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22 Podaż firmy

Wst
↪
ep

• Celem jest wyprowadzenie funkcji podaży i jej w lasności.

• Funkcj ↪e podaży wyprowadzamy z decyzji firm maksymalizuj ↪acych wartość firmy (co przy pewnych
za lożeniach oznacza maksymalizacj ↪e zysku).

• Problem maksymalizacji zysku rozwi ↪azujemy dwustopniowo.

– Krok 1: Minimalizacja kosztów (wyprowadzenie funkcji kosztów c(y))

– Krok 2: Maksymalizacja zysków przy użyciu funkcji kosztów c(y).

• Wyprowadzilísmy w procesie minimalizacji kosztów wyprowadzilísmy funkcj ↪e kosztów c(y) oraz o niej
porozmawialísmy.

• Teraz wyprowadzimy funkcj ↪e podaży firmy.

.

Otoczenie rynkowe.

• Firmy maja do czynienia z dwoma typami ograniczeń:

– ograniczenia techniczne - uj ↪ete w funkcji produkcji, które prowadz ↪a do ograniczeń ekonomicznych,
które wyraża funkcja kosztów.

– ograniczenia rynkowe - określaj ↪a możliwości sprzedaży dóbr (zależ ↪a od zachowań innych podmio-
tów na rynku).

Konkurencja doskona la.

• Rynek jest doskonale konkurencyjny, jeżeli przedsi ↪ebiorcy przyjmuj ↪a cen ↪e rynkow ↪a jako niezależn ↪a od
w lasnego poziomu produkcji.

• Kiedy taka sytuacja wyst ↪epuje? Wielu ma lych producentów, identyczny produkt i brak barier wej́scia
i wyj́scia.

• Krzywa popytu firmy doskonale konkurencyjnej, patrz Rysunek 22.1.

.
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Rysunek 22.1: Krzywa popytu firmy doskonale konkurencyjnej.

powrót

Decyzje podażowe firmy konkurencyjnej.

• Z definicji firma konkurencyjna nie ma wp lywu na cen ↪e rynkow ↪a. Cena jest dana i firma doskonale
produkcyjna może sprzedać dowoln ↪a wielkość produkcji po tej cenie.

• Problem firmy doskonale konkurencyjnej ma postać

max
y

[py − c(y)]
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• Zauważ, że funkcja kosztów c(y) jest otrzymana z problemu minimalizacji kosztów przedstawionego
uprzednio. Problem ten jest taki sam bez wzgl ↪edu czy rynek produktu jest doskonale konkurencyjny,
zmonopolizowany czy oligopolistyczny.

• Po optymalizacji otrzymujemy warunek optymalności

p = MC(y)

Warunek powyższy, nie kończy obliczeń. Należy jeszcze sprawdzić jakie s ↪a zyski. Patrz nast ↪epne sekcje.
Zauważ, że ponieważ firma doskonale konkurencyjna nie ma kontroli nad cen ↪a, przychód krańcowy w
przypadku firmy doskonale konkurencyjnej jest równy cenie, MR = p.

Pewien wyj
↪

atek.

• Bierzmy pod uwag ↪e tylko rosn ↪ac ↪a cz ↪eść kosztów krańcowych. (wynika to z warunku drugiego rz ↪edu
−c′′(y) ≤ 0).

• Patrz Rysunek 22.2.
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Rysunek 22.2: Koszt krańcowy i podaż.

powrót

Inny wyj
↪

atek.

• Czy produkowanie jest bardziej zyskowne niż nieprodukowanie?

• porównaj zysk z produkcji π = maxy py − cv(y) − F z zyskiem z nieprodukowania −F .

• zyski z produkowania s ↪a wi ↪eksze (nie mniejsze) niż zyski z nieprodukowania (w krótkim okresie) jeżeli
p ≥ AV C.

• jeżeli dla każdego y, p < AV C, wówczas firma powinna si ↪e zamkn ↪ać.
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• firma operuje jeżeli cena pokrywana koszty zmienne. Zatem krzywa podaży to rosn ↪aca cz ↪eść krzywej
MC, po lożona powyżej krzywej AV C.

• Patrz Rysunek 22.3.

Rysunek 22.3: Przeci ↪etny koszty zmienne i podaż.

powrót

Odwrócona krzywa podaży.

• p = c′(y) daje nam odwrócon ↪a funkcj ↪e podaży.
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Zyski i nadwyżka producenta.

• Zyski dane s ↪a nast ↪epuj ↪ac ↪a formu l ↪a π = maxy py − cv(y) − F . Patrz Rysunek 22.4.

• Nadwyżka producenta dana jest za pomoc ↪a py − cv(y). Nadwyżk ↪e producenta można mierzyć na trzy
sposoby:

– przychody - koszty zmienne. Patrz Rysunek 22.5(A).

– pole nad krzyw ↪a MC. Patrz Rysunek 22.5(B).

– pole na lewo nad krzyw ↪a podaży. Patrz Rysunek 22.5(C).

