponieważ większość umów jest niekompletna — ktoś musi 
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dys-
ponować prawem do „rezydualnej" kontroli, w sytuacji kiedy zdarza się coś nieprze-
widzianego.  Upadek  Railtracka  ujawnił  m.in.  niejednoznaczność  rozwiązań  ist-
niejących w przypadku tego przedsięwzięcia publiczno-prywatnego.

6 Odsetki te stanowią koszt kredytu inwestycyjnego (przyp. red. nauk.).
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Kiedy sytuacja uległa pogorszeniu, wstrzymując przekazanie kolejnej transzy 
pu-
blicznych  pieniędzy i  powodując w ten sposób bankructwo Railtracka,  państwo 
prze-
jęło  ostateczną  kontrolę  nad  całym  przedsięwzięciem.  Niektórzy  z  prywatnych 
inwe-
storów wyrażali pogląd, że utrudni to przyszłe współdziałanie sektora publicznego
i sektora prywatnego. Jednak skoro sektor prywatny chętnie przejmuje zyski, gdy 
spra-
wy mają się dobrze, nie powinien narzekać, kiedy pojawiają się straty.

Ź r ó d ł o :  „The Economist", 20 October 2001.

ściciel  musi  otrzymywać  10  min  £  rocznie  tylko  po  to,  aby  pokryć  koszt 
alternatywny
środków  wydanych  na  realizację  przedsięwzięcia.  Początkowo  państwo  może 
korzy-
stać z drogi i wydaje o wiele mniej niż 100 min £, które musiałoby przeznaczyć na 
jej
budowę.  Początkowo potrzebuje  ono zatem mniejszych  wpływów podatkowych. 
Me-
chanizm ten działa niczym ukryta pożyczka.  Zaktualizowana wartość przyszłych 
opłat
z tytułu zakupu usług drogi nie pojawia się w rządowych rachunkach jako składnik
długu publicznego.

Wiele rodzajów przyszłych strumieni pieniężnych nie znajduje właściwego od-
zwierciedlenia  w zestawieniach  obrazujących  stan  finansów publicznych.  Kiedy
w  Wielkiej  Brytanii  odkryto  ropę  na  Morzu  Północnym,  aktywa  państwa  nie 
zostały
niezwłocznie  powiększone  o  zaktualizowaną  wartość  wszystkich  przyszłych 
wpływów
z opodatkowania wydobycia tej ropy. Rynek kapitałowy działa inaczej. Pomyśl o 
spół-
kach internetowych wycenianych dziś na miliardy funtów tylko dlatego, że kiedyś
w przyszłości ich dochody będą naprawdę wysokie.

Jednocześnie  wiele  rządów  już  dziś  wie,  że  w  przyszłości  będą  musiały 
wypłacać
wielkie kwoty z tytułu emerytur. Przyczyną jest starzenie się społeczeństw i szczo-
drość państwa wobec emerytów. Jednak zobowiązanie to nie pojawia się nigdzie
w dzisiejszych rachunkach. Idealnym rozwiązaniem nie byłoby jego uwzględnienie
w  rachunku  strumieni  dzisiejszych  dochodów  i  wydatków,  lecz  odpowiednie 
skorygo-
wanie bieżącej wartości państwowych aktywów i pasywów7. Ponieważ tak się nie
dzieje,  następuje  stopniowy  wzrost  zobowiązań  państwa  z  tytułu  realizacji 
projektów
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w ramach PFI i narastania należnych opłat na rzecz ich prywatnych wykonawców
(wcześniej były to projekty sektora publicznego). Oznacza to tym samym wzrost 
stru-
mienia wydatków państwa w przyszłości.

Podsumowanie

• Nacjonalizacja polega na przejęciu prywatnych przedsiębiorstw przez sektor pu-
bliczny.  Prywatyzacja  to  sprzedaż  sektorowi  prywatnemu  przedsiębiorstw 
należą-

cych do sektora publicznego.

7 Tj. wartości zasobów {przyp. red. nauk.).
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• Monopol naturalny  ma do czynienia z malejącą krzywą kosztu przeciętnego.
Koszt krańcowy jest niższy od kosztu przeciętnego. Oparcie ceny na koszcie 
krań-
cowym powoduje pojawienie się strat.

• Taryfa dwuczęściowa umożliwia monopoliście ustalenie odpowiedniej opłaty
krańcowej  i  pokrywanie  strat  dzięki  opłacie  stałej.  Jednak  monopol 
informacyjny
nieefektywnego  przedsiębiorstwa  umożliwia  mu  pokrywanie  niepotrzebnych 
kosz-
tów taką samą opłatą stałą.

• Idealnym rozwiązaniem jest, aby przedsiębiorstwa państwowe ustalały ceny na 
po-
ziomie krańcowego kosztu społecznego i  inwestowały,  aż cena zrówna się z 
dłu-
gookresowym  społecznym  kosztem  krańcowym,  obejmującym  roczny  koszt 
odse-
tek od kredytu na sfinansowanie początkowych nakładów inwestycyjnych.

• Z  niewolą regulacyjną  mamy do czynienia  wtedy,  kiedy organ regulacyjny 
staje
się rzecznikiem gałęzi, którą ma regulować.

• Prywatyzacja była reakcją na pogląd, że niektóre spośród przedsiębiorstw pań-
stwowych nie są naturalnymi monopolami i że nawet monopole naturalne lepiej
jest  poddać  dyscyplinie  rynku,  gdyż  zmusi  to  państwo  do  zaprzestania 
nieustanne-
go wtrącania się w sprawy przedsiębiorstwa.

• Prywatyzacja uświadamia wszystkim, że przedsiębiorstwo nie może liczyć na 
nie-
ograniczoną pomoc państwa (choć od czasu do czasu państwo ratuje przed ban-
kructwem nawet firmy prywatne!).

• Sprzedaż  aktywów  państwowych  za  odpowiadającą  ich  wartości  cenę  nie 
zmienia
wartości majątku państwa. Jeżeli perspektywa surowego nadzoru w przyszłości
powoduje wzrost produkcyjności w przedsiębiorstwach państwowych, państwo
staje się zamożniejsze nie wtedy, kiedy przedsiębiorstwo zostaje sprzedane, lecz
wówczas, gdy pojawia się perspektywa wzrostu produkcyjności.

• Wiele  sprywatyzowanych  fum  ma  do  czynienia  z  intensywną  konkurencją, 
często
zagraniczną.  Jednak  monopole  naturalne  wymagały  zastosowania  nowych 
metod
regulacji. Najczęściej stosowano zmieniane co pewien czas ceny maksymalne,
ustalane przez niezależne agencje regulacyjne.

• W Wielkiej Brytanii coraz częściej regulacja dotyczy nie tylko działań przedsię-
biorstw, lecz także struktury rynku. Jest to możliwe w sytuacji, kiedy pewne 
części
monopolu naturalnego mogą zostać wydzielone i poddane konkurencji. Zwykle
dotyczy to usług lokalnych w zintegrowanym pionowo sektorze gospodarki.
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• Inicjatywa „Prywatne Finansowanie" pozwala wykorzystać prywatne źródła 
fi-
nansowania podczas realizacji projektów publicznych, a także prywatne zasoby
menedżerskie  w  celu  zarządzania  projektami.  Państwo  uiszcza  opłatę  za 
korzysta-
nie z usług powstałego w ten sposób majątku produkcyjnego.

Zadania sprawdzające

1.  Dlaczego kluby sportowe pobierają  zarówno wpisowe za  przyjęcie  do  grona 
człon-
ków, jak i roczną składkę obciążającą tych, którzy już są członkami klubu?
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2. Pewien  parlamentarzysta  zasugerował,  że  skoro  firma  British  Telecom  jest 
regulo-
wana przez Oftel, należy także utworzyć Ofair, który będzie regulował  British 
Air-
ways. Czy parlamentarzysta ten ma rację?

3. „Tanie bilety okresowe dla dojeżdżających do pracy zapobiegają korkom na dro-
gach w godzinach szczytu". „Dojeżdżający do pracy powinni płacić więcej za 
prze-
jazd, bo jeżdżą pociągami, które przez resztę dnia stoją bezużytecznie". Która
z  tych  opinii  jest  słuszna?  Czy odpowiedź  na  to  pytanie  zależy  od  sposobu 
ustala-
nia cen na samochody i miejsca parkingowe?

4. „Zbudowany ze środków prywatnych tunel pod kanałem La Manche nie jest w 
sta-
nie  zarobić  na  spłatę  odsetek  od  kredytów  zaciągniętych  na  sfinansowanie 
budowy.
Nie należało go zatem budować". Czy to prawda? Odpowiedź uzasadnij.

5. Czy pamiętasz rozróżnienie prywatnej i społecznej wyceny kosztów i korzyści
z zadania 4? Wskaż pięć powodów istnienia tej różnicy.

6. Kiedy  Ministerstwo  Obrony  zleca  zaprojektowanie  i  zbudowanie  nowego 
myśliw-
ca,  w  grę  wchodzi  umowa  z  ceną  stałą  lub  umowa  z  ceną  ustaloną  metodą 
narzutu
na koszty. Czy bodźce oddziałujące na producenta są w obu przypadkach takie 
sa-
me?  W  jakich  okolicznościach  zastosowanie  metody  narzutu  na  koszty  jest 
uzasad-
nione?  Dlaczego  inicjatywa  „Prywatne  Finansowanie"  stanowi  kompromis 
między
metodą ceny stałej a metodą narzutu na koszty?

7. Powszechne błędy w rozumowaniu.  Wyjaśnij, dlaczego poniższe stwierdzenia 
są
nieprawdziwe, a) Znacjonalizowane gałęzie gospodarki, które przynoszą straty, 
mu-
szą  być  nieefektywne,  b)  Prywatny  monopol  jest  dla  społeczeństwa  zawsze 
bardziej
szkodliwy od monopolu państwowego, c) Ponieważ można regulować działanie
monopoli, ich podział nigdy nie jest konieczny.

Uwaga: Rozwiązania zadań sprawdzających zamieszczono na końcu książki.

Online Learning Centre with Powerweb

Chcąc zrozumieć główne koncepcje tego rozdziału, możesz przejrzeć dodatkowe
materiały  zamieszczone  w  Internecie  pod  adresem:  Online  Learning  Centre,
www.mcgraw-hill.co.uk/textbooks/begg.  Znajdziesz  tam krótkie  pytania  testowe,
przykłady problemów ekonomicznych oraz różne artykuły — wszystko za darmo.

Jeśli  chcesz  mieć  jeszcze  więcej  materiałów,  streszczeń  i  przykładów,  które
mogą  pomóc  ci  w  studiowaniu  ekonomii,  kup  zbiór  zadań  Economics Student

8 Powyższe  materiały  są  dostępne  w  języku  angielskim.  Zbiór  zadań  do  II  wydania  polskiego  tego  podrę-
cznika  można  zakupić  w  księgarniach  ekonomicznych:  P  Smith,  D.  Begg,  Ekonomia.  Zbiór  zadań,  PWE,
Warszawa 2001 iprzyp. red. nauk.).

http://www.mcgraw-hill.co.uk/textbooks/begg
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Workbook. W tym celu wejdź na stronę:  www.mcgraw-hill.co.uk/textbooks/begg,
i znajdź połączenie do zbioru zadań, który chcesz zakupić8.

8 Powyższe  materiały  są  dostępne  w  języku  angielskim.  Zbiór  zadań  do  II  wydania  polskiego  tego  podrę-
cznika  można  zakupić  w  księgarniach  ekonomicznych:  P  Smith,  D.  Begg,  Ekonomia.  Zbiór  zadań,  PWE,
Warszawa 2001 iprzyp. red. nauk.).

http://www.mcgraw-hill.co.uk/textbooks/begg


Rozwiązania zadań sprawdzających

Rozdział 1

1. a) Nachylona ujemnie linia w układzie  współrzędnych,  łącząca liczbę 15 na osi  produkcji  ko-
szul z liczbą 20 na osi  produkcji  ciastek,  b) 20.  c) Wszystkie  punkty pod krzywą  możliwości
produkcyjnych, d) 1,33 ciastka, e) Nie.

2. Koszty  przetwarzania  informacji  związanej  z  planowaniem,  dystrybucją  i  kontrolą  byłyby
zbyt wysokie.

3. Płace  w  zawodach,  w  których  ubiegaliby  się  o  zatrudnienie  byli  studenci,  uległyby  obniże-
niu.

4. a) Pozytywny, b) Normatywny, c) Pozytywny, d) Normatywny.
5. a) Makroekonomii, b) Mikroekonomii, c) Mikroekonomii, d) Makroekonomii.
6. a)  Twierdzenia  ekonomii  pozytywnej  podlegają  weryfikacji  empirycznej,  b)  Wychodząc

z  punktu  nieefektywnego,  zwiększenie  efektywności  może  dawać  korzyści  określane  w  prze-
nośni  terminem  darmowy obiad, c)  W analizie  zachowań  ludzkich  możliwe  jest  stosowanie
metody badawczej typowej dla nauk ścisłych.

Rozdział 2

1. a)  Dane  przekrojowe,  np.  w  ujęciu  regionalnym,  dotyczące  przestępczości  oraz  bezrobocia,
b)  Dane  na  temat  dochodu,  utrzymania  porządku  publicznego,  nierówności  dochodowych
w  miastach  i  na  wsi;  dane  te  należałoby  następnie  poddać  „obróbce"  ekonometrycznej,  aby
wyodrębnić wpływ poszczególnych zmiennych na poziom przestępczości.

2. Linia  prosta  o  nachyleniu  dodatnim:  wzrostowi  wskaźnika  cen  detalicznych  o  jednostkę  od-
powiada wzrost cen domów o 1300 £. Wykres przedstawia szeregi czasowe.

3. Linia  o  dodatnim  nachyleniu.  Wyższym  dochodom odpowiada  wzrost  konsumpcji  o  podob-
ną wartość.

4. Wagi  odzwierciedlają  względne  udziały,  tak  więc  wagi  przyjęte  dla  stolicy  powinny  być
niższe niż dla reszty kraju.

5. Krzywa o nachyleniu ujemnym.
6. a) Teoria  „porządkuje"  fakty i  stwarza  uproszczone ramy do ich interpretacji,  b)  Wiele dzie-

dzin  nauki  (np.  astronomia)  nie  może  stosować  eksperymentów  kontrolowanych  (laborato-
ryjnych),  c)  Zachowanie  pojedynczych  molekuł  ma  charakter  spontaniczny,  ale  przewidy-
walny  w  skali  całej  zbiorowości.  Indywidualne  rozbieżności  pragnień  ludzkich  znoszą  się
wzajemnie w skali większych zbiorowości.
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Rozdział 3

1. Cena równowagi wynosi 17 £, a wielkość sprzedaży 6,5.
2. a) Nadwyżka popytu wynosi 5 i cena rośnie, b) Nadwyżka podaży wynosi 3 i cena spada.
3. Krzywa popytu na tostery przesuwa się w dół. Cena równowagi i sprzedana ilość maleją.
4. Tak samo jak w punkcie 3.
5. Susza,  choroby lub ataki  wilków przesuwają  krzywą  podaży w dół,  natomiast  spadek cen po-

woduje tylko ruch wzdłuż danej krzywej podaży.
6. Nawet  przy  uwzględnieniu  zjawiska  snobizmu  spadek  ceny  zwykle  prowadzi  do  wzrostu

popytu na to dobro.
7. a)  Przy niskiej  cenie  biletów trybuny każdego  stadionu  będą  zapełnione,  b)  Zjawisko  to  wy-

nika  z  istnienia  cen  minimalnych  na  produkty rolne,  c)  Niskie  czynsze  są  korzystne  dla  tych
szczęśliwców,  którzy  zdołają  znaleźć  mieszkanie,  ale  jednocześnie  zmniejszają  one  podaż
oferowanych do wynajmu mieszkań i przyczyniają się do występowania ich niedoboru.

Rozdział 4

1. a)  Pionowa  krzywa  podaży,  malejąca  krzywa  popytu,  b)  Chcąc  sprzedać  ilość  towaru  mniej-
szą  o  10%,  możesz  podnieść  cenę  o  20%,  do  1,20  £;  pionowa  krzywa  podaży  jest  obecnie
wykreślana przy liczbie wynoszącej 90 łubianek.

2. a) Popyt nieelastyczny, b) Popyt bardziej elastyczny, c) Popyt jeszcze bardziej elastyczny.
3. Wydatki  konsumentów  osiągają  maksimum  przy  elastyczności  cenowej  popytu  równej  -1.

Poniżej  tego  punktu  na  krzywej  popytu  popyt  jest  nieelastyczny,  co  oznacza,  że  podwyżki
cen  zwiększają  utarg  sprzedawców.  Powyżej  tego  punktu  popyt  jest  elastyczny,  co  oznacza,
że  obniżki  cen zwiększają  utarg sprzedawców.  Jeżeli  sytuacja  na rynku  (np.  „rynku"  meczów
piłkarskich)  jest  zbliżona  do  wolnej  konkurencji,  maksymalizacja  utargu  jest  równoznaczna
z maksymalizacją zysków.

4. Warzywa:  popyt  nieelastyczny,  dobro  podstawowe.  Usługi  gastronomiczne:  popyt  elastycz-
ny, dobro luksusowe.

5. Dane  te  wyrażają  nominalne,  a  nie  realne  wydatki  na  chleb,  które  spadły  wraz  ze  wzrostem
realnych dochodów.

6. a)  Kategoria  dobra  podstawowego  dotyczy  elastyczności  dochodowej  popytu,  a  nie  elastycz-
ności  cenowej,  b)  Jeżeli  zła  pogoda  uderza  we  wszystkich  rolników,  to  ceny  produktów rol-
nych  i  dochody  rolników  rosną;  rolnicy  powinni  się  raczej  ubezpieczać  od  dobrej  pogody,
c) Nie dotyczy to producentów, którzy wytwarzają dobra niższego rzędu.

Rozdział 5

1.  a)  Wyjściowa  linia  ograniczenia  budżetowego  łączy punkty:  posiłki  =  10,  filmy =  0 oraz po-
siłki  =  0,  filmy  =  25.  b)  Spadek  cen  posiłków wywołuje  efekt  dochodowy  i  efekt  substytu-
cyjny.  Efekty  te  zwiększają  popyt  na  posiłki.  W odniesieniu  do  filmów  ostateczny  efekt  jest
niepewny,  ponieważ  efekt  dochodowy  zwiększa  popyt,  a  efekt  substytucyjny  zmniejsza  po-
pyt,  c) W przypadku obniżki cen obydwu dóbr pomiędzy punktami  e i  e" nie występuje efekt
substytucyjny; ceny obu dóbr zostały obniżone w tym samym stopniu (o 50%), a więc relacja
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cen nie  ulega  zmianie,  d)  Obydwa  dobra należą do kategorii  dóbr  normalnych,  punkt  e"  leży
na „północny-wschód" od punktu e ze względu na wzrost dochodu realnego.

2. Trzy  pierwsze  twierdzenia  są  prawdziwe.  Czwarte  twierdzenie  nie  musi  być  prawdziwe.
Efekt  substytucyjny  zwiększa  popyt  na  pozostałe  dobra  (jeśli  nie  są  one  komplementarne
w  stosunku  do  żywności),  ale  ponieważ  dochód  realny  zmniejszył  się,  popyt  na  dobra  nor-
malne  może  wzrosnąć  lub  zmaleć.  Natomiast  popyt  na  dobra  niższego  rzędu  na  pewno  wzro-
śnie.

3. Popyt na filmy wzrośnie, a popyt na usługi komunikacji miejskiej zmaleje.
4. a)  Obydwa  efekty  działają  w  kierunku  zmniejszenia  popytu,  b)  Krzywa  popytu  przesunie  się

w dół;  zapotrzebowanie  na  pokoje  hotelowe  w okolicach  podmiejskich  zmniejszy  się,  a  ceny
spadną.

5. a) Są to zachowania odruchowe, b) Linia ograniczenia budżetowego nie ulega zmianie.

