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 Dowiesz się, jakich wyborów dokonują
ludzie, gdy mają wolną rękę.

 Zrozumiesz koncepcję użyteczności
krańcowej.

 

Rozdział 4
Gdy wiedziemy
życie bez żadnych
ograniczeń

życiu nie zawsze możemy robić to, na co w danej chwili mamy ochotę. Je-
steśmy ograniczani przez różnego rodzaju nakazy i zakazy: ograniczenia
dopuszczalnej prędkości, limity kaloryczne, dolne czy górne granice wie-

ku… W tym rozdziale nie obowiązują nas jednak żadne limity czy ograniczenia.
Przyjrzymy się wyborom konsumentów, które nie są niczym ograniczane. Taka
sytuacja nie ma wiele wspólnego z rzeczywistością, ale pozwala ekonomistom lepiej
zbadać zachowanie konsumentów, którzy nie muszą iść na trudne kompromisy,
związane np. z brakiem czasu czy pieniędzy (ale nie martw się, w rozdziale 5. wpro-
wadzimy ograniczenia).

W rozdziale 2. omówiliśmy model wyborów konsumenta, którzy ekonomiści wy-
korzystują do badania ludzkich preferencji. Wprowadziliśmy tam najważniejsze
narzędzia, które taką analizę umożliwiają, na przykład krzywe obojętności czy
samą koncepcję użyteczności (która określa wartość, jaką reprezentatywny konsument

W
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uzyskuje w związku z konsumpcją określonych dóbr). W tym rozdziale spojrzy-
my na koncepcję użyteczności z trochę innej perspektywy. W większym stopniu
posłużymy się matematyką, która umożliwi nam opisanie użyteczności konsu-
menta za pomocą tzw. funkcji użyteczności. Jest to narzędzie bardzo często stosowane
przez ekonomistów, ponieważ ułatwia zrozumienie tego, co kształtuje popyt i po-
daż na danym rynku. Samo w sobie jest więc narzędziem o dużej… użyteczności.

Stworzymy matematyczny obraz tego, w jaki sposób użyteczność motywuje okre-
ślone wybory typowego konsumenta. Zaczniemy od analizy tego, jak ludzie doko-
nują wyborów, kiedy nie są one w żaden sposób ograniczane (w rozdziale 5. opo-
wiemy więcej o różnego rodzaju ograniczeniach, zaś w rozdziale 6. będziesz miał
okazję się przekonać, jak zmieni się obraz naszego konsumenta, kiedy te ograni-
czenia włączymy do modelu). Opowiemy również o tym, jak oszacować użytecz-
ność, jaką zapewnia sobie konsument, dokonując tych czy innych wyborów. Do tego
celu wykorzystamy koncepcję użyteczności krańcowej, która oznacza dodatkową
użyteczność związaną z konsumpcją dodatkowej jednostki jakiegoś dobra. Aby ana-
liza była stosunkowo prosta, założymy przy tym, że wybory konsumenta nie są
niczym ograniczone.

Jemy, aż rozbolą nas brzuchy: zakładamy,
że więcej oznacza zawsze lepiej

Ogólnie rzecz biorąc, ekonomiści zakładają, że ludzie zawsze będą woleli więcej
niż mniej — jeśli tylko da się im wolność wyboru. Biorąc na zdrowy rozum, to
założenie może mieć sens. Przynajmniej do pewnego poziomu. To znaczy do mo-
mentu, gdy osiągniemy już pewien poziom konsumpcji i nasz apetyt zostanie za-
spokojony.

Jeżeli kiedykolwiek próbowałeś zjeść dziesiąty batonik i nie byłeś w stanie się prze-
móc, znajdowałeś się dokładnie w tej sytuacji, o której mowa. Ekonomiści mówią
o malejącej użyteczności krańcowej, mając na myśli to, że kiedy konsumujemy coraz
większą ilość danego dobra, użyteczność związana z konsumpcją każdej kolejnej
jego jednostki jest coraz mniejsza. Prędzej czy później spadnie wręcz do zera. Wtedy
nie będziesz już czerpał żadnego zadowolenia z dalszej konsumpcji danego dobra.
A nie jest wykluczone, że przyrost użyteczności stanie się ujemny i dalsza kon-
sumpcja zacznie przynosić dyskomfort. (Tak, to możliwe! Choć większość z nas
lubi czekoladę, po zjedzeniu kilku batoników możemy poczuć mdłości i nie będziemy
w stanie więcej na nią spojrzeć).

Ale nie zmienia to faktu, że dopóki nie osiągniemy tego szczególnego stanu
„nasycenia”, aktualne pozostaje założenie, że wolimy dostać więcej niż mniej.
Tej kwestii przyjrzymy się z bliska w podrozdziale „Decydujemy, jak daleko się
posuniemy: użyteczność krańcowa”. Teraz przyjmiemy po prostu założenie, że
więcej znaczy lepiej, i wprowadzimy kilka pojęć, którymi posługują się ekonomiści.
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Punktem wyjścia będzie dla nas koncepcja koszyka konsumpcyjnego. Czym jest
koszyk konsumpcyjny, wiesz już z grubsza po przeczytaniu rozdziału 2. Jednak
za chwilę przyjrzymy mu się nieco dokładniej.

Kiedy zrozumiesz w pełni, czym jest dla ekonomistów użyteczność, będziesz mógł
zacząć układać w jedną całość poszczególne elementy układanki, którą nazywamy
modelowaniem. W tym rozdziale zaprezentujemy pewne pojęcia, za pomocą któ-
rych ekonomiści wyrażają preferencje konsumentów i które pozwalają im upewnić
się, że modele są wewnętrznie spójne.

