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PROCES GOSPODAROWANIA 

PROCES 

GOSPODAROWANIA 
Każde społeczeństwo w celu zaspokojenia potrzeb swoich 

członków wytwarza przy pomocy stojących do jego 

dyspozycji czynników wytwórczych dobra i usługi, 

wymienia między sobą efekty swojej pracy, dzieli miedzy 

swoich członków to, co zostało wytworzone i wreszcie, 

wytworzone dobra i usługi zużywa zaspakajając swoje 

potrzeby, co z kolei powoduje powstanie nowych potrzeb 

… 

PROCES 

GOSPODAROWANIA 

PODZIAŁ 

 

WYMIANA KONSUMPCJA 

PRODUKCJA 

 

 proces, w którym zatrudnia się, tzn. łączy i zużywa w 
oparciu o znane producentowi sposoby, stojące do jego 
dyspozycji czynniki wytwórcze/zasoby/dobra.  

 każde społeczeństwo ludzkie, (ale również niektóre 
„społeczeństwa” zwierząt np., pszczoły), choćby 
najbardziej prymitywne, coś produkuje.  

 zbieractwo, łowiectwo czy myślistwo uprawiane w 
społeczeństwach pierwotnych to też swego rodzaju formy 
produkcji.  

 celem produkcji jest wytworzenia dóbr i usług 
zaspokajających bezpośrednio lub pośrednio ludzkie 
potrzeby.  

PRODUKCJA 

DOBRA 

wszystkie środki, które mogą być wykorzystane, 

bezpośrednio lub pośrednio, do zaspokojenia 

potrzeb ludzkich: 

 wolne  (których ilość jest nieograniczona w 

stosunku do zapotrzebowania), 

 rzadkie. 

 

DOBRA GOSPODARCZE 

 definicja - wszystkie dobra wytworzone przez 

człowieka w procesie produkcji w celu 

zaspokojenia ludzkich potrzeb, 

 są rzadkie. 
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CZYNNIKI PRODUKCJI 

 Praca 

 Kapitał 

 Ziemia 

 

 

 Innowacje 

 Wiedza 

 Zarządzanie 

CECHY CZYNNIKÓW 

PRODUKCJI 

 komplementarność (wzajemnie uzupełnianie się) - często 
obejmuje całą grupę czynników produkcji np. maszyna nie 
będzie działała bez miejsca lokalizacji, człowieka i 
dopływu energii,  

 substytucyjność (zastępowalność) - możliwość substytucji 
rośnie w miarę wydłużania czasu analizy, w krótkim 
okresie substytucyjność można rozpatrywać wyłącznie w 
warunkach istniejącej techniki, w długim okresie zmienia 
się jednak poziom wiedzy technicznej i technologicznej, 

 odpłatność - ich użytkowanie przynosi dochód 
właścicielowi.  

PODZIAŁ 

 

 Brak uniwersalnej zasady sprawiedliwego 

podziału 

 Najbardziej powszechne kryteria: 

 każdemu po równo, 

 każdemu według potrzeb, 

 każdemu według zasług. 

WŁASNOŚĆ 

 warunek istnienia wymiany 

 w sensie prawnym - najszersze znane systemowi 

prawnemu prawo do rzeczy: 

 ius possidendi (prawo posiadania), 

 ius utendi, fruendi, abutendi (prawo korzystania i 

pobierania pożytków, zużycia rzeczy),  

 ius disponendi (prawo rozporządzania).  

 w sensie ekonomicznym: 

 możliwość faktycznego korzystania z przedmiotu 

własności i czerpania z tego tytułu dochodów; 

 pośredni lub bezpośredni udział w podejmowaniu decyzji 

dotyczących przedmiotu własności 

WYMIANA 

 dobrowolne przekazywanie przez właściciela dobra lub usługi, w 
zamian za inne dobra lub usługi. 

 Forma: 

 towar za towar (barter) 

 towar – środek wymiany – towar (środek wymiany - mający 
samoistną wartość, towar np. złoto czy inny metal lub nie 
posiadający żadnej samoistnej wartości nie zdolny do zaspakajania  
bezpośredni żadnej potrzeby    kawałek papieru, kawałek plastiku, 
czy zbiór impulsów elektrycznych) 

 Wymiana jest szczególnie istotna w stosunkach między 
przedsiębiorstwami a gospodarstwami domowymi (wymiana pracy na 
dobra i usługi konsumpcyjne), 

 Wymianę pobudza podział pracy i specjalizacja – w ich wyniku 
powstają nadmiary dóbr u ich bezpośrednich wytwórców, w stosunku 
do zaspakajanych przez nie potrzeb, zaś inne potrzeby nie mogą być 
wcale zaspokojone. 