• Zmiana nadwyżki producenta. Patrz Rysunek 22.6.

• Ponieważ nadwyżka wyrażona jest w jednostkach pieni ↪eżnych można je dodawać pomi ↪edzy firmami.

Rysunek 22.4: Zysk.

powrót
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Rysunek 22.5: Nadwyżka producenta.

powrót

Rysunek 22.6: Zmiana nadwyżki producenta.

powrót
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Przyk lad.

1. Maj ↪ac dan ↪a funkcj ↪e kosztów c(y) = y2 + 1.

• znajdź krzyw ↪a podaży

• znajdź optymaln ↪a produkcj ↪e przy cenie p = 10.

• policz zysk przy cenie p = 10.

• policz nadwyżk ↪e producenta przy cenie p = 10 korzystaj ↪ac z definicji oraz jako pole nad krzyw ↪a
podaży.

• pokaż krzyw ↪a podaży oraz nadwyżk ↪e producenta na rysunku (patrz Rysunek 22.7.

Rysunek 22.7: Przyk lad krzywej podaży.

powrót

D lugookresowa krzywa podaży firmy.

• D lugookresowa krzywa podaży - skorzystaj z d lugookresowej krzywej MC.

• W d lugim okresie Patrz Rysunek 22.8.

• W d lugim okresie cena musi pokrywać koszty przeci ↪etne AC, p ≥ LAC (jeżeli dla każdego y, p < LAC
firma wychodzi z rynku).

• Patrz Rysunek 22.9.
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Rysunek 22.8: Krótko- i d lugookresowa krzywa podaży.

powrót
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Rysunek 22.9: D lugookresowa krzywa podaży.

powrót

D lugookresowe sta le koszty przeci
↪
etne.

• Sta le koszty przeci ↪etne mamy jeżeli technologi ↪e cechuj ↪a sta le korzyści skali, wówczas krzywa podaży
jest p laska.

• Patrz Rysunek 22.10.
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Rysunek 22.10: Krzywa popytu firmy doskonale konkurencyjnej.

powrót

Podsumowanie.

• Konkurencja doskona la.

• Maksymalizacja zysku w warunkach doskona lej konkurencji (krótkookresowa krzywa podaży firmy).

• Nadwyżka producenta.

• D lugookresowa krzywa podaży firmy

• Lektura: Varian, rozdzia l 22.

Pytania sprawdzaj
↪

ace.

• Wyjaśnij w jaki sposób firma doskonale konkurencyjna ustala wielkość produkcji w krótkim okresie.
Jak wygl ↪ada krzywa podaży tej firmy. Uwzgl ↪ednij wszystkie wyj ↪atki.

• Wyjaśnij poj ↪ecie nadwyżki producenta i wyjaśnij (wyprowadź) jak można j ↪a w prosty sposób policzyć.

• Wyjaśnij w jaki sposób firma doskonale konkurencyjna ustala wielkość produkcji w d lugim okresie. Jak
wygl ↪ada krzywa podaży tej firmy.
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23 Podaż ga l
↪
ezi

Wst
↪
ep

• Mamy funkcj ↪e podaży firmy i nadwyżk ↪e producenta.

• Zosta la tylko agregacja z poziomu firmy na poziom ga l ↪ezi.

.

Krótkookresowa krzywa podaży.

• Suma indywidualnych

S(p) =

n∑
i=1

Si(p)

• Patrz Rysunek 23.1
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Rysunek 23.1: Krótkookresowa krzywa podaży ga l ↪ezi.

powrót

Równowaga ga l
↪
ezi w krótkim okresie.

• Warunek równości popytu i podaży wyznacza nam cen ↪e równowagi.

• Maj ↪ac cen ↪e równowagi można wyznaczyć produkcj ↪e poszczególnych firm.

• W krótkim okresie zyski mog ↪a być ujemne (pod warunkiem że cena pokrywa AV C). Patrz Rysunek
23.2
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Rysunek 23.2: Równowaga ga l ↪ezi w krótkim okresie.

powrót

Równowaga ga l
↪
ezi w d lugim okresie.

• My skupimy si ↪e tylko na sytuacji gdy jest ci ↪ag la liczba firm (w ksi ↪ażce rozważaj ↪a też przyk lad gdy
liczba firm jest naturalna, ale to tylko zaciemnia obraz).

• W d lugim okresie firmy mog ↪a wchodzić i wychodzić z rynku (w doskona lej konkurencji jest swoboda
wej́scia i wyj́scia). Zatem d lugookresowe zyski b ↪ed ↪a zero, a cena b ↪edzie równa p∗ = miny AC(y). Patrz
Rysunek 23.4

• Przybliżenie d lugookresowej krzywej podaży b ↪edzie p laskie i b ↪edzie przecinać oś y w p∗. Patrz Rysunek
23.5

• Opodatkowanie w d lugim i krótkim okresie patrz Rysunek 23.6 , w krótkim okresie podatek obci ↪aży
zarówno konsumentów jak i producentów, w d lugim okresie obci ↪aży tylko konsumentów.

