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CZYNNIKI PRODUKCJI

KRÓTKI A DŁUGI OKRES

Długi okres – czas w którym wszystkie czynniki
produkcji są zmienne

Ziemia – Praca – Kapitał

Krótki okres – czas w którym niektóre z czynników
produkcji nie mogą ulec zmianie. W innym ujęciu –
czas w którym wszystkie czynniki produkcji są stałe.

Stałe i zmienne czynniki produkcji
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STAŁE I ZMIENNE KOSZTY

STAŁE I ZMIENNE KOSZTY

Koszty stałe – niezależne od wielkości produkcji

W podejmowaniu decyzji ważne są jedynie „koszty
istotne” (relevant costs), czyli koszty, które
zmieniają się przy zmianie postępowania (np.
strategii).

Koszty zmienne – zależne od wielkości produkcji

W krótkim okresie istotne stają się więc koszty
alternatywne (szeroko rozumiane – zarówno
fakturowe, jak również np. osobiste), a nieistotne
będą koszty stałe.
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STAŁE I ZMIENNE KOSZTY

PODEJMOWANIE DECYZJI

1. Jakie są koszty podjęcia studiów MBA?
2. Jakie są koszty wykorzystania wolnych mocy
produkcyjnych w fabryce w celu realizacji
nadzwyczajnego zamówienia

Pewne konkretne działanie powinno zostać
podjęte,
jeżeli
zmiana
przychodów
nim
spowodowana będzie większa niż zmiana kosztów,
a różnica między tymi wielkościami jest największa
ze wszystkich dostępnych działań.

3. Jakie są koszty wybudowania na działce
należącej do miasta publicznego parkingu w
modelu partnerstwa publiczno-prywatnego?
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PODEJMOWANIE DECYZJI

Koszty, które są stałe są nieistotne dla analizy
różnych wariantów postępowania.
Analiza korzyści i kosztów
a

Ignorowanie kosztów stałych jest jednak łatwiejsze
w teorii niż w praktyce. Pokazuje to analiza
podejmowania decyzji, w której przypadku jedną z
możliwości jest zamknięcie przedsiębiorstwa.

Analiza zmian korzyści i zmian kosztów
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KOSZTY ZATOPIONE

Wydatki już poniesione, których nie można
odzyskać, np.:

Są ważne (z punktu widzenia tego, że są
NIEISTOTNE) w analizie decyzji sekwencyjnych
(wieloetapowych).

• Historyczny koszt budowy fabryki,
• Szkolenia dla pracowników,
• Zakup specjalistycznych maszyn i sprzętu,

Koszty zatopione mogą w sposób istotny wpłynąć
na osąd podejmującego decyzję: sunk cost fallacy,
Concorde fallacy

• Niezbywalne licencje,
• Wydatki na reklamę,
• I wiele innych
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KOSZTY ZATOPIONE

KOSZTY ZMIANY

1. Powinienem wszystko zjeść, bo przecież zapłaciłem za to jedzenie i się
zmarnuje.

Koszty zmiany to wydatki poniesione z tytułu zmiany
jakiejś wcześniejszej decyzji.

2. Powinienem dokończyć oglądanie tego filmu, bo mimo tego, że jest
beznadziejny, to już widziałem ponad połowę.
3. Powinienem kontynuować studia, bo pomimo tego, że zajęcia są
bardzo słabe, to już zainwestowałem w nie trochę czasu.
4. Powinienem pozostać w związku, bo przecież jesteśmy już razem 10
lat.

• Są bardzo ważne dla przedsiębiorstwa, bo stanowią jeden
z elementów jego strategii wobec otoczenia.
• Są również ważne, bo oddziałują na poziom kosztów
przedsiębiorstwa, szczególnie dlatego, że to ktoś z
otoczenia może je wykorzystać przeciw przedsiębiorstwu.
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KO SZT Y

• Kształt VC odzwierciedla kolejno efekt
synergii (spowodowany podziałem pracy i
wzrostem efektywności) i efekt malejącej
produktywności (spowodowany
ograniczeniami w posiadanych czynnikach
produkcji)
• MC, ATC i AVC mają kształt paraboliczny.
• ATC i AVC przecinają MC w swoich
minimach.
• ATC i AVC zbliżają się do siebie
asymptotycznie

KOSZTY W DŁUGIM OKRESIE

KORZYŚCI SKALI

Wszystkie koszty są zmienne, bo wszystkie czynniki
produkcji są zmienne (a więc LTC=LVC).
Kształt długookresowych kosztów przeciętnych (LAC)
odzwierciedla korzyści skali:
• rosnące (koszt przeciętny spada w miarę wzrostu skali
produkcji),
• stałe (zwiększanie wykorzystywanych zasobów zwiększa
produkcję o taki sam procent),
• malejące (wzrastanie kosztów przeciętnych w miarę
wzrostu skali produkcji)

• Rosnące korzyści skali: kapitałochłonne techniki produkcji
masowej, automatyzacja, specjalizacja pracy, reklama
dystrybucja, obecność stałych wydatków (rozkładająca się
na dużą produkcję). Wykorzystanie niedostępnych
dotychczas metod produkcji.
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KORZYŚCI SKALI

KORZYŚCI SKALI

• Stałe korzyści skali: replikowanie procesu produkcji jest
nieskomplikowane, a koszty replikowania są niezmienne.
Np. wybudowanie nowej fabryki zwiększy produkcję
dwukrotnie.

• Malejące korzyści skali: problemy organizacyjne,
informacyjne, kontrola nad przedsiębiorstwem, trudności
w zarządzaniu, koordynacji, monitorowaniu – co
przekłada się na nieefektywności, zwiększone koszty i
przeładowanie organizacji.
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KOSZTY, PRZYCHODY I
ZYSKI

OPTYMALNE DECYZJE
PRZEDSIĘBIORSTW
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• Maksymalizacja zysku następuje
gdy MR = MC, czyli przychody
marginalne zrównują się z kosztami
marginalnymi.
• Innymi słowy, gdy dodatkowy zysk
z kolejnej wyprodukowanej
jednostki jest równy 0, to tej
dodatkowej jednostki nie opłaca się
produkować.

SŁOWNICZEK

• Dwie sytuacje: cenobiorca (rysunek
obok, sytuacja, gdy cena jest stała,
rynkowa i równa przychodom
marginalnym) i cenotwórca
(sytuacja, gdy przedsiębiorstwo ma
wpływ na cenę, a tym samym cena
jest wyższa niż przychody
marginalne, a do tego obie funkcje
są malejące).
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PODSTAWOWE SKRÓTY

TC (total cost) – koszt całkowity

L (long-term) - długookresowe

FC (fixed cost) – koszt stały
VC (variable cost) – koszt zmienny
ATC (average total cost) – przeciętny koszt
całkowity
AFC (average fixed cost) – przeciętny
koszt stały
AVC (average variable cost) – przeciętny
koszt zmienny
MC (marginal cost) – koszt marginalny
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