Dokonujemy wyboru: koszyk konsumpcyjny
Koszyk konsumpcyjny to zestaw dóbr (usług), które konsument może zdecydować
się zakupić. Wyobraź sobie, że na świecie istnieją tylko dwa dobra: herbata i kawa.
W takiej sytuacji koszyk dowolnego konsumenta będzie się składał wyłącznie z ja-
kiejś kombinacji tych dwóch rodzajów napojów, zatem koszyk konsumenta mo-
żemy zapisać symbolicznie jako:

(herbata, kawa)

Koszyk, który zawiera jedną filiżankę herbaty i jedną filiżankę kawy, moglibyśmy
symbolicznie zapisać następująco:

(1 herbata, 1 kawa)

A teraz wyobraź sobie, że oprócz herbaty i kawy możemy włożyć do naszego
koszyka cokolwiek. Każdy taki produkt (a także usługę) oznaczymy symbolicznie
przez xi, gdzie i oznacza numer kolejnego artykułu w koszyku. Ogólnie więc może-
my zapisać nasz koszyk tak:

(x1, x2, x3, …, xn)

Litera n oznacza liczbę artykułów w koszyku — liczbę wszystkich dóbr, które po-
tencjalnie moglibyśmy skonsumować.

Choć koszyk złożony z pewnej liczby (n) dóbr wydaje się realistyczny (w tym sen-
sie, że w którymś momencie każdy artykuł zacznie konkurować z innym o do-
stęp do Twojego portfela, przez co n nie będzie przyrastało w nieskończoność),
nie jest szczególnie wygodny w analizie. Aby ułatwić sobie pracę, ekonomiści zwy-
kle posługują się koszykiem złożonym z zaledwie dwóch artykułów. Jeden repre-
zentuje dobro, które w danej chwili interesuje nas najbardziej, a drugi — wszystkie
pozostałe dobra (możemy po prostu uznać, że dobro numer dwa to pieniądze).
Dalej będziemy stosować to uproszczone podejście. Jeżeli jednak wolałbyś uogólnić
analizę na dowolną liczbę dóbr, próbuj śmiało!
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A zatem dysponujemy poniższym koszykiem konsumpcyjnym, w skład którego
wchodzą dwa dobra:

(x1, x2)

Niech na wykresach dobro x1 będzie odkładane na osi poziomej, zaś dobro x2 na
osi pionowej.

Zakładamy też, że koszyki konsumpcyjne podlegają regułom preferencji (które
omówiliśmy w rozdziale 2.). Oznacza to, że jeśli mamy trzy koszyki: A, B oraz C,
i jeżeli preferujemy koszyk A względem B oraz B względem C, musimy jedno-
cześnie preferować koszyk A względem C.

Jeżeli przyjmiemy, że gusta i preferencje konsumenta spełniają warunki regular-
ności określone w rozdziale 2. (kompletność, zwrotność i przechodniość), każdy
koszyk konsumpcyjny można będzie przypisać do jakiejś krzywej obojętności. A jak
pewnie pamiętasz, każda krzywa obojętności łączy ze sobą koszyki, które zapew-
niają konsumentowi ten sam poziom użyteczności. Jeżeli więc weźmiemy dwa ko-
szyki leżące na tej samej krzywej (nazwijmy je P oraz Q), konsumentowi będzie
całkowicie obojętne to, na który z nich się zdecyduje. Oznaczamy to następująco:

P ~ Q

Inne spojrzenie na użyteczność: koszyki dopuszczalne
Na problem koszyków konsumpcyjnych oraz preferencji konsumenta możemy
spojrzeć także przez pryzmat zbioru decyzji dopuszczalnych, tzn. wszystkich moż-
liwych wyborów, jakich może dokonać konsument. Jeżeli wykreślimy zbiór decyzji
dopuszczalnych na rysunku, dość łatwo przekonamy się, jakie warianty będzie
preferował nasz konsument. Rysunek 4.1 przedstawia przykładową krzywą obo-
jętności dla wszystkich koszyków konsumpcyjnych, które dostarczają Robertowi
ten sam poziom użyteczności. Dwa z takich koszyków oznaczyliśmy literami A i B.
Obszar zacieniowany oznacza zbiór wszystkich tych koszyków konsumpcyjnych,
które mogłyby dostarczyć Robertowi wyższą użyteczność niż koszyk A czy B.
Załóżmy więc, że proponujemy Robertowi skorzystanie z koszyka C, który położony
jest właśnie w tym obszarze. Za pomocą znanych Ci już symboli możemy to wy-
razić w formie skróconej:

C   B, C   A

Ten symboliczny zapis potwierdza, że koszyk C jest ściśle preferowany względem
koszyka B czy A. Na rysunku 4.1 koszyk C należy do znajdującego się na prawo od
krzywej obojętności zacieniowanego obszaru, który zawiera wszystkie koszyki
ściśle preferowane względem A i B. Ponieważ mówimy wprost o ścisłej preferencji
(zajrzyj do rozdziału 2.), sama krzywa obojętności do tego obszaru nie należy.
Gdyby tak było, Robert uzyskiwałby z konsumpcji koszyka C co najmniej tę samą
użyteczność co z B czy A, podczas gdy założyliśmy, że uzyskuje użyteczność
wyższą.
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RYSUNEK 4.1.
Koszyki

konsumpcyjne
preferowane przez

Roberta: koszyk C
zapewnia wyższą

użyteczność niż
koszyk A czy B,

dlatego jest to koszyk
preferowany

Wykreślamy funkcję użyteczności
Jak wspomnieliśmy w rozdziale 2., każdy konsument posiada wiele krzywych obo-
jętności, a każda z nich reprezentuje inny poziom użyteczności konsumenta (który
jest stały dla danej krzywej). Załóżmy więc teraz, że naszym celem jest porównanie
koszyków znajdujących się na różnych krzywych obojętności. Jak tego dokonać?
To proste! Wykreślimy zbiór takich krzywych, startując od początku układu współ-
rzędnych (punkt 0). Każda będzie grupowała koszyki dóbr zapewniające identyczny
poziom użyteczności, przy czym im dalej na prawo, tym ten poziom będzie wyższy!
Spójrz na rysunek 4.2.