Rozdział 6

1. a) Wydatki rosną o 70 000 £, o tyle samo zmniejsza się zysk przed opodatkowaniem, b) Zysk
księgowy  zmienia  się;  zysk  ekonomiczny  nie  zmienia  się,  ponieważ  obliczając  zysk  ekono-
miczny,  uwzględniamy  koszt  alternatywny  funduszy  zaangażowanych  w  posiadanie  biura
(utracony czynsz), c) Zwiększenie się utargu powoduje wzrost zysku.

2. Koszt  alternatywny  ponoszony przez  właściciela  wynosi  40  000  £,  a  koszt  alternatywny  spo-
wodowany zaangażowaniem kapitału równa się 24 000 £.

3. a)  Zapasy  są  składnikiem  aktywów;  nowe  pożyczki  stanowią  zobowiązanie,  b)  Odsetki  pła-
cone od kredytu są kosztem.

4. a)  Być  może  (pod warunkiem,  że  chodzi  o  zysk  długookresowy).  Ponieważ  jednak nie  da się
w  pełni  skutecznie  kontrolować  menedżerów,  mają  oni  pewną  swobodę  i  mogą  dążyć  do
osiągnięcia  innych  celów.  Premie,  których  wysokość  zależy  od  osiągniętego  zysku,  oraz  za-
grożenie  przejęciem  zmniejszają  związane  z  tym  zagrożenie,  b)  W  niektórych  z  tych  przy-
padków może  chodzić  o  normalne  inwestycje,  a  niekiedy  jest  inaczej.  Przedsiębiorstwa  zwy-
kle sponsorują przedsięwzięcia, którym sprzyjają członkowie zarządu, a nie akcjonariusze.

5. Po  pojawieniu  się  dodatkowego  kosztu  stałego  równego  240  £  w  krótkim  okresie  najlepszą
wielkością produkcji nadal jest 6. Wielkości MC i MR nie zmieniają się. W długim okresie ta
firma ponosi straty i należy ją zaniknąć.

6. a) Wykres  MR jest linią poziomą, która jest położona na wysokości 13 £. Informacje o  MC
zawiera tablica 6.4. b) 7 jednostek.

7. a)  Te  firmy  mogą  nie  być  w  stanie  pokryć  kosztu  alternatywnego,  b)  Zawsze,  kiedy  przed-
siębiorstwu udaje się zmaksymalizować zysk,  MC = MR. c) Wielkość przychodów ze sprze-
daży jest największa, kiedy produkcja osiąga poziom, przy którym  MR = 0. W takiej sytuacji
utarg  z  wyprodukowania  i  sprzedaży  ostatnich  jednostek  produktu  nie  pokrywa  krańcowego
kosztu ich wytworzenia.

Rozdział 7

1.  a)  Funkcja  produkcji  informuje  o  maksymalnej  wielkości  produkcji,  możliwej  do  wytworze-
nia  za  pomocą  różnych  (danych)  kombinacji  czynników  produkcji,  b)  Potrzebne  są  również
informacje o poziomie cen czynników produkcji i wytwarzanego produktu.
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2.a)  Chodzi  o  zmniejszanie  się  LAC Przyczyną  jest  np.  rozkładanie  się  kosztów stałych  na  co-
raz  większą  liczbę  wytworzonych  jednostek  produktu,  b)  Kolumny  1,  3  i  6  opisują  najtańszą
metodę  wytworzenia  4,  8  i  12  jednostek  produktu.  Koszt  całkowity  wynosi  odpowiednio  33,
64 i 96, a koszt przeciętny 8,25; 8 i 8. c) Zwiększeniu produkcji  z 4 do 8 towarzyszą korzyści
skali, a zwiększenie produkcji z 8 do 12 oznacza stałe przychody ze skali.

3.a) Technologie z kolumn 1, 3 i 5 są bardziej kapitałochłonne niż metody produkcji z kolumn
(odpowiednio)  2,  4  i  6.  b)  W tym przykładzie  przedsiębiorstwa  przestawiają  się  na mniej  ka-
pitałochłonne metody produkcji.

4. a) Przy wielkości  produkcji  4 nastąpi zmiana metody produkcji  1 na metodę 2. b) Oba rodzaje
kosztu muszą się zwiększyć (życie stało się trudniejsze).

Q 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
MC 0 15 13 11 9 10 10,0 11 13 16,0
AC 27 20 17 15 14 13,3 13 13 13,3

b) Przy 2 = 8, minimum AC = MC. c) Chodzi o krótki okres. W długim okresie przy Q - O
koszt jest także równy zeru.

6.a)  Jest  tak  wtedy,  kiedy  utarg  całkowity  pokrywa  krótkookresowe  koszty  zmienne,  b)  Sytu-
acja  taka  może  trwać  tylko  w krótkim  okresie.  Trwałe  istnienie  strat  w długim okresie  ozna-
cza, że nie da się ich zlikwidować, co powoduje konieczność zamknięcia przedsiębiorstwa.

7.a)  Utarg całkowity  może pokrywać  krótkookresowe  koszty zmienne,  b)  Tak nie jest  z powodu
występowania niekorzyści skali, c) Nie — z powodu występowania korzyści skali.

Rozdział 8

1. a)  Gałęziowa  linia  popytu  przesuwa  się  w  dół.  Cena  i  wielkość  produkcji  się  zmniejszają.
Przedsiębiorstwa  ponoszą  straty,  lecz  są  w  stanie  pokryć  krótkookresowe  koszty  zmienne.
Ostatecznie  gałąź  opuszcza  wystarczająco  dużo  przedsiębiorstw,  aby  przy  mniejszej  produk-
cji  całkowitej  cena  mogła  powrócić  do  wyjściowego  poziomu,  b)  Teraz  gałęziowa  krzywa
LRSS ma  również  nachylenie  dodatnie.  W  długim  okresie  przedsiębiorstwa,  które  ponoszą
wyższe  koszty,  opuszczają  tę  gałąź  i  w  stanie  nowej  równowagi  cena,  produkcja  całkowita
i liczba przedsiębiorstw się zmniejszają.

2. Krzywa  podaży  przesuwa  się  w  górę,  powodując  wzrost  ceny  i  zmniejszenie  się  produkcji.
W długim okresie wejścia nowych firm do gałęzi powodują odwrotne zmiany.

3. a)  Jeśli  krzywe  krajowej  podaży  i  krajowego  popytu  przecinają  się  przy  cenie  wyższej  (niż-
szej)  od  ceny  światowej,  dochodzi  do  importu  (eksportu),  b)  Cena  krajowa  się  zwiększa,
więc rośnie również krajowa produkcja. Zmniejszają się krajowy popyt i import.

Q 1 2 3 4 5 6
P 8 7 6 5 4 3
TR 8 14 18 20 20 18
MR 8 6 4 2 0 -2
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Monopolista  wytwarza  Q  =  2, cena  wynosi  P  =  I .  Gałąź  wolnokonkurencyjna 
wytworzyłaby
Q - 4, przy cenie P = 5.

5.Nie doszłoby do zmian; MC i MR nie zmieniłyby się; zysk nadal byłby dodatni.
6. a)  Skoro  zysk  jest  normalny,  to  wszystkie  czynniki  produkcji  otrzymują  właściwe  wynagro-

dzenie, b) Nie jest tak, jeśli korzyści skali maleją, a koszty się zwiększają.

Rozdział 9

1. a) Q = 4, P = 7. b) Bez zmian, c) Ponieważ dla obu firm MC = 3, a jednocześnie dla każdej
z nich  MR > 3 (pod warunkiem, że tylko ona zwiększa produkcję). Cena nie obniży się zbyt-
nio, jeśli drugie przedsiębiorstwo również nie zwiększy produkcji.

Q 1 2 3 4 5 6 7
P 8 7 6 5 4 3 2
TR 8 14 18 20 20 18 14
MR 8 6 4 2 0 -2 -A

Z wytwarza Q = 3, podczas gdy w sytuacji lb), po podziale rynku na pół, wytwarzało 2 = 2.
3.Certyfikat  wystawiony  przez  renomowaną  agencję  pozwala  klientom  uniknąć  kosztu  sa-

modzielnego  zdobycia  odpowiednich  informacji.  W  przypadku  mechaników  „sparzywszy
się",  możesz  wybrać  inny  warsztat,  a  reputacja  firmy  pomoże  ci  znaleźć  prawdziwego  fa-
chowca. W przypadku lekarzy błąd w wyborze może oznaczać śmierć.

4.Niewiele reklam przekazuje nową informację, natomiast wiele tworzy bariery wejścia.
5.Właściwym  zachowaniem  może  się  okazać  uzgodnienie  sposobu  zachowania  z  małżonkiem.

Jeśli zerwiesz umowę, okażesz się niepoważny.
6.a)  Nikt  nie  byłby  w  stanie  skontrolować  przestrzegania  takiego  zbiorowego  porozumienia,

b) Tworzenie barier wejścia zwiększa zysk z wytworzonej produkcji.

Rozdział 10

1. a)  Krańcowa  produkcyjność  pracy  maleje,  ponieważ  nakłady  wszystkich  innych  czynników
produkcji  pozostają  stałe,  b)  Zwiększenie  ilości  kapitału  przesunie  w  górę  krzywą  popytu  na
pracę.

2. a)  Efekt  substytucyjny  zachęca  do  zwiększenia  nakładów  pracy,  ale  efekt  dochodowy  działa
w  przeciwnym  kierunku,  skłaniając  ludzi  do  ograniczenia  czasu  pracy  na  rzecz  wydłużenia
czasu  wolnego,  który  jest  dobrem  normalnym,  b)  Więcej  nowych  osób  wchodzi  na  rynek
pracy.

3. Określona gałąź musi zaoferować wyższe płace, aby pozyskać nowych pracowników.
4. a)  Czołowi  gracze  w  golfa  są  nieliczni,  podczas  gdy  zainteresowanie  nimi  (popyt)  jest

ogromne,  b)  Studenci  ekonomii  zdobywają  większą  wiedzę  profesjonalną,  pożądaną  w  wy-
soko płatnych zawodach.
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5.  a)  Ludziom  się  to  podoba,  wiele  osób  chciałoby  kupić  ten  szkic.  Popyt  jest  duży,  a  podaż
ograniczona  do  jednego  egzemplarza,  b)  Nie  zawsze,  ponieważ  działa  również  efekt  docho-
dowy, który skłania do ograniczenia czasu pracy na rzecz większej ilości czasu wolnego.

Rozdział 11

1. Zapłaci on 30 000 £ za szkolenie. Przyszłe zarobki w wysokości 23 000 £ rocznie w ciągu 30
lat zrekompensują koszt szkolenia.

2. Związek  zawodowy  może  ograniczyć  dostęp  do  wykonywania  zawodu  poprzez  surowe  egza-
miny i wygórowane wymagania dotyczące godzin pracy.

3. Tak.
4. Płace  spadają,  jeżeli  związki  zawodowe  mają  do  zdobycia  swoją  część  z  niższych  zysków

monopolowych.  Większe  związki  zawodowe  miałyby  większą  siłę  przetargową,  ale  utrudni-
łyby osiągnięcie korzyści, jakie daje konkurencja.

5. a)  Niekoniecznie:  kobiety jako  pracownice  z  różnych  powodów mogą  mieć  mniej  cech pożą-
danych  przez  pracodawców,  b)  Twierdzenie  to  pomija  koszty  alternatywne  w  postaci  zarob-
ków utraconych  na  skutek  kontynuowania  nauki,  c)  Niekoniecznie:  wśród  członków związku
często przeważają pracownicy o niższych kwalifikacjach i niższych zarobkach.

Rozdział 12

1. a)  Ponieważ  najbardziej  efektywnym  sposobem  zapewnienia  sobie  niektórych  rodzajów  stru-
mieni  usług  konsumpcyjnych  jest  zakup  dóbr  konsumpcyjnych  trwałego  użytku,  b)  Koszty
korzystania  z pralni  wynoszą 104 £ rocznie. Koszty zakupu pralki  wyniosłyby 52 £ rocznie +
+  40  £  w  postaci  utraconych  odsetek  (koszt  alternatywny).  Lepszą  opcją  jest  zatem  kupno
pralki.

2. Na każde 90 £ zarabiasz 20 £, a zatem stopa zwrotu wynosi ok. 22% rocznie.
3. (3600 £ x 0,91 = 3276 £) + (12 600 x 0,83 = 10 458 £) = 13 734 £. Należy kupić maszynę.
4. W  krótkim  okresie  powoduje  to  wzrost  wartości  zaktualizowanej  istniejącego  strumienia  do-

chodów  z  usług  kapitału,  co  wzmacnia  bodźce  do  inwestowania  w  nowe  dobra  kapitałowe.
W  długim  okresie  stawka  wynagrodzenia  usług  kapitału  stopniowo  się  obniży,  co  umożliwi
przejście do nowego stanu równowagi rynkowej.

5. Popyt  na ziemię  jest  popytem pochodnym.  Jeżeli  podaż jest  stała,  to  jedynym  źródłem wzro-
stu ceny ziemi  jest  wzrost  popytu  na nią.  U podłoża tych  zmian  leży wzrost  renty dzierżaw-
nej  płaconej  przez  rolników  i  jednocześnie  zwiększenie  ich  dochodów  z  produkcji  rolnej.
Rolnicy  tracą  na  wyższych  cenach  ziemi  i  wyższej  rencie  dzierżawnej,  wywołanych  wzro-
stem popytu na ziemię ze strony budownictwa mieszkaniowego.

6. a)  Inflacja  sprawia  też,  że  zwiększają  się  przyszłe  dochody  w  wyrażeniu  nominalnym,
b)  Wyższa  wydajność  pracy  i  zwiększone  dochody  z  pracy  powodują  równoczesny  wzrost
popytu  na dobra,  c)  Stwierdzenie  to  byłoby  prawdziwe,  gdyby istniał  tylko  potencjalny jeden
użytkownik.  W  przeciwnym  przypadku  konkurencja  między  potencjalnymi  użytkownikami
podbija ceny w górę.
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Rozdział 13

1. A jest  neutralna  wobec  ryzyka;  B lubi  ryzyko;  C  nie  lubi  ryzyka.  Zapotrzebowanie  C na
ubezpieczenie jest największe.

2. Zapewne cena polisy jest  wysoka.  Przyczyną  jest  selekcja  negatywna.  Tylko  ludzie z grup ni-
skiego ryzyka chętnie poddają się badaniu.

3. a) Tak. b) Nie. c) Tak.
4. Ujemny współczynnik  beta.  Idzie  ci  dobrze  w czasie  kryzysu,  kiedy inne  akcje  stoją  o  wiele

gorzej. Twoje akcje mają wysokie ceny i niską oczekiwaną stopę zwrotu.
5. Chodzi  o  zagrożenie  pokusą  nadużycia.  Wykorzystywanie  przez  jednych  uprzywilejowanego

dostępu do informacji powstrzymuje innych przed kupnem akcji.
6. a)  Jeśli  cała dostępna informacja  została  już  uwzględniona  w cenie,  z  definicji  cena może  się

zmienić  jedynie  pod  wpływem  nowych,  wcześniej  niedostępnych  informacji,  b)  Łączenie  ry-
zyka  zmniejsza  pobieraną  przez  towarzystwa  ubezpieczeniowe  składkę,  c)  Akcje,  których
kursy silnie się zmieniają, są szczególnie pożądane, jeśli mają ujemny współczynnik beta.

Rozdział 14

1. Ze wszystkich trzech powodów.
2. Sprzedaż w pakiecie.
3. SEAT,  Skoda,  VW,  Audi  (wszystkie  należą  do  jednej  firmy);  poczekalnie  na  lotniskach:

ogólne i dla biznesmenów; standardowy i luksusowy pudding na Boże Narodzenie.
4. Podaż  jest  większa,  a  konsumenci,  którzy  wcześniej  nie  mogli  dokonać  zakupu  po  jednolitej

cenie,  teraz  są  w  lepszej  sytuacji.  Konsumenci,  którzy  przedtem  dokonywali  zakupu  po  jed-
nolitej cenie, teraz napotykają wyższą cenę.

5. Uczestnicy  kartelu  wytwarzają  standardowy  produkt.  Uczestnicy  aliansu  strategicznego  wy-
twarzają całą gamę produktów komplementarnych.

6. Korzyści skali, bodźce do inwestowania, a co za tym idzie — do obniżki kosztów.
7. a)  MC = O, więc cena powinna  być  niska.  Również darmowe oferty świadczenia  niektórych

usług,  w  celu  przyzwyczajenia  klientów  do  korzystania  z  nich,  a  następnie  podwyższenie
cen.  Zamieszczanie  reklam  może  również  uzasadniać  brak  opłat,  tak  jak  w  przypadku  ITV.
b)  Całkowita  renta  konsumenta  rośnie,  gdyż  zwiększa  się  pole  pod krzywą  popytu  w wyniku
wzrostu  podaży,  c)  Wysokie  ceny  akcji  mogą  być  odzwierciedleniem  oczekiwań  dużych  zy-
sków w przyszłości.

Rozdział 15

1. a)  Efektywna,  niesprawiedliwa,  b)  Nieefektywna,  niesprawiedliwa,  c)  Efektywna,  sprawie-
dliwa,  d)  Nieefektywna,  niezbyt  sprawiedliwa,  e)  Efektywna,  niesprawiedliwa.  W  przypadku
sprawiedliwości pytamy: „Na ile uczciwy jest podział?".

2. a)  W kategoriach  użyteczności  konsumentów 1 film ma wartość  5 posiłków,  b)  MC filmów
jest 5 razy większy niż  MC posiłków, c)  MPL  jest w przypadku posiłków 5 razy większy niż
w przypadku filmów. W stanie równowagi MSC i MSB są równe.

3. Odpowiedź na wszystkie pytania brzmi „tak".
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4. Nie.  Ubezpieczyciele  ubezpieczając  kotły,  na  które  wystawiają  certyfikaty,  likwidują  całą
motywację  do  przekupywania  i  fałszowania  takich  dokumentów  poprzez  zmniejszenie  poku-
sy nadużycia.

5. a) Takie działania oznaczają marnotrawstwo rzadkich zasobów, b) Tak.
6. a)  Kiedy  zanieczyszczenie  jest  już  niewielkie,  przy  dalszym  jego  zmniejszaniu  koszt  krańco-

wy  przewyższa  korzyść  krańcową,  b)  Pomyśl  np.  o  monopolizacji,  efektach  zewnętrznych
itd.,  które  stanowią  ważne  formy  zawodności  rynku,  c)  Oprócz  zawodności  rynku  istnieje
również zawodność państwa.

Rozdział 16

1.Wszystkie z wyjątkiem d).
2.Edukacja jest dobrem pożądanym społecznie (ludzie nie wiedzą, co jest dla nich dobre); efek-

ty  zewnętrzne  (lubimy  mieć  do  czynienia  z  wykształconymi  ludźmi);  sprawiedliwość  (uła-
twia wspieranie równości szans).

3.Równość  pionowa  wymaga  zabierania  bogatym  i  dawania  biednym,  lecz  nie  dotyczy  tylko
dochodów.  Zgodnie  z  tą  zasadą  należy  zabierać  dobra  osobom,  które  dostają  stosunkowo
więcej  wszystkich  dóbr,  na  których  im  zależy.  Równość  pozioma  wymaga  traktowania
wszystkich miłośników słońca w podobny sposób.

4.Wszystkie są progresywne z wyjątkiem podatku od piwa, który stosunkowo silnie obciąża do-
chód ludzi ubogich.

5.Odpowiedź:  18%,  24%,  28,8%.  Ten  podatek  jest  tym  bardziej  progresywny,  im  wyższy  jest
próg  dochodu,  który  nie  podlega  opodatkowaniu.  Przy  progu  równym  1  min  £  ten  podatek
obciąży tylko osoby naprawdę bogate.

6.a)  Podaż  pracy  się  nie  zmienia,  a  zatem  nie  pojawia  się  trójkąt  nieefektywności,  b)  Trójkąt
nieefektywności  jest  duży;  w  tym  przypadku  większa  część  obciążenia  podatkiem  spada  na
przedsiębiorstwa.

