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DOBRA POŻĄDANE I 
NIEPOŻĄDANE
 merit goods v . merit bads

 podmiot gospodarczy (konsument), nie biorąc pod 
uwagę efektów zewnętrznych swojego działania, 
podejmuje niewłaściwe decyzje o ilości 
konsumowanych dóbr.,

 nie jest to problem asymetrii informacji – informacja 
jest pełna ale mimo tej informacji konsument wybiera 
nieefektywnie

DOBRA NIEPOŻĄDANE

Antydobra, dobra negatywne, niemoralne, zła:

 alkohol,

 narkotyki

 wyroby tytoniowe,

 hazard,

 handel częściami ludzkiego ciała,

 pornografia,

 prostytucja.

DOBRA NIEPOŻĄDANE

Interwencja państwa:

 nakazy i zakazy.

 podatki i subsydia.

 propaganda „społeczna”.

ZAKAZ DOSTARCZANIA I 
KONSUMPCJI
Art. 45. 1. Uprawa maku, z wyjątkiem maku niskomorfinowego, może być 
prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu farmaceutycznego i nasiennictwa.
2. Uprawa maku niskomorfinowego może być prowadzona wyłącznie na cele 
spożywcze i nasiennictwa.
3. Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona wyłącznie na potrzeby 
przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, 
spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz 
nasiennictwa.
4. Uprawa konopi innych niż wymienione w ust. 3 jest zabroniona.
Art. 48. 1. Torebkę (makówkę) z nasionami, uzyskaną z uprawy maku 
prowadzonej na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, wraz z przylegającą do 
niej łodygą o długości do 7 cm, w całości przekazuje się podmiotowi 
prowadzącemu kontraktację maku, na warunkach określonych w umowie 
kontraktacji. Słomę makową, pozostałą po oddzieleniu torebki (makówki) i 
przylegającej do niej łodygi o długości do 7 cm, niszczy prowadzący uprawę w 
sposób określony w umowie kontraktacji.
2.  Słomę makową z uprawy maku niskomorfinowego niszczy prowadzący 
uprawę na swój koszt, w sposób określony w umowie kontraktacji.
3. Pozostałe na polu resztki pożniwne maku niszczy się w miejscu prowadzenia 
uprawy, w wyniku wykonania odpowiedniego zabiegu agrotechnicznego, na 
warunkach określonych w umowie kontraktacji.

ZAKAZ DOSTARCZANIA I 
KONSUMPCJI
Art. 53. 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, wytwarza, przetwarza albo 
przerabia środki odurzające lub substancje psychotropowe albo 
przetwarza słomę makową, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Art. 54. 1. Kto wyrabia, posiada, przechowuje, zbywa lub nabywa 
przyrządy, jeżeli z okoliczności wynika, że służą one lub są przeznaczone 
do niedozwolonego wytwarzania, przetwarzania lub przerobu środków 
odurzających, substancji psychotropowych lub nowych substancji 
psychoaktywnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do lat 2.
Art. 62. 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub 
substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Art. 62a. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lub 3, 
są środki odurzające lub substancje psychotropowe w ilości nieznacznej, 
przeznaczone na własny użytek sprawcy, postępowanie można umorzyć 
również przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub 
dochodzenia, jeżeli orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze 
względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego 
społecznej szkodliwości.

DOBRA NEGATYWNE

W jednostkach systemu oświaty mogą być sprzedawane 
dzieciom i młodzieży grupy środków spożywczych, o 
których mowa w ust. 1 pkt 2, 6-8 i pkt 20, pod warunkiem 
że nie zawierają więcej niż:1) 15 g cukru w 100 g/ml 
produktu gotowego do spożycia, a w przypadku produktów 
mlecznych, o których mowa w ust. 1 pkt 7, nie więcej niż 
13,5 g cukru w 100 g/ml produktu gotowego do spożycia;
2) 10 g tłuszczu w 100 g/ml produktu gotowego do 
spożycia;
3) 0,4 g sodu/ 1 g soli w 100 g/ml produktu gotowego do 
spożycia, a w przypadku pieczywa półcukierniczego i 
cukierniczego nie więcej niż 0,45 g sodu/ 1,2 g soli w 100 
g/ml produktu gotowego do spożycia.
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DOBRA NEGATYWNE

