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 Przegl d historii ekonomii.

 Jak ludzie radz  sobie z niedoborem?

 Podzia  na makro- i mikroekonomi .

 Par  s ów o wykresach i modelach,
których ekonomi ci uwielbiaj  u ywa .

 

Rozdzia  

Czym zajmuje si
ekonomia i dlaczego
powinno nas
to obchodzi

konomia to nauka, która bada, jak ludzie i spo ecze stwa podejmuj  decy-
zje, pozwalaj ce im na uzyskanie maksymalnych korzy ci przy najlepszym
wykorzystaniu ograniczonych zasobów. A poniewa  ka de pa stwo, ka de

przedsi biorstwo i ka da osoba musz  si  liczy  z ograniczeniami i przeszkodami,
ekonomia ma wp yw dos ownie na ka dy aspekt ycia ludzkiego. Móg by  na
przyk ad nie czyta  teraz tej ksi ki, tylko robi  co  innego. wiczy . Ogl da
jaki  film. Rozmawia  z przyjacielem. Jedyn  przyczyn , dla której powiniene
czyta  ten rozdzia , jest to, e jego lektura jest najlepszym mo liwym sposobem
wykorzystania Twojego ograniczonego czasu. Podobnie powiniene  mie  nadziej ,
e papier i farba drukarska u yte do wydrukowania tej ksi ki zosta y optymalnie

wykorzystane i e ka da z otówka pochodz ca z podatków jest wydawana przez
rz d w najlepszy mo liwy sposób, a nie roztrwaniana.

E

W TYM ROZDZIALE:
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Ekonomia dotyczy sedna tych zagadnie , zapewniaj c podstawy do analizy za-
chowania konsumentów i przedsi biorstw, a tak e instytucji spo ecznych i poli-
tycznych, aby si  przekona , na ile w a ciwie spo ytkowuj  one ograniczone
zasoby ludzko ci, by zapewni  ludziom towary i us ugi najlepiej zaspokajaj ce
ich potrzeby i pragnienia.

Krótkie rozwa ania o historii ekonomii
Aby lepiej zrozumie  dzisiejsz  sytuacj  ekonomiczn  i to, jaki rodzaj polityki
i zmian instytucjonalnych mo e przynie  najwi ksz  popraw , konieczne jest
spojrzenie z pewnej perspektywy na histori  ekonomii. Dzi ki temu zrozumiemy,
jak to si  sta o, e ludzko  znalaz a si  na obecnym etapie. Zosta  ze mn : po-
staram si  sprawi , aby ten historyczny wywód by  mo liwie jak najmniej nu cy.

Rozwa ania o tym, jak wredne,
brutalne i krótkie by o dawniej ludzkie ycie

Przez wi ksz  cz  dziejów ludzko ci naszym przodkom niezbyt dobrze wycho-
dzi o efektywne wykorzystywanie ograniczonych zasobów. Standard ycia by
niski, ludzie wiedli ywoty krótkie, yli w n dzy i raczej nie korzystali powszechnie
i nieustannie z uroków ycia. Przypomnijmy kilka statystyk, które uleg y zmianie
dopiero kilka wieków temu. Wcale nie tak dawno:

 Oczekiwana rednia d ugo  ycia cz owieka wynosi a oko o 25 lat.

 Ponad 30% noworodków nie do ywa o swoich pi tych urodzin.

 Prawdopodobie stwo mierci kobiety przy porodzie wynosi o 10%.

 Wi kszo  ludzi osobi cie do wiadcza a straszliwych chorób i (lub) g odu.

 Standard ycia kolejnych pokole  nie by  wy szy ni  poprzednich. Z wyj tkiem
szlachetnie urodzonych niemal wszyscy ludzie przez kolejne stulecia yli na
poziomie minimum egzystencji.

W ci gu ostatnich 250 lat sytuacja uleg a diametralnej zmianie. Ludzka innowa-
cyjno  doprowadzi a do wynalezienia i wykorzystywania elektryczno ci, sil-
ników, skomplikowanych maszyn, komputerów, radia, telewizji, biotechnologii,
naukowo wspomaganego rolnictwa, antybiotyków, samolotów i opracowania nie-
zliczonych nowych technologii. Wynalazki pozwala y lepiej wykorzystywa  ograni-
czone zasoby powietrza, wody i ziemi dane ludziom na naszej planecie. W efek-
cie dosz o do niewyobra alnej poprawy standardu ycia i wzrostu oczekiwanej
d ugo ci ycia do ponad 70 lat na ca ym wiecie. Wiele osób mo e sobie obecnie
pozwoli  na mieszkanie, odzie  i jedzenie znacznie lepszej jako ci ni  to, o którym
kilkaset lat temu zwykli ludzie mogli tylko pomarzy .
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Oczywi cie wci  jeszcze nie mo na mówi  o sytuacji idealnej. Du e obszary
n dzy s  nadal smutn  rzeczywisto ci  w wielu rejonach wiata i nawet najbo-
gatsze narody musz  radzi  sobie z problemami ekonomicznymi takimi jak bezro-
bocie oraz konieczno ci  przekwalifikowania pracowników z podupadaj cych
ga zi przemys u tak, aby znale  im zatrudnienie w tych, które rozwijaj  si  bez
przeszkód. Niemniej fakt pozostaje faktem, e spo ecze stwo si  bogaci i e w wi k-
szo ci krajów udaje si  podtrzyma  wzrost gospodarczy. W efekcie standard ycia
z roku na rok wzrasta.

Instytucje, które odpowiadaj  za wzrost standardu ycia
Oczywist  przyczyn  wy szego standardu ycia, który ca y czas ro nie, jest to,
e ludzie dopiero niedawno odkryli wiele nowych technologii i ci gle odkrywaj

kolejne. Niemniej po g bszym zastanowieniu mo na zada  sobie pytanie dla-
czego technologicznie innowacyjne spo ecze stwo nie powsta o wcze niej.

Staro ytni Grecy wymy lili prost  maszyn  parow  i swoisty „automat”, w któ-
rym mo na by o kupi  co  za monety. Opracowali nawet podstaw  teorii, która
mog a pos u y  do stworzenia programowalnego komputera. Ale jako  nie uda o
im si  spowodowa  rewolucji przemys owej i wej  na cie k  trwa ego rozwoju
gospodarczego.

I pomimo faktu, e w ka dym spo ecze stwie na Ziemi rodzi y si  wyj tkowo
bystre jednostki, dopiero w XVIII wieku w Anglii rozpocz a si  rewolucja prze-
mys owa. Dopiero wówczas znacz co podniós  si  standard ycia przedstawicieli
wielu narodów i ro nie do dzi  rok po roku.

Jakie to po czone czynniki spowodowa y tak radykalne przyspieszenie tempa
wzrostu gospodarczego pod koniec XVIII wieku? Krótka odpowied  brzmi: sta o si
tak, bo dosz o do na o enia si  na siebie efektów wynikaj cych z dzia alno ci
nast puj cych instytucji:

 Demokracja — poniewa  zwykli szarzy ludzie w ka dym spo ecze stwie stanowili
wi kszo , nadej cie demokracji oznacza o, e odt d przedstawiciele w adzy
reprezentowali interesy ca ego spo ecze stwa. W efekcie dosz o do fundamentalnej
zmiany polityki rz du, który zacz  bardziej liczy  si  z opini  kupców i wytwórców
dóbr oraz us ug, a nie arystokracji.

 Spó ki z ograniczon  odpowiedzialno ci  — dzi ki tej strukturze biznesowej
inwestorzy ponosz  odpowiedzialno  tylko do wysoko ci swojego wk adu, a nie
odpowiadaj  za d ugi spó ki, których nie jest ona w stanie uregulowa . Ograniczona
odpowiedzialno  znacznie zmniejszy a ryzyko inwestowania i w konsekwencji
spowodowa a wzrost liczby inwestycji.

 Prawo patentowe chroni ce wynalazców — przed uregulowaniem prawnym
kwestii patentów pomys y by y zazwyczaj kradzione, zanim przynios y twórcom
jakiekolwiek zyski. Daj c wynalazcom wy czno  na sprzeda  ich pomys ów na

Poleć książkęKup książkę

https://helion.pl/rf/ekob3v
https://helion.pl/rt/ekob3v


30 CZ  I    Ekonomia — nauka o tym, jak ludzie radz  sobie z niedoborem

rynku, patenty sta y si  finansow  motywacj  dla wielu ró nych wynalazców.
W efekcie pojawili si  „pe noetatowi” wynalazcy — ludzie yj cy z wymy lania
wynalazków.

 Powszechne wykorzenienie analfabetyzmu i krzewienie o wiaty — nowe
technologie nie powstan  bez wykszta conych wynalazców. Natomiast bez
wyedukowanej si y roboczej nie mo e by  mowy o rozpocz ciu masowej
produkcji dóbr. Dlatego te  decyzja wielu pa stw o wprowadzeniu obowi zku
szkolnego, najpierw na poziomie podstawowym, a potem równie  rednim,
utorowa a drog  do gwa townego i sta ego wzrostu gospodarczego.

