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RZADKOŚĆ 

 Nasz umysł nie jest w stanie utrzymywać relacji 

towarzyskich z więcej niż 150 osobami 

jednocześnie 

 O tym czy uznamy kogoś za sympatycznego czy 

nie, decyduje pierwsze 7 sekund rozmowy; 8,2 

sekundy wystarcza, by mężczyzna zakochał się w 

kobiecie 

KOSZT ALTERNATYWNY 

 powstaje tylko wówczas, gdy czynniki produkcji 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 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.  

 

 

ADAM SMITH (1723–1790) 

ojciec ekonomii 

Kiedy człowiek kieruje wytwórczością tak, aby jej 
produkt posiadał jak najwyższą wartość, myśli o 
swoim własnym zarobku, a jednak w tym jak i w 
wielu innych przypadkach jakaś niewidzialna ręka 
kieruje nim aby zdążał do celu, którego wcale nie 
zamierzał osiągnąć. Mając na celu interes własny, 
człowiek popiera interesy społeczeństwa skuteczniej 
niż wtedy, gdy zamierza służyć mu rzeczywiście Nie 
od przychylności rzeźnika, piwowara czy piekarza 
oczekujemy naszego obiadu, lecz od ich dbałości o 
interes własny. Zwracamy się nie do ich 
humanitarności lecz do egoizmu i nie mówimy im o 
naszych własnych potrzebach lecz o ich korzyściach 

Adam Smith, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, 1776  

 

 Człowiek jest z natury próżny, dumny, leniwy, 

chciwy, samolubny, niemoralny, kieruje się 

własnym interesem i chce osiągnąć maksimum 

zysku przy minimum wysiłku 

 Każdy człowiek w sposób wrodzony dąży do 

bogactwa, co jest korzystne dla społeczeństwa 

HOMO OECONOMICUS 
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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 

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. 

 

KONSEKWENCJE RZADKOŚCI 

 zawsze istnieje więcej niż jeden sposób 

wykorzystania danego zasobu,  

 istnieje konieczność dokonywania wyboru spośród 

alternatywnych form korzystania z dobra. 

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. 
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 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 

87 

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 

 

 Żaden z graczy 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.  

 Równowaga Nasha jest najczęściej nieefektywna w sensie 
optimum Pareta -  istnieją w grze inne możliwe 
rozwiązania, które mogą polepszyć sytuację określonych 
jednostek, ale niestety kosztem pozostałych. 

 

 

DYLEMAT WIĘŹNIA 

„Policja łapie długo poszukiwaną parę przestępców. Niestety, 
jedyne, co można im udowodnić to drobne przestępstwa, 
za które dostaną maksymalnie rok więzienia. Przestępcy 
zostają osadzeni w osobnych celach. Każdemu z nich 
przedstawia się następującą propozycję: "jeżeli się 
przyznasz i pomożesz wyjaśnić sprawę, zostaniesz 
puszczony wolno, zapomnimy o wszystkich 
wykroczeniach,a twój partner będzie siedzieć dziesięć lat. 
Ten układ traci jednak ważność, jeżeli również twój 
kumpel sypnie. Wtedy obaj dostaniecie po pięć lat. Jeżeli 
żaden z was nic nie powie, dostaniecie rok za inne 
wykroczenia. Twojemu partnerowi zostały przedstawione 
te same warunki."  

DYLEMAT WIĘŹNIA 

Gracz A 

milczy 

Gracz A 

zeznaje 

Gracz B 

milczy 

 obaj skazani na 

jeden rok 

A wolny 

B skazany na 10 

lat 

Gracz B zeznaje A skazany na 10 

lat 

B wolny 

obaj skazani na 

5 lat 
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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 

A\B Milcz Zdrada 

Milcz (9,9) (0,10) 

Zdrada (10,0) (5,5) 

DYLEMAT WIĘŹNIA 

 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. 

PROCES 

GOSPODAROWANIA 

PODZIAŁ 

 

WYMIANA KONSUMPCJA 

PRODUKCJA 

 

Podmioty rynkowe 

1. Producenci 

2. Konsumenci 

3. Rząd 

97 

Konsument i gospodarstwo 

domowe 
 Konsument – każdy, kto w celu zaspokojenia swoich 

potrzeb zużywa, czyli konsumuje określone dobra lub 
usługi, inaczej każdy człowiek niezależnie od wieku i 
poziomu świadomości 

 Gospodarstwo domowe – jedno- lub wieloosobowy 
podmiot gospodarczy, działający w sferze konsumpcji, 
oparty najczęściej – choć niekoniecznie - na więzach 
rodzinnych, którego celem jest wszechstronne 
zaspokajanie potrzeb wszystkich jego członków dzięki 
uzyskiwanym również przez wszystkich lub niektórych 
tylko członków dochodom.  
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KONSUMPCJA v. 