 Bardzo wyraźnie widać jaka jest filozofia działania rządu 
w tej sprawie, bo ta podwyżka alkoholi, czy tych napojów 
alkoholowych, które zawierają mniejszą ilość czystego 
alkoholu, jak na przykład piwo jest naprawdę 
symboliczna, bardzo niewielka, bo dosłownie kilkanaście 
groszy w przypadku piwa. I w zależności od tej rosnącej 
zawartości procentów alkoholu czystego w napoju 
alkoholowym ta różnica w cenie jest większa. Więc nie 
jest tak, że chcemy tylko i wyłącznie osiągać dodatkowe 
wpływy do budżetu - chociaż one oczywiście będą w tym 
przypadku. Chodzi też o to, żeby zmienić trochę 
strukturę spożycia tych napojów przez Polaków.”

J. Sasin

OGRANICZONA MOBILNOŚĆ

 Zasoby mobilne – kapitał pieniężny, wiedza, 
informacje, technologie

 Zasoby niemobilne przestrzennie - budynki, 
budowle, instalacje przemysłowe, zasoby 
naturalne

 Zasoby o ograniczonej mobilności – kapitał 
rzeczowy (materiały, surowce), praca

OGRANICZONA MOBILNOŚĆ OGRANICZONA MOBILNOŚĆ

INGERENCJA PAŃSTWA

 pomoc publiczna

 polityka zasiłków, 

 wsparcie dla działań mobilnościowych
pracowników i pracodawców, 

 regulacje w zakresie prawa pracy i świadczeń na 
rzecz pracowników (tzw. dodatek za rozłąkę),

 polityka mieszkaniowa i infrastrukturalna,

 polityka komunikacyjna,

 polityka usługowa. 

RYNEK - rodzaje

 struktura podmiotowa wyznacza rodzaje rynku ze 
względu na cechy przedsiębiorstw (producentów):
 ilość i rozmiary producentów, 
 ich udziały w rynku, 
 charakterystykę ekonomiczną produkowanego towaru 

(jednorodny czy zróżnicowany), 
 bariery wejścia i wyjścia z rynku (łatwość konsekwencje 

wejścia do danej branży lub też jej opuszczenia), 
 możliwość kształtowania cen rynkowych. 
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Struktury rynkowe

 Konkurencja doskonała oraz pełny monopol to „czyste”, ekstremalne 
struktury rynku. 

 Faktyczne zachowania przedsiębiorstw mogą odchylać się od 
przedstawionych wzorców, gdyż struktury rynku występujące w 
rzeczywistości zazwyczaj odbiegają od modelowych założeń.

 Na rynku może występować albo zjawisko:
 cenotwórczości – decyzje podmiotu gospodarczego kształtują 

podaż danego produktu lub popyt na dany produkt przez co 
wpływają na cenę rynkową produktu,

 cenobiorczości – nabywca (konsument) lub sprzedawca 
(producent) ma niewielkie udziały w rynku, ich decyzje nie mogą 
kształtować ani podaży ani popytu, czyli nie są w stanie wpłynąć 
na cenę rynkową produktu. 

Porównanie struktur rynkowych

Cecha
Konkurencja 

doskonała

Konkurencja niedoskonała

Konkurencja 
monopolistyczna

Oligopol Monopol

Liczba firm dużo wiele kilka Jedna

Rodzaj produktu standardowy zróżnicowany
standardowy lub 

zróżnicowany
unikatowy, brak bliskich 

substytutów

Kontrola nad ceną żadna
niewielka, w wąskim 

zakresie

ograniczona w 
przypadku wojny 

cenowej, znaczna w 
przypadku zmowy

Pełna

Warunki wejścia na 
rynek

bardzo łatwe względnie łatwe trudne Bardzo trudne

Konkurencja 
niecenowa

brak
znaczny nacisk na 

reklamę, nazwę lub znak 
firmowy

znaczna, związana ze 
zróżnicowaniem 

produktu
public relations

Przykład artykuły rolne
odzież, restauracje, 

architekci, proszki do 
prania

samochody, telefonia 
komórkowa

przesył energii 
elektrycznej

Konkurencja doskonała

 nieograniczona liczba nabywców i sprzedawców

 żaden z uczestników rynku nie może samodzielnie 
wpłynąć na poziom ceny produktu – popyt 
doskonale elastyczny

