
Trh (Market)

Trh (anglicky Market) je pojem, který označuje prostor, kde dochází ke směně statků a / nebo financí (peněz). Obchod mohou
mezi sebou uskutečnit dva subjekty ( lidé, organizace, podniky), ale trh musí tvořit alespoň tři subjekty tak, aby mohla vzniknout
konkurence.

Pojem trh se v praxi používá zpravidla v kombinaci konkurenčního prostředí několika subjektů a nějaké komodity. Existují tedy
různé druhy trhů, ve kterých se každá organizace musí pohybovat, například:

Vůči zákazníkům jsou to trhy pro uplatnění výrobků či služeb podniku - ty jsou děleny dle sektorů a odvětví vždy tak, kde se
nachází konkurence prostředí podniku
Vůči zaměstnancům či potenciálním uchazečům je to trh práce
Vůči investorům či jiným poskytovatelům finančních zdrojů je to trh finančních zdrojů či akciový trh
Vůči dodavatelům jsou to trhy různých služeb, surovin či komponent

Čím je trh charakterizovaný?

Trh je charakterizovaný těmito základními atributy

Předmětem poptávky - co zákazníci chtějí?
Velikost trhu, jeho potenciál
Konkurencí - kolik je konkurentů a jak jsou složeni
Celkovou charakteristikou a vývojem trhu (podle růstu, cen, citlivosti na cenu, atd.)

V jakých situacích se pojem trh v praxi používá?

V praxi se běžně používá pojem trh také pro označení komoditně nebo teritoriálně omezené části trhu, například „podnik vstoupil
na nové trhy v severní Americe“. Také se pojem trh v praxi vyskytuje při označení souhrnného názoru, postojů či nálady
zákazníků nebo jiných stakeholderů, například „trh náš nový výrobek odmítá“. Používají se běžně různá slovní spojení
jako „situace na trhu práce“, „názor akciového trhu“, „ nálada na akciovém trhu se zhoršila“ nebo náš „trh je velmi
konkurenční“ což znamená, že má podnik velmi těsný prostor pro uplatnění svých výrobků nebo služeb.
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