Wymienione powy ej rozwi zania i zmiany w polityce przynios y wzrost go-
spodarczy, zapewni y ludziom nowe mo liwo ci rozwoju i zapewni y dostatek,
o jakim wcze niej nie s yszano. Spo ecze stwa zacz y korzysta  z dobrobytu na
tak wielk  skal , e najwi kszym wyzwaniem stoj cym przed s u b  zdrowia wielu
krajów sta o si  rozwi zanie problemu oty o ci.

Patrz c w przysz o
Wielkim wyzwaniem, z którym przyjdzie nam si  zmierzy  w przysz o ci, jest
uzyskanie jeszcze wi kszych korzy ci z ograniczonych zasobów. Musimy sobie
z nim poradzi , poniewa  z problemami takimi jak wzrost miertelno ci w ród
noworodków, praca dzieci, niedo ywienie, choroby endemiczne, analfabetyzm
i bezrobocie — mo na upora  si  w a nie dzi ki podniesieniu standardu ycia
i zgromadzeniu rodków finansowych, dzi ki którym tym problemom mo na
przeciwdzia a .

Trzeba zwróci  uwag  na fakt, e z niektórymi problemami wynikaj cymi z ubó-
stwa spo ecze stw mo na sobie poradzi  poprzez rozszerzenie na ubo sze spo-
ecze stwa dzia ania instytucji, które ju  raz udowodni y swoj  skuteczno  w kra-

jach rozwini tych, wspieraj c d enie do poprawy standardu ycia. Co wi cej, kraje
rozwijaj ce si  mog  uczy  si  na b dach pope nionych przez kraje bogatsze
— mowa o wykorzystaniu zasobów i wzro cie gospodarczym przy wdro eniu sys-
temu ochrony przed zanieczyszczeniem rodowiska, wymieraniem gatunków lub
szybkim i powszechnym grabie czym wykorzystaniem zasobów naturalnych.

I dlatego moim zdaniem s  dwa bardzo dobre i wzajemnie ze sob  powi zane
powody, które powinny sk oni  Ci  do lektury tej ksi ki i poznania tajników
ekonomii:

 Dowiesz si , jak funkcjonuj  nowoczesne gospodarki. To pozwoli Ci nie tylko
zrozumie , dlaczego tak znacznie wzrós  standard ycia, ale i zidentyfikowa
obszary, w których pojawia si  potencja  do udoskonale .

 Zdob dziesz gruntown  wiedz  na temat fundamentalnych zasad ekonomii,
która pozwoli Ci oceni  propozycje polityków (mi dzy innymi) dotycz ce
polityki gospodarczej. Po lekturze tej ksi ki b dziesz umie  oddzieli  ziarno
od plew.
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Ekonomia jako nauka o niedoborze
Niedobór jest fundamentalnym i nieuniknionym zjawiskiem le cym u podstaw
potrzeby nauki ekonomii. Nie masz nawet w przybli eniu do  czasu ani zaso-
bów, aby zapewni  sobie wszystko, czego pragniesz, wi c ludzie musz  podej-
mowa  trudne decyzje dotycz ce tego, co maj  produkowa  i konsumowa . Je li
nie mo na mie  wszystkiego, to przynajmniej warto mie  wszystko to, co mo na
osi gn  w okre lonych okoliczno ciach. Bez niedoboru czasu, zasobów, informacji,
dóbr konsumpcyjnych, pokoju i dobrej woli na Ziemi ludziom niczego by nie
brakowa o. W rozdziale 2. zajm  si  kwesti  niedoboru i kompromisów, do jakich
niedobór zmusza ludzi.

Ekonomi ci analizuj  decyzje podejmowane przez ludzi w celu zmaksymalizo-
wania poziomu zadowolenia w wiecie niedoboru. Proces ten okazuje si  blisko
zwi zany z zasad  malej cych korzy ci, opisuj c  smutny fakt, e ka da dodatkowa
ilo  zasobu wprowadzona do procesu produkcyjnego przynosi coraz mniejsze efekty.

Podobnie jak niedobór, tak zmniejszaj ce si  zyski s  nieuniknion  rzeczywi-
sto ci , dlatego w rozdziale 3. wyja ni , jak ludzie bardzo m drze radz  sobie z tym
zjawiskiem w celu jak najlepszego wykorzystania ograniczonych zasobów pozosta-
j cych do ich dyspozycji.

Odes anie makroekonomii i mikroekonomii
do przeciwnych naro ników

G ównym kryterium, wedle którego podzieli em materia  zawarty w tej ksi ce,
jest rozbicie ekonomii na dwa dzia y:

 Mikroekonomia skupia si  na jednostkach i autonomicznych firmach. W przypadku
tych pierwszych wyja nia, jak ludzie zachowuj  si  w sytuacjach, gdy musz
wyda  pieni dze lub zainwestowa  swoje oszcz dno ci. W przypadku tych
drugich dyscyplina ta koncentruje si  na reakcjach przedsi biorstw na rynku
w d eniu do zmaksymalizowania zysku i w kontek cie konkurencji z innymi
podmiotami.

 Makroekonomia zajmuje si  gospodark  jako organiczn  ca o ci , koncentruj c
si  na ogólnoekonomicznych czynnikach, takich jak stopy procentowe, inflacja
i bezrobocie. Obejmuje równie  rozwa ania na temat wzrostu gospodarczego
i tego, jak rz d wykorzystuje polityk  fiskaln  i polityk  pieni n  do
minimalizowania konsekwencji recesji.
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U podstaw zarówno mikro-, jak i makroekonomii leżą te same zasady, takie jak
niedobór (niedomiar zasobów) i zasada malejących korzyści. Z tego powodu, zanim
przejdę do zgłębiania mikroekonomii w części II, a makroekonomii w części III,
resztę części I poświęcę na wyjaśnienie podstawowych reguł dotyczących całej
ekonomii.

Z bliska i osobiście — mikroekonomia
Mikroekonomia jest nauką o zachowaniu najmniejszych trybików w machinie
gospodarki, zajmującą się podstawowymi podmiotami sprawczymi, a mianowicie
indywidualnymi konsumentami i przedsiębiorstwami. W tej części rozdziału skon-
centruję się na szczególnych cechach mikroekonomii: podaży i popycie, konkurencji,
prawach własności, problemach dotyczących rynków i kwestiach ekonomicznych
w służbie zdrowia.

Równoważenie podaży i popytu
We współczesnej gospodarce przedsiębiorstwa oraz ich klienci produkują i kon-
sumują wszystko, co zostaje wytworzone. Zasada równoważenia popytu i podaży
przekłada się na produkcję oraz na ceny produktów na rynkach konkurencyjnych.
Producenci decydują o podaży, konsumenci o popycie, a ich wzajemna interakcja
na rynkach wpływa na to, co zostaje wyprodukowane i ile to kosztuje (patrz roz-
dział 4., w którym znajdziesz więcej szczegółów).

Konsumenci podejmują decyzje ekonomiczne, które mają na celu zmaksymalizo-
wanie ich szczęśliwości przy ograniczonych dochodach. Najpierw oceniają użytecz-
ność lub poziom satysfakcji, jaki przyniesie im każde działanie. Następnie ana-
lizują koszty i potencjalne korzyści wyboru kierunku działania, który zapewni
im największą satysfakcję przy ograniczonych dochodach. Te decyzje kształtują
krzywe popytu, które wpływają na ceny i poziom produkcji na rynku. Tymi za-
gadnieniami zajmuję się w rozdziale 5.

W podobny sposób decyzje mające na celu maksymalizację zysku podejmowane
przez przedsiębiorstwa kształtują krzywe podaży wpływające na sytuację rynkową.
Każda firma decyduje, co wyprodukować i w jakiej ilości, porównując koszty i przy-
chody. Jednostka produkcji zostanie wyprodukowana tylko wtedy, gdy spowoduje to
zwiększenie zysku producenta. Firma wyprodukuje dane dobro tylko wtedy, gdy
wzrost przychodów ze sprzedaży przekroczy jednostkowy koszt produkcji. Tego
rodzaju zachowania są podstawą do wyliczania wzrostu krzywych podaży i tego,
w jaki sposób wpływają one na ceny i poziomy produkcji na rynkach (zajmuję się
tym w rozdziale 6.).

Rozważania o zaletach konkurencji
Możesz nie być wielkim zwolennikiem firm dążących do maksymalizacji zysku,
jednak ekonomiści je kochają — przynajmniej dopóty, dopóki funkcjonują one
w konkurencyjnych gałęziach gospodarki. Dlaczego? Dlatego, że zmuszone do
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walki konkurencyjnej przedsi biorstwa trzymaj  si  dwóch naprawd  wspania-
ych praw ekonomicznych:

 Konkurencyjne przedsi biorstwa s  alokacyjnie efektywne, co oznacza po prostu,
e produkuj  towary i us ugi najbardziej po dane przez konsumentów.