 cena kształtuje się na rynku w wyniku gry popytu 
i podaży

 produkt jest jednorodny (homogeniczny)

 konkurencja ma charakter cenowy

Konkurencja monopolistyczna

 podobieństwa do konkurencji doskonałej: 
 istnienie wielu małych firm 

 swoboda wejścia i wyjścia z gałęzi. 

 różnice w stosunku do konkurencji doskonałej: 
 każde z przedsiębiorstw ma do czynienia z opadającą 

krzywą popytu. 

 produkty różnych firm tworzących daną gałąź są mniej lub 
bardziej zindywidualizowane i zróżnicowane ale zawsze 
substytucyjne

 głównym sposobem walki jest różnicowanie produktu (a 
nie konkurencja cenowa). 

Oligopol

 gałąź, w której działa niewielu producentów; osiągana cena zależy 
nie tylko od wielkości własnej produkcji, lecz także od działań 
konkurentów z tej gałęzi;

 w przypadku zawarcia efektywnego porozumienia i utworzenia 
kartelu:
 zachowuje się podobnie jak wielozakładowy monopol — w 

pierwszej kolejności stara się zmaksymalizować łączny zysk 
całej grupy;

 po wyznaczeniu optymalnego poziomu ceny dla całego kartelu, 
uczestnicy mogą szukać dla siebie najkorzystniejszych 
rozwiązań w ramach ograniczeń narzuconych przez wspólną 
politykę produkcyjną i cenową.

 oligopol bez porozumienia - każdy działa na własną rękę, dążąc do 
maksymalnego zysku dla siebie, toczy się bezwzględna walka 
konkurencyjna; niekiedy przyjmuje postać wojny cenowej. 

Monopol

 pojedynczy nabywca albo pojedynczy sprzedawca
 cenotwórczość
 nie ma substytutów
 nie ma konkurencji
 dyskryminacja cenowa:

 różnicowanie cen, które nie jest uzasadnione różnicami w 
kosztach wytwarzania; 

 monopolista w tym samym miejscu i czasie może różnym 
odbiorcom sprzedawać ten produkt po różnej cenie.

 powstają na skutek wysokiej koncentracji produkcji dużych 
przedsiębiorstw w drodze porozumień dotyczących podziału 
rynku bądź porozumień o wspólnych zachowaniach rynkowych 
(zmowy)



4

Rodzaje monopoli

 naturalny – przeciętne koszty wytwarzania danego 
produktu stale spadają wraz ze wzrostem rozmiarów 
produkcji; monopol może prowadzić proces produkcji 
bardziej efektywniej, występuje w sferze użyteczności 
publicznej (wodociągi) 

 przejściowy – podaż jakiegoś dobra lub usługi jest 
ograniczona do jednego przedsiębiorstwa w efekcie 
posiadania patentu, licencji, koncesji (szczepionka na 
grypę)

 bilateralny – występuje jednocześnie jeden podmiot po 
stronie podaży i jeden po stronie popytu (zakłady 
zbrojeniowe),

 sztuczny

MONOPOL SZTUCZNY

 Monopol sztuczny tworzy się na skutek procesów 
koncentracji produkcji. 

 Każdy rynek ma naturalną tendencję do monopolizacji, 
ponieważ struktura skoncentrowana jest znacznie bardziej 
opłacalna i znacznie wygodniejsza dla przedsiębiorstwa. 

 Nie każda koncentracja produkcji prowadzi wyłącznie do 
negatywnych skutków. 

 Koncentracja produkcji jest jednym ze źródeł korzyści 
skali, których konsekwencją jest obniżanie kosztów 
wytwarzania. 

 Miernikiem koncentracji jest wskaźnik koncentracji (CR) 
czyli wielkość sprzedaży kilku (4, 8, 20) największych 
przedsiębiorstw działających na rynku. 

Koncentracja produkcji

 Jeżeli jedno przedsiębiorstwo posiada ponad 90% udział w 
rynku jest uznawane a monopolistę. 

 Jeżeli cztery największe przedsiębiorstwa kontrolują 
łącznie nie więcej niż 40% rynku jest to struktura 
konkurencyjna. 

FORMY KONCENTRACJI 
PRODUKCJI - KARTEL
 Związek monopolistyczny zawierający porozumienie co do 

wartości sprzedaży, terminów płatności lub podziału rynku 
zbytu; uczestnicy kartelu zobowiązują się nie konkurować 
ze sobą wzajemnie, a przedsiębiorstwa wchodzące do 
kartelu zachowują osobowość i samodzielność prawną. 

 Tworzenie kartelu jest w Unii Europejskiej prawnie 
zabronione. 

 Kartelem ponadpaństwowym jest natomiast OPEC –
Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową. 

FORMY KONCENTRACJI 
PRODUKCJI - KARTEL

 Największe polskie cementownie ustalały podział rynku, uzgadniały 
ceny i dopuszczalną wielkość sprzedaży. UOKiK stwierdził, że ich 
działania skutecznie przyczyniły się do wzrostu cen mieszkań.

 Do spisku należały: Cementownia Nowa Huta w Krakowie, 
Cementownia Nowiny w Sitkówce-Nowinach, Cementownia Odra w 
Opolu, Cementownia Warta w Trębaczewie, Cemex Polska w 
Warszawie, Górażdże Cement w Choruli, Grupa Ożarów w Karsach, 
Lafarge Cement w Małogoszczy, Kancelaria Prawa Własności 
Przemysłowej "Optimas" w Krakowie, Polski Cement oraz 
Stowarzyszenie Producentów Cementu. Kartel spokojnie działał od 
połowy lat 90.

 Największa akcja w historii polskiego urzędu antymonopolowego. Za 
ograniczanie konkurencji, firmy należące do kartelu otrzymały 411 
mln zł kary (do 10% rocznej sprzedaży)

FORMY KONCENTRACJI 
PRODUKCJI - SYNDYKAT
 Zrzeszenie zbliżonych rozmiarem przedsiębiorstw, w 

którym powołuje się wspólne biuro sprzedaży (czasami 
zakupu) i prowadzi wspólne interesy. 

 Członkowie syndykatu pozostają samodzielni 
ekonomicznie i prawnie. 
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FORMY KONCENTRACJI 
PRODUKCJI - INNE
 Trust – zakłada likwidację ekonomicznej i prawnej 

samodzielność poszczególnych przedsiębiorstw tej samej 
branży; dotychczasowi właściciele samodzielnych 
przedsiębiorstw stają się udziałowcami trustu. 

 Koncern - forma organizacyjna będąca połączeniem 
niezależnych przedsiębiorstw należących do jednego 
właściciela; powstaje w drodze fuzji dokonywanych przez 
zakup akcji, może grupować przedsiębiorstwa jednej 
branży, jak i różnych branż ale powiązanych ze sobą w 
sposób, który pozwala na osiąganie przewagi 
monopolistycznej. 

FORMY KONCENTRACJI 
PRODUKCJI - INNE
 Holding - organizacja grupująca samodzielne prawnie 

podmioty ale oparta na zależnościach kapitałowych lub 
osobowych. W holdingu musi istnieć co najmniej jeden 
podmiot kontrolujący (spółka matka) i co najmniej jeden 
podmiot kontrolowany (spółka córka). 

 Konglomerat - koncern, który grupuje przedsiębiorstwa o 
bardzo różnym zakresie produkcji bez jasno 
sprecyzowanego kryterium. Przykładem konglomeratu jest 
General Electric, który działa w sektorze energetycznym 
ale również bankowym, ubezpieczeniowym, kosmicznym, 
filmowym, AGD czy lotniczym.


