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Równowaga ogólna



Równowaga

Równowaga rynkowa – taka osiągalna alokacja, 
gdzie przy danych cenach konsumenci nie mają 
motywacji do składania ofert kupna bądź 
sprzedaży, które by były zaakceptowane przez 
innych konsumentów. 



Równowaga konsumentów na rynku 
konkurencyjnym

Założenie: wypukłe krzywe obojętności

Alokacja efektywna spełniająca warunek:
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Pierwsze twierdzenie ekonomii 
dobrobytu

Jeśli (p*,x*) jest punktem równowagi 
rynkowej a wszyscy uczestnicy rynku są 

cenobiorcami i wszystkie transakcje 
dokonywane są dobrowolnie to x* jest 
alokacją efektywną w sensie Pareto.



Równowaga konsumenta

• Trudna do osiągnięcia jeśli wszystkie rynki 
nie są doskonale konkurencyjne

• Alokacja efektywna może być osiągnięta 
przez centralne planowanie 

• Rozwiązania rynkowe preferowane, w 
związku z tym, że konsumenci oraz 
producenci są w stanie lepiej określić 
swoje preferencje i możliwości 
produkcyjne



Efektywność i sprawiedliwość

• Chociaż może występować wiele alokacji 
efektywnych, jedne mogą być bardziej 
sprawiedliwe od innych 

• Co to jest alokacja sprawiedliwa?



Cztery pojęcia sprawiedliwości

Egalitaryzm
Równy podział zasobów między 
wszystkich członków społeczeństwa -

Rawls
Maksymalizacja użyteczności jednostek 
w najgorszym położeniu

Utylitarianizm
Maksymalizacja łącznej użyteczności 
wszystkich członków społeczeństwa

Podejście 
rynkowe

Rynkowa produkcja jest najbardziej 
sprawiedliwym podziałem



Zasady sprawiedliwości -dyskusja

• Co byśmy wybrali nie wiedząc, które miejsce 
zajmiemy w społeczeństwie? (zasłona 
niewiedzy)

• Rawls twierdził, że dbalibyśmy przede 
wszystkim o los najuboższych (o ile zakładamy 
samolubstwo jest to ekwiwalentne z założeniem 
o skrajnym pesymizmie – EUT daje nam 
utylitaryzm)



• Czy społeczeństwo, które chce osiągnąć 
rozwiązanie sprawiedliwe musi zawsze 
działać nieefektywnie?



Drugie twierdzenie ekonomii dobrobytu

Jeśli indywidualne preferencje opisane są 
za pomocą wypukłych krzywych 

obojętności, wtedy każda efektywna 
alokacja (każdy punkt z krzywej 
kontraktu/zbioru Pareto) będzie 

równowagą w warunkach 
konkurencyjnych dla pewnych alokacji 

początkowych dóbr.



Sprawiedliwość i doskonała konkurencja

• Równowaga rynkowa może się ustalić w 
każdym punkcie krzywej kontraktu 
zależnie od alokacji początkowej 

• Skoro nie wszystkie równowagi można 
nazwać sprawiedliwymi, rolą rządu jest 
redystrybucja dochodu, tak aby osiągnąć 
rozwiązanie sprawiedliwe:
– Podatki
– Usługi/dobra publiczne



• Równowaga, która jest sprawiedliwa może 
być osiągnięta poprzez redystrybucje 
zasobów i może być też efektywna 

• Typowe sposoby redystrybucji dochodu są 
jednak kosztowne:
– Podatki – złe bodźce =>

• Firmy zmniejszają produkcję 

• Bodziec dla jednostek, aby pracować mniej.