 Konkurencyjne przedsi biorstwa s  produkcyjnie efektywne, co znaczy,
e produkuj  te towary i us ugi po najni szych mo liwych kosztach.

Te dwie cechy konkurencyjno ci s  kluczem do zrozumienia znanej koncepcji
niewidzialnej r ki Adama Smitha, g osz cej, e w warunkach ogranicze  narzuca-
nych przez konkurencj , przejawiana przez ka de przedsi biorstwo dza zysku
sk ania je do dzia ania w spo ecznie optymalny sposób, tak jakby by o kierowane
przez niewidzialn  r k . T  koncepcj  (i wiele innych korzy ci p yn cych z konku-
rencji) omawiam w rozdziale 7.

Analiza problemów wynikaj cych z braku konkurencji
Niestety, nie wszystkie firmy funkcjonuj  w warunkach rynku konkurencyjnego.
A gdy tak si  dzieje, nie dzia aj  one w spo ecznie optymalny sposób. Najbardziej
ekstremalnym przyk adem niezdrowej zmiany warunków dzia alno ci gospo-
darczej przy braku konkurencji jest monopol, czyli sytuacja, gdy w jednej bran y
funkcjonuje tylko jedno przedsi biorstwo, które nie musi walczy  o pozycj  na
rynku z innymi firmami. Monopoli ci niecnie ograniczaj  produkcj , aby pod-
nie  ceny i zwi kszy  swoje zyski. Te szkodliwe dla konsumentów dzia ania mo e
zako czy  tylko interwencja rz du.

Mniej skrajnym przypadkiem konsekwencji braku konkurencji jest oligopol, czyli
sytuacja, gdy w danej bran y dzia a ograniczona liczba przedsi biorstw. W takich
przypadkach cz sto dochodzi pomi dzy tymi firmami do zmowy, tak aby nie
musia y konkurowa  ze sob  i dzi ki temu mog y utrzyma  wysoki poziom cen
oraz zwi ksza  zyski. Utrzymanie status quo na tak ukszta towanym rynku jest
trudne. Firmom trudno bowiem dotrzymywa  ustale , co koniec ko ców ko czy
si  tym, e oligopoli ci jednak ze sob  konkuruj , pomimo podejmowania wiel-
kich wysi ków, aby tego nie czyni . Z tego powodu nie zawsze konieczne s  re-
gulacje narzucane przez pa stwo. Tematem monopoli zaj em si  w rozdziale 8.,
a o oligopolach przeczytasz w rozdziale 9.

Reformowanie praw w asno ci
Na zdolno ci rynków i konkurencji do przynoszenia efektów korzystnych z punktu
widzenia spo ecze stwa mo na polega  tylko pod warunkiem stworzenia przez
spo ecze stwo dobrego systemu praw w asno ci. Prawo w asno ci pozwala jed-
nostce autorytarnie decydowa  o wykorzystaniu zasobu produkcyjnego. Tak wi c
na przyk ad osoba, która ma prawo w asno ci jakiej  nieruchomo ci gruntowej
(czyli jest w a cicielem ziemi) mo e zdecydowa , czy b dzie ona wykorzystana
pod uprawy rolnicze, stanie si  dzia k  rekreacyjn  czy powstanie na jej miejscu
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rezerwat przyrody1. Niemal wszystkie przypadki zanieczyszczania rodowiska
i wymierania gatunków s  bezpo redni  konsekwencj  niew a ciwie zdefiniowa-
nych praw w asno ci, przez które pojawiaj  si  zach ty do czynienia z a. Ekono-
mi ci bardzo powa nie podchodz  do tego problemu i bardzo si  staraj  zreformo-
wa  prawa w asno ci, tak aby zmniejszy  zanieczyszczenie i zatrzyma  wymieranie
gatunków. Te kwestie omawiam w rozdziale 10.

Sposoby radzenia sobie z innymi cz stymi
przypadkami zawodno ci rynku
Monopole, oligopole i kiepsko zdefiniowane prawa w asno ci prowadz  do czego ,
co ekonomi ci nazywaj  zawodno ci  rynku — sytuacji, w której rynki generuj
spo ecznie nieoptymalne efekty. Dwa inne, cz ste powody zawodno ci rynku to
asymetria informacji i istnienie dóbr publicznych.

 Asymetria informacji ma miejsce wówczas, gdy kupuj cy wie wi cej ni
sprzedaj cy o jako ci dobra, którego zakup negocjuje, albo w sytuacji odwrotnej,
czyli gdy sprzedaj cy wie wi cej ni  kupuj cy. Z powodu tej nierówno ci pozycji
stron i spowodowanych ni  podejrze  wiele potencjalnie korzystnych transakcji
ostatecznie nie zostaje zawartych.

 Dobra publiczne to produkty lub us ugi, których nie mo na zaoferowa  tylko
jednej osobie. Gdy do takich dóbr ma dost p tylko jedna osoba, powstaje
konieczno  zaoferowania ich wszystkim. (Przyk adem niech b dzie pokaz
sztucznych ogni). Problemem jest to, e wi kszo  ludzi stara si  czerpa
korzy ci z dóbr publicznych bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

Obie te sytuacje i sposoby radzenia sobie z nimi omawiam w rozdziale 11.

Diagnozowanie ekonomiki opieki zdrowotnej
Chyba nikomu nie jest obcy niepokój o dost p do niedrogiej, wysokiej jako ci
opieki medycznej, tej wiadczonej przez pa stwowe jednostki publicznej s u by
zdrowia, systemy ubezpiecze  finansowane przez pracodawc  lub te jednostki
niepubliczne, za które ka dy z nas mo e p aci  z w asnej kieszeni. Ka dy system
opieki medycznej zapewnia ró ne zach ty, które mog  mie  wp yw na wydaj-
no , wykorzystanie i koszty — i czasami nie wszystko wydaje si  tu dzia a
zgodnie z dobrymi standardami. W rozdziale 12. zajm  si  opisem systemu za-
ch t, przepisów i strategii dzia a , dzi ki któremu mo na poprawi  zasi g do-
st pno ci opieki medycznej i zmniejszy  jej koszty zgodnie z prawami ekonomii.

                                                          
1 Oczywi cie po uzyskaniu zgody na przekszta cenie przez stosowny organ — urz d gminy
b d  starostwo powiatowe, w zale no ci od tego, czy zosta  przyj ty na tym terenie plan
zagospodarowania przestrzennego, czy nie — przyp. red.
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Zrozumienie ekonomii behawioralnej
Ludzie nie zawsze zachowuj  si  racjonalnie, co nie jest bez znaczenia, bowiem
wi kszo  praw ekonomii jest odpowiedzi  na pytanie, jak post puje racjonalna
osoba w takiej czy innej sytuacji rynkowej. Ekonomia behawioralna wype nia t
luk , t umacz c nieracjonalne decyzje podejmowane przez jednostki. Po czterech
miliardach lat ewolucji cz owiek dysponuje mózgiem, który nie zawsze funkcjo-
nuje bez b dów. Zdarza si , e pope niamy b dy dlatego, e jeste my zbyt pew-
ni siebie, za bardzo koncentrujemy si  na chwili bie cej, rozpraszamy si  pod
wp ywem zalewu nieistotnych dla nas informacji albo podejmujemy decyzje finan-
sowe wówczas, gdy nie potrafimy spojrze  na nie z innej perspektywy. W roz-
dziale 13. staram si  znale  racjonalne wyt umaczenie nieracjonalnych zachowa .
To b dzie szalenie radosne do wiadczenie.

Z oddalenia i ca o ciowo — makroekonomia
Makroekonomia ujmuje gospodark  jako zunifikowan  ca o . Studia makroeko-
nomiczne nios  ze sob  wiele korzy ci, poniewa  okre lone czynniki, takie jak
stopy procentowe czy polityka podatkowa, maj  wp yw na ca  gospodark . Ponadto
gdy gospodarka przechodzi okres recesji lub gwa townego o ywienia, efekty s
odczuwane przez ka d  osob  i firm . W tej cz ci pokrótce obja ni  podstawowe
prawa makroekonomii.

Analiza stanu gospodarki
Ekonomi ci wyliczaj  produkt krajowy brutto (PKB), czyli warto  wszystkich dóbr
i us ug wytworzonych w gospodarce w danym okresie, zwykle na przestrzeni
kwarta u lub roku. Pomiar ten jest niezb dny, gdy  je li nie umiemy zmierzy ,
jak radzi sobie gospodarka, nie jeste my w stanie powiedzie , czy polityka rz du,
która z za o enia ma doprowadzi  do wzrostu gospodarczego, spe nia swoje za-
danie. Wszystkie zagadnienia dotycz ce PKB omówi  w rozdziale 14.

Inflacja to miara tego, jak zmienia si  w czasie poziom cen. Temat ten, któremu
po wi cam rozdzia  15., ma znaczenie kluczowe, poniewa  wysoki poziom in-
flacji zwykle czy si  z wielkimi problemami gospodarczymi, takimi jak g bo-
kie recesje czy niewyp acalno  pa stw.

