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Dlaczego gospodarka rozwija 

się cyklicznie? 

 Teoria klasyczna – trudno wytłumaczalne -

gospodarka produkuje dokładnie tyle na ile jest 

popyt, być może: 

 niedoskonałości mechanizmu rynkowego (np. cykl 

rolny) 

 czynniki zewnętrzne 

 Keynesizm – bo gospodarka nie wytwarza na 

granicy swoich możliwości a popyt się zmienia 

 Monetaryzm - zmiany podaży pieniądza i kredytu 

 Austriacy – nadmierna ekspansja kredytowa 

Dlaczego gospodarka rozwija 

się cyklicznie? 

Czynniki zewnętrzne 

 zmiany demograficzne (wzrost liczby ludności 

może wpłynąć na zwiększenie produkcji i 

poziomu zatrudnienia),  

 wynalazki i innowacje 

 wojny i zdarzenia polityczne 

Teoria cyklu koniunkturalnego 

 druga połowa XIX wieku, 

 teorie endogenne: 

 cykl koniunkturalny jest zjawiskiem ściśle 

związanym z gospodarką, 

 teorie egzogenne: 

 cykl koniunkturalny jest zjawiskiem wynikającym 

z innych okoliczności (np. nasilenia występowania 

plam na słońcu) 

Dlaczego gospodarka rozwija 

się cyklicznie? 

Czynniki wewnętrzne 

 Konsumpcja – przede wszystkim dóbr trwałych. 

 Inwestycje – ich skutkiem jest zwiększenie 

zatrudnienia, produkcji i dochodu.  

 Działalność państwa - polityka fiskalna, polityka 

monetarna  

 

POLITYCZNY CYKL 

KONIUNKTURALNY 
• W okresie przedwyborczym politycy chcą się przypodobać wyborcom 

zwiększają wydatki budżetowe (rosną renty, emerytury zasiłki) - 

wzrost popytu globalnego najpierw pobudza produkcję - SZCZYT  

• Przedsiębiorstwa orientują się w polityce państwa i podnoszą ceny co 

prowadzi do inflacji; inflacja powoduje wzrost kosztów spadają zyski 

firm i w efekcie maleje produkcja, (PKB) spada do punktu wyjścia - 

KRYZYS 

• W kolejnym okresie (już po wyborach) trzeba walczyć z inflacją, rosną 

stopy procentowe, przedsiębiorstwa i firmy nie biorą więc kredytów 

spada popyt, a za nim produkcja (PKB) -DEPRESJA 

• Spadek PKB ogranicza wzrost cen, spadają więc i koszty produkcji, 

rosną zyski firm, a to prowadzi do wzrostu PKB - ROZKWIT  

 

Polityka antycykliczna 

 Polityka monetarna -  dostęp do kredytu – 

ułatwiany w okresie zniżki, utrudniany w okresie 

ożywienia  

 Polityka fiskalna – obniżanie deficytu w okresie 

ożywienia przez ograniczenie wydatków lub 

wzrost dochodów podatkowych, podwyższanie w 

okresie kryzysu 

 Automatyczne stabilizatory koniunktury: 
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Ile państwa w gospodarce? 

Szkoła klasyczna (neoliberalna) 

 gospodarka (rynek) w długim okresie doprowadzi do 
równowagi 

 państwo nie powinno ingerować w gospodarkę,  

 niesprawności rynku bywają skutkiem pierwotnej ingerencji 
państwa 

Keynes’owska (interwencjonizm) 

 gospodarka z natury jest niestabilna  

 gospodarka wymaga „pomagania” 

 instrumenty polityki gospodarczej powinny być stosowane w 
celu wyeliminowania bezrobocia (zwiększanie wydatków 
budżetowych) i inflacji (zmniejszanie wydatków 
budżetowych) 

Ile państwa w gospodarce? 