Efektywność w produkcji

Założenia:
– 2 czynniki produkcji: kapitał (K) i praca (L) 

– Produkcja 2 dóbr: żywność (f) i ubrania (c)

– Doskonała konkurencja na rynku czynników 
produkcji, konsumenci są właścicielami 
czynników produkcji, z których sprzedaży 
czerpią dochód 

– Dochód alokowany na zakup dóbr finalnych
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Produkcja w diagramie Edgewortha
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Efektywność w produkcji

• Alokacja czynników produkcji jest 
efektywna (optymalna w sensie Pareto) 
jeśli ilość jednego dobra nie może być 
zwiększona bez zmniejszenia produkcji 
innego
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Produkcja w diagramie Edgewortha
Krzywa kontraktowa – połączenie wszystkich punktów efektywnych 
w sensie Pareto
W każdym punkcie na krzywej kontraktowej wewnątrz diagramu
MRTSX

LK = MRTSY
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Równowaga producentów: 
konkurencyjny rynek czynników 

produkcji
• Jeśli rynek czynników produkcji jest 

efektywny alokacja efektywna zostanie 
osiągnięta

• Na konkurencyjnym rynku czynników 
produkcji
– Stawka płacy, w, będzie równa w każdej 

gałęzi przemysłu

– Stopa procentowa, r, będzie równa w każdej 
gałęzi przemysłu



• Warunek minimalizacji kosztów przez 
producentów:
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MP
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Równowaga producentów konkurencyjny 
rynek czynników produkcji



MRTSLK (marginal rate of techical substitution)
mierzy nachylenie izokwant (krzywych 
jednakowego produktu) 
Równowaga istnieje w punkcie zrównania 
nachyleń izokwant analizowanych dóbr 
(izokwanty wypukłe). Nachylenia te muszą być 
także równe stosunkowi cen czynników 
produkcji.

Równowaga producentów konkurencyjny 
rynek czynników produkcji



Równowaga producentów:
konkurencyjny rynek czynników produkcji

(1)

(2)
KK  na bruttoPopyt 

L  L na bruttoPopyt 
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Granica możliwości produkcyjnych

• GMP pokazuje różne kombinacje 2 dóbr, 
które mogą być wyprodukowane przy 
danych ilościach czynników produkcji

• GMP wyprowadzana jest z krzywej 
kontraktu produkcji

• Punkty na GMP pokazują efektywne 
poziomy produkcji obu dóbr



Granica możliwości produkcyjnych
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Granica możliwości produkcyjnych

GMP tworzą alokacje znajdujące się na 
krzywej kontraktu (efektywne)

Nachylenie GMP mierzy MRT (Marginal rate 
of transformation )

Ujemne nachylenie GMP:
– Aby można było produkować więcej jednego 

dobra, produkcja drugiego musi być 
zmniejszona 



Krańcowa stopa transformacji MRT

• Mierzy nachylenie GMP

• Ukazuje ile jednego dobra można zyskać 
rezygnując z produkcji innego (przy danych 
ilościach czynników produkcji).

• Jest relacją kosztów krańcowych 
produkowanych dóbr 
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Równowaga ogólna

• Aby osiągnąć rozwiązanie efektywne:
– Dobra muszą być produkowane przy minimum 

kosztów
– Muszą być produkowane w takiej kombinacji, która 

odpowiada gotowości do płacenia jednostek 
(willingness to pay, WTP)

– MRS = WTP konsumentów za dodatkową jednostkę 
dobra wyrażona w mniejszej konsumpcji innego 

– MRT = koszt dodatkowej jednostki dobra wyrażony w 
mniejszej produkcji innego 

– Efektywność wymaga, aby MRS = MRT



Równowaga ogólna

• Co się dzieje, gdy MRT  MRS?
– Niech MRTFC = 1 a MRSFC = 2
– Konsumenci są gotowi oddać 2 jednostki 

ubrań za 1 jednostkę żywności 
– Koszt uzyskania dodatkowej jednostki 

jedzenia równy jest tylko 1 jednostce odzieży
– Za mało żywności jest produkowanej
– Produkcja żywności musi wzrosnąć, zatem 

MRSFC spada a MRTFC do momentu 
zrównania tych wartości



Równowaga ogólna
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Równowaga ogólna

• Na rynkach doskonale konkurencyjnych, 
wszyscy konsumenci dokonują przy swoich 
ograniczeniach budżetowych takich 
wyborów, że MRS pomiędzy dwoma dobrami 
zrównuje się ze stosunkiem cen tych dóbr

• Firmy maksymalizujące zysk produkują 
dobra do momentu w którym ich cena 
zrównuje się z kosztem krańcowym MC

• MRT = MRS
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Równowaga ogólna
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