7.a)  Pamiętaj  o  finansowaniu  przez  państwo  dóbr  publicznych,  kontrolowaniu  efektów  zewnę-
trznych,  udostępnianiu  ubezpieczeń  społecznych,  redystrybucji  dochodów,  b)  Krańcowe
stawki  opodatkowania  zwykle  są  przyczyną  zakłóceń,  c)  Jesteśmy  w  stanie  analizować  stan
równowagi  politycznej.  Przecież  możemy  zbadać  bodźce  skłaniające  polityków  do  opowie-
dzenia  się  za  konkretnymi  działaniami,  a  także  bodźce  skłaniające  wyborców  do  głosowania
na poszczególne partie.

Rozdział 17

1. Odpowiedni trójkąt ma wysokość 3 £ i długość 200 000, a zatem koszt wynosi 300 000 £.
2. Teraz  wysokość  trójkąta  wynosi  6  £,  długość  400  000,  a  koszt  1  200  000  £.  W  dodatku

600  000  jednostek  jest  teraz  wytwarzanych  po  koszcie  o  1  £  wyższym  od  rzeczywiście  nie-
zbędnego. Całkowity koszt społeczny wynosi 1 800 000 £.

3. Krótko  mówiąc,  Stany  Zjednoczone  zakładają,  że  wielkie  jest  brzydkie,  i  próbują  dzielić
wielkie  przedsiębiorstwa  lub  regulują  je,  jeśli  podział  nie  jest  możliwy.  Natomiast  polityka
Wielkiej  Brytanii  jest  zindywidualizowana  i  zależy  od  konkretnego  przypadku.  Jednak  ostat-
nio także Wielka Brytania coraz silniej wspiera konkurencję rynkową.
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4. Tak. Im więcej firm działa na rynku, tym bardziej intensywna jest konkurencja i tym większe
są związane z nią korzyści1.

5.Chodzi  o  lokalizacyjne  efekty  zewnętrzne.  Jednak  całe  to  skupisko  firm  działa  w  sensownym
miejscu.  Szwajcaria  z  jej  wysokimi  płacami  nie  jest  dobrym  miejscem  dla  przedsiębiorstw
wytwarzających pracochłonne produkty.

6.a)  Zysk  może  być  po  prostu  wynikiem  siły  monopolistycznej,  b)  Korzyści  skali  i  innowacyj-
ność  niekiedy  kompensują  koszty  związane  z  istnieniem  monopolu,  c)  Prywatne  korzyści
z fuzji mogą obejmować zyski monopolistyczne, które są społecznym kosztem.

Rozdział 18

1.Taryfa  dwuczęściowa  pozwała  osiągnąć  większy  przychód.  Stosując  ją,  nie  da  się  zróżni-
cować  ceny dla  już  obecnych  członków.  Co najwyżej,  można  to  zrobić  w stosunku  do człon-
ków starych i nowych.

2.British Airways ma do czynienia z bardzo silną konkurencją. Ofair nie jest potrzebny.
3.Dojeżdżający  do  pracy  pociągami  podróżują  przy  wysokim  MC i  — w zasadzie  — powinni

płacić  wyższą  cenę  za  przejazd.  Jednak  duża  skala  efektów  zewnętrznych,  spowodowanych
tłokiem  na  drogach  w  godzinach  szczytu,  może  z  powodzeniem  uzasadnić  tanie  bilety  kole-
jowe.  Najlepszym  rozwiązaniem  byłoby  odpowiednie  opodatkowanie  tych  efektów  ze-
wnętrznych (chodzi o właściwe ceny używania samochodu i parkowania).

4.Istnieniu  tunelu  towarzyszą  wielkie  efekty  zewnętrzne,  mające  pozytywny  wpływ  na  sektory
gospodarki,  które  bezpośrednio  nie  korzystają  z  tunelu.  Tunel  jest  pożądany  społecznie,  na-
wet jeśli jego budowa nie byłaby opłacalna dla sektora prywatnego.

5.a)  Istnienie  tunelu  pobudza  inwestycje  krajowe  w  przemyśle  samochodowym;  tylko  część
tych  samochodów  jest  eksportowana  dzięki  tunelowi,  b)  W  przypadku  inwestycji  publicz-
nych  społeczna  premia  za  ryzyko  może  być  mniejsza  niż  premia,  której  żądają  banki  (ła-
twiejsze  łączenie  i  dzielenie  ryzyka),  c)  Tunel  zmniejsza  tłok  na  lotniskach  Heathrow  i  Ga-
twick.  d)  Tunel  zmniejsza hałas  w pobliżu tych  lotnisk,  e)  Przy budowie  tunelu znaleźli  pracę
przymusowo bezrobotni robotnicy budowlani; bez tunelu byliby oni pozbawieni zajęcia.

6.Formuła „koszty plus narzut" słabiej skłania do obniżania kosztów, ale nie wiąże się z nią za-
grożenie,  że  spółki  wystraszą  się  ponoszonego  ryzyka  (dodatkowe  koszty  można  uwzględ-
nić,  ustalając  końcową  cenę).  Stała  cena powoduje,  że  spółki  ponoszą całe  ryzyko  (skłania  je
to  do  podnoszenia  ceny  ofertowej).  Jednak  ich  motywacja  do  obniżania  kosztów  jest  więk-
sza,  ponieważ  to  one  przejmują  te  wszystkie  korzyści.  Pierwsza  metoda  jest  lepsza  w  sytu-
acji,  kiedy  możliwości  wzrostu  kosztów nie  są  duże,  ponieważ  kontrola  menedżerów jest  ła-
twa, a jednocześnie występuje znaczna i niemożliwa do kontrolowania niepewność.

7. a)  Nie,  jeśli  MC < AC b)  Monopoli  publicznych  również  dotyczy  zawodność  rynku,  c)  Re-
gulacja  kosztuje  i  towarzyszy  jej  zagrożenie  niewolą  regulacyjną.  Niekiedy  rozwiązania
strukturalne są bardziej efektywne.

1 W  oryginale  podręcznika  brakuje  poprawnej  odpowiedzi  na  pytanie;  podana  tu  odpowiedź  pochodzi  od

tłumacza (przyp. tłum).



Słownik pojęć

Aktywna  (dyskrecjonalna)  polityka  fiskalna  —  decyzje  dotyczące  stawek 
podatko-
wych i wielkości wydatków państwa.
Alians strategiczny — połączenie współpracy i konkurencji w pewnej grupie 
przed-
siębiorstw dostarczających gamę produktów częściowo komplementarnych.
Alokacja zasobów — odpowiedź na pytanie, co, jak i dla kogo jest produkowane.
Amortyzacja — nazywana czasami konsumpcją kapitału, oznacza zmniejszenie się
wartości dobra kapitałowego w pewnym okresie w wyniku użytkowania lub 
starzenia
się.
Aprecjacja (kursu walutowego) — wzrost międzynarodowej wartości waluty.
Atak spekulacyjny — znaczny odpływ kapitału, mogący wymusić zmiany w 
polityce
gospodarczej.
Automatyczne stabilizatory — zmniejszają wartość mnożnika, osłabiając reakcję
produkcji na wstrząsy popytowe.
Badania i rozwój (B+R)  — proces, w trakcie którego dokonuje się wynalazków
i przekształca się je w ekonomicznie opłacalne innowacje.
Bank  centralny  —  bank  państwa  i  banków  komercyjnych.  Instytucja 
odpowiedzialna
za politykę pieniężną.
Banki komercyjne — pośrednicy finansowi, którym prawo umożliwia udzielanie 
kre-
dytów  i  przyjmowanie  wkładów,  łącznie  z  wkładami,  w  ciężar  których  wolno 
wysta-
wiać czeki.
Bariery  pozataryfowe  —  regulacje  lub  praktyki  stosowane  w  danym  kraju, 
dyskrymi-
nujące zagraniczne dobra lub siłę roboczą.
Baza monetarna (inaczej — zasób pieniądza wielkiej mocy)  — ilość gotówki
w obiegu pozabankowym oraz w systemie bankowym.



Baza produkcyjna  — istniejący producenci mogą stworzyć lokalizacyjne efekty 
ze-
wnętrzne dla produkcji przemysłowej.
Bąbel cenowy (asset price bubble) — odchylanie się rzeczywistej ceny aktywów od
ceny  odzwierciedlającej  podstawowe  cechy  danych  aktywów.  Bąble  cenowe 
stanowią
przykład samospełniającej się przepowiedni.
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Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) — zakup firm zagranicznych lub two-
rzenie za granicą filii przedsiębiorstw krajowych.
Bezrobocie dobrowolne — występuje wówczas, gdy bezrobotni należą do zasobu
pracy, lecz z własnej woli nie chcą podjąć pracy przy danym poziomie płacy.
Bezrobocie frykcyjne — minimalny, nieunikniony poziom bezrobocia w społeczeń-
stwie.
Bezrobocie klasyczne — występuje wówczas, gdy płace utrzymują się powyżej po-
ziomu równowagi.
Bezrobocie przymusowe — występuje wówczas, gdy ludzie chcą pracować za obo-
wiązujące stawki płac, lecz nie mogą znaleźć pracy.
Bezrobocie strukturalne — odzwierciedla niedopasowanie kwalifikacji siły 
roboczej
do rodzaju oferowanej pracy w warunkach zmieniającego się popytu i produkcji.
Bezrobocie wynikające z niedostatecznego popytu — występuje wówczas, gdy pro-
dukcja jest niniejsza od poziomu potencjalnego.
Bilans handlowy — wartość eksportu netto.
Bilans płatniczy — zestawienie transakcji między mieszkańcami danego kraju a za-
granicą.  Składa  się  z  rachunku  obrotów  bieżących1 i  rachunku  obrotów 
kapitałowych.
Błąd związany z różnymi punktami widzenia  — to, co może być prawdziwe dla
jednej  osoby,  nie  musi  być  prawdziwe  dla  wszystkich,  i  na  odwrót.
Budżet  — plan wydatków i  dochodów pojedynczej  osoby,  przedsiębiorstwa lub 
pań-
stwa.
Budżet skorygowany o wpływ inflacji — uwzględnia realne, a nie nominalne stopy
procentowe przy obliczaniu wielkości wydatków państwa przeznaczonych na spłatę
odsetek od długu.
Budżet strukturalny — stan (saldo) budżetu przy założeniu, że produkcja osiągnęła
poziom produkcji potencjalnej.
Cel inflacyjny — bank centralny dostosowuje stopy procentowe w celu utrzymania
inflacji w wąskim przedziale.
CeI monetarny polityki pieniężnej — polega na dostosowaniu stóp procentowych
w celu utrzymania nominalnej podaży pieniądza na z góry założonej ścieżce.
Cena równowagi — cena, przy której ilość oferowana równa się wielkości zapotrze-
bowania.
Cena składnika aktywów — kwota, za którą dany składnik aktywów może być bez-
pośrednio  nabyty.  Wchodząc  w  jego  posiadanie,  właściciel  nabywa  prawo  do 
przyszłe-
go  strumienia  usług  kapitału,  jakiego  ten  zasób  może  dostarczyć.
Cena zamknięcia — poziom ceny, poniżej którego jedynym sposobem zmniejszenia
przez  przedsiębiorstwo  swych  strat  jest  decyzja  o  zaprzestaniu  produkcji.
Ceny obciążenia szczytowego — taki system różnicowania cen, w którym odbiorcy
w  okresie  największego  zapotrzebowania  płacą  wyższe  ceny,  co  odpowiada 
wyższemu
kosztowi krańcowemu zaspokojenia ich potrzeb.
1 Oraz rachunku obrotów finansowych (przyp. red. nauk.).
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Ceteris  paribus  (przy  pozostałych  czynnikach  niezmienionych)  —  założenie 
pozwa-
lające  badać  związek  między  dwiema  zmiennymi,  dzięki  wyłączeniu  wpływu 
pozosta-
łych zmiennych.
Cło — podatek nałożony na import.
Cło  optymalne  —  w  przypadku,  gdy  import  wpływa  na  cenę  światową,  cło 
optymalne
pozwala  na  zmniejszenie  importu  do  poziomu,  przy  którym  społeczny  koszt 
krańcowy
zrównuje się ze społeczną korzyścią krańcową.
Cykl koniunkturalny — krótkookresowe wahania produkcji wokół linii trendu.
Czysta inflacja — występuje wówczas, gdy ceny dóbr oraz czynników produkcji 
ro-
sną w tym samym tempie.
Czysta  strata  społeczna  {deadweight  burden)  —  utracona  nadwyżka  społeczna
w wyniku nieodpowiedniej wielkości produkcji.
Dane  ekonomiczne  —  informacje  zaczerpnięte  z  rzeczywistości,  stanowiące 
dowód
określonego zachowania się gospodarki.
Dane przekrojowe — pokazują zróżnicowanie zmiennej między różnymi 
jednostka-
mi lub grupami podmiotów w określonym punkcie czasowym.
Decyzje produkcyjne przedsiębiorstwa w krótkim okresie — wielkość 
wytworzonej
produkcji, przy której utarg krańcowy zrównuje się z krótkookresowym kosztem 
krań-
cowym, pod warunkiem że cena pokrywa krótkookresowy przeciętny koszt 
zmienny
przy tej wielkości produkcji. W przeciwnym wypadku produkcja wynosi zero.
Deficyt budżetowy — nadwyżka wydatków państwa nad jego dochodami.
Deflator PNB — stosunek nominalnego PNB do realnego PNB, wyrażony w 
postaci
wskaźnika.
Deprecjacja kursu walutowego — spadek międzynarodowej wartości waluty.
Dewaluacja (rewaluacja) — spadek (wzrost) stałego kursu walutowego.
Dług narodowy (publiczny) — wielkość niespłaconego długu państwa.
Długi okres — okres potrzebny do całkowitego dostosowania się do zmian 
zachodzą-
cych w otoczeniu.
Długookresowa krzywa Phillipsa  — pionowa krzywa odpowiadająca wysokości 
na-
turalnej  stopy  bezrobocia.  W długim okresie  nie  występuje  odwrotna  zależność 
mię-
dzy bezrobociem a inflacją.
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Długookresowa krzywa podaży — pokazuje zależność między ceną a pożądaną
wielkością produkcji. Jest ona częścią krzywej długookresowego kosztu 
krańcowego,
znajdującą się powyżej krzywej długookresowego kosztu przeciętnego.
Długookresowa równowaga w gospodarce — jednoczesna równowaga 
wewnętrzna
i zewnętrzna w gospodarce.
Długookresowy  koszt  całkowity  —  minimalny  koszt  wytworzenia  określonej 
wielko-
ści produkcji w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo może zmieniać nakłady wszystkich
czynników.
Długookresowy koszt krańcowy — przyrost długookresowego kosztu całkowitego
w wyniku trwałego wzrostu wielkości produkcji o jednostkę.
Długookresowy koszt przeciętny  — długookresowy koszt całkowity podzielony
przez wielkość produkcji.
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Dobra finalne — dobra nabywane przez ostatecznego użytkownika.
Dobra  komplementarne  —  wzrost  ceny  jednego  dobra  prowadzi  do  spadku 
popytu
na dobra komplementarne.
Dobra  pośrednie  —  dobra  częściowo  przetworzone,  stanowiące  nakłady  i 
całkowicie
się zużywające w dalszej części procesu produkcyjnego.
Dobra społecznie niepożądane — dobra, które zdaniem społeczeństwa powinny 
być
eliminowane, bez względu na to, co o tym sądzą poszczególne jednostki.
Dobra społecznie pożądane — dobra, które zdaniem społeczeństwa każdy 
powinien
mieć, bez względu na to, czy tego pragnie, czy nie.
Dobra substytucyjne  — dobra,  na  które  popyt  wzrasta  w efekcie  wzrostu cen 
innych
(mogących je zastąpić) dóbr.
Dobro  luksusowe  —  dobro  o  elastyczności  dochodowej  popytu  większej  od 
jedności.
Dobro niższego rzędu — popyt na dobro niższego rzędu spada wraz ze wzrostem 
do-
chodu. Dobro to ma ujemną elastyczność dochodową popytu.
Dobro normalne (zwykłe) — popyt na to dobro wzrasta w miarę wzrostu dochodu.
Charakteryzuje się dodatnią elastycznością dochodową popytu.
Dobro podstawowe (niezbędne) — charakteryzuje się elastycznością dochodową 
po-
pytu mniejszą od jedności.
Dobro prywatne — to takie dobro, które — konsumowane przez jedną osobę — 
nie
może być jednocześnie konsumowane przez kogoś innego.
Dobro publiczne  — to  takie  dobro,  które  — konsumowane  przez  jedną  osobę
—  może  być  jednocześnie  konsumowane  w  tej  samej  ilości  przez  innych.
Dochód do dyspozycji (dochód rozporządzalny)  — dochód otrzymywany przez 
go-
spodarstwa domowe od przedsiębiorstw,  powiększony o transfery otrzymane  od 
pań-
stwa i pomniejszone o podatki bezpośrednie. Gospodarstwa domowe przeznaczają
swój dochód do dyspozycji na konsumpcję oraz oszczędności.
Dochód narodowy — produkt narodowy netto, obliczony poprzez odjęcie 
amortyza-
cji od produktu narodowego brutto w cenach czynników produkcji (bazowych).
Dochód transferowy — czynnika produkcji w określonym zastosowaniu to 
minimal-
na wypłata potrzebna, aby skłonić ten czynnik do świadczenia usług właśnie w tym
zastosowaniu.
Dopływ (do ruchu okrężnego) — płynące do przedsiębiorstw pieniądze, które nie
przeszły wcześniej przez gospodarstwa domowe.
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Doskonała mobilność kapitału — sytuacja, w której ogromne strumienie kapitału
przepływają  pomiędzy  krajami  (walutami)  w  przypadku,  gdy  w  krajach  tych 
istnieją
różne oczekiwane stopy zwrotu z aktywów.
Dostosowania strukturalne — działania w zakresie polityki podażowej, mające na
celu zwiększenie produkcji potencjalnej poprzez wzrost efektywności.
Dostosowanie polityki pieniężnej — zmiana (charakteru) polityki pieniężnej, 
mająca
na celu szybsze dostosowanie gospodarki po szoku podażowym.
Drenaż podstawowy (fiscal drag) — wzrost realnych wpływów podatkowych nastę-
pujący w wyniku zwiększenia się dochodów nominalnych na skutek inflacji, co w 
pro-
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gresywnym systemie podatkowym przesuwa podatników do wyższych przedziałów
dochodowych.
Dumping  — sprzedaż dóbr przez producentów poniżej krańcowych kosztów ich 
pro-
dukcji.
Dyskryminacja — niejednakowe traktowanie ludzi o takich samych cechach.
Dywersyfikacja portfela — podział ryzyka między różne rodzaje aktywów, 
których
stopy zwrotu zmieniają się w różny sposób.
Dywidenda — regularne wypłaty z zysku dla akcjonariuszy.
Dzielenie ryzyka — obniżenie stawek gry, w celu zmniejszenia niechęci do ryzyka.
Efekt dochodowy zmiany ceny — dostosowanie się popytu do zmiany jedynie do-
chodu realnego.
Efekt  majątkowy  —  przesunięcie  funkcji  konsumpcji  pod  wpływem  zmiany 
majątku
gospodarstw domowych.
Efekt substytucyjny — efekt zmiany ceny, polegający na dostosowaniu popytu do 
sa-
mej zmiany relacji cen.
Efekt zewnętrzny — produkcja lub konsumpcja danej osoby wpływa fizycznie na
produkcję lub konsumpcję innych osób.
Efekt  zewnętrzny  sieci  —  dodatkowy  użytkownik  sieci  zapewnia  korzyści 
wszystkim
dotychczasowym jej użytkownikom.
Efektywność produkcji  — stan, w którym zwiększenie produkcji jednego dobra 
wy-
maga zrezygnowania z części produkcji innych dóbr.
Efektywność  techniczna  —  wykorzystanie  technologii,  która  pozwala  na 
wytworze-
nie tej samej wielkości produkcji przy mniejszym nakładzie czynników produkcji.
Efektywność  w  sensie  Pareta  —  dla  danego  zbioru  gustów  konsumentów, 
zasobów
produkcji i poziomu techniki alokacja jest efektywna, jeśli niemożliwe jest przejście
do innej alokacji, która polepszyłaby położenie niektórych ludzi bez szkody dla in-
nych.
Efektywny  kurs  walutowy  — średni  ważony kurs  waluty  krajowej  względem 
walut
krajów będących  partnerami  handlowymi,  gdzie  wagami  są  względne  rozmiary 
handlu
z danym krajem.
Efektywny rynek aktywów — ceny aktywów prawidłowo uwzględniają dostępne 
in-
formacje.
Ekonometria — nauka wykorzystująca procedury statystyczne do ilościowego po-
miaru zależności ekonomicznych.
Ekonomia  —  nauka,  która  bada,  w  jaki  sposób  społeczeństwo  gospodarujące 
decydu-
je o tym, co, jak i dla kogo produkować.
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Ekonomia  dobrobytu  —  gałąź  ekonomii  zajmująca  się  normatywną  oceną 
sposobu
działania gospodarki.
Ekonomia  normatywna  —  dostarcza  zaleceń  i  rekomendacji  opartych  na 
subiektyw-
nych sądach wartościujących.
Ekonomia podażowa  — zajmuje  się wpływem podatków i  innych bodźców na 
wiel-
kość  produkcji  krajowej,  przy  założeniu  maksymalnego  wykorzystania  mocy 
produk-
cyjnych.
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Ekonomia  polityczna  —  nauka  zajmująca  się  podejmowaniem  decyzji  przez 
państwo.
Ekonomia  pozytywna  —  zajmuje  się  obiektywnym,  naukowym  objaśnieniem 
zasad
funkcjonowania gospodarki.
Eksport  —  sprzedaż  za  granicę  towarów  wytworzonych  w  kraju.
Ekstensywna  rozbudowa  aparatu  wytwórczego  —  w  warunkach  wzrostu 
gospodar-
czego  inwestycje  pozwalające  utrzymać  dotychczasową  relację  kapitał  na  1 
zatrudnio-
nego,  w  sytuacji,  gdy  zwiększa  się  poziom  zatrudnienia  w  gospodarce.
Elastyczne  ustalanie  celów  inflacyjnych  —  zobowiązuje  bank  centralny  do 
osiągnię-
cia  celu  inflacyjnego  w średnim okresie,  pozostawiając  jednak  otwartą  kwestię 
szyb-
kości  dojścia  do  tego  celu.  Umożliwia  to  całkowitą  stabilizację  wstrząsów 
popytowych
i częściową stabilizację wstrząsów podażowych.
Elastyczność  dochodowa  popytu  —  procentowa  zmiana  wielkości  popytu 
podzielona
przez odpowiadającą jej procentową zmianę dochodu.
E-produkt — może zostać cyfrowo zakodowany, a następnie wysłany szybko, do-
kładnie i tanio.
Europejski Mechanizm Kursowy (ERM —  Exchange Rate Mechanism) — część
Europejskiego  Systemu  Walutowego.  Wszystkie  kraje  należące  do  ERM  są 
powiązane
między  sobą  systemem  stałych  nominalnych  kursów  walutowych,  zaś  kursy 
walutowe
w stosunku do krajów spoza ERM są płynne.
Europejski  System Walutowy  — system współpracy  walutowej  i  kursowej  w 
Euro-
pie Zachodniej w latach 1979-1999.
Federalny system fiskalny — scentralizowany system podatków i wydatków, obo-
wiązujący w podległych stanach lub krajach.
Finanse  przedsiębiorstw  —  sposób,  w  jaki  przedsiębiorstwa  finansują  swoją 
działal-
ność.
Funkcja konsumpcji — zależność między globalnym popytem konsumpcyjnym a 
do-
chodem rozporządzalnym.
Funkcja  oszczędności  —  określa  pożądany  poziom  oszczędności  przy  różnej 
wielko-
ści dochodu.
Funkcja  produkcji  — zbiór  wszystkich  efektywnych  metod  produkcji;  określa 
mak-
symalną wielkość produkcji, jaką można osiągnąć przy różnej wielkości nakładów
czynników  wytwórczych  i  danym  poziomie  techniki  (wiedzy  technicznej).
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Funkcja reakcji  — określa,  w jaki  sposób optymalne  działania jednego gracza 
różnią
się w zależności od założonych działań drugiego gracza. Równowaga Nasha ma 
miej-
sce  wówczas,  gdy  następuje  przecięcie  się  dwóch  funkcji  reakcji.
Funkcjonalny podział  dochodu  — podział  dochodu narodowego między różne 
czyn-
niki produkcji.
Fuzja — dobrowolne połączenie się dwóch firm, które są przekonane, że wspólna
działalność okaże się bardziej efektywna.
Fuzja  konglomeratowa  —  połączenie  się  dwóch  przedsiębiorstw  o  różnych, 
niepo-
wiązanych profilach działalności.
Fuzja  pionowa  — połączenie  dwóch przedsiębiorstw zajmujących  się  różnymi 
fazami
produkcji w tej samej gałęzi przemysłu.
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Fuzja pozioma — połączenie się dwóch firm działających w tej samej gałęzi i na 
tym
samym etapie procesu produkcyjnego.
Gałęzie schyłkowe — gałęzie, których znaczenie w długim okresie się zmniejsza.
Gałęzie wschodzące — nowo powstające gałęzie gospodarki, do których należy 
przy-
szłość.
Gapowicz  — osoba, której nie można wykluczyć z konsumpcji dobra i która nie 
ma
w związku z tym bodźców do jego zakupu.
Geografia ekonomiczna — dyscyplina nauk ekonomicznych uznająca, że efekty 
ze-
wnętrzne związane z lokalizacją wpływają na produkcję i konsumpcję.
Globalizacja — rosnąca integracja rynków narodowych, oddzielonych wcześniej 
od
siebie.
Gospodarka barterowa — gospodarka, w której nie występuje środek wymiany. 
Jed-
ne dobra są wymieniane na drugie.
Gospodarka centralnie planowana — centralnie ustala się co, jak i dla kogo jest 
pro-
dukowane.  Szczegółowe  instrukcje  są  następnie  przekazywane  gospodarstwom 
domo-
wym, przedsiębiorstwom i pracownikom.
Gospodarka mieszana — gospodarka, w której interweniują zarówno państwo, jak
i sektor prywatny.
Gospodarka otwarta — kraj, w którym dużą rolę odgrywają handel zagraniczny 
oraz
powiązania finansowe z innymi krajami.
Gotówka  —  banknoty  i  bilon.  Najbardziej  płynna  postać  aktywów, 
nieprzynoszących
dochodu w postaci odsetek.
Gra — sytuacja, w której podejmowane decyzje są wzajemnie współzależne.
Gra uczciwa — przynosi przeciętnie zerowy zysk pieniężny.
Handel głosami  (logrolling)  — głosowanie zgodnie z preferencjami jakiejś osoby
w zamian za uzyskanie jej głosu w innym głosowaniu.
Hedging  —  wykorzystanie  rynku  transakcji  terminowych  w  celu  przeniesienia 
ryzyka
na kogoś innego.
Hiperinflacja — okres bardzo szybkiej inflacji.
Hipoteza cyklu życia — ludzie tworzą taki plan swoich wydatków na całe życie
(uwzględniający zapisy spadkowe dla swoich dzieci), którego wartość jest równa 
do-
chodowi uzyskanemu w całym życiu (powiększonemu o odziedziczony majątek).
Hipoteza Fishera — wyższa inflacja prowadzi do odpowiednio wyższych 
nominal-
nych stóp procentowych.
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Hipoteza  konwergencji  —  kraje  biedne  wykazują  szybsze  tempo  wzrostu 
gospodar-
czego niż kraje bogate.
Histereza  —  występuje  wówczas,  gdy  długookresowa  równowaga  zależy  od 
ścieżki,
po której porusza się gospodarka w krótkim okresie.
Ilościowa teoria pieniądza — zmiany nominalnej podaży pieniądza prowadzą do 
pro-
porcjonalnej zmiany poziomu cen (oraz płac nominalnych), lecz nie wpływają na 
wiel-
kość produkcji i zatrudnienia.
Iluzja  inflacyjna  — mylenie  zmian  nominalnych  i  realnych.  Na  nasz  majątek 
wpływ
mają zmienne realne, nie zaś nominalne.
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Iluzja  pieniądza  —  występuje  wtedy,  kiedy  ludzie  nie  odróżniają  wielkości 
nominal-
nych od realnych.
Import — sprzedaż w kraju towarów wytworzonych za granicą.
Inflacja bazowa (underlying inflation) — stopa wzrostu cen detalicznych po wyeli-
minowaniu wpływu odsetek hipotecznych na koszty utrzymania.
Inflacja rzeczywista (headline inflation) — faktyczna inflacja, czyli wzrost 
wskaźni-
ka cen detalicznych (RPI — retail price index).
Innowacja — wykorzystanie nowej wiedzy do uzyskania lepszych metod 
produkcji.
Instrument polityki pieniężnej — zmienna, która podlega (codziennej) kontroli 
ban-
ku centralnego.
Intensywna  rozbudowa  aparatu  wytwórczego  —  w  warunkach  wzrostu 
gospodar-
czego  inwestycja  pozwalająca  na  zwiększenie  przeciętnej  wielkości  kapitału 
przypada-
jącego na jednego pracownika.
Interwencja banku centralnego na rynku walutowym  — zakup lub sprzedaż 
walu-
ty krajowej w celu utrzymania stałego kursu walutowego.
Interwencja  niewsparta  sterylizacją  —  wykorzystanie  przez  bank  centralny 
rezerw
dewizowych  w  celu  likwidacji  nierównowagi  płatniczej;  jej  konsekwencją  jest 
zmiana
krajowej podaży pieniądza.
Inwestycje — zakup nowych dóbr kapitałowych przez przedsiębiorstwa.
Inwestycje brutto — produkcja nowych dóbr kapitałowych i/lub ulepszenie 
istnieją-
cych dóbr kapitałowych.
Inwestycje  netto  —  inwestycje  brutto  pomniejszone  o  wartość  amortyzacji 
istniejące-
go zasobu kapitału.
Izba walutowa (inaczej — zarząd walutą; currency board) — jednostronne zobo-
wiązanie  się  kraju  do  utrzymania  kursu  walutowego  na  określonym  poziomie 
poprzez
rezygnację ze swojej niezależności monetarnej. Zmiany podaży pieniądza następują
wówczas wyłącznie pod wpływem deficytu lub nadwyżki  w bilansie płatniczym.
Izokwanta  —  pokazuje  minimalne  kombinacje  nakładów  potrzebnych  do 
wytworze-
nia  określonej  wielkości  produkcji.  Różne  punkty  na  izokwancie  odpowiadają 
różnym
metodom produkcji.
Jednolity rynek — rynek niepodlegający regulacjom, polityce podatkowej i niefor-
malnym ograniczeniom poszczególnych państw.