To graficzne przedstawienie koncepcji preferencji ma bardzo przyjemną cechę:
jeżeli poprowadzisz linię przechodzącą przez dokładnie jeden punkt każdej
krzywej obojętności i jeżeli krzywe te reprezentują dobrze się zachowujące pre-
ferencje, uzyskasz w efekcie graficzny obraz funkcji użyteczności. Dokładnie tak,
jak na rysunku 4.3, na którym nowa linia startuje z początku układu współrzęd-
nych i przecina każdą krzywą obojętności.

No dobrze, ale przecież każdy z tych punktów reprezentuje inną kombinację dóbr
znajdujących się w koszyku. I co wtedy? Cóż, przypomnij sobie, że jeżeli koszyki
złożone na przykład z trzech filiżanek herbaty i czterech filiżanek kawy oraz pięciu
filiżanek herbaty i dwóch kawy znajdują się na jednej krzywej (np. krzywej I1),
wówczas Robert będzie wobec nich obojętny — nie będzie mu robiło różnicy,
który z nich wybierze. Z drugiej strony, jeżeli koszyk złożony z sześciu filiżanek
herbaty i dwóch filiżanek kawy znajduje się na krzywej I2, będzie on koszykiem
ściśle przez Roberta preferowanym. Czy to Ci coś mówi?
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RYSUNEK 4.2.
Krzywe obojętności

leżące bardziej na
prawo dostarczają
Robertowi wyższej

użyteczności

RYSUNEK 4.3.
Użyteczność

odczuwana przez
Roberta rośnie, gdy

przechodzi on na
wyżej położoną

krzywą obojętności

Odpowiedź ma fundamentalne znaczenie dla funkcji użyteczności. Otóż kiedy
preferencje konsumenta należą do klasy dobrze się zachowujących, to niemal każdy
koszyk z krzywej obojętności może być częścią funkcji użyteczności! (A to oznacza,
że istnieje niemal nieskończona liczba dopuszczalnych, spójnych funkcji użytecz-
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ności, które można by wykreślić dla danego zestawu krzywych obojętności. Dopóki
konsument w ten czy inny sposób nie ujawniłby, którą funkcją właśnie się posłu-
guje, nie byłoby łatwo tego odgadnąć!)

Absolutnie podstawowy wniosek, który musisz zapamiętać, brzmi: dobrze się za-
chowujące preferencje pozwalają wykreślić dobrze się zachowujące funkcje użyteczności.

Decydujemy, jak daleko się posuniemy:
użyteczność krańcowa

Musisz zdawać sobie sprawę z różnicy między użytecznością całkowitą a użytecz-
nością krańcową. Całkowita użyteczność (łączna użyteczność związana z konsumpcją
określonych dóbr) to interesująca koncepcja, ale ekonomiści są bardziej zaintere-
sowani tym, jak zmienia się użyteczność konsumenta w reakcji na (niewielkie)
zmiany poziomu konsumpcji. Na to właśnie pytanie odpowiada miara zwana uży-
tecznością krańcową. Mówi ona o tym, o ile wzrośnie użyteczność konsumenta zwią-
zana z konsumpcją dodatkowej jednostki danego dobra.

Ostatni będą pierwszymi, czyli o przyroście krańcowym
Analiza krańcowa to jedna z najważniejszych technik dostępnych mikroekonomi-
stom. Stosowana jest do analizy niemal wszystkich decyzji podejmowanych przez
producentów i konsumentów. Na przykład w rozdziale 7. za jej pomocą pokazu-
jemy, że firmy optymalizują wielkość produkcji na takim poziomie, przy którym
następuje zrównanie krańcowego przychodu z krańcowym kosztem. Podobnie jest
w przypadku decyzji podejmowanych przez konsumentów: użyteczność krańcowa
to klucz do zrozumienia dokonywanych przez nich wyborów. Czym więc ona tak
naprawdę jest? Cieszymy się, że zadałeś to pytanie!

Przyrost krańcowy to ostatnia, dodatkowa jednostka pewnej wielkości, np. kosztu,
przychodu, zysku czy użyteczności.

Wyobraź sobie, że Jola, znana ze swojego zamiłowania do czekolady, rozważa
w myślach sześć różnych koszyków, z których każdy kolejny zawiera o jeden bato-
nik więcej niż poprzedni. W tabeli 4.1 zdefiniowaliśmy przykładową użyteczność
(całkowitą) związaną z konsumpcją każdego z tych sześciu koszyków. Podobnie jak
w rozdziale 2. opisaliśmy ją za pomocą umownych jednostek, a w oddzielnej ko-
lumnie umieściliśmy szacunki tego, o ile wzrośnie (lub zmniejszy się!) dla Joli uży-
teczność związana z konsumpcją kolejnego batona. Jest to właśnie użyteczność
krańcowa, tzn. krańcowy przyrost użyteczności związany z konsumpcją wyłącznie
jednego dodatkowego batona; nie interesuje nas użyteczność, której źródłem były
pozostałe batony, a jedynie jej przyrost związany z konsumpcją przez Jolę tego jed-
nego batona.
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TABELA 4.1. Użyteczność całkowita i użyteczność krańcowa z konsumpcji batoników przez Jolę

