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15 Popyt rynkowy

Wprowadzenie.

• Przypomnijmy:

– Podstawy teoria konsumenta. Zastosowanie wsz ↪edzie.

– Odkrylísmy tajemnic ↪e krzywej popytu.

– Kogo to interesuje: firmy (funkcja popytu), regulatorzy, dostarczyciele dóbr publicznych (w ladze).

• Jak przej́sć z indywidualnej krzywej popytu do rynkowej.

• Krzywa popytu a przychód (elastyczność cenowa).

Od popytu indywidualnego do rynkowego.

• Rynkowy popyt na dobro x jest sum ↪a indywidualnych popytów. Patrz Rysunek 15.2.

Rysunek 15.2: Suma dwóch liniowych krzywych popytu.
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Krzywa popytu.

• Krzywa popytu formalnie jest odwrócon ↪a funkcj ↪a popytu (zauważ na osi y znajduje si ↪e cena) zatem
aby narysować krzyw ↪a popytu musimy najpierw odwrócić funkcj ↪e popytu. Patrz Rysunek 15.1.

Rysunek 15.1: Rynkowa krzywa popytu.

Kraniec ekstensywny i intensywny.

• Jeżeli zmiana popytu konsumenta polega na zmianie ilości konsumowanego dobra z jednej pozytywnej
wielkości na drug ↪a pozytywn ↪a wielkość nazywamy t ↪a zmian ↪e zmian ↪a na krańcu intensywnym.

• Jeżeli zmiana popytu konsumenta polega na zmianie ilości konsumowanego dobra z zerowej konsumpcji
na pozytywn ↪a konsumpcj ↪e nazywamy t ↪a zmian ↪e zmian ↪a na krańcu ekstensywnym.

Elastyczność i popyt.

• Elastyczność cenowa popytu

ε ≡
dq
q

dp
p

=
p

q

dq

dp

• Interpretacja: Jeżeli cena rośnie o 1% to popyt maleje o ε%.

• Elastyczność cenowa popytu. Patrz Rysunek 15.4
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Rysunek 15.4: Elastyczność dla liniowej funkcji popytu.

powrót

Cenowa elastyczność popytu: Marihuana (USA)

• Grossman (2004) szacuje cenow ↪a elastyczność popytu na marihuan ↪e na poziomie −0.46 (porównywalne
z alkoholem i papierosami). Oznacza to znaczny wp lyw ceny na palenie marihuany.

• Pomi ↪edzy 1975 a 1992, cena marihuany wzros la o oko lo 100%, a partycypacja spad la z 40% do 21, 9%.
Przy danej elastyczności cena wyjaśnia 69% spadku partycypacji.

• Nast ↪epnie do 1997 roku cena spad la o 40% a partycypacja wzros la do 38, 5%. Cena wyjaśnia 60% tego
wzrostu.

• Ostatnio cena wzros la o 14%, a partycypacja spad la o 3, 6 punka procentowego. Cena wyjaśnia 56%
tego spadku.

• Tematy do zastanowienia:

– jakie inne czynniki (oprócz ceny) mog ↪a wp lywać na palenie marihuany?

– czy ta wiedza może być wykorzystana w dyskusji publicznej dotycz ↪acej marihuany, i jak?

Elastyczność i przychód.

• Zapiszmy przychód jako funkcj ↪e ceny p.

R(p) = p · q(p)
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Rysunek 15.5: Elastyczność dla liniowej funkcji popytu.

powrót

• Wzrost ceny zwi ↪eksza przychód gdy dR
dp > 0:

dR

dp
= q + p · dq

dp

nast ↪epnie, żeby sprawdzić kiedy dR
dp > 0 przekszta lcimy powyższe równanie

dR

dp
= q + p · dq

dp
> 0

= q

[
1 +

p

q
· dq
dp

]
> 0

= q

[
1−

(
−p
q
· dq
dp

)]
= q [1− |ε(p)|] > 0

1 > |ε(p)|

• A zatem dR
dp > 0 gdy

|ε(p)| < 1

co oznacza że wp lyw ceny na przychód jest zdeterminowany cenow ↪a elastyczności ↪a popytu. Rysunek
15.5

4



Rysunek 15.6: Popyt o jednostkowej elastyczności cenowej.

powrót

Popyt o sta lej elastyczności cenowej.