Słownik pojęć   1079

Jednostka  rozliczeniowa (rozrachunkowa)  —jednostka,  w  której  są  wyrażone 
ceny
i prowadzi się rozliczenia.
Jednostkowa elastyczność popytu — elastyczność cenowa popytu wynosząca do-
kładnie -1. W tej sytuacji zmiana ceny nie wpływa na wielkość utargu całkowitego.
Kapitał fizyczny — zasób wytworzonych w gospodarce dóbr (takich jak maszyny
i urządzenia czy fabryki) stanowiących nakłady w procesie produkcji innych dóbr
i usług
Kapitał ludzki — posiadany przez pracownika zasób umiejętności, prowadzący do
zwiększenia jego przyszłej produktywności.
Kapitał  własny  — aktywa będące własnością przedsiębiorstwa,  pomniejszone o 
jego
zobowiązania.
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Klasyczny model gospodarki — zakłada, że ceny i płace są doskonale elastyczne.
Klin podatkowy — różnica między ceną płaconą przez nabywcę a ceną 
otrzymywaną
przez sprzedawcę.
Kodeks Stabilności Fiskalnej (Code for Fiscal Stability) — zobowiązuje rząd Wiel-
kiej  Brytanii  do  przestrzegania  średniookresowego  celu,  zakładającego 
finansowanie
wszystkich  bieżących  wydatków państwa  bieżącymi  dochodami;  w  okresie  tym 
zadłu-
żanie się może służyć wyłącznie finansowaniu inwestycji.
Komisja ds. Ochrony Konkurencji  (Competition Commission)  — bada, czy firmy
będące faktycznymi lub potencjalnymi monopolami nie działają wbrew interesowi 
pu-
blicznemu.
Koncepcja wzrostu zerowego  — najlepszym rozwiązaniem jest obniżenie tempa
wzrostu PNB do zera, ponieważ zwiększeniu PNB towarzyszą dodatkowe koszty
związane np. z zanieczyszczeniem środowiska.
Konkurencja doskonała — rynek, na którym zarówno sprzedający, jak i kupujący
uznają, że ich decyzje o kupnie i sprzedaży nie wpływają na poziom ceny rynkowej.
Konkurencja monopolistyczna — gałąź, w której istnieje wielu producentów 
oferu-
jących dobra będące bliskimi substytutami. Każde z przedsiębiorstw ma jedynie 
ogra-
niczony wpływ na cenę sprzedaży dobra.
Kontrola cen  — reguły ustalone przez państwo, określające ceny minimalne lub 
mak-
symalne.
Kontrola korporacyjna  — ten, kto sprawuje kontrolę nad przedsiębiorstwem w 
róż-
nych sytuacjach.
Kontrola  przepływu  kapitału  —  zakaz,  ograniczenie  lub  opodatkowanie 
przepływu
kapitału prywatnego między krajami (walutami).
Kontyngenty (kwoty importowe) — ograniczenia ilościowe importu danego 
towaru.
Koordynacja polityki gospodarczej — podejmowanie wspólnych decyzji przez 
dwa
współzależne kraje, w przypadku których występują silne efekty transgraniczne.
Korzyści skali (rosnące przychody ze skali) — długookresowy koszt przeciętny 
ma-
leje wraz ze wzrostem produkcji.
Koszt — wydatki na produkcję w danym okresie.
Koszt  alternatywny  —  ilość  danego  dobra,  z  jakiej  należy  zrezygnować,  aby 
otrzy-
mać dodatkową jednostkę innego dobra.
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Koszt krańcowy  — przyrost  kosztu całkowitego w wyniku wzrostu produkcji  o 
jed-
nostkę.
Koszt trzymania pieniądza — odsetki utracone w wyniku rezygnacji z ulokowania
majątku w aktywach przynoszących większy dochód.
Koszty  stałe  —  koszty,  które  nie  zmieniają  się  wraz  ze  zmianami  wielkości 
produkcji.
Koszty zdzieranych zelówek wynikające z inflacji  — dodatkowy czas i wysiłek 
przy
przeprowadzaniu  transakcji  w  sytuacji,  gdy  podmioty  gospodarcze  starają  się 
ograni-
czać koszty utrzymywania realnych zasobów pieniądza.
Koszty zmiany dostawcy — dodatkowe koszty ponoszone przy zmianie dostawcy.
Koszty zmienianych jadłospisów — fizyczne zasoby, które trzeba dostosować w 
celu
utrzymania wartości realnych na niezmienionym poziomie w warunkach inflacji.
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Koszty  zmienne  —  koszty,  których  wysokość  jest  uzależniona  od  wielkości 
produkcji.
Kotwica  nominalna  —  ostatecznie  określa  poziom  innych  zmiennych 
nominalnych.
Siły rynkowe określają zmienne realne.
Kraje słabej rozwinięte (KSR) — kraje o niskim poziomie dochodu i produkcji na
1 mieszkańca.
Kraje  transformujące  się  —  kraje  przechodzące  transformację  z  systemu 
gospodarki
centralnie planowanej do gospodarki rynkowej.
Krajowa cena waluty zagranicznej — ilość waluty krajowej za jednostkę waluty 
ob-
cej.
Krańcowa skłonność do importu — odsetek dodatkowego dochodu narodowego,
przeznaczany przez mieszkańców kraju na zakup towarów importowanych.
Krańcowa skłonność do konsumpcji — odsetek dodatkowego dochodu rozporzą-
dzalnego, przeznaczany przez gospodarstwa domowe na konsumpcję.
Krańcowa skłonność do oszczędzania — odsetek dodatkowego dochodu2 przezna-
czany przez gospodarstwa domowe na oszczędności.
Krańcowa stopa  podatkowa  —  część  dodatkowego  dochodu  przeznaczana  na 
zapła-
cenie podatku.
Krańcowa stopa substytucji — ilość jednego dobra, z jakiej należy zrezygnować,
aby  móc  zwiększyć  o  jednostkę  konsumpcję  drugiego  dobra,  pozostawiając 
użytecz-
ność całkowitą na niezmienionym poziomie.
Krańcowa  użyteczność  —  przyrost  całkowitej  użyteczności  wynikający  ze 
zwiększe-
nia  konsumpcji  danego  dobra  o  jednostkę,  przy  stałej  wielkości  konsumpcji 
pozosta-
łych dóbr.
Krańcowy produkt pracy — przyrost wielkości produkcji w wyniku zwiększenia 
na-
kładu pracy o jednostkę przy stałym poziomie nakładów pozostałych czynników 
pro-
dukcji.
Krańcowy przychód z pracy  — przychód ze sprzedaży produktu wytworzonego
dzięki zatrudnieniu dodatkowej jednostki pracy w przypadku, gdy wzrost produkcji
prowadzi do spadku ceny dobra.
Krótki  okres  —  okres,  w  którym  niemożliwe  jest  pełne  dostosowanie  do 
zmienionych
warunków gospodarowania.
Krótkookresowa  krzywa  Phillipsa  —  wyższemu  poziomowi  bezrobocia 
towarzyszy
niższa  inflacja.  Wysokość  przebiegu  krótkookresowej  krzywej  Phillipsa 
odzwierciedla
poziom oczekiwanej inflacji.

2 Rozporządzałnego (przyp. tłum.).
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Krótkookresowa krzywa podaży  — krzywa ilustrująca wielkość produkcji, jaką
przedsiębiorstwo chce wytwarzać przy różnych cenach; jest to część krzywej  SMC
przebiegająca powyżej krzywej SAVC
Krótkookresowe przeciętne koszty całkowite  (SATC) — krótkookresowe koszty
całkowite podzielone przez wielkość produkcji.
Krótkookresowe przeciętne koszty stałe  (SAFC) — krótkookresowe koszty stałe 
po-
dzielone przez wielkość produkcji.