Szkoła monetarna 

 Gospodarka z natury jest stabilna 

Szkoła podażowa 

 ważne jest zarządzanie podażą i bodźce do pracy, oszczędzania i 
inwestowania 

 wykorzystanie redukcji stóp podatkowych, co wzmocni motywację 
ludzi do pracy, oszczędzania i inwestowania 

Szkoła racjonalnych oczekiwań 

 polityka makroekonomiczna jest jałowa – ludzie mając informację o 
zamierzonych posunięciach rządu zawczasu dostosują swoje działania 
do tych posunięć, w rezultacie czego nic się nie zmieni 

Marksizm 

 aktywność państwa we wszystkich dziedzinach gospodarki jest 
niezbędna 

Funkcje państwa 

 alokacyjna – korygowanie alokacji dokonywanej przez 
rynek: dostarczanie dóbr publicznych, kontrola monopoli 
naturalnych, przeciwdziałanie monopolizowaniu 
gospodarki, ochrona konsumenta, 

 redystrybucyjna – zmiana podziału dochodów 
ukształtowanego przez rynek, pomoc społeczna dla 
najbiedniejszych, 

 stabilizacyjna – łagodzenie przebiegu cykli 
koniunkturalnych np. obniżenie podatków podczas recesji, 
bank centralny podczas recesji może zwiększyć ilość 
pieniądza w gospodarce, 

 adaptacyjna - dostosowywanie metod i środków do 
uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych. 

Czy państwo powinno 

ingerować w rynek? 
 nie prowadzi rachunków kosztów i korzyści, działa 

nieefektywnie, 

 wzrasta konsumpcja dóbr publicznych, 

 obniża się skłonności do przedsiębiorczości,  

 ogranicza się wolność indywidualną podmiotów 

gospodarczych, 

 opieka państwa zachęca do nieodpowiedzialności, 

 działania państwa są nieskuteczne, bo zanim coś 

zauważymy, już się to dzieje (działania państwa są 

zawsze spóźnione w stosunku do przeciwników działań 

podmiotów). 

RÓWNOWAGA 

RYNKOWA 

PROCES 

GOSPODAROWANIA 

PODZIAŁ 

 

WYMIANA KONSUMPCJA 

PRODUKCJA 
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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) 

WARTOŚĆ 

 

 

UŻYTKOWA 

zdolność do zaspokojenia 

jakiejś potrzeby 

  

 

 

 

WYMIENNA 

proporcja w jakiej dany 

towar jest wymieniany na 

inny 

WARTOŚĆ 

 

 Gdy Jezus podniósł oczy, zobaczył, jak bogaci 

wrzucali swe ofiary do skarbony. Zobaczył też, jak 

pewna uboga wdowa wrzuciła tam dwa 

pieniążki, i rzekł: «Prawdziwie, powiadam wam: 

Ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy 

inni. Wszyscy bowiem wrzucali na ofiarę Bogu z 

tego, co im zbywało; ta zaś z niedostatku swego 

wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie» 

WARTOŚĆ WYMIENNA 

 

Szkoła klasyczna -  
D. Ricardo, A. Smith 

nakłady pracy potrzebne do 

jego produkcji oraz 

warunki podaży i popytu

  

  

Szkoła subiektywna/marginalna 

Carl Menger 

 

wartość subiektywna (subiektywna 

ocena wartości towaru) 

Wartość użytkowa warunkuje wartość wymienną 

Wartość użytkowa nie ma bezpośredniego wpływu na 

cenę towaru 

CENA 

 cokolwiek, z czego dany podmiot musi 

zrezygnować w zamian za jednostkę zakupionego, 

dobra.  

 wartość towaru wyrażona w pieniądzu, 

 liczba jednostek pieniądza, jaką trzeba zapłacić za 

jednostkę towaru. 

 

 

 

 

POPYT 

zapotrzebowanie na dane dobro, za które nabywca 

gotowy jest zapłacić ustaloną na rynku cenę, 

dysponując odpowiednią do tego celu sumą 

dochodu pieniężnego. 
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POPYT A WIELKOŚĆ 

POPYTU 

 Popyt – ilość, jaką kupią konsumenci przy 

różnych poziomach ceny 

 Wielkość popytu – ilość, jaką kupią 

konsumenci przy jednej, konkretnej cenie 

 Zmiana popytu – ruch krzywej 

 Zmiana wielkości popytu – ruch po krzywej  

 

POPYT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wielkość popytu 

c
e
n
a

 

CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE 

 Wielkość popytu  

 cena 

 Popyt 

 wysokość dochodów realnych, 

 cena dóbr substytucyjnych, 

 cena dóbr komplementarnych, 

 indywidualne preferencje, 

 oczekiwanie zmian cen i dochodów 

 liczba konsumentów 

PRAWO POPYTU 

 Wielkość popytu zmienia się w przeciwnym 

kierunku w stosunku do zmiany cen (ceteris 

paribus) 

 

WYJĄTKI ? 