• Formu la na popyt o sta lej elastyczności ε
q = Apε

• Patrz Rysunek 15.6

Elastyczność i przychód krańcowy.

• Zapiszmy przychód jako funkcj ↪e ilości q.

R(q) = q · p(q)

• Wówczas krańcowy przychód MR

MR(=
dR

dq
) = p+ q · dp

dq
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Rysunek 15.7: Przychód krańcowy.

powrót

• Co po przekszta lceniach daje

MR = p+ q
dp

dq

MR = p

(
1 +

q

p

dp

dq

)
MR = p

(
1− 1

−p
q
dq
dp

)

MR = p

(
1− 1

|ε(p)|

)
Krzywe przychodu krańcowego.

• Ponieważ zwi ↪ekszenie sprzedaży o jedn ↪a jednostk ↪e wymaga obniżenia ceny na wszystkie sprzedawane
jednostki przychód krańcowy jest zawsze niższy niż cena, a zatem krzywa przychodu krańcowego znaj-
duje si ↪e poniżej krzywej popytu.

• Ponadto ponieważ przychód krańcowy ze sprzedaży pierwszej jednostki jest dok ladnie równe cenie
krzywa MR przecina oś y w tym samym punkcie co krzywa popytu.

MR = p

(
1− 1

|ε(p)|

)
• Patrz Rysunek 15.7

6



Elastyczność dochodowa.

• Elastyczność dochodowa popytu

εm ≡
dq
q

dm
m

=
m

q

dq

dm

• Interpretacja: Jeżeli cena rośnie o 1% to popyt zmieni si ↪e o εm% (jeżeli εm > 0 to wzrośnie, a jeżeli
εm < 0 to zmaleje).

• Zauważmy, że znak elastyczności dochodowej popytu jest inny w przypadku dóbr normalnych i dóbr
niższego rz ↪edu.

Elastyczności wybranych produktów.

Tablica 1: Elastyczność cenowa i dochodowa popytu
|εp| εm

Żywność 0,21 0,28
Zdrowie 0,18 0,22
Elektryczność 1,14 0,61
Samochody 1,20 3,00
Piwo 0,26 0,38
Wino 0,88 0,97
Papierosy 0,35 0,50

Mieszana (krzyżowa) elastyczność popytu.

• Mieszana (krzyżowa) elastyczność cenowa popytu

ε ≡
dqx
qx
dpy

py

=
p

q

dq

dp

• Interpretacja: Jeżeli cena dobra y rośnie o 1% to popyt na dobro x zmienia si ↪e o ε%.(może wzrosn ↪ać
lub zmaleć - zależy od znaku ε).

Przyk lad: ceny benzyny a zużycie paliwa

• Pomi ↪edzy 2002 a 2007 realna cena benzyny wzros la z $1.75 do $2.86 za galon. W tym samym czasie
udzia l ma lych SUVów (średnie zużycie paliwa 22, 2 mpg ≈11l/100km) wzrós l z 7, 5% do 17, 3%, a
dużych SUVów (16, 6 mpg≈15l/100km) spad l z 18, 3% to 12, 0%.

• Klier i Linn (2010) szacuj ↪a w oparciu o dane z lat 2002 - 2007, że wzrost ceny benzyny o $1 zmniejsza
zużycie paliwa o oko lo 0.8–1 mpg (mili ≈ 1,6 km na galon ≈ 4 l) (s ↪a to elastyczności krótkookresowe,
d lugookresowe mog ↪a być wi ↪eksze).

• Ponadto wed lug ich oszacowania wzrost ceny benzyny pomi ↪edzy 2002 i 2007 wyjaśnia prawie po low ↪e
spadku udzia lu w rynku dużych SUVów oraz niewielk ↪a cz ↪eść wzrostu udzia lu ma lych SUVów.