2 Rozporządzałnego (przyp. tłum.).
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Krótkookresowe przeciętne koszty  zmienne  (SAVC) — krótkookresowe koszty
zmienne podzielone przez wielkość produkcji.
Krótkookresowy  koszt  krańcowy  (SMC) —  przyrost  kosztu  całkowitego  przy
zwiększeniu produkcji o jednostkę w krótkim okresie, przy stałej wielkości części 
na-
kładów.
Kryteria z Maastricht (dotyczące wstąpienia do Europejskiej Unii Walutowej)
— kraj musi wykazywać trwale niską inflację i prowadzić odpowiedzialną politykę 
fi-
skalną.
Krzywa ii — przy wyższych stopach inflacji bank centralny dąży do utrzymywania
wyższych realnych stóp procentowych.
Krzywa  /5  —  kombinacje  dochodu  i  stopy  procentowej,  przy  których  popyt 
globalny
jest równy faktycznej produkcji.
Krzywa Laffera  — pokazuje wielkość wpływów podatkowych w zależności od 
stopy
podatkowej.
Krzywa LM — kombinacje dochodu i stopy procentowej, zapewniające równowagę
na rynku pieniądza.
Krzywa możliwości produkcyjnych — przedstawia, przy każdej wielkości 
produkcji
jednego dobra, maksymalną, możliwą produkcję pozostałych dóbr, przy założeniu 
da-
nych zasobów czynników produkcji i danym poziomie wiedzy technicznej.
Krzywa obojętności — pokazuje wszystkie koszyki dóbr o takim samym poziomie
użyteczności.
Krzywa  Phillipsa  —  obrazuje  odwrotną  zależność  między  wyższą  inflacją  a 
niższym
bezrobociem.
Krzywa  podaży  —  krzywa  obrazująca  zależność  między  ceną  a  ilością 
oferowanego
dobra przy innych wielkościach niezmienionych.
Krzywa podaży globalnej — wielkość produkcji, jaką przedsiębiorstwa są skłonne
dostarczać na rynek przy każdym poziomie inflacji.
Krzywa  podaży  globalnej  w  modelu  klasycznym  —  pionowa  krzywa 
odpowiadają-
ca wielkości produkcji potencjalnej. Produkcja w stanie równowagi nie zależy od 
po-
ziomu inflacji.
Krzywa popytu  —  zależność  między  ceną  i  wielkością  zapotrzebowania  przy 
innych
czynnikach niezmienionych.
Krzywa  popytu  inwestycyjnego  —  wielkość  planowanych  inwestycji  przy 
każdym
poziomie stopy procentowej.
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Krzywa popytu makroekonomicznego ( M D S )  — wyższa inflacja prowadzi do
zmniejszenia produkcji, gdyż przyczynia się do podwyższenia stóp procentowych
przez bank centralny.
Krzywa  popytu  rynkowego  —  suma  krzywych  popytu  indywidualnego 
wszystkich
jednostek działających na rynku.
Kurs dostosowywany okresowo (adjustable peg)  — stały kurs walutowy, którego 
po-
ziom może być czasami zmieniany.
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Kurs płynny regulowany (managed float) — bank centralny interweniuje na rynku
walutowym  w  celu  zmniejszenia  skali  wahań  kursowych  i  wywołania  zmiany 
poziomu
kursu walutowego w pożądanym kierunku.
Kurs walutowy — cena, po której są wymieniane dwie waluty krajowe.
Lokalizacyjny efekt zewnętrzny — na koszty ponoszone przez pojedyncze 
przedsię-
biorstwo wpływają inne działające w okolicy przedsiębiorstwa; inaczej: na koszty 
po-
jedynczego konsumenta mają wpływ także inni działający w okolicy dostawcy.
Luka produkcji — różnica między faktyczną a potencjalną wielkością produkcji.
Łączenie ryzyka (dywersyfikacja) — łączenie niezależnych lub ujemnie 
skorelowa-
nych rodzajów ryzyka w celu zmniejszenia całkowitego ryzyka.
Majątek materialny — kapitał i ziemia.
Makroekonomia — nauka o gospodarce jako całości, kładąca nacisk na 
powiązania
między różnymi częściami i podmiotami występującymi w gospodarce.
Makroekonomia gospodarki otwartej — bada wpływ na gospodarkę krajową po-
wiązań z innymi krajami poprzez handel zagraniczny, kurs walutowy oraz 
przepływy
kapitału.
Malejąca  krańcowa  stopa  substytucji  —  jednakowe  przyrosty  konsumpcji 
jednego
dobra  prowadzą  do  coraz  mniejszego  spadku  konsumpcji  drugiego  dobra  przy 
zacho-
waniu niezmienionego poziomu użyteczności.
Malejąca krańcowa użyteczność — każda kolejna jednostka dobra — przy stałej
konsumpcji pozostałych dóbr — powoduje coraz mniejsze przyrosty użyteczności 
cał-
kowitej.
Marża odsetkowa  (interest  rate  spread)  — różnica między stopą oprocentowania
kredytów i stopą oprocentowania depozytów.
Mechanizm transmisyjny — polityki pieniężnej to inaczej kanał, poprzez który 
poli-
tyka pieniężna oddziałuje na wielkość produkcji i zatrudnienia.
Mieszana elastyczność cenowa popytu — na dobro i względem zmian ceny dob-
ra j to procentowa zmiana popytu na dobro i podzielona przez odpowiadającą jej 
pro-
centową zmianę ceny dobra j.
Międzynarodowa wartość waluty krajowej  — ilość waluty obcej za jednostkę 
wa-
luty krajowej.
Międzynarodowy  system  walutowy  —  dostarcza  środków  wymiany 
wykorzystywa-
nych w transakcjach międzynarodowych.
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Mikroekonomia  —  nauka  zajmująca  się  szczegółową  analizą  podejmowanych 
przez
jednostki decyzji dotyczących zakupu i sprzedaży towarów.
Minimalna  skala  efektywna  (MES) —  najmniejszy  wolumen  produkcji,  przy 
którym
krzywa długookresowych kosztów przeciętnych osiąga minimum.
Mnożnik — stosunek zmiany wielkości produkcji odpowiadającej równowadze do
zmiany wydatków autonomicznych, która była przyczyną tej zmiany.
Mnożnik kreacji pieniądza — stosunek wielkości podaży pieniądza do wielkości
bazy monetarnej.
Mnożnik  zrównoważonego  budżetu  —  wzrost  wydatków  państwa,  któremu 
towarzy-
szy taki sam wzrost podatków; powoduje wzrost produkcji.
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Model (lub teoria) — zbiór złożeń, na podstawie których wnioskuje się o 
zachowaniu
podmiotów ekonomicznych; przemyślane uproszczenie rzeczywistości.
Model Bertranda — każde przedsiębiorstwo traktuje ceny ustalane przez inne 
firmy
jako dane.
Model Cournota  — każde przedsiębiorstwo traktuje wielkość produkcji  drugiej 
firmy
jako daną.
Model mnożnika-akceleratora — przedsiębiorstwa szacują przyszłą wielkość pro-
dukcji  oraz  przyszłe  zyski,  ekstrapolując  dotychczasowy  trend  produkcji.  Stałe 
tempo
wzrostu  produkcji  prowadzi  do  stałego  poziomu  inwestycji.  Do  zwiększenia 
inwesty-
cji potrzebny jest coraz szybszy wzrost produkcji.
Model  Stackelberga  —  model,  w  którym  przedsiębiorstwo  osiągające  rentę 
pionier-
ską  (będące  przywódcą  cenowym  na  danym  rynku)  jest  w  stanie  przewidzieć 
reakcję
pozostałych przedsiębiorstw na własne działania.
Monopol naturalny — charakteryzuje się malejącymi i przeciętnymi kosztami, 
nieza-
leżnie od wielkości produkcji. Jest w stanie sprzedawać dobro po niższej cenie niż
jego mniejsi konkurenci; sprawia to, że w gałęzi występują wysokie bariery 
wejścia.
Monopol różnicujący ceny — monopol ustalający różne ceny dla różnych nabyw-
ców.
Monopolista — jedyny lub potencjalny sprzedawca w danej gałęzi.
Motyw  portfelowy  trzymania  pieniądza  —  odzwierciedla  niechęć  do  ryzyka. 
Ludzie
godzą się na niższą stopę zwrotu w zamian za mniejsze ryzyko.
Motyw  przezorności  —  wynika  z  trzymania  pewnego  zasobu  pieniądza  na 
pokrycie
nieprzewidzianych wydatków.
Motyw transakcyjny — motyw transakcyjny trzymania pieniądza wynika z braku
synchronizacji w czasie wypłaty dochodów i płatności za dobra.
Motywy trzymania pieniądza — motyw transakcyjny wynika z braku 
synchronizacji
momentów wypłaty i płatności; motyw przezorności ma swe źródło w możliwych ko-
rzyściach z posiadania pieniędzy w nieprzewidzianych sytuacjach; motyw portfelowy
wynika z potrzeby ograniczenia ryzyka i dywersyfikacji portfela inwestycyjnego.
Nacjonalizacja — przejęcie przedsiębiorstw prywatnych przez sektor państwowy.
Nadmiar informacji — pojawia się wówczas, gdy przetwarzanie wielkich zbiorów
dostępnych danych okazuje się bardzo kosztowne. Warto wówczas dokonać selekcji
informacji.
Nadwyżka budżetowa — nadwyżka dochodów państwa nad jego wydatkami.
Nadwyżka handlowa (deficyt handlowy) — sytuacja, w której wartość eksportu 
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net-
to jest dodatnia (ujemna).
Nadwyżka konsumenta — nadwyżka korzyści czerpanych przez konsumenta nad
jego wydatkami.
Nadwyżka podaży — ilość oferowana przewyższa wielkość zapotrzebowania przy
obowiązującej cenie.
Nadwyżka popytu — wielkość zapotrzebowania przewyższa ilość oferowaną przy
obowiązującej cenie.
Nadwyżka  producenta  (zysk)  —  nadwyżka  przychodów  nad  kosztami 
całkowitymi.
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Nakład (czynnik produkcji) — dobro lub usługa wykorzystywane w procesie pro-
dukcji innych dóbr.
Nastawienie polityki fiskalnej — wpływ polityki fiskalnej na popyt i produkcję.
Naturalna bariera wejścia — bariera wejścia niestworzona rozmyślnie przez 
przed-
siębiorstwa działające w gałęzi.
Naturalna  stopa  bezrobocia  —  stopa  bezrobocia  występująca  w  warunkach 
równo-
wagi na rynku pracy.
Naturalna  stopa  bezrobocia  (bezrobocie  w  punkcie  równowagi)  —  poziom 
bezro-
bocia w warunkach równowagi długookresowej.
Naturalny  poziom  produkcji  —  wartość  produkcji  w  stanie  równowagi 
długookreso-
wej.
Niedopasowanie — występuje wówczas, gdy struktura zapotrzebowania przedsię-
biorstw  na  siłę  roboczą  o  określonych  kwalifikacjach  różni  się  od  struktury 
kwalifika-
cji oferowanych na rynku pracy.
Niekorzyści  skali  (malejące  przychody  ze  skali)  —  długookresowy  koszt 
przeciętny
rośnie wraz ze wzrostem produkcji.
„Niewidzialna ręka" — przekonanie, iż dążenie jednostek do realizacji własnych 
in-
teresów w  ramach  wolnego  rynku  prowadzi  do  efektywnej  alokacji  zasobów z 
punktu
widzenia całego społeczeństwa.
Niewola  regulacyjna  — oznacza,  że  organ  regulacyjny  stopniowo zaczyna  się 
identy-
fikować z celami przedsiębiorstwa podlegającego regulacji, ostatecznie stając się jej
obrońcą, nie zaś strażnikiem.
Niewywiązywanie się z płatności — odmowa spłaty długu wierzycielom.
Nominalna stopa procentowa — określa, jaką faktyczną sumę funtów otrzymamy
w postaci odsetek, pożyczając 1 £ na rok.
Nominalny PNB — produkt narodowy brutto w cenach bieżących.
Nowa ekonomia klasyczna — szkoła w makroekonomii oparta na dwóch 
głównych
założeniach: szybkiego oczyszczania się rynków oraz racjonalnych oczekiwań.
„Obcy" — bezrobotni pozbawieni reprezentacji w negocjacjach płacowych.
Obowiązkowe członkostwo w związku zawodowym (closed shop) — umowa 
zobo-
wiązująca pracowników danej firmy do członkostwa w związku zawodowym.
Oczekiwania egzogeniczne — nie są wyjaśniane przez model; są traktowane jako
z góry ustalone.
Oczekiwania ekstrapolacyjne — odpowiadają założeniu, że przyszłość jest prostą
kontynuacją przeszłości.
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Odpływ  —  odpływem  z  ruchu  okrężnego  jest  gotówka,  która  przestaje  krążyć 
między
gospodarstwami domowymi i przedsiębiorstwami.
Odstraszanie  strategiczne  —  takie  zachowanie  przedsiębiorstw  obecnych  na 
rynku,
które utrudnia wejście na ten rynek innych firm.
Oferta przejęcia (wykupu) — pewne przedsiębiorstwo zgłasza ofertę wykupu 
akcji
innej firmy, także wówczas, gdy sprzeciwia się temu zarząd wykupywanej firmy.
Ograniczenie budżetowe — zestawienie różnych koszyków dóbr, na które stać 
kon-
sumenta.
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Ograniczona  odpowiedzialność  —  akcjonariusze  nie  mogą  stracić  więcej,  niż 
zain-
westowali w daną spółkę.
Oligopol  —  gałąź,  w  której  działa  kilku  dużych,  współzależnych  od  siebie 
producen-
tów.
Operacja  otwartego  rynku  —  zakupy  bądź  sprzedaż  za  gotówkę  przez  bank 
central-
ny papierów w celu zmiany wielkości bazy monetarnej.
Opodatkowanie progresywne — odzwierciedla zasadę zdolności do zapłaty; w tej
sytuacji przeciętna stopa opodatkowania wzrasta wraz ze wzrostem dochodu.
Opodatkowanie regresywne — opodatkowanie, w przypadku którego przeciętna 
sto-
pa podatkowa maleje wraz ze wzrostem dochodu.
Optymalny  koszyk  dóbr  —  punkt  styczności  krzywej  obojętności  z  linią 
ogranicze-
nia budżetowego.
Optymalny obszar walutowy — grupa krajów osiągająca większe korzyści z 
istnie-
nia wspólnej waluty niż w przypadku utrzymywania odrębnych walut krajowych.
Osoba lubiąca ryzyko — osoba przystępująca do gry, nawet gdy szanse wygranej 
są
niewielkie.
Osoba  neutralna  wobec  ryzyka  —  osoba,  której  przystąpienie  do  gry  zależy 
jedynie
od wartości oczekiwanej gry.
Osoba niechętna ryzyku — ktoś, kto odmawia udziału w grze uczciwej.
Ostatnia instancja kredytowa — bank centralny, który udziela pożyczek bankom 
ko-
mercyjnym w czasie paniki na rynkach finansowych.
Oszczędności — dochód bieżący pomniejszony o wielkość bieżącej konsumpcji.
Panika finansowa — samospełniająca się przepowiednia. Ludzie, obawiając się 
trud-
ności w wypłacie pieniędzy z banku, zaczynają masowo wycofywać zeń pieniądze, 
co
prowadzi do bankructwa banku.
Papiery wartościowe nieobciążone ryzykiem — obligacje skarbowe. Są one 
wolne
od ryzyka, gdyż państwo nie zbankrutuje i nie odmówi spłaty odsetek.
Paradoks zapobiegliwości — zmiana rozmiarów oszczędności, jakie gospodarstwa
domowe pragną poczynić przy każdym poziomie dochodu, prowadzi do zmiany 
wiel-
kości dochodu zapewniającej równowagę, lecz nie następuje zmiana oszczędności
w punkcie równowagi, które nadal muszą się równać planowanym inwestycjom.
Parytet — poziom kursu walutowego, do obrony którego zobowiązuje się państwo.
Parytet stóp procentowych — oczekiwane zmiany kursu walutowego kompensują
różnice w stopach procentowych między krajem a zagranicą.
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Patent  — czasowy monopol  prawny przyznany  wynalazcy,  który  zarejestrował 
wyna-
lazek.
Pieniądz  — jakikolwiek powszechnie akceptowany środek płatniczy,  za pomocą 
któ-
rego dokonuje się płatności za dostarczone dobra lub wywiązuje się z zobowiązań 
(np.
spłata długu). Inaczej mówiąc, jest to środek wymiany.
Pieniądz bezgotówkowy (IOU money) — środek wymiany oparty na długu prywat-
nego przedsiębiorstwa lub osoby fizycznej.
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Pieniądz symboliczny  — środek płatniczy, którego wartość znacznie przewyższa
koszt  jego  wytworzenia  lub  jego  wartość  jako  towaru  w  innych  niż  pieniądz 
zastoso-
waniach.
PKB  w  cenach  bazowych  (czynników  produkcji)  —  produkcja  krajowa 
pomniejszo-
na o podatki pośrednie od dóbr i usług3: PKB w cenach producenta = produkcja 
kra-
jowa - podatki pośrednie + subsydia.
PKB  w  cenach  rynkowych  —  produkcja  krajowa  uwzględniająca  podatki 
pośrednie
od dóbr i usług4.
Płace efektywnościowe — wysokie płace, które stwarzają bodźce do zwiększenia 
wy-
dajności pracy.
Płatność transferowa — subsydia rządowe, takie jak świadczenia społeczne, 
emery-
tury i renty państwowe, oraz spłata odsetek od długu publicznego.
Płynność — niski koszt, szybkość i pewność zmiany danego składnika aktywów na
pieniądz.
Płynny kurs walutowy — kurs walutowy, który może osiągnąć poziom 
równowagi
bez konieczności interwencji banku centralnego na rynku walutowym.
Podatek inflacyjny — spowodowany przez inflację wzrost realnych wpływów 
budże-
towych, wynikający ze spadku realnej wartości nominalnego długu publicznego.
Podatek Tobina — niewielki podatek obciążający przepływy kapitału.
Podatki bezpośrednie — podatki dochodowe i majątkowe.
Podatki netto — podatki pomniejszone o wielkość transferów.
Podatki pośrednie — podatki od wydatków i produkcji.
Podaż — ilość dobra, jaką sprzedawcy są gotowi zaoferować przy różnych cenach.
Podaż pieniądza — wartość zasobów środka płatniczego znajdującego się w 
obiegu.
Najwęższą miarą podaży pieniądza jest agregat MO, obejmujący głównie gotówkę
w obiegu pozabankowym. Szerszy agregat pieniądza M4 obejmuje także wkłady
w bankach oraz w towarzystwach budowlanych.
Podział dochodu — sposób, w jaki dochód całkowity jest dzielony między różne 
gra-
py lub jednostki.
Pokusa nadużycia (moral hazard) — wykorzystanie poufnej, niedostępnej dla 
innych
informacji w celu osiągnięcia korzyści kosztem drugiej strony kontraktu.
Polityczny cykl koniunkturalny — pojawia się wówczas, gdy politycy oddziałują 
na
stan koniunktury gospodarczej w celu osiągnięcia lepszych wyników wyborczych.
Polityka dochodowa — bezpośrednia kontrola płac i innych dochodów.
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Polityka fiskalna — polityka państwa dotycząca podatków i wydatków.
Polityka handlowa — polityka oddziaływania przez rząd na wymianę z zagranicą 
za
pomocą takich narzędzi, jak podatki, subsydia lub ilościowe ograniczenia importu
i eksportu.
Polityka przemysłowa  — przeciwdziała efektom zewnętrznym wpływającym na 
de-
cyzje produkcyjne przedsiębiorstw.
31  powiększona  o  subsydia  przedsiębiorstw  (przy.  tłum.).
4 Minus subsydia dla przedsiębiorstw (przyp. tłum.).
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Polityka  stabilizacyjna  —  polityka  gospodarcza  mająca  na  celu  stabilizacje 
produkcji
na poziomie produkcji potencjalnej.
Polityka wspierania konkurencji  — zwiększa efektywność poprzez promowanie 
lub
ochronę konkurencji.
Pomoc — międzynarodowa płatność transferowa z krajów bogatych do biednych.
Popyt — ilość, jaką nabywcy chcą zakupić przy każdym możliwym poziomie 
ceny.
Popyt elastyczny — prosta cenowa elastyczność popytu jest mniejsza niż -1. 
Zmiany
ilości są wrażliwe na zmiany cen.
Popyt  globalny  —  planowana  wielkość  wydatków  gospodarstw  domowych  i 
przed-
siębiorstw przy każdym poziomie dochodu.
Popyt  inwestycyjny  —  planowane  przez  przedsiębiorstwa  zwiększenie  zasobu 
kapita-
łu fizycznego przy uwzględnieniu zmiany zapasów.
Popyt  na  pieniądz  —  zapotrzebowanie  na  realne zasoby  pieniądza.  Popyt  na 
pieniądz
zwiększa  się  wraz  ze  wzrostem  dochodu,  lecz  maleje  wraz  ze  wzrostem  stóp 
procen-
towych.
Popyt  nieelastyczny  —  elastyczność  cenowa  popytu  zawiera  się  w  przedziale 
między
-1 i 0. Popyt nie jest wrażliwy na zmiany ceny.
Popyt pochodny  — popyt  na czynniki  produkcji,  który odzwierciedla popyt  na 
pro-
dukcję danego przedsiębiorstwa.
Postęp techniczny — nowa technologia, która pozwala na wytworzenie tej samej
wielkości  produkcji  przy  mniejszym,  niż  poprzednio,  nakładzie  czynników 
produkcji.
Postęp  techniczny  zwiększający  techniczne  uzbrojenie  pracy  —  zwiększa 
efektyw-
ną podaż pracy.
Posunięcie  strategiczne  —  działanie,  które  wywiera  korzystny  wpływ  dla 
podejmują-
cej je osoby na wybory innej, oddziałując na jej przewidywania dotyczące działań 
tej
pierwszej osoby.
Pośredni cel monetarny — kluczowy wskaźnik wykorzystywany w polityce 
pienięż-
nej przy podejmowaniu decyzji dotyczących stóp procentowych.
Pośrednik finansowy — umożliwia kontakt pożyczkodawców i pożyczkobiorców.
Pozioma krzywa LM — podaż pieniądza dostosowuje się w celu utrzymania stóp
procentowych na niezmienionym poziomie.
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Prawa własności — zapewniają prawo do kontroli własności, w tym prawo do 
rekom-
pensaty z tytułu efektów zewnętrznych.
Prawo autorskie — zob. Własność intelektualna.
Prawo behawioralne — logicznie uzasadniona zależność teoretyczna, której przez
długi czas nie można odrzucić w wyniku weryfikacji empirycznej.
Prawo malejących przychodów — jednakowe przyrosty zmiennego czynnika pro-
dukcji prowadzą do spadku jego produktu krańcowego przy stałej wielkości 
nakładów
pozostałych czynników.
Problem „pana i  sługi"  {principal-agent problem)  — sprowadza się do trudności
związanych z kontrolowaniem i nadzorowaniem działań sługi, któremu przekazano
prawo podejmowania decyzji, przez pana.
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Produkcja determinowana przez popyt — ponieważ wymiana na rynku dokonuje
się na poziomie mniejszej z dwóch wielkości, popytu lub podaży,  produkcja jest 
deter-
minowana  przez  popyt  wówczas,  gdy na  rynku  występuje  nadwyżka  podaży,  a 
płace
i ceny muszą się dostosować w celu przywrócenia równowagi długookresowej. Pro-
dukcja  zależy  wówczas  jedynie  od  wielkości  popytu  globalnego.
Produkcja  potencjalna  —  poziom  produkcji  przy  założeniu  pełnego 
wykorzystania
czynników  produkcji,  inaczej:  produkcja  w  stanie  równowagi  długookresowej.
Produkcja  w  punkcie  równowagi  krótkookresowej  —  wielkość  produkcji 
zapew-
niająca zrównanie łącznego popytu i wytworzonej produkcji, przy założeniu stałych
cen i płac.
Produkt  (dochód)  narodowy  brutto  (PNB)  —  całkowity  dochód  obywateli 
danego
kraju niezależnie od tego, w jakim kraju świadczyli oni usługi posiadanych przez 
sie-
bie czynników produkcji;  PNB jest równy PKB plus dochody netto z własności 
akty-
wów za granicą.
Produkt krajowy brutto (PKB) — produkcja wytworzona na terenie danego kraju
niezależnie od tego, kto jest właścicielem czynników produkcji. Inaczej mówiąc, 
war-
tość produkcji wytworzonej przez mieszkańców kraju.
Produkt krańcowy (produkcyjność krańcowa) zmiennego czynnika produkcji
— przyrost wielkości produkcji w wyniku zwiększenia nakładu danego czynnika
o jednostkę, przy stałym poziomie nakładów pozostałych czynników produkcji.
Prosta elastyczność cenowa popytu — stosunek względnej zmiany wielkości 
zapo-
trzebowania na dane dobro do względnej zmiany jego ceny.
Prywatyzacja  —  sprzedaż  przedsiębiorstw  będących  własnością  publiczną 
sektorowi
prywatnemu.
Przeciętna  stopa  podatkowa  —  część  całkowitego  dochodu  przeznaczana  na 
zapła-
cenie podatków.
Przedsiębiorstwa wielonarodowe — przedsiębiorstwa działające w wielu krajach 
na-
raz.
Przedsiębiorstwo — organizacja, której prawo pozwala produkować i uczestniczyć
w wymianie rynkowej.
Przedsiębiorstwo  krańcowe  —  ostatnie  przedsiębiorstwo  w  gałęzi  osiągające 
zerowy
zysk nadzwyczajny (ekonomiczny).
Przedsiębiorstwo niedoskonale konkurencyjne  — napotyka ujemnie nachyloną
krzywą popytu. Wyznaczona cena produktu jednoznacznie określa wielkość jego 
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pro-
dukcji i sprzedaży.
Przepływ gotówki  (cash  flow)  — strumień  pieniędzy netto otrzymany w danym 
okre-
sie.
Przewaga absolutna — jakiś kraj jest najtańszym producentem danego dobra.
Przewaga komparatywna — kraj wytwarza dane dobro relatywnie taniej niż w in-
nych krajach, niezależnie od tego, czy towarzyszy temu przewaga absolutna.
Rachunek obrotów bieżących bilansu płatniczego — zestawienie międzynarodo-
wych przepływów dóbr, usług i płatności transferowych.
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Rachunek  obrotów  finansowych  bilansu  płatniczego  —  zestawienie 
międzynarodo-
wych transakcji kupna i sprzedaży aktywów finansowych.
Rachunek  obrotów  kapitałowych  bilansu  płatniczego  —  zestawienie 
międzynaro-
dowych transakcji kupna i sprzedaży aktywów finansowych.
Rachunkowość  uwzględniająca  inflację  —  pełne  uwzględnienie  inflacji  w 
określa-
niu kosztów, dochodów i zysków.
Racjonalne  oczekiwania  —  sytuacja,  w  której  ludzie  prawidłowo,  przeciętnie 
biorąc,
przewidują przyszłość.
Realna podaż pieniądza — iloraz nominalnej podaży pieniądza M i poziomu cen 
P.
Realna stopa procentowa — dochód z odsetek, po uwzględnieniu inflacji, 
mierzony
dodatkową ilością dóbr, które można zań kupić, odraczając konsumpcję w czasie.
Realny kurs walutowy — jest miarą względnej ceny dóbr pochodzących z 
różnych
krajów, wyrażonej w jednej walucie.
Realny PNB (PKB) — miara PNB (PKB) w cenach stałych, po uwzględnieniu 
infla-
cji, określająca wielkość zasobu dóbr do nabycia w danej gospodarce.
Realny PNB per capita — PNB w ujęciu realnym podzielony przez liczbę ludności
danego kraju.
Reguła polityki pieniężnej — sposób, w jaki bank centralny dostosowuje stopy 
pro-
centowe do zmian zachodzących w pozostałych zmiennych ekonomicznych.
Renta ekonomiczna — dodatkowe wynagrodzenie, jakie otrzymuje czynnik 
produk-
cji, powyżej poziomu dochodów transferowych niezbędnego do skłonienia tego 
czyn-
nika do świadczenia usług.
Renta  emisyjna  —  realna  wartość  zasobów  przejętych  przez  państwo  dzięki 
monopo-
lowi emisyjnemu.
Renta pionierska — gracz wykonujący ruch jako pierwszy uzyskuje wyższą 
wypłatę
niż w przypadku jednoczesnego podejmowania decyzji przez wszystkich graczy.
Restrukturyzacja zadłużenia — nowa umowa ze starymi wierzycielami, 
zakładająca
zmniejszenie opłat w pojedynczym okresie w zamian za wydłużenie okresu spłaty 
dłu-
gu-
Reszta  Solowa  —  ta  część  wzrostu  gospodarczego,  która  nie  wynika  ze 
zwiększenia
nakładów czynników produkcji.



