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EKONOMIA MENEDŻERSKA

2. B. Klimczak, MIKROEKONOMIA, Wydawnictwo UE,
3. Dowolny inny podręcznik z ekonomii (a dokładniej
mikroekonomii).

Mikołaj Klimczak
Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej

2. Z zachowaniem zasady ograniczonego zaufania:
zasoby internetowe, np. Wikipedia (najlepiej
angielska).

mikolaj.klimczak@ue.wroc.pl
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EKONOMIA

• Nauka społeczna analizująca oraz opisująca
produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr.

WPROWADZENIE

• Posługuje się aparatem
(głównie metody ilościowe).

matematycznym

• „Ekonomia” pochodzi z języka greckiego: οἰκος
(oikos) – „dom” + νόμος (nomos) –„prawo,
reguła” (efektywne zasady funkcjonowania
gospodarstwa domowego).
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EKONOMIA

EKONOMIA MENEDŻERSKA

• Dzieli się na mikroekonomię, makroekonomię
i ekonomię międzynarodową.

Zasadza się na analizie istotnych decyzji
podejmowanych przez menedżerów przy użyciu
narzędzi stosowanych przez ekonomistów:

• Inne podziały:
• ekonomia pozytywna (jak jest?)
normatywna (jak powinno być?),

i

ekonomia

• analiza popytu,
• analiza kosztów,

• teoria ekonomii i ekonomia stosowana,

• optymalizacja decyzji produkcyjnych,

• ekonomia racjonalna i behawioralna,
• ekonomia ortodoksyjna
ekonomia heterodoksyjna.
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(głównego

nurtu)

• ryzyko, niepewność,

i

• decyzje strategiczne i ich wpływ na wyniki.
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PLAN WYKŁADÓW

Osiem wykładów (16 godzin):
1. Ekonomia – wprowadzenie, zasady ekonomii
2. Gospodarka, sektory, branże, rynki, segmenty
3. Analiza popytu

10 ZASAD EKONOMII

4. Badanie i zastosowania elastyczności popytu
5. Analiza kosztów przedsiębiorstwa
6. Optymalizacja decyzji w przedsiębiorstwie
7. Strategie cenowe przedsiębiorstw
8. Strategie niecenowe przedsiębiorstw
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10 ZASAD EKONOMII

1. Człowiek staje przed wyborami
2. Koszt czegokolwiek wynosi tyle, ile
trzeba poświęcić, aby to uzyskać
3. Racjonalny człowiek myśli zgodnie z
zasadami rachunku marginalnego
4. Człowiek reaguje na bodźce
5. Handel pozwala na obopólne korzyści
6. Rynki to zazwyczaj dobry sposób
koordynowania wymiany

(1) CZŁOWIEK STAJE PRZED WYBORAMI

7. Rząd może czasami poprawić alokację
zasobów
8. Standard życia w państwie uzależniony
jest od jego zdolności do produkcji
dóbr
9. Ceny wzrastają wraz ze wzrostem
podaży pieniądza

1. Nie ma nic za darmo.
2. Człowiek (rodzina,
przedsiębiorstwo itd.) prawie
zawsze ma jakiś wybór.
3. Wybory na wielu poziomach.

10.Społeczeństwo staje wobec
krótkookresowego wyboru pomiędzy
inflacją a bezrobociem
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(2) KOSZT CZEGOKOLWIEK WYNOSI TYLE, ILE TRZEBA
POŚWIĘCIĆ, ABY TO UZYSKAĆ
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(3) RACJONALNY CZŁOWIEK MYŚLI ZGODNIE Z ZASADAMI
RACHUNKU MARGINALNEGO

1. Definicja kosztu

1. Racjonalność

2. Koszt alternatywny

2. Rachunek marginalny, dodatkowe
korzyści, dodatkowe koszty

3. Korzyść netto = korzyść brutto – koszt
4. Zysk = przychód – koszt
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(4) CZŁOWIEK REAGUJE NA BODŹCE