Liczba batoników (numer koszyka) Użyteczność całkowita Użyteczność krańcowa

1 5 5

2 11 6

3 16 5

4 19 3

5 19 0

6 17 –2

W tabeli 4.1 wykorzystaliśmy koncepcję użyteczności kardynalnej (wróć do roz-
działu 2., jeśli potrzebujesz przypomnieć sobie to pojęcie), dzięki czemu możesz
łatwo zorientować się, co jest grane — wystarczy spojrzeć na liczby. Załóżmy, że
konsumpcja pierwszego batona zapewnia Joli użyteczność na poziomie 5 jednostek.
Drugi baton zwiększa zadowolenie Joli w jeszcze większym stopniu, dostarczając
jej aż 6 jednostek użyteczności. Jednak już przy trzecim Jola zaczyna widzieć oczami
wyobraźni, jak jej brzuch rośnie od nadmiaru słodyczy. Dlatego trzeci i czwarty ba-
ton dają jej mniejsze zadowolenie, a piąty nie przynosi go już wcale. Myśląc o szó-
stym, Jola zaczyna mieć mdłości, przez co ten właśnie baton przynosi użyteczność
ujemną — zadowolenie z konsumpcji nie rekompensuje cierpienia związanego
z mdłościami.

Na rysunku 4.4 przedstawiliśmy ten sam zestaw informacji w formie graficznej.
Jak widzisz, użyteczność rośnie do pewnego momentu, w którym następuje — jak
mawiają ekonomiści — nasycenie. Po jego przekroczeniu poziom użyteczności całko-
witej konsumenta zaczyna się zmniejszać. Szczytowy poziom użyteczności przy-
pada gdzieś między czwartym a piątym batonem. Jeżeli przyjmiemy, że Jola jest
konsumentem racjonalnym (a przy tym nie dotyczą jej żadne inne ograniczenia),
w tym właśnie momencie powinna zakończyć konsumpcję.

Nie pomyl użyteczności krańcowej z krańcową stopą substytucji (MRS), o której
pisaliśmy w rozdziale 2. (i która jest równa współczynnikowi nachylenia krzywej
obojętności w danym punkcie). Użyteczność krańcowa to przyrost (także ujemny!)
użyteczności wynikający z konsumpcji dodatkowej jednostki jakiegoś dobra. Krań-
cowa stopa substytucji mówi zaś o tym, jak wiele jednego dobra będziesz musiał
poświęcić, by zwiększyć konsumpcję innego dobra i zachować ten sam poziom
użyteczności.
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RYSUNEK 4.4.
Funkcja użyteczności

całkowitej i funkcja
użyteczności

krańcowej Joli

Trochę matematyki
W rozdziale 2. wspomnieliśmy, że użyteczność konsumenta jest trudno mierzalna
i raczej odczytujemy ją z samego jego zachowania (niejako po fakcie). Gdybyśmy
jednak wiedzieli, w jakiej proporcji dany konsument wymienia jedno dobro na inne
(pozostając na tej samej krzywej obojętności), moglibyśmy dowiedzieć się czegoś
więcej o przyroście całkowitej użyteczności tego konsumenta, wynikającym z kon-
sumpcji dodatkowej jednostki danego dobra.

Przyrost użyteczności związany z konsumpcją dodatkowej jednostki jakiegoś dobra
możemy wyrazić za pomocą formuł matematycznych. Zacznijmy od symbolicz-
nego zapisania funkcji użyteczności (U) związanej z konsumpcją koszyka złożonego
z dwóch dóbr: x1 oraz x2:

U(x1, x2)

Jeżeli teraz przypiszemy tak zdefiniowanej użyteczności określony poziom, np.
U(x1, x2) = K, gdzie K oznacza pewną stałą, uzyskamy kompletny opis krzywej obo-
jętności konsumenta. Innymi słowy, opiszemy wszystkie koszyki konsumpcyjne
(x1, x2), które zapewniają konsumentowi ten sam poziom użyteczności, równy K.
Mówiąc jeszcze inaczej, podobnie jak wcześniej wyznaczyliśmy funkcję użytecz-
ności na podstawie krzywych obojętności konsumenta, tak teraz odwróciliśmy
kolejność — zdefiniowaliśmy krzywą obojętności, wychodząc od funkcji użytecz-
ności U.
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A teraz rozważmy przyrost użyteczności U wywołany zmianą konsumpcji dobra x1.
I tylko tego dobra! Zdefiniujmy miarę MU1, wyrażającą zmianę użyteczności całko-
witej w następstwie zwiększenia konsumpcji x1 o jednostkę. Posiłkując się ana-
lizą matematyczną, możemy zapisać:

1
1 x

UMU



No dobrze, a teraz możemy rozwinąć licznik powyższego ułamka, korzystając
z faktu, że znamy postać funkcji U, zarówno w wersji przed zmianą wielkości kon-
sumpcji dobra x1, jak i po tej zmianie:

U = U(x1 + x1,x2) – U(x1, x2)

I tyle właśnie równa będzie krańcowa użyteczność MU1, przy założeniu, że przyrost
x1 = 1!

A teraz coś, co powinno wydać Ci się szczególnie interesujące. Kilka akapitów
wyżej ostrzegaliśmy Cię, abyś nie mylił krańcowej stopy substytucji (MRS) z uży-
tecznością krańcową (MU). Prawda jest jednak taka, że obie te wielkości są ze sobą
w szczególny sposób powiązane. Przypomnij sobie raz jeszcze, że krańcowa stopa
substytucji w danym punkcie jest równa współczynnikowi nachylenia krzywej obo-
jętności w tym punkcie oraz że wszystkie punkty leżące na danej krzywej zapewniają
konsumentowi ten sam poziom użyteczności. Wyobraź sobie teraz, że zmieniamy
wielkość konsumpcji obu dóbr, zachowując użyteczność na niezmienionym po-
ziomie. Innymi słowy, stary i nowy koszyk należą do tej samej krzywej obojętności.
Oznacza to, że jeżeli zmiana wielkości konsumpcji jednego z dóbr, np. x1, spowodo-
wała wzrost użyteczności całkowitej, musiał on zostać skompensowany przez rów-
noważny spadek użyteczności związany ze zmianą wielkości konsumpcji drugiego
dobra, x2. W ostatecznym rozrachunku całkowity przyrost użyteczności musiał być
równy 0, co możemy zapisać również tak:

MU1x1 + MU2x2 = U = 0

Cóż, napięcie powoli rośnie! Jak być może pamiętasz z lekcji matematyki, nachyle-
nie krzywej w danym punkcie zapisujemy symbolicznie jako x2/x1.Wystarczy
więc, że przekształcimy powyższe równanie tak, by wyznaczyć ten ułamek, uzyskując
w wyniku: x2/x1 = –MU1/MU2. A ponieważ MRS jest równe właśnie współczyn-
nikowi nachylenia krzywej obojętności w danym punkcie, możemy zapisać:

2

1

1

2

MU
MU

x
xMRS 



Voilà! Używając prostej (no dobrze, nieco wyższej) matematyki, zdołaliśmy po-
wiązać wielkość, którą trudno zmierzyć (użyteczność), z miarą jak najbardziej
mierzalną (MRS). I na tym właśnie polega mikroekonomia!
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Decyzje Joli spełniają podstawowe założenia modelu wyboru konsumenta, dlatego
jej preferencje zaliczamy do klasy dobrze się zachowujących, a przez to względ-
nie łatwo poddających się analizie. Gdyby tak jednak nie było, wyciąganie wniosków
na temat jej zachowania byłoby zadaniem znacznie trudniejszym. Porównaj za-
chowanie Joli do… Ciasteczkowego Potwora, bohatera popularnej kreskówki. Zjada
on ciasteczka bez względu na to, ile zadowolenia mu ta czynność dostarcza. W jego
przypadku nie możemy mówić o dobrze się zachowujących preferencjach, dlatego
też trudno jest wyciągać jakiekolwiek wnioski na temat krańcowej stopy substytucji
czy użyteczności tego specyficznego konsumenta.
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Skorowidz
A

abonament telewizyjny, 235
AC, Patrz: koszt przeciętny
AFC, Patrz: koszt przeciętny stały
agent, 37, 57, 250

ekonomiczny, 37
racjonalny, 37
reprezentatywność, 38

Akerlof George, 243, 316
analiza

elastyczności popytu, 153
grupy przedsiębiorstw, 140
marginalistyczna, 312
marginalna, 133, 134
przedsiębiorstwa, 108, 109, 116, 119, 125
przyrostów krańcowych, Patrz: analiza

marginalna
sygnałów, 304

na rynku pracy, 316
wrażliwości, 156

arbitraż, 207, 219
asymetria informacji, 242, 244, 248, 297,

298, 304, 316, 317
w kontraktach menedżerskich, 250

aukcja, 283, 284, Patrz też: licytacja
angielska, 284, 289, 292, 293
gwarancja bankowa, 292
holenderska, 285, 288
internetowa, 289
naginana, 290
o wartości

prywatnej, 285, 289
wspólnej, 285, 289, 292

pisemna, 285, 288, 293
regulamin, 287
rodzaj, 284, 286
technika

drugiej ceny, 285, 290, 293
pierwszej ceny, 285, 292

ustna, 285, 289
Vickreya, 284, 289, 293, 295, 316
Walrasowska, 203
z ceną minimalną, 285, 287
z opcją „Kup teraz”, 285
zmowa, 291
zysk, 287, 288

AVC, Patrz: koszt przeciętny zmienny
average cost, Patrz: koszt przeciętny

B
Baumol William, 317
Becker Gary, 313
Bentham Jeremy, 35
bezdomność, 28
bezrobocie, 24
budżetu ograniczenie, 74, 75, 79

C
cena

absolutna, 80, 81
indeks, 77
kontrolowanie, 28, 29
minimalna, 287
nieruchomości, 24
regulowana, 225
relatywna, 81, 89, 91, 98
rynkowa, 141
w ujęciu relatywnym, 29
zmiana, 89, 90, 91, 98

cenobiorca, 119, 141, 143, 165, 169
cenodawca, 180
Coase Ronald, 56, 232, 233, 314
crowdfunding, 237
Crowe Russell, 260
czynnik produkcji, 51, 52, 53, 54
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D
decyzja, 25, 26, Patrz też: model decyzyjny

konsumenta, 34, 40
rola psychologii, 317
w warunkach niepewności, 243

dług publiczny, 24
dobro, 35

doskonale komplementarne, 43
Giffena, 104, 149, 191
klubowe, 235
moralne, 35
numeraire, Patrz: numeraire
podrzędne, 103
prywatne, 235
publiczne, 234, 235, 236, 321

powstawanie, 236
Veblena, 149, 157
wspólne, 236, 238
wspólnej puli, 315
wycena, 320

dobrobyt, 155, 196, 197, 207
maksymalizacja, 197
społeczny, 197, 216
utrata, 192, 217

dochód, 49
rozporządzalny, 88

dotacja, 83
dumping, 281
duopol, 178, 180
dylemat

więźnia, 256, 257, 261, 282, 297
rozwiązanie, 259
scenariusz, 258
syndykat, 263

dyskryminacja, 313
cenowa, 216, 218

drugiego stopnia, 219
pierwszego stopnia, 218
trzeciego stopnia, 220, 221

działalność dobroczynna, 237

E
efekt

anticommons, 239
dochodowy, 91, 93, 94, 97, 102, 103, 104
ramy, 39
substytucji, 78

substytucyjny, 91, 92, 93, 94, 97, 99, 100,
103, 104, 149
obliczanie, 100, 101, 102

zewnętrzny, 228, 229, 314, 318
negatywny, 229, 242, 244
pozytywny, 229

efektywność, 127, 324
alokacyjna, 127, 128, 171
produkcyjna, 127, 128, 171, 196
w sensie Pareto, 127, 128