Słownik pojęć   1101

Rezerwy bankowe — trzymane przez bank pieniądze umożliwiające deponentom 
wy-
cofanie swoich wkładów.
Rezerwy dewizowe — zasoby walut zagranicznych trzymane przez krajowy bank
centralny.
Rozkład ciężaru podatku  — struktura ostatecznego obciążenia podatkiem (kogo 
rze-
czywiście obciąża podatek).
Rozkład  obciążeń  podatkowych  —  ostateczny  ciężar  opodatkowania, 
uwzględniają-
cy wszystkie efekty spowodowane opodatkowaniem.
Rozwiązanie  „drugie  po  najlepszym"  —  rozwiązanie  pozwalające  osiągnąć 
najbar-
dziej efektywny wynik w sytuacji, gdy w gospodarce występują jakieś, niedające 
się
usunąć, zakłócenia.
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Rozwiązanie najlepsze  (first-best)  — jest w pełni efektywne,  eliminuje wszelkie 
za-
kłócenia w gospodarce.
Równość (sprawiedliwość) pionowa — zróżnicowane traktowanie różnych ludzi
w celu zmniejszenia skutków różnych wrodzonych zdolności.
Równość (sprawiedliwość) pozioma — jednakowe traktowanie takich samych 
osób.
Równowaga długookresowa — występuje, gdy cena zrównuje popyt z podażą, 
każde
z przedsiębiorstw znajduje się na swojej długookresowej krzywej podaży, a 
przedsię-
biorstwa mogą swobodnie wchodzić lub wychodzić z gałęzi.
Równowaga  krótkookresowa  —  sytuacja,  w  której  cena  pozwala  zrównać 
wielkość
zapotrzebowania  z  wielkością  oferowaną  przez  daną  liczbę  przedsiębiorstw  w 
gałęzi,
które  znajdują  się  na  swych  krótkookresowych  krzywych  podaży.
Równowaga  na  rynku  pieniądza  —  występuje  w  przypadku,  gdy  wielkość 
zapotrze-
bowania  na  realne  zasoby  pieniądza  jest  równa  wielkości  zaoferowanej.
Równowaga  Nasha  —  sytuacja,  w  której  każdy  z  graczy  wybiera  najlepszą 
strategię
przy danych strategiach innych graczy.
Równowaga w punkcie styczności — równowaga długookresowa 
przedsiębiorstw;
krzywa popytu poszczególnych przedsiębiorstw jest wówczas styczna do krzywej
kosztu przeciętnego dla wielkości produkcji, przy której zrównują się koszty 
krańcowe
i utarg krańcowy. Nie występują dalsze bodźce do wejścia lub wyjścia.
Równowaga wewnętrzna — popyt globalny jest równy produkcji potencjalnej.
Równowaga zewnętrzna — zerowe saldo na rachunku obrotów bieżących.
Równoważność ricardiańska — implikuje, że obniżka podatków przez państwo 
nie
ma wpływu na popyt globalny (na wydatki gospodarstw domowych), gdy 
zaktualizo-
wana wartość wzrostu podatków w przyszłości równa się dzisiejszej obniżce podat-
ków.
Różnicowanie produktów  — zamierzone różnicowanie cech produktów, w celu 
uła-
twienia dyskryminacji cenowej.
Ruch  okrężny  —  przepływ  zasobów i  pieniędzy  między  przedsiębiorstwami  i 
gospo-
darstwami domowymi.
Rynek  — mechanizm łączący ilościowe decyzje  kupujących i  sprzedających  za 
pomo-
cą dostosowań cen.