Studia nad inflacj  s  wa ne równie  dlatego, e prowadz  do wa nej konstata-
cji: kiepska polityka rz dowa jest na ogó  g ównym winowajc  wysokiej inflacji.
A zatem odpowiedzialno  za wysok  inflacj  spada w ca o ci na rz dy.

Rzut oka na handel mi dzynarodowy
O handlu mi dzynarodowym mówimy wtedy, gdy konsumenci, firmy lub rz dy
kupuj  produkty lub zasoby wyprodukowane w innych krajach. Poniewa  cz sto si
zdarza, e importowane towary stanowi  konkurencj  dla towarów produkowanych
lokalnie, handel mi dzynarodowy stale prowadzi do pojawiania si  kontrowersji
politycznych, gdy pojawiaj  si  próby narzucania ce  importowych lub kwot liczbo-
wych po to, aby ogranicza  import i u atwia  ycie krajowym producentom.
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Te spory nasilaj  si  z powodu zastrze e  dotycz cych humanitarnych warun-
ków pracy w krajach eksportuj cych ta sze towary. Pojawiaj  si  tak e w tpli-
wo ci dotycz ce tego, czy zagraniczni producenci s  niesprawiedliwie subsydio-
wani przez swoje rz dy i czy kurs walut nie jest sztucznie modyfikowany przez
zagraniczne rz dy, aby zapewni  krajowym producentom przewag  nad firmami
z innych pa stw. W rozdziale 14. znajdziesz wyja nienia dotycz ce sposobu ana-
lizy ekonomicznej tych zagadnie  w kontek cie globalizacji.

Rozpoznawanie przyczyn recesji i walka z ni
O recesji mówimy wówczas, gdy liczba produkowanych dóbr i us ug oferowanych
na okre lonym rynku zaczyna si  zmniejsza . Recesja ma nieprzyjemne konse-
kwencje z dwóch powodów:

 Mniejsza produkcja prowadzi do ograniczenia konsumpcji.

 Wielu ludzi traci prac , poniewa  firmy nie potrzebuj  wielu pracowników
do wyprodukowania mniejszej liczby dóbr i us ug.

Recesja nie znika, poniewa  czynniki instytucjonalne w gospodarce bardzo utrud-
niaj  spadek cen. Gdyby ceny mog y spa  szybko i atwo, czas recesji szybko do-
bieg by ko ca. Jednak poniewa  ceny nie mog  szybko i atwo spada , ekonomi ci
musz  opracowywa  strategie przeciwdzia aj ce stagnacji, aby wydobywa  go-
spodarki z recesji najszybciej, jak to mo liwe.

Powstanie strategii przeciwdzia ania recesji zawdzi czamy przede wszystkim
brytyjskiemu ekonomi cie Johnowi Maynardowi Keynesowi, który w 1936 roku
napisa  pierwsz  ksi k  po wi con  makroekonomii i zagadnieniu zwalczaniu
recesji. W rozdziale 16. prezentuj  jego model ekonomii, pokazuj c, w jaki spo-
sób uwzgl dnia on explicite fakt, e ceny nie mog  szybko i atwo spa , aby za-
ko czy  recesj . Poniewa  model Keynesa zak ada swoist  „lepko ” cen, jest on
najlepszym sposobem zilustrowania konsekwencji zastosowania dwóch narz dzi,
które mog  pomóc w wyd wigni ciu gospodarki z recesji.

Te narz dzia to: polityka fiskalna i polityka pieni na, omówione szczegó owo
w rozdziale 17.

 Polityka pieni na wykorzystuje zmiany w poda y pieni dza do zmiany stóp
procentowych, aby pobudzi  aktywno  gospodarcz . Je li na przyk ad rz d
decyduje si  na obni k  stóp procentowych, konsumenci po ycz  wi cej pieni dzy,
aby kupowa  domy i samochody. A wzrost konsumpcji pobudzi aktywno
gospodarcz  i pomo e gospodarce szybciej si  rozwija .

 Polityka fiskalna odnosi si  do zwi kszenia wydatków pa stwa lub zmniejszenia
podatków w celu zwalczania recesji. Na przyk ad je li rz d kupuje wi cej us ug
i dóbr, zwi ksza si  aktywno  gospodarcza. Podobnie je li rz d obni a podatki,
rosn  dochody konsumentów (po opodatkowaniu). Nadwy ka dochodów, je eli
zostanie wydana na dobra konsumpcyjne, nap dza gospodark .
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Pomys y Keynesa na przeciwdzia anie recesji w pierwszych dekadach po ich zde-
finiowaniu wydawa y si  funkcjonowa  bez zarzutu. Jednak w latach siedemdzie-
si tych sytuacja uleg a zmianie. Sta o si  jasne, e cho  polityka fiskalna i polityka
pieni na s  pot nymi narz dziami zwalczania recesji, maj  te  swoje ograniczenia.

Z tego powodu w rozdziale 17. opisuj  równie  czynniki ograniczaj ce efektyw-
no  polityki pieni nej i polityki fiskalnej. Kluczow  koncepcj  s  racjonalne
oczekiwania. Wyja nia ona, jak racjonalnie post puj cy ludzie cz sto w reakcji na
zmiany polityki zmieniaj  swoje zachowania w sposób, który ogranicza efektyw-
no  tych zmian. T  koncepcj  musisz zrozumie , je li chcesz wyrobi  sobie w asne
zdanie na tematy aktualnie poruszane w czasie debat o stanie polityki makro-
ekonomicznej.

Kryzysy finansowe to recesje wywo ane wtedy, gdy wa ne instytucje finansowe
nie mog  dotrzyma  z o onych obietnic finansowych. Zdarza si  to cz sto wówczas,
gdy konsumenci lub przedsi biorstwa zaci gaj  zbyt wiele kredytów i w kon-
sekwencji nie s  w stanie sp aca  zaci gni tych w bankach po yczek. Czasami do
kryzysu dochodzi wtedy, gdy rz d za bardzo si  zad u a, a potem nie mo e
sp aci  swoich obligatariuszy. W rozdziale 18. omawiam przyczyny i konsekwencje
kryzysów finansowych.

Zrozumie , w jaki sposób ekonomi ci
wykorzystuj  wykresy i modele

Ekonomi ci lubi  by  logiczni i precyzyjni, dlatego cz sto pos uguj  si  algebr
i matematyk . Lubi  równie  prezentowa  swoje pomys y w atwy do przyswoje-
nia i intuicyjny sposób, co wyja nia, dlaczego tak cz sto wykorzystuj  wykresy.

Wykresy wykorzystywane przez ekonomistów s  niemal zawsze wizualizacjami
modeli ekonomicznych. Model ekonomiczny jest matematycznym uproszczeniem
rzeczywisto ci, pozwalaj cym skupi  si  na tym, co prawdziwie istotne, i pomi-
n  mas  niepotrzebnych szczegó ów. Na przyk ad ekonomiczny model popytu
konsumenckiego skupia si  na tym, jak ceny wp ywaj  na ilo  dóbr i us ug, które
chc  naby  ludzie. Oczywi cie inne elementy, takie jak zmienno  mody i indy-
widualne gusta, równie  wp ywaj  na poziom popytu, jednak kluczowe znacze-
nie ma cena.

Aby nie doprowadzi  do ataku paniki wywo anej widokiem wykresów wylewaj -
cych si  z kart tej ksi ki, uzna em za stosowne po wi ci  kilka stron na oswojenie
Ci  z tym, co napotkasz w kolejnych rozdzia ach. We  g boki oddech — obie-
cuj , e nie b dzie bola o.
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Twój pierwszy model: krzywa popytu
Gdy ekonomi ci analizuj  popyt, upraszczaj  ca y proces, koncentruj c si  na ce-
nach. We my na przyk ad sok pomara czowy. Jego cena ma zasadniczy wp yw
na to, jak  ilo  soku kupi  ludzie. (I niewa ne, jaka dieta jest akurat na topie —
je li sok pomara czowy b dzie kosztowa  50 z  za litr, znajdziesz sobie praw-
dopodobnie inn  diet ). Z tego powodu pomocne jest abstrahowanie od innych
czynników i skupienie si  na tym, jak cena soku pomara czowego wp ywa na
ilo , jak  chc  zakupi  ludzie.

Wyobra my sobie, e ekonomi ci ruszaj  w teren i zaczynaj  przepytywa  konsu-
mentów, ile litrów soku pomara czowego kupiliby miesi cznie przy za o eniu
wyst pienia trzech hipotetycznych cen: 10 z otych, 5 z otych i 1 z oty za litr. Wy-
niki takiego hipotetycznego sonda u prezentuje tabela 1.1.