ekonomia dobrobytu, Patrz też: dobrobyt
elastyczność, Patrz: popyt elastyczność

F
FC, Patrz: koszt stały
finansowanie społecznościowe, 237
fixed cost, Patrz: koszt stały
Foster Richard, 190
franszyza, 249
Friedman Lawrence, 288
funkcja

dobrobytu społecznego, 197
Rawlsa, 198
utylitarystyczna, 198

kosztu
przeciętnego, 112, 113
całkowitego, 141

popytu, 100, 103, 147
produkcji, 131, 135
użyteczności, 38, 62, 66
zysku, 132

G
Giffen Robert, 104
gołąb, 257, 261, 265
gotowość do zapłaty, 247
gra

iteracyjna, 256, 263, 269, 270, 278
kooperacyjna, 266
papier, kamień, nożyce, 276
polowanie na jelenia, 264, 265, 266
postać

ekstensywna, 270, 279
normalna, 260, Patrz: gra postać
strategiczna
strategiczna, 260, 269

sekwencyjna, Patrz: gra iteracyjna
strategia, 260, 263, 266

Poleć książkęKup książkę

http://helion.pl/rf/mikrby
http://helion.pl/rt/mikrby


  Skorowidz  341

czysta, 271, 276, 277
dominująca, 277
gołębia, 257, 261, 265
jastrzębia, 257, 261, 265, 266
kooperacyjna, 269
mieszana, 271
okrutny cyngiel, 282
optymalna, 273
równowaga, 267
szaleńca, 271, 300
twardo, lecz sprawiedliwie, 282
wet za wet, 282

sygnał, Patrz: sygnał
sygnałowa, 298
w odstraszanie, 299, 301
w ultimatum, 268
z asymetrią informacji, 298
zaufania, 278, 280

groźba
bez pokrycia, Patrz: groźba niewiarygodna
niewiarygodna, 298, 299
wiarygodna, 298, 299

gwarancja jakości, 302

H
hazard moralny, 242, 248, 249
homo oeconomicus, 37
horyzont planistyczny, 123, 129

długi, 129, 130, 134
krótki, 129, 130

Hotelling Harold, 193

I
indeks cen, 77
inflacja, 24, 77
informacja

asymetria, Patrz: asymetria informacji
ograniczona, 298
ukryta, 244

innowacyjność, 29
interesariusz, 58
inwestycja, 24
iteracyjność, Patrz: gra iteracyjna
izokoszta, 136, 137
izokwanta, 135, 136, 137

J
jastrząb, 257, 261, 263, 265
Jensen Robert, 207
Jobs Steve, 57

K
kanał dystrybucji, 189
kapitał, 52, 53, 54

koszt pozyskania, Patrz: koszt pozyskania
kapitału

ludzki, 52
materialny, 52
niematerialny, 52

kartel, 184, 261, 291
koncesja, 31
konkurencja, 27, 29, 31, 273, 282, 326, 327

bezpośrednia ograniczanie efektów, 188
cenowa, 187, 321
doskonała, 140, 155, 162, 163, 165, 172, 173,

184, 210
jakościowa, 321
monopolistyczna, 188, 190, 191, 192, 321
niedoskonała, 178, 190
regulowanie, 30, 31

konsument, 24, 26, 27, 58
decyzja, Patrz: decyzja konsumenta
nadwyżka, Patrz: nadwyżka konsumenta
preferencje, 35, 45, 63, 64, 65, 95

analiza, 40
dobrze zachowujące się, 38, 66, 67, 71
obojętność, 39
silne, 39
słabe, 39
ujawnione, 96

wybór, 33
zachowanie, 34, 313

spójne, 38
zysk, Patrz: zysk konsumenta

konsumpcja na pokaz, 149
konto księgowe, 108
kontrola cen, Patrz: cena kontrolowanie
kooperacja, 30, 273, 282
koordynacja działań, 264
koszt, 29, 48, 108

alternatywny, 53, 170
całkowity, 109, 110, 141

zmiana, 114
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koszt
dyskryminacji, 313
ekonomiczny, 108, 109
jednostki kapitału, 53
konsolidacja, 56
krańcowy, 67, 109, 114, 115, 140, 142
księgowy, 108
minimalizacja, 54, 85, 135, 196, 325
pozyskania kapitału, 53
przeciętny, 109, 111, 112, 120, 127
przepadły, 179, 189
stały, 49, 110, 111
struktura, Patrz: struktura kosztów
transakcyjny, 56, 314, 315, 325
utopiony, Patrz: koszt przepadły
utraconych możliwości, 53, 109
w przeliczeniu na jednostkę produkcji, 112
zamiany, 95
zewnętrzny, 228, 325
zmienny, 110, 111

koszyk
dóbr, 38, 39, 40
inflacyjny, 77
konsumpcyjny, 35, 63, 64, 65, 75, 90

zmiana, 95
preferowany, 96

krzywa
izozysku, 132, 133
jednakowego kosztu, Patrz: izokoszta
jednakowego produktu, Patrz: izokwanta
jednakowego zysku, Patrz: krzywa

izozysku
kontraktu, 201
kosztu krańcowego, 115, 217

sumowanie, 143
kosztu przeciętnego, 113

długookresowa, 130, 134, 224
krótkookresowa, 130

obojętności, 40, 42, 65, 79, 88, 94, 199
kształt, 42, 43
monotoniczność, 44
przekształcenie monotoniczne, 44
współczynnik nachylenia, 68, 70

podaży, 142, 150, 151, 166, 167, 217
monopolisty, 211

popytu, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151,
168, 169, 212, 217
nachylona ujemnie, 178

rynkowego, 147
przychodu krańcowego, 212, 213

księga rachunkowa, 108

L
licencja, 31
licytacja, 283, Patrz też: aukcja

przez podstawione osoby, 291
linia

budżetu, Patrz: linia ograniczenia
budżetowego

ograniczenia budżetowego, 75, 76, 77, 78,
88, 90
modelowanie, 80
współczynnik nachylenia, 75, 83, 85, 92