Słownik pojęć   1103

Rynek sporny (contestable market) — cechuje się brakiem barier wejścia i wyjścia.
Rynek transakcji rzeczywistych (spot) — rynek, na którym są zawierane 
transakcje
z natychmiastową dostawą i płatnością.
Rynek transakcji terminowych — obejmuje transakcje, które są zawierane dziś, 
lecz
dotyczą dostawy dóbr w określonym terminie w przyszłości po uzgodnionej dziś 
ce-
nie.
Rynek walutowy — miejsce wymiany jednej waluty krajowej na inną.
Rzadkie zasoby — zasoby, na które zapotrzebowanie przy cenie równej zeru 
przekra-
czałoby ich wielkość oferowaną.
Samosprawdzająca się prognoza  — przewidywania, które stwarzają bodźce do 
ich
urzeczywistnienia.
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Selekcja — zdobywanie wiedzy na temat faktycznych zdolności różnych osób po-
przez obserwowanie ich zachowania.
Selekcja negatywna  — wykorzystanie  poufnych informacji  przy podejmowaniu 
decy-
zji  o  zawarciu  (lub  nie)  umowy.  W  efekcie  kontrahenci  nie  stanowią 
reprezentatywnej
próby populacji.
Sita monopolistyczna — jej miarą jest nadwyżka ceny nad kosztem krańcowym.
Siła monopsonu — w warunkach monopsonu krzywa podaży czynnika produkcji 
jest
rosnąca, ponieważ przedsiębiorstwo musi podnieść oferowaną cenę tego czynnika
w celu zatrudnienia kolejnej jego jednostki.  Koszt krańcowy czynnika produkcji 
prze-
wyższa  wtedy cenę tego czynnika,  jako że  przedsiębiorstwo,  nabywając kolejną 
jed-
nostkę owego czynnika, podbija cenę płaconą za jednostki już wykorzystywane w 
pro-
dukcji.
Siła nabywcza pieniądza  — jest to wskaźnik ilości dóbr, jakie można nabyć za 
jed-
nostkę pieniężną (np. 1 £).
Siła robocza — osoby pracujące oraz zarejestrowane jako poszukujące pracy.
Siła związków zawodowych — mierzona siłą wpływu związków zawodowych na
ograniczenie skłonności pracowników do podejmowania pracy, a przez to na wzrost
płac kosztem wielkości zatrudnienia.
Skrajni keynesiści  — uważają, że rynek nie dochodzi do równowagi nie tylko w 
krót-
kim, lecz także w długim okresie.
Spekulacja — zakup aktywów w celu ich dalszej odsprzedaży, w przekonaniu, że 
cał-
kowity zysk (odsetki powiększone o zysk kapitałowy) przewyższą całkowity zwrot
z innych aktywów.
Spekulant  —  osoba  nabywająca  aktywa  w  nadziei  na  realizację  zysków 
kapitałowych.
Społeczny  koszt  monopolu  —  wynika  z  niemożności  zmaksymalizowania 
nadwyżki
społecznej.
Spółka cywilna — przedsiębiorstwo należące do dwóch lub więcej osób, które 
dzielą
między siebie zyski i ponoszą wspólną odpowiedzialność za straty.
Spółka jednoosobowa — przedsiębiorstwo będące własnością jednej osoby.
Sprzedaż wiązana (bundling) — oferta jednoczesnej sprzedaży więcej niż jednego
produktu w celu ograniczenia potrzeby stosowania dyskryminacji cenowej.
Stagflacja — sytuacja będąca połączeniem wysokiej inflacji i wysokiego 
bezrobocia,
spowodowana negatywnym szokiem podażowym.
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Stałe przychody ze skali  — długookresowe koszty przeciętne nie zmieniają się 
wraz
ze wzrostem produkcji.
Stały czynnik produkcji — czynnik produkcji, którego nakładów nie można zmie-
niać.
Stały kurs walutowy — zobowiązanie państwa do utrzymania kursu walutowego 
na
określonym poziomie.
Standard — wymogi techniczne obowiązujące w danej gałęzi lub sieci.
Statyka porównawcza — analiza wpływu zmian warunków w gospodarce na 
równo-
wagę.
Stawka wynagrodzenia kapitału — koszt usług kapitału.
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Sterylizacja  — jest operacją otwartego rynku,  przebiegającą między pieniądzem 
kra-
jowym  a  krajowymi  papierami  wartościowymi.  Celem  tego  zabiegu  jest 
wyeliminowa-
nie  wpływu,  jaki  ma  nadwyżka  bądź  deficyt  bilansu  płatniczego  na  rozmiary 
krajowej
podaży  pieniądza.  Sterylizacja  jest  nieskuteczna  w  przypadku  doskonałej 
mobilności
kapitału,  ponieważ  następuje  wtedy  napływ  kapitału,  który  neutralizuje  wpływ 
steryli-
zacji.
Stopa bezrobocia  — odsetek siły roboczej,  która nie ma  zatrudnienia,  lecz jest 
zare-
jestrowana jako poszukująca pracy.
Stopa  dyskontowa  (przy  obliczaniu  wartości  zaktualizowanej)  —  stopa 
procento-
wa wykorzystywana do obliczania wartości zaktualizowanej przyszłych strumieni 
ko-
rzyści lub kosztów.
Stopa inflacji — roczna zmiana przeciętnego poziomu cen dóbr i usług.
Stopa rezerw — stosunek rezerw gotówkowych do wkładów.
Stopa rezerwy obowiązkowej — minimalny poziom rezerw gotówkowych w 
stosun-
ku do wkładów, jaki są zobowiązane utrzymywać banki komercyjne.
Stopa wzrostu — procentowa zmiana pewnej zmiennej w danym okresie 
(zazwyczaj
w ciągu roku).
Stopa zastąpienia — stosunek wysokości zasiłku do wysokości płacy roboczej.
Stopień aktywności zawodowej — odsetek ludności w wieku produkcyjnym, która
podjęła decyzję o wejściu w skład zasobu siły roboczej.
Store of value — środek przechowywania wartości; każdy rodzaj aktywów zachowu-
jący swą wartość w kolejnym okresie na w zasadzie niezmienionym poziomie.
Strategia — plan gry, opisujący, jak gracz będzie działał, czyli jakie posunięcia 
wy-
kona w każdej wyobrażalnej sytuacji.
Strategia  dominująca  —  najlepsza  strategia  gracza  niezależnie  od  przyjętej 
strategii
przeciwników.
Struktura rynku — określa, w jaki sposób koszty i popyt wpływają na liczbę firm
w gałęzi i rozmiary konkurencji.
Strumień — przepływ dóbr, czynników produkcji i pieniędzy w określonym 
czasie.
Substytucja importu — zastąpienie importu produkcją krajową możliwe dzięki 
wy-
sokim cłom lub kwotom importowym.
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Subsydia  eksportowe  —  pomoc  państwa  dla  przedsiębiorstw  krajowych 
konkurują-
cych na rynkach zagranicznych.
Surowce odnawialne — surowce, które można wykorzystać ponownie w procesie
produkcji, jeśli tylko nie są nadmiernie eksploatowane.
Suwerenność gospodarcza  — możliwość podejmowania przez rząd danego kraju 
de-
cyzji  niezależnie  od  decyzji  podejmowanych  przez  rządy  innych  państw.
Suwerenność  monetarna  —  ograniczona  przez  doskonałą  mobilność  kapitału. 
Jeżeli
stopy procentowe są dostosowane, aby utrzymać stały poziom kursu walutowego, to
nie można ich jednocześnie wykorzystywać niezależnie w celu wywoływania zmian
w gospodarce krajowej.  Jedynie  system płynnego kursu walutowego pozwala na 
wy-
korzystanie przez państwo stóp procentowych do osiągania celów wewnętrznych, 
pod
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warunkiem że zaakceptuje ono poziom kursu walutowego ustalonego wówczas na
rynku.
„Swoi" pracownicy (insiders) — osoby mające pracę i reprezentowane w negocja-
cjach płacowych.
Sygnalizacja — działanie pozwalające ujawnić poufne, wewnętrzne informacje.
System kursu walutowego — reguły ustalania kursów walutowych przez państwo.
Szereg czasowy — zawiera kolejne wartości przyjmowane przez daną zmienną w 
róż-
nych momentach.
Ścieżka kursu walutowego opartego na parytecie siły nabywczej (PSN)  — to 
taka
ścieżka  nominalnego  kursu  walutowego,  na  której  realny  kurs  walutowy  jest 
utrzymy-
wany na  stałym  poziomie.  Zmiany  nominalnego  kursu  walutowego  kompensują 
różni-
cę w tempie inflacji między krajami.
Ścieżka wzrostu dochodu  — pokazuje, jak zmienia się optymalny koszyk dóbr 
wraz
ze zmianami dochodu konsumenta.
Ścieżka  wzrostu  zrównoważonego  (steadystate)  — ścieżka,  na  której  wszystkie 
wiel-
kości  realne  rosną  w  jednakowym  tempie;  inaczej  mówiąc,  wielkości  te  w 
przeliczeniu
na jednego zatrudnionego są stałe.
Środek wymiany — towar akceptowany jako środek płatności, ale tylko wówczas,
gdy może on zostać wykorzystany do płacenia za inne transakcje.
Środkowy  głosujący  —  osoba  wykazująca  najbardziej  neutralny  stosunek  do 
pewnej
sprawy.
Świadczenia w naturze (rzeczowe) — podarowanie dobra lub usługi.
Taryfa dwuczęściowa — formuła cenowa, w ramach której użytkownik płaci 
ustaloną
sumę za samą możliwość zakupu, a następnie uiszcza cenę jednostkową, 
odpowiada-
jącą kosztowi krańcowemu produkcji.
Technika — zestawienie (zbiór) wszystkich znanych metod produkcji 
(technologii).
Technologia — pewien sposób wytworzenia produkcji za pomocą określonej 
kombi-
nacji nakładów czynników wytwórczych.
Tendencja rozwojowa produkcji (trend) — wygładzona ścieżka obrazująca 
zmiany
produkcji w długim okresie po wyeliminowaniu krótkookresowych wahań.
Teoria dochodu permanentnego — konsumpcja zależy od poziomu dochodu w 
dłu-
gim okresie (inaczej — od dochodu permanentnego).
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Teorie  realnego  cyklu  koniunkturalnego  —  teorie,  według  których  cykle 
koniunktu-
ralne wynikają z wahań produkcji potencjalnej.
Towary  wymagające  doświadczenia  —  muszą  zostać  najpierw  wypróbowane, 
żeby
użytkownik mógł poznać ich wartość.
Transfer — bezzwrotna płatność dokonywana najczęściej przez państwo.
Trójkąt niemożliwości — stałe kursy walutowe, doskonała mobilność kapitału i 
nie-
zależność monetarna nie mogą występować jednocześnie.
Trwały  wstręt  podażowy  —  wpływa  na  wielkość  bezrobocia  w  punkcie 
równowagi
oraz na wielkość produkcji potencjalnej.
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Ucieczka od pieniądza — załamanie się popytu na realne zasoby pieniężne w sytu-
acji,  gdy  szybka  inflacja  i  wysokie  stopy  procentowe  sprawiają,  że  trzymanie 
pienią-
dza jest bardzo kosztowne.
Udział wydatków na dane dobro w całkowitych wydatkach konsumenta — ilo-
czyn  ceny  dobra  i  wielkości  popytu  podzielony  przez  wielkość  całkowitych 
wydatków
konsumenta.
Umiarkowani  keynesiści  —  zakładają,  że  gospodarka  ostatecznie  osiąga  stan 
pełnego
zatrudnienia,  lecz  dostosowania  płac  i  cen  przebiegają  powoli,  tak  że  proces 
osiągania
równowagi może trwać wiele lat.
Umiarkowani monetaryści — uważają, że gospodarka wraca do stanu pełnego za-
trudnienia w ciągu kilku lat, tak więc głównym skutkiem wzrostu podaży pieniądza
jest wzrost cen.
Umiejętności ogólne — pozwalają podnieść produkcyjność w różnych zawodach 
wy-
konywanych przez pracownika i mogą być wykorzystane do pracy w innej firmie.
Umiejętności przydatne dla konkretnej firmy — zwiększają wydajność 
pracownika
jedynie w tej firmie.
Unia walutowa — zobowiązanie do trwałego utrzymywania stałego kursu 
walutowe-
go w połączeniu ze zintegrowanym rynkiem finansowym oraz jednym bankiem 
cen-
tralnym ustalającym jednolite stopy procentowe dla całego obszaru unii.
Utarg — przychody przedsiębiorstwa ze sprzedaży, uzyskane w danym okresie.
Utarg krańcowy — przyrost utargu całkowitego w wyniku wzrostu produkcji o 
jed-
nostkę.
Waluta wymienialna — bank centralny kupuje lub sprzedaje po stałym kursie taką
ilość tej waluty, jaka została zaoferowana lub na jaką istnieje zapotrzebowanie.
Wartości nominalne — wartości mierzone w cenach bieżących.
Wartości realne — wartości nominalne skorygowane o zmianę poziomu cen.
Wartość dodana — wzrost wartości dóbr w procesie produkcji.
Wartość krańcowego produktu kapitału — wartość produktu uzyskanego dzięki 
za-
stosowaniu dodatkowej jednostki kapitału przy założeniu, że nakłady pozostałych
czynników produkcji są stałe.
Wartość krańcowego produktu pracy — przychód ze sprzedaży produktu wytwo-
rzonego przez dodatkowego pracownika w przypadku, gdy cena produktu jest stała.
Wartość zaktualizowana — wartością zaktualizowaną przyszłej kwoty 1 £ 
nazywa-
my taką dzisiejszą sumę, która pożyczona dzisiaj zmieni się w przyszłą kwotę 1 £.
Wejście na rynek — nowe firmy wchodzą do danej gałęzi.
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Wiarygodna groźba — groźba, której spełnienie stanowi w przyszłości optymalny
wariant postępowania.
Wiarygodna  obietnica  —  obietnica,  której  spełnienie  stanowi  w  przyszłości 
optymal-
ny wariant postępowania.
Wielkość produkcji monopolisty  — wielkość wyznaczona w punkcie zrównania
kosztu krańcowego i utargu krańcowego.
Wkłady a vista — wkłady (pieniądze) płatne na każde żądanie.
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Wkłady terminowe — wkłady zapewniające wyższe oprocentowanie niż wkłady a 
vi-
sta, lecz wycofanie pieniędzy z banku jest możliwe tylko z zachowaniem pewnego 
mi-
nimalnego okresu wypowiedzenia.
Własność intelektualna (patent, prawo autorskie) — umowa społeczna, zgodnie
z  którą  twórca  nowej  wiedzy  ma  prawo  traktować  ją  w  pewnym  okresie  jako 
własne
aktywa i czerpać z niej dochód.
Wolny rynek — rynek, na którym ceny ustalają się w wyniku gry popytu i podaży.
Wskaźnik — dane względne, tj. odniesione do pewnej wartości bazowej.
Wskaźnik koncentracji (N firm) — udział w rynku największych N 
przedsiębiorstw
w danej gałęzi.
Współczynnik beta — wyraża korelację między stopą zwrotu z danej akcji a stopą
zwrotu na całym rynku akcji.
Współczynnik  wypłacalności  (capital  adequacy  ratio)  —  wymagana  minimalna 
wiel-
kość  kapitału  posiadanego  przez  bank  w  stosunku  do  jego  wymagalnych 
zobowiązań.
Wstrząs podażowy —  trwały wstrząs podażowy wpływa na wysokość bezrobocia
w punkcie równowagi oraz wielkość produkcji potencjalnej. Przejściowy wstrząs po-
dażowy nie wpływa w długim okresie na te wielkości, lecz powoduje przesunięcia
krótkookresowej  krzywej  Phillipsa  i  krótkookresowej  krzywej  globalnej  podaży.
Wstrząs popytowy — przesunięcie krzywej popytu.
Wyjście z rynku — opuszczanie przez działające przedsiębiorstwa danej gałęzi go-
spodarki.
Wykres punktowy — przedstawia pary wartości zaobserwowane równocześnie dla
dwu różnych zmiennych.
Wykres  wachlarzowy  (fan  chart)  —  przedstawia  nie  tylko  najbardziej 
prawdopodob-
ny wynik, lecz także prawdopodobieństwa różnych wyników.
Wymagana stawka wynagrodzenia kapitału — stawka, która pozwala 
właścicielom
kapitału pokryć koszt alternatywny związany z posiadaniem kapitału.
Wymiana wewnątrzgałęziowa — dwukierunkowy handel towarami wewnątrz tej 
sa-
mej gałęzi gospodarki.
Wynalazek  —  odkrycie  nowej,  bardziej  zaawansowanej  wiedzy.
Wypieranie  —  zmniejszenie  wydatków  prywatnych  pod  wpływem  jakiegoś 
czynnika
wywołującego  wzrost  popytu  globalnego.  Wyższa  produkcja  prowadzi  do 
zwiększenia
się  stóp  procentowych,  co  ujemnie  wpływa  na  wielkość  popyta  globalnego.
Wypłacalność  państwa  —  zaktualizowana  wartość  obecnych  i  przyszłych 
dochodów
podatkowych jest co najmniej równa sumie zaktualizowanej wartości obecnych i 
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przy-
szłych wydatków oraz początkowego zadłużenia netto.
Wyroby nieprzetworzone — produkty rolne i surowce mineralne, których podaż
w dużej mierze jest uzależniona od wielkości zasobu ziemi jako czynnika 
produkcji.
Wyższe wydatki państwa — na dobra i usługi prowadzą do wzrostu produkcji w 
sta-
nie równowagi.
Wzrost  endogeniczny  —  tempo  wzrostu  gospodarczego  w  stanie  równowagi 
długo-
okresowej zależy od zachowania się gospodarki i od polityki gospodarczej.
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Wzrost gospodarczy  — wzrost realnego dochodu, realnej produkcji lub realnego
PNB.
Wzrost pobudzony przez eksport  — wzrost produkcji i dochodu następujący w 
wy-
niku stymulowania eksportu, a nie ograniczania importu.
Zagregowany poziom cen — przeciętny poziom cen dóbr i usług w gospodarce.
Zapasy — dobra trzymane przez przedsiębiorstwo w celu późniejszego ich 
wykorzy-
stania w produkcji lub w celu sprzedaży.
Zapasy buforowe — metoda stabilizacji rynku, polegająca na kupowaniu przez 
pań-
stwo dobra w przypadku niskiej ceny i jego sprzedaży w przypadku wysokiej ceny.
Zarządzanie popytem — wykorzystanie polityki pieniężnej i fiskalnej do 
utrzymania
produkcji na poziomie bliskim potencjalnemu.
Zasada celowego działania — zgodnie z tą zasadą najlepszym sposobem 
osiągnięcia
danego celu jest użycie środków bezpośrednio wpływających na ten cel.
Zasada korzyści — osoby, które czerpią największe korzyści z wydatków publicz-
nych, powinny płacić najwyższe podatki.
Zasada przewagi komparatywnej — kraje specjalizują się w produkcji i 
eksporcie
tych dóbr, których względny koszt wytworzenia jest niższy niż w innych krajach.
Zasoby nieodnawialne — mogą być wykorzystane tylko raz.
Zasób — pewna wielkość w określonym czasie.
Zawodność rynku — występuje wówczas, gdy krańcowy koszt społeczny nie jest
równy krańcowej korzyści społecznej.
Zbieranie śmietanki (cream-skimming) — niedopuszczenie innych do najbardziej
dochodowych przedsięwzięć, co ogranicza występujące korzyści skali.
Ziemia — czynnik produkcji dostarczany przez naturę, którego łączna podaż jest 
za-
zwyczaj traktowana jako stała.
Zmiana  procentowa  —  faktyczna  zmiana  pewnej  zmiennej  podzielona  przez 
wartość
zmiennej z okresu bazowego, pomnożona przez 100.
Zmienny czynnik produkcji — czynnik produkcji, którego zasób może podlegać
zmianom nawet w krótkim okresie.
Zmowa  — oficjalna  lub  potajemna  umowa  między  przedsiębiorstwami  w  celu 
unik-
nięcia konkurencji.
Zniechęceni pracownicy  — osoby,  które wskutek utraty nadziei  na znalezienie 
pracy
opuszczają zasób siły roboczej.
Zobowiązanie — dobrowolna umowa w celu ograniczenia zakresu swobody przy-
szłych działań.
Zysk — nadwyżka przychodów nad kosztami.
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Zysk (strata) kapitałowy — wzrost (spadek) ceny aktywów nabytych w celu ich 
od-
sprzedaży.
Zysk  nadzwyczajny  —  czysty  zysk  pozostający  właścicielowi  po  potrąceniu 
wszyst-
kich kosztów ekonomicznych.
Zysk normalny — zerowy zysk ekonomiczny, uwzględniający koszt alternatywny.
Zyski zatrzymane — część reinwestowana zysków netto.



Indeks rzeczowy

A
Aktywa
(akcje), bańka mydlana przy wycenie wartości

449^51
cena 366
o   skorelowanych  dochodach,   dywersyfikacja
414-415
Alians strategiczny, definicja 445
Alokacja
efektywna w sensie Pareta 459
najlepsza, definicja 468

zasobów, definicja 458
Amortyzacja, definicja 170
Analiza
ekonomiczna, narzędzia 51 -76

kosztów i korzyści 340-342
Asekuracja, definicja 424
Asymetria informacji 345

B
Badania i prace rozwojowe 524—525
Bańka mydlana przy wycenie wartości aktywów

(akcji) 449-451
Bariery wejścia, naturalne 284—285
Baza produkcyjna kraju, definicja 530
Bąble spekulacyjne 422^123
Bilans 172-173

Budżet konsumenta, udział określonego dobra 118

C

Cena 110-113
aktywów, definicja 366
równowagi, definicja 80
w warunkach monopolu i konkurencji doskonałej

248-251
zamknięcia, definicja 230
Ceny

akcji przedsiębiorstw, wskaźnik FTSE 56
aktywów 365-374

czynników produkcji a wybór metod wytwarza-
nia 197-198
detaliczne, wskaźniki 56-57
doskonałe różnicowanie 254—255
dóbr kapitałowych 383-385
innych dóbr 83
na rynkach akcji, wahania 410
obciążenia szczytowego 557-559
państwowa kontrola 91
produktów informacyjnych 440-441
realne (relatywne) 58-59
ropy naftowej, wskaźniki 31
towarów konsumpcyjnych i usług, wskaźnik 56
urzędowe 91

usług kapitału 365-374
Ciężar podatku, rozkład 503-506
Czynnik produkcji (nakład)
definicja 194
stały 209
w przypadku sztywnej podaży 505
zmienny, definicja 209
Czynniki produkcji
rynki 384-385
w   długim   okresie,   popyt   przedsiębiorstwa

296-298
Czynnikochłonność produkcji 197
Czysta strata społeczna 533
Czyste dobro publiczne 498
Czysty monopol 225-259

D
Dane
ekonomiczne 53-54



definicja 52
szeregi czasowe 53-54

przekrojowe, definicja 54
„Darmowy obiad" 459
Decyzje

cenowe 555-560
inwestycyjne 554
konsumenta 130-164
o podaży 165-192

produkcyjne przedsiębiorstwa 178-181
w długim okresie 208-209
w krótkim okresie 217-219
w warunkach konkurencji doskonałej 228-232
przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego o poda-
ży 231-232
Deficyt budżetowy (zob. Nadwyżka budżetowa)
Determinanty    elastyczności    cenowej    popytu

108-109
Długi okres 116
definicja 198
Długookresowa podaż kapitału dla całej gospodarki,

krzywa 379-381
Długookresowe koszty przeciętne produkcji 199
Długookresowy koszt
całkowity, definicja 198

krańcowy, definicja 198
Dobra
ceny 83
kapitałowe, ceny 383-385
komplementarne 83, 155
koszyk 141
luksusowe, definicja 119-121
niepożądane, definicja 501
niższego rzędu 119-121, 149-150
normalne, definicja 119-121
publiczne 496-502
społecznie pożądane, definicja 501
substytucyjne 83, 155
Dobro
Giffena 150
którego produkcja nie zostanie podjęta 94
niższego rzędu 83
normalne (zwykłe) 83-84
prywatne, definicja 496
publiczne, czyste 498

(usługa) wymagające doświadczenia 432
Dobrobyt, ekonomia 457^190
Dochody
nabywców 83-84
publiczne 491-521
redystrybucja 500-501

transferowe, definicja 317
z posiadanych aktywów 408-411
Dochód

dostosowanie do zmian 143-145
narodowy 33

podział 33-35
siła nabywcza 163
ścieżka wzrostu 145

Dodatnia zależność liniowa 66
Doskonalenie zawodowe a rozkład dochodów zależ

nie od wieku 342-343
Doskonałe różnicowanie cen 254—255
Dostęp do wykształcenia 348-349
Dostosowanie do zmian
cen 145-154

dochodu 143-145
Doświadczenie 432^134
Dotcomy (zob. Spółka internetowa)
„Dylemat więźnia" 274
Dyskryminacja rasowa 349-351
Dystrybucja informacji 438-440
Dywersyfikacja
portfela 412-414
w przypadku aktywów o skorelowanych docho-
dach 414-415
Dywidendy 167

definicja 408
Działalność regulacyjna państwa 89-90

E
Efekt
dochodowy 146-150, 297
netto 149
produkcyjny wzrostu płacy 298
substytucyjny 146-150, 297
zewnętrzny, lokalizacyjny 529-530
Efekty
podatki kompensujące 507
sieci 437
skali 323

zewnętrzne 469, 471-476
Efektywna
alokacja zasobów 458-460

skala produkcji, minimalna 263
Efektywne rynki aktywów 419^123
Efektywność 506

w sensie Pareta 461^165
Ekonometria 65
Ekonomia
a gospodarka 29-50
definicja 29
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dobrobytu 457-490
normatywna 44^t6
podażowa, definicja 508
polityczna 514
pozytywna 44-46
Elastyczność
cenowa popytu

definicja 104
determinanty 108-109
mieszana 117, 150-154
obliczanie 107
wykorzystanie 109-110

dochodowa popytu, definicja 118
wykorzystanie 122

podaży 123-124
popytu i podaży 103-129
E-produkty 430-431

F
Finanse przedsiębiorstwa a władza w przedsiębior-
stwie 176-178
Firma jednoosobowa, definicja 166
Formuła

Fishera 372
,JRPI-X" 568
,JiPI + K" 569

Funkcja
popytu, nieliniowa 106
produkcji, definicja 194
reakcji, definicja 278

Funkcje reakcji 277-282
Funkcjonalny podział dochodu, definicja 390
Fuzje 543-547

G
Gałąź
krzywa popytu na pracę 306-307
krzywe podaży 233-237
pozioma    krzywa    długookresowej    podaży

236-237
wejście 231
wolnokonkurencyjna 237-240, 248-251
wyjście 231
Gałęzie

gospodarki, znacjonalizowane 554—561
schyłkowe 526-528

wschodzące 526-528
Gałęziowa krzywa
długookresowej podaży kapitału 381

popytu na usługi kapitału 377
Gapowicz, definicja 476

Gapowicze 497
Geografia ekonomiczna 529-530
Globalizacja 204-206, 265-266
Gospodarka

a ekonomia 29-50

mieszana 43
nakazowa 40-42

oparta na informacji 430-453
Gracz 424
Gra, definicja 273
Gra uczciwa, definicja 400
Granica możliwości produkcyjnych 460
Groźba wiarygodna, definicja 277
Gry wielokrotne 276-277
Gusty 84, 133-139, 411

H

Handel głosami 515-517
Hiperinflacja 59

I

Ilość oferowana 78
Indywidualna podaż pracy 308-310
Indywidualne postawy wobec ryzyka 400-403
Inflacja 371-372
stopa 56

wpływ  na  kształtowanie  się  popytu  122-123
Informacja 399-429

monopol 534
Informacje
ceny produktów informacyjnych 440-441
dystrybucja 438^140
gospodarka 430-453
konsumpcj a 431-438
nadmiar 434

udostępnianie 484-485
Infrastruktura rynku 497
Internet a korzyści skali 203
Inwestowanie w kapitał ludzki 340-342
Inwestycje 374-376
Izokwanty 329-333

J
Jakość 483^86

różnicowanie 441-442
Jeden zakład-jeden związek, umowa 353

K
Kapitał
ceny usług 365-374
ludzki
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definicja 336
inwestowanie 340-342

oplata za usługi 366
podaż na usługi 377-381
popyt na usługi 376-377
rzeczowy 364

definicja 169-170, 363
własny, definicja 173
wynagrodzenie 366
Kartele 271
Klin podatkowy 487, 505
Koncentracja 265
Konglomeraty 543
Konkurencja

a współpraca 444-445
doskonała 225-259

a efektywność w sensie Pareta 461—465
decyzje produkcyjne przedsiębiorstwa 228-232

korzyści skali 535
monopolistyczna 267-269
na rynkach światowych 241-243
niedoskonała 260-293

niedoskonałość 469
polityka ochrony 538-543
potencjalna 283-285
typu
Bertranda 280-281
Cournota 277-280
Konsument
decyzje 130-164
maksymalizacja użyteczności a wybór 139-143
popyt 130-143
udział określonego dobra w budżecie 118
wybór w przypadku użyteczności mierzalnej
160-164
Konsumpcja informacji 431—438
Kontrola 175-176
cen, państwowa 91
nad przedsiębiorstwem 177
Koordynacja polityki gospodarczej 518-519
Korzystny konsumpcyjny efekt zewnętrzny 474
Korzyści
analiza 340-342
skali 201-206, 265
a Internet 203
a konkurencja 535
ze skali produkcji (rosnące przychody ze skali),

definicja 200
ze zmowy 270
Korzyść w sensie Pareta 459
Koszt

alternatywny 370
a koszt księgowy 173-175
definicja 37

całkowity, długookresowy 198

dóbr inwestycyjnych, początkowy 554
i utarg całkowity a koszt i utarg krańcowy

186-187
krańcowy

definicja 181-183
długookresowy 198

księgowy 173-175
monopolu, społeczny 531-535
społeczny produkcyjnego efektu zewnętrznego