TABELA 1.1. Liczba litrów soku pomara czowego, jak  gotowi s  zakupi  konsumenci

Cena Litry

10 z otych 1

5 z otych 6

1 z oty 10

Ekonomi ci mówi  o ilo ciach, jakie byliby sk onni naby  konsumenci przy okre-
lonych cenach, jako o wielko ci popytu czy te  po prostu o popycie. Gdy spojrzysz

na tabel  1.1, stwierdzisz, e cena i wielko  popytu s  do siebie odwrotnie pro-
porcjonalne, co oznacza, e gdy jedna ro nie, to druga spada.

Poniewa  ta odwrotna zale no  ceny i wielko ci popytu jest tak bardzo uni-
wersalna i sprawdza si  w przypadku niemal wszystkich produktów i us ug, eko-
nomi ci nazywaj  j  prawem popytu. Ale szczerze mówi c, prawo popytu staje si
o wiele bardziej zrozumia e i interesuj ce, je li na nie spojrzysz, a nie tylko sobie
je wyobrazisz.

Wykorzystanie danych do tworzenia krzywej popytu
Najlepszym sposobem prezentacji danych z tabeli 1.1 jest naniesienie ich na wy-
kres. W typowym wykresie przedstawiaj cym krzyw  popytu o  x to dane doty-
cz ce ilo ci, a pionowa o  y zawiera dane dotycz ce ceny jednostkowej.

Na rysunku 1.1 zaznaczy em trzy punkty, nadaj c im nazwy A, B i C. Na osi po-
ziomej na rysunku 1.1 znajduje si  informacja o liczbie litrów soku, na jak  wy-
st puje popyt w ród konsumentów w ci gu miesi ca przy ró nych poziomach
cen. Na osi pionowej umie cili my ceny.
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RYSUNEK 1.1.
Popyt

na sok
pomara czowy

Punkt A jest graficzn  reprezentacj  danych zaczerpni tych z górnego wiersza
tabeli 1.1. Mówi on nam tyle, e przy cenie 10 z otych za litr ludzie b d  sk onni
do kupienia miesi cznie zaledwie 1 litra soku pomara czowego. Podobnie punkt B
oznacza wielko  popytu wynosz c  6 litrów soku miesi cznie przy cenie 5 z otych
za litr, podczas gdy punkt C wskazuje, e przy cenie w wysoko ci 1 z otego za litr
ludzie b d  sk onni naby  10 litrów soku miesi cznie.

Zauwa , e po czy em punkty A, B i C lini . Zrobi em to dlatego, e przeprowadza-
j cy badanie ekonomi ci zaproponowali respondentom tylko trzy hipotetyczne
ceny. Gdyby dysponowali bud etem pozwalaj cym zapyta  konsumentów o ich
sk onno  do zakupu przy ka dej mo liwej cenie (na przyk ad 8 z otych i 46
groszy za litr, 2 z ote i 23 grosze za litr itd.), to na wykresie mieliby my niesko -
czon  liczb  kropek. Poniewa  jednak tego nie zrobiono, dokonujemy interpolacji,
wykre laj c prost  lini . Powinna ona umo liwia  w miar  dobre oszacowanie wiel-
ko ci popytu przy cenach, o które bezpo rednio nie zapytano w trakcie sonda u.

Linia prosta cz ca punkty na rysunku 1.1 to krzywa popytu. Wiem, e wcale nie
jest krzywa, jednak dla uproszczenia ekonomi ci u ywaj  tego terminu w od-
niesieniu do wszelkich naniesionych na wykres zale no ci mi dzy cen  a wielko ci
popytu, bez wzgl du na to, czy przyjmuj  one kszta t linii prostej, czy krzywej.

Ta linia — niewa ne czy prosta, czy krzywa — pozwala wizualizowa  odwrotnie
proporcjonaln  zale no  mi dzy cen  a wielko ci  popytu: gdy cena ro nie, popyt
maleje. Ta cecha ka e si  domy la , e krzywa popytu jest lini  opadaj c  ku osi x.
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Nieco uogólniaj c, mo na pokusi  si  o stwierdzenie, e nachylenie krzywej po-
pytu pozwala szybko okre li  stopie  intensywno ci zmiany proporcjonalnej ceny
do liczby produktów. Je li krzywa popytu spada bardzo ostro, to od razu wiesz,
e konieczna jest du a zmiana ceny, aby spowodowa  wzrost liczby kupowanych

produktów. I przeciwnie, gdy krzywa jest bardzo p aska, nawet ma a zmiana ceny
spowoduje du  zmian  liczby kupowanych produktów.

Rozwini ciem tych wniosków jest stwierdzenie, e krzywe popytu o zmiennym
nachyleniu (to znaczy krzywe, które nie s  idealnie prostymi liniami) mówi , e
zale no ci mi dzy cen  a ilo ci  równie  nie s  ani proporcjonalne, ani sta e.
W tych bardziej stromych cz ciach krzywych popytu zmiana ceny powoduje
stosunkowo niewielk  zmian  ilo ci nabywanych produktów lub us ug. W innej,
bardziej p askiej cz ci tych krzywych, zmiana ceny powoduje stosunkowo du
zmian  popytu.

Wykorzystanie krzywej popytu do prognozowania
Graficzne przedstawienie krzywej popytu znacznie zwi ksza równie  mo liwo
dokonywania szybkich prognoz. Linia prosta na rysunku 1.1 mo e by  na przy-
k ad podstaw  do stwierdzenia, e przy cenie 9 z otych za litr ludzie byliby sk onni
do zakupu oko o 2 litrów soku pomara czowego miesi cznie. Zaznaczy em to
miejsce na wykresie jako punkt E.

Za ó my, e nie mia by  mo liwo ci zobaczy  rysunku 1.1 i widzia by  tylko za-
warto  tabeli 1.1. Czy wówczas móg by  szybko oszacowa , ile soku miesi cznie
byliby sk onni naby  ludzie, gdyby jego cena wynosi a 3 z ote za litr? Patrz c na
drugi i trzeci wiersz tabeli 1.1, musia by  stwierdzi , e byliby sk onni naby  od
6 do 10 litrów soku. Ale dok adniejsze wskazanie ilo ci wymaga oby sporo czasu
i denerwuj cej algebry.

Natomiast wystarczy jeden rzut oka na rysunek 1.1, aby szybko oceni , ile soku
miesi cznie byliby sk onni naby  ludzie, gdyby kosztowa  3 z ote za litr. Zaczy-
nasz od „3” na osi pionowej i przesuwasz wzrok poziomo w prawo a  do punktu
F na krzywej popytu, który znajduje si  na wysoko ci odpowiadaj cej 8 litrom
nabywanym miesi cznie. (Aby lepiej to unaoczni , na wykresie narysowali my
przerywane linie od obu osi do punktu F). Jak wida , wykres zamiast tabeli po-
zwala na znacznie prostsze prognozowanie.

Rysowanie w asnej krzywej popytu

Spróbuj przeprowadzi  proste wiczenie, w ramach którego trzeba wyznaczy
kilka punktów i po czy  je liniami. Wyobra my sobie, e rz d udost pni  raport
naukowców, w którym pojawiaj  si  wnioski, i  picie soku pomara czowego po-
woduje obni enie ci nienia krwi, zmniejsza ryzyko zawa u serca i wp ywa na
popraw  jako ci ycia seksualnego. Jak my lisz? Co stanie si  w takiej sytuacji
z popytem na sok pomara czowy? Oczywi cie powinien on wzrosn .
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Aby zweryfikowa  t  hipotez , nasza dzielna grupa ekonomistów po raz kolejny
rusza w teren, aby przeprowadzi  sonda  i zapyta  ludzi, jak  ilo  soku poma-
ra czowego b d  sk oni zakupi  w takiej sytuacji miesi cznie przy trzech hipo-
tetycznych cenach: 10 z otych, 5 z otych i 1 z oty, podobnie jak w tabeli 1.1. Wy-
niki tego nowego sonda u przedstawiono w tabeli 1.2.

TABELA 1.2. Liczba litrów soku pomara czowego, jak  konsumenci byliby sk onni
miesi cznie naby  po opublikowaniu raportu rz dowego

Cena Litry

10 z otych 4

5 z otych 9

1 z oty 13

Je li zdecydujesz si  wykona  zalecane wiczenie, Twoje zadanie b dzie polega o
na naniesieniu tych odpowiedzi na wykres z rysunku 1.1, a nast pnie na po cze-
niu ich lini  prost . (Tak, mo esz pisa  po tej ksi ce!).

W a nie wykre li e  now  krzyw  popytu. Odzwierciedla ona preferencje kon-
sumentów zmienione po opublikowaniu raportu rz dowego. Zwi kszony popyt
znajduje swój wyraz w fakcie, e w ka dym przypadku ludzie s  teraz sk onni
kupi  wi cej soku ni  wcze niej. Na przyk ad przy cenie 10 z otych za litr byliby
teraz sk onni zakupi  4 litry miesi cznie, a nie 1 litr jak poprzednio.