 PARADOKS GIFFENA – dotyczy wyłącznie dóbr 
podstawowych 

 PARADOKS VEBLENA (efekt prestiżowy) - niektóre 
gospodarstwa domowe nabywają tym większe ilości danego 
dobra, im jest ono droższe. Korzyść konsumpcyjna polega 
wówczas na demonstrowaniu swoich możliwości 
konsumpcyjnych. 

 PARADOKS SNOBA polega na tym, że niektóre gospodarstwa 
domowe mniej cenią te dobra, które konsumują inni, a zatem 
nabywają ich mniej lub w ogóle ich nie kupują. 

 Efekt owczego pędu polega na tym, że pewne gospodarstwa 
domowe tym wyżej cenią pewne dobra i tym więcej ich 
nabywają, im bardziej je cenią i więcej ich nabywają inne 
gospodarstwa domowe (np. moda). 

 Popyt spekulacyjny  

 

DOBRA DOŚWIADCZALNE 

 experience goods np.: studia  
 

 jakość znana dopiero po kupnie 
 

 może pojawić się negatywna selekcja 
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DOBRA ZAUFANIA 

 confidence goods  
 

 JAKOŚĆ NIE JEST ZNANA NAWET PO 

ZAKUPIE 
 

 skrajnie asymetryczna informacja 

 

UZGADNIANIE INTERESÓW 

STRON  

 honorarium adwokata (lekarza) uzależnione od 

skuteczności usługi i wypłacane tylko w 

przypadku sukcesu.   

 wynagradzanych menadżera jako udział w zysku.  

POPYT 

 

 

 

 

 

 

 

 

wielkość popytu 

c
e
n

a
 

~3 

~3 

NADWYŻKA KONSUMENTA 

Jak spowodować aby ci, którzy mogą 

zapłacić więcej, zapłacili więcej? 

DYSKRYMINACJA CENOWA 

 Pierwszego stopnia – każda jednostka jest 

sprzedawana po cenie równiej maksymalnej 

skłonności do zapłaty (cena graniczna) – arabski 

rynek, Amazon 

 Drugiego stopnia - cena różni się w zależności od 

ilości dobra nabywanego przez konsumenta 

(wejście do klubu + piwo, abonament za telefon + 

rozmowy, odkurzacz + worki, drukarka + nośnik) 

 Trzeciego stopnia - ceny różnicuje się według grup 

konsumentów (studenci, emeryci, biznesmeni) 

DYSKRYMINACJA CENOWA 

 Dyskryminację jakościową – dobra różnej jakości 

w celu wydzielenia segmentów rynku, np. klasy w 

pociągach, 

 Dyskryminacja według okresów natężenia – 

energia elektryczna, parkomaty, weekendowe ceny 

hoteli, 

 Dynamiczna dyskryminację cenowa - cena zmienia 

się mimo, iż popyt i koszty się nie zmieniają 

 bilety na koncert,  

 bilety lotnicze,  

 książki w miękkiej i twardej okładce 

TARGETOWANIE 

 żywność ekologiczna 

 programy komputerowe w wersji professional i do 

użytku powszechnego   

 freemium 

 W 2000 roku firma Amazon.com, różnicując ceny 

sprzedawanych filmów na DVD, w ten sposób, że 

nowym klientom oferowano niższe ceny niż 

klientom dotychczasowym 
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ELASTYCZNOŚĆ 

 Informuje o wielkości zmiany jednej wielkości w 

reakcji na zmianę innej wielkości 

 Współczynnik elastyczności cenowej popytu informuje o 

sile reakcji konsumenta na zmieniającą się cenę dobra. 

