
     
 

          

E-učebnice – Ekonomika snadno a rychle

STRUKTURA TRHŮ

 



Trh

 V užším pojetí – směnný proces, prostor, kde se střetávají poptávající  a kupující,  přičemž vzájemnou

směnou určují cenu statku a jeho vyrobené množství. Ke směně dochází dobrovolně a bez přinucení a

obě strany považují směnu za výhodnou.

 V širším pojetí – jako rozhodující nástroj pro alokaci (= rozdělování) vzájemných zdrojů- rozhodování o

tom co, jak, kde, kdy a pro koho se bude vyrábět.

Struktura trhu

 Struktura trhu – poptávková i nabídková strana

odlišný počet subjektů na straně prodávajících i kupujících – například:

 letecký průmysl - malý počet kupujících i prodávajících

 automobilový  průmysl –  velký  počet  kupujících,  poměrně  nízký  počet

prodávajících

 odlišné struktury trhu

 souhrn podmínek charakteristických  pro určitý  trh.  Podmínky  se  liší  počtem a tržní  silou  jednotlivých

subjektů, které na trhu prodávají a kupují. Je ovlivněna:

 Počtem firem na trhu

 Velikostí firmy

 Charakterem statků, které vyrábějí

 Podmínkami vstupu do odvětví a výstupu z něho

STRUKTURY TRHU

Konkurence

 Jeden ze základních předpokladů tržního systému a efektivního využívání zdrojů

 považujeme za situaci, kdy dva a více subjektů usilují o stejný cíl

 z ekonomické soutěže mají prospěch všichni zúčastnění, konkurence motivuje k zaměření se na konkrétní

činnost a vykonávat ji co nejlépe a nejefektněji

 probíhá mezi zájmy prodávajících prodat co nejdráže a zájmy kupujících koupit co nejlevněji

Konkurence mezi prodávajícími:

 mají snahu vyrobit zboží a služby s co nejnižšími náklady

 snaha výrobců redukovat náklady a zvyšovat kvalitu vede k zvyšování efektivnosti

využití zdrojů



Konkurence mezi kupujícími:

 příkladem je soutěž firem o získání co nejkvalitnějších zaměstnanců

 distribuční efekt ceny – konkrétní statek získá ten, koho potřeba je nejvyšší (= je

ochoten zaplatit nejvíce)

Omezení konkurence

 snižuje efektivnost tržní ekonomiky

 především tehdy, existují-li nějaké překážky vstupu dalších subjektů na trh

 za omezení konkurence platí národní hospodářství ztrátou části produkce, vyššími cenami a nižší kvalitou

výroby, tj. poklesem ekonomického blahobytu

Dokonale konkurenční trh

Nabídka a poptávka odráží vzájemné soutěžení velkého počtu kupujících i prodávajících. Nikdo z nich nemůže

cenu ovlivnit – firma i spotřebitel jsou pouze příjemci cen. Tento trh vyžaduje:

1. Velké množství prodávajících i kupujících

2. Nabídka téměř identického zboží a služeb

3. Volný vstup na trh, i jeho opuštění (= výroba je produkována v nejmenších možných nákladech)

4. Dokonalá informovanost oběma stranám

Nedokonale konkurenční trh

Každý typ, kde je porušena alespoň jedna z podmínek dokonale konkurenčního trhu. Firma může ovlivnit tržní

cenu daného výrobku, přičemž míra ovlivnění závisí na formě nedokonalé konkurence.

Druhy nedokonalé konkurence

 Monopolistická  konkurence –  na  trhu  existuje  mnoho  prodávajících  a  nabízejících

odlišné produkty

 Oligopol – na trhu existuje malý počet prodávajících

 Monopol – na trhu je pouze jeden prodávající

 Oligopson – na trhu působí několik málo kupujících

 Monopson – na trhu je jen jeden kupující
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