M
macierz wypłat, 259, 260, 267
makroekonomia, 24
marginal cost, Patrz: koszt krańcowy
marginal rate of substitution, Patrz: MRS
marka, Patrz też: produkt brandowanie

wartość, 192
marketing polityczny, 39
Marks Groucho, 269
Marks Karol, 313
Marshall Alfred, 29, 312
MC, Patrz: koszt krańcowy
mecenat, 237
menedżer, Patrz: agent
MES, Patrz: skala efektywna minimalna
mikroekonomia, 24
Mill John Stuart, 35
mniejszość, 313
mocodawca, 57, 250
model, 24, 74, 322

Bertranda, 180, 186, 187
Cournota, 180, 181, 187, 274
decyzyjny, 27, Patrz też: decyzja
Edgewortha, Patrz: skrzynka Edgewortha
interesariuszy, 58
kompletność, 38
konsument, 35
konsumenta, 34, 45
niezaspokojenie, 38
popytu i podaży, 28, 139
preferencji konsumenta, 34, 45
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projakościowy, 244
przechodniość, 38
przedstawicielstwa, 57
równowagi, 197
Spence’a, 304, 306
Stackelberga, 180, 184, 187
tworzenie, 37, 50
udziałowców, 58
zachowań konsumenta, 29
założenie lokalne, 38
zwrotność, 38

monopol, 32, 184, 209, 212, 223, 281, 300,
301, 321, 326

bilateralny, 284
czysty, 210, 222
naturalny, 128, 223, 224
w znaczeniu

ekonomicznym, 216
prawnym, 216

zysk, 214, 215
Moore George Edward, 35
motywacja, 39
MP, Patrz: produkt krańcowy
MRS, 41, 68, 70, 85, 202, 205

obliczanie, 41
MU, Patrz: użyteczność krańcowa

N
nadwyżka

konsumenta, 154, 192, 197, 216, 218, 222
producenta, 155, 197, 216, 218, 222
sprzedającego, 284

Nash John, 260
numeraire, 81

O
ochrona patentowa, 222
ograniczenie budżetowe, 74, 75, 79
okno dystrybucji, 221
oligopol, 177, 178, 180, 257, 274

model
Bertranda, Patrz: model Bertranda
Cournota, Patrz: model Cournota

OPEC, 261, 263
optimum Pareto, 196, 199, 200, 201, 203,

206, 248, 275, 286, 293

optymalizacja, 85
nieograniczona, 73
warunkowa, 74, 87, 199, 323

organizacja charytatywna, 27
Ostrom Elinor, 238, 315

P
Pareto Vilfred, 127
park narodowy, 228
PED, Patrz: współczynnik elastyczności

cenowej popytu
Pigou Arthur, 229, 318
podatek, 206

ad valorem, 82
bezpośredni, 206
dochodowy, 55
o wartości ujemnej, 83
od ilości, 82, 83
od wartości, Patrz: podatek ad valorem

dodanej, Patrz: VAT
Pigou, 229, 230, 231, 318
próg, Patrz: próg podatkowy
węglowy, 233, 318

podaż, 28, 166, 203
nadwyżka, 28, 151
pracy, 206

pokusa nadużycia, 248, 249
Polak Ben, 306
popyt, 28, 100, 144, 168, 169, 203

analiza elastyczności, Patrz: analiza
elastyczności popytu

elastyczność, 215
cenowa, 156, 157
dochodowa, 95, 156, 159
mieszana, 156, 158, 188

elastyczny, 158
nadwyżkowy, 151, 152
nieelastyczny, 158
zmiana, 100

powtarzalność, Patrz: gra iteracyjna
praca, 52, 53
prawo

antymonopolowe, 281
autorskie, 222
do eksploatacji kopalin, 286
do transmisji rozgrywek sportowych, 292
do wydobycia kopalin, 292
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prawo
do wywłaszczenia, 239
Hotellinga, 193
jednej ceny, 207
malejących przychodów, 118
Walrasa, 202
wartość rynkowa, 256
własności, 315

premia za istnienie marki, 192
problem

dostępu do wspólnych zasobów, 238, 239
emisji gazów, 233
mocodawcy-agenta, 57, 250

proces
decyzyjny, 26, Patrz też: decyzja
twórczej destrukcji, 190

producent, 24, 27
produkt, 53

brandowanie, 189, 191, Patrz też: marka
homogeniczny, 163
krańcowy, 133, 137
wersjonowanie, 221

produktywność, Patrz: efektywność
próg podatkowy, 82
przedsiębiorca jednoosobowy, 48
przedsiębiorczość, 53
przedsiębiorstwo, 26, 47, 108, 314

analiza, Patrz: analiza przedsiębiorstwa
długość życia, 190
krańcowe, 169
spółdzielnia, 49
spółka, 50

przedsiębiorstwo, 49
przekleństwo zwycięzcy, 291
przepisy

antydumpingowe, 31
antykoncentracyjne, 31
antymonopolowe, 31, 222, 223, 224

przychód, 48, 119
całkowity, 141, 153
krańcowy, 67, 120, 141

przywództwo ilościowe, 180
punkt równowagi, 151, 153, 154

Cournota, 183
rynkowej, 230
społecznej, 230

R
rabat hurtowy, 219
racjonowanie, 83
reglamentacja, Patrz: racjonowanie
reklama, 39, 191, 321
roboczogodzina, 52
Rockefeller John, 227
równanie Słuckiego, 97, 103
równowaga, 25, 28, 139, 151, 205