Nadal oczywi cie mamy do czynienia z odwrotnie proporcjonalnym stosunkiem
ceny i wielko ci popytu, co oznacza, e pomimo nowo odkrytych zalet prozdro-
wotnych soku pomara czowego, które wp ywaj  na wzrost sk onno ci do jego
zakupu, cena nadal ma wp yw na ilo , jak  sk onni byliby naby  konsumenci.
Wzrost ceny nadal oznacza spadek wielko ci popytu, a nawet nowa krzywa po-
pytu opada ku osi poziomej.

Wykorzystaj narysowan  przez Ciebie krzyw  popytu, aby oszacowa , jak  ilo
soku konsumenci byliby sk onni naby  miesi cznie przy cenie rz du 7 i 2 z otych
za litr. Oszacowanie tego tylko na podstawie wcze niejszej tabeli mo e by  trud-
ne, jednak powinno okaza  si  znacznie atwiejsze przy pomocy nowej krzywej
popytu z wykresu.

Poleć książkęKup książkę

https://helion.pl/rf/ekob3v
https://helion.pl/rt/ekob3v


42 CZ  I    Ekonomia — nauka o tym, jak ludzie radz  sobie z niedoborem

Poleć książkęKup książkę

https://helion.pl/rf/ekob3v
https://helion.pl/rt/ekob3v


 Skorowidz 437

Skorowidz
A

Akerlof George, 235
aktywa, 294, 305

finansowe, 376
niepieni ne, 380
rodzaje, 376
spadek cen, 393, 394
wzrost cen, 390, 391, 392
zakup, 294

alokacja zasobów si y
roboczej, 62

altruizm, 46
analfabetyzm, 30
analiza

kosztów i korzy ci, 50
ogranicze , 47, 48
poda y i popytu, 130, 419
zysków i strat, 50, 52

Arrow Kenneth, 420
asymetria informacji, 34,

233, 235, 236, 237, 253, 412
rozwi zanie problemu,

237, 238, 240, 241, 242,
243

skutki, 235, 237

B
bankructwo banku, 396
ba ka

cenowa, 386, 390
aktywów, 390
p kni cie, 396
powstawanie, 392

spekulacyjna, 390
p kni cie, 390, 394,

395, 396
pompowanie, 391, 394

barter, 312, 320
Becker Gary, 422
bezrobocie, 30, 337, 344,

362, 396
wska nik, Patrz:

wska nik bezrobocia
zapobieganie, 403

bilans handlowy, 303
biorca ceny, 130, 131
b d

logiczny, 273
poznawczy, 273
przetwarzania

logicznego, 273
status quo, 278
systematyczny, 268, 269
uogólniania, 406

brak samokontroli, 280
brak rynku, 235
bud et

ograniczony, 115
zrównowa ony, 301

C
Carlyle Thomas, 267
cena, 32, 38, 39, 69, 84

biorca, Patrz: biorca ceny
indeks, Patrz: indeks cen
lepka, 36, 332, 344, 345,

346, 362
oddolnie, 368, 369

odgórnie, 368
rozwi zanie problemu,

345
maksymalna, Patrz: pu ap

cenowy
malej ca, 146
minimalna, 103, 105
monopolisty, 179
na poziomie kosztów

rednich, 196
nominalna, 325
realna, 325
regulowana, 194, 195, 196
równowagi, 97, 102, 337
rynkowa, 97, 102, 170, 419
spadek, 36
sztywna, 349
wp yw na kszta t

krzywej
poda y, 92, 93, 100, 101
popytu, 84, 85, 86, 87,

88, 89, 100, 101, 123,
124

wsparcie, 106
zmiana, 322
zmowa, 202

c o importowe, 35, 307
Consumer Price Index,

Patrz: indeks CPI
Corn Law, Patrz: ustawa

zbo owa
cykl koniunkturalny, 332, 333
czynsz, 293, 294, 295

Poleć książkęKup książkę

https://helion.pl/rf/ekob3v
https://helion.pl/rt/ekob3v


 438 Ekonomia dla bystrzaków

D
d enie do szcz cia, 45, 46,

47, 110, 291, 306, Patrz te :
u yteczno

deadweight loss, Patrz: strata
spo eczna zb dna

Debreu Gerard, 420
deficyt

bud etowy, 301, 312, 371,
373

handlowy, 304, 305, 307
deflacja, 313, 315, 321
demokracja, 29
d ug

publiczny, 373
rolowanie, 374, 375

dobro
dyskretne, 159
komplementarne, 126
normalne, 85
podrz dne, 85
prywatne, 230, 246
publiczne, 34, 234, 415

finansowanie, 244,
245, 246

niekonkurencyjno ,
243, 244, 247

niewykluczalno ,
243, 247

przyk ady, 244
substytucyjne, 125, 126
wspólne, 229

dochód, 85
z dzia alno ci

gospodarczej, Patrz: zysk
z kapita u, Patrz: odsetki
z pracy, Patrz:

wynagrodzenie
z ziemi, Patrz: czynsz

dop aty rolnicze, 84
dylemat wi nia, 203, 204,

205, 206
dla wi kszej liczby

uczestników, 207
macierz korzy ci, 204,

205, 206
dyskryminacja grupowa, 243

d wignia finansowa, 394

E
Easterlin Richard, 275
edukacja, Patrz: szkolnictwo
efekt

elastyczno ci popytu, 125
framingu, 274, 276, 277
nadmiernej pewno ci, 273
pewno ci wstecznej, 273
posiadania, 278
potwierdzenia, 273
zewn trzny, 222, 234

negatywny, 222, 224,
225, 228

pozytywny, 222, 226
efektywno , 179, 190

alokacyjna, 33, 58
produkcyjna, 33, 58, 70

egotyzm atrybucyjny, 273
ekologia, 414, Patrz te :

dobro wspólne
ekonomia, 27, 43

behawioralna, 35, 267,
269, 285

dobrobytu, 420
historia, 28
neoklasyczna, 267, 269,

274, 281
ekonomika zdrowia, 250
ekspansja, 332
ekspert, 239
eksport, 302

netto, 298, 302
ujemny, Patrz: deficyt

handlowy
elastyczno  cenowa popytu,

Patrz: popyt elastyczno
cenowa

etyka, 46

F
filantropia, 245, 248, 412,

415
Fisher Irving, 328

Frank Robert, 275
Friedman Milton, 263, 421

G
Gammon Max, 263
GMP, 62, 64, 65, 66, 70

wybór punktu, 67
gospodarka

cykl koniunkturalny,
Patrz: cykl
koniunkturalny

faza
kurczenia,

Patrz: recesja
wzrostowa,

Patrz: ekspansja
kontrolowanie przez

pa stwo, 369, 384
mieszana, 75, 76
nakazowa, 71, 75, 79
obieg zamkni ty, 292
o ywienie, 35
pobudzanie, 360, 420,

Patrz te : gospodarka
stymulacja
wzrost wydatków

pa stwowych, 371,
372, 374

pokryzysowa, 398
recesja, Patrz: recesja
równowaga, 348, 352,

353, 355, 363, 420
stabilna, 354
tymczasowa, 364

rynkowa, 75, 76, 79
stymulacja, 369, 370,

Patrz te : gospodarka
pobudzanie
nieudana, 368, 370,

375, 384
tradycyjna, 75
wolnorynkowa, Patrz:

system wolnorynkowy
gospodarstwo domowe, 292,

294
przychód, 292

Poleć książkęKup książkę

https://helion.pl/rf/ekob3v
https://helion.pl/rt/ekob3v


 Skorowidz 439

gra w dyktatora, 283, 284
granica mo liwo ci

produkcyjnych, Patrz: GMP
Gutenberg Johannes, 247
gwarancja, 238

H
handel mi dzynarodowy, 35,

304, 307, 414
hazard moralny, 242, 243
hedonistyczna bie nia, 275
heurystyka, 270, 271, 273
hiperinflacja, 312, 316, 320

weimarska, 317, 318
wp yw na gospodark ,

316

I
import, 302
indeks

cen, 323
CPI, 322, 324, 325, 326

inflacja, 35, 121, 290, 311,
313, 315, 321, 362, 368, 370,
372, 374

d ugotrwa a, 421
jako podatek, 321
oczekiwana, 328, 329
pomiar, 321, 323, 324
presja, 370
przyczyny, 316, 317, 318,