(5) HANDEL POZWALA NA OBOPÓLNE KORZYŚCI

1. Bodziec indukuje określone działanie

1. Specjalizacja

2. Nagrody a kary

2. Konkurowanie a handel
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(6) RYNKI TO ZAZWYCZAJ DOBRY SPOSÓB
KOORDYNOWANIA WYMIANY
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(7) RZĄD MOŻE CZASAMI POPRAWIĆ ALOKACJĘ ZASOBÓW
(A CZASAMI POGORSZYĆ)
1. Państwo stoi na straży instytucji formalnych
2. Zawodności rynku a zawodności państwa

1. Różne formy gospodarowania:
tradycyjne, nakazowo-rozdzielcze,
rynkowe, hybrydowe

1. Mechanizm rynkowy nie prowadzi do efektywnej
alokacji zasobów. Źródła ZR: (1) asymetria
informacji, (2) zawodność konkurencji, (3) problem
agencji, (4) efekty zewnętrzne.

2. Gospodarka rynkowa
3. Niewidzialna ręka – nieoczekiwane
społeczne korzyści płynące z działań
indywidualnych

2. Alokacja dóbr lub zasobów dokonywana przez
władze publiczne jest nieefektywna. Czynna lub
bierna zawodność. Interwencja możne pogorszyć
rezultat, podobnie zaniechanie interwencji.
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(8) STANDARD ŻYCIA W PAŃSTWIE UZALEŻNIONY JEST OD
JEGO ZDOLNOŚCI DO PRODUKCJI DÓBR
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(9) CENY WZRASTAJĄ WRAZ ZE WZROSTEM PODAŻY
PIENIĄDZA

1. Inflacja – trwały wzrost ogólnych cen
dóbr i usług w określonym czasie
1. Produktywność zasobów

2. Podaż pieniądza – całkowita ilość
zasobów pieniężnych w pewnej
gospodarce w określonym czasie.
Waluta w obiegu + depozyty
oszczędnościowe, terminowe +płynne
aktywa.

2. Związek pomiędzy produktywnością
i standardem życia a polityki
państwa
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(10) SPOŁECZEŃSTWO WOBEC KRÓTKOOKRESOWEGO
WYBORU: INFLACJA A BEZROBOCIE
1. Krótkookresowo:
1. Zwiększenie podaży pieniądza stymuluje wydatki i popyt na
dobra.

EKONOMIA JAKO NAUKA

2. Wyższy popyt oznacza wyższe ceny, ale także wyższą produkcję.
3. Wyższa produkcja oznacza wyższy popyt na czynniki produkcji,
w tym pracę.
4. Wyższy popyt na pracę oznacza niższe bezrobocie.

2. Cykle koniunkturalne – wahania koniunktury w okresach
kilkuletnich przy utrzymującym się długookresowym
trendzie wzrostu gospodarczego: kryzys – depresja –
ożywienie – rozkwit.

20

19

MYŚLEĆ JAK EKONOMISTA

DLACZEGO EKONOMIŚCI SIĘ NIE ZGADZAJĄ?

1. Odpowiedni język i precyzja wypowiedzi
2. Metoda naukowa: obserwacja, teoria,
obserwacja…

1. Różnice w podstawach teoretycznych

3. Założenia

2. Różnice w wyznawanych wartościach

4. Modele ekonomiczne

3. Percepcja a rzeczywistość

5. Mikroekonomia a makroekonomia
6. Ekonomia pozytywna a ekonomia
normatywna
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MODEL KOŁOWY GOSPODARKI
DOBRA SPRZEDANE

Rynki dóbr
• P sprzedają
• GD kupują

PRZYCHODY

DOBRA ZAKUPIONE
WYDATKI

Przedsiębiorstwa (P)

Gospodarstwa domowe (GD)

• Produkują i sprzedają dobra
• Kupują lub wynajmują czynniki produkcji

• Kupują i konsumują dobra
• Posiadają i sprzedają czynniki produkcji

CZYNSZ,
WYNAGRODZENIE,
PROCENT

Rynki czynników produkcji

CZYNNIKI PRODUKCJI

• GD sprzedają
• P kupują

DOCHÓD
PRACA, ZIEMIA, KAPITAŁ
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