KONSEKWENCJE RZADKOŚCI 

 zawsze istnieje więcej niż jeden sposób 

wykorzystania danego dobra,  

 istnieje konieczność dokonywania wyboru spośród 

alternatywnych form korzystania z dobra. 
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ALOKACJA 

 Rozdzielenie posiadanych zasobów pomiędzy 

rozmaite konkurujące cele tak, aby uzyskać z tego 

tytułu jak najlepsze efekty.  

KOSZT ALTERNATYWNY 

 powstaje tylko wówczas, gdy dobra są  mobilne tzn. gdy 
mogą być przenoszone  do różnych alternatywnych 
zastosowań; 

 wybierając jedną możliwość zastosowanie czynników 
wytwórczych, pozbawiamy się korzyści, jaki można by 
uzyskać, gdybyśmy dokonali innego wyboru.  

 KAŻDY KONKRETNY WYBÓR TO STRATA 
KORZYŚCI Z ALTERNATYWNEGO SPOSOBU 
WYKORZYSTANIA DOBRA  

 takich utraconych możliwości może być nieskończenie 
wiele.  

 NAJLEPSZA Z UTRACONYCH – KOSZT 
ALTERNATYWNY dokonanego wyboru.  

 jest zawsze ponoszony przez osobę podejmującą 

decyzję, 

 jest określony w chwili dokonywania wyboru, 

 ma charakter subiektywny. 

 

KOSZT ALTERNATYWNY KOSZT ALTERNATYWNY 

 Cena to nie tylko koszt uiszczany w pieniądzu na 

targu czy przy sklepowej kasie.  

 Ceną kursu językowego jest np. nie tylko sama 

opłata za semestr, lecz także niezarobione w tym 

czasie pieniądze.  

 Kosztem małżeństwa jest nie tylko pierścionek, 

wesele czy kupno większego domu, lecz również 

przyjemności wynikające z dotychczasowego 

sposobu życia. 

 James Verone, 59-letni bezdomny Amerykanin, 

obrabował bank, kradnąc 1 dolara. 

 Zrobił to tylko dlatego, że w więzieniu mógł 

korzystać z darmowej opieki medycznej 

 

KOSZT ALTERNATYWNY HOMO OECONOMICUS 

 podmiot gospodarczy, który działa na rynku: 

 jest wolny pod względem ekonomicznym i może 

samodzielnie podejmować decyzje w odniesieniu 

do celów i przedmiotów swej własności 

 dąży do osiągania indywidualnych korzyści 

 ponosi odpowiedzialność za skutki decyzji 

 dokonuje racjonalnych wyborów 
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RACJONALNE 

GOSPODAROWANIE 

 człowiek dokonuje takiej alokacji ograniczonych 

zasobów, które optymalizują korzyści, jakie z tego 

czerpie (najlepiej zaspokaja swoje potrzeby). 

 Warunkiem racjonalnego gospodarowania jest: 

 możliwość wyboru pomiędzy różnymi wariantami 

rozwiązań,  

 sprecyzowane kryteria wyboru. 

 

Zasada racjonalnego 

gospodarowania 

 dwa rozdzielne aspekty: 

 Maksymalizacja efektów, przy założonym 

poziomie nakładów 

 Minimalizacja nakładów, przy założonym 

poziomie efektów 

 

Zasada racjonalnego 

gospodarowania 

 Racjonalność wymaga, aby człowiek zbierał i 

analizował przy pomocy rozumu wszystkie 

informacje niezbędne do podjęcia właściwej 

decyzji o alokacji zasobów.  

 Postulat racjonalności wymaga znajomości 

wszystkich informacji oraz zdolności do ich 

właściwego przetworzenia. 

 W praktyce takie warunki są rzadko spełnione. 

Zasada racjonalnego 

gospodarowania 

 Racjonalność rzeczywista - decyzja jest 

racjonalna, gdy prowadzi do najlepszego 

możliwego wyniku, 

 Racjonalność proceduralna - za racjonalną 

uznaje się taką decyzję, która w danych 

warunkach gospodarczych przybliża decydującego 

do najlepszego możliwego wyniku bardziej, niż 

inne decyzje. 