agregująca, 306
Cournota, 183
cząstkowa, 28, 196, 197, 198
długookresowa, 165, 170
Nasha, 28, 260, 265, 269, 273, 274, 276, 277

definicja, 275
doskonała, 298, 299
metoda indukcji wstecznej, 278, 280, 299
metoda iteracyjnego eliminowania
strategii zdominowanych, 278, 279
w ekonomii, 280
zmiana położenia, 263

ogólna, 28, 196, 197, 199, 202, 207
rozdzielająca, 306
w warunkach monopolu, 211

rynek, 24, 27, 30, 140, 322
bariera wejścia, 179, 190, 326

niska, 190
regulacyjna, 179
samoistna, 179
strategiczna, 179

cytryn, 243, 316
czyszczenie, 151
doskonale konkurencyjny, 141, Patrz:

konkurencja doskonała
dynamika, 150
finansowy, 29
kontestowalny, 190
pracy, 29
równowaga, Patrz: równowaga
rzeczywisty, 29
segmentacja przestrzenna, 221
siła, 25
struktura, 24
symulacja, 29
zawodność, 228
zdominowanie, 210

Rynek, 29
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  Skorowidz  345

S
Schumpeter Joseph, 312, 317
selekcja negatywna, 32, 242, 244, 246
siła rynku, Patrz: rynek siła
skala efektywna produkcji, 113, 224
skrzynka Edgewortha, 199
Słucki Jewgienij, 97
Smith Adam, 30, 51
snajping, 289
Spence Michael, 304
spijanie śmietanki, 221
spółdzielnia, 49
spółka

długość życia, 190
jawna, 50
kapitałowa, 50, 56, 57
kontrakt menedżerski, 250, 251
z ograniczoną odpowiedzialnością, 50, 56

SRATC, Patrz: krzywa kosztu przeciętnego
krótkookresowa

statyka porównawcza, 150
Stern Nicholas, 227
Stiglitz Joseph, 317
stopa

substytucji
krańcowa, Patrz: MRS
techniczna, 137

zwrotu kontrolowana, 225
strata, 48, 120, 121, 122

społeczna, 217
zbędna, 216, 218, 222

strategia, Patrz też: gra strategia
odstraszania, 281

struktura kosztów, 107, 109, 116, 119
substytucja, 137
substytut, 95

doskonały, 43
Sun Tzu, 302
switching cost, Patrz: koszt zamiany
sygnał, 298

analiza, Patrz: analiza sygnałów
pozytywny, 302, 303
wstępnego zaangażowania, 302

system podatkowy, 55
szczęście, 35

Ś
środowisko naturalne, 30

zanieczyszczenie, 32
świadczenia publiczne, 237

T
tâttonement, 202, 203
TC, Patrz: koszt całkowity
technologia, 51, 52, 53, 54
telewizja, 235
teoremat Coase’a, 232, 233, 315
teoria

bodźców, 316
drugiego najlepszego rozwiązania, 324
gier, 178, 255, 298, 316, Patrz też: gra

gołąb, Patrz: gołąb
jastrząb, Patrz: jastrząb
w ekonomii, 280
wypłata, 257
zastosowania, 256

medianowego wyborcy, 194
publicznego wyboru, 315
twórczej destrukcji, 313

The Market, Patrz: Rynek
total cost, Patrz: koszt całkowity
tragedia wspólnego pastwiska, 238, 239, 315
transakcja, 27, 28
twierdzenie

Coase’a, 232, 233, 315
ekonomii

drugie, 205, 206
pierwsze, 203, 204, 206

U
ubezpieczenie, 249

obowiązkowe, 248
zdrowotne, 32, 246, 248

udziałowiec, 56, 57, 58
urząd antymonopolowy, 210
usługa publiczna, 224
ustawa

Claytona, 223
Shermana, 223

utyl, 35
utylitaryzm, 35
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  346  Mikroekonomia dla bystrzaków

użyteczność, 34, 35, 61, 199
całkowita, 67
funkcja, Patrz: funkcja użyteczności
kardynalna, 35, 36, 68
krańcowa, 67, 68, 70

malejąca, 62
maksymalizowanie, 85, 314
optymalizacja, 79
porządkowa, 35, 36
przyrost, 69

V
variable cost, Patrz: koszt zmienny
VAT, 82
VC, Patrz: koszt zmienny
Veblen Thorstein, 149
Vickrey William, 293, 295, 316

W
Walras Léon, 201, 203
wspólnik, 50, 56
współczynnik elastyczności, 156

cenowej popytu, 157, 215
dochodowej popytu, 159
mieszanej popytu, 158

współpraca, 264, Patrz: kooperacja
WTP, Patrz: gotowość do zapłaty
wynagrodzenie, 52

menedżerów, 55, 250
wzrost

gospodarczy, 24
innowacyjności, 29

Y
Yellen Janet, 317

Z
zachowanie racjonalne, 268, 298
zadowolenie, 35
zamówienie publiczne, 294
zanieczyszczenie środowiska, 228
zapasy, 180
zasada maksymalizacji zysku, 54
zbiór Pareto, 201, 202, 205
ziemia, 51
zmowa, 184

cenowa, 261
w czasie aukcji, 291

znak
 , 40
, 48, 110
*, 135
~, 40, 64
jakości, 302

związek zawodowy, 30
zwierzchnik, Patrz: mocodawca
zysk, 48, 107, 110, 119, 121, 141

ekonomiczny, 49, 165, 170, 184
dodatni, 120
zerowy, 165

jednostkowy, 120
konsumenta, 155
księgowy, 49, 109, 170
maksymalizacja, 54, 125, 126, 127, 128,

131, 133
w długim okresie, 134

monopolisty, 214, 215
netto, 49
z handlu, 154
zatrzymany, 55
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