 Współczynnik elastyczności dochodowej popytu informuje 

o sile reakcji konsumenta na zmieniające się dochody. 

 Współczynnik elastyczności mieszanej popytu informuje o 

sile reakcji konsumenta na zmieniające się ceny innych 

dóbr. 

 Współczynnik elastyczności cenowej podaży informuje o 

sile reakcji przedsiębiorstwa na zmieniającą się cenę 

dobra. 

 
 
 

 
 

 ep=  - popyt doskonale elastyczny 
ep> 1 – popyt elastyczny 
ep= 1 – popyt proporcjonalny (el. jednostkowa) 
ep< 1 – popyt nieelastyczny 
ep= 0 – popyt sztywny 

C

C

P

P
ep







stosunek względnej zmiany wielkości popytu do 

względnej zmiany ceny 

ELASTYCZNOŚĆ CENOWA 

POPYTU 

 Wysoka elastyczność (ep> 1) – zmiana wielkości 

popytu jest większa od zmiany ceny 

 Jednostkowa elastyczność (ep= 1) – zmiana 

wielkości popytu jest proporcjonalna do zmiany 

ceny 

 Niska elastyczność (ep< 1) – zmiana wielkości 

popytu jest mniejsza od zmiany ceny 

ELASTYCZNOŚĆ CENOWA 

POPYTU 
POPYT SZTYWNY 
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ELASTYCZNOŚĆ 

W miarę przesuwania się wzdłuż krzywej popytu 

elastyczność maleje (im bardziej producent 

podwyższa cenę dobra, tym bardziej musi się liczyć 

z rosnącym spadkiem wielkości popytu) 

 

   Cena    Cena   

ep > 1  Przychód    Przychód  

ep < 1 Przychód    Przychód  

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ 

ELASTYCZNOŚCI CENOWEJ POPYTU: 

 stopień substytucyjności dobra - im więcej substytutów dobra 

tym większa elastyczność jego popytu; 

 rodzaj dobra - popyt na dobra podstawowe jest mniej 

elastyczny niż na dobra luksusowe; 

 znaczenie dobra dla konsumenta - popyt na dobro o dużym 

udziale w budżecie jest stosunkowo elastyczny; 

 poziom ceny towaru - im wyższy poziom ceny, tym 

elastyczność jest większa;  

 czas trwania ceny - im dłużej utrzymuje się zmiana ceny, tym 

elastyczność cenowa dobra będzie większa. 

ceteris paribus 

MIESZANA ELASTYCZNOŚC 

POPYTU 

 
 

y

y

x

x

yp
C

C

P

P
e







epy>0 – substytuty 
epy<0 – dobra komplementarne 

miara względnej zmiany popytu na dobro x pod 

wpływem względnej zmiany ceny dobra y 

DOCHODOWA 

ELASTYCZNOŚC POPYTU 

D

D

P

P
ep







stosunek względnej zmiany popytu do 

względnej zmiany dochodu 

w miarę wzrostu przeciętnego dochodu na członka 

rodziny nie tylko rośnie ogólny popyt  ale zmienia się 

również jego struktura, w ten sposób, że zmniejsza się 

procentowy udział wydatków na żywność oraz inne 

dobra niższego  rzędu i zwiększa  się udział wydatków 

na dobra wyższego rzędu 

/Ernst Engel 1857/ 

PRAWO ENGLA 
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PODZIAŁ DÓBR 

Rodzaj dóbr Dochodowa 

elastyczność 

popytu 

Zmiana 

wielkości 

popytu 

Zmiana udziału w 

budżecie, gdy 

dochód wzrasta 

Dobra 

luksusowe 
ep >1 

Popyt rośnie 

szybciej niż 

dochód 

Wzrost 

D
o

b
ra

 n
o

rm
al

n
e 

Dobra 

pierwszej 

potrzeby 

0<ep<1 

Popyt rośnie 

wolniej niż 

dochód 

Spadek 

Dobra podrzędne ep<0 

Popyt spada, 

gdy dochód 

rośnie 

Spadek 

 

Budżety gospodarstw 

domowych w 2018r. 