• Tematy do zastanowienia:

– czy te informacje zainteresuj ↪a producentów samochodów, dlaczego?

– czy te informacje zainteresuj ↪a polityków gospodarczych zajmuj ↪acych si ↪e ochron ↪a środowiska, dla-
czego?
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Podsumowanie.

• Popyt rynkowy jako suma popytów indywidualnych.

• Elastyczność cenowa popytu.

• Elastyczność i przychód.

• Przychód krańcowy. Przychód krańcowy i elastyczność.

• Lektura: Varian, rozdzia l 15, bez 15.3.

Przyk ladowe pytania.

• Pokaż na rysunku i krótko wyjaśnij w jaki sposób uzyskać rynkow ↪a krzyw ↪a popytu na przyk ladzie
rynku z dwoma konsumentami.

• Pokaż na rysunku i krótko wyjaśnij jak zmienia si ↪e cenowa elastyczność popytu przy liniowej krzywej
popytu.

• Pokaż na rysunku i krótko wyjaśnij relacj ↪e pomi ↪edzy przychodem a cenow ↪a elastyczności ↪a popytu.

• Pokaż na rysunku i krótko wyjaśnij relacj ↪e pomi ↪edzy krańcowym przychodem a krzyw ↪a popytu.

• Wymień i krótko scharakteryzuj elastyczności jakie znasz (i jakie Ci przyjd ↪a do g lowy).
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16 Równowaga rynkowa

Wst
↪
ep

• Przerobilísmy teori ↪e konsumenta:

– Użyteczność (preferencje) + ograniczenie budżetowe = wybór

– Wybór =⇒ Popyt

– Zasada preferencji ujawnionych. Z popytu preferencje (generuj ↪ace ten popyt).

– Nadwyżka konsumenta (pole pod krzyw ↪a popytu) jako miara dobrobytu wyrażona w j. pieni ↪eż-
nych, wi ↪ec można sumować pomi ↪edzy konsumentami.

– Popyt rynkowy jako suma popytów indywidualnych.

• Zanim wyprowadzimy krzyw ↪a podaży uprzedzimy fakty.

• Sygnalizacja co si ↪e kryje za krzyw ↪a podaży, po l ↪aczenie informacji i równowaga.

• Wykorzystanie koncepcji nadwyżki konsumenta i producenta.

.

Podaż.

• Krzywa podaży S(P ). Sk ↪ad ona si ↪e wzi ↪e la zajmiemy si ↪e wkrótce.

.

Równowaga rynkowa.
Równowaga rynkowa wyst ↪epuje wtedy gdy popyt równa si ↪e podaży.

D(P ) = S(P )

Dwa szczególne przypadki.

• Pionowa krzywa podaży (podaż jest sztywna) - popyt wyznacza cen ↪e. Patrz Rysunek 16.1

• Pozioma krzywa podaży (podaż jest doskonale elastyczna) - podaż wyznacza cen ↪e. Patrz Rysunek 16.1
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Rysunek 16.1: Szczególne przyk lady równowag.

powrót

Równowaga rynkowa.

• Mówimy, że rynek jest w równowadze, jeżeli popyt równy jest podaży.

PS(q∗) = PD(q∗)

Statyka porównawcza.

• Przyk lad: Co si ↪e stanie jeżeli popyt i podaż egzogenicznie zmieni ↪a si ↪e o t ↪a sam ↪a wielkość.

• Patrz Rysunek 16.2
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Rysunek 16.2: Przesuni ↪ecie obydwu krzywych.

powrót

Podatki.

• Podatek od ilości
PD = PS + t

• Podatek od wartości (ad valorem)
PD = (1 + τ)PS

• Warunek równowagi
D(PD) = S(PS)

• Przyk lad. Opodatkowanie z liniowym popytem i podaż ↪a. Patrz Rysunek 16.3 oraz Rysunek 16.4

Przerzucanie podatku.