472
utraconych  możliwości  (zob.  Koszt  alternatywny)

Koszty 262
a wielkość podaży 193-224
a wybór technologii 196-198
analiza 340-342
całkowite

krańcowe 198-200
krzywa 179-180

przeciętne 198-200
krańcowe

krzywe 187-189
w krótkim okresie 214

minimalizacja 179, 330
produkcji 89
przeciętne

a koszty krańcowe 206-207
produkcji, długookresowe 199

w krótkim okresie 214—217
stałe 209-211
utopione 219
w długim okresie 220-221
w krótkim okresie 220-221
wzrost 238
zmiany 188, 435^136

zmienne 209-211
Koszyk dóbr, definicja 141
Krańcowa stopa
podatku dochodowego, definicja 492

substytucji, definicja 134-135
Krańcowy
produkt pracy

a malejąca produkcyjność krańcowa 211-214
definicja 299

produkt zmiennego czynnika produkcji, definicja
211
przychód z pracy, definicja 301

Kredyty 172
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Krótki okres 116
definicja 198

Krótkookresowy koszt krańcowy, definicja 214
Krzywa

długookresowej podaży
gałęzi, pozioma 236-237
kapitału dla całej gospodarki 379-381
kapitału, gałęziowa 381
przedsiębiorstwa 230-231
kosztów całkowitych 179-180
krótkookresowej      podaży     przedsiębiorstwa

228-230
Laffera 508-509
możliwości produkcyjnych 36-37
obojętności, definicja 135
podaży 81-82, 88-90
popytu

definicja 81-88
gałęzi na pracę 306-307
na produkt przedsiębiorstwa wolnokonkuren-

cyjnego 227
na usługi kapitału, gałęziowa 377
przesunięcia 85-87, 189
rynkowa 154-155
rynkowego, przesunięcie 240
w przypadku występowania efektów zewnętrz-

nych sieci 437
załamana 271-273

Krzywe
kosztów

krańcowych 187-189
w krótkim okresie a prawo malejących przy-
chodów krańcowych 209-217
podaży gałęzi 233-237
popytu 162-164
utargu krańcowego 186-187
Kwalifikacje
ogólne, definicja 343
specyficzne, definicja 342-343

L
Lider w sensie Stackelberga 282
Linia ograniczenia budżetowego 132-133
Lokalizacyjny efekt zewnętrzny 529-530

Ł

Łączenie ryzyka, definicja 405

M

Majątek narodowy, rzeczowy 363
Maksymalizacja

użyteczności a wybór konsumenta 139-143
zysku w przedsiębiorstwie 175-176

Malejąca
produkcyjność krańcowa 211-214

użyteczność krańcowa 161, 402—1-03
Malejące przychody, prawo 36
Marnotrawstwo 506
Menedżerskie niekorzyści skali 201
Metoda statyki porównawczej 87, 238
Mieszana   elastyczność   cenowa   popytu   117,

150-154
Międzynarodowa konkurencja strategiczna 526
Minimalizacja kosztów 179, 330
Minimalna

efektywna skala produkcji 263
skala efektywna (MES), definicja 202-204

Model
Stackelberga 282

(teoria), definicja 51
Modele ekonomiczne 60-62

a dane 62-64
Monopol 248-251, 301-303

a postęp techniczny 255-256
czysty 225-259

jednozakładowy 250-251
na informację 534
naturalny 550-576

definicja 263
osiągający korzyści skali 251

różnicujący ceny (dyskryminujący) 252-255, 536
wielozakładowy 248-250
Monopole naturalne 250
Monopolista, definicja 243
Możliwości
inwestycyjne 411^112
produkcyjne
granica 460
krzywa 36-37

N
Nabywcy, dochody 83-84
Nacjonalizacja, definicja 550
Nadmiar informacji 434
Nadwyżka
budżetowa (deficyt budżetowy), definicja 492
konsumenta, definicja 532

producenta (zysk), definicja 532
Nakład (czynnik produkcji), definicja 194
Nakłady a wielkość produkcji 194—195
Narzędzia analizy ekonomicznej 51-76
Naturalne bariery wejścia 284—285
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Negocjacje 358-359
Niedoskonałość konkurencji 469
Niekorzyści skali (malejące przychody ze skali), de-

finicja 200-202
Nieliniowa

funkcja popytu 106
zależność miedzy X i Y 67

Niepewność a dochody z posiadanych aktywów
408^111

„Niewidzialna ręka" 42-43
Niewola regulacyjna, definicja 553
Nominalna stopa procentowa 371-372
Normy, stanowienie 485-486

O
„Obcy" 323-324
Odstraszanie strategiczne kandydatów do wejścia

286-289
Ograniczenie budżetowe
definicja 131-132

linia 132-133
Oligopol 261, 269-273
Opłata
najmu 366

za usługi kapitału 366
Opodatkowanie 506
a ekonomia podażowa 508-509
czynnika produkcji w przypadku sztywnej poda-
ży 505
jako źródło zakłóceń 466-467

zasady 502-508
Organizacja przedsiębiorstwa 166-167
Osoba
lubiąca ryzyko, definicja 400
neutralna wobec ryzyka, definicja 400
unikająca ryzyka, definicja 400
Oszczędności 374-376

P
Pan i sługa, problem 177-178
Państwo
działalność regulacyjna 89-90

w gospodarce rynkowej 496-502
Państwowa kontrola cen, definicja 91
Patenty 523-524
Pieniądz, siła nabywcza 59-60
Płaca, efekt produkcyjny wzrostu 298
Place 325-326
efektywnościowe 324-325
minimalne 320-323
podatek 504

różnice   między   kobietami   a   mężczyznami
346-348

skutki wzrostu 333
w przemyśle przetwórczym, wskaźnik 56
wyrównawcze różnice 425-427

Płatności transferowe a redystrybucja dochodów
500-501
Płatność transferowa, definicja 491
Początkowy koszt dóbr inwestycyjnych 554
Podatek 124-126
dochodowy 502

progresywny 494
od płac 504
od wartości dodanej (VAT) 502
Podatki 495-496
a równość 503
kompensujące efekty zewnętrzne 507
progresywność 503
rodzaje 502
Podaż 78-81
decyzje 165-192
elastyczność 103-129
koszty a wielkość 193-224
krzywa 81-82, 88-90
pracy 307-315
teoria 194

usług kapitału 377-381
Podmiotowy podział dochodu 391-393
Podział
dochodów 362-398

definicja 33-35
zasobów ziemi między konkurencyjne zastosowa-

nia 387-389
zysków monopolistycznych 536-537

Pogoń za rentą 470-471
Pokusa nadużycia 406-407
Polityka
gospodarcza, koordynacja 518-519
ochrony konkurencji 522-549
państwa    wobec    połączeń    przedsiębiorstw

546-547
przemysłowa 522-549
Popyt 78-81, 245, 262
elastyczność 103-129
elastyczny 108
konsumenta 130-143
krzywa 81-88, 162-164
kształtowanie 122-123
na usługi kapitału 376-377
nieelastyczny 108
pochodny, definicja 295
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przedsiębiorstwa
na czynniki produkcji w długim okresie 296-298
na pracę w krótkim okresie 298-306
na pracę, zmiany 303-306

przesunięcie krzywej 189
reakcje na zmiany cen 103-110
rynkowy, przesunięcie krzywej 240

wpływ dochodu 118-122
Portfel

inwestycyjny 411 —418
dywersyfikacja 412

Postęp techniczny 204-206, 255-256
definicja 195

Posunięcie strategiczne, definicja 286
Potencjalna konkurencja 283-285
Pozioma krzywa długookresowej podaży gałęzi

236-237
Pozostałe czynniki niezmienione (ceteris paribus),
założenie 68-70
Praca
krańcowy
produkt 299
przychód 301
krzywa popytu gałęzi 306-307
podaż 307-315
popyt   przedsiębiorstwa   w   krótkim   okresie

298-306
rodzaje 334-361

zmiany popytu przedsiębiorstwa 303-306
Prawa
autorskie 523-534

własności a efekty zewnętrzne 474
Prawo
behawioralne, definicja 52
malejących przychodów

definicja 36, 212
krańcowych 209-217

wielkich liczb 404
zmniejszających się przychodów 212-213

Preferencje, ujawnianie 499
Problem
gapowicza 476

pana i sługi 177-178
Problemy ekonomiczne 30-35
Procent składany 370
Procesy dostosowawcze na rynku usług kapitału

381-382
Produkcja
ceny czynników 197-198
czynnikochłonność 197
efektywna, definicja 39

funkcja 194
koszty 89
maksymalizująca zysk 246-247
nakłady a wielkość 194—195
przez państwo 499-500
przychody ze skali 200-206

w warunkach monopolu i konkurencji doskonałej
248-251

zapewniająca monopoliście zysk maksymalny,
wielkość 243-245
Produkt

narodowy 30
przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego, krzy-

wa popytu 227
zmiennego czynnika produkcji, krańcowy 211
Produkty niebezpieczne 484
Progresywność podatków 503
Progresywny podatek dochodowy 494
Prosta algebra wartości zaktualizowanej i dyskonto-
wania 396-398
Próg rentowności 208
Prywatyzacja 565-567

definicja 551
Przeciętna stopa podatkowa, definicja 492
Przedsiębiorstwa wielonarodowe 265-266
Przedsiębiorstwo
decyzje

o podaży 231-232
produkcyjne 178-181, 208-209

finanse a władza 176-178
kontrola 177
krańcowe 235-236
krzywa krótkookresowej podaży 228-230
maksymalizacja zysku 175-176
o pozycji monopsonistycznej, definicja 301
organizacja 166-167
rachunki 167-175
wolnokonkurencyjne, krzywa popytu na produkt

227
Przesunięcia krzywej
podaży 90
popytu 85-87, 189
rynkowego 240
Przychody
prawo malejących 36

ze skali produkcji 200-206
Przymusowo bezrobotni, definicja 320
Przynależność do związków a różnice płac 355-357

R
Rachunki



Indeks   1123

.stające do spłaty 169
przedsiębiorstwa 167-175
Rrikeje popytu na zmiany cen 103-110
Skalna stopa procentowa 371-376
Regulacja prywatnych monopoli 567-571
Rekapitulacja 446-447
Renoma firmy (goodwill) 173
Renta

ekonomiczna, definicja 317-318
gruntowa 386-387

pionierska  281-282
Rentowność,  próg  208
Rodzaje

podatków 502
pracy 334-361

Rozkład
ciężaru podatku, definicja 503-506
dochodów zależnie od wieku 342-343

podatku, definicja 125
Rozwiązanie „drugie po najlepszym" 465^169
Równość a efektywność 464-465

definicja 458
Równowaga

cena 80
długookresowa (w przypadku konkurencji mono-

polistycznej), definicja 268
na rynku

pracy 320-325
usług kapitału 381-383

Nasha 273, 279
Nasha-Cournota 280
przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji mo-
nopolistycznej 268
rynkowa 78-81
w warunkach wolnej konkurencji 461^164
wolnokonkurencyjna a efektywność w sensie Pa-
reta 463
Różnice

między prywatnymi a społecznymi kosztami i ko-
rzyściami 472-474
płac

a popyt na pracę 354
między mężczyznami a kobietami 346-348

wydajności 336-346
Różnicowanie jakości 441—442
Ruch wzdłuż krzywej a przesunięcie samej krzywej
86
Rynek 39-13

definicja 77-78
doskonale konkurencyjny, definicja 225
infrastruktura 497

krajowy, stan równowagi 241-242
pracowników    z    wyższym    wykształceniem

338-339
pracy 294-333

równowaga 320-325

w gałęzi, równowaga 315-317
sporny, definicja 283-284
struktura 260-293
usług

kapitału 381-383
ziemi 386

wolny 91
Rynki

aktywów, efektywne 419—423
asekuracyjne 423^125

transakcji natychmiastowych 423
transakcji terminowych 423-425
czynników produkcji 362-398
światowe, konkurencja 241-243
Rynkowa krzywa popytu, definicja 154-155
Ryzyko 399^129

a ubezpieczenie 403-408
indywidualne postawy 400—403
łączenie 405
osoba

lubiąca ryzyko 400
neutralna wobec ryzyka 400
unikająca ryzyka 400
Rzadkość zasobów 35-39
Rzeczowy majątek narodowy, definicja 363

S
Samorządy  lokalne  510-511
Selekcja negatywna 407^108

definicja 344
Siła
monopolistyczna 247
nabywcza

dochodu, wzrost 163
pieniądza, definicja 59-60

Skala
efektywna, minimalna (MES) 202-204
produkcji
korzyści 200-204
przychody 200-206
Skutki wzrostu płac 333
Spijanie śmietanki, definicja 538
Społeczna korzyść krańcowa 498
Społeczny koszt monopolu 531-535
Sposoby mierzenia zmian wielkości ekonomicznych
60
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Spółka
internetowa 447-451
jawna, definicja 166
kapitałowa, definicja 167

Sprawiedliwość 469
Sprzedaż w pakiecie 442 444
Stałe przychody ze skali, definicja 200
Stały czynnik produkcji, definicja 209
Stan równowagi

długookresowej 237
krótkookresowej 237

na rynku krajowym 241-242
Standard, definicja 445
Stanowienie norm 485-486
Statyka porównawcza

metoda 87
w przypadku

gałęzi wolnokonkurencyjnej 237-240
monopolisty 248
Stawka
najmu (wynagrodzenia), definicja 366
wynagrodzenia (stawka opłaty za usługi) kapita-
łu, wymagana 378
Stopa

dyskontowa, definicja 555
inflacji, definicja 56

podatkowa, przeciętna 492
podatku dochodowego, krańcowa 492
procentowa 367-368

nominalna 371-372
realna 371-376

substytucji, krańcowa 134—135
wzrostu, definicja 60

Stopień aktywności zawodowej, definicja 310
Stopy procentowe 365-374
Strajki 358-359
Strata społeczna, czysta 533
Strategia, definicja 273
Strategie dominujące 274-276
Struktura rynku 260-293
Strumienie, definicja 168
Strumień przyszłych kosztów i korzyści, wycena

554-555
Substytucja, krańcowa stopa 134-135
Substytucyjność (zob. Zależność odwrotna)
Suma wydatków 110-113
Suwerenność ekonomiczna 511-514
„Swoi" 323-324
Sygnalizacja 343-346
Szeregi czasowe danych 53-54
Szoki cenowe na rynku ropy naftowej 31-32

Ś

Ścieżka wzrostu dochodu, definicja 145
Środkowy głosujący 514-515
Środowisko naturalne, problemy 477^-81
Świadczenia

rzeczowe, definicja 156

pieniężne 156-157

T
Taryfa dwuczęściowa, definicja 440, 552
Technika 89

definicja 195
Technologia

definicja 195
wybór 329-333

Teoria
gier 273-277
podaży 194
rynków efektywnych 419-422

Teorie ekonomiczne 70-71
Transakcje

natychmiastowe 426-427
terminowe 426-427

U
Ubezpieczenie a ryzyko 403^108
Udostępnianie informacji 484-485
Udział określonego dobra w budżecie konsumenta,
definicja 118
Ujawnianie preferencji 499
Usługi 30
kapitału
ceny 365-374
opłata 366
podaż 377-381
popyt 376-377
Ustalanie cen na poziomie kosztu krańcowego 556
Ustanawianie standardów 445^146
Utarg
całkowity 180, 245
krańcowy 245
definicja 181, 183-185
krzywe 186-187
(przychód) 168
Użyteczność krańcowa
definicja 160
malejąca 402-403

W

Wahania cen na rynkach akcji 410
Wartość
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krańcowego produktu
kapitału 376
pracy, definicja 299

zaktualizowana (obecna), definicja 367-368
Warunki krańcowe a koszty utopione 219
Wejs'cie, do gałęzi 283-285

definicja 231
Wiarygodność 517-518
Wielkości

nominalne 57-60
realne 57-60

Wielkość
produkcji zapewniająca monopoliście zysk mak-

symalny 243-245
zapotrzebowania 78, 110-113

Własność
a kontrola 175-176

intelektualna 523-524
Właściwe rozmiary efektu zewnętrznego 475
Wojny cenowe 115
Wolna konkurencja, równowaga 461-464
Wolny rynek, definicja 91
Wpływ

dochodu na popyt 118-122
inflacji na kształtowanie się popytu 122-123

Wrogie przejęcia 177-178
Wskaźnik

cen
akcji przedsiębiorstw FTSE 56
detalicznych (CPI) 56

towarów konsumpcyjnych i usług 56
koncentracji N firm
płac w przemyśle przetwórczym 56
Wskaźniki 55-57
cen
detalicznych 56-57
ropy naftowej 31
jako wielkości przeciętne 55-56
udziału 34
Współczynnik beta 415-417
Wybór
konsumenta w przypadku użyteczności mierzal-
nej 160-164
między ryzykiem a zyskiem 411
portfela inwestycyjnego 411—418
technologii 329-333
Wycena
strumienia   przyszłych   korzyści   i   kosztów

554-555
wartości aktywów 368-371
Wydajność, różnice 336-346

Wydatki 491-521
publiczne 495-496

suma 110-113
Wyjście z gałęzi, definicja 231

Wykres punktowy, definicja 64-65
Wymagana stawka wynagrodzenia (stawka opłaty

za usługi) kapitału, definicja 378
Wymienność (zob. Zależność odwrotna)
Wynagrodzenie kapitału 366
Wynalazki 523-524
Wyrównawcze różnice płac 357-358, 425^-27
Wzrost

kosztów 238
płac, skutki 333

efekt produkcyjny 298
siły nabywczej dochodu 163
stopa 60

Z

Zakłócenia 465^169, 506-508
Zależność
liniowa

dodatnia 66
ujemna 67

odwrotna (substytucyjność, wymienność) 37
zarobków od wieku i wykształcenia 337-338
zysk-ryzyko 417

Załamana krzywa popytu 271-273
Założenie: pozostałe czynniki niezmienione (ceteris

paribus) 68-70
Zapasy, definicja 170-172
Zapotrzebowanie, wielkość 78, 110-113
Zasada korzyści 503
Zasady
gospodarowania 510-511

opodatkowania 502-508
Zasoby, definicja 168
Zasób
definicja 366
rzadki (ograniczony), definicja 32

siły roboczej, definicja 308-314
Zatrudnienie 325-326
Zawodność rynku 469^171
Zdolność do zapłaty, zasada 503
Ziemia 363, 386-387
Zmiana procentowa, definicja 60
Zmiany
cen 95-96

a linia ograniczenia budżetowego 145-146
dochodu, dostosowanie 143-145
ilości 95-96
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kosztów 188
popytu przedsiębiorstwa na pracę 303-306
wielkości ekonomicznych, sposoby mierzenia 60
Zmowa, definicja 269
Znacjonalizowane gałęzie gospodarki 554—561
Zobowiązanie 517-518

samoograniczające, definicja 275
Zróżnicowany portfel inwestycyjny 412-414

Związki zawodowe 323, 351-359
Zysk 181
kapitałowy (strata kapitałowa), definicja 408
nadzwyczajny, definicja 175
normalny, definicja 231
Zyski
monopolistyczne, podział 536-537
niepodzielone (zatrzymane), definicja 173