Główny Urząd Statystyczny 
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Zasięg ubóstwa w Polsce w latach 2008 – 2018 według 
przyjętych w danym roku granic ubóstwa (w % osób w 

gospodarstwach domowych) 
 

 

 
Zasięg ubóstwa w Polsce w latach 2008 – 2018 według 
przyjętych w danym roku granic ubóstwa (w % osób w 

gospodarstwach domowych) 
 

Tablica 1. Granice ubóstwa dla wybranych typów gospodarstw w latach 2014-2018a 

Granice ubóstwa 

Gospodarstwa 1- osobowe Gospodarstwa 4 – osobowe (2 osoby     dorosłe + 2 dzieci do lat 14) 

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

w złotych 

Skrajnego (minimum egzystencji) 540 545 550 582 595 1458 1472 1486 1571 1606 

Relatywnego 713 734 770 799 810 1926 1982 2080 2157 2187 

Ustawowegob 542 634 634 634 701 1824 2056 2056 2056 2112 

a Poziom granic w IV kwartale. 

b Dla osoby samotnie gospodarującej próg ubóstwa wynosił: od października 2012 r. do września 2015 r.                 – 542 zł, od października 2015 r. do września 2018 r. – 634 zł, a od października 2018 r. – 

701 zł. Dla osoby w gospodarstwie wieloosobowym próg ubóstwa wynosił: od października 2012 r. do września 2015 r. – 456 zł., od października 2015 r. do września 2018 r. – 514 zł, a od października 2018 r. 

– 528 zł. 
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BOGACTWO POLAKÓW 

Przeciętny majątek netto gospodarstwa domowego w Polsce w 2016 roku, 
mierzony medianą, wyniósł 263,6 tys. zł. 

Majątek netto przeciętnego gospodarstwa domowego w Polsce (60,6 tys. 
euro) stanowił ok. 58% mediany majątku netto gospodarstwa domowego 
w strefie euro (104,1 tys. euro). 

Przeciętne niemieckie gospodarstwo – 60,8 tys. euro 

Większość polskich gospodarstw domowych (76,4 %) ma własną 
nieruchomość (Niemcy – 44,3). 

Finansowe składniki ma-jątku mają relatywnie mniejsze znaczenie i 
wynoszą ogółem przeciętnie (mediana) 15,3 tys. zł.  

Zadłużenie, o ile występuje, jest przeciętnie stosunkowo niewielkie (10,0 
tys. zł).  

W posiadaniu 10 proc. najzamożniejszych gospodarstw domowych jest 
41% całego majątku netto Polaków.  

Aby zaliczać się do grona najbogatszych, trzeba dysponować aktywami o 
wartości 847 tys. zł netto. 

 

PODAŻ 

zaoferowanie dobra przez producenta lub 
sprzedawcę na rynku 

Podaż a wielkość podaży 

 Podaż – ilość zaoferowanych dóbr przy różnych 

poziomach ceny 

 Wielkość podaży – ilość zaoferowanych dóbr przy 

jednej, konkretnej cenie 

 

Zmiany podaży a zmiany wielkości podaży 

 

CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE 

Wielkość podaży: 

cena dobra 

Podaż: 

 koszt wytworzenia, 

 urodzaj w rolnictwie, 

 doskonalenie metod produkcji, 

 liczba producentów, 

PODAŻ 
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NADWYŻKA PRODUCENTA 

C 
nadwyżka 

producenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

wielkość popytu/podaży 
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PRAWO PODAŻY 

Wielkość podaży  zmienia się w tym 

samym kierunku, w którym zmienia się 

cena (ceteris paribus) 

 

 