383
skutki, 316, 318, 319, 321,

327, 374, 375
tempo oczekiwane, 327
zapobieganie, 376, 415

innowacje, 264
innowacyjno , 28, 70, 76, 413
interwencjonizm, 68, 69, 74,

75, 415
formy, 72, 73
przyk ady, 77
wady, 73, 74

inwestycje, Patrz: wydatki
inwestycyjne

K
Kahneman Daniel, 275
kapitalizm, 419
kapita , 59

deprecjacja, 300
ludzki, 60

kartel, 201, 203,
Patrz te : trust

konkurencja, 207
OPEC, 207, 208

pozycja dominuj ca,
209

podzia  firmy
dominuj cej, 210

strategia, 206, 207, 208,
209

Keynes John Maynard, 36,
346, 348, 420

keynesizm, 348
kolejka, 103
kolonializm, 418
koncepcja

ograniczonej
maksymalizacji, 421

sta ego nak adu pracy,
403

konkurencja, 32, 129, 413,
419

doskona a, 129, 141, 169,
170, 200
uwarunkowania, 129

monopolistyczna, 200,
211, 212
ceny, 212
efektywno , 215
wej cie nowych firm,

214
wyj cie firm, 215

zagraniczna, 405
konsument, 32

zachowanie, 43, 44, 45
konsumpcja, Patrz te :

wydatki konsumpcyjne
funkcja,  352
ograniczenie, 36

sk onno  kra cowa,
Patrz: MPC

wzrost, 36
konsumpcjonizm, 275
kontrakt d u ny, 390
kontrola wysoko ci

czynszów, 84, 103, 104
koszt

ca kowity, 131, 144, 145
monopolisty, 186
redni, 137, 138

kra cowy, 55, 138, 139,
140, 142, 143, 149, 184,
407

pracy, 407
produkcji, 363, 365

jednostkowy, 32
przepad y, Patrz: koszt

utopiony
spo eczny, 229
sta y, 133, 134, 148, 184,

404
ca kowity, 140
redni, 137, 138

utopiony, 53
utraconych korzy ci, 47,

49, 65, 132, 133
zmienny, 133, 134, 136, 184

ca kowity, 140
redni, 136, 137, 138

koszyk dóbr, 322, 323
cena, 323
wady, 326

kotwiczenie, 277
kredyt, Patrz: po yczka
Krezus, 314
krótkowzroczno , 279, 281
kryptowaluta, 313
kryzys, 316

finansowy, 37, 389, 393
pocz tek, 390, 391,

392, 393
walutowy, 389

krzywa
kosztów kra cowych, 139,

143, 151
monopolisty, 212, 213

Poleć książkęKup książkę

https://helion.pl/rf/ekob3v
https://helion.pl/rt/ekob3v


 440 Ekonomia dla bystrzaków

krzywa
prywatna, 223
spo eczna, 223

mo liwo ci
produkcyjnych, 62

poda y, 83, 91, 92, 96,
97, 220, 221, 419
nachylenie, 92
przesuni cie, 93, 94,

101, 166, 167, 223
rynkowa, 130
zagregowanej

d ugookresowa, 336,
363

zagregowanej
krótkookresowa,
339, 361

popytu, 39, 83, 86, 96,
97, 109, 182, 220, 221,
419
indywidualna, 130
o zmiennym

nachyleniu, 40
prognozowanie, 40
przesuni cie, 100,

Patrz: popyt
przesuni cie

rynkowa, 130
zagregowanego, 336,

345, 367
zale no ci, 125

przychodów kra cowych,
143, 144, 149, 150, 151,
179, 182, 186
monopolisty, 180, 182,

188, 191
kupowanie pod wp ywem

impulsu, 269
kurs walut, 36, 408

L
leseferyzm, 76, 348
lobbing, 73, 74
Lucas Robert, 423
luzowanie ilo ciowe, 387

M
macierz korzy ci dylemat

wi nia, 204, 205, 206
maj tek, 294, Patrz te :

aktywa
makroekonomia, 31, 32, 35,

289, 298, 369, 371, 420
Malthus Tomasz, 404
marginal propensity to

consume, Patrz: MPC
marginalizm, 406
Marks Karol, 418
Marshall Alfred, 419
merkantylizm, 418
mikroekonomia, 31, 32

perspektywa
d ugoterminowa, 149,

151
krótkoterminowa, 148,

149, 150
model

ekonomiczny, 37
Keynesa, 36, 346, 348,

349, 352
punkt równowagi, 353,

354, 355
poda y i popytu, 83, 84,

419
punkt równowagi, 97,

100
rodzin jako jednostek

ekonomicznych, 422
zachowania przest pcy w

oparciu o dokonywan
przez niego analiz
kosztów i korzy ci,
423

monopol, 33, 127, 129, 164,
177, 180, 188, 234, Patrz te :
kartel

bankructwo, 187, 192,
194, 196
zapobieganie, 196

efektywno
produkcyjna, 190

korzy ci, 191, 192

naturalny, 192, 193
ochrona patentowa, 191,

Patrz te : patent
regulowanie, 193, 197, 412

narzucanie ceny, 194,
195, 196

narzucanie
minimalnego
poziomu produkcji,
194

rentowno , 186
rozbijanie, 193, 197, 210
skutki szkodliwe

spo ecznie, 178, 189
subsydiowanie kosztów

produkcji, 193, 196, 197
mózg, 270

ewolucja, 270
modu owo , 272

MPC, 299
myopia, 279, 281

N
nadprodukcja, Patrz:

produkcja nadwy ka
nadwy ka

bud etowa, 301
ca kowita, 159, 163, 164,

167, 168
handlowa, 304
konsumenta, 159

dla dóbr ci g ych, 161
dla dóbr dyskretnych,

159, 160
producenta, 162

nast pstwo, 405
National Income and Product

Accounts, Patrz: NIPA
niedobór, 31, 32, 43, 226

opieka medyczna, 249,
260

subsydia, 228
niewidzialna r ka, 33, 47,

158, 219, 221, 412, 418, 420
NIPA, 290
NX, Patrz: eksport netto

Poleć książkęKup książkę

https://helion.pl/rf/ekob3v
https://helion.pl/rt/ekob3v


 Skorowidz 441

O
obligacje, 302, 373, 374, 379

cena, 380
oprocentowanie, 375
refinansowanie, 374
skup, 382
sprzeda , 382
stopa zwrotu, 380
wykup po cenie

nominalnej, 379
zerokuponowe, 379

obowi zek szkolny, 30
oczekiwanie racjonalne,

368, 369, 375, 383, 423
odsetki, 293, 294, 295,

Patrz te : stopa procentowa
oligopol, 33, 164, 200, 234,

Patrz te : kartel
konkurencja, 201, 202
wspó praca, 200, 201

omerta, 206
operacja otwartego rynku,

381, 386
opieka

medyczna, 34, 73, 249,
Patrz te : system opieki
zdrowotnej
bezp atna, 259
finansowanie, 250, 251
innowacje, 264

zdrowotna, Patrz: opieka
medyczna

P
patent, 29, 76, 78, 177, 191,

248, 413
ograniczenia, 248

pieni dz, 313, 376
dewaluacja, 320
dodruk, 312, 313, 316,

372, 374, 376
zapobieganie, 376

fa szerstwa, 76, 314
fiducjarny, 315, 377
funkcje, 319
historia, 312

jako jednostka
obrachunkowa, 320

jako rodek
gromadzenia warto ci,

319
p atno ci

odroczonych, 320
wymiany, 320

nadmiar, 380
papierowy, 314, 315,

Patrz te : banknot
parytet kruszcowy, 315,

376
wady, 376

poda , Patrz: poda
pieni dza

warto , 314
PKB, 35, 44, 290, 301, 351, 396

sk adowe, 291, 297, 298
us ugi niewliczane, 291,

295
wzrost, 290, 291, 297

p aca, Patrz: wynagrodzenie
p atno ci kuponowe, 379
podatek, 73, 164, 166, 167,

169, 244
inflacyjny, 321
dochodowy, 408
podnoszenie, 372, 373

poda , 32, 84, 91, 130, 419
czynniki, 92, 100, 101
doskonale

elastyczna, 95, 96
nieelastyczna, 95

ilo  równowagi, 97
krzywa, Patrz: krzywa

poda y
nadwy ka, 98

ywno ci, 105
pieni dza, 76, 313, 321,

375, 377, 421
nadmierna, 380
regulacja, 381

skup przez pa stwo, 106
spadek, 101
wzrost, 101
zagregowana, 331

polityka
fiskalna, 31, 35, 36, 290,

359, 360, 362, 363, 371,
399, 421
ograniczenia, 37

inflacyjna, 317
pieni na, 31, 36, 290,

318, 359, 360, 362, 363,
370, 375, 377, 381, 382,
399, 420, 421
ograniczenia, 37, 376
poluzowanie, 386

podatkowa, Patrz:
polityka fiskalna

pomoc ywno ciowa, 105
popyt, 32, 38, 39, 72, 84, 130,

419
czynniki, 85, 86, 87, 88,

89, 100, 101, 122
elastyczno

cenowa, 89, 90, 125
krzy owa, 125

krzywa, Patrz: krzywa
popytu

na pieni dz, 313, 314, 315,
321
nadmierny, 380

nadwy ka, 99, 350
spadek, 350
wzrost, 100
zagregowany, 331, 336,

338, 367
malej cy, 334
pobudzanie, 360, 362,

363, 371
post p technologiczny, 247,

412
poziom satysfakcji, 32
po yczka, 396

hipoteczna, 390, 392,
395

op acalno , 300
zabezpieczenie, 391

praca, 59
pracownik

niewykwalifikowany, 60
wykwalifikowany, 60
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pracownik
wynagrodzenie,