• Jak widać z Rysunku 16.4 nie ma znaczenia kto faktycznie p laci podatek, czy producent czy konsument.
Ważna jest elastyczność krzywych.

• Patrz Rysunek 16.5

• Patrz Rysunek 16.6
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Rysunek 16.3: Na lożenie podatku.

powrót

Rysunek 16.4: Inny sposób określenia wp lywu podatku.

powrót
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Rysunek 16.5: Szczególne przypadku wp lywu podatku.

powrót

Czysta strata spo leczna z tytu lu podatku.

• Wprowadzenie podatku prowadzi do czystej straty spo lecznej.

• Patrz Rysunek 16.7

• Dzi ↪eki wypracowaniu koncepcji nadwyżki konsumenta i producenta (później) możemy policzyć ilościowo
jak duża jest czysta strata!!!

Przyk lad

Zad. 20. (ćwiczenia) Popyt na śledzia jest dany nast
↪
epuj

↪
acym wzorem D(P ) = 200−5P a podaż

S(P ) = 5P .
(a) Znajdź cen

↪
e równowagi i wielkość produkcji w równowadze. Pokaż na rysunku.

(b) Przypuśćmy, że na producentów śledzia na lożony jest 2$ podatek za każdego sprzedanego
śledzia. Znajdź PD, PS oraz wielkość produkcji. Pokaż na rysunku.
(c) Przypuśćmy, że podatek na lożony jest na konsumentów śledzia (zamiast producentów),
znajdź PD, PS oraz wielkość produkcji. Pokaż na rysunku.
(d) Policz strat

↪
e pust

↪
a (spo leczn

↪
a) z tytu lu podatku. Pokaż t

↪
a strat

↪
e na rysunku.
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Rysunek 16.6: Przerzucanie podatku.

powrót

Rysunek 16.7: Szczególne przypadku wp lywu podatku.

powrót
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Rysunek 16.9: Pareto efektywność.

powrót

Optimum Pareta.

Definicja Alokacja jest Pareto optymalna jeżeli nie można poprawić sytuacji jakiejkolwiek osoby
bez pogorszenia sytuacji innej osoby.

• Rynek doskonale konkurencyjny generuje Pareto efektywn ↪a alokacj ↪e (sprzedaż).Patrz Rysunek 16.9

• Przyk lad: Czekanie w kolejce - nie generuje Pareto efektywnej alokacji. Dlaczego?

Podsumowanie.

• Równowaga.

• Wp lyw podatków na równowag ↪e.

• Ważne!!! Dzi ↪eki wypracowaniu koncepcji nadwyżki konsumenta i producenta możemy określić nie tylko
jakościowy wp lyw ale też ilościowy (strata pusta).

• Optimum Pareto (efektywność)

• Przybliżenie ci ↪ag l ↪a funkcj ↪a popytu.

• Lektura: rozdzia l 16, bez ”Przyk lad: rynek kredytowy”.
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Pytania sprawdzaj
↪

ace.

• Czy możliwe jest aby wzrost popytu nie spowodowa l wzrostu ceny? Pokaż na rysunku i krótko opisz.

• Czy możliwe jest aby wzrost popytu nie spowodowa l wzrostu sprzedaży? Pokaż na rysunku i krótko
opisz.

• Czy możliwe jest aby spadek podaży nie spowodowa l wzrostu ceny? Pokaż na rysunku i krótko opisz.

• Czy możliwe jest aby spadek podaży nie spowodowa l spadku sprzedaży? Pokaż na rysunku i krótko
opisz.

• Czy ma znaczenie kto p laci (konsument czy producent) podatek? Pokaż na rysunku i krótko opisz.

• Jak na lożenie podatku na dany rynek wp lywa na jego efektywność? Pokaż na rysunku i krótko opisz.

• Wyjaśnij poj ↪ecie optimum e sensie Pareto (efektywność). Czy rynek doskonale konkurencyjny jest
optymalny w sensie Pareto? Pokaż na rysunku i krótko opisz.
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