CENOWA ELASTYCZNOŚC 

PODAŻY 

C

C

S

S
es







stosunek względnej zmiany wielkości podaży do względnej 

zmiany ceny  

 

es=  - podaż doskonale elastyczna 

es > 1 – podaż elastyczna 

es = 1 – podaż proporcjonalna 

es < 1 – podaż nieelastyczna 

es= 0 – podaż sztywna 

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA 

ELASTYCZNOŚĆ CENOWĄ PODAŻY 

 rodzaj towaru (dzieła sztuki, bogactwa naturalne, 

ziemia itp. charakteryzują się doskonałą 

nieelastycznością 

 czas obserwacji podaży 

CZAS OBSERWACJI A 

ELASTYCZNOŚĆ PODAŻY 

 Okres bardzo krótki - podaż sztywna, 

 Okres krótki - elastyczność jest względnie niewielka (podaż 

może wzrosnąć w granicach stałego potencjału produkcyjnego 

- możliwa jest zmiana produkcji i podaży, ale nie rozmiaru 

zakładu produkcyjnego), 

 Okres długi - elastyczność jest stosunkowo duża - bardziej 

elastyczna krzywa podaży, wszystkie koszty są kosztami 

zmiennymi, 

 Okres sekularny – dopuszcza zmiany technologii i liczby 

ludności. 
Im podaż jest bardziej elastyczna, tym wahania ceny równowagi są coraz mniejsze 

(nie wzrasta, a w skrajnych przypadkach nawet maleje). 

RÓWNOWAGA RYNKOWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

wielkość popytu/podaży 

c
e

n
a
 

niedobór 

nadwyżka 

Cr 

E 

Cr- cena równowagi 

Pr 

RÓWNOWAGA RYNKOWA 

Cr 

E 

Pr 

nadwyżka 

konsumenta 

nadwyżka 

producenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

wielkość popytu/podaży 

c
e

n
a
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CENA MINIMALNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

wielkość popytu/podaży 

c
e

n
a
 

Cr E 

Cr- cena równowagi 

Cm- cena minimalna 

Pr 

Cm 

CENA MINIMALNA 

Cr 

E 

Pmin 

nadwyżka 

konsumenta 

nadwyżka 

producenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

wielkość popytu/podaży 

c
e

n
a

 

CENA MAKSYMALNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

wielkość popytu/podaży 

c
e

n
a
 

Cr E 

Cr- cena równowagi 

Cm- cena maksymalna 

Pr 

Cm 

PODATEK KONSUMPCYJNY 

Cr1 E 

P1 

nadwyżka 

producenta 

nadwyżka 

konsumenta 
E1 

Cr 

 

 

 

 

 

 

 

 

wielkość popytu/podaży 

c
e

n
a

 

PRZESUNIĘCIE KRZYWEJ 

POPYTU 

 

 

 

 

 

 

 

 

wielkość popytu/podaży 

c
e

n
a
 

Cr E 

Pr 

Cr1 
E1 

Pr1 

Kiedy krzywa popytu 

przesuwa się w prawo (co 

może być spowodowane 

wzrostem dochodu realnego 

konsumentów), cena 

równowagi rynkowej też się 

zwiększa (wzrastają 

dochody – wzrastają ceny)  

PRZESUNIĘCIE KRZYWEJ 

POPYTU 

 

 

 

 

 

 

 

 

wielkość popytu/podaży 

c
e

n
a
 

Cr1 E1 

Pr1 

Cr 
E 

Pr 

Kiedy krzywa popytu 

przesuwa się w lewo (co 

może być spowodowane 

spadkiem dochodu realnego 

konsumentów), cena 

równowagi rynkowej też 

spada (spadają dochody – 

spadają ceny)  
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PRZESUNIĘCIE KRZYWEJ 

PODAŻY 
 

 

 

 

 

 

 

 

wielkość 
popytu/podaży 

c
e

n
a
 

Cr 

E 

Pr 

Cr1 

E1 

Pr1 

Kiedy krzywa podaży 

przesuwa się w 

prawo (co może być 

spowodowane 

spadkiem kosztów 

produkcji), cena 

równowagi rynkowej 

spada (spadają 

koszty – spada 

cena)  

PRZESUNIĘCIE KRZYWEJ 

PODAŻY 
 

 

 

 

 

 

 

 

wielkość 
popytu/podaży 

c
e

n
a
 

Cr1 

E1 

Pr 

Cr 

E 

Pr1 

Kiedy krzywa podaży 

przesuwa się w lewo 

(co może być 

spowodowane 

wzrostem kosztów 

produkcji), cena 

równowagi rynkowej 

rośnie (rosną koszty  

– rosną ceny)  