Patrz: wynagrodzenie
wyzysk, 72

prawo
autorskie, 76, 78, 413
niezamierzonych

konsekwencji, 409
patentowe, 29, 76, 413
popytu, 38, 257
w asno ci, 33, 76, 219, 414

intelektualnej, 77, 413
ograniczenia, 222
przemys owej, 413
le sformu owane,
228, 230

presja inflacyjna, 370
produkcja, 422

czynniki, 59
granica mo liwo ci,

Patrz: GMP
limit, 59
nadwy ka, 222, 224

szkody, 223, 224, 225
poziom

optymalny dla
monopolisty, 184,
185, 186

optymalny spo ecznie,
158, 159, 187, 220,
221, 224, 225, 228

regulowany, 194
zbyt niski, Patrz:

niedobór
poziom maksymalny, 333
w warunkach pe nego

zatrudnienia, 333, 334,
356, 360, 363

wstrzymanie, 149, 150, 151
produkt

cena, Patrz: cena
krajowy brutto,

Patrz: PKB
zró nicowanie, 211

produktywno , 408
kra cowa, 134

protekcjonizm pa stwowy,
405

próg rentowno ci, 132
przedsi biorczo , 59
przedsi biorstwo, 32, 127,

292, 294
cel, 128
efektywno ,

Patrz: efektywno
wchodzenie na rynek,

171, 172, 214
wychodzenie z rynku,

171, 174, 215
przeludnienie, 404
przewaga

absolutna, 309
komparatywna, 307, 308

przychód, 132
ca kowity, 131, 144, 145

monopolisty, 182, 186
gospodarstwa

domowego, 292
kra cowy, 142, 149, 179,

181, 182
monopolisty, 179, 182,

188, 191
przyczynowo , 405
przyrost naturalny, 404
pu ap cenowy, 103, 104, 164,

165

Q
QE, Patrz: luzowanie

ilo ciowe
quantitative easing,

Patrz: luzowanie ilo ciowe

R
rachunek dochodu

i produktu narodowego,
Patrz: NIPA

racjonalno , 268
recesja, 31, 35, 36, 37, 301,

316, 318, 332, 362, 389
definicja, 348

po p kni ciu ba ki
spekulacyjnej, 390,
397, 398

pocz tek, 331
przyczyny, 346, 348,

349, 396, 397
skutki, 344, 345
w USA w latach

2007 – 2009, 386, 389,
398

wielki kryzys, 347, 376,
420, 421

zwalczanie, 36, 356, 359,
360, 362, 372, 420

reklama, 246, 276
reputacja, 238
rewolucja, 419

przemys owa, 29
Ricardo David, 307, 418
Robinson Joan, 212, 214, 360
rolnictwo dop aty, Patrz:

dop aty rolnicze
równanie Fishera, 328
równowaga, 97, 98
rynek, 69, 70

amoralny, 72
brak, Patrz: brak rynku

rynek
czynników produkcji,

294
elastyczno , 407
finansowy, 294, 295
konkurencyjny, 70

efektywno , 156, 157
wolny, 153, 154, 155

obligacji, 379
oligopolistyczny,

Patrz: oligopol
otwarty operacja,

Patrz: operacja
otwartego rynku

reklam, 246
równowaga, Patrz:

równowaga rynkowa
stabilno , 407
towarów i us ug, 295
ubezpiecze , 239, 253
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hazard moralny, 242,
243

selekcja negatywna,
241

szacowanie ryzyka,
240, 241, 242

zdrowotnych, Patrz:
ubezpieczenie
zdrowotne

u ywanych samochodów,
236

wra liwy, 407
zawodno , 34,

Patrz: zawodno  rynku
ryzyko

inwestowania, 29
za o enia firmy, 129

S
Samuelson Paul, 421
selekcja negatywna, 241,

242, 251
zapobieganie, 252, 253,

255
Sherman Antitrust Act,

Patrz: ustawa Shermana
short-run aggregate supply

curve, Patrz: krzywa
poda y zagregowanej
krótkookresowa

si a robocza, 59, 62
Smith Adam, 33, 46, 158,

219, 281, 418
niewidzialna r ka rynku,

Patrz: niewidzialna r ka
Solow Robert, 422
spó ka z ograniczon

odpowiedzialno ci , 29
sprawiedliwo , 282
SRAS, Patrz: krzywa poda y

zagregowanej
krótkookresowa

standard ycia, 30, 325,
Patrz t : d enie
do szcz cia, u yteczno

stawka podatku
dochodowego, 408

stopa
procentowa, 35, 36, 44,

300, 375, 381
nominalna, 327, 328
poziom równowagi,

378, 379
realna, 327, 328, 421
regulowanie, 375, 377,

382
wzrost, 301
zerowa, 301

zwrotu
malej ca, 135, 136, 137
rosn ca, 135, 136

strata, 132, 146, 147
ekonomiczna, 132, 133
monopolisty, 186
spo eczna zb dna, 164,

165, 166, 167, 169
strategia dominuj ca, 205,

206
strumie , 294
subsydia, 73, 228, Patrz te :

monopol subsydiowanie
kosztów produkcji

synteza neoklasyczna, 421
system

bankowy, 397
cenowy, 69
demokratyczny, 79
ekonomiczny, 79
emerytalny, 404
fiducjarny, Patrz:

pieni dz fiducjarny
miar i wag, 76
opieki zdrowotnej, 256,

Patrz te : opieka
medyczna
Kanada, 255, 260
Singapur, 256, 261,

262, 263
USA, 255, 259, 260,

262, 264
Wielka Brytania, 255,

259, 262, 263

polityczny, 79
wolnorynkowy, 68, 69, 74

wady, 72
zarz dzania zapasami,

341
szkolnictwo, 30, 73, 77, 78,

413

T
technologia, 77, Patrz te :

innowacje, innowacyjno
teoria

gier, 203
dylemat wi nia, Patrz:

dylemat wi nia
koncepcji u yteczno ci

kra cowej, Patrz:
u yteczno  kra cowa

perspektywy, 274, 275
pieni dza ilo ciowa, 315,

418, 421
przewagi

komparatywnej, 418
tezauryzacja, 319
tragedia wspólnego

pastwiska, 228, 229
zapobieganie, 230

trust, 210

U
ubezpieczenie, Patrz te :

rynek ubezpiecze
grupowe, 253
zdrowotne, 250, 251, 259

ograniczenia, 251
selekcja negatywna,

251, 252
uczciwo , 282
uogólnianie, 406
ustawa

Shermana, 210
zbo owa, 307

utyl, 111
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u yteczno , 32, 45, 110, 111,
421

jednostka, 111
kardynalna, 111
kra cowa, 50, 112, 119

maksymalizacja, 115,
116, 117, 118, 119, 120,
121, 124

malej ca, 50, 52, 111,
113, 118, 120, 122

ujemna, 113
porz dkowa, 111
ujemna, 50

W
walka konkurencyjna, 33
Wannamaker John, 276
warunek wstrzymania

produkcji, 149, 150, 151
w asno  prywatna, 230,

246
wska nik

bezrobocia, 361
CPI, Patrz: indeks CPI

wsparcie cenowe, 106
wstrz s, 331, 334

popytowy, 340
negatywny, 340, 343,

344, 345, 361, 362
pozytywny, 338

skutki, 335
d ugookresowe, 335,

342, 343
krótkookresowe, 335,

339, 342, 343
wybór, 58
wydatki

autonomiczne, 352
faktyczne, 350, 351

indukowane, 352
inwestycyjne, 298, 300,

301, 382
planowane, 352

konsumpcyjne, 298, 382
planowane, 350, 351

wykres, Patrz te : krzywa
GMP, 62

wymieranie gatunków, 230
wynagrodzenie, 293, 295,

344, 362
lepko

oddolna, 368
odgórna, 368, 370

nominalne, 366
podwy ka, 363
realne, 365, 366, 367,

369, 370
wynalazca, 30
wyprzeda , 99
wzrost gospodarczy, 31, 290,

412

Z
zachowania konsumenckie,

43, 44, 45
zakupy

pa stwowe towarów
i us ug, 298

pod wp ywem impulsu,
269

zapasy, 349
poziom

docelowy, 349
dostosowywanie, 350,

355, 356
zbyt niski, 349, 350
zbyt wysoki, 349, 350

zasada
malej cych korzy ci, 31,

32, 59, 60, 61
nisko wisz cego owocu,

60
równowa enia popytu

i poda y, 32
zasoby

alokacja, 69, 71
klasyfikacja, 59
ludzkie, 59
naturalne, 30, 59
ograniczone, 58

zawodno  rynku, 233, 234
ziemia, 59, 293, Patrz te :

zasoby naturalne
zjawisko malej cych

korzy ci, 418
z udzenie planowania, 274
zmowa cenowa, 202
zysk, 131, 132, 146, 293, 294,

295
ekonomiczny, 132, 133,

170
firmy konkurencyjnej,

187, 188
kra cowy, 55
ksi gowy, 132
maksymalizacja, 128,

178, 184, 188, 193
monopolisty, 185, 187,

188, 193
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