ZUŻYCIE PRODUKCYJNE 

 Zużycie produkcyjne  to wykorzystanie dobra do 

wytworzenia innego dobra 

 Konsumpcja to proces zużywania wytwarzanych w 

społeczeństwie  dóbr  i usług  w celu bezpośredniego 

zaspokojenia ludzkich potrzeb. 

KONSUMPCJA BIEŻĄCA 

v 

KONSUMPCJA PRZYSZŁA 

POTRZEBA LUDZKA 

 stan psychofizyczny człowieka, 

 subiektywne poczucie braku lub pożądanie 

jakiegoś dobra lub stanu 

TEORIA POTRZEB CARLA 

MENGERA 

 wywodzą się z pierwotnych popędów i pożądań 

 ich zaspokojenie stanowi cel ostateczny 

 potrzeby indywidualne przekształcają się w 

potrzeby wspólnot 

POTRZEBY KONSUMPCYJNE 

 wyzwalający aktywność gospodarczą stan 

konieczności posiadania, użytkowania produktów 

wynikający z osiągniętego poziomu rozwoju 

środowiska człowieka oraz jego wymogów jako 

struktury psychofizycznej 

ŚRODKI ZASPOKAJANIA 

POTRZEB (DOBRA) 

 przedmioty materialne zużywające się w trakcie 
konsumpcji 

 przedmioty materialne o znaczeniu symbolicznym 
(cechą główna jest ich umowna wartość, która 
została przyjęta przez ludzi), o ich wartości 
decydują cechy niematerialne 

 niematerialne wartości społeczne i kulturowe 
(wiedza, poczucie bezpieczeństwa) 

 czynności czyli świadczenie usług 

Każde opakowanie tic- taców ma specjalny 
dozownik do wybierania pojedynczych pastylek 
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SPOSOBY ZASPOKAJANIA 

POTRZEB 

 ogół zachowań i działań zmierzających do 

zdobycia środków zaspokajających potrzeby oraz 

sposoby obchodzenia się z tymi środkami: 

 zachowanie konsumpcyjne na rynku (zachowanie 

nabywców);  

 zachowanie konsumentów w gospodarstwach 

domowych (co konsumenci robią z kupionymi 

rzeczami). 

ŹRÓDŁA POTRZEB 

 organizm ludzki będący źródłem potrzeb 
pierwszego rzędu (podstawowych) czyli 
takich, bez których utrzymanie życia jest 
niemożliwe (jedzenie, sen); 

 osobowość - potrzeby wyższego rzędu – 
takie których zaspokojenie dotyczy np. 
wszelkich rozrywek (zakup książek); 

 

ŹRÓDŁA POTRZEB 

 warunki klimatyczne stanowiące element 
środowiska przyrodniczego i stwarzają  potrzebę 
odzieży (np. obuwie); 

 działalność gospodarcza – gospodarowanie jest 
źródłem różnorodnych potrzeb w sferze produkcji, 
wymiany, podziału a nawet konsumpcji; 

 życie społeczne – źródło najliczniejszych potrzeb, 
wynikających z nawiązywania między ludźmi 
różnorakich stosunków: prawnych, towarzyskich, 
politycznych. 

 

KLASYFIKACJA POTRZEB WG 

ABRAHAMA MASLOWA 

KLASYFIKACJA POTRZEB WG 

ABRAHAMA MASLOWA 
 fizjologiczne - gdy nie są zaspokojone, dominują nad wszystkimi innymi 

potrzebami, wypierają je i decydują o przebiegu zachowania człowieka.  

 bezpieczeństwa  - nienaruszalność; ujawniają się gdy dotychczasowe nawyki 
okazują się mało przydatne,  

 przynależności - usiłowanie przezwyciężenia osamotnienia, eliminacji i 
obcości, tendencja do nawiązywania bliskich intymnych stosunków, 
uczestnictwa w życiu grupy, 

 szacunku i uznania - we własnych oczach i w oczach innych ludzi; 
pragnienie potęgi, wyczynu i wolności, potrzeba respektu i uznania ze strony 
innych ludzi, dobrego statusu społecznego, sławy, dominacji, zwracania na 
siebie uwagi. 