EFEKTYWNA ALOKACJA 

 alokacja optymalna w sensie Pareto 

 Markiz Vilfredo Federico Damaso Pareto (1848 - 1923) 

włoski ekonomista i socjolog, współtwórca tzw. 

"lozańskiej szkoły w ekonomii".  

 Sytuacja jest optymalna, jeżeli nie można poprawić 

położenia ani jednej osoby bez pogarszania położenia 

którejkolwiek z pozostałych.  

 W praktyce za korzystne uważa się takie rozwiązanie, 

które powoduje większą poprawę położenia jednych, niż 

pogorszenie położenia innych.  

 

 

 Ludzie w swoich ocenach szans zwykle nie kierują się zasadami 

logiki i rachunku prawdopodobieństwa a raczej prostymi 

heurystykami, tj. łatwymi w użyciu zasadami, uproszczeniami  

 Nasz mózg nie jest w stanie kontrolować wszystkiego -  w 

każdej sekundzie mózg otrzymuje 11 milionów bitów 

informacji, jest świadom istnienia tylko 40,  

 System odruchowo refleksyjny kontroluje to, co nie wymaga 

myślenia. Chodzi tu o oszczędzanie energii, bo jak wiadomo, 

myślenie – nawet dla mózgu - jest męczące.  

 System odruchowy ma niezwykłą zdolność rozpoznawania 

podobieństw, więc działa jak radar, który wyłapuje rozbieżności 

i podobieństwa, pozwalające nam na unikanie zagrożeń.  

Amos Tversky  

Daniel Kahneman 
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Badania Ellen Langer 

 Każdy pracownik miał okazję kupić los na loterię 

za 1 dolara.  

 Pierwsza grupa wybierała swoje losy,  

 Druga dostawała losy wybrane przez kogoś 

innego.  

 Badani z pierwszej grupy żądali później 

przeciętnie cztery razy więcej za swój los w 

porównaniu do grupy, która losy dostała. Tylko 

przez fakt własnoręcznego wyboru, ludziom 

wydawało się, że pokonali 

prawdopodobieństwo.  

Efekt iluzji kontroli 

 po dokonaniu zakupu nasz mózg wyszukuje 

powody, że postąpiliśmy słusznie; 

 jesteśmy przekonani, że dzięki naszym decyzjom 

finansowym w przyszłości będziemy bogatsi od 

naszego sąsiada. 

27 

Teoria perspektywy 

Twerskyego Kahnemana 
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Teoria perspektywy 

 Unikamy ryzyka w warunkach zysków i 
preferujemy ryzyko w warunkach strat 

 Przejawiamy silną awersję do ponoszenia strat 

 Szacujemy nasze wyniki finansowe względem 
punktu odniesienia, który może zmieniać się po 
pewnym czasie, co powoduje, że zyski i straty 
są względne 

RÓWNOWAGA NASHA 

 Punkt, w którym żaden gracz/uczestnik/człowiek 
podejmujący decyzję nie jest zainteresowany zmianą 
swojej strategii w przypadku gdy przeciwnik nie 
zmienia swojej.  

 Wybieram to, co jest dla mnie najlepsze, gdy ty robisz to, 
co robisz. Ty robisz to, co jest dla ciebie najlepsze, gdy ja 
robię to, co robię.  

 Wybieram to, co dla mnie najlepsze, przy założeniu, że nie 
wiem jak się zachowasz (muszę się zabezpieczyć)  

 Równowaga Nasha jest najczęściej nieefektywna w sensie 
Pareto 

 

 

DYLEMAT WIĘŹNIA 

Celem każdego gracza jest 

maksymalizacja swoich zysków, 

czyli uzyskanie jak najkrótszego 

wyroku. 

Dwie strategie – milcz albo zdradź 

 Strategia zdrada jest ściśle 

dominującą strategią 

 Niezależnie od tego co robi przeciwnik, 

zawsze bardziej opłaca się zdradzić niż 

współpracować. Jeśli współwięzień 

milczy, zdrada skróci wyrok z roku  do 

zera. Jeśli współwięzień zeznaje, 

zdrada skróci wyrok z dziesięciu lat do 

pięciu. Milczenie się nie opłaca, bo 

może skończyć się 10-letnim 

więzieniem 

 

A\B Milcz Zdrad

a 

Milcz (9,9) (0,10) 

Zdrada (10,0) (5,5) 