14



Rysunek 23.4: D lugookresowa krzywa podaży.

powrót

Rysunek 23.5: Przybliżona d lugookresowa krzywa podaży.

powrót
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Rysunek 23.6: Opodatkowanie w krótkim i d lugim okresie.

powrót

Przyk lad.

1. Rozważmy ga l ↪eź doskonale konkurencyjn ↪a w d lugim okresie, z duż ↪a liczb ↪a firm, które maj ↪a jednakowe
funkcje kosztów c(y) = y2 + 1, dla y > 0 oraz c(0) = 0. Krzywa popytu na postać D(p) = 52 − p.
(Liczba firm jest liczb ↪a rzeczywist ↪a nieujemn ↪a).

(a) Znajdź d lugookresow ↪a krzyw ↪a podaż pojedynczego producenta.

(b) Jaka jest minimalna cena po której produkt b ↪edzie produkowany w d lugim okresie?

(c) Znajdź cen ↪e, ca lkowit ↪a produkcj ↪e branży, produkcj ↪e i zysk pojedynczej firmy i liczb ↪e firm w
d lugookresowej równowadze.

(d) Przypuśćmy, że krzywa popytu przesuwa si ↪e do D(p) = 53− p. Znajdź cen ↪e, ca lkowit ↪a produkcj ↪e
branży, produkcj ↪e i zysk pojedynczej firmy i liczb ↪e firm w d lugookresowej równowadze.

Znaczenie zysków zerowych.

• Zysk ekonomiczny równy zero oznacza, że czynniki produkcji dostaj ↪a swoje rynkowe wynagrodzenie.

• Ga l ↪ezie rynkowe pozostaj ↪ace w d lugookresowej równowadze o zyskach zerowych s ↪a ga l ↪eziami dojrza-
 lymi.

• Zysk ekonomiczny dostarcza prawid lowych sygna lów, jeżeli zyski na jakiej́s dzia lalności s ↪a dodatnie,to
z punktu widzenia spo lecznego poż ↪adane jest wej́scie nowych firm na rynek (co też w konkurencji
doskona lej dzieje si ↪e).

Renta ekonomiczna.

• Co jeżeli niektóre czynniki s ↪a sta le w d lugim okresie? Przyczyny

– licencjonowanie (jak alkohol czy taksówki)
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– zasoby naturalne, ziemia

• Wówczas w ga l ↪ezi może istnieć tylko określona liczba firm,

• a czynniki które blokuj ↪a wej́scie uzyskuj ↪a rent ↪e.

• Zyski ekonomiczne i tak s ↪a zero pod warunkiem że poprawnie policzymy rent ↪e na czynnik sta ly bloku-
j ↪acy wej́scie.

• Renty, podobnie jak zyski s ↪a strumieniem.

Rysunek 23.7: Przybliżona d lugookresowa krzywa podaży.

powrót

Polityka renty.

• Renta to wynagrodzenie w laścicieli czynnika blokuj ↪acego wej́scie na rynek (np. w laściciela licencji)

• Ludzie konkuruj ↪a o te renty (poszukiwanie renty).

• W interesie w laścicieli (tych co już weszli) jest zwi ↪ekszania barier wej́scia.

• Przyk lad: ”Uprawianie rz ↪adu”

Polityka energetyczna.

• Dwupoziomowa cena ropy. Patrz Rysunek 23.8

• Regulacja cen.

• System upoważnień. Patrz Rysunek 23.9
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Rysunek 23.8: Dwupoziomowa cena ropy.

powrót
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Rysunek 23.9: System upoważnień.

powrót

Podatek w
↪
eglowy czy handel uprawnieniami do emisji dwutlenku w

↪
egla.

• W jaki sposób najlepiej doprowadzić do redukcji emisji dwutlenku w ↪egla:

– opodatkować emisj ↪e

– handel uprawnieniami do emisji

• Generalnie obydwie polityki pozwalaj ↪a osi ↪agn ↪ać to samo.
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Podsumowanie.

• Krótkookresowa krzywa podaży.

• D lugookresowa krzywa podaży.

• Znaczenie zerowych zysków.

• Renta ekonomiczna.

• Nadwyżka producenta oraz obliczanie zysków i strat.

• Lektura: Varian, rozdzia l 23.

Pytania sprawdzaj
↪

ace.

• W jaki sposób wyznaczamy podaż ga l ↪ezi w krótkim okresie. Jak wygl ↪ada sytuacja pojedynczej firmy
w krótkim okresie (pokaż wszystkie możliwe przypadki).

• W jaki sposób wyznaczamy podaż ga l ↪ezi w d lugim okresie. Jak wygl ↪ada sytuacja pojedynczej firmy w
d lugim okresie.

• Wyjaśnij poj ↪ecie renty ekonomicznej. Pokaż w jaki sposób można wyznaczyć rent ↪e ekonomiczn ↪a. Co
to jest polityka renty? Podaj jej przyk lady.
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