 potrzeby samorealizacji - wyrażają się w dążeniu człowieka do rozwoju 
swoich możliwości; stanowią środek do zaspokojenia potrzeb fizjologicznych 
lub reakcje kompensujące niezaspokojenie innych potrzeb: 
 estetyczne (potrzeba harmonii i piękna), 

 poznawcze (potrzeby wiedzy, rozumienia, nowości) 

 

POTRZEBA HARMONII I PIĘKNA 

Nie bez powodu staramy się,  żeby w naszych domach, choć jest 

biednie, było pięknie. Strzyżenie trawy, sadzenie kwiatów, jakaś 

estetyka wnętrza. To przywraca wewnętrzną harmonię. 

Spojrzenie na coś pięknego, nawet jeśli sobie tego nie 

uświadamiasz, zwraca cię ku Bogu, który jest piękny. STĄD 

CIERPIENIE LUDZI ŻYJĄCYCH W OHYDNYCH 

MIEJSCACH, SLUMSACH CZY NORACH JEST 

CIERPIENIEM PODWÓJNYM. 

s. Małgorzata Chmielewska, Sposób na cholernie szczęśliwe życie, Kraków 2016  
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RODZAJE POTRZEB 

 przymus zaspokojenia:  

 potrzeby biologiczne, które muszą być zaspokojone, 

 potrzeby kulturalne, które mogą ale nie muszą być zaspakajane,  

 potrzeby niezbędne, 

 potrzeby luksusowe,  

 sposób zaspokojenia: 

 jednorazowe, 

 ciągłe,  

 podmiot: 

 jednostki, 

 zbiorowe,  

 źródło: 

 konsumpcyjne, 

 inwestycyjne,  

 

CECHY POTRZEB 

 zróżnicowanie, 

 ilościowa nieograniczoność i stałe odradzanie się, 

 zmienność 

 społeczne uwarunkowanie - ludzie oceniając poziom swych potrzeb 
czynią to nie na podstawie poziomu względnego, a więc w porównaniu 
do innej grupy społecznej, 

 pojemnościowa ograniczoność potrzeb - na zaspokojenie każdej 
potrzeby wystarcza tylko pewna ilość danego dobra; w miarę 
zaspokajania danej potrzeby określonym dobrem lub dobrem 
podobnym powinna słabnąć siła odczuwania tej potrzeby, aż wreszcie 
dochodzimy do stanu nasycenia; im bardziej naturalna (fizjologiczna) 
jest dana potrzeba tym wyraźniejsza jest granica jej zaspokojenia. 

CECHY POTRZEB 

PODSTAWOWYCH 

 komplementarne - dla prawidłowego 

funkcjonowania muszą być zaspokojone 

wszystkie, 

 środki zaspokojenia są wobec siebie 

konkurencyjne (substytucyjne), 

 słaba reakcja na informację, 

 niska elastyczność dochodowa, cenowa wydatków 

na dobra i usługi zaspokajające te potrzeby 

CECHY POTRZEB WYŻSZEGO 

RZĘDU 

 warunek konieczny - występowanie nadwyżki 
dochodu, występowanie czasu wolnego 

 nie są wrodzone, 

 nabywane na skutek oddziaływania środowiska, 
informacji, reklamy, 

 silnie reagują na informacje, 

 wtórne - dzięki temu jest możliwe ich wywołanie 

 są konkurencyjne względem siebie - możemy 
zrezygnować z jednej potrzeby na rzecz innej 

 jeżeli u człowieka istnieje wiedza o potrzebie 

 jeżeli rzecz obiektywnie jest w stanie zaspokoić potrzebę 

 jeżeli człowiek wie, że rzecz zaspokaja potrzebę 

 jeżeli rzecz jest dostępna 

jest dobrem 

 dobra gospodarcze można dzielić ze względu na odległość 
od aktu zaspokojenia potrzeb – pierwszego rzędu – 
bezpośrednio zaspokajające potrzeby, drugiego – to z 
którego można uzyskać dobro pierwszego rzędu 

TEORIA DÓBR CARLA